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• مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي ومدير التحرير حممد العجمي ومديرة املدر�سة �شيخة املطريي خالل افتتاح م�رسح املدر�سة

• العومي والزميل العجمي يطلعان على جانب من خمترب العلوم

مدرسة جميلة بنت ثابت االبتدائية للبنات ّ
نظمت فعالية «جميلة ومرافقها الجميلة»

• مدير منطقة الأحمدي يطلع على خمترب االجتماعيات

نظمت م��در���س��ة جميلة بنت
ثابت االبتدائية بنات مبنطقة
الأح��م��دي التعليمية فعالية
«جميلة ومرافقها اجلميلة» حتت
رعاية مدير عام املنطقة وليد
العومي وبح�ضور مدير ال�ش�ؤون
التعليمية �أحمد ال�سعيد ومراقب
التعليم االبتدائي حممد كرا�شي
وال��ت��واج��ي��ه الفنية مبنطقة
الأح��م��دي وم��دي��رة املدر�سة
�شيخة املطريي ،الفتتاح عدد
من مرافق املدر�سة ,وقد ح�رض
الفعالية �أي�����ض� ًا العديد من
معلمي املدر�سة كما تخللها
العديد من الفقرات التي نالت
اع��ج��اب اجلميع �إل���ى جانب
التنظيم الرائع من قبل مديرة
امل��در���س��ة واملعلمات ومتنى
احل�����ض��ور ال��ت��وف��ي��ق لطلبة
املدر�سة يف حت�صيلهم العلمي
خالل الفرتة املقبلة خا�صة �أنها
ت�شهد اختبارات نهاية العام
الدرا�سي.

بنسختها السابعة التي ّ
نظمها مركز الخرافي ألنشطة األطفال المعاقين

«زين» تختتم شراكتها االستراتيجية لجائزة
األم المثالية لإلعاقات الذهنية
املزود الرائد للخدمات الرقمية يف الكويت �رشاكتها اال�سرتاتيجية
اختتمت زين
ّ
جلائزة الأم املثالية للإعاقات الذهنية ،وذلك خالل احلفل اخلتامي وفعاليات
تكرمي الأمهات املتميزات الذي ّ
نظمه مركز اخلرايف للأطفال من ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف فندق جمريا �شاطئ امل�سيلة يف ن�سختها ال�سابقة.
وذكرت ال�رشكة يف بيان �صحايف �أن احلفل اخلتامي قد �شهد ح�ضور كل من رئي�س
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة �سند الطفل املعاق الكويتية �سبيكة اجلا�رس ،والرئي�س
الفخري للنادي الكويتي الريا�ضي للمعاقني ال�شيخة �شيخة العبدالله،
والأمني العام للجائزة ومدير مركز اخلرايف لأن�شطة الأطفال املعاقني عائ�شة
ال�سامل ،ورئي�س اللجنة املنظمة للجائزة فواز القبان ،ومدير �إدارة العالقات
اخلارجية والداخلية يف �رشكة زين الكويت حمد املطر ،بالإ�ضافة �إلى الأمهات
املكرمات وعائالتهن.
ّ
وبينت زين �أن فعاليات ختام اجلائزة قد �شهدت تكرمي � 19أما مثالية من
الكويت ودول جمل�س التعاون اخلليجي وبع�ض دول الوطن العربي ،وذلك
بهدف ت�سليط ال�ضوء على جهودهن الفردية املميزة يف االعتناء ب�أطفالهن من
ذوي الإعاقات الذهنية املختلفة وتطوير مهاراتهم ودجمهم يف املجتمع مع
املكرمات
غريهم من الأطفال ،ومت �أي�ض ًا تنظيم رحلة ميدانية جلميع الأمهات
ّ
لبع�ض اجلهات الثقافية والرتاثية يف الكويت كجزء من برنامج التكرمي.
و�أو�ضحت ال�رشكة �أنها حتر�ص على جتديد تعاونها مع خمتلف اجلهات
وامل�ؤ�س�سات لتبنّي املبادرات وامل�شاريع التي تخدم فئة ذوي االحتياجات
اخلا�صة وعائالتهم على مدار العام ،حيث تفخر ال�رشكة بتواجدها يف جائزة
الأم املثالية لت�سليط ال�ضوء على الأمهات املتميزات و�إظهار الدور الهام
لأولياء الأمور يف رعاية �أبنائهم من ذوي االحتياجات اخلا�صة و�إ�رشاكهم جنب ًا
�إلى جنب مع زمالئهم و�أ�شقائهم يف املجتمع.

• جانب من التكرمي

لينكولن

تزيح الستار
عن النسخة

األحدث من طراز
«كورسير»

عقب جمموعة م��ن اللقطات
الت�شويقية ،ك�شفت �رشكة
لينكولن  Lincolnالأمريكية
امل�����ص��ن��ع��ة ل��ل�����س��ي��ارات عن
اللقطات الر�سمية من العر�ض
احلي لطرازها اجلديد كور�سري
 Corsairاملخ�ص�ص للطرح
لعام .2020
ون����شر م��وق��ع «م��وت��ور وان»
اللقطات الر�سمية للطراز اجلديد
كور�سري  ،Corsairالذي ذكر
�أن �رشكة لينكولن  Lincolnقد
طرحته ر�سميا بالأ�سواق كبديل
عن طراز .MKC
وك�����ش��ف امل���وق���ع الأم�ي�رك���ي
املخت�ص ب�أخبار ال�سيارات عن
�أن الت�صميم اخلارجي لطراز
كور�سري  Corsairم�ستوحى يف
الكثري من النواحي من ت�صميم
طراز لينكولن  Lincolnال�شهري
.Aviator

• العومي والكرا�شي يف م�سجد املدر�سة

خبراء من واشنطن يشاركون في المؤتمر الخامس

لطب األطفال في الكويت تحت رعاية وزير الصحة
ا�ست�ضافت الكويت م�ؤخر ًا امل�ؤمتر
اخلام�س لطب الأطفال والذي �أقيم
حتت عنوان «النظرة امل�ستقبلية
ال�شاملة» .وقد قام بتنظيم امل�ؤمتر
«املركز الوطني لطب الأطفال» -
النظام ال�صحي لطب الأطفال الرائد
والقائم يف وا�شنطن � -إل��ى جانب
كل من اجلمعية الطبية الكويتية
والرابطة الكويتية لطب الأطفال،
وقد عقد على مدى ثالثة �أيام حتت
رعاية وزير ال�صحة يف الكويت ،د.
با�سل ال�صباح.
ويعترب ه��ذا امل ��ؤمت��ر الأب���رز من
نوعه يف الكويت فيما يخت�ص بطب
الأط��ف��ال .وق��د جمع ه��ذا املنتدى
العلمي بع�ض ًا من �أبرز الأطباء من
قطاع الرعاية ال�صحية يف الكويت،
بالإ�ضافة الى اخلرباء الدوليني من
املركز الوطني لطب الأطفال ،وذلك
بهدف تبادل املعرفة واخل�برات
و�أف�ضل املمار�سات فيما يخ�ص �أهم
الق�ضايا يف جمال الرعاية ال�صحية
املتخ�ص�صة للأطفال .و�ضم فريق
املتحدثني م��ن امل��رك��ز الوطني
ل��ط��ب الأط���ف���ال ك� ً
ل�ا م��ن الدكتور
جريارد مارتن ،والدكتور جيفري
لوكي�ش ،والدكتور �أنا�ستا�سيو�س
كومبورولي�س ،وال��دك��ت��ور �أنيل
درباري.
وت��ع��ل��ي��ق � ًا ع��ل��ى امل����ؤمت���ر ،ق��ال
د.ج�ي�رارد مارتن ،املدير الطبي
للخدمات العاملية يف املركز
الوطني لطب الأطفال« :نحن نبحث

• تكرمي �أحد امل�شاركني

•  ..وتكرمي �آخر

دائم ًا عن �سبل التعاون مع اجلهات
واملنظمات واملجموعات ال�صحية
املحلية التي لديها ر�ؤي��ة مماثلة
ل��ر�ؤي��ت��ن��ا ،وذل���ك ب��ه��دف تبادل
املعرفة واخلربات .فنحن ن�ؤمن ب�أن
التعاون الدويل من خالل اللقاءات

العلمية وامل��ؤمت��رات الطبية مهم
للغاية وي�ساعد على تعزيز العلم
واملعرفة عند الطرفني ،كما �أنه
ي�سمح ملقدمي الرعاية ال�صحية
بالتعرف على وجهات نظر جديدة
وتو�سيع افاقهم املهنية».

تكريم « »KIBعلى رعاية جائزة األم المثالية
لإلعاقات الذهنية في عامها السابع
مت تكرمي بنك الكويت الدويل «»KIB
على رعايته جلائزة الأم املثالية
للإعاقات الذهنية يف عامها ال�سابع،
والتي ينظمها مركز اخلرايف لأن�شطة
الأط��ف��ال املعاقني كل ع��ام ،حتت

رعاية رئي�سة جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
�سند الطفل املعاق الكويتية �سبيكة
اجلا�رس ,وقد ح�رض حفل التكرمي
ع��دد من ال�شخ�صيات ال��ب��ارزة يف
املجتمع� ،إل���ى ج��ان��ب جمموعة

• م�س�ؤول « »KIBخالل التكرمي

من ممثلي امل�ؤ�س�سات الكربى يف
ال��دول��ة ،وذل��ك تقدير ًا اللتزامهم
بدعم الفعاليات والأن�شطة التي لها
ت�أثري �إيجابي على املجتمع املحلي.
وتقدير ًا لدعمه امل�ستمر جلائزة
الأم املثالية على مر ال�سننيُ ،ك ّرم
« »KIBعلى رعايته الأخرية لأحدث
�إ�صدار للجائزة ،والتي تتمثل يف
جهوده احلثيثة لتنمية ثقافة القبول
والدعم للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وق��د ق��ام مدير االت�صال اخلارجي
يف البنك ،فهد ال�رسحان ،با�ستالم
ً
نيابة عن « ،»KIBمعرب ًا
اجلائزة
ع��ن اع���ت���زازه ح��ي��ث ق���ال« :نحن
فخورون ح ًقا ب�أن نكون �أول اجلهات
الداعمة جل��ائ��زة الأم املثالية،
و�أن ن�صبح ��شرك��اء على امل��دى
الطويل ،ما يعك�س �إمياننا القوي
ب�أهمية دعم جميع �أوج��ه التنمية
املجتمعية ,وب�صفتنا بنك ًا للحياة،
فنحن ما زلنا ملتزمني بامل�شاركة
يف امل��ب��ادرات والأن�شطة التي من
�ش�أنها خدمة املجتمع الذي ننتمي
�إليه».

