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»الريجنسي« يشارك أطفال الحضانة العائلية فرحة العيد

مبناس���بة عيد االضحى املبارك قام���ت ادارة فندق 
الريجنسي بزيارة احد مراكز دور الرعاية )مركز احلضانة 
العائلية( التابع لوزارة الشؤون االجتماعية والذي من 
شأنه توفير الرعاية لالطفال االيتام واالهتمام بشؤونهم، 
حيث احتفلت معهم بقدوم العيد وس���اهمت في رس���م 

البسمة والبهجة على وجوههم.
تخلل الزيارة توزيع العديد والعديد من الهدايا القيمة 
على االطفال، كما استمتعوا بالعروض الفنية التي قدمتها 
الشخصيات الكرتونية املشهورة فضال عن املهرج الذي 

قام بحركات فكاهية اضحكت واسعدت اجلميع.
ه���ذا وتعكس هذه املب���ادرة اخليرية الت���زام فندق 
الريجنس���ي بترس���يخ مكانته في املجتمع كونه جزءا 
منه، حيث تعتبر هذه الزيارات واجبا اخالقيا يهدف الى 

تقدمي الدعم املعنوي لهؤالء البراعم الصغار.
وفي النهاية شكرت ادارة املركز فريق عمل الريجنسي 
على مبادرته وعلى كل ما قدموه لالطفال خالل هذه الزيارة 

دار الطفولة رحبت بضيوفها من الريجنسيمتمنية لهم املزيد من النجاح والتوفيق.

»الكيماويات البترولية« تحتفل بالعيد في »بوبيان«

املنيفي يعايد أحد األطفال

الرسم على الوجوه

عبدالهادي الهاجري يتوسط فريق االتصال واخلدمات

هدايا من »البترول الوطنية« لألطفال في مستشفيي »الصباح« و»الوطني«

مشاركة من األطفال في فقرات احلفل

الشخصيات الكرتونية أمتعت احلضور لعب وترفيه في نادي »بوبيان«

أقامت ش���ركة صناعة الكمياويات 
البترولية حفلها السنوي مبناسبة عيد 

األضحى املبارك في نادي بوبيان.
وف���ي بداية احلفل رح���ب رئيس 
مجموعة االتصال واخلدمات عبدالهادي 
الهاج���ري باحلض���ور، مؤكدا حرص 
الشركة على إقامة هذه احلفالت السنوية 
لتوفير األجواء الترفيهية وتعزيز أواصر 

التواصل بني موظفي الشركة.
ومتنى الهاج���ري للحضور قضاء 
أوقات ممتعة واالستمتاع بأجواء احلفل 
الذي تضمن مجموعة من االنش���طة 
الترفيهية والشخصيات  واملسابقات 
الكرتونية والرس���م على الوجوه كما 
أجريت س���حوبات عل���ى العديد من 
الهدايا القيمة. وامضى احلضور أوقاتا 
القائمني على تنظيم  ممتعة وشكروا 

االحتفال.

»البترول الوطنية« تعايد األطفال في مستشفيات »الصباح« و»الوطني«

في إطار ب���رنامجها اخلاص باملسؤولية 
االجت����ماعية نظ����مت ش���ركة البترول 
الوط���ني���ة الك���ويتي���ة زي��ارة معايدة 
الص���باح  ألجنحة األطفال مبستش���فى 
الوطني،  ال���كويت  ومستش���فى بن����ك 
وذلك بالتزامن مع عيد األضحى املبارك، 

في خطوة تهدف الى إدخال السرور على 
قلوب األطفال املرضى ومشاركتهم فرحة 

العيد.
حيث قام ممثل الش���ركة وائل املنيفي 
خالل الزيارة بتقدمي الهدايا لهم ومتضية 
بعض الوقت معهم كمحاولة للتخفيف من 

معاناتهم وإشعارهم ببهجة العيد.
الزي���ارة لتعكس حرص  وتأتي هذه 
ش���ركة البترول الوطنية الكويتية على 
أداء رس���التها االجتماعية جتاه مختلف 
فئات املجتمع والتواصل معها في جميع 

املناسبات.

اخلليفة والهاجري مع عدد من ضيفات االجتماع السنوي

سعاد اخلليفة تتوسط احلضور في لقطة تذكارية

االجتماع السنوي لموسيقى  الفروانية  في روضة الجمان
عقد التوجيه املوسيقي لرياض األطفال في منطقة 
الفروانية التعليمية االجتماع السنوي األول بضيافة 
روضة اجلمان وبإش����راف مديرة الروضة صبيحة 
اخلليفة واملديرة املساعدة جميلة الهاجري، وترأس 

االجتماع املوجهة األولى للتربية املوسيقية سعاد 
اخلليفة وموجهات املوسيقى ومعلمات املوسيقى ومت 
بحث اختيار املقطوعات املوسيقية ومناقشة املادة 

املنفذة لفروع املنهج وما طرأ عليها من تعديل.


