
 16  محليات  الثالثاء  ٢٩  سبتمبر  ٢٠٠٩   

 خطــــا املركز العلمــــي خطوة 
جديدة غير مسبوقة مساء االحد 
املاضي باحتفاله بوصول عدد زواره 
منذ االفتتاح (في ١٧ ابريل ٢٠٠٠) 

الى ٥ ماليني زائر.
  سناء الشــــلبي كانت سعيدة 
احلظ بهــــذا االجناز، حيث اعلنت 
االضاءة واملوسيقى املعدة خصوصا 
لهذا احلدث عن بيع التذكرة رقم 
٥ ماليني لها والبنتها شذى، ولم 
تستوعب سعيدة احلظ ضخامة 
التي قامت بها  العملية الشرائية 
اال عندما استوقفها رئيس مجلس 
االدارة والعضــــو املنتدب للمركز 
العلمي م.مجبــــل املطوع ليهنئها 
ويقدم لها الهدايا املخصصة لهذا 
احلــــدث املهم في مســــيرة املركز 
العلمي، وهي تذكرة سفر لشخصني 
على الدرجة االولى لشرم الشيخ 
الوطنية  مــــن اخلطــــوط  مقدمة 
للطيران مع اقامة مقدمة من فندق 
ومنتجع شــــيراتون شرم الشيخ 
باالضافة الى اشتراك مجاني ملدة 
سنة في برنامج العضوية السنوية 
في املركز العلمي «نادي الركسة» 
والذي ســــيمنح شــــذى ووالدتها 
دخول مجاني ملرافق املركز العلمي 
طوال العام، واعربت الشلبي عن 
دهشتها وسعادتها بهذه املفاجأة 
الســــارة والتي قالت انها لم يكن 
لها ان تأتي فــــي وقت افضل من 

يوم ميالدها، الــــذي صادف يوم 
الزيارة نفسه. وعن حلظات الترقب 
والتنبؤ بتاريــــخ ووقت حتقيق 
الرقم املعادلة، افاد م.املطوع بان 
املركز العلمــــي لديه بيانات تفيد 
مبعدل الزيارات اليومية، وهناك 
تنبؤات للمبيعات يتم عادة بناء 
هذه التوقعات على اساسها استنادا 
الى عملية حسابية بسيطة، كما 
ان نظام بيــــع التذاكر املعتمد في 
املركز العلمي يسهل العملية بشكل 
كبير للوصول الى هذه التنبؤات، 
وبفضل ذلك يكون من السهل تقدير 
الوقت احملتمل لتحقيق الرقم هذا 
كل ما يتطلبه االمر لتتحقق اللحظة 
ويضيء الرقــــم الذي يعتبره كل 
من في املركز العلمي اجنازا بكل 

املقاييس.
   وتقــــدم م.املطوع بالشــــكر 

اجلزيل للوطنية للطيران وفندق 
الشيراتون على دعمهما النشطة 
املركز العلمي وتقدميهما اجلوائز 
لهذا احلدث الذي تفتخر به اسرة 
املركز العلمي، وقال: شهد هذا العام 
العديد من االجنازات التي ال ميكن 
ان تتحقق لوال اجلهد املبذول من 
فريق العمل، حيث قال م.املطوع 
ان االجنازات التي حتققت متثلت 
في حتقيــــق اعلى عدد من الزوار 
في شهر واحد (وهو شهر يوليو 
املاضي) واعلى عدد من الزوار في 
يوم واحد (وهــــو ثالث ايام عيد 
الفطر) باالضافة الى دخول ٧٢٥ 
الف زائر مرافق املركز العلمي خالل 
السنة، وهو عدد فاق توقعات ادارة 
املركز العلمي بـــــ ١٠٠ الف زائر، 
وهذا يعــــود للتطويرات العديدة 

التي نفذها املركز العلمي. 

 سناء الشلبي الزائر رقم ٥ ماليين في مسيرة «العلمي»

ــســحــر والـــتـــرف ــر ال ــط شـــركـــة أجـــمـــل تـــطـــرح «ســـجـــوى» ع
ال أحــــد يجســــد الرفاهية مثل املــــرأة العربية. إن كان 
باحللي التي ترتديها أو حتى الســــيارة التي تقودها، 
تنبع منهــــا هالة واضحة من التــــرف. وفي ما يتعلق 
بتميزهــــا وفرادتها، فهي تولــــي أدق التفاصيل أهمية 
كبرى، مبا في ذلك العطر الذي تستخدمه. «سجوى»، 
العطر اجلديد املخصص للســــهرات من شركة «أجمل» 
هو كل ما حتتاج إليه املرأة العربية لتبرز متيزها. صمم 
هذا العطر ليتناســــب وميتزج مــــع غيره من العطور، 
بحيث يجمع «سجوى» بني ترف العالم القدمي وسحر 
احليــــاة العصرية. ُيشــــار إلى أن هــــذا العطر اجلديد 
يتألف من مزيج أريج املسك، الورود واخلشب، والذي 
ينبثق منــــه رائحة الورد، العــــود، الالبدانوم، العنبر 
وزهرة الغرنوقــــي واحلمضيات. وفي قلب هذا العطر 
الشرقي املرّكز، يتغلغل شذا زهور خضراء تشمل ورق 
النبات، شجرة اليوسفي، شــــجرة البرغموت وبتالت 
األزهار. كذلك، يأتي األريج الظاهر لهذا العطر واملميز 
بنفحة خشــــبية ومن التوابل، ليجمع بني شذا خشب 
الصندل، الهال، الفلفــــل والفانيليا بحيث يضفي غنى 

مميزًا على عطر «سجوى»، اإلبتكار املميز اجلديد الذي 
تقدمه شركة «أجمل». 

 سناء الشلبي وابنتها شذى تتسلمان اجلائزة من م. مجبل املطوع

 في متابعة للنقل المباشر لنتائج االنتخابات البرلمانية في بالده

 السفير األلماني: ال تغيير في السياسة الخارجية 
  أللمانيا تجاه منطقة الخليج

 سفراء أميركا وإسبانيا وأملانيا السفير األملاني وحرمه والسفير املصري وزوجته خالل متابعة نتائج االنتخابات األملانية

 الشيخ جابر العبداهللا والشيخ جابر املبارك يهنئان السفير د.عبدالعزيز الفايز بذكرى اليوم الوطني الـ ٧٩ للمملكة  مدير ادارة الوطن العربي السفير جاسم املباركي ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق وسفير عمان الشيخ سالم املعشني يهنئون  أحمد السعدون مهنئا 

 حضور ديبلوماسي  عبدالعزيز الغنام والسفير البحريني الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة يهنئان 

 بشرى الزين
  اكد سفير أملانيا االحتادية لدى 
البالد ميشـــائيل فوربس انه ال 
تغييرات في السياسة اخلارجية 
العامـــة لبالده وجتـــاه منطقة 
اخلليج على وجه اخلصوص. 
وأضاف فوربس في لقاء حضره 
عدد من السفراء وأبناء اجلالية 
األملانية ملتابعة النقل املباشـــر 
البرملانية  لنتائج االنتخابـــات 
األملانيـــة والتي اظهـــرت فوز 
الدميوقراطي املسيحي  احلزب 
بزعامة املستشارة اجنيال ميركل 
ان التغييرات املتوقعة ستشمل 
املجاالت األمنية واالقتصادية، 
مشيرا الى ان االجواء التي رافقت 
سير عملية االقتراع كانت هادئة 
ولم حتدث اي هجمات ارهابية 
كما حدث في اســـبانيا وغيرت 
من مجرى نتائـــج االنتخابات 
فعجلت بسحب القوات االسبانية 
من العـــراق. واوضح فوربس 
ان مهمـــة القـــوات األملانية في 
أفغانســـتان غيـــر محببة لدى 
الشعب االملاني، حيث مت فقدان 
٣٠ جنديا الفتا الى ان هذا االمر 

بدعوة من احلكومة االفغانية. 
دولفـــت الى ان التوقعات بفوز 
الدميوقراطي املسيحي  احلزب 
كشـــفت الى حد كبير انه اقوى 
حزب مقابل احلزب االشتراكي 
الدميوقراطـــي الذي فاز بزيادة 

ال ميكـــن ان يغير فـــي نتائج 
االنتخابات مبينا ان مهمة القوات 
األملانية في افغانستان مزدوجة 
تشمل حتقيق االمن واالستقرار 
واملشاركة في مشاريع التنمية 
مذكرا بان وجود هذه القوات هو 

الســـابقة.  ١١٪ عن االنتخابات 
وذكر السفير األملاني ان تشكيل 
احلكومة األملانيـــة من املتوقع 
ان يكون مـــن اكبر حزبني هما 
الدميوقراطي املسيحي  احلزب 
واحلزب الليبرالي حيث صرحت 

املستشـــارة اجنيال ميركل قبل 
االنتخابات بأن احلزب الليبرالي 
هو االقرب وميكن ان تكون معه 
ائتالفا الفتـــا اذا حدث ذلك فإن 
التجربة تذكر مبا حدث في عهد 
املستشار األملاني األسبق هيلموت 
كول موضحـــا ان هذا االئتالف 
هو افضـــل للدميوقراطية في 
املانيا، مشـــيرا الى اننا نحتاج 
الى حكومة قويـــة ومعارضة 
قوية كذلك تستطيع مراقبة عمل 
احلكومـــة. ولفت الى ان نتائج 
انتخابات ٢٠٠٥ افرزت معارضة 
ضعيفـــة تكونت مـــن احزاب 
صغيرة، مشـــيرا الى ان وجود 
احلزب االشتراكي الدميوقراطي 
في املعارضة ســـيبني ذاته من 
جديد للوصـــول الى احلكومة، 
موضحا ان املستشـــارة اجنيال 
التي تتزعـــم احلزب  ميـــركل 
الدميوقراطي املســـيحي الفائز 
امـــام احتمالني  باالنتخابـــات 
اما تكوين ائتـــالف مع احلزب 
الليبرالي او تواصل حكومتها مع 
احلزب االشتراكي الدميوقراطي 

وهذا امر مستبعد.   (سعود سالم) متابعة لنتائج االنتخابات من اجلالية األملانية

 خالل احتفال السفارة السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ ٧٩ للمملكة

 المبارك: مرتاحون للتنسيق الدائم بين السعودية والكويت في مختلف المجاالت

 الفايز: السـعودية والكويت ترتبطـان بعالقات متجذرة ومتميزة وتاريخية على جميع المسـتويات

 المباركي: نشـارك أشـقاءنا في السـعودية احتفالهم ونتمنى المزيد من التقدم واالزدهار للمملكة 

 بشرى الزين
  أكد رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع الشـــيخ جابر املبارك عمـــق العالقات 
األخوية املتجذرة بني الكويت واململكة العربية 
السعودية، معربا عن تهانيه الغالية الى اململكة 
قيادة وحكومة وشعبا متمنيا املزيد من التقدم 
واالزدهار في ظل القيادة السياسية احلكيمة 
خلادم احلرمني الشـــريفني امللـــك عبداهللا بن 

عبدالعزيز.
  كما لفت املبارك خالل االحتفال بذكرى اليوم 
الوطني الــــ ٧٩ للمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة والذي اقيم مســـاء امس في فندق 
الراية الى التنسيق املســـتمر واملتواصل بني 
البلدين الشقيقني في جميع املجاالت مبا فيها 
األمنية، معبرا عن رضا الكويت بهذا التعاون 

املتبادل.

  الفايز: مشاعر أخوية

  من جهته، أعرب السفير السعودي د.عبدالعزيز 
الفايز عن سعادته مبناسبة االحتفال بالذكرى 
الـ ٧٩ لتأســـيس اململكة العربية السعودية، 
مؤكدا على العالقات القوية والتاريخية التي 
تربط الكويت واململكة واصفا إياها بأنها عالقات 

متينة وقوية على جميع املستويات.
  وأشـــار الفايز الى ان هذه املناسبة تشعر 
اجلميع بعمق وقوة هذه العالقات بني البلدين 
الشـــقيقني من مســـتوى القيادة الى مستوى 
املواطنـــني، الفتا الى ان األشـــقاء في الكويت 
يغمرون احلضور مبشاعرهم األخوية ومبحبتهم، 
معربا عن تقديره وشـــكره للحضور الرسمي 
والشـــعبي والى األســـرة احلاكمـــة وأعضاء 
احلكومة ومجلســـي الوزراء واألمة.املباركي: 

عالقات مصيرية
  من جانبه، عّبر مدير ادارة الوطن العربي 
السفير جاســـم املباركي عن تهانيه اخلالصة 

اهللا ان يعيدها على اململكة وقيادتها مبزيد من 
التقدم واالزدهار.

  آل خليفة: عيد للجميع

  من جهته، قال سفير مملكة البحرين الشيخ 
خليفة بن حمد آل خليفة إن العيد الوطني للمملكة 
العربية السعودية عيد للجميع، ويعني الكثير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك وجميع فئات املجتمع 
الكويتي ينم عن أصالة كويتية تكن للمملكة قيادة 
وحكومة وشــــعبا وكذلك في البحرين كل محبة 
وود. وأضاف ان شهادتنا في أبناء عمومتنا سواء 
اململكة العربية السعودية أو الكويت مجروحة، 
لكن ما نلمســــه من منجزات حضارية في دول 
مجلس التعاون ينم عن حكمة وحنكة قادة هذه 

الى اململكة العربية السعودية قيادة وحكومة 
وشعبا، مشيرا الى العالقات األخوية بني البلدين 
التي متتد الى مئات السنني واصفا إياها بأنها 
عالقات تاريخية ومصيرية ومتطوررة دائما 

الى األمام.
  وأضاف املباركي: نحتفل اليوم مع األشقاء 
في السعودية بهذه املناسبة السعيدة ونسأل 

للكويت والبحرين ولكل دول مجلس التعاون. 
الفتا الى ان القيادة السياسية السعودية أبانت عن 
حكمتها كما عودتنا دائما من خالل انشاء وافتتاح 
جامعة امللك عبداهللا للعلوم والتقنية التي باتت 
صرحا علميا وثقافيا وحضاريا عربيا، مشيرا الى 
انه ما نلمســــه في الكويت من احلضور املتميز 
واملتجسد في رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير 

الدول الذين نحن محظوظون بهماملعشني: مناسبة 
غالية كما أعرب سفير سلطنة عمان الشيخ سالم 
املعشني عن تهانيه ومتنياته اخلالصة للمملكة 
العربية السعودية ولقيادتها وشعبها مبزيد من 
التقدم والتطور، مشــــيرا الى ان العيد الوطني 
الســــعودي مناســــبة غالية على كل اخلليجيني 
وعلى ســــلطنة عمان بوجه خاص، ومتمنيا ان 
يعيــــد اهللا هذه املناســــبة واململكة تنعم باألمن 
واألمان في ظل القيادة احلكيمة خلادم احلرمني 

الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز.

  فرحات: حدث مهم

  وفي السياق ذاته، عّبر السفير املصري طاهر 
فرحات عن تهانيه للمملكة العربية السعودية، 
مشيرا الى ان مناسبة تأسيس اململكة متثل حدثا 
مهما في تاريخ األمة العربية حقق دفعة قوية في 
توثيق الروابط بني العاملني العربي واإلسالمي، 
معربا عن ثقته في أن العالقات بني بالده واململكة 
ستشهد مزيدا من التطور والرقي في املستقبل، 
ومتمنيا كل التقدم والرقي في مسيرة التنمية 

ومبا يخدم مصالح العرب في كل مكان.

  العبادي: تشاور مستمر

  وفي اإلطار ذاته، قال سفير اململكة األردنية 
جمعة العبادي: نتقدم بالتهاني لألشقاء في اململكة 
العربية السعودية الشـــقيقة قيادة وحكومة 
وشعبا ونتمنى لها مزيدا من التقدم واالزدهار 
في جميع املجاالت، مشـــيرا الـــى ان العالقات 
األردنية ـ الســـعودية متميزة ووثيقة وهناك 
تشاور مستمر بني قيادتي البلدين والذي يصب 
في خدمة قضايا األمتني العربية واإلسالمية. 
حضر احلفل عدد من الوزراء والسفراء والشيوخ 
وشخصيات إعالمية واقتصادية وأفراد اجلالية 
الســـعودية املقيمني في الكويت الذين قدموا 

التهاني باملناسبة.   (هاني الشمري) 


