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طائرة مؤسسة اخلطوط الكويتية »بوبيان« نقلت سمو األمير الراحل إلى أرض الوطن بعد التحرير

عادل بورسلي

»الكويتية« أول شركة طيران في العالم تواصل عملها في ظل االحتالل

البالد محطات مهمة  شهدت 
ومفصلية ف���ي تاريخها جديرة 
الوطنية  بالذكر في االحتفاالت 
ومنها ما سجلته مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية خالل 57 عاما 
مضت من محطات جتاوزت خاللها 
كل احملن وأبرزها أنها أول شركة 
طيران في العالم تواصل عملها 

في ظل االحتالل.
العالقات  إدارة  وقال مدي���ر 
العامة للمؤسسة عادل بورسلي 
ل� »كونا« ان املؤسسة استمرت 
في إثبات جناحها على مستوى 
ش���ركات الطيران العاملية حتى 
جاء الغزو العراقي الغاشم على 
الكويت في أغسطس عام 1990 
حي���ث قامت الق���وات العراقية 
بتحطيم ما مت اجنازه من أعمال 
خالل ال� 36 عاما التي س���بقت 

عام الغزو.
وأضاف بورسلي ان »الكويتية« 
كانت أول شركة طيران في العالم 
تعمل في ظل احتالل دولتها وذلك 
بهدف بقاء عل���م الكويت عاليا 
خفاقا حيث تنقل س���مو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد على 
الى منظمة  أثناء توجهه  متنها 
األمم املتحدة بنيويورك لشرح 
قضية الكويت العادلة وخوض 
املعركة السياس���ية التي ال تقل 
ش���أنا عن حترير البالد وتاليا 
حشد تأييد قادة العالم لتحرير 

الكويت من العدوان العراقي.
وذكر انه مت آنذاك االستيالء 
عل���ى 15 طائ���رة باإلضافة الى 
قطع الغيار ومحركات الطائرات 
واملع���دات واألجه���زة احلديثة 
وأجهزة احلاسب اآللي واملطبخ 
اجلوي وغير ذلك من مقتنيات 

تعود الى الشركة.
وبني ان���ه رغم هذه الكوارث 
والتحديات التي حلت مبؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية إال أن 
العاملني في »الكويتية« عملوا 
بإخ���الص وجنح���وا في متكني 
املؤسسة من مزاولة عملها لتحلق 
في الس���ماء من جديد بحيث ال 

دول العالم.
وع���ن املرحل���ة الت���ي تلت 
التحرير قال بورسلي ان املؤسسة 
استطاعت ان تتخذ االستعدادات 
الى  اخلاصة النطالق طائراتها 
أرض الكويت احملررة وهي حتمل 
السياس���ية  القيادة  على متنها 
والكويتيني الذين غادروا أرضهم 
قهرا للتأكيد للعالم أجمع أن عزمية 
الكويت قوية وان احلياة عادت 
الى وضعها الطبيعي بفضل اهلل 
أوال واألشقاء واألصدقاء ثانيا.

وب���ني ان املؤسس���ة متكنت 
من إعادة بناء نفسها وحتديث 
أسطولها ملواكبة التقدم السريع 
الذي وصلت إليه صناعة الطيران 
وذلك بشراء جيل جديد حديث 
من الطائرات ذات التكنولوجيا 
املتقدمة لتح���ل محل الطرازات 
القدمية وتعويضا عن الطائرات 
التي دمرها الغزو الغاشم وذلك 
باجلهود الذاتي���ة ومن دون أن 
تكلف الدولة أي أعباء مالية بعد 

التحرير.
وأك���د ان املؤسس���ة أثبتت 
خالل تلك احملن���ة قدرتها على 
ف���ي تقدمي  املنافس���ة والتميز 
خدماتها جلميع مس���افريها من 
جديد لتؤكد استعداداتها املستمرة 
لكل املتغيرات التي أكسبتها مكانة 

عاملية.
واس���تعاد بورس���لي جانبا 
من تاريخ املؤسسة، مبينا انها 
تأسس���ت في مارس عام 1954 
وذلك خلدمة االقتصاد الكويتي 
وقامت بتسيير رحالت الى بيروت 
والقدس ودمشق وعبدان ثم مت 
تغيير اسمها لتصبح مؤسسة 

اخلطوط اجلوية الكويتية.
واض���اف انه في ع���ام 1964 
توسعت شبكة املؤسسة سريعا 
وبدأت رحالت منتظمة الى لندن 
ثالث مرات في األسبوع ثم الى 
نيويورك غربا ومانيال شرقا ثم 
توسعت الشبكة الى 35 بلدا في 
آسيا وافريقيا وأوروبا وأميركا 

الشمالية.
وذكر ان املؤسس���ة اجتازت 
املعايي���ر املطلوبة لتجديد  كل 
شهادة برنامج تدقيق »االياتا« 
على سالمة التشغيل »االيوسا« 
التي تعتبر أكثر عمليات التدقيق 
حزما في عالم الطيران لتضاف 
الى شهادة هيئة الرقابة الفيدرالية 
األميركية في اس���تيفاء شروط 
السالمة وشهادة قواعد وأنظمة 
مجموعة االحتاد األوروبي التي 
يتم مبوجبه���ا تخويلها إجراء 
الصيانة على الطائرات واملعدات 
واحملركات لشركات طيران أخرى 

حتمل هذه الشهادة. 

تش���كل أي عبء اقتصادي على 
احلكومة الكويتية.

الى ان »الكويتية«  وأش���ار 
بدأت بتوفير اإلمكانات وحصر ما 
تبقى من الطائرات والتنسيق مع 
مكاتب »الكويتية« في اخلارج ومت 
اتخاذ القاهرة مقرا مؤقتا ملؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية ملعاودة 
أثناء  التشغيل  نشاطها وإعادة 

األزمة.
وقال ان اإلدارة العليا للكويتية 
جنحت في احلفاظ على كيانها 
خارج الكويت وعلى ممتلكاتها 
وأموالها وقامت بحشد الهيئات 

الطيران  واملؤسسات وشركات 
العاملية للتنديد بالعدوان العراقي 
الغاشم ومساندة قضية الكويت 
العادلة ومطالبة العالم بإعادة ما 

سرقته القوات الغاشمة.
وذكر ان املؤسسة متكنت من 
القيام بدورها وتأدية رسالتها 
أثناء األزمة  الكويت  ورفع علم 
كما قامت بواجبها اإلنساني جتاه 
مئات العامل���ني الذين فروا من 
البطش العراقي وخلفوا وراءهم 
أمالكهم وأموالهم فقامت املؤسسة 
مبنحهم سلفا وصرف جزء من 
رواتبهم لتخفيف أعباء املعيشة 

عليهم.
وأضاف ان املؤسس���ة تبنت 
أيضا حملة إعالنية لنشر قضية 
الكويت العادلة لدول العالم حملت 
في طياتها رسالة سياسية ذات 
مغزى لتؤكد عل���ى أن الكويت 
إليها سيادتها  ستتحرر وتعود 
وهذا األمر حقق اجنازا خالل تلك 
الفترة احلساسة باملساهمة في 
طرح قضية الكويت العادلة على 
الرأي العام العاملي وكسب تأييده 
وتعاطفه وجنحت »الكويتية« 
جناحا باهرا في رفع علم واسم 
الكويت عاليا في أجواء مختلف 

بورسلي: العراقيون استولوا على 15 طائرة باإلضافة إلى قطع الغيار

نادي السيارات ينظم أنشطة وبطوالت السبت المقبل
الكويت����ي  الن����ادي  أعل����ن 
الرياضي للسيارات والدراجات 
اآللية انه س����ينظم ع����ددا من 
األنشطة والبطوالت في ال� 29 
من الشهر اجلار ضمن مشاركته 
في االحتفاالت بالذكرى ال� 50 
الستقالل الكويت والذكرى ال� 20 
لعيد التحرير ومرور 5 سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 

مقاليد احلكم.
وقال رئي����س مجلس ادارة 
النادي الش����يخ أحمد الداود ل� 
)كونا( ان النادي سينظم بطولة 
االستقالل لسباق الكارت والتي 
تقام للمرة األولى ومت تخصيصها 
لطلب����ة وطالب����ات اجلامعات 
والكليات في الكويت وذلك على 
حلبة »بروكارت« الدولية التابعة 
للنادي والكائنة داخل حلبة جابر 

األحمد الدولية.
وذكر أن املسؤولني في النادي 

مضيفا انه ميكن االطالع على 
مزيد من التفاصيل عبر الدخول 
على املوقع االلكتروني املخصص 

لذلك.
وأعلن ان النادي سينظم في 
ال� 26 من فبراير املقبل بطولة 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
لل� )كارت( وستكون املشاركة 
مفتوحة أمام األبطال العامليني من 
مختلف دول العالم ما سيكون 
له دور كبير في رفع املستوى 
الفني للبطولة واظهارها باملظهر 

الالئق.
وأضاف الشيخ أحمد أن النادي 
سينظم »مسيرة احلب« في ال� 
25 من فبراير املقبل بالتعاون 
مع اللجن����ة العليا لالحتفاالت 
باألعي����اد الوطني����ة واجلهات 
احلكومية ذات االختصاص البراز 
الوج����ه احلضاري لالحتفاالت 

الوطنية في الكويت.

واللجنة املنظمة للبطولة قاموا 
بتجهيز احللبة حسب املواصفات 
الدولية وكذلك سيارات الكارت 
علما بأن ط���ول احللبة يبلغ 
1.2 كيلومت���ر وتعد واحدة من 

أفضل احللب���ات املوجودة في 
املنطقة.

وقال انه مت التنس����يق مع 
املس����ؤولني عن كل اجلامعات 
والكليات في الكويت بخصوص 

عملية التس����جيل للمش����اركة 
والتدريب على مس����ار السباق 
لتظهر البطولة بالشكل املشرف 
كونه����ا أول بطولة تنظم على 
مس����توى اجلامعات والكليات 

شعار االحتفاالت الشيخ أحمد الداود

الزراعة: مليون شتلة ومسابقة أجمل حديقة باالحتفاالت
تشارك الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
بقية اجلهات الرسمية في اإلعداد والتنظيم الحتفاالت الكويت 
بالذكرى ال� 50 لالس����تقالل وال� 20 للتحرير ومرور خمس 
سنوات على تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، وذلك 

من خالل قطاعاتها املختلفة.
وقال مدير إدارة اإلرشاد الزراعي بالهيئة م.غامن السند ل� 
»كونا« ان هذه االستعدادات والتحضيرات تشمل املشاركة في 
العرض العسكري من خالل الزراعات التجميلية في مسار 

العرض وجتميل املنصة وكذلك تزيني مواقع االحتفال.
وأضاف ان الهيئة ستشارك في أنشطة االحتفال اخلاص 
بتحرير جزيرة قاروه كأول أرض كويتية محررة مبجموعة 

من القوارب التابعة للرقابة السمكية.
وعن االنشطة التي تنظمها الهيئة ضمن طبيعة عملها، 
أوضح أنها تشمل معرضا زراعيا مفتوحا تشارك فيه مجموعة 
من الشركات املشاركة واملتخصصة في أنشطة اإلنتاج الزراعي 
املختلفة )نباتي وحيواني وسمكي وجتميلي( ومتتد هذه 
االنشطة ما بني اخلامس و العاشر من شهر فبراير املقبل. 
وذكر السند ان الهيئة ستنظم أنشطة بجوار أرض املعارض 
في مشرف تشمل عددا من االنشطة الترفيهية وعرض بعض 
املنتجات الزراعية، وذلك مبشاركة عدد من منظمات املجتمع 

املختلفة والقطاع اخلاص، مضيفا ان هناك أنشطة خاصة 
ستقيمها الهيئة بحديقة احليوان تتضمن عددا من املفاجآت 

لرواد احلديقة.
وأشار الى مواكبة الهيئة ألجواء االحتفاالت عبر تزيني 
وجتميل مبانيها في مختلف املناطق بحيث تكتس����ي تلك 
املباني حلال بهية س����واء باألعالم او األنوار كما خصصت 
إحدى احلدائق العامة في كل محافظة يتم اختيارها لتمثل 

منوذجا متكامال إلقامة احتفاالت األعياد الوطنية.
وذكر السند ان االحتفال باألعياد الوطنية يتضمن ايضا 
أحد االنش����طة اخلاصة بتكرمي الكوادر البشرية الوطنية 
في الهيئة مضيفا انه مت تش����كيل جلنة الختيار املوظفني 
املثاليني على مستوى الهيئة وتقرر تكرميهم ضمن انشطة 
االحتف����االت وتزامنا مع انطالق انش����طة االحتفال بالعيد 

الوطني في 26 فبراير املقبل.
وقال ان هناك مسابقة ألجمل حديقة منزلية تنطلق تزامنا 
مع االحتفاالت الوطنية بحيث يتم اختيار أجمل حديقة منزلية 
على مستوى محافظات الكويت، على أن يتم تكرمي الفائز 
األول في كل محافظة وذلك اميانا بدور املواطن الفاعل في 
املشاركة في تنفيذ خطة التخضير وسعيا لتحفيزه نحو 

مزيد من املساهمة في نشر الرقعة اخلضراء.

املدني ذات الصلة بالقطاع الزراعي.
وقال ان الهيئة ستش����ارك أيضا عبر مركبة )مجس����م( 
في الكرنڤال املزمع إقامته على شارع اخلليج، وذلك ضمن 
املركبات املشاركة في الكرنڤال التي متثل اجلهات احلكومية 

م.غامن السند

أطباق محلية وعربية وعالمية

المؤسسة من أكثر شركات الطيران سالمة في العالم

خدمة االستعالم اآللي

تدشين نادي الواحة

عناية بذوي االحتياجات الخاصة

تخطيط لمواسم العطالت

خدمة الرسائل القصيرة

قال بورسلي ان املؤسس��ة استحدثت وأدخلت 
تشكيلة واسعة من األطباق احمللية والعربية والعاملية 
على م��ن طائراتها من مقبالت ومأكوالت س��اخنة 
وحلويات والتي أش��رف على ابتكارها وتصميمها 
الطهاة املهرة التابعني للشركة الكويتية خلدمات الطيران 

)كاسكو( لتتالءم وكل األذواق واالختيارات. وأضاف 
ان املؤسسة لم تغفل ايضا عن ركابها الذين يعانون 
أمراض السكر واضطراب ضغط الدم حيث خصصت 
لهم ضمن قوائم الطعام اجلديدة أطباقا خاصة تتناسب 

وأوضاعهم الصحية.

وقال بورس��لي ان املؤسس��ة اختيرت بني أكثر شركات الطيران س��المة في العالم خالل الدراسة 
االحصائية التي قامت بها هيئة رابطة سالمة الطيران ومقرها أوكالهوما في الواليات املتحدة األميركية 
األمر الذي يعكس اجلهود املخلصة واألداء املتميز الذي حترص املؤسس��ة على املضي به قدما لتوفير 

أفضل اجراءات األمن والسالمة على من طائرتها.

ذكر بورس��لي انه في اطار اخلدمات التكنولوجية والتقنية املقدمة للمس��افرين وفرت »الكويتية« خدمة 
االس��تعالم اآللي لرحالت املؤسسة حيث أصبح بإمكان املسافرين ومن خالل االتصال الهاتفي املباشر على 
الرقم 807070 معرفة مواعيد مغادرة ووصول رحالت املؤسس��ة الفعلية الس��يما عند تأخرها أو وصولها 

املبكر دون احلاجة الى االنتظار لفترات طويلة في املطار مما يجنبهم االزدحام وعناء االنتظار.

وأوضح بورسلي انه وملواصلة أهداف املؤسسة 
فقد دشنت نادي الواحة خلدمة املسافرين متعددي 
السفر حيث تقدم املؤسسة لعمالئها عضوية نادي 
الواحة سواء داخل الكويت أو خارجها ومتنحه وفقا 

ملا يقطعه من أميال بالس��فر على رحالتها امتيازات 
متعددة ومنح مزايا لألعضاء للمس��اهمة في متييز 
خدمات النادي على مستوى شركات الطيران العاملية 

األخرى.

أش��ار بورسلي الى ماتوليه »الكويتية« من أهمية كبرى للركاب ذوي االحتياجات اخلاصة حيث أوجدت 
قس��ما خاصا في مطار الكويت الدولي خلدمة هذه الشريحة من املسافرين واإلشراف على مراحل سفرهم 

وارسال البرقيات الى مقاصدهم النهائية بغية االطمئنان على انسيابية اجراءات سفرهم ووصولهم.

وعن خططها املوسمية قال بورسلي انه مع بداية 
مواسم العطالت يبدأ التفكير والتخطيط لتحديد 
جهة الس��فر واختيار البلد املفضل لقضاء اجازة 
ممتعة وفق برامج وخطط مدروسة ولذلك عملت 
املؤسسة على توفير العديد من االختيارات املتعددة 

من خالل قسم العطالت ملساعدة مسافريها على 
حتديد برامج س��فرهم كتنظيم الرحالت واجراء 
حجوزات التذاكر والفنادق واستئجار السيارات 
مع توفير خدمة الوزن املبكر في الفترة املسائية 

لرحالت اليوم التالي.

أش��ار بورس��لي الى تدش��ني خدمة الرسائل 
القصيرة لعمالء املؤسسة لتقدمي اخلدمات املتنوعة 
منها على سبيل املثال ال احلصر رسائل الترحيب 
وتأكيد احلجز وموعد الرحالت وكذلك تقدمي رسائل 

تسويقية أخرى حتتوي على أحدث العروض التي 
تقدمها املؤسسة لعمالئها ومعلومات عن اخلطوط 
اجلوية الكويتية سواء في الكويت أو خارجها منها 

أرقام هواتف مكاتب املؤسسة في بلد الوصول.

إتاحة الخدمة الذاتية

جوائز وحوافز

قال بورسلي انه مت ايضا اتاحة موضوع اخلدمة 
الذاتية التي تقدمه��ا »الكويتية« لقبول الركاب على 
الطائرة واخلاصة بإص��دار بطاقات صعود الطائرة 
آليا من دون االنتظار على حاجز الوزن مما يس��هل 
اجراءات سفر الركاب وخصوصا املغادرين من دون 
أثاث كما ميكن الراكب من تخليص اجراءات السفر 
عن طريق االنترنت باختيار املقعد املناسب له وحتديد 
عدد القطع املشحونة في الطائرة وتأتي هذه اخلدمات 

انطالقا من حرص املؤسس��ة على تسهيل انسياب 
حركة السفر لعمالئها وتفادي اآلثار السلبية لالزدحام 
خالل موسم السفر. وذكر ان اخلدمات تشمل ايضا 
خدمة »مراحب« وتختص باستقبال املسافرين وتوفير 
احتياجاتهم ومرافقتهم وانهاء اجراءات سفرهم حتى 
بوابة االقالع وكذلك اس��تقبالهم من بوابة الوصول 
ولتوفير اخلدمات املقدمة مثل انهاء اجراءاتهم وتوصيل 

سمات الدخول ومرافقة األطفال واملرضى.

عن سجل املؤسسة من اجلوائز واالجنازات قال 
بورسلي انه نظرا الى السمعة العالية التي تتميز بها فقد 
حصدت مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية عدة جوائز 
من مؤسسة »انبورد سيرفسس« األميركية املعنية 
بشؤون خدمات الطيران في مشاريع تتعلق مبجاالت 
»وس��ائل الراحة« و»خدمة طاقم الضيافة« و»قوائم 
التموين الغذائية« و»وسائل الترفيه« و»اجراءات األمن 

والسالمة« على الطائرة باالضافة الى »وسائل الراحة« 
على طائرات أسطولها. وأشار الى ان »الكويتية« التزال 
حتصد املزيد من اجلوائز وحتوز ثقة شركات الصيانة 
العاملية، مضيفا ان هذا االجناز يدعم السمعة العاملية 
املرموق��ة التي حتظى بها اخلطوط اجلوية الكويتية 
وكوادرها العاملة كواحدة من بني ش��ركات الطيران 

األكثر أمنا وسالمة في العالم.

العبداهلل: االحتفاالت الوطنية تحمل 
الكثير من المعاني والدروس والعبر

 أكد محافظ مبارك 
الكبير الش���يخ علي 
العبداهلل ان االحتفاالت 
الوطنية حتمل الكثير 
من املعاني الصادقة 
والعبر  وال���دروس 
الت���ي يج���ب عل���ى 
التمسك بها  اجلميع 

واالستفادة منها.
وقال الشيخ علي 
ل� »كونا« ان احملافظة 
استعدت للمشاركة في 
إجناح العرس الوطني 
مبناسبة ذكرى مرور 
50 عاما على االستقالل 
و20 عاما على التحرير 
وخمس سنوات على 

تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
وأوضح ان احملافظة عقدت عدة اجتماعات مع 
كل قطاعاتها من اجل توزيع األدوار على اجلميع 
وتوفير عوامل النجاح واإلبداع لهذا العرس الذي 

ينتظره اجلميع بفارغ الصبر.
وأضاف انه منذ االجتماع مع رئيس���ة اللجنة 
اإلعالمي���ة املنبثقة عن اللجنة العليا لالحتفاالت 
الوطنية الش���يخة أمثال األحمد تسعى احملافظة 
الى إجناح هذه االحتفاالت وإبراز الوجه احلضاري 

للبالد.
وبني انه مت تشكيل عدة جلان منها اللجنة األمنية 
وجلنة التربية وأخرى لالحتفاالت، مشيرا الى ان 
احملافظة ستقيم معرضا خاصا بهذه املناسبة إضافة 

الى عروض ستقدمها مدارس احملافظة.
وأوض���ح ان جلنة االحتف���االت قامت بتزيني 
محافظ���ة مبارك الكبير إلب���راز مكانتها اخلاصة 
حيث حتمل اسما عزيزا على أهل الكويت »الشيخ 
مبارك الصباح احلاكم الس���ابع« مضيفا ان بيت 
القرين استعد الستقبال زواره خالل األعياد وهو 
الذي يحكي قصة شهداء الكويت وصمودهم أمام 
جنود االحتالل في فترة الغزو العراقي الغاش���م 

على الكويت.
وذكر ان اللجن���ة اإلعالمية في احملافظة التي 
يتوالها مدير مكتب احملافظ العميد سعود العيادة 
تتولى التنسيق بني هذه اللجان املختلفة لتوفير 
كل اإلمكانات واالحتياج���ات لتأدية دورها على 

الوجه األكمل.
وعن دور قطاعات احملافظة في إعداد البرامج 
التثقيفي���ة والتوعوية ألبن���اء احملافظة في هذه 

املناسبات الوطنية أشار 
احملافظ الى تعاون منطقة 
مبارك الكبير التعليمية 
وإدارة النشاط املدرسي 
في تفعيل مشاركتهما 
ف���ي االحتف���االت من 
العديد  خالل تنظي���م 
البرامج والندوات  من 
واللق���اءات التي تعزز 
وتغرس مفاهيم الوحدة 
الوطنية لدى األبناء في 

احملافظة.
وأضاف ان احملافظة 
لديها الكثير من املشاريع 
الوطنية التي ستتبناها 
خالل ه���ذه االحتفاالت 
حيث عقدت اجتماعات 
مع كل القطاعات واملختارين واملسؤولني في احملافظة 
للتعرف على املش���اكل الت���ي تعترض احملافظة 

واملواطنني والعمل على حلها.
وأكد ان هذه املناسبات الثالث حتمل الكثير من 
املعاني الوطنية الصادقة والدروس والعبر التي 
يجب على اجلميع التمسك بها واالستفادة منها، 
مش���يرا الى ما قدمه اآلباء واألجداد من تضحيات 
في س���بيل هذا الوطن »وما غرسوه فينا من حب 
وعطاء لوطننا وما قدمته الكويت من منوذج رائد 
في العديد من املواقف واحملط���ات عبر تاريخها 

احلافل بالعطاء«.
واضاف الشيخ علي »يجب أال ينسينا حاضرنا 
ومس���تقبلنا ما قدمه آباؤنا وأجدادنا في املاضي، 
واحلاضر يؤكد أن الكويت على الطريق الس���ليم 
بعد االهتمام بالتكنولوجيا احلديثة والتخطيط 

الرائد والهادف الى كويت املستقبل«.
وحول نظرته الى تعاون املواطنني واملقيمني 
في احملافظة خالل ه���ذه الفترة أكد حرصه على 
توجيه النصائح الى اجلميع في كل االجتماعات 
الت���ي يعقدها للحفاظ على ه���ذه األرض الطيبة 
والتمس���ك بالترابط واحل���ب والعمل بني أبنائها 
م���ن اجل تعزيز الوحدة الوطنية التي ينادي بها 
صاحب الس���مو األمير. وعن تقييمه ملس���اهمات 
القطاع���ني احلكومي واخلاص ودورهما في إبراز 
مظاهر الفرح���ة الوطنية قال »ال ش���ك ان هناك 
مساهمات ولكننا نطمح الى املزيد وخصوصا من 
القطاع اخلاص وجمعيات النفع العام بالتعاون 
ومبش���اركة احلكومة من اجل تنفيذ كل اخلطط 

للنهوض بالكويت في شتى املجاالت«.

الشيخ علي العبداهلل


