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العقيد خالد العجمي يطلع على استعدادات وجتهيزات »الريجنسي« ملواجهة أي حريق

العقيد خالد العجمي وريناتو وموريتو والفونسو أوجستني وياسمني عادل مع فريق »االطفاء«

الرشيد والصايغ مع مدرب الكاراتيه يتوسطون الطلبة واللجنة االجتماعية

مناير الرفاعي وجنية الرومي وناصر الدمخي وعلي عوض

توجيه حولي لولوه بن جبل ومنال الغضبان

املوجهة األولى مكية احلاج تتوسط موجهي اللغة العربيةجولة لرجال املطافئ لتفقد جتهيزات مطافئ الريجنسي

قيادات مدارس النجاة يتوسطون احلضور

الطالب يؤدون عرض »ابتسم معنا« املسرحي

تكرمي ناصر الدمخي

مشاركة معلمات مدرسة الرديفة

يوسف مال اهلل يلقي قصيدته

رجال اإلطفاء يشيدون بتجهيزات »الريجنسي« ضد الحرائق

أبناء كاراتيه المصارف قّدموا فنون الدفاع عن النفس

أكدت االدارة العامة لإلطفاء تطبيق فندق 
الريجنسي جلميع شروط ومواصفات األمن 
والسالمة، الضامنة حلماية نزالء الفندق في 
حالة اندالع احلرائق، أو التعرض لالنهيارات 

والكوارث الطبيعية بأشكالها كافة.
ج����اء ذلك عقب زيارة قام بها فريق من 
االدارة العامة لالطفاء الى فندق الريجنسي 
والتي كانت بالتنس����يق بني ادارة الفندق 
والعقيد خالد العجمي للتأكد من تطبيقه 
الشروط الوقائية للحماية من اندفاع النيران 
أو التعرض لكارثة طبيعية، ترأس الفريق 
املقدم يوسف الصعفاك رئيس قسم املخالفات 
بإدارة املتابعة والتفتيش بتفقد غرف وأجنحة 

ومطاعم الفندق ومركز املؤمترات واحلفالت، 
للتأكد من وضع العالمات اإلرش����ادية في 
مكانها الصحيح، والقيام بإطالق جتريبي 
للتأك����د من صالحيتها،  اإلنذار  لصافرات 
كما قام النقيب م.أحمد بهمن رئيس قسم 
التركيبات الثابتة باالدارة العامة لالطفاء، 
بتفقد جمي����ع األجهزة واملاكينات بالفندق 
واجراء التجارب العملية للتأكد من امكانية 
مواجهة أي طارئ. وجاء في التقرير املقدم 
حول الزيارة، ان ادارة الفندق وفرت الشروط 
الوقائية ضد احلرائق والكوارث، ما يعني 
انه مكان آمن الستقبال الضيوف، وال خوف 
من استضافته للحفالت واملؤمترات، وقد 

علق مدير ادارة الصيانة بالفندق ألفونسو 
أوجس����تني على ما ورد في التقرير قائال: 
»ان زيارة فريق االدارة العامة لالطفاء هي 
حلقة في سلسلة طويلة من االجراءات التي 
يحرص الفندق على تطبيقها لضمان املزيد 
من األمن والسالمة داخل الفندق، الفتا الى 
ان من بني هذه االج����راءات تنظيم دورات 
تدريبية لتوعية موظفي الفندق، وتعليمهم 
كيفية التعامل مع احلوادث املفاجئة ومكافحة 
احلرائق«. ومن جهته قال مدير عام الفندق 
ريناتو موريتو: »ضيوفنا وموظفونا األهم 
بالنسبة إلينا، ونحن نتعاون كفريق واحد 
ونبذل قصارى جهدنا لتوفير أعلى مستويات 

اخلدمة لتصبح إقام����ة ضيوفنا جتربة ال 
تنسى، ولكن احلفاظ على سالمة اجلميع 

هو من أهم أولوياتنا«.
وأكد موريت����و عل����ى ان ادارة الفندق 
مس����تمرة في جهودها لتطوي����ر اجراءات 
األمن والس����المة ضد احلرائق، مشيرا الى 
ان أي خلل في تنفيذ هذه االجراءات يؤدي 
الى نتائج وخيمة لذلك فنحن نحرص على 
فحص وتفقد الوسائل الوقائية ضد احلريق 
بصفة مستمرة لنضمن لهم األمان، وذلك 
مبساعدة فريق الدفاع املدني واالدارة العامة 
لإلطفاء، ونتقدم اليهم بجزيل الشكر على 

تعاونهم ودعمهم الدائم.

بحضور أسامة الرشيد أمني السر العام 
لنادي مصارف الكويت وأمني الصندوق محمد 
الصايغ وأولياء أمور أبناء أعضاء مصارف 
الكويت العاملني بالقطاع املصرفي، قدم فريق 
كاراتيه النادي لوحات م����ن فنون القتال 

والدف����اع عن النفس، حيث يتكون الفريق 
من أبناء األعضاء ومن اجلنس����ني وأعمار 
مختلفة. من جهته أكد الرشيد على حرص 
االدارة ملتابعة املس����توى الفني للمتدربني 
في فريق الكاراتيه والقفزات النوعية التي 

حققها من خالل تكثيف التدريبات.
وأضاف الرش����يد: يأتي ذلك في تفعيل 
وتنشيط البرامج املخصصة ألبناء العاملني 
بالقطاع املصرفي واألعضاء في النادي وكذلك 
اهتمام االدارة العليا بأبنائنا وصقل مواهبهم 

واالرتقاء مبستوى قدراتهم الفنية.
وتقدم محمد الصايغ بالشكر والتقدير 
ملدرب الفريق وأولياء األمور لدعمهم الفريق 
وجهودهم امللموسة في هذا النشاط ومتنى 

لهم التوفيق.

»مدرسة عبداهلل خلف الدحيان« 
تقيم ملتقاها الثقافي األول

أقام قسم التربية الفنية في مدرسة عبداهلل خلف الدحّيان أ.بنني 
امللتق���ى الثقاف���ي األول حتت رعاية التوجيه الع���ام جنيه الرومي 
واشراف ناصر الدمخي وناظرة املدرسة ابتسام الدوسري ورئيسة 
القس���م مناير الرفاعي مبش���اركة مدارس محافظة حولي وحضور 
مدارس من مختلف احملافظات، حيث تخلل امللتقى عرض مجموعة 
كتب تخص عالم الفن التشكيلي اضافة الى اقامة معرض تشكيلي 
ملجموعة من الفنانني الش���باب الذين عرضوا لوحاتهم وإبداعاتهم 

الفنية والتي القت استحسان املتابعني.

»نموذجية النجاة« أقامت المنتدى السادس للغة العربية

في إطار سعيها للحفاظ على 
اللغة العربية وتناولها ملناهج اللغة 
العربية اجلديدة، أقام قسم اللغة 
العربية مبدرسة النجاة النموذجية 
باملنقف املنتدى السادس له بعنوان 

»تناوالت املنهج اجلديد«.
وكان ف���ي مقدم���ة احلضور 
املوجه���ة األولى للغ���ة العربية 
العامة للتعليم اخلاص  باالدارة 
األس���تاذة مكية احل���اج يرافقها 
املوجهون خال���د البلخي، محمد 
سعيد الشمسيني، حنان عرفة، 
هيام حافظ، بثين���ة اجلرماني، 
وعبدالفتاح ياسني، وجمع غفير من 
معلمي مدارس النجاة والعديد من 
معلمي اللغة العربية من املدارس 

اخلاصة واحلكومية.
تن���اول املنتدى س���بل األداء 
ملهارات املنه���ج اجلديد بدءا من 
الص���ف األول وانته���اء بالصف 
اخلامس، ومتثل العمل في عروض 
ڤيديو مسجلة قام بها املعلمون 
مع الطالب جم���ع فيها املعلمون 
التعليم واللعب وممارس���ة  بني 
األنش���طة، وقام بتق���دمي فقرات 
املنتدى األستاذ عبداهلل أبو زيد 
ثم قدم الطالب عرضا مس���رحيا 
على مسرح املدرسة حلكاية من 
حكايات منهج الصف الثاني حتت 
مسمى »الطيور تواجه مشكلة« 
أشرف عليها محمود صالح، ولم 
يخل املنتدى م���ن روح الفكاهة، 

حيث قدم طالبان فقرة كوميدية 
نالت اعجاب اجلميع بإش���راف 
نورالدين أحمد، أما االلقاء فكان 
فاكهة املنتدى، حيث ألقى مجموعة 
من الطالب قصيدة للشاعر حافظ 
ابراهيم أشرف عليها املعلم محمد 

عبدالعزيز.
يذك���ر ان املنتدى ب���دأ بكلمة 
ترحيبية ألقاها الطالب يوس���ف 
مال اهلل من الصف األول االبتدائي 
ممهورة بقصيدة ترحيبية ألقاها 
ارجتاال مما أثار إعجاب وتصفيق 

اجلميع.
من جهته، شكر مدير الشؤون 
التربوية والتعليمية بإدارة النجاة 
عبدالوهاب الزمامي إدارة املدرسة 
الكندري  املدير حسن  ممثلة في 
واملدير املساعد اسماعيل الفيلكاوي 
واملشرف العام عبدالسميع أحمد 
واملعلمني على ما بذلوه من جهد، 
واعدا املدرسة بتوفير كل السبل 
لالستمرار على هذا النهج، داعيا 
الى االس���تفادة من هذا  اجلميع 

املنتدى.


