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قبازرد: »احتاد أميركا« ينظم
ملتقى دسمان في والية كولورادو

آالء خليفة

هنــأت رئيســة جلنــة 
وامللتقيــات  املؤمتــرات 
الوطنــي لطلبة  لالحتــاد 
الكويت - فــرع الواليات 
املتحدة فجر قبازرد صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وســمو ولي العهد 
الشــيخ نواف األحمد وكل 
أفــراد الشــعب الكويتــي 
مبناسبة األعياد الوطنية.
وأعلنــت قبــازرد عــن 

إقامة ملتقى دســمان في والية كولورادو 
مبناســبة األعيــاد الوطنية، مشــيرة إلى 

أن امللتقى سيتضمن عدة 
أنشطة وندوات منها الندوة 
الرياضية وندوة احلريات 
واملناظرة االقتصادية وكذلك 
معــرض لدعــم املشــاريع 
وحفلــة غنائيــة والعديد 
مــن األنشــطة الترفيهية، 
وسيكون امللتقى بحضور 
العديــد من الشــخصيات 

والضيوف.
ودعــت جميــع الطلبة 
والطالبــات الدارســن في 
الواليات املتحدة األميركية 
حلضور ملتقى دسمان لالحتفال باألعياد 

الوطنية.

تزامناً مع االحتفال بأعياد الكويت

فجر قبازرد 

»مدارس الشايع«: نسعى لتعزيز قيم 
الوالء لدى النشء

املجموعة نظمت العديد من الفعاليات مبناسبة األعياد املجيدة

)محمد هنداوي( خالد الشاهني متوسطا إدارة املدارس والطلبة خالل االحتفال  

األطفال يحملون علم الكويت

الهيئــة  أكــد ممثــل 
العامــة لشــؤون القصر 
مجموعــة  إدارة  فــي 
مدارس عبدالرحمن صالح 
الشــايع، خالد الشاهن 
املـجـمـوعــــة  إدارة  أن 
حريصة علــى االحتفال 
باألعياد الوطنية وتنظيم 
مجموعــة من األنشــطة 
لتعزيز الوطنية وغرس 
قيم الوالء واالنتماء في 
نفوس الطلبة والطالبات، 
موضحــا أن األنشــطة 

املقدمة تنوعت ما بــن تعليمية وثقافية 
واجتماعيــة وترفيهيــة أضفت أجواء من 

املرح والسعادة على اجلميع.
وأشار الشــاهن في تصريح صحافي 
على هامــش احتفال املجموعــة باألعياد 
الوطنيــة، إلــى أن الهيئــة التعليمية في 
مدارس املجموعة كانت على أهبة االستعداد 
خلــروج االحتفاالت علــى الوجه األفضل 
واســتفادة الطلبة والطالبــات من برامج 
األنشطة املقدمة، مؤكدا حرصه على التواجد 
بــن أبنائه الطلبة والطالبات في مختلف 
مدارس املجموعة ملتابعة سير االحتفاالت 

ومشــاركة األبناء أجواء الفرحة باألعياد 
الوطنية.

ووجه خالص تهانيه وأمنياته القلبية 
لصاحب الســمو األمير وسمو ولي العهد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل 
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة املستشار 
د.فهد العفاسي، إلى جانب مدير عام الهيئة 
العامــة لشــؤون القصر براك الشــيتان، 
ونائــب مدير عــام الهيئة لتنميــة أموال 
القصر د.عبداللطيف الســنان، باإلضافة 
إلى جميع العاملن في الهيئة، وللشــعب 

الكويتي مبناسبة األعياد الوطنية.

فعاليات مميزة ومتنوعة

العجمي: نهدف ملد جسور التواصل 
بني املدرسة واملنزل خلدمة الطلبة

نظمت ثانوية عروة بن الزبير للبنن في 
منطقة سعد العبداهلل اللقاء املفتوح ألولياء 
األمور والذي عقد في مسرح املدرسة بحضور 
مدير املدرسة فهد العجمي واملديرين املساعدين 
ورؤساء األقسام. وبهذه املناسبة، قال العجمي 
ان مثل هــذه اللقاءات الدورية التي حترص 
إدارة املدرسة على إقامتها تهدف الى مد جسور 
التواصل   بن املدرســة واملنزل حتى يكون 
ولي األمر على اطالع دائم باملستوى العلمي 
للطالب، موضحا أن مثل هذه اللقاءات تسعى 
كذلــك ملتابعة اجلانــب التحصيلي ومعرفة 
املســتويات في املواد الدراســية ومعاجلتها 
بشكل مباشر مع املعلم وحتديد نقاط التعاون 

والتــي تصب في مصلحــة أبنائنا املتعلمن 
لضمــان تفوقهم. وأضــاف: ان إدارة ثانوية 
عروة بن الزبير حترص دائما على رفع اجلانب 
التعليمــي، حيث مت إطــالق برنامج لرعاية 
املتعلمــن يهدف للدفع باجلانــب التعليمي 
واستغالل أوقات فراع أبنائنا املتعلمن، مشيدا 
بتضافــر جميع العاملن في إدارة املدرســة 
إلجناح هذا البرنامج. ورفع العجمي أســمى 
آيات التهاني والتبريكات ملقام صاحب السمو 
األمير وســمو ولي العهد والقيادة التربوية 
والشعب الكويتي مبناسبة األعياد الوطنية، 
داعيا اهلل أن مين على الكويت بنعمة األمن 

واألمان في ظل قائدها احلكيم.

خالل اللقاء املفتوح ألولياء األمور في ثانوية عروة بن الزبير

جانب من احلضور خالل اللقاء

بهبهاني: الكويت بلد املبادرات واأليادي البيضاء

»البكالوريا األمريكية« احتفلت باألعياد الوطنية

أسامة دياب

أكد د.مصطفى بهبهاني 
أن الكويــت تشــكل أهمية 
كبيرة على اخلريطة العاملية 
االســتراتيجية  ملكانتهــا 
باإلضافــة  واإلنســانية، 
 الــى مــا قدمتــه للمنطقة 
والعالــم من تعــاون مثمر 

عبدالعزيز الفضلي 

كعادتها السنوية احتفلت 
البكالوريا األمريكية  مدرسة 
بذكرى األعياد الوطنية، وذلك 
بحضور مديرة املدرسة أريج 
الغامن وعدد كبير من الطلبة 
وأســرهم ومدرســي وإداريي 
املدرسة في يوم مفتوح، تضمن 
العديد مــن الفقرات الوطنية 
واملسابقات واجلوائز. وخالل 
الفعاليات تغنت مجموعة من 
طالب وطالبات املدرسة بحب 
الكويت ضمن فقرات غنائية 
استعراضية، كما شارك الطلبة 
في الرقصات واألغاني الشعبية 

شكلت مركزا مرموقا لتفاعل 
الثقافات واجلاليات املتواجدة 
على أرضهــا وصهرتهم في 
مجتمعها بانســجام وتناغم 
ساهمت فيه مراكز مثل »جابر 
األحمد الثقافي« والعديد من 
وسائل االعالم التي عززت تلك 
الثقافة. وبن أن الكويت بلد 
املبادرات التاريخية واأليادي 

في أميركا اجلنوبية د.شمير 
علــي أســمى آيــات التهاني 
والتبريكات للكويت حكومة 
وشعبا وعلى رأسها صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد مبناســبة األعيــاد 
الوطنية، مشيدا بدور الكويت 
كوسيط عاملي من اجل السالم 

واالستقرار والتنمية.

البيضاء حتت قيادة صاحب 
الســمو األميــر »قائد العمل 
اإلنساني« والرؤى املخلصة، 
الفتا إلى أننا لن ننسى الوقفة 
العامليــة غير املســبوقة في 

مساندة احلق الكويتي.
ومن جهته رفع الســفير 
فــوق العــادة واملفوض عن 
جمهوريــة غايانا التعاونية 

خالل احتفال ديوان العثمان باألعياد الوطنية

أريج الغامن: حريصون على جتديد الوالء واالنتماء للوطن في نفوس الطلبة

)قاسم باشا( د.مصطفى بهبهاني متوسطا املشاركني في االحتفال  

ابتسامة أمل وتفاؤل

د.مصطفى بهبهاني وعدد من السفراء واحلضور خالل قطع كيكة االحتفال

)محمد هاشم( فرحة الطلبة خالل احلفل  

علم الكويت »فوق الرأس« 

وبناء في جميع املجاالت.
فــي  بهبهانــي  وأشــار 
لـــ »األنبــاء«  تصريحــات 
علــى هامــش احلفــل الذي 
أقيــم فــي ديــوان العثمــان 
مســاء أمس االول مبناسبة 
األعيــاد الوطنيــة بحضور 
ديبلوماسي وشعبي إلى ان 
الكويت منــذ بداية تاريخها 

التي قدمتها فرقة العرضة. 
وبهذه املناسبة، قالت مديرة 
املدرســة أريج الغامن إن هذه 
االحتفاالت غالية على نفوسنا، 
تذكرنا بتاريخ الكويت املجيد، 
مقدمة التهاني لصاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
»قائد اإلنسانية« وسمو ولي 
العهد الشــيخ نــواف األحمد 
واحلكومة والشعب الكويتي 

بأعياد البالد الوطنية. 
الغــامن حــرص  وأكــدت 
املدرسة سنويا على اقامة هذا 
احلفل لغرس الروح الوطنية 
الوطنية  اللحمــة  وجتســيد 
وجتديد االنتماء والوالء للوطن 

فــي نفــوس طلبة املدرســة، 
متمنيــة دوام األمــن واألمان 

للكويت احلبيبة.

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

جمعية الكاريكاتير  نظمت »يال نرسم الكويت«
شريف شمس

تزامنــًا مــع احتفــاالت 
الكويــت باألعيــاد الوطنية 
نظمت جمعيــة الكاريكاتير 
الكويتية بالتعاون مع مجمع 
البوليفارد فعالية »يال نرسم 
الكويت«، مبشاركة العديد من 
االطفال من مختلف األعمار 
والذين قاموا برسم لوحات 
فنية تعبر عــن مدى حبهم 

للوطن.
وبهــذه املناســبة، قــال 
رئيس جمعية الكاريكاتير 
الكويتية الفنان محمد ثالب 
إن الهدف من هذه الفعالية 
تعزيز املواطنة وحب الوطن 
عنــد املشــاركن وتنميــة 
مهــارات األطفــال الفنيــة، 

رسالة ســامية من االطفال 
لوطنهم. وذكر ثالب أن هناك 
فعاليات أخرى ســوف تقام 
بالتعــاون ما بــن اجلمعية 
ومجمع البوليفارد، متوجها 
بالشــكر للراعــي اخلــاص 

البسمة والفرحة من االعمال 
التي قــام بتنفيذها االطفال 
والتي تضمنت معالم الكويت 
ودلــت على مهــارات تظهر 
تطور مستوى الطفل الكويتي 

في مجال الفنون.

أطفــال  »قنــاة  للفعاليــة 
الكويــت«. وكان احلضــور 
في هذه الفعالية من األطفال 
وذويهــم واعضــاء جمعية 
الكاريكاتيــر واحلضور قد 
ارتســمت علــى وجوههــم 

ثالب: نعمل على صقل املواهب الفنية لدى الصغار

األطفال خالل ممارسة هواية الرسمالزميالن محمد ثالب وسعد اخلالدي خالل الفعاليات

الفتــا الى ان ذلك يعد دورا 
جديــدا للجمعية في تنمية 
مهــارات الفنانــن الصغار 
وصقــل مواهبهم في مجال 
الكاريكاتير واستخدام هذا 
النوع مــن الفنون إليصال 

»الهالل األحمر«: مستمرون في دعم األسر املتعففة
ندى أبونصر

أكــدت مديــرة املســاعدات 
احمللية في جمعية الهالل األحمر 
الكويتية مرمي العدساني حرص 
اجلمعيــة على تقــدمي خدمات 
متنوعة ألطفال األسر احملتاجة 
في جميع املناســبات السعيدة 
الســيما األعيــاد الوطنية التي 
متثل فرحة للجميع، الفتة إلى 
أن املبادرات تعكس حرصها على 
تعزيز مكانتها كجزء ال يتجزأ 

من النسيج االجتماعي.
وأضافــت العدســاني خالل 
احتفال اجلمعية باألعياد الوطنية 
أن من أهم أنشطتنا الترفيهية 
السنوية هي دعوة األسر املتعففة 
الوطنية،  لالحتفــال باألعيــاد 

باإلضافة الــى توزيع اجلوائز 
والهدايا للحضور وللمشاركن 
في املسابقات واأللعاب وكذلك 
األطعمة واملشــروبات، مشيرة 
إلى أن »الهالل األحمر« مستمرة 
في زرع البســمة علــى وجوه 
جميــع املتعففــن، وفرحتنــا 
باألعياد الوطنية فرصة إلسعاد 
األطفال واسرهم. وأشارت عضو 
اجلمعية كرمية املعراج الى أن 
الفريق التطوعي املشــارك في 
االحتفال بذل الكثير من الوقت 
واجلهد إلجناح الفعالية، إميانا 
منهم بأن »الهــالل األحمر« لها 
عدة أدوار مساندة لدعم األسر 
منها زرع البســمة على وجوه 
األطفــال وتخفيــف العبء عن 

فرحة الكبار والصغار خالل احتفال »الهالل األحمر« باألعياداألسر املتعففة. 
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