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تلقى التهاني من والده وزمالئه

نادر المنصوري تخرج طبيب ًا
 ...بامتياز

• جانب من احل�ضور

• جانب من تكرمي املتفوقني

العيدان :تعاونية جمعية السالم ك ّرمت  600متفوق ومتفوقة
�أكد �أمني �رسجمعية ال�سالم التعاونية
املهند�س نا�رصالعيدان �أن تكرمي
املتفوقني ا�ستحقاق تعاوين نظري
ما بذلوه والنتائج التي حققوها,
م�شريا �إل��ى ان تكرمي الفائقني من
اب��ن��اء امل�ساهمني ال��ذي��ن حققوا
ن�سب ًا عالية يف التح�صيل الدرا�سي
خالل العام املا�ضي ي�أتي ا�ستجابة
للواجب التعاوين ال��ذي مت �إن�شاء
اجلمعيات التعاونية على �أ�سا�سه،
م�شريا الى ان هذا احلفل ا�ستحقاق
ح�صلوا عليه ن��ظ�ير م��ا بذلوه,
والنتائج التي و�صلوا اليها.
وا�ضاف ان العلم غ��زا كل جماالت
احل��ي��اة و�أم��ل��ن��ا كبري يف ابنائنا
املتفوقني ان يحققوا لبلدهم ما
ي��رج��وه منهم ويتو�سمه فيهم،
فعزة الأوط���ان واجم��اده��ا وقوتها
وازده��اره��ا ا�صبحت تقا�س مبقدار
تطورها العلمي واحل�ضاري ولهذا
ف�إن اجلميع يدرك حجم التحديات

• نا�رصالعيدان

• عبدالله اجليعان

التي تواجه كويت الغد وهذا ي�ؤكد
لنا اننا لن ن�ستطيع التغلب على هذه
التحديات �إال بالعلم والتطور.
وتابع :ان تكرمي لأبنائنا هو مبثابة
تقدير وتكرمي لكل املتفوقني من
اب��ن��اء الكويت ب��ل ه��و تكرمي لكل

العاملني يف احلقل التعليمي يف
وطننا احلبيب .ومثابرتهم يف العلم
نفتخر بهم دائم ًا.
وال�سيما ان اجلمعية كرمت 600
فائق وفائقة ،حيث و�صف احلفل
ب�أنه اال�ضخم يف تاريخ اجلمعية ،اذ

مت تكرميهم يف �صالة تنمية املجتمع
مبنطقة الزهراء.
وق��ال العيدان« :اننا يف جمعية
ال�سالم التعاونية حري�صون على
دع��م الأب��ن��اء وال��ب��ن��ات الفائقني
والوقوف �إلى جانبهم لكونهم الثمرة
التي نحتاج �إليها يف بناء الوطن
وتنميته ،فبكم يزدهر الوطن ويكرب
ويفخر ب�إجنازاتكم امل�ستقبلية»،
وخاطب الطلبة «انكم بذلتم الكثري
خ�ل�ال ال��ف�ترة امل��ا���ض��ي��ة وهناك
م�ستقبل زاه��ر بانتظاركم فجدوا
وا�ستمروا يف التفوق والريادة عاما
بعد ع��ام ،وحققوا اعلى املراكز،
ف�آبا�ؤكم �سيكونون �أكرث �سعادة بكم
منكم ،ف�أنتم نب�ض قلوبهم و�رشيان
حياتهم».
وبعث بر�سالة الى �أولياء االمور
قال فيها« :خري الآب��اء والأمهات,
فمنكم ي�ستمد املتفوق واملتفوقة
القدرة على التميز ،فانتم العني

ال�ساهرة على راحتهم واحلري�صة
على تفوقهم ف�شكرا من القلب لكم،
فهذا التفوق هدية متوا�ضعة لكم،
م�ضيفا« :ان تكرمي جمعية ال�سالم
التعاونية اليوم هو عربون وفاء
لكم جميعا ،فقد رفعتم بتفوقكم
ر�ؤو�سنا عالية وزاد ت�رشف املنطقة
بكم ،وم��ا ه��ذا التكرمي اال �ضمن
جهودنا امل�ستمرة للتوا�صل معكم
ف�أنتم يف �صلب اهتماماتنا على
الدوام ،و�سنقدم املزيد واملزيد من
الأن�شطة والفعاليات خالل الفرتات
املقبلة».
و�أكد على �رضورة توعوية الطلبة
عن طاعة الوالدين واالجتهاد واحلث
على املذاكرة والتح�صيل العلمي وما
للعلم من مكانة والعلماء ،م�ست�شهدا
بحديث ر�سول الله �صلى الله عليه
و�سلم« :العلماء ورث��ة الأنبياء»،
حاثا الأبناء على املزيد من البذل
والعطاء.

تلقى الدكتور نادر
ممدوح املن�صوري،
التهاين من �أ�رسته
وزمالئه و�أ�صدقائه
مبنا�سبة التخرج
بتفوق وح�صوله
على بكالوريو�س
طب وجراحة الفم
والأ�سنان بامتياز،
متمنني له النجاح
والتفوق الدائم.
وتلقى تهنئة خا�صة
من والده الدكتور
ممدوح املن�صوري
ال�����ذي ق����ال ل��ه:
«رف��ع��ت ر�أ���س��ي ..
و�أن���ا ف��خ��ور بك،
لقد حققت حلمي
«ال��ق��دمي» وحلمك
�أن��ت �أي�����ض � ًا» ،كل
ال��ت��وف��ي��ق ل��ك يا
دكتور نادر.

• د.نادر ممدوح املن�صوري

•  ...ويف حفل التخرج
• فقرة من حفل التكرمي

• تكرمي متفوقة

« »KIBنظم فعالية خاصة لالحتفال
باليوم العالمي للطفل

• امل�شاركون يف الفعالية يف �صورة تذكارية
• امل�شاركون يف حملة «ي�ستاهل وطني» ...و�أمامهم ما جمعوه

في إطار دعمه لفريق موطني والحملة البيئية العالمية Clean Up the World

الباقر« :الوطني» يشارك في حملة
«يستاهل وطني» لتنظيف الشواطئ
���ش��ارك بنك ال��ك��وي��ت الوطني
يف احلملة البيئية «ي�ستاهل
وط��ن��ي» لتنظيف ال�شواطئ
وح��م��اي��ة ال��واج��ه��ة البحرية
للكويت وال��ت��ي نظمها فريق
البيئي
«موطني»MW6INY
التطوعي بال�رشاكة مع احلملة
البيئية العاملية Clean Up
 the Worldاملدعومة من قبل
منظمة الأمم املتحدة والتي تقوم
بتنظيمها يف الكويت مب�شاركة
نحو  20جهة حملية.
وقام بنك الكويت الوطني بتوفري
معدات التنظيف وجمموعة من
الأدوات القابلة لإعادة التدوير
بهدف ن�رش التوعية بني ال�شباب
امل�شاركني مع جهاتهم يف حملة
التنظيف ال�سيما و�أن هذه اخلطوة
ت�أتي ا�ستكماال للدورة التدريبية
التي خ�ضع لها جميع امل�شاركني
يف هذه احلملة حتت مظلة احلملة
الأممية وتناولت التدريب ب�ش�أن
كيفية التنظيف ال�صحيح للبيئة
م��ن خ�ل�ال االل���ت���زام مبعايري
وقواعد حم��ددة حلماية البيئة
وجتنب تلوثها والتمييز بني
�أنواع النفايات ال�ضارة والقابلة
للتكرار والتحليل .وغطت احلملة
الواجهة البحرية يف املنطقة

• يعقوب الباقر

احلرة مب�شاركة نحو  20متطوع ًا
من بنك الكويت الوطني.
وقال رئي�س فريق �إدارة العالقات
العامة يف بنك الكويت الوطني
يعقوب الباقر «�إن بنك الكويت
الوطني رائد يف تبني املبادرات
الهادفة لت�شجيع اال�ستدامة يف
خمتلف القطاعات� .إن حملة
«ي�ستاهل وط��ن��ي» ت��ق��دم قيمة
م�ضافة جل��دوى العمل البيئي
حملي ًا بحيث تعمل على تنظيف
هادف ومدرو�س للبيئة حتت مظلة
تدريب عاملية تعمل با�ستمرار
على تطوير ال��ق��درات البيئية

• الأطفال �شاركوا يف حملة «الوطني»

ملثل هذه احلمالت واملبادرات
م��ن خ�ل�ال ال��ت��وا���ص��ل ال��دائ��م
للتزويد بكل جديد يف ما يتعلق
ب�سبل حماية البيئة والأدوات
امل�ساعدة على تنفيذ وترويج
مبادرات «حماية البيئة».
و�أكد الباقر �أن هذه املبادرة التي
تقودها حركة موطني التطوعية
ال�شابة ه��ي نقلة نوعية على
�صعيد امل���ب���ادرات البيئية
وت�����ض��اف �إل���ى �سجل الكويت
البيئي ,مذكر ًا ب�أن بنك الكويت
الوطني �أول بنك �صديق للبيئة
يف الكويت ،وهذه احلملة تتميز

بربط حماية البيئة باال�ستدامة
والتي هي �إحدى اهم املمار�سات
ال��ت��ي ت��ق��ود �أه����داف البنك يف
امل�س�ؤولية االجتماعية متا�شي ًا
مع �أهداف االمم املتحدة يف هذا
ال�صدد .وجتدر اال�شارة �إلى �أن
حملة «ي�ستاهل وطني» تهدف
�إل��ى زي���ادة ال��وع��ي وال�شعور
بامل�س�ؤولية ب�ين املواطنني
الكويتيني ،وتركز على العمل
من �أجل البيئة ال�صحية  ،وتهدف
�إلى جعل الكويت �أكرث جما ًال من
خالل الأن�شطة املجتمعية التي
ت�ستهدف البيئة.

نظم « »KIBم�ؤخر ًا م�سابقة «البحث عن الكنز
املفقود» بالتعاون مع الأكادميية الربيطانية
للريا�ضة ،وذلك يف حديقة جممع البوليفارد.
وقد كانت امل�سابقة مفتوحة جلميع الأطفال الذين
ت�تراوح �أعمارهم بني  8و � 10سنوات ،بهدف
ت�شجيع ال�صغار على ممار�سة املزيد من الأن�شطة
البدنية واتباع منط حياة �صحي ,بالتزامن مع
اليوم العاملي للطفل .وقد مت اختيار  20طف ً
ال
وتق�سيمهم �إلى  4جمموعات للتناف�س على اكت�شاف

مكان الكنز املفقود ،حيث ا�ستمتع امل�شاركون
بهذه امل�سابقة املمتعة وال�شيقة بالتجول يف
احلديقة بحث ًا عن �أدلة تدلهم على مكان الكنز.
و�إل��ى جانب اال�ستمتاع مبجموعة من الأن�شطة
الرتفيهية املمتعة ،تناف�س القرا�صنة ال�صغار على
فر�صة الفوز باجلائزة النقدية الكربى .ويف نهاية
الفعالية ،ا�ستمتع جميع امل�شاركني مبجموعة من
التحديات املمتعة و�أن�شطة ال�رسعة ،مما جعلهم
يعي�شون جتربة ال تن�سى.

بنك برقان يرعى مهرجان الطفل الثالث
في مجمع البوليفارد
وا�صل بنك برقان التزامه من
خالل �إعالنه م�ؤخر ًا عن رعايته
ملهرجان الطفل الثالث الذي
�أق��ي��م يف جممع البوليفارد.
امل��ه��رج��ان ال��ذي حقق جناحا
كبريا يف الدورتني ال�سابقتني
و يحظى مب�شاركة وا�سعة من
اجلهات احلكومية ذات العالقة،
وال����شرك��ات ال��ت��ي متثل كربى
العالمات التجارية والوكاالت
العاملية التي تعنى مبنتجات
الأطفال وم�ستلزماتهم  .يف �إطار
رعايته للفعاليات املجتمعية
الهامة يف الكويت.
و���ش��ارك البنك يف املهرجان
ال��ذي ا�ستمر ثالثة �أي��ام بهدف
التوعية ب�أهمية ت�أمني م�ستقبل
الأطفال واالمتيازات العديدة التي
يتمتع بها ح�ساب «بوبا» اخلا�ص
باالطفال ،حيث ق��ام ممثل بنك
برقان خالل املهرجان بتعريف
الأهايل والأطفال مبزايا منتجات
وخدمات ح�ساب «بوبا» املخ�ص�ص
للأطفال ،لت�شجيعهم على التوفري
واحل�صول على املزيد من العوائد
على مدخراتهم.

• تكرمي امل�شاركات

هذا وقد قدمت �شخ�صية «بوبا»
املعروفة �أجواء ترفيهية للأطفال
و وزعت عليهم الهدايا .وت�ضمنت
الفعالية م�شاركة ك��ب�يرة من
ال�شخ�صيات املف�ضلة للأطفال،
و�أن�����ش��ط��ة ت��ل��وي��ن ،وع��رو���ض،
وفعالية مو�سيقية ،وزي���ارة
تفاعلية لبع�ض امل��دون�ين من
الكويت.
ويهدف ح�ساب «بوبا» للأطفال
�إلى توفري حلول مبتكرة للآباء

الذين يرغبون يف تعزيز مدخرات
�أطفالهم ،واال�ستفادة يف الوقت
ذات����ه مب��ج��م��وع��ة وا���س��ع��ة من
ال3مزايا .ويبلغ احلد الأدنى
لفتح ح�ساب «بوبا» التوفريي
 10دنانري وب�إمكان الأطفال حتى
�سن  14عام ًا اال�ستمتاع بعرو�ضه
الرتويجية اخلا�صة على مدار
العام بالإ�ضافة �إل��ى ما يوفره
من تخفي�ضات جذابة لدى بع�ض
املحالت واملتاجر يف الكويت.

