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 13  ٥٠ عاماً من المجد 
 االثنين  ٢٨  فبراير  ٢٠١١   

 ندى أبو نصر
  ضمن احتفاالته بالعيد الوطني 
وعيد التحرير، اعلن بنك برقان، 
احــــد اكثر البنوك ريــــادة ومنوا 
في الكويــــت، عن اختتام عدد من 
االنشطة الترفيهية وذلك في مركز 
ديسكفري، هذا وجرت االنشطة 
بالتعاون مــــع مجموعة التكاتف 
التطوعية احتفاال بالذكرى اخلمسني 
الستقالل الكويت والذكرى العشرين 
للتحرير، وحتــــت رعاية محافظ 
العاصمة الشيخ علي اجلابر الذي 
اناب عنه مدير املراسم والعالقات 
احلكومية محمد عثمان الفيلكاوي 
وبحضور رئيس مجموعة التكاتف 
التطوعية هيثم جاسم محمد وحشد 
من االطفال واولياء االمور واهل 

الصحافة واالعالن.
  قدم البنك في هذه املناسبة عددا 
من البرامج الترفيهية لأليتام وكبار 
السن وذوي االحتياجات اخلاصة، 
وكذلــــك زوار مركز ديســــكفري 

التجاري حيث متتع احلضور بعدد 
الهدايا احتفاال بهذه املناسبة  من 

الوطنية.
  وعن هذا االحتفال قال رئيس 
مديري التسويق بالوكالة في بنك 
برقان بشير جابر ان االحتفاالت 
الوطنية لهذا العام تعتبر االوسع 
واالبرز لتعدد املناسبات في شهر 
واحد واننا فخــــورون بان نكون 
جزءا من احتفاالت الكويت بأعيادها 
الوطنية، ولذلك فإن البنك يستمر 
في تعزيز التواصل ليكون جزءا 
فاعال ومساهما في املجتمع الكويتي 
من خالل مشاركتنا الفعالة في عدد 

كبير من االنشطة والفعاليات.
  ويحرص بنك برقان على بناء 
مكانته املصرفية واالقتصادية من 
خالل التزامه الدائم مبسؤوليته 
البناءة  االجتماعية ومشاركاته 
في الكثير من االنشطة الثقافية 
واالجتماعيـــة  والرياضيـــة 

واالقتصادية في الكويت. 
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 حسام الخرافي: على السلطتين 
  التجاوب الفعلي مع كلمة األمير 

 «اإلدارية» و«االجتماعية» احتفلتا باألعياد: 
العمل لخدمة أرضنا الطيبة

المهندســـين   دعت جمعية 
الســـلـطـتـين الـتـشـــريـعـية 
الشـــعب  والتنفيذيـــة وأبناء 
الفعلي  التجاوب  الى  الكويتي 
والعملي مع كلمة صاحب السمو 
الشـــيخ صباح األحمد  األمير 
والتي وجههـــا الى المواطنين 
الخميـــس  العيـــد  بمناســـبة 
لالستقالل والذكرى العشرين 
للتحرير وذكرى مرور خمس 
سنوات على تولي سموه مقاليد 
الحكـــم، حيث شـــــدد رئيس 
المهندســـين م.حسام  جمعية 
الخرافي على ان كلمات سموه 
النابعة من القلب والتي وصلت 

الى قلوب جميع الكويتيين ودعوة ســـموه الى: 
«االنطالق والتقدم والنماء بكم ومعكم أتطلع الى 
مستقبل أرحب من الحاضر بإذن اهللا حيث تتجدد 

اآلمال وتتسع فسحات التفاؤل..»
  وقال م.حســـام الخرافي في تصريح له بهذه 
المـناسبة: ونحن نحتفل بأعيادنا الوطنية سعدنا 
وسررنا بإطاللة صاحب السمو األمير ليتوج بهذه 
الكلمات احتفاالتنا بأعيادنا الوطنية مضيفا انه 
من واجبنا كمجتمع مدني تلبية دعوة سموه الى 
التمســـك بالقانون «والحذر من مغبة االستقواء 

بغيره».
  وشدد رئيس «المهندسين» على ضرورة االلتفاف 
حول قيادتنا الوطنية والتمسك بالكويت «الدولة 
التي ننعم بأمانها» معربا عن اعتزاز المهندسين 

بقول سموه «وحدة أهل الكويت 
هي اإلرادة الجامعة على مواجهة 
التحديات ومالذنا ومســـتقرنا 

بين المهد واللحد».
التـــزام  الخرافـــي    وجـــدد 
المهندسين «بالنهج الديموقراطي 
المســـؤولة» وفقا  والحريـــة 
لتوجيهات ســموه لبناء كويت 
المستقبل مضـيفا ان المهندسين 
الكويتيين مسـتعدون للمساهمة 
فـــي تحـقيق التنميـــة و«نبذ 
الفرقـــة والتـباعد والترفع عن 
التحزب والتعصب وتحكم العقل 

والحكمة».
الكلمات  ان  الخـرافي:    وقال 
لتعجز عن وصـف المشاعر التي باح بها صاحب 
الســـمو األمير في كلمــته الى المواطنين اال اننا 
نجد انـــه لزاما علينا ان نكون كشـــبــاب مهني 
متخصص فـــي خندق واحـد كما كنـــا دائما مع 
قيادتنا السيـاسية في بناء الكويت في الماضـي 
والحاضر والمستـقبـل فالتنمية التي شدد عليها 
سموه في كلمته تحتاج الى نكران الــذات والعمل 

كجماعة وطنية واحدة.
  كما كانت الكويت على الدوام منارة للديموقراطية 
والنمو الحضاري ورائدة على الساحتين اإلقليمية 
والعالمية، داعيا المولى ـ عز وجل ـ الى ان يمن 
على الكويت وأبنائها وقـيادتها بـالخــير والبركات 
وان يتجدد هذا االحتــفال سنوات وسنوات الى 

ان يرث اهللا األرض وما عليها.

 آالء خليفة
العلوم    احتفلــــت كليــــة 
االداريــــة مبناســــبة االعياد 
الكلية بحضور  الوطنية في 
عميد الكلية د.راشد العجمي 

وعدد من عمداء الكليات.
  وقال عميد الكلية د.راشد 
العجمــــي ان الكليــــة دأبــــت 
كل عام علــــى االحتفال بهذه 
املناسبات الوطنية، الفتا الى 
ان هذا العام تختلف الفرحة 
مبناســــبات عدة وهي فرحة 
عيد التحرير العشرين وعيد 
االســــتقالل اخلمسني ومرور 
خمس ســــنوات علــــى تولي 
صاحب السمو األمير مقاليد 

احلكم.
  وأكد العجمي فرحة اجلميع 
وحبهم لهذا البلد، مشددا على 
ان هذا احلب يعكس ويترجم 
الــــى الواقع مــــن خالل اجلد 
مــــن أجل االرض  واالجتهاد 
الطيبة، ويساهم في رفعته، 
مطالبا من جميع العاملني بأن 
يعبروا عن حبهم لهذه البالد 

باالخالص واالجتهاد.
  من جانبــــه، عبر رئيس 
العالقات العامة في الكلية سعد 
الهدية عن فرحته الغامرة بهذه 
االعيــــاد الغالية على نفوس 
الكويتيــــني، مؤكــــدا ان هذه 
االعياد لهــــا نكهة خاصة في 

قلوبنا جميعا.
العلوم    كما احتفلت كلية 
االجتماعيــــة باالحتفــــاالت 

 أكد أنها نابعة من القلب ووصلت إلى قلوب الجميع

 م.حسام اخلرافي

الوطنية، وقال عميد كلية العلوم 
االجتماعية د.عبدالرضا أسيري 
ان شهر فبراير يصادف ثالث 
مناسبات وطنية، وهذه ميزة 
نادرة في النظام الدولي ان دولة 
حتتفل بثالث مناسبات متواصلة 
وهــــي: عيد االســــتقالل وعيد 
التحرير وعيــــد تولي صاحب 
الســــمو األمير مقاليد احلكم، 
في احلقيقــــة ان االحتفال نابع 
من شــــعور املسؤولني بالكلية 
من العمادة الــــى اعضاء هيئة 
التدريس وموظفني وطلبة بأن 
لدينا واجبا وأمانة وطنية جتاه 
وطننا بأن نحتفل بهذه املناسبة، 
وهذا االحتفال هو فعال انعكاس 

لشعور وسلوك كويتي تام.
  وبّني أسيري انه في االسبوع 
املقبل ســــتقيم جمعية العلوم 
االجتماعيــــة احتفالها الوطني 
باالعياد الوطنية، وهذا نشاط 

آخر من أنشطة الكلية املختلفة 
والفصل احلالي الذي بدأنا به، 
حيث لدينا مجموعة كبيرة من 
االنشطة والندوات واملؤمترات 
على مدى الـ ٣ شــــهور املقبلة، 
الوطنية  املناسبة  ونحن بهذه 
يجب أن نفتخر بأننا كويتيون، 
ونفتخر بأن لدينا نظاما مستقرا 
ونظاما آمنا، ونفخر بأننا منلك 
هامشــــا كبيرا من احلرية ومن 
احلياة السياســــية املتسامحة 
وكما نفخر بأننا نشكل منوذجا 
لكثير من الدول لنجاح النموذج 
الكويتي في العديد من املجاالت، 
وهــــذا ال يعني انــــه ال توجد 
إخفاقات وقصور، ولكن مازالت 

الكويت هي املثال للنجاح.
  وقال أسيري ان شعورنا هنا 
هو شعور كل مواطن كويتي وكل 
مقيم، خاصة في هذه االيام التي 
نحتفل فيها بأعيادنا الوطنية. 

 بنك برقان اختتم احتفاالت
  عيدي الوطني والتحرير في مركز ديسكفري

 نظم مجموعة من الفعاليات للجمهور بالتعاون مع مجموعة التكاتف التطوعية


