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املدرسة البريطانية كّرمت طلبة «املتوسطة» الفائقني

ندى أبو نصر

كّرمت املدرسة البريطانية بالكويت 
«BSK» أبناءها مــن الطلبة املتفوقني 
الدراســي  العام  باملرحلة املتوســطة 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢ فــي أجواء اســتثنائية 
امتزج فيها الشعور بالفخر مع فرحة 
اإلجناز في احتفال كبير حضره مدير 
إدارة التعليم اخلاص في وزارة التربية 
د.سلمان الالفي، وضيف الشرف سفير 
جمهورية مصر العربية لدى الكويت 
أسامة شلتوت، ومؤسس ومدير عام 
املدرسة فيرا املطوع، ورئيس مجلس 
اإلدارة صــادق املطــوع، وعــدد مــن 
املسؤولني والديبلوماسيني، وذلك في 
فندق «كراون بالزا» بحضور مختلف 
أطيــاف األســرة التعليميــة والطلبة 

وأولياء أمورهم.
واستهل احلفل بالسالم الوطني الذي 
عزفته فرقة األوركسترا في املدرسة، 
ثــم آيات من الذكــر احلكيم من تالوة 
الطالبــة فاطمة الشــواف من الصف 
الثامــن، وبعد ذلك مت توزيع اجلوائز 
وشهادات التكرمي لـ ١٩٠ طالبا وطالبة 
في الصفوف السادس والسابع والثامن، 
كما تخلل االحتفــال عدد من الفقرات 

املوسيقية.
وأشاد املتحدثون بالطلبة املكرمني 
ودعوهــم إلى االســتفادة من الفرص 
الكبرى التي يوفرها لهم التعليم الرائد 

في املدرسة البريطانية بالكويت.
وفي البداية، قال د.ســلمان الالفي 
في تصريــح على هامش االحتفال إن 
املدرسة البريطانية تعتبر من املدارس 
املتميزة في الكويت ورافدا من روافد 
التعليم، ومشاركتنا في االحتفال تعبير 
عن أهمية دعم املؤسســات التعليمية 
اخلاصة، الفتا الى انها شريك أساسي 
للتعليم العام ورأينا اهتمام املدرسة 
بطلبتهــا، وحرصهــا علــى تذليل كل 
العقبات وتوفير مقومات التفوق لهم.

وهنأ الالفي الطلبة املتفوقني، متمنيا 
لهــم التوفيق الدائم خالل الســنوات 

املقبلة.
من جانبه، أشــاد السفير املصري 
أســامة شــلتوت بنجــاح الطلبة في 
مواجهة التحديات التي فرضتها ظروف 
جائحة «كورونا» والتي كانت جتربة 
اســتثنائية، مشــيرا إلى أن املدرســة 
البريطانية ليست غريبة عليه، حيث 
كان ديبلوماسيا في بداية عمله بالكويت 
وشاهدا على مدى تطورها بخطى ثابتة، 
وصوال إلى املســتوى الريــادي الذي 

باتت عليه اآلن.
وشدد شلتوت على أهمية مواصلة 
الطلبة رحلتهم التعليمية واالستفادة 
من الفرص املتاحة، ألن العلم هو سالح 
األمم في التقدم والوصول إلى القمة، 
مهنئا الطلبة وحثهــم على املزيد من 
املثابرة والنجــاح للوصول إلى أعلى 
املراكز، منوها باجلهود املضاعفة ألولياء 
األمور، كون األسرة هي املركز التعليمي 

األول في بناء شخصية اإلنسان.

بــدوره، عبــر مدير املدرســة بول 
شروبشــر عن ســعادته إلقامة حفل 
التكرمي هــذا العام، بعد انقطاع ثالثة 
أعــوام بســبب جائحــة «كورونــا»، 
حيث كان آخر احتفال مماثل أقيم في 
أكتوبر٢٠١٩، مشــيدا بطرق استخدام 
التكنولوجيا من قبل املعلمني والطلبة 
وأولياء األمــور ملتابعة التعليم أثناء 

اجلائحة، مشــيرا إلــى أن الكثير من 
التقنيات التي اعتمدت آنذاك، باتت جزءا 
من احلياة املدرسية حاليا، مثل منصة 
School Cloud التي تتيح ألولياء األمور 
عقد اجتماعات مع املعلمني واملعلمات، 
من دون احلاجة لتكبد عناء احلضور 

إلى املدرسة.
وأكد شروبشر أنه على الرغم من كل 

التقنيات والبرامج التي مت تطويرها، 
فإنه ال بديــل عن التعليم احلضوري 
الكامل في املدرسة، مشيرا إلى ظروف 
التعليم عن بعد وتقســيم الطلبة إلى 
مجموعتني في الســابق، الفتا إلى أن 
الطلبة واجهوا حتديات غير مسبوقة 
وظروفا صعبة خالل تلك الفترة، مؤكدا 
أن تكرمي طلبة املرحلة املتوسطة ليس 
فقط نتيجة تفوقهــم ومتيزهم خالل 
العام الدراسي٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وإمنا يعد 
شــهادة لهم بالشــجاعة والقدرة على 

حتقيق النجاح في أصعب الظروف.
وأعرب عن االرتياح الكبير لعودة 
األنشطة املدرسية اإلضافية هذا العام، 
نظرا ألهميتها لرفد املسيرة التعليمية 
للطلبة، مشيرا إلى اجلهود الكبيرة التي 
تبذلها إدارة املدرسة ملواصلة استقطاب 
املعلمني واملعلمات من أرقى اجلامعات 
البريطانية، في ظل الطلب املتزايد حول 
العالم على دراسة املناهج البريطانية، 
مؤكدا على أن النجاح املستمر للمدرسة 
البريطانية يعتمد بشكل أساسي على 
الشراكة القائمة بينها وبني أولياء األمور 

على مختلف األصعدة.

الالفي: تعتبر إحدى املدارس املتميزة وتشكل رافداً مهماً للتعليم في الكويت

تكرمي الطالبة املتميزة من د.سلمان الالفي

فريق «فورموال ون» مع السفير املصري أسامة شلتوت

جائزة األمم املتحدة يقدمها آشلي بوالرد وسفير ڤيتنام تغو توان

(متني غوزال) الطلبة املكرمون في طابور العرض  

فريق االوركسترا

جائزة املوسيقى للطالب ليونارد مع معلمته أميلي وبول شروبشر السفير املصري أسامة شلتوت متحدثا

شـلتوت: على الطلبة االسـتفادة من الفـرص املتاحة لهـم فالعلم سـالح األمم للوصـول إلى القمة
شروبشـر: تكرمي الطلبة شـهادة لهم بالشـجاعة والقدرة على حتقيـق النجاح فـي أصعب الظروف

كنيسة الروم األرثوذكس افتتحت البازار اخليري «من خيرات ربنا»

ندى أبو نصر 

برعايــة مطــران بغــداد والكويت 
وتوابعهما لطائفــة الروم األرثوذكس 
املتروبوليت غطاس هزمي، وبحضور 
األرشمندريت افرام طعمي، وبحضور 

لفيف من الســفراء والشــخصيات من 
أديان وطوائف مختلفة، مت افتتاح البازار 

اخليري «من خيرات ربنا».
وبهذه املناسبة، قال األرشمندريت 
افرام طعمي إن البازار اخليري من تنظيم 
ســيدات «أخوية البشــارة» ويتضمن 

املأكوالت واألغذية املصنوعة واحملضرة 
يدويــا والتــي مت جلبهــا مــن العديد 
من الــدول العربية كســورية ولبنان 
واألردن وفلسطني، إضافة إلى املسابح 
واأليقونات واملشغوالت اليدوية، برعاية 
وإشــراف وبركة املطران غطاس هزمي 

الذي يشــجع الســيدات على مثل هذه 
األنشطة التي جتمع أبناء الرعية على 
احملبة وعمل اخلير ودعم دخل الكنيسة 
وخدمة الرعية، ويجب أن نكون القدوة 

في عمل اخلير.
وأضاف طعمي أن ريع البازار يعود 

إلى مساعدات احملتاجني واألنشطة التي 
تقــوم بها الكنيســة، متقدما بالشــكر 
والتقدير للقيادة السياسية واحلكومة 
الكويتية على دعمهم الدائم وتوفير كل 
ســبل األمان والتسهيالت ألي أنشطة 
تقوم بها الكنيســة، الفتــا الى أن هذا 

الشيء ليس بغريب على أهل الكويت 
الطيبني، وهذا يشعرنا بأننا في بلدنا 
وبيتنا ودليل على اخلير املوجود في 
الكويت وأهلها، الفتا الى أن احملبة هي 
اللغة التي جتمعنا بعيدا عن أي عنصرية 

أو طائفية أو دين.

افرام طعمي: الريع يعود ملساعدة احملتاجني وأنشطة الكنيسة.. واحملبة جتمعنا بعيداً عن أي عنصرية أو طائفية أو دين

صورة جماعية لسيدات «أخوية البشارة»منتجات متنوعة يعود ريعها ملساعدة احملتاجني جولة في البازار اخليري

االرشمندريت افرام طعمي مع احلضور خالل احلفل االرشمندريت افرام طعمي وعدد من السفراء خالل افتتاح البازار اخليري  (ريليش كومار)

احلمادي: نعمل على إيصال التيار الكهربائي
لفرع التموين ق ٢ في «تعاونية السرة»

محمد راتب

أعلن املدير املعني في جمعية السرة د.حسني علي احلمادي 
أنه مت تبديل اإلضاءات التالفة في مواقف اجلمعية بالتنسيق مع 
وزاره الكهرباء واملاء، إضافة إلى تخطيط ممشى منطقة السرة، 
موضحا أن مجلس اإلدارة بصدد طرح ٥ أفرع لالســتثمار من 
قبل الغير داخل سوق السرة املركزي بعد أخذ املوافقات الالزمة 
من وزارتي الشؤون والبلدية. وبني احلمادي أنه مت التعاقد مع 
مكتب استشــاري العتماد مخططات الكهرباء والتكييف لفرع 
التموين قطعة ٢، وبعــد الفحص وجد بعض املالحظات التي 
لم يتم تنفيذها من املقاول السابق ومتت معاجلتها، وسيجري 

د.حسني احلماديتسلم مخططات الكهرباء والتكييف األسبوع القادم.

تدريب سائقي «ديليفرو» 
على إجراءات السالمة في الطرق

عرضت على املشاركني توصيات فريدة 
لتحسني السالمة على الطرقات فضال عن 

سالمة السائقني.
وفي هذا الســياق، قالــت املدير العام 
لشركة ديليفرو سهام احلسيني: أتوجه 
بالشكر الى كل من جمعية الهالل األحمر 
وســائقينا الهتمامهــم بالتدريــب على 
الســالمة على الطرقات ضمــن جهودنا 
اجلماعيــة نحو حتقيق قيادة أكثر أمانا 
فــي الكويت، حيــث تلتــزم «ديليفرو» 
بتمكني ســائقيها وتعزيز سالمتهم على 
الطرقات من خالل توفير تدريبات دورية 
على السالمة، وعبر هذا التدريب وغيره، 
يسعدنا توســيع املهارات املتزايدة التي 

ميتلكها سائقو «ديليفرو».

كجزء من مبادراتها املستمرة لتعزيز 
السالمة على الطرقات فضال عن سالمة 
وأمــان الســائقني في الكويــت، تواصل 
«ديليفرو» شــراكتها مــع جمعية الهالل 
األحمر الكويتية لتقدمي دورات تدريبية 

حول السالمة على الطرقات لسائقيها.
وتعتبــر الــدورات التدريبيــة حول 
الســالمة على الطرقات التي أجريت في 
جمعية الهالل األحمر جزءا من الدورات 
التدريبية املستمرة املخصصة للسائقني 
في مجال األمن والسالمة، وتطرق التدريب 
إلى وسائل السالمة على الطرق ونصائح 

لقيادة أكثر أمانا.
وقدمــت الدورة أيضــا حملة عامة عن 
قوانني املرور احمللية وانتهاكاتها، حيث 

صورة جماعية لسائقي «ديليفرو» خالل الدورة التدريبية

تأجيل إقفال ممارسة كاميرات املراقبة 
األمنية لـ «األشغال» إلى ١٠ اجلاري

عاطف رمضان

علمــت «األنباء» من مصادر مطلعة أن 
وزارة األشــغال العامة أعلنت عن تأجيل 

موعــد إقفــال ممارســة لتوريــد وتركيب 
وتشــغيل وصيانة كاميرات مراقبة أمنية 
ملواقع الوزارة من ١٢ أكتوبر املاضي حتى 

١٠ اجلاري.

تسلم املخططات األسبوع القادم

تواصل شراكتها مع جمعية الهالل األحمر


