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عبدالعزيز احملمد ومحمد الصانع وعدد من قيادات مدارس النجاة خالل تكرمي الطالب وليد الشمري  إقبال من رواد »األڤنيوز« على تفقد معرض »اجليش البريطاني في حماية الكويت«

دام عزك يا كويت.. دامت أفراحك يا »جناة«

باإلبــداع يســتمر العطاء 
وتستمر مسيرة مدارس النجاة 
في حتقيق أهدافها نحو إنشاء 
جيل متميز، تزامنا مع أعياد 
الوطنية واحتفالية  الكويت 
رفــع العلم مبدرســة النجاة 

املتوسطة بنني ـ الساملية.
هــذه املســيرة املضيئــة 
تتواصــل إميانــا من مدارس 
عنايتهــا  بأهميــة  النجــاة 
مبتعلميها وجودة مخرجاتها 
التعليميــة من خــال غرس 
القيم املجتمعية األصيلة في 
الدائمة  نفوســهم، ورعايتها 
فــي مختلــف  للموهوبــني 
الدراسية، وسعيها  املجاالت 

الدائم للتميز والريادة وحتقيق النتائج املبهرة 
التي حتصدها سنويا في جميع األنشطة.

إحدى ثمرات هذا التميز جاءت بفوز الطالب 
وليد الشمري من مدرسة النجاة املتوسطة بنني 
ـ الساملية باملركز األول على مستوى الكويت في 
التصفيات النهائية ملسابقة السامة اللغوية، 
ليتأهل إلى متثيل الكويت في النهائيات املقامة 
في جمهورية مصر العربية وبرعاية جامعة 

الدول العربية.
وفــي لفتــة كرمية من مدير عــام مدارس 
النجاة عبدالعزيز احملمد، وكعادته في تشجيع 
وحتفيــز أبنائه طاب مدارس النجاة ودعمه 
املســتمر لهم عبر توفير أفضل الســبل التي 
تساعدهم على حتقيق أهدافهم اآلنية واآلتية، 
قام بتكرمي الطالب وليد الشــمري في طابور 
الصبــاح مبدرســة النجاة بنني - الســاملية، 
بحضــور مديــر مجمع مــدارس النجاة بنني 

بالساملية محمد الصانع.
وقد تلقى الطالب وليــد الهدايا والتهاني 
من مدير املدرســة بسام العازمي، كما شارك 
فــي تكرميه املديرون املســاعدون باملدرســة 
سعد الزعبي وشــريف فتح اهلل، إضافة إلى 
موجــه أول اللغة العربيــة بالتعليم اخلاص 
رفاعي الصليلي واملوجه الفني للغة العربية 
عبدالرحمــن طحــان وعدد مــن أركان العمل 

التربوي مبدارس النجاة.
 كما قــام املدير العــام عبدالعزيز احملمد 
بتكرمي رئيس قسم اللغة العربية عماد الدين 
حمدي ومعلــم املادة وجدي متولي الذي قام 

بتدريب الطالب.
 وفي نهاية االحتفال توجه احملمد بالشكر 
إلى إدارة املدرسة وجميع املعلمني واإلداريني 
فيها على جهودهم املخلصة وما يولونه من 

اهتمام ورعاية ألبنائنا املتعلمني.

أحد طالبها تأهل لتمثيل الكويت في النهائيات العربية ملسابقة السالمة اللغوية

عبدالعزيز احملمد يكتب كلمة تشجيعية للطالب وليد الشمري

الطالب وليد الشمري الفائز باملركز األول على الكويت في مسابقة السالمة اللغوية

معرض »اجليش البريطاني في حماية الكويت« يعكس 
تاريخ ومتانة العالقات اإلستراتيجية والعسكرية بني البلدين

ندى أبو نصر

نظم املجلــس الوطنــي للثقافة 
والفنــون واآلداب بالتعــاون مــع 
الســفارة البريطانيــة لــدى الباد 
معرضا للصور الفوتوغرافية حتت 
عنوان »اجليش البريطاني في حماية 
الكويت« مبناســبة مرور ١٢٠ عاما 
على الصداقة الكويتيةـ  البريطانية.
وتعــود مقتنيات هــذا املعرض 
للمواطــن جابر الهنــدال، وقد أقيم 
املعرض في مجمع األڤنيوز، تزامنا 

مع أعياد الكويت الوطنية.
وتضمن املعــرض الذي حضره 
امللحــق العســكري فــي الســفارة 
البريطانية لدى الكويت العقيد جوي 
فينلي مكاين 3٠ صورة فوتوغرافية 
تعكــس تاريــخ ومتانــة العاقات 
االستراتيجية والعسكرية بني البلدين 
خاصــة في املجــاالت الدفاعية، كما 
تعكس مقتنياته وقــوف بريطانيا 
إلى جانب الكويت في أحلك الظروف 
بدءا من العــام ١٩6١ بعد أيام قليلة 
من االســتقال وصــوال إلى مرحلة 
الغزو العراقي والتحرير ثم التمرين 
العسكري املشترك األخير مع اللواء 
الثالث املدرع في اجليش الكويتي.

وعلى هامش املعرض، أكد العقيد 
جــوي فينلي مكاين فــي تصريح 
صحافي أن إقامة مثل هذه املعارض 
الفنية تســهم في تعزيــز الروابط 
الثنائية وتعكس مدى عمق العاقات 

بني جيشي البلدين.
وأضاف مكاين أنه ســعيد جدا 
مبشاركته في افتتاح املعرض، الفتا 
إلى أنه يحمل الكثير من املعاني نظرا 
لتزامنــه مــع االحتفــاالت الوطنية 

اخلليــج كون أمن اخلليج جزءا من 
أمن بريطانيا.

على صعيد آخر، كشف عن زيارة 
مرتقبــة لفرقاطة حربية كبيرة إلى 
الباد من طراز 45، الفتا إلى أن هناك 
بعثة عسكرية بريطانية تتواجد في 

الكويت تضم 38 ضابطا على سبيل 
اإلعــارة وذلك في الســاح اجلوي 
والبحــري والبري واجليش وكذلك 
فــي كلية مبارك العبــداهلل للقيادة 
واألركان التي تعتبر من أفضل كليات 
القيادة واألركان في منطقة اخلليج.
وأضاف: نحن سعداء بأننا جزء 
في تنمية هذه الكلية منذ افتتاحها 
قبل ٢5 عاما، مؤكدا حرص البلدين 
على تعزيز التدريبات املشتركة بني 
القوات املسلحة بني اجلانبني والعمل 
على رفع وتيرة هذا التعاون الدفاعي 

وزيادة القدرات.
بــدوره، قــال صاحــب مقتنيات 
املعــرض املواطن جابــر الهندال ان 
املعــرض يضم 3٠ صــورة لتواجد 
اجليش البريطاني في الكويت خال 
األعــوام ١٩٢8، ١٩6١ و١٩٩١، مشــيرا 
إلــى أن املعرض يتزامن مع الذكرى 
الـــ١٢٠ لتوقيع اتفاقية الصداقة بني 

بريطانيا والكويت.

نظمه املجلس الوطني بالتعاون مع السفارة البريطانية في »األڤنيوز« وتعود مقتنياته إلى املواطن جابر الهندال

العقيد جوي فينلي مكالين واملواطن جابر الهندال وعدد من احلضور

للبــاد، كمــا أن البلدين وقفا طوال 
الســنوات املاضية جنبــا إلى جنب 
وكتفــا إلــى كتــف وهذا ما جســده 
املعرض منذ عشرينيات القرن املاضي 
وحتى التسعينيات، مؤكدا أن باده 
ملتزمة على الدوام بأمن واستقرار 

احلجي: ضرورة اتباع السنة وعدم إنكار األحاديث الصحيحة

أسامة ابو السعود

أقــام املركز اإلصاحي ملســلمي 
كيــراال بالكويــت برنامــج املؤمتر 
اإلســامي للجاليــة الهندية املقيمة 
بالكويــت حتت شــعار »محمد ژ: 
القدوة واالتباع« في ٢٢-٢3-٢4-٢5 

من فبراير اجلاري.
وضمن فعاليات املؤمتر عقد مؤمتر 
احلديث الشــريف في اليــوم االول 
مبقر جمعية احياء التراث اإلسامي 
فــي قرطبــة والقى رئيــس جامعة 
الهند اإلسامية بوالية كيراال الهند 

من امس اجللسة اخلتامية للمؤمتر 
باملدرسة الشعبية الهندية مبنطقة 

خيطان. 
وقد افتتح اللقاء رئيس جمعية 
احياء التراث اإلسامي فرع خيطان 
جاســم احلجي الذي قال في كلمته 
انه يعرف انشطة املركز االصاحي 
ملســلمي كيراال بالكويت وجهودهم 
في مجال الدعوة اإلسامية ولديهم 
خطباء وينشرون منشورات دعوية 
ويديــرون مــدارس دينيــة ولذلــك 

يستحقون كل التقدير. 
وأكد احلجي اهمية السنة النبوية 

حيث اكد ان القرآن والســنة شــيء 
واحد، فنحن املسلمني نهتم بالقرآن 
ونهتــم بالســنة معا، فــا ميكن ان 
يســتغني القــرآن عــن الســنة وال 

تستغني السنة عن القرآن. 
وقد القى رئيس املركز عبداللطيف 
املدني محاضــرة حول اهمية اتباع 
السنة، كما القى خطيب وامام مسجد 
عزيز بامارة الشارقة الشيخ حسني 
ســلفي محاضرة رئيسية مبشاركة 
اعــداد كبيــرة من اجلاليــة الهندية 
املقيمــة فــي الكويــت فــي جميــع 

الفعاليات.

املركز اإلصالحي ملسلمي كيراال أقام فعالية »محمد ژ: القدوة واالتباع«

)أحمد علي( حضور كبير من مسلمي كيراال بالكويت تابعوا احملاضرة   فيصل مولوي واملشاركون في احملاضرة

فيصل مولوي والــذي زار الكويت 
للمشاركة في املؤمتر، محاضرة، أكد 
فيها أهمية اتباع الســنة وحذر من 
بعض اجلماعات الذين ينكرون حتى 
األحاديــث الصحيحة بالقول انها ال 

تتفق مع العقل والعصر احلديث.
 وفي اليوم الثاني عقدت أنشطة 
ثقافية لطلبة املدارس الدينية املدارة 
مــن قبــل املركز وذلك في املدرســة 

الباكستانية مبنطقة اجلهراء.
وعقد في اليوم الثالث لقاء خاص 
للنســاء أيضا مبقــر جمعية احياء 
التراث اإلسامي في قرطبة وعقد اول 

جمعية الرحمة الكويتية حتيي أعياد الكويت بقطاع غزة
غــزة - كونا: نظمــت جمعية 
الرحمة لإلغاثة والتنمية )تابعة 
جلمعية الرحمة العاملية الكويتية( 
الفنيــة  الفعاليــات  عــددا مــن 
واإلنســانية في غزة، وذلك يوم 
أمس األول احتفاال بأعياد الكويت 

الوطنية.
وشــارك في إحيــاء احتفاالت 
األطفــال  مــن  عــدد  الكويــت 
الفلسطينيني األيتام واحملتاجني 
للتعبير عن حبهم للكويت أميرا 
وحكومة وشعبا ولوقوفها الدائم 
مع الشعب الفلسطيني حتت وطأة 
احلصار اإلسرائيلي املفروض على 

أطفال فلسطينيون يرفعون الفتات بأعالم الكويت على شواطئ غزة مبناسبة األعياد الوطنية غزة منذ اكثر من ١٢ عاما.

عبدالعزيز احملمد كّرم الطالب وليد الشمري في إطار حرصه املستمر 
على تشجيع وحتفيز طالب مدارس »النجاة« على اإلبداع والتميز

صورة نادرة ضمن مقتنيات املعرض  )قاسم باشا(

معرض اجليش البريطاني

ملشاهدة الڤيديو


