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الرومي: الكويت بحاجة ماّسة
لتطوير صناعة المستقبل

قال رئي���س جمعية االصالح 
االجتماعي حمود الرومي ان أيامنا 
الوطنية التي حتياها الكويت في 
هذه األيام من أعظم املناس���بات 
على النفس، ملا تثيره من اعتزاز 
العزيزة  ووالء وانتماء للكويت 
التي س���تظل أبية عل���ى كل من 
يريدها بسوء بعون ورعاية من 

اهلل عز وجل.
وتقدم الروم���ي بالتهنئة الى 
الكويت أميرا وحكومة وش���عبا 
مبناسبة الذكرى ال� 50 لالستقالل 
والذكرى ال� 20 للتحرير والذكرى 
ال� 5 لتولي صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد مسند اإلمارة. وأكد على ضرورة 
مواصلة العمل والبذل والعطاء والبناء كل من موقعه 
من أجل رفع���ة وتقدم الوطن الغالي، داعيا اهلل عز 
وجل ان يحفظ الكويت من كل مكروه وان يدمي نعمة 

األمن واألمان واالستقرار عليها.
وطالب الرومي الش���باب وجميع فئات املجتمع 
الكويتي بالتوحد والتعاضد ملواجهة التحديات التي 
تواجه الكويت، مش���يرا الى اهمية قيام جميع أبناء 
الوطن بأدوارهم ومسؤولياتهم الوطنية واملشاركة 
في نهضة املجتمع وتنمية قدراته، وإعداده الستكمال 

تطبيق شرع اهلل تعالى.

ودع���ا الى تعزي���ز احلريات 
واحلق���وق املنضبطة بالش���رع 
واألعراف والتي هي سمة أساسية 
في حي���اة املجتمع الكويتي على 
امت���داد تاريخ���ه، حيث متتعت 
الكويت بتاريخ عريق في حرية 
التعبير واملشاركة والدميوقراطية 
الت���ي جعلتها ف���ي مكانة دولية 

مرموقة على مستوى العالم.
الكويتي  ان املجتمع  وأضاف 
يتميز بعوامل قوة تؤهله لنهضة 
اقليمية ودولية من تالحم وتوحد 
أبنائه خاصة في أوقات املخاطر 
كما حدث إبان االحتالل العراقي 
الغاش���م، بجانب قدرات شبابه اخلالقة التي تتميز 
بروح املبادرة والتطوع وفعل اخلير، وشارك اعضاء 
جمعية االصالح االجتماعي مع باقي فئات الش���عب 
الكويتي بفعالية في األدوار الوطنية املختلفة من خالل 
جلان التكافل في الداخل والهيئة العاملية للتضامن 

مع الكويت في اخلارج.
واختتم الرومي تصريحه بالدعوة الى نبذ اخلالفات 
والتركيز على صناعة املستقبل وتعزيز دور الكويت 
الرائد في تضامن األمة العربية واالس���المية، داعيا 
اهلل العل���ي القدير ان يحفظ الكويت وش���عبها من 

كل سوء.

»اإلصالح« هنأت القيادة السياسية والشعب الكويتي باألعياد

جون ميجور يقص شريط االفتتاح بحضور فيصل احلجي وعدد من القيادات العسكرية البريطانية

ميجور في جولة مبعرض وزارة الداخلية

حمود الرومي

»بوبيان« يزور جناح األطفال في »الرازي«

البدر: وفد ڤيتنامي سيشارك في االحتفاالت
كواالملبور � كونا: اس���تقبل 
قنصل ع���ام الكويت في مدينة 
)هوشي منه( في جمهورية ڤيتنام 
االشتراكية جنيب عبدالرحمن 
البدر وفد ڤيتنام االعالمي املشارك 
في احتف���االت الذك���رى ال� 50 

لالستقالل والذكرى ال� 20 لتحرير 
الكويت وذكرى مرور 5 سنوات 
على تسلم صاحب السمو األمير 

مقاليد احلكم.
وأوضح القنصل العام البدر 
في بي���ان ل� »كونا« أن عددا من 

االعالميني في تلفزيون ڤيتنام 
الڤيتنامية  الرئيسة  والصحف 
سيش���اركون فرحة الكويت في 

احتفاالتها الوطنية.
واعتبر أن مثل هذه الزيارة 
ستشكل مناسبة للتعرف على 
الكوي���ت والوقوف على  ثقافة 
اجنازاتها في جمي���ع املجاالت 
وستكون فرصة لتبادل اخلبرات 
االعالمي���ة مع املس���ؤولني في 
الكويت. وأكد البدر أنه بحث مع 
االعالميني سبل تفعيل وتطوير 
التعاون االعالمي املش���ترك بني 
البلدين ملا يؤديه االعالم من دور 
بارز في خدمة القضايا املشتركة 

وتعزيز العالقات الثنائية.
وأش���اد القنصل العام البدر 
مبب���ادرة وزارة االعالم بدعوة 
الوفد الزائر والذي تشكل جزءا 
من خطتها ف���ي تعزيز أواصر 
التعاون االعالمي والثقافي مع 
جميع الدول، كما يعكس الدور 
املميز لكل وسائل االعالم الكويتية 
في تغطية انش���طة االحتفاالت 
الوطنية. وحضر اللقاء السكرتير 
القنصلية عبدالرزاق  األول في 

اخلليفة.

دور الرعاية تحتفل باألعياد الوطنية
بشرى شعبان

تنظم ادارة االنش���طة واالعالم في مجمع دور 
الرعاية االجتماعية احتفاال مبناسبة الذكرى اخلمسني 
لالستقالل ومرور عشرين عاما على التحرير وخمس 
س���نوات على تولي صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مسند االماراة، تشارك فيه جميع ادارات 

مجمع دور الرعاية االجتماعية هذا ما اعلنه مدير 
االدارة عبداهلل القريني في تصريح صحافي حيث 
اشار الى ان االدارة حرصت على ان يكون االحتفال 
على مستوى االعياد الوطنية املجيدة وان يكون 
جامعا جلميع االدارات، على ان تشارك كل ادارة من 

االدارات في فقرات من اعدادها وتنظيمها.

»التجاري« يشارك طالبات »الرجاء« 
احتفاالتهن باألعياد الوطنية

وفد التجاري متوسطا تلميذات مدرسة الرجاء

متطوعو بنك بوبيان مع األطفال في مستشفى الرازي

رعى البن����ك التجاري احتفال مدرس����ة الرجاء 
االبتدائية واملتوس����طة والثانوي����ة � بنات التابعة 
إلدارة مدارس التربية اخلاصة، مبناسبة مرور 50 
عاما على استقالل الكويت و20 عاما على التحرير 
ومرور 5 س����نوات على تولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم، وذلك تعبي����را عن الفرحة الوطنية 
التي تعم الكويت احلبيبة. وتأتي هذه الرعاية من 
جانب البنك من منطلق اميانه مبس����ؤولياته جتاه 

املجتمع الكويتي مبختلف نشاطاته.
وصرحت املدير التنفيذي إلدارة االعالن والعالقات 
العامة أماني الورع، بأن البنك التجاري يولي اهتماما 
مبختلف القطاعات االجتماعية التي حتقق التواصل 
والترابط االجتماعي، خاصة النشاطات التي تعنى 
باالطفال، مش����يرة الى ان البنك س����بق وساهم في 
العدي����د من االنش����طة التي تنظمه����ا مدارس ذوي 

االحتياج����ات اخلاصة وذلك جلع����ل هؤالء االطفال 
يندمجون ويتفاعلون مع املجتمع.

وقد ش����ارك فريق عمل ادارة االعالن والعالقات 
العامة في البنك التجاري طالبات املدرسة في فقرات 
البرنامج الترفيه����ي الذي مت اعداده خصيصا لهذه 
املناس����بة الوطنية، تخلله توزي����ع أعالم الكويت 
والتج����اري على جميع احلضور لترفرف مع أنغام 
االغاني الوطنية التي أدخلت الفرحة والسرور ع لى 
قلوب الطالبات، كما شمل احلفل مسابقات وفقرات 
م����ن التراث الكويتي. وفي ختام احلفل قدمت ادارة 
مدرسة الرجاء الشكر والتقدير الى ادارة البنك التجاري 
على رعايته الكاملة لهذا االحتفال الذي أدخل البهجة 
والفرح في قلوب الطالبات، حيث أتاحت لهن فرصة 
التعبير عن حسهم الوطني، متمنني للبنك مزيدا من 

التقدم والعطاء.

ق����ام عدد من اعضاء فري����ق خدمة املجتمع من 
املتطوعني واملتطوعات في بنك بوبيان بزيارة الى 
جناح االطفال مبستشفى الرازي ملشاركتهم االحتفاالت 
التي تعيش����ها الكويت، وتأتي ه����ذه الزيارة أيضا 
ضمن حملة »معا نرسم االبتسامة« في عامها الثاني 
وهي احلملة التي اطلقها البنك العام املاضي اميانا 
منه مبسؤوليته االجتماعية جتاه مختلف شرائح 

املجتمع السيما االطفال.
وقام متطوعو البنك بتقدمي مجموعة من الهدايا 
لألطفال باالضافة الى قيامهم بتنظيم بعض االنشطة 
والفعاليات التي ش����هدت تفاعال م����ن قبل االطفال 
وعائالتهم مما ساهم في اخراجهم من أجواء املرض 

والدخول في اجواء البهجة والسرور.

وتعد هذه الزيارة للفريق التطوعي امتدادا حلملة 
البنك املنظمة لزيارة جناح االطفال في املستشفيات 
احلكومية واخلاصة والتي نظمها في العام املاضي 
والقت قبوال وتفاعال من قبل هذه الفئة االمر الذي 
ادى الى اعادة احيائها من جديد وموازية لالحتفاالت 
الوطنية التي تعيش����ها البالد هذه االيام. كما تأتي 
ايضا في اطار اميان البنك مبسؤوليته االجتماعية 
جتاه االطفال والذين يعتبرون اللبنة االولى في بناء 
الوطن خاصة ان الدين االسالمي يحث على زيارة 
املريض، كما يؤكد على اهمية العمل التطوعي ومن 
هذا املنطلق قام البنك بإطالق حملته لزيارة اجنحة 
عالج االطفال في املستشفيات احلكومية حتت شعار 

»معا نرسم االبتسامة«.

ميجور: التغيرات والتحديات في الشرق األوسط
لن ُتخّل بعالقتنا مع الكويت ودول المنطقة

بشرى الزين
من بيت الكويت لالعمال الوطنية الذي يجس����د ذاكرة 
التالحم الوطني الكويتي والدعم الدولي للكويت في محنتها 
اثناء االحتالل العراقي الغاشم، جدد رئيس الوزراء البريطاني 
االس����بق جون ميجور التزام اململكة املتحدة بأمن الكويت 
واملنطقة. واس����تذكر ميجور في معرض اجابته عن اسئلة 
الصحافيني لدى افتتاحه اجلناح البريطاني في بيت الكويت 
لالعمال الوطنية صباح امس العالقات التاريخية التي تربط 
بالده والكويت، مشيرا الى ان بريطانيا مهتمة بالكويت التي 
تعد اقرب دولة لها في عالقاتها بدول املنطقة، الفتا الى اتفاقية 

احلماية التي مت توقيعها بني اجلانبني في القرن ال� 19.
وعلق ميج����ور حول التغيرات والتحديات التي تواجه 

العالم العربي بالقول: ال اتوقع ان تخسر او تغيب بريطانيا 
عن دورها في املنطقة، مؤكدا اننا اصدقاء لهذه الدول وسنبقى 
كذلك. واضاف: ال احد يتوقع ما الذي سيحمله املستقبل، فمنذ 
20 عاما شهد العالم تغيرات كبرى بانهيار االحتاد السوفييتي 
سابقا ولم نكن نتصور هذا التغير واآلن هناك تغيرات تأخذ 
مكانها في الشرق االوسط، مؤكدا ان هذه التغيرات لن تخل 
بعالقاتنا بدول املنطقة، مذكرا بأن هذه العالقات متميزة مع 

الكويت ونحن ملتزمون بأمن الكويت.
وكان ميجور قد قال ف����ي بداية االفتتاح ان زيارته الى 
الكوي����ت تأتي في وقت خاص ومتمي����ز نظرا لتزامنها مع 
احتف����االت الكويت باالعياد الوطنية التي تصادف الذكرى 
ال� 50 لالس����تقالل وال� 20 للتحري����ر وال� 5 لتولي صاحب 

السمو االمير الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم. واوضح 
ان بيت الكويت لالعمال الوطنية ميثل ذاكرة ملاضي متثل 
في مساعدة بريطانيا واملجتمع الدولي لتحرير الكويت من 
االحتالل العراقي الغاشم، معربا عن فخره مبشاركة بالده 
في هذا التحرير ومقاتلة جنود بريطانيني نساء ورجال في 
جتاوز الكويت لهذه احملنة ومتتع شعبها باحلرية. كما ذكر 
ميجور في كلمته التي القاها لدى توقيعه اتفاقية بني بيت 
الكوي����ت لالعمال الوطنية ومتحف اململكة املتحدة ان هذه 
العالقات تعود الى الروابط التاريخية في القرن ال� 19. واعاد 
ميجور الى االذهان الضحايا البريطانيني الذين بلغ عددهم 
47، معبرا عن اعتزازه بتدشينه للوحة تؤرخ لهذه الذكرى 

والتضحيات التي قدموها في سبيل حرية الكويت.

مشاركة بارزة لـ »الداخلية«
على هام���ش االحتفال، اقيمت خيمة الب���راز مع��ارض عدد 
م�ن الدول العربي���ة املشارك���ة اضاف��ة الى مشاركات وزارات 
الداخلي��ة واخلارجي�����ة والكهرب���اء وامل���اء واالدارة العام���ة 

لالطف���اء.
وحول مش���اركة وزارة الداخلية، قال مدير مساعد العالقات 
العامة في الوزارة العقيد عماد املال ان مشاركة الداخلية في هذا 
املعرض هي البراز دورها االساسي في توفير االمن للمواطنني 
واملقيمني، الفتا الى ان جناح الوزارة يبرز االمكانيات املتطورة 
في مكافح���ة اجلرمية والتوعية بآثارها السلبية على املجتمع 
اضافة الى ح���وادث امل���رور والقوان��ني املروري���ة وااللت���زام 

به��ا.
من جهته، وصف رئيس قس���م العالقات العامة في الوزارة 
الرائد صالح السهيل هذه املشاركة بالوطنية متاشيا مع احتفاالت 
الكويت باالعياد الوطنية وذلك م���ن اجل رفع الروح املعنوية 
لدى املواطنني وتقدمي رسالة بأننا اننا جند مجهولون حلماية 

الوطن.

افتتح جناح بريطانيا في بيت الكويت لألعمال الوطنية

المعتوق يهنئ القيادة السياسية

أرسالن: شبكة للكلمات المتقاطعة
عن حكام الكويت احتفااًل باألعياد

أجنز خبير الكلمات املتقاطعة جورج ارس���الن ش���بكة للكلمات 
املتقاطعة تتضمن صور حكام الكويت واسئلة عنهم بأسلوب شيق 
وجذاب وذلك مبناسبة االحتفاالت الوطنية بالذكرى ال� 50 لالستقالل 
وال� 20 للتحرير ومرور خمسة اعوام على تولي صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم.
وقال ارسالن لوكالة االنباء الكويتية )كونا( أمس ان الهدف من 
هذه الشبكة هو »التعريف بأمراء الكويت بداية باملغفور له الشيخ 
مبارك الصباح ومرورا بأبنائه الذين حكموا بعده ووصوال الى اميرنا 
املفدى صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي عهده 

االمني الشيخ نواف االحمد.
واضاف: ان هذا العمل الذي استغرق اعداده والتحضير له شهرا 
ونصف الشهر »هو جزء من اجلميل الذي اريد ان ارده الى هذا البلد 
املعطاء الذي اس���تضافني 40 عاما اي منذ عام 1971 عندما حضرت 
صبي���ا وترعرعت فيه الى ان اكملت دراس���تي اجلامعية وتزوجت 

واجنبت اوالدي الثالثة ايلي وجوزيف واسكندر«.
وقال ان املشروع مر بثالث مراحل اولها مرحلة جمع املعلومات 

ثم جمع الصور واخيرا صياغة االسئلة.
واضاف انه نشر العديد من شبكات الكلمات املتقاطعة منها تلك 
التي عرضت في شهر رمضان املاضي حول االمثال الشعبية الكويتية 

واخرى حول اعضاء مجلس االمة احلالي والسابق.
واوضح انه قدم نس���خة منها الى رئيس مجلس االمة جاس���م 
اخلرافي كما قدم ش���بكات تتعلق باملواسم الرياضية ايضا النه كما 

قال »يعيش احلدث«.

بعث رئيس الهيئة اخليرية 
االس���المية العاملي���ة د.عبداهلل 
معت���وق املعت���وق الى صاحب 
الس���مو الش���يخ صباح األحمد 
بأصدق آيات التهاني والتبريكات 
الكويت  مبناس���بة احتف���االت 
الوطني  العيد  احلبيبة بحلول 
ال� 50 وذك���رى التحرير ال� 20 
ومناسبة مرور 5 سنوات على 
تسلم س���موه مقاليد احلكم في 

البالد.
وق���ال د.املعتوق في برقيته 
الى صاحب السمو األمير: أتقدم 
بالنيابة عن نفسي وعن اعضاء 
الهيئة اخليرية  ادارة  مجل���س 
العاملية وجمعيتها  االس���المية 
العامة وجلانها لسموكم وأسرة 
الكرام والش���عب  آل الصب���اح 
الكويتي الكرمي بأطيب التهاني 
والتمنيات بذكرى مرور 50 عاما 
على االس���تقالل و20 عاما على 
التحرير ومرور 5 سنوات على 

تولي سموكم مسند اإلمارة.
داع���ني املولى ع���ز وجل ان 
يعيد هذه املناس���بات الوطنية 
العزي���زة على س���موكم وأنتم 
ترفلون بثي���اب العز والصحة، 
والديرة وأهلها واألمة االسالمية 

تنعم باألمن واالستقرار والرخاء 
في ظل قيادتكم احلكيمة للبالد 
وفي ظل أسرة آل الصباح الكرام 

واهلل املوفق.
كما بعث د.املعتوق الى سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
الوطني  وسمو رئيس احلرس 
الشيخ سالم العلي وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد ورئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي ببرقيات تهنئة مماثلة، 
دعا فيها الباري عز وجل ان مين 
على وطنن���ا العزيز باملزيد من 

االستقرار والرخاء والتقدم.

د.عبداهلل املعتوق

»يا أغلى دار« في ضيافة مخيم البترول

إحدى الفقرات املقدمة للترفيه عن رواد املخيم

الربيعي  اس���تضاف املخيم 
لشركة البترول الوطنية الكويتية 
فريق اذاعة »يا أغلى دار« لنقل 
الترفيهي  البرنام���ج  أنش���طة 
والتثقيف���ي ال���ذي اقيم مؤخرا 
ملوظفي الشركة وعائالتهم، وذلك 
في بث مباشر عبر اثير اذاعة »يا 
أغلى دار« التي شاركت احلضور 
الترفيهية واالحتفالية  االجواء 
التي ضجت بها جنبات املخيم 
ونقلتها للمستمعني من الرابعة 
عصرا وحتى العاش���رة مساء، 
الكويت حتتفل هذه  ان  السيما 
الذكرى اخلمسني  االيام بحلول 
لالس���تقالل والذكرى العشرين 
للتحرير والذكرى اخلامسة لتولي 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
اش���تمل برنامج احلفل على 
عدد من املسابقات املرحة واسئلة 
املعلومات العامة وااللعاب الشيقة 
التي استمتع بها الصغار والكبار، 
كما نظمت مسابقة الختيار اجمل 
زي وطني لالطف���ال، باالضافة 

الى اج���راء مقابالت مع عدد من 
احلضور من موظفي الش���ركة 
من ضمنهم م.محم���د منصور 
العجمي مدير دائ���رة العالقات 
العامة واالعالم الذي استعرض 
في حديثه الذاعة »يا أغلى دار« 
ابرز البرامج واالنشطة املنوعة 
الت���ي تنظمها الدائ���رة ملوظفي 
الشركة طوال فترة اقامة املخيم، 
كما أتيح املجال للحضور اللقاء 

قصائد في حب الوطن، ومت خالل 
احلفل توزيع العديد من الهدايا 
على الفائزين باملسابقات وغيرهم 

من احلضور.
التغطية  وفي ختام برنامج 
االذاعية املباشرة مبخيم الشركة 
اعرب فريق اذاعة »يا أغلى دار« 
ع���ن ش���كره وتقدي���ره لفريق 
العامة واالعالم  العالقات  دائرة 

ب�»البترول الوطنية«.

)محمد ماهر(جون ميجور ويوسف العميري يوقعان اتفاقية بني بيت الكويت لألعمال الوطنية ومتحف اململكة املتحدة


