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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

لـوفاة فقيدها �ملغفـور لــه بـاإذن �هلل تعـالـى  

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته
وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

علـــي أحـمــدالنـجـــدي

عائلة النجدي الگرام

البنك الكويتي للطعام يطلق
»ابتسامتكم أملنا« ضمن االحتفاالت

الكويتــي  البنــك  أطلــق 
للطعــام واإلغاثــة مبــادرة 
أملنا« اخليرية  »ابتسامتكم 
الكويــت  ضمــن احتفــاالت 
باألعياد الوطنية وتستهدف 
املتعففة واحملتاجني  األســر 
فــي البــالد لرســم البهجــة 
واالبتســامة علــى وجوههم 
خصوصا األطفال ليشاركوا 
إخوانهم في مظاهر االحتفال.

وقال مدير عام البنك سالم 
احلمر فــي تصريح صحافي 
إن هــذه احلملة تســعى إلى 
رسم البسمة على وجه جميع 
األسر املتعففة وأصحاب العوز 
واألطفال األيتام واملرضى عبر 
توزيــع الهدايــا واملتطلبات 
الضرورية الالزمة مبشاركة 
البيضاء  األيــادي  أصحــاب 

الكويتي، مشيرا إلى أن البنك 
أطلق هذه املبادرة إميانا منه 
بالدور اخليــري، مؤكدا انها 
تعد واجبا أخالقيا يهدف إلى 
تقدمي الدعم املعنوي لألســر 

احملتاجة بالكويت.
وذكر ان مشــاركة البنك 
فــي مثــل هــذه االحتفــاالت 
انتهاجــا  تأتــي  الوطنيــة 
وامتثاال لتوجيهات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد قائد اإلنســانية في 
تنفيذ رؤيته الثاقبة للنهوض 
بالعمل اخليري في الكويت.

وأكد ان مناسبة األعياد 
هي ليســت لالحتفال فقط 
بل ألخــذ العبرة والدروس 
الكويــت  لبنــاء مســتقبل 
وأبنائها، مســتذكرا كلمات 

ســمو األميــر اخلالدة حني 
كان يشــغل منصب النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية »لكل ذكرى 
عبرة وعبرة اليوم تكمن في 
بناء مستقبل واعد للكويتيني 
يقيهم شــر جتربــة الغزو 
املريرة ويحفظ آمالهم بوطن 

مستقر قادر ومتطور«.
وأشار إلى كلمات سموه 
»يكتسب التحرير معنى جديدا 
ذا قيمــة وجــدوى إذ يصبح 
التحريــر عمليــة مســتدامة 
وحمايــة مســتمرة حتفظنا 
مــن التفريــط فــي الثوابت 
وتكريس كل اجلهود والقدرات 
واإلمكانيات للنهوض بوطننا 
العزيــز والرقي به إلى أعلى 

مراتب التقدم والنماء«.

سالم احلمر 

وفريــق املتطوعــني في بنك 
الطعام.

وأضاف احلمر ان مبادرات 
اجلمعيــة تعكــس حرصهــا 
على تعزيز مكانتها كجزء ال 
يتجزأ من النسيج االجتماعي 

مدارس اإلمارات احتفلت بأعياد الكويت

شــارك عدد من مدارس دولة 
اإلمارات الشقيقة الكويت بإقامة 
احتفاليــات وطنيــة، تضمنــت 
عزف النشيد الوطني في طابور 
الصباح وإقامة فعاليات تعريف 
عن الكويت وحكامها، كما مت عمل 
أطول علــم كويتي مــن الفواكه 
أم  واخلضــراوات فــي مدرســة 
القيويــن للتعليــم األساســي، 
بإشراف مديرة املدرسة صوغيه 
عبيد ومعلمات املدرسة، ومت رفع 
علم الكويت وصور صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بأيادي 
أبناء اإلمارات، كما شارك كذلك في 

هذه االحتفالية أصحاب الهمم.

جانب من احتفاالت تالميذ اإلمارات بأعياد الكويت

صور صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو الشيخ خليفة بن زايد زينت االحتفاالت 

احتاد طلبة أميركا نظم ملتقى دسمان احتفاالً باألعياد الوطنية

آالء خليفة

نظم االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع الواليات املتحدة 
األميركية »ملتقى دســمان« 
في والية كولــورادو تزامنا 
مع األعياد الوطنية في البالد 
حتــت شــعار »الكويت بني 
عزمية املاضي وسواعد الغد«، 
وذلك بحضور القنصل العام 
في لــوس أجنليــس فيصل 
الهولي وعدد من الشخصيات 

والضيوف.
وقد تضمــن امللتقى عدة 
أنشطة وندوات منها الندوة 
عقــدت  التــي  الرياضيــة 
حتت عنوان »هل ســنكتفي 
بأمجادنا« وشارك فيها امني 
سر نادي العربي فؤاد املزيدي 
والالعــب الدولــي الســابق 
وكابنت اجليل الذهبي ســعد 
احلوطــي والالعــب الدولي 
الســابق وليد علــي، وندوة 
والتعبيــر  الــرأي  حريــة 
التــي عقــدت حتــت عنوان 
»الســقوط من رف املكتبة« 
مبشــاركة املتخصصــة في 
القانون االجتماعي واستاذة 
القانــون د.غديــر اســيري 
ومصمــم اجلرافيــك محمــد 
شــرف، كما تضمــن امللتقى 
مناظــرة اقتصادية بعنوان 
»األم احلاضــر وتطلعــات 
املستقبل« مبشاركة رئيس 
اجلمعيــة  ادارة  مجلــس 

لدعم املشاريع وحفلة غنائية 
للفنان علي عبداهلل وفعالية 
 jeep وفعاليــة horse riding
scavenger hunt والعديد من 
األنشطة الترفيهية، باإلضافة 

صباح األحمد وســمو ولي 
عهده األمني الشــيخ نواف 
األحمد وللشــعب الكويتي 
مبناسبة العيد الوطني وعيد 

التحرير.
فــي  العازمــي  وذكــر 
تصريح خاص لـ »األنباء« 
ان االحتــاد حريــص علــى 
احياء تلك الذكرى الوطنية 
الغالية على نفوس جميع 
الكويتيني، موضحا ان ملتقى 
دسمان اشتمل على الكثير 
من األنشــطة والفعاليات، 
موجها جزيل الشكر لكل من 
شــارك في امللتقى وحرص 

على احلضور.
واكد العازمي ان االحتاد 
بيــت الطلبــة فــي الغربة، 
مؤكــدا ان ابــواب االحتــاد 
مفتوحة دوما للطلبة، واعدا 
بتنظيم املزيد من األنشطة 
االجتماعيــة والترفيهيــة 
والثقافية والرياضية خالل 

الفترة املقبلة.
بدورها، هنأت رئيســة 
جلنة املؤمترات وامللتقيات 
لالحتــاد الوطنــي لطلبــة 
الكويــت ـ فــرع الواليــات 
املتحــدة األميركيــة فجــر 
قبازرد صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي عهــده األمني الشــيخ 
نواف األحمد وافراد الشعب 
الكويتي مبناســبة األعياد 

الوطنية.

الى تنظيم مسابقة في حفل 
اخلتــام برعايــة صناعــات 
الغامن، وشــارك في امللتقى 
كل من اإلعالمية منال جاسم 
واإلعالمي محمد جوهر حيات.

كما مت عرض لقاء خاص 
مــع بطــل املقاومــة محمد 
الفجــي والذي حتــدث عن 
فترة االحتالل الغاشم وما 
تعرض له من تعذيب على 
يد االحتالل، حيث قال: قاموا 
بتكسير رجولي وتعليقي 
بالشجرة حتى يحصلوا مني 
على اية معلومات، ودعا في 
حديثه الطلبة الى احلفاظ 
على الكويت قائال: »الكويت 

أمانة في أعناقكم اآلن«. 
هذا، وتقدم رئيس االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع 
الواليات املتحدة األميركية 
زنيفر العازمي بالتهنئة الى 
صاحب السمو األمير الشيخ 

حتت شعار »الكويت بني عزمية املاضي وسواعد الغد« بحضور القنصل العام وعدد من الشخصيات والضيوف

القنصل فيصل الهولي

كابنت منتخب الكويت السابق في كرة القدم سعد احلوطي مشاركاً في الندوة الرياضية

zipline فعاليات

جانب من الندوة االقتصادية مع داود معرفي

فجر قبازرد  زنيفر العازمي NUKS-USA  شعار

بطل املقاومة محمد الفجي

مشاركة طالبية

د. غدير أسيري مشاركة في ندوة حرية الرأي والتعبير

للمشــروعات  الكويتيــة 
الصغيرة واملتوســطة داود 
معرفي والباحث في الشؤون 
االقتصادية عبداهلل السلوم، 
وفعاليــة zipline ومعــرض 

زنيفر العازمي لـ »األنباء«: أبواب االحتاد مفتوحة دومًا للطلبة ونعد مبزيد من األنشطة االجتماعية والثقافية خالل الفترة املقبلة

ملشاهدة الڤيديو


