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الشيخ حمد جابر العلي مع عدد من األمراء

وكيل اخلارجية السعودية األمير تركي بن محمد مباركا مستشار ولي العهد السعودي األمير د.مشعل بن عبداهلل مهنئا

أنور احلساوي وعبدالرزاق احلزامي سفيرنا في الرياض الشيخ حمد جابر العلي ومشعل الذايدي

األمير تركي الفيصل يطلع على معرض صور »كونا«

الرياض ـ كونا: أكد سفيرنا لدى اململكة 
العربية السعودية الشيخ حمد جابر العلي ان 
االحتفاالت بعيدي االستقالل والتحرير عرس 
لكل الكويتيني بشكل خاص وألشقاء الكويت 

بشكل عام وعلى رأسهم السعوديني.
وأشاد الشيخ حمد اجلابر على هامش حفل 
استقبال سفارتنا في الرياض الذي أقيم الليلة 
قبل املاضية مبناسبة اليوم الوطني الـ 49 
ويوم التحرير الـ 19 مبتانة العالقات الكويتية 
ـ السعودية وقوتها والعالقات التاريخية التي 

تربط بني القيادتني والشعبني الشقيقني.
وتقدم بالتهنئة اخلالصة بهذه املناسبة 
الوطنية الغالية الى صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ ســـالم العلي وسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وأكد »ان هذا احلضور احلاشد الذي غصت 
بـــه قاعة األمير ســـلطان الكبرى في فندق 
الفيصلية في حفل السفارة الكويتية دليل حب 
وتقدير للكويت وقيادتها وشعبها الكرمي«.

واستذكر الشـــيخ حمد اجلابر »اجلهود 
اجلبـــارة التـــي قامت بها اململكـــة العربية 
الســـعودية والتي كان لها الفضل بعد اهلل 
عز وجل في حترير دولة الكويت في عام 1991 
والدور التاريخي خلادم احلرمني الشريفني 
امللك فهد بـــن عبدالعزيز رحمه اهلل وخادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
وسمو ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير 

سلطان بن عبدالعزيز والشعب السعودي 
الكرمي الذيـــن لبوا نـــداء اخوانهم من أهل 

الكويت«.
وأشـــار الى ان »هذه اجلهود السعودية 
والدولية متكنت بعون اهلل من دحر املعتدين 
وإرجاع احلرية للكويتيني«، مبينا »ان هذا 
ليس مبستغرب على أبناء اململكة العربية 
الســـعودية ملـــا يربط البلدين والشـــعبني 
الشقيقني من أواصر أخوية وعائلية واجتماعية 

وتاريخية«.
وتقدم احلضور في حفل االستقبال السفير 
السعودي األسبق في واشنطن األمير تركي 
الفيصل بن عبدالعزيز ومستشار ولي العهد 
السعودي االمير د.مشـــعل بن عبداهلل بن 
مساعد ووزير الشـــؤون البلدية والقروية 
األمير د.منصور بـــن متعب بن عبدالعزيز 
ووكيل وزارة اخلارجية السعودية للعالقات 
املتعددة االطراف االمير تركي بن محمد بن 
سعود الكبير ووكيل اماراة منطقة الرياض 
ناصر الداود وعدد من االمراء والوزراء وأعضاء 
مجلس الشـــورى ورجال االعمال والسفراء 
وأعضاء السلك الديبلوماسي املعتمدين في 
الريـــاض وأركان الســـفارة وطلبة الكويت 
الدارســـني في اجلامعات السعودية وحشد 

من رجال الصحافة واالعالم.
وعرض الديوان األميـــري ممثال بنائب 
رئيـــس مركز الوثائـــق التاريخية ومكتبة 
الديوان االميري الشيخة منى جابر العبداهلل 
على هامش حفل االستقبال 18 صورة تشتمل 

على عدد من اللقاءات التاريخية الكويتية ـ 
السعودية.

وأقيم على هامش حفل االستقبال معرض 
مصور للعالقات الكويتية ـ السعودية عبر 
التاريـــخ لـ »كونا« عـــرض خالله أكثر من 
80 صورة على مدى تاريخ عالقات البلدين 

الشقيقني.
وقال مدير مركز »كونا« للتصوير أنور 
احلساوي ان مشاركة »كونا« تأتي على شكل 
عرض صور باألبيض واألسود وصور ملونة 
منذ عهد املغفور له الشيخ أحمد اجلابر الصباح 
حتى عهدنا احلالي والزيارات املتبادلة لقادة 

البلدين الشقيقني.
وأضاف أن مساهمة »كونا« في املعرض 
اشتملت على عرض شريط ممغنط عن أبرز 

املظاهر واملعالم احلضارية للكويت.
وأشار احلساوي الى أن »كونا« ساهمت 
ايضا في عرض صورة كبيرة لصاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد وأخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

على مدخل صالة احلفل.
وشاركت وزارة اإلعالم ممثلة بقطاع اإلعالم 
اخلارجي في هذا احلفل الكبير حيث قال مدير 
إعالم دول مجلس التعاون مشعل الذايدي ان 
وزارة اإلعالم شاركت في عرض عدد من الصور 
والكتب على هامش احلفل ليكون مركزا إعالميا 
متكامال بالتعاون والتنسيق مع سفارتنا في 
الرياض وأحضرت فرقة التلفزيون الكويتية 

لتحيي هذا احلفل الوطني.

الديوان األميري يستعرض 18 صورة تشتمل على لقاءات تاريخية كويتية ـ سعودية

حمد جابر العلي: جهود جبارة للسعودية في تحرير الكويت

الهديبان الستغالل 
أعياد فبراير في تجديد 

البيعة والوالء
الناشـــط السياســـي  هنأ 
القـــيادة  يوســـف الهديـــبان 
السياسية وعلى رأسها صاحب 
الســـمو االمير وســـمو ولي 
العهد وسمو رئيــس مجلــس 
الــوزراء وعموم ابناء الشعب 
الكويتي بحلول عيدي االستقالل 

والتحرير.
وقـــال الهديبان ان الكويت 
تعيـــش هـــــذه املنــاســـبات 
السعيدة خالل شـــهر فبراير 
الذي شهد عيد االســتقالل في 
عام 1961 وعيد التحرير في عام 
1991 ولهـــذا يجب علينا تذكر 
هذه االعياد بكل فخر وشجاعة 
النها خير شـــاهد على وحدة 
صف املجتمـــع الكويتي الذي 
امام كل  التوحـــد  يجب عليه 
الترهات التي طرأت عليه في 
اآلونة االخيرة وحتاول النيل 

من وحدته الوطنية.
واضـــاف ان جميـــع ابناء 
الكويتي يستغلون  الشـــعب 
هذه املناســبة لتــجديد الـــعهد 
والـــوالء والبيعة الســـرة آل 
الصباح الكرام بقيادة صاحب 
الســـمو االمير الشيخ صباح 
األحمـــد الذي ظـــل دوما عينا 
ساهرة على راحة ورقي وتقدم 
الكويت وامن وامان عيش شعبها 
الوفي لهذه االسرة عبر تبادل 

االجيال واالزمان.

متاجر الكويت استعدت لألعياد الوطنية 
ببيع األعالم واألزياء الشعبية المتنوعة

توقعات بارتفاع حجم المبيعات

ازدحم عدد كبير من متاجر االزياء الشعبية 
واجلمعيات التعاونية باملواطنني للحصول على 
االعالم واالزياء الوطنية بعلم الكويت وذلك 

استعدادا لالحتفال باالعياد الوطنية.
وفي العيد الوطني الـ 49 للبالد والذكرى الـ 
19 للتحرير للكويت يكثر الطلب على االعالم 
واالكسســـوارات التي يتم تصميمها بعناية 
فائقة وتكون ألوانها مستمدة من ألوان العلم 

أو صور اصحاب السمو.
وتوقفت الكثير من محال اخلياطة عن عملها 
املعتاد في تفصيل مالبـــس الزبائن وحولت 
نشـــاطها الى ورش حلياكة املالبس على زي 
اعالم الكويت اضافة الى حياكة األعالم مبختلف 

األحجام ونوعيات األقمشة حسب الطلبات.
وجتهزت املتاجر ايضا باالعالم الصغيرة 
والهدايا الرمزية الصغيرة واملعدنية وامليداليات 
التذكارية التي حتمل صور صاحب الســـمو 
االمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد 

الشيخ نواف االحمد.
وقال التاجر علي عبدالسالم لـ »كونا« ان 
احتفال الكويت بالعيدين الوطني والتحرير 
يحدث انتعاشـــا كبيرا وواضحا في مبيعات 
متجـــره وذلك للحصول علـــى اعالم الكويت 
والزي الوطني بألوان العلم والبروشـــورات 

االخرى.
وتوقع أن يكون حجم املبيعات كبيرا جدا 
في هذه االيام نظرا لبيع الكثير من اعالم الدولة 
او صور اصحاب السمو حكام الكويت وأشرطة 

الزينة، مضيفا ان معظم زبائنه في هذه الفترة 
هم طلبة املدارس واجلامعات الذين ينظمون 

انشطة متعددة احتفاال باالعياد الوطنية.
من جهته قال عبدالرحمن الشـــمري وهو 
احد املستهلكني لـ »كونا« ان االحتفال باالعياد 
الوطنية رمبا يشـــكل هاجســـا بعض ارباب 
العائالت بسبب مغاالة بعض التجار في األسعار 
والسعي للتربح من وراء احلدث داعيا وزارة 
التجارة الى مراقبة االسعار بعد االرتفاع الكبير 

السعار املالبس اخلاصة بهذه املناسبة.
واضـــاف أن خصوصيـــة وأهمية احلدث 
تاريخيا ووجدانيا يجب أن تدفعا التجار الى 
تخفيض أسعار األعالم والصور ومستلزمات 
الزينة التي تستخدم لتزيني الشوارع والبيوت 
واملدارس كممارسة تنم عن الوطنية بعيدا عن 

حسابات الربح واخلسارة.
وذكر الشمري ان رؤية االطفال وهم يرتدون 
املالبس بالـــوان العلم وميســـكون باالعالم 
ليلوحوا بها في وقت املناسبة امر مهم اال ان 
التجار يغالون بهذه املناسبة التي حتتاج الى 
الوقوف والتفاني في حب الوطن دون املغاالة 

باالسعار.
واكد اهميـــة الدور الذي يلعبـــه العيدان 
الوطني والتحرير للكويت لدى ابناء الكويت 
من حيث تنمية احلس الوطني وتعزيز االنتماء 
للهوية الكويتية اضافة الى رفع مستوى درجة 
الوعي بالنواحـــي الوطنية والفخر باالنتماء 

الى الكويت.

الذويخ: العالقات الكويتية ـ المغربية ترسخت
بشكل ملموس في عهد الحسن الثاني

الرباطـ  كونا: قال سفيرنا لدى اململكة 
املغربية محمد الذويخ امس ان العالقات 
الكويتية – املغربية تشهد منوا متواصال 
وتطورا مطردا جتسده الروابط االخوية 
والتاريخيـــة التي وضع املغفور له امللك 
محمـــد اخلامس لبنتهـــا األولى بزيارته 
التاريخية للكويت العام 1960 وترسخت 
بشكل واضح وملموس في عهد امللك الراحل 

احلسن الثاني.
واضاف الذويخ مبناسبة تخليد البالد 
للذكرى الـ 49 للعيـــد الوطني والذكرى 
الـ 19 لتحريـــر الكويت ان هذه العالقات 

تشـــهد تعزيـــزا وتفعيال فـــي عهد امللك 
محمدالسادس الذي يعـــمل الى جانـــب 
اخيه صاحب السمو االمير الشـــيخ صباح 
االحمد على رعايتها وارساء دعائمها في 
وئام تام وتنســـيق متـبادل في القضايا 
ذات االهتـــمام املشـــترك وتـــآزر اخوي 
متواصـــل يعكس متانـــة اواصر احملـبة 
الـصــــادقـــة والوفاء للمبادئ العـــربية 

واالسالمية االصيلة.
واعتبر الذويـــخ ان الزيارات االخوية 
املتبادلة بني قيادتي البلدين ومسؤوليهما 
وخاصة الزيارة التي قام بها صاحب السمو 

االمير الشيخ صباح األحمد الى املغرب في 
ديســـمبر 2006 وكذلك زيارة امللك محمد 
الســـادس للكويت في اكتوبر 2002 خير 
شاهد على عمق ومتانة العالقات املتميزة 

بني البلدين الشقيقني.
واضاف ان للقطاع اخلاص الكويتي عدة 
استثمارات ومشاريع امنائية في املغرب 
خاصة بعد تأسيس اول مجموعة مغربية 
– كويتية للتنمية عام 1976 والتي قامت 
منذ هذا التاريخ حتى اآلن باجناز مشاريع 
مهمة في املجاالت الســـياحية والعقارية 

واخلدمات املالية.

أكد أن للقطاع الخاص الكويتي عدة استثمارات ومشاريع إنمائية في المغرب


