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واتساب حزين وصلني من االخ الصديق 
االستاذ نبيل اخلضر يبلغني بوفاة والدته 
العمة بدرية ناصر عيسى النجدي طيب اهلل 

ثراها ومثواها.
رحلت العمة »ام نبيل« الى خالقها بعد 
ان استرد اهلل امانته فيها، تاركة هذه الدنيا 
الفانية بعد ان اجنبت خيرة الرجال والنساء 
غير ان مكانها صعب جدا تعويضه، اللهم 
اال ببناتها الكرميات او حفيدة من االحفاد 
تأخذ منط شــخصيتها الفذة، امرأة لبقة 
وكرمية و»سنعة« ومتحدثة وراعية اصول.
رحلت العمــة »بدرية النجدي«، وكنت 
اشعر بالراحة الكبيرة وانا احدثها تليفونيا 
في امور شتى، وهي بصدق وشفافية امرأة 
متلك احلكمة والتجربة وتشعرك مبكانتها 
من خالل رأيها وعمق جتربتها في احلياة.

رحلــت العمة »بدريــة« التي كنت في 
رمضــان اكلمها، وزرتها اكثــر من مرة، 
وســيعود رمضان بينما هي حلقت بركب 
كل االعزاء من الرجال والنساء الذين فقدناهم 

بعد ان حان االجل!
توفيت العمة بدرية ناصر النجدي يوم 
اجلمعة 14 شعبان 1440هـ املوافق 19 ابريل 
2019 في الهند مبستشــفى ليك شور في 

كيرال.
»ســوت عملية بريلهــا وضرب الكبد 
والكليتني« ودخلت االنعاش 4 ايام لتلفظ 
أنفاسها الطاهرة عن عمر يناهز 84 عاما، وقد 
دفنت يوم االحد 16 شعبان 1440هـ املوافق 
21 ابريل 2019 في مقبرة الصليبخات عصرا.

٭ ومضة: منذ معرفتي باألخ االستاذ نبيل 
اخلضر وانا اعرف متاما ان خلفه »أّماً عظيمة 
هي العمة بدرية«، ومن خالل معرفتي بأوالدها 
نبيل وأحمد ومحمد عرفت عن قرب كيف 
كانت هذه االم حريصة على تربيتهم، وكم 
ضحت من اجلهم )اوالدا وبنات(، وهي اليوم 
بذهابها الى خالقها تركت لهم بقية العمر، واهلل 
سبحانه ندعوه ان يجمعهم وال يفرقهم بعد 
ذهاب هذه »اخليمة البشرية« التي ظلّلتهم 
بسنوات عمرها حادبة عليهم، حريصة حتى 

وصلوا الى اعلى املراتب.
٭ آخر الكالم: واهلل من كثر ما احب عمتي 
بدرية واحترمها واقــدر ادوارها، اجد ان 
الكلمات والسطور ال توفيها حقها من الوفاء 

والتقدير.

أتدرون ما معنى اسم بدرية؟
انها اجلميلة ذات الوجه الشبيه بالبدر 

اي القمر.
إذن هي اسم علم مؤنث عربي نسبة الى 
بدر، ومعناه اجلميلة الوجه كالبدر، الصبيحة، 
والياء للنسبة والتاء للتأنيث ومذكره بدري.

صمدت أثناء االحتالل العراقي ولم تخرج 
العوائل احملتاجة بصمت  وكانت تســاعد 
اخلبيئة وبكل ما متلــك. رحمك اهلل أيتها 

الوطنية الصامدة.
٭ زبدة احلچي: رحلت من متلك »الغال« من 
كل محبيها، أهلها، ومعارفها، وعبق معرفتها 
جتده في كل لوحــات الذكريات معها في 

موقف او مكاملة او زيارة.
هكذا هي العمة »ام نبيل«.

دخلت »الشامية« باألمس فوجدتها حزينة 
بعد ان غابت بدريتها!

يا رب ألهم اهلها وعيالها الصبر والسلوان 
واجعل هذه اآلية مرجعهم )وبشر الصابرين 
الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا 
إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم 

ورحمة وأولئك هم املهتدون(.
اللهم في هذا اليوم الذي ســتدفن فيه 
اكرمها عن اإلحسان احسانا، وأدخلها اجلنة، 
وآنس وحدتها، وأنزلها منزال مباركا وأنت 
خير املنزلــني، مع الصديقني والشــهداء 

والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.
يا رب اجعل قبــر والدتنا العمة بدرية 
ناصر عيســى النجدي روضة من رياض 
اجلنة ومنزلتها الفردوس االعلى من اجلنة.

اللهم ال حترمنا ونحن ندعوك وال تخيبنا 
ونحن نرجوك، ارحمها اذا واريناها التراب 

وانفّض عنها األهل واألحباب.
أُعزي اهلنا من آل النجدي الكرام واخلضر 
ومحبيها بهذه الفقيدة التي تُفتقد، ضارعاً 
للمولى عز وجل ان يسكنها فسيح جناته، 

ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
وتســقط دمعات على العمة ام نبيل.. 
رحمــِك اهلل ايتها الغالية، ويا مال اجلنة ان 

شاء اهلل.. اهلل يصبركم على فقدها.
ذهاب االم »ضيعة« وفقدان االب يتم.

أيها القراء في كل مكان، نسألكم الدعاء 
بالرحمة واملغفرة للمغفور لها بإذن اهلل تعالى 
بدرية ناصر النجدي، رحمها اهلل واسكنها 

فسيح جناته.

ومضات

العمة بدرية النجدي.. 
في ذمة اهلل!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

سلة رمضانية ملساهمي
»تعاونية الصباحية« بقيمة 50 فلساً

أعلن أمني سر جمعية الصباحية فهيد امليع عن البدء 
بتوزيع السلة الرمضانية ملساهمي اجلمعية حتى التاسع 

من الشهر املقبل.
وأشــار امليع في تصريح لـ»األنباء« إلى ان اجلمعية 
دأبت على االستمرارية في تنظيم أعمالها خلدمة املساهمني 
ومن ضمنها توزيع اصناف متنوعة ضمن سلة رمضانية 
بقيمة رمزية 5٠ فلسا. وبني انه مت توفير مختلف األصناف 
الرمضانيــة ذات اجلــودة العالية بالســلة، وذلك خدمة 
ملســاهمينا الكرام. وأوضح ان توزيع الســلة ســيكون 
عبر البطاقة التموينية في السوق املركزي ابتداء من ٢١  

فهيد امليعاجلاري حتى ٩ مايو املقبل.

»تعاونية الفنطاس«
كرّمت متفوقي املنطقة

محمد راتب

أكد الشيخ عبداهلل خالد الفهد أن جهود جمعية الفنطاس 
التعاونية وحرص رئيس وأعضاء مجلس إدارتها واضحة 
في رعاية النشء وتكرمي الفائقني من طلبة مدارس املنطقة، 
موجهــا تهانيه وأمنياته الى رئيس مجلــس إدارة جمعية 
الفنطاس التعاونية عويس السبيعي وللطلبة وأسرهم بهذه 
املناسبة. جاء ذلك في تصريح له على هامش رعايته نيابة 
عن الشيخ مبارك عبداهلل مبارك الصباح، حلفل تكرمي جمعية 
الفنطاس التعاونية ملجموعة من الطلبة الفائقني من مختلف 
املراحل الدراســية في قاعة السيف بفندق سفير الفنطاس، 
بحضور قيادات حكومية ورئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.
مــن جانبه، أكد رئيس مجلــس إدارة جمعية الفنطاس 
التعاونية عويس السبيعي أننا نحرص كل عام على تكرمي 
املتفوقني وتنظيم حفل بأرقى وأعلى مستوى ليحظى الطلبة 
بالرعاية واالهتمام جليل واع وقادر على حتمل املسؤولية 
ورفــع راية الوطن الى اإلمام، وتابــع: أبارك ألولياء األمور 
تفــوق أبنائهم وهذا التفوق ثمــرة اجلهود التي بذلتموها، 
فالتعليم مسؤولية شاقة ال يتحمل عبئها الطالب أو املعلم 
أو املدرسة فقط بل إن العبء األكبر يقع على عاتق األسرة 
ملا لها من دور كبير في غرس محبة العلم واملعلم في نفوس 

األبناء ليكونوا مؤهلني لقيادة املستقبل.
كما دعا السبيعي الطلبة إلى االستمرار واحملافظة على 
التفوق الدراسي، فهم الثروة الغالية وعليهم حمل أمانة تقدم 
الكويت احلبيبة وازدهارها، وهو هدف ال يتحقق إال مبزيد 
من اجلد واالجتهاد في التحصيل العلمي. وقد قام الشــيخ 
عبداهلل خالد الفهد في ختام احلفل بتكرمي املتفوقني بالنيابة 
عن الشيخ مبارك العبداهلل إلى جانب رئيس مجلس اإلدارة 
عويس الســبيعي، حيث جرى تكــرمي الفائقني من املراحل 

االبتدائية واملتوسطة والثانوية واجلامعة.

)احمد علي( تكرمي متفوقي الفنطاس 

الكويت تستضيف »معرض الطيران ٢0٢0« في يناير
فرج ناصر

أكدت اإلدارة العامة للطيران 
املدني أنه انطالقا من حتقيق 
رغبة صاحب الســمو االمير 
الشيخ صباح األحمد بتحويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري 
ارتأت تنظيم معرض الكويت 

للطيران ٢٠٢٠.
وقال املديــر العام لإلدارة 
العامــة للطيــران املدنــي م. 
يوسف الفوزان في كلمة خالل 
مؤمتر صحافــي لإلعالن عن 
املعــرض ان الكويــت حتتفل 
الكويت  باســتضافة معرض 
للطيــران ٢٠٢٠ فــي دورتــه 
الثانية حتــت رعاية صاحب 
الســمو االمير الشيخ صباح 
األحمد وذلك خالل الفترة من 
١5 - ١8 يناير ٢٠٢٠ في مطار 

الكويت الدولي.
واضاف الفوزان ان معرض 
الكويت للطيران يشكل رافدا 
رئيســيا لدعــم قطــاع النقل 
اجلــوي فــي املنطقــة وميثل 

أو من قبــل اللجنــة املنظمة 
والفرق التطوعية املختلفة.

وأوضح الفوزان أنه ستتم 
دعوة رؤساء هيئات الطيران 
املدنــي في الــدول اخلليجية 
والعربية، إضافة الى ممثلني 
من الهيئــات املتخصصة في 
قطاع الطيران، كما من املتوقع 
مشــاركة عــدد من شــركات 
الطيــران العامليــة والعربية 
وسالح اجلو، إضافة الى كبرى 
الشركات املتخصصة في قطاع 

٢٠35( جلعــل الكويت مركزا 
جتاريا واقتصاديا.

كما أنه سيساهم بصورة 
مباشرة في إنعاش االقتصاد 
الكويتــي وحتريــك قطاعات 
اخلدمات واالتصاالت والنقل 
مــن  والســياحة، وتعزيــز 
الكويــت االقتصادية  مكانــة 

واالستثمارية.
أن  بهبهانــي  واضــاف 
املعرض سيسهم في االطالع 
على آخر التطورات في مجال 
صناعة الطيران السيما النقل 
اجلــوي واخلدمات األرضية، 
وسيتيح الوصول إلى أسواق 
عاملية كبرى مستهلكة لصناعة 
الطيــران املدني والعســكري 
وخاصــة أن صناعة الطيران 
في منطقــة اخلليــج العربي 
باتت مهمة وجاذبة من حيث 
املوقع االســتراتيجي. وأشار 
بهبهاني إلى أن معرض الكويت 
للطيران ٢٠٢٠ يهدف للمشاركة 
والدخول كمنافس رئيسي في 

سوق الطيران في املنطقة.

الطيران والشركات املصنعة 
للطائرات ومقدمي اخلدمة.

ومــن جانبه، قــال رئيس 
اللجنــة املنظمــة للمعــرض 
أحمــد اســماعيل بهبهاني ان 
اقامة معرض الكويت للطيران 
٢٠٢٠ وما ميثله من حدث عاملي 
مهــم ميثل إضافة مهمة تضع 
الكويت على اخلارطة العاملية، 
وسيســاهم في تعزيز مكانة 
الكويــت اإلقليميــة والدولية 
ودعــم رؤية )كويــت جديدة 

بهبهاني: املعرض سيسهم في تعزيز مكانة الكويت الدولية

)محمد هاشم( يوسف الفوزان وأحمد بهبهاني وم. سعد العتيبي خالل املؤمتر الصحافي 

هذا املعــرض اهتمام الكويت 
الطيران في  بتطوير صناعة 
العالــم. وتابــع ان املعــرض 
يشــكل فــي دورتــه الثانيــة 
حتديا جديدا لــإلدارة العامة 
للطيــران املدني خصوصا أن 
املعرض القى صدى طيبا في 
دورته األولى التي أقيمت في 
العام ٢٠١8 من حيث التنظيم 
واملشــاركة بتعاون وتضافر 
جميع اجلهود املخلصة سواء 
من اجلهات احلكومية املعنية 

ملشاهدة الڤيديو

رئيس الوزراء باإلنابة استقبل سيف اإلسالم وفريق الغوص
اســتقبل رئيس مجلس 
الــوزراء باإلنابــة ووزيــر 
الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحمد في قصر بيان العامر 
صباح امس صاحب السمو 
امللكي األمير د.سيف اإلسالم 
 بن ســعود بــن عبدالعزيز
آل سعود والوفد املرافق له.
حيــث رحــب بالضيف، 
ومتت مناقشــة أهــم األمور 
واملواضيــع ذات االهتمــام 
املشترك ضمن محور الزيارة.
حضــر اللقاء آمــر القوة 
البريــة اللــواء الركن خالد 

الصباح.
كما استقبل الشيخ ناصر 
صباح األحمد أعضاء فريق 
الغــوص الكويتــي التابــع 
للمبــرة التطوعيــة البيئية 

االهتمام املشــترك، مشــيدا 
بدور الفريــق التطوعي في 

حماية البيئة البحرية.
من جانب آخر، اســتقبل 

من الساعة السابعة صباحا 
حتى السابعة مساء.

وقــال اجليش فــي بيان 
صحافــي ملديريــة التوجيه 
املعنوي والعالقــات العامة 
إن التدريب سيكون في ميدان 
الرماية البحري واملشار إليه 
على مسافة 5ر١6 ميل بحري 
شرق رأس اجلليعة امتدادا 
جلزيــرة قاروه مبســافة 6 
أميال بحرية شرق رأس الزور 
امتدادا إلى جزيرة أم املرادم.
وأهاب بجميــع اإلخوة 
املواطنــني واملقيمــني مــن 
مرتــادي البحــر إلــى عدم 
املنطقــة  مــن  االقتــراب 
املذكورة آنفا خالل الفترة 
املعلنة حرصا على سالمة 

اجلميع.

رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد اخلضر 
مبكتبه صباح امس رئيس 
مكتــب التعاون العســكري 
األميركي لدى البالد العميد 
ستـادنـــروص  راندولــف 
والوفــد املرافق له، حيث مت 
خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية، ومناقشة أهم األمور 
واملواضيــع ذات االهتمــام 

املشترك.
حضر اللقاء معاون رئيس 
األركان العامة لهيئة العمليات 
واخلطط اللواء الركن محمد 

عبداهلل الكندري.
مــن جانــب آخــر، أعلن 
اجليش تنفيذ القوة البحرية 
رمايــة تدريبيــة بالذخيرة 
احلية يومي ٢3 و٢4 اجلاري 

رئيس األركان التقى رئيس مكتب التعاون العسكري األميركي

الفريق الركن محمد اخلضر خالل استقباله العميد راندولف ستادنروص

الشيخ ناصر صباح األحمد خالل استقباله أعضاء فريق الغوص
الشيخ ناصر صباح األحمد مســتقبال صاحب السمو امللكي األمير د.سيف 

اإلسالم بن سعود بن عبدالعزيز

الفاضــل،  برئاســة وليــد 
حيــث مت خالل اللقاء تبادل 
األحاديث الودية ومناقشــة 
أهم األمــور واملواضيع ذات 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

آل اخلضر وآل النجدي الگرام
لوفـاة فقيدتهم �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

بدرية ناصر عيسى النجدي
والدة گل من/نبيل، أحمد ومحمد اخلضر

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن


