
 الخميس المحلية  المحلية  المحلية  المحلية 
  ٦  يناير ٢٠١١ 

 2 
 «الشباب والرياضة» تختتم مسابقتها العاشرة للشعر االثنين 

 تختتم الهيئة العامة للشباب والرياضة مساء 
االثنني املقبل مسابقتها العاشرة للشعر في مجاالت 
الفصيح والشــــعبي والزهيريات وذلك في مقر 

مكتبة البابطني للشعر العربي.
  وقال نائب املدير العام لشؤون الشباب في 
الهيئة جاسم يعقوب في تصريح صحافي امس 
ان املســــابقة التي تقــــام برعاية رئيس مجلس 

االدارة واملديــــر العــــام للهيئة د.فــــؤاد الفالح 
اثبتت منذ انطالقتها قدرتها على املساهمة في 
اكتشاف املواهب االدبية للشباب وتطوير قدراتهم 

االبداعية.
  واضاف يعقوب ان املسابقة تساهم في حتقيق 
اهداف الهيئة بتعزيز قدرات الشــــباب وصقل 
مواهبهم فضال عن دورها بتوفير الرعاية الالزمة 

الســــتثمار هذه االبداعات وتوظيفها في خدمة 
املجتمع واحلركة الثقافية في الكويت.

  واوضح ان حفل االختتام ســــيتضمن اعالن 
اسماء الفائزين باملراكز االولى في املجاالت الثالثة 
احملددة من قبل جلنة التحكيم املكونة من الشعراء 
مهــــدي العجمي رئيســــا وعضوية فرج صباح 

وخلف اخلطيمي. 

 السالم: توزيع إصدارات بـ ٣ لغات خاصة باالحتفاالت الوطنية على جميع الجهات

 تعتزم اللجنة االعالمية للتحضير الحتفاالت اليوبيل الذهبي لالستقالل 
والذكرى الـ ٢٠ للتحرير ومرور خمس سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، توزيع اصدارات ومطبوعات 
باملناســــبة على سفارات الكويت في اخلارج واجلهات العامة واملدارس 

واجلمعيات والبنوك والشركات واملواطنني واملقيمني بثالث لغات.
  وقالت عضو اللجنة ومديرة ادارة املطبوعات االعالمية بوزارة االعالم 
لولوة السالم لـ «كونا» ان تلك االصدارات واملطبوعات التي ستوزعها 
االدارة تضم كتيبات وثائقية ومغلفني أولهما عن حكام الكويت منذ ٥٠ 
عاما والثاني عن ابرز معالم البالد وملصقات وبرشــــورات ومطويات 

تركز على معاني وأبعاد هذه االحتفاالت الوطنية.
  واضافت السالم انه مت اصدار كتاب وطني وثائقي عن تاريخ تأسيس 
الكويت ومســــيرة الشعب الكويتي يســــتعرض اخلصائص الطبيعية 
واجلغرافية والبشرية واالقتصادية واالجتماعية والتاريخية للكويت. 
وذكرت ان الكتاب يستعرض ايضا أهم اجلوانب التي تؤكد على الهوية 
الوطنية للكويت واستقاللها وسيادتها ومسيرتها التنموية االقتصادية 
واالجتماعية واضاءات عن اهم اجنازات حكامها على امتداد مسيرة٥٠ 
عاما. وبينت ان دليل األنشطة والفعاليات يضم في مطلعه تهنئة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد ولسمو ولي عهده االمني وألبناء الشعب 
الكويتي مبناسبة االعياد الوطنية كما يضم الدليل مالحظات وارشادات 

عامة للمواطنني من اللجنة الدائمة لالحتفال باألعياد الوطنية.
  واشارت الى ان الدليل يستعرض الفعاليات واألنشطة املختلفة التي 
تبدأ في ١٢ اجلاري وتستمر حتى السادس من ابريل املقبل علما ان الدليل 

سيصدر بثالث لغات العربية واالجنليزية والفرنسية.
  وعن كتيب «عمار يا كويت» اوضحت انه يضم معلومات أساســــية 
ونبذة تاريخية عن الكويت وعلمها وشعارها ونشيدها الوطني واضاءات 
عن ابرز اجنازات حكامها خمسني عاما حتى االن كما يضم فصال للصور 
الفوتوغرافية وسيتم اصداره باللغات الثالث ايضا ونسخه على اقراص 

(سي.دي). 

 تشمل سفارات بالخارج والجهات العامة والمدارس والجمعيات والبنوك والشركات والمواطنين 

 لولوة السالم  شعار االحتفاالت 


