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أبعث هذه الرسالة من بحرين الشموخ واملجد، 
الى كويت العز واملعالي، كميثاق محبة وعقد وفاء 
وجتديد للعهد، في هذه املناسبات الوطنية، ذكرى 
االس���تقالل، وذكرى التحرير، وعيد جلوس قائدها 
ومنارتها املميزة بني العالم منذ نشأة ديبلوماسيتها 
على يد صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح، الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد احلكم، انها 
مناس���بات وأعياد وطنية بطعم مختلف هذا العام، 
علينا وعلى الشعب الكويتي أن نستلهم منها العبر 
ونتعلم معن���ى حب الوطن، ورائحة ترابه، وعليل 
هوائه، لنتوقف ونتأمل م���اذا قدمنا للكويت؟ فما 
قدمته لنا نعجز عن احصائه، فال قيمة لالنس���ان 

بال وطن.

كويت المجد

ان تاريخ االوطان ال يقاس بسنينه، وامنا بأحداثه 
وما قدمته الشعوب من تضحيات واسهامات في بناء 
وتشييد تاريخ الوطن املعاصر، وقبله تاريخ البناء 
والنمو، لنتذكر رج���ال الكويت االوفياء املخلصني، 
ولنعل���م اجيالنا احلاضرة لغة الكرامة والش���رف 
والعطاء في حب الوطن، لنعلمهم التعايش السلمي 
واحترام تعاليم ديننا احلنيف في قدس���ية االديان 
واحترام املذاهب، والتقارب االجتماعي حتت سقف 
واحد وأرض واحدة، فالكويت منذ فجر التاريخ وهي 
حتتضن جميع مواطنيها ب���كل انتماءاتهم الدينية 
واالجتماعية تتعامل معهم سواسية كأسنان املشط، 
وال تبخل عليهم بش���يء، وعندما حانت حلظة نداء 
الوط���ن، وبغي عليها جارها ليغ���رس خنجره في 
خاصرتها هب كل الشعب لنصرتها، وأصر اجلميع 
على التمسك بحكامها أسرة آل صباح وشرعيتها، بل 
عجز احملتل عن ان يجد مجرد مواطن كويتي واحد 
يقبل أن يخون وطنه وشرفه وأرضه وعرضه، لقد 
تنادى كل رجال الكويت واتفقوا حتت راية واحدة 
قلما ان يكون لها مثيل في التمسك بشرعية الوطن، 
في مؤمتر جدة الذي أسفر عن ملحمة عظيمة في حب 
الوطن أبهرت العالم بأسره، ليتأكد لكل باحث ومتابع 
ان االطروحات السياس���ية بني احلكومة والتيارات 
السياسية ليست س���وى ممارسات هدفها مصلحة 
الوطن من خالل منوذج عرفت به الكويت منذ وضع 
دس���تورها املغفور له سمو الشيخ عبداهلل السالم 
الصباح رحمه اهلل لتستمر املسيرة بعد ذلك في عهد 
من خلفه من حكام، لذا علينا التمسك بحب بعضنا 
البعض وتبديد كل املخاوف والهواجس التي تطفو 
بني احلني واآلخر، وأقول لكم بكل صدق ومحبة أخوية 
استلهموا حكمة القائد وجسدوها في طاعة ولي االمر 
الذي لم يأل جهدا في س���خائه وعطائه الزاخر لهذا 
الوطن، ولش���عبه االصيل، نعم لكل قوم تاريخهم، 
لك���ن على اجلميع ان ينصهروا ف���ي بوتقة الوطن 
الواحد. هذه وقفة تأمل مع النفس حتى نتجاوز بعض 
املثالب ونستلهم منها العبر واملعاني لتعزيز وحدة 
الوطن وقدسية االنتماء له ولنتمثل بقول الرسول 
االعظم ژ في هجرت���ه من مكة املكرمة الى املدينة 
املنورة مخاطبا مكة موطنه وموطن آبائه وأجداده، 
»واهلل انك ألحب الديار الى اهلل والى نفسي ولوال 
ان أهلك اخرجوني ما خرجت«، ولنا في ذلك أسوة 
في رسولنا الكرمي ژ في محبة الوطن واالنتماء له، 
وتنشئة االجيال على لغة السالم واحملبة واالحترام 
املتبادل والتسامح، واحترام الصغير للكبير وعطف 
الكبير على الصغير، ولنرتقي الى تعاليم ربنا في 
كتابه الكرمي م���ن عبر وحكم، ولنكن على يقني من 
ان أي وطن ال يس���مو اال من خالل مواطنيه، وهذه 
فرصة لنستلهم من معاني االستقالل والتحرير بعض 

الرسائل في حب الوطن وكل ما عليه.
أيها اآلباء علموا االبناء حكمة قادة وطنهم التي 

ارتقت بهم ومبوطنهم الكويت وجعلت لكلمة الوطن 
وزنا في احملافل الدولية يفوق بعض الدول الكبرى، 
علموهم ان اس���تقرار عملة الكويت منذ عدة عقود 
كانت وراءه حكومة رش���يدة واقتصاد قوي ثابت، 
وان ذلك يحتاج منهم ايضا الى صون هذه النعمة 

واحملافظة عليها.

كويت المعالي

ان هذه املناس���بات الوطنية العظيمة تستدعي 
اس���تذكار االجنازات والبناء الذي حتقق منذ قيام 
الكويت احلديثة وتوالي حكام آل صباح على قيادة 
مسيرتها، ولعلنا نركز على باني الكويت احلديثة 
املغفور له سمو الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح 
طيب اهلل ثراه الذي وضع أعمدة الدولة احلديثة، وبنى 
نهضتها ومن بني خطواته الرائدة إنشاء التأمينات 
االجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
وهيئة القصر، والهيئة العامة لالستثمارات وصندوق 
االجي���ال القادمة، وجلنة اس���تكمال تطبيق احكام 
الشريعة االسالمية، وغيرها من صروح، ولعلنا هنا 
نستذكر موقفه عندما اعتلى منصة االمم املتحدة ليعلن 
للعالم في وقت كان بلده فيه يقع حتت االحتالل عن 
إسقاط جميع ديون الدول النامية في بادرة أبهرت 

العالم وأكدت مصداقية قضية وطنه الكويت.
ولم يعوض رحيل املغفور له سمو الشيخ جابر 
األحمد اال مجيء اخيه وعضيده وش���ريك مسيرته 
صاحب السمو األمير الش���يخ صباح األحمد الذي 
تسلم املهمة بعد دور كبير لسمو األمير الوالد الراحل 
الشيخ سعد العبداهلل صاحب البصمات الكبيرة في 

ازمة الغزو والتحرير وادارة مسيرة الوطن.
ان عهد صاحب السمو الشيخ صباح األحمد رغم 
الفترة الوجيزة منذ تولي سموه سدة احلكم اال انه 
جاء حافال بالعديد من االجنازات التي تؤكد حكمته 
وحنكته، ومن ابرز محط���ات حكمه احلافل والتي 
يتوجب ذكرها في هذه املناسبة دعوته ورعايته ملؤمتر 
القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية، 
وتبرع سموه لصالح صندوق املؤمتر بنصف مليار 
لدعم املجتمع العربي، ومشاركاته الدولية االنسانية 
بالتبرع للكثير من شعوب العالم وحكوماتها التي 
تعرضت ألزمات وكوارث طبيعية، ودعم سموه لكل 
خطوات جتفيف منابع االرهاب للقضاء عليه، ومحليا 
شهدت الكويت في عهده مسيرة حافلة من التنمية 
والبناء على جميع األصعدة وجتسيد رائع ملعاني 
األبوة والرعاية اجلمة لش���عب الكويت ومتابعته 
احلثيثة للعمل السياسي في البالد والتي تؤكد حرصه 

على مصلحة الوطن، كما ال نغفل في هذه العجالة 
دور سموه في تدعيم مسيرة قمة مجلس التعاون 
اخلليجي والتي عقدت دورتها مؤخرا في الكويت، 
وما أبداه سموه من مش���اركات دؤوبة مع اخوانه 
قادة دول مجلس التعاون لتثبيت مسيرة املجلس 
وحتقيق طموحات ابناء اخلليج وتطلعاتهم، ولعل 
ابرز تلك اخلطوات اقرار العملة اخلليجية املوحدة، 
ومشروع الربط الكهربائي، ومشروع السكة احلديد 

التي ستربط دول مجلس التعاون اخلليجي.

كويت األصالة

انها مناس���بة عزيزة للمباركة بالذكرى الرابعة 
لتولي سمو الشيخ نواف األحمد منصب والية العهد 
بعد ان حظي ش���خصه الكرمي بتزكية من صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد ومبايعة كل 
الش���عب الكويتي، وهذا يؤكد احقية س���موه بهذا 
املنصب ملا يتحلى به م���ن كرم ونبل خلق واميان 
بقدسية الوطن وأمانة في حتمل املسؤولية، وهي 
خصال ال يختلف عليها اثنان في الكويت وخارجها، 
ونتمنى لسموه كل التوفيق في القيام مبهام البالد 
ومعاونة أخيه صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في ادارة شؤون الوطن، كما البد من التأكيد 
على الدور الرائد والشجاعة الفذة واحلنكة والدراية 
والتسامح والكرم الذي يتحلى به سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الذي استطاع بعطائه 
وثقافته الواسعة جتاوز الكثير من العقبات وأثبت 
التزاما وقدرة كبيرة في احلرص على حتقيق الثقة 
التي أوالها اياه صاحب السمو األمير بحسن قيادته 
للحكومة الرشيدة رغم ما واجه من صعوبات جمة 
ليؤك���د انه أهال لهذا املنصب، وعبرت البالد الكثير 
من املعضالت وس���ارت دف���ة احلكومة نحو الرقي 
والتنمية، ان االجواء اليوم مهيئة لس���مو الش���يخ 
ناصر احملمد وحلكومته لتحقيق مزيد من طموحات 
ورغبات صاحب السمو األمير في حتويل الكويت 
الى مركز مالي وجتاري واطالق برنامج اصالحي في 
تطوير االقتصاد والتنمية ورفع املستوى املعيشي 

للمواطن.

كويت المحبة والسالم

ان ذكرياتي الشخصية مع وطني الكويت حتمل 
الكثير من الصفحات س���جلها التاريخ، واعتبرها 
شخصيا جنوما على صدري منذ دراستي في الكويت 
وتخرجي، وتقليد سمو األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد رحمه اهلل لي ش���هادة التخ���رج، وتكليفي 
بافتتاح مسجد آل خليفة بعد ترميمه كواحد من مالمح 
التاريخ واملالحم االخوية بني األسرتني الكرميتني آل 
صباح وآل خليفة، وشعبيهما الشقيقني، مرورا مبا 
حصلت عليه من كرم الوفادة كسفير في وطني من 
القيادة ومن الشعب، وهي كلها أوسمة، ال أملك غير 
الشكر والثناء هلل، ولهذا البلد الغالي، ولعل أصدق 

بيت يقال في هذا املقام قول الشاعر:
شبيبتي ماء  استفديت  به  بلد 

العز بردا على برد هٍو ولبست 
كويت العز

اننا وبهذه املناسبات الوطنية للكويت احلبيبة 
نبارك ونهني الخواننا ه���ذا الفوز الكبير بالوطن 
الكويت وبحكامه آل صب���اح، وبحكومته ورجاله 
األوفياء، ونتمنى مزيدا من التطور والنماء والنهضة 
حتت قيادة صاحب السمو األمير وسمو ولي عهده 
وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم اهلل جميعا.

حف���ظ اهلل الكويت من كل مكروه وأعزها وأعز 
قادتها وأعز شعبها امليمون

وكل عام واجلميع بخير

الكويت  تعي���ش 
وحكوم���ة  امي���را 
وش���عبا اجواء من 
الفرحة والس���عادة 
الغامرتني مبناسبتي 
العيد الوطني وذكرى 
وكلتاهما  التحرير، 
غاليتان  مناسبتان 
على الشعب الكويتي 
ق���دم خاللهما  الذي 
بطوالت وتضحيات 
رائع���ة، في كل مرة 
حت���ل فيه���ا هاتان 
املناس���بتان تب���دو 
احلاجة ماسة ودائمة 
الى مطالعة التاريخ، 
امتنا  فكلما ق���رأت 
ماضيها بوعي وادراك 
للمخاطر والتحديات 
جنحت في استشراف 
املستقبل ألنها بهذه 

القراءة الواعية املبنية على اسس علمية 
وواقعية جتعل من ماضيها درسا يجنبها 
الزلل وحافزا للمضي قدما نحو آفاق املستقبل 

الواعد على اسس متينة ومبدئية.
وعندما حتل مثل هذه املناسبات الوطنية، 
تتبادر الى االذهان قيم الشمول والعقالنية 
واحلكم���ة والش���فافية واالمانة والوحدة 
الوطنية وح���ب الوطن والتضحية وغير 
ذلك من القيم واملبادئ التي كانت ومازالت 
متثل عنوانا رئيس���ا للمحافظة على هذا 
النضال املشرف الذي صنعه آباؤنا، وعلى 
ابناء الكويت ان يدركوا حجم ما بذله اآلباء 
واالجداد من تضحيات عزيزة من اجل بناء 
الكويت احلديثة على مدى قرنني ونصف 
القرن، وها هي ديرتن���ا احلبيبة تتطور، 
ويحظى شعبها األبي مبكتسبات دستورية 
وشعبية جعلت من الكويت دولة مؤسسات 

وقانون.
في الذاكرة وقفات ال تنس���ى للكويت 
املس���تقلة والكويت احمل���ررة، ففي ذكرى 
االس���تقالل وجالء املس���تعمر البريطاني 
نستذكر حكام الكويت وما متتعوا به من 
حصافة وبعد رؤي���ة ال تقل عن نظرائهم 
في البالد العربية التي حتررت من الدول 
االس���تعمارية، هذا الذكاء السياسي حال 
دون دخول الكويت في متاهات التحالفات 
املتصارعة في تلك احلقبة الزمنية، لهذا فقد 
عاف���ى اهلل عز وجل الكويت من العداوات 

ووفقها الى نيل االستقالل واحلرية.
لك���ن الكارثة الكب���رى ان يطعن املرء 
بخنجر ذوي القرب���ى، فقد مثلت االطماع 
العراقية بكل ما صاحبها من خلط ال مثيل 
له لالوراق وخطأ غير مسبوق في احلسابات 
العربية واالس���المية  القيم  وتناقض مع 
وقواعد الشرعية منوذجا صارخا للعدوان 
الغاش���م املتهور الذي ارتكب دبر مكائده 
وارتكب حماقاته في ظلماء ليجسد بهذا النهج 
املتهور زلزاال وكارثة بكل املعاني ومازلنا 
نعاني آثارها املدمرة على صعيد العالقات 
العربية � العربية، وقد تركت تداعيات هذا 
احلدث الشاذ جرحا غائرا في النفوس، لن 
يندمل بسهولة، اذ لم يكن يتصور العقل ان 
يقدم نظام ارعن ومقامر على تهديد جيرانه 

واحتالل بالدهم في سابقة 
خطي���رة تتناقض مع كل 

االعراف والقيم واملبادئ.
نعم لقد جنحت االرادة 
الكويتية الرسمية والشعبية 
بامتي���از ف���ي مواجه���ة 
محاوالت محو الكويت من 
اخلارطة، فقد س���خر اهلل 
تعالى للح���ق جنودا من 
كل االمم في مشارق االرض 
ومغاربها للذود عن قضيتنا 
العادل���ة، وكان لتحركات 
التي  الكويتية  الش���رعية 
قاده���ا الراحالن العزيزان 
املغفور لهما باذن اهلل سمو 
االمير الشيخ جابر االحمد 
وس���مو ولي عهده الشيخ 
س���عد العبداهلل � رحمهما 
� ومعهم���ا صاح���ب  اهلل 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد حكيم الديبلوماسية 
والسياسة العربية ووزير اخلارجية حينئذ � 
اطال اهلل في عمره � اضافة الى موقف اململكة 
العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم 
احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 
طيب اهلل ثراه ورئيس دولة االمارات العربية 
املتحدة الش���يخ زايد آل نهيان رحمه اهلل 
والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان 
وامير مملكة البحرين سمو الشيخ عيسى 
بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن 
حمد آل ثاني امير دولة قطر حينذاك، وتعهد 
قادة اخلي���ر على موقف موحد لقطع دابر 
املعتدي ومعنا كل شرفاء العالم من قوات 
التحالف الدولي التي تضافرت جهودها في 
معركة عادلة عرفت ب� »عاصفة الصحراء« 
واسفرت عن اعادة احلق الكويتي الى اهله 

واندحار الظلم والظاملني.
وفي هذا املقام، البد ان اذكر املوقف املبدئي 
والثابت لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
رحمه اهلل، فقد كان الجازته االس���تعانة 
بالقوات االجنبية في رد احلق الى اهله اكبر 
االثر في دعم احلق الكويتي مخالفا مبوقفه 
التاريخي بعض العلماء الذين عارضوا هذا 
التوجه وشنعوا بفتواه، وقد اثبتت االيام 

صدقية فتواه وجناعتها وبعد نظره.
لن انس���ى ما حييت ما ق���ام به اوالدنا 
وبناتنا في الداخل من عصيان مدني ومقاومة 
باسلة، وكيف قام ابناؤنا في اخلارج بتنظيم 
املظاه���رات املنددة بانتهاك حقوق اجلوار 
وقيادة الرأي العام العاملي صوب مناصرة 
احلق الكويتي وادانة ممارس���ات اجليش 
العراقي وأزالمه من املخابرات التي قامت 
بأعمال النهب والسلب والفساد واالفساد 
دون رادع من ضمير او دين او حقوق جوار 

سبعة اشهر عجاف.
اننا في هذه املناسبات البد ان نشكر اهلل 
عز وجل على عظي���م آالئه وعطاياه التي 
من بها علينا، وان نواصل مس���يرة اآلباء 
واالجداد في العمل عل���ى نهضة الكويت 
ورفعتها ووحدته���ا بعيدا عن الصراعات 
والنزاعات السياس���ية الضيقة، ولنتدبر 
هذا املقطع من اآلية الكرمية )كلوا من رزق 
ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور � 

سورة سبأ: 15(.

عدنان زين الدين

لـلبـيـــع
Chiller ماكينة تكييف

ملبنى كـبيـر بحـالــة جـيـدة

ومظــالت �ســيــارات
و�ســور حـديـد ك�سـكـراب

لال�ستف�سار: 97246663

وقفات ال تنسى للكويت المستقلة رسالة في حب الكويت بأعيادها الوطنية

بقلم: أمير قبيلة العجمان 
سلطان بن سلمان بن حثلين

بقلم: خليفة بن حمد آل خليفة
سفير مملكة البحرين لدى الكويت

سفارتنا في المنامة تحتفل باألعياد في قلعة البحرين
املنام���ة � كونا: حتتفل س���فارتنا في 
مملك���ة البحرين بذك���رى العيد الوطني 
وعيد التحرير بإقامة عدد من األنش���طة 
التي جتسد الروابط التاريخية املتجذرة 

بني الكويت ومملكة البحرين.
وقال س���فيرنا لدى مملك���ة البحرين 
الشيخ عزام الصباح ان إقامة حفل استقبال 
العيد الوطني الكويتي في متحف قلعة 
البحرين ميتزج مبواقع تاريخية وأثرية 
وثقافية في مملكة البحرين التي تالمس 

التاريخ وحياة اإلنسان.
ومن املقرر ان يقام مبناسبة احتفاالت 

الكويت بالعي���د الوطني وعيد التحرير 
معرض للكتاب فيما تشارك فرقة اجلهراء 
للعرضة و»بيت الس���دو«، باإلضافة الى 
مشاركة طلبة الكويت الدارسني في مملكة 
البحرين ف���ي معرض »أنا كويتي« الذي 
يحمل إبداعات وإجنازات ش���باب وبنات 
الكويتية  الكويت والعديد من الشركات 
املساهمة في هذا املعرض ومشاركة معرض 
الذي  البحريني لرعاية املسنني  »يوكو« 
يعرض املنتجات واملش���غوالت اليدوية 

للمسنني في اململكة.
ويحتض���ن ه���ذه األنش���طة »منتزه 

عذاري الترفيهي« في البحرين وهو من 
االستثمارات الكويتية ومشاركة من إدارة 
املنتزه سيكون الدخول مجانيا للجميع 

احتفاال بهذه املناسبة.
ودشنت سفارتنا لدى مملكة البحرين 
االحتفاالت املصاحبة حلفل العيد الوطني 
منذ أربع سنوات األمر الذي كفل مشاركة 
الشعب البحريني االحتفال بهذه املناسبة 
العزيزة علينا جميعا حيث جتسد مشاركة 
مملكة البحرين باالحتفاالت بهذه املناسبة 
الروابط التاريخية املتجذرة بني الكويت 

ومملكة البحرين.

طالب الجميع بالوقوف صفًا واحدًا خلف قيادتنا الحكيمةزين الدين: أنشطة متنوعة احتفااًل باألعياد الوطنية بمنتزه الخيران

بن شنوف: أعياد فبراير مناسبة مهمة لتجسيد 
معاني الوحدة الوطنية والعمل لمصلحة الكويت

توجه أمير قبيلة املاجد ملوح بن مطلق بن 
شنوف بالتهنئة واملباركة الى القيادة السياسية 
وعلى رأسها صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وس����مو ولي عهده األمني الشيخ نواف 
األحمد وإلى رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
والى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وإلى جميع املواطنني مبناسبة احتفاالت 

الكويت باألعياد الوطنية.
وأكد بن شنوف الدور املتميز لصاحب السمو 
واجلهود املش����هودة الت����ي بذلها خالل حياته 
السياسية ومس����يرة العطاء الالمحدود التي 
نهج خاللها سموه نهجا وطنيا جعل الكويت 
ف����ي مقدمة الدول منذ توليه مقاليد ومس����ند 
االمارة حيث وضع مصلحة الوطن واملواطن 

امام عينيه وشدد على بناء االنسان وحتقيق التنمية التي تخدم 
في جميع املجاالت.

وبني بن ش����نوف ان احتفاالتنا هذه االي����ام بالعيد الوطني 
وعيد التحرير تش����كل عامل ربط وقوة لوحدتنا الوطنية التي 
رسخ جذورها صاحب السمو األمير من خالل تأكيده الدائم على 
نب����ذ التفرقة بني ابناء الوطن الواحد وضرورة االبتعاد عن كل 
ما من ش����أنه ان يثير الفتنة من خالل بعض النزعات الضيقة 
واملصالح اآلنية، وعلينا جميعا ككويتيني ان نضع توجيهات 
صاحب الس����مو األمير نصب أعيننا لنحافظ على الكويت كما 
حاف����ظ عليها آباؤنا وأجدادنا خلف قي����ادة آل الصباح الكرام، 
وان أعياد فبراير تش����كل مناس����بة مهمة للوقوف صفا واحدا 

سنة وشيعة، حضرا وبدوا لالحتفال والفرح 
وان جنسد معاني الوحدة الوطنية واملواطنة 
احلقيقية بتسخير امكاناتنا وطاقاتنا املادية 
والفكرية واداء واجباتنا على أكمل وجه واحترام 
القانون والرأي والرأي اآلخر والعمل املخلص 
من اجل مستقبل افضل ألبنائنا خلف قيادتنا 

احلكيمة.
وقال بن شنوف ان احتفاالتنا بأعياد فبراير 
تتزامن مع الذكرى الرابعة لتولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مسند اإلمارة وكذلك 
مع تولي سمو الشيخ نواف األحمد والية العهد 
باجماع ش����عبي كبير نظ����را لتاريخه املتميز 
في خدم����ة الكويت ودوره البناء في املناصب 
الت����ي تقلدها عبر مس����يرته احلافلة بالعطاء 
متمنني له دوام النجاح ملا فيه خدمة الوطن واملواطنني وكذلك 
مع عودة سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي من 
رحلة العالج مش����افى معافى بحم����د اهلل من أمنياتنا له بدوام 
الصحة والعافية إلكمال مس����يرته املتميزة، وناشد بن شنوف 
اجلميع بااللتفاف حول قيادتنا احلكيمة وان نكون يدا واحدة 
في بناء وطنن����ا وفي التصدي حمل����اوالت التفرقة وان نبتعد 
عن الطروحات الطائفية والفئوية ألننا كاجلس����د الواحد، وان 
جنعل من اعياد فبراير ذكرى طيبة للعطاء لهذا الوطن س����ائال 
اهلل العلي القدير ان يحفظ صاحب الس����مو األمير وسمو ولي 
عهده األمني والكويت والكويتيني من كل مكروه وان يدمي علينا 

نعمتي األمن واألمان.

تستعد ش���ركة املشروعات 
الس���ياحية من خ���الل مرافقها 
املنتش���رة في أرج���اء الكويت 
الوطنية  لالحتف���ال باألعي���اد 
املواطنني واملقيمني  ومش���اركة 
الوطني  الكويت بعيديها  افراح 
والتحرير، وفي هذا السياق اعلن 
عدنان زين الدين مدير عام منتزه 
اخليران احد اهم مرافق شركة 
املشروعات السياحية عن انشطة 
وبرامج املنتزه لالحتفال مع رواده 
باألعي���اد الوطنية التي تنطلق 

ابتداء من 25 اجلاري  انشطتها 
وتستمر حتى االول من مارس 
2010، واشار الى انه مت التنسيق 
مع وزارة االعالم على نقل وقائع 
االحتفال في بث حي ومباشر على 

تلفزيون الكويت.
واضاف زين الدين انه مت اعداد 
الذي  برنامج وفقرات االحتفال 
يبدأ من الساعة العاشرة صباحا 
العديد من املسابقات  ويش���هد 
والبطوالت واألنشطة الرياضية 
منها بطوالت في التنس االرضي 
وكرة القدم والس���لة والطائرة 
والبلي���اردو وتن���س الطاولة، 
باالضافة الى س���باق الدراجات 
الهوائية لألطفال وتستمر هذه 
األنش���طة حتى الساعة الثالثة 
والنص���ف عصرا موعد انطالق 
البرنامج الفني والشعبي وانشطة 
الرسمي من كافتيريا  االحتفال 
الهواء  الذي ينقل على  البراحة 
مباش���رة من تلفزيون الكويت، 
ويتضمن هذا االحتفال مشاركة 
فرقة انور الشامي للفنون الشعبية 
الفرق  العديد من  الى  باالضافة 
الفنية والشعبية وفرق االطفال 
مبصاحبة الشخصيات الكرتونية 
احملببة وتوزيع الهدايا واجلوائز 
على الكبار والصغار، واكد زين 
الدين حرص شركة املشروعات 
السياحية على مشاطرة املواطنني 
افراحهم ومناسباتهم  واملقيمني 

العام���ة واخلاص���ة واالحتفال 
الوطنية على وجه  باملناسبات 
اخلصوص، يأتي ذلك في اطار 
الساعية لتقدمي  اهداف الشركة 
اخلدمات الترفيهية واالجتماعية 
والسياحية والتواصل والتفاعل 
م���ع رواد مرافقها واضاف زين 
الدي���ن ان احتف���االت املنت���زه 
باالعياد الوطنية هذا العام تتنوع 
ما بني فني وش���عبي ورياضي 
وثقافي وحفالت خاصة باألطفال 
تستمر على مدار ايام االحتفال 
اخلمسة وتشتمل على العديد من 
الترفيهية  املسابقات والفقرات 
لألطفال وتنظم لهم مس���ابقات 
في الرسم والتلوين والرسم على 
الوجوه واألشغال اليدوية وتعليم 
اخلياطة وإلقاء الشعر مشددا على 
اهمية االنشطة املميزة لالطفال 
التي تنم���ي مهاراتهم وقدراتهم 
واالعتماد على النفس، وحملبي 
الطبيعية  االس���تمتاع باملناظر 
اش���ار زين الدين ال���ى امكانية 
القيام بجوالت مميزة حول منتزه 
اخليران بالقطار الذي يجوب كافة 
اركانه يس���تمتع خاللها الرواد 
مبشاهدة الطبيعة والتعرف على 
مختلف االماكن متمنيا في الوقت 
نفسه ان يتفاعل رواد املنتزه مع 
االنش���طة التي تنظمها وتعدها 
املنتزه احتف���اال باالعياد  إدارة 

الوطنية.

ملوح بن مطلق بن شنوف


