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النشيد الوطني للبالد

»اإلعالم« تطبع وتوزع مليون نسخة 
من النشيد الوطني

االحتفاالت تنطلق اليوم 
على أرض جزيرة »قاروه«

أعلنت وزارة اإلعالم انها ستطبع وتوزع مليون نسخة من 
النش����يد الوطني على جميع الوزارات واملؤسسات احلكومية 
وسفارات دولتنا مبناسبة الذكرى ال� 50 الستقالل البالد والذكرى 
ال� 20 لتحريرها ومرور خمسة أعوام على تولي صاحب السمو 

األمير مقاليد احلكم.
وقالت مدي����رة إدارة املطبوعات اإلعالمية وعضوة اللجنة 
اإلعالمية للتحضي����ر لالحتفاالت الوطنية لولوة الس����الم ل� 
»كونا« ان الوزارة ستوزع النشيد الوطني أيضا على املواطنني 
واملقيمني الراغبني في جميع الوزارات واملؤسسات احلكومية 
واجلمعيات التعاونية واملجمعات التجارية ومؤسسات القطاع 

اخلاص.
وذكرت ان جميع الصح����ف احمللية الورقية وااللكترونية 
اليومية ستنشر النشيد اليوم وغدا كما سيتم بث النشيد الوطني 

في جميع احملطات التلفزيونية واإلذاعية غدا االربعاء.

تنطلق على ارض جزيرة »قاروه« اليوم احتفاالت الكويت 
بأعيادها الوطنية املتمثلة في الذكرى ال� 50 لالستقالل ومرور 
20 عاما على التحرير و5 أعوام على تولي صاحب السمو األمير 

مقاليد احلكم.
وتعتبر جزيرة »قاروه« أول ارض كويتية يتم حتريرها من 
أيدي القوات العراقية إبان العزو العراقي الغاشم للبالد الذي 

استمر من 2 أغسطس عام 1990 حتى 26 فبراير عام 1991.
وكانت اللجنة العليا لالحتفاالت الوطنية قامت في 18 يناير 
اجلاري بإجراء برڤة عسكرية أولية إلعادة متثيل حترير اجلزيرة 

ورفع علم الكويت عليها.
وجزيرة قاروه مت حتريرها في 25 يناير عام 1991 بعد معركة 
اس���تمرت مدة خم����س ساعات حيث اشتبكت قوات التحالف 
مع الق���وات العراقي�����ة ومت بعدها االس���تيالء على اجلزيرة 
واس���ر جميع اجلنود العراقيني الذين كانوا على أرضها حيث 
رفع علم الك���ويت إيذانا بعودة الش���رعية من جديد إلى هذه 

اجلزي���رة.
وتعد جزيرة »قاروة« من اصغر اجل����زر الكويتية اجلنوبية 
وأكثره���ا توغال داخ����ل البحر حيث تبعد عن س���احل الزور 
37.5كم وتبعد عن جزيرة كب���ر 33 كم و789 مترا وتبع����د عن 
جزيرة ام املرادم مساف����ة 16 كم و90 مترا ويبلغ طولها 275 مترا 
وسمي����ت »قاروه« نسبة لوجود رواسب نفطية )القار( الذي 
يخرج من أجزاء من سواحله����ا وصخورها وتسكن اجلزيرة 

الكثي����ر من أسراب الطيور البحري���ة املتنوعة. 

»المواصالت« تطرح طوابع بريدية خاصة بمناسبة األعياد الوطنية
أعلن���ت وزارة املواصالت 
انها س���تطرح طوابع بريدية 
وإصدارات تذكارية خاصة وذلك 
ضمن مش���اركتها في التنظيم 
الكويت  واإلعداد الحتف���االت 
بالذكرى ال� 50 لالستقالل وال� 20 
للتحرير ومرور خمس سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 

مقاليد احلكم.
وقالت رئيس���ة قسم هواة 
الطواب���ع ف���ي قط���اع البريد 
بالوزارة بشرى احلرز ل� »كونا« 
أمس ان هذه اإلصدارات اخلاصة 
سيتم إنتاجها باستخدام تقنية 
الضغط احلراري إلضفاء اللون 
الذهبي على طابع العيد الوطني 
واللون الفضي على طابع عيد 

التحرير.
وأضاف���ت احل���رز ان احد 
الطواب���ع يحمل صور صاحب 
السمو األمير والرقم »50« وآخر 
يحمل صورة سمو ولي العهد 
محاط���ا بالرق���م »20« إضافة 
إلى طابع يحمل صورة تشمل 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد وبطاقة بريدية تذكارية 
بهذه املناسبة، مبينة ان الطابع 
اخلاص مت اختياره بالتعاون 
مع جلنة االحتفاليات برئاسة 
الش���يخة أمثال األحمد اجلابر 

الصباح.
وذك���رت ان ه���ذه الطوابع 

س���تكون متاحة مل���ن يرغب 
م���ن الهواة خ���الل األيام التي 
ستعلن في مكتب بريد الصفاة 
وستكون متوافرة في املكاتب 
البريدي���ة كافة في األيام التي 

تلي االحتفال.
وأشارت إلى ان خطة اإلدارة 
من اإلصدارات البريدية للعام 
احلالي 2011 تشمل اجناز سبعة 
إصدارات بريدية قابلة للزيادة 
وف���ق احتياج���ات البريد من 
الطوابع البريدية، خصوصا بعد 
دخول العوملة كمنافس رئيسي 
للبريد ما قلص أعداد الطوابع 
املستهلكة في البريد ومع دخول 
املنافسة للبريد العام من قبل 
النقال والبريد  الهاتف  اجهزة 
االلكتروني وشركات حتويل 
األموال وشركات البريد اخلاصة. 
وذكرت ان الطابع البريدي رغم 
ذلك لم يفقد بريقه لدى هواة 
جمع الطوابع لذا طورت إدارة 
البريد آلية لتصاميم للطوابع 
ه���ذا العام بحي���ث يصدر كل 
إصدار بريدي بفئة معينة واحدة 
فقط ب���دل ثالث فئات مختلفة 
كما كان يحدث في اإلصدارات 

السابقة.
وقالت احل���رز ان اإلصدار 
ميثل مجموعة طوابع ذات لوحة 
فنية متكامل���ة ويكون عددها 
10 طواب���ع او 20 طابعا وذلك 

الطابع  حسب حجم وتصميم 
لكي يسهل على الهاوي شراء 
مجموعة كاملة بثمن في متناول 
اجلمي���ع، األمر الذي يس���هل 
أيضا على اخلزينة الرئيسية 
بي���ع اإلص���دارات وتوزيعها 
عل���ى مكاتب البري���د التابعة 
للوزارة كم���ا تتضمن اخلطة 
البريدية  تطوير التصامي���م 
الفنية  املكاتب  عبر استشارة 

للتصاميم.
وأشارت الى انه على ضوء 
اخلطة البريدية تأتي مشاركة 
الوزارة في املعارض البريدية 
اخلليجية التي تنظم س���نويا 
في إح���دى ال���دول اخلليجية 
ومشاركتها في املعرض البريدي 
العاملي السنوي علما ان دول 
اخلليج تشترك في هذا املعرض 
في باقة واحدة وبجناح واحد 
ميثلها. ودعت احلرز اجلهات 
الى عدم  الطالب���ة لإلص���دار 
التسرع بتقدمي التصاميم قبل 
القسم وذلك تفاديا  استشارة 
التصاميم، مهيبة بهم  لرفض 
الى االتصال بقسم اإلصدارات 
البريدية للحصول على الشروط 
العام���ة والقوال���ب اخلاصة 
باإلصدارات اجلديدة حيث مت 
وضع خطة إصدارات تشتمل 
على طوابع ذات أش���كال فنية 

وهندسية متعددة.

افتتاح أول معرض للمسابيح 
وأحجار الكهرمان تزامنًا مع األعياد

اعلنت اللجنة املنظمة ملعرض 
»مسباح« اخلاص بتجارة وصناعة 
املس���ابيح واحج���ار الكهرمان ان 
التي  املعرض س���تبدأ أنش���طته 
تستمر ثالثة ايام يوم 29 اجلاري 
تزامنا مع االحتفال باالعياد الوطنية 

للبالد.
اللجنة املنظمة  وقال رئي���س 
للمع���رض عبداللطيف الصراف 
ان املعرض  في تصريح صحافي 
الذي يعد االول من نوعه في منطقة 
الش���رق االوسط سيضم تشكيلة 
واس���عة من املس���ابيح واحجار 
الكهرمان والعصي النادرة واالثرية 
بهدف اشباع حاجات املهتمني بهذه 

الصناعة.
واض���اف الصراف ان املعرض يعتب���ر فرصة لتعريف اجليل 
اجلديد بصناعة املسابيح التي تضرب بجذورها في تاريخ الكويت 
بالتركيز على النس���ق العربي القدمي الذي يبرز اجلانب الثقافي 

للمسباح ويحافظ على عراقة مظهره.
وذكر ان املعرض سيش���ارك فيه مجموعة من جتار املسابيح 
في الكويت الى جانب مش���اركني من مصر ولبنان وتركيا ودول 
اجنبية كبريطانيا واليونان في اجواء تراثية تالئم فكرة املعرض 

االساسية بابراز اجلانب العربي للصناعة.

عبداللطيف الصراف


