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جانب من املهرجان

رئيس اللجنة املنظمة طالل الظفيري متوسطا تركي املوعد وابراهيم احلوطي وحمد املصيبيح

احدى املشاركات لوحات بيد كويتية

)سعود سالم(االعالمي عبداهلل بوفتني وجنله عبدالرحمن وعدد من أبناء اقاربه ومشعل الغامن في جناح »األنباء«

فاطمة الطبطبائي ومشاعل البديوي امام مشغوالتهما اليدوية

الظفيري: »المهرجان الوطني« إلحياء االحتفال 
باألعياد الوطنية وتشجيع المشاريع الشبابية

المعرض العاشر لـ » بسايدرس« في المنطقة الحرة بــ 113 مشروعاً

الشيخ فيصل احلمود متحدثا للصحافيني

مقر البعثة الديبلوماسية

»بيت العرب« مقر بعثتنا الديبلوماسية في األردن
بالتزامن مع احتفاالت العيد الوطني وعيد التحرير

عمان ـ كونا: قال سفيرنا لدى 
االردن الشيخ فيصل احلمود ان 
العرب« على  اطالق اســــم »بيت 
مقر رئيس البعثة الديبلوماسية 
الكويتية لدى االردن هو امتداد لدور 
الكويت في تعزيز نهج التواصل 

العربي.
واضاف الشيخ فيصل احلمود، 
فــــي لقائه مــــع عدد مــــن الكتاب 
والصحافيــــن اول من امس، »ان 
افتتاح املقر يتزامن مع احتفاالت 
الكويــــت بالعيــــد الوطني وعيد 
التحرير، واريد له ان يكون ملتقى 
الثقافية واالجتماعية  للفعاليات 
الكويتية والعربية في اطار الدور 
الكويت وعلى  التاريخي لدولــــة 
رأسها صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد في جمع شمل العرب 
وتعزيز العمل العربي املشترك«.

واوضح ان البعثة الديبلوماسية 
تنطلق في مســــاهمتها في الشأن 
االجتماعــــي واالقتصادي العربي 
واحمللي انســــجاما مــــع االنفتاح 
الــــذي يتمتع بــــه االردن واجواء 
الدميوقراطية التي حتظى برعاية 
واهتمــــام اردنين بقيــــادة امللك 

عبداهلل الثاني.
وجدد الشــــيخ فيصل احلمود 
التأكيد على ان البعثة الديبلوماسية 
الكويتية لدى االردن تسير وفق 
خطط عمادها التطوير والتحديث 
والتنمية املتواصلة والتي طالت 
مختلف مجاالت العمل الديبلوماسي 
مبا فيها مقر البعثة الديبلوماسية 
ومبا يليــــق بأبنــــاء الكويت في 

اململكة.

امام  الشــــيخ فيصل  وعرض 
انشــــطة االحتفاالت  الصحافين 
باليوم الوطني وذكرى التحرير، 
وقال انها تشــــمل انشطة ثقافية 
وفكرية وانشــــطة مختلفة منها 
االدبيــــة والفنيــــة والتــــي متجد 
املناسبتن وتنقل رسالة الكويت 
احلضارية لالشــــقاء فــــي االردن 

واملقيمن على اراضي اململكة.
ووصــــف العالقات الكويتيةـ  
االردنية بأنها جتــــاوزت مرحلة 
العالقات النمطيــــة ووصلت الى 
منوذج يحتذى في العالقات العربية 

ـ العربية.
وقال الشــــيخ فيصل احلمود 
ان الديبلوماسية االقتصادية بن 
االردن والكويت تأتــــي في اطار 
القيادتن احلكيمتن  توجيهــــات 

في البلدين والتي اثمرت عالقات 
مميزة ادت الى رفع حجم االستثمار 
الكويتي في االردن الى ما يقارب 
ثمانية مليارات دوالر تقريبا في 

سنوات قليلة.
وبسؤاله عن موعد اجتماعات 
اللجنة العليا املشتركة بن البلدين، 
قال الشــــيخ فيصــــل احلمود ان 
اللجنة ستعقد في الكويت خالل 
االســــبوع الثالث من شهر مارس 
املقبــــل للبحث في ســــبل تعزيز 
عالقات التعاون الثنائي املشترك 
في مختلف املجاالت. واشــــار الى 
الكويتي للتنمية  دور الصندوق 
االقتصادية العربية والذي »اولى 
االردن اهتماما خاصا في مشاريعه 
وخططه وهناك تنسيق وتعاون 
مستمر لتعزيز املشاريع التنموية 

في االردن«، مشــــيرا الى عدد من 
املشاريع التي مولها الصندوق في 

مجال الطاقة وغيرها.
وردا على ســــؤال اكد الشيخ 
فيصل احلمود دعم الكويت للشعب 
الفلسطيني وقضيته العادلة معربا 
عــــن امله في ان يســــود التقارب 
واللحمة بن الفصائل الفلسطينية 
في القريب العاجل مبا يعزز قدرات 
الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل 
حقوقــــه الوطنيــــة باقامة دولته 

املستقلة على ترابه الوطني.
كما اكد دعم القيادة الكويتية 
الفلســــطينية،  جلهود املصاحلة 
متمنيــــا ان يكون عــــام 2010 عام 
الوئام الفلسطيني ويحقق خالله 
االشقاء الفلســــطينيون حقوقهم 

املشروعة.

بشرى الزين
يـــوم مفتوح لشـــباب 
كويتي اراد ان يضع بصمة 
ويرسم مظهرا لتنمية بالده 
على طريقته في مهرجان 
وطنـــي يضـــم العديد من 
االنشطة التي ضمت مشاريع 

صغيرة.
مشاريع شملت مشغوالت 
يدوية وأروقة تفنن اصحابها 
في رســـم لوحات ابداعية 
وفتيات ابدعن في تشكيل 
اكسســـوارات من مختلف 
االلوان واالحجام، واخريات 
الوطني  العلم  نسجن من 
ألبســـة للصغار والكبار 
الكويت  جسدن فيها حب 
الى خدمة  وتطلع شبابها 

وتنمية البالد.
الذي  الوطني  املهرجان 
اقيـــم فـــي ســـاحة فندق 
موفنبيك باملنطقة احلرة 
نظم كذلك خللق نوع جديد 
من االحتفاالت املصاحبة 
ملـــا تعيشـــه الكويت من 
افـــراح مبناســـبة عيدي 
الوطنـــي والتحرير، وقد 
ذكر رئيس اللجنة املنظمة 
طالل الظفيري ان مؤسسة 
»Besiders« »بســـايدرس« 
التي نظمت هذا املهرجان 
تهدف الى احياء االحتفاالت 
الوطنية وايضا تشـــجيع 
املشاريع الشبابية الصغيرة. 
واشـــار الظفيـــري الى ان 
الدعوة للمشاركة في هذا 
املهرجان لقيت استجابة من 
عدة فئات شـــبابية البراز 
اعمالهم ومشاركاتهم حيث 
حفل املهرجان مبشاركة 113 
مشروعا بصفة تطوعية، 
ان املؤسسة نظمت  مذكرا 
10 معارض ســـابقة تصب 
في تطوير وتنمية ابداعات 

الشباب الكويتي.


