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أبا الخيل: برامج مميزة لإلعالم الديني

املناسبة الغالية.
وفي البلدية، ق���ام املدير العام 
م.أحمد الصبيح برفع علم الكويت 
على املبنى الرئيس���ي إيذانا ببدء 
االحتفاالت الوطنية، وقال م.الصبيح: 
»انها ملناس���بة عزيزة على قلوبنا 
ونفوسنا ان نحتفل بأعيادنا الوطنية 
وسط مشاعر فياضة تدل على تالحم 
أبناء الديرة ووحدتهم الوطنية، وانه 
ليسعدنا ان جندد العهد والوعد لهذا 
الوطن املعطاء الذي اعطانا الكثير 
ولقائد مس���يرتنا وراعي نهضتنا 
صاحب السمو األمير، مؤكدين اننا 
سنبقى دائما جنودا مجّندة في خدمة 

الكويت«.
وفي وزارة الكهرباء، قام وكيل 
الوزارة م.أحمد اجلسار برفع العلم 
على مبنى الوزارة، بحضور عدد من 
قياديي الوزارة وموظفيها، كما مت 
بث النشيد الوطني باملبنى الرئيسي 

للوزارة.
وف���ي الهيئة العام���ة للزراعة، 
اصطف جميع موظفي الهيئة يتقدمهم 
م.جاسم البدر أمام سارية العلم ومت 
إلقاء النشيد الوطني أثناء رفع العلم 

من قبل رئيس مجلس االدارة.

تعاقد وزارة االعالم مع شركة تختص 
بتقدمي تقني���ة جديدة تضفي على 
األوبريت طابعا متميزا يليق مبكانة 
الضيوف ويعبر عن اللوحات التي 
ستعرض خالله. وأضافت ان وزارة 
التربية ال تألو جهدا في تعزيز الوالء 
واالنتماء للوطن عبر مش���اريعها 
التنموية التي جاءت ضمن برنامج 
عمل احلكومة. وأعلنت انه سيكون 
هناك مهرجان رياضي آخر للتربية 
في شهر نوفمبر املقبل حتت رعاية 
صاحب السمو األمير في ستاد جابر 
األحمد. م���ن جهتها، دعت الوكيلة 
املساعدة للتعليم العام منى اللوغاني 
الش���عب الكويتي إلى التعبير عن 
الفرح بحب الوطن ورسم عالماته 
على محيا وقلوب اجلميع في هذه 
املناس���بات الوطنية العزيزة. من 
جانبه، قال الوكيل املساعد للتخطيط 
واملعلومات في الوزارة د.خالد الرشيد 
ان انطالقة التعليم االلكتروني في 
الوزارة تواكب احتفاالتنا الوطنية 
ضمن خطط وبرامج العمل احلكومي 
للخطة االمنائي���ة، مضيفا ان هذه 
املناسبة تعد انطالقة في حب الكويت 
وفرحة التعبير عن ابتهاجنا بهذه 

انه  وذكر ان اجلميع يتذكرون 
في مثل هذه األيام قبل عشرين عاما 
»كانت القوات الشقيقة والصديقة 
تطهر ارض الكويت وبإرادة من اهلل 
من احملتلني«، متضرعا الى املولى 
عز وجل ان يتغمد الشهداء مبغفرته 
وواسع جناته. وقالت وكيلة وزارة 
التربي���ة متاضر الس���ديراوي في 
تصريح للصحافيني قبيل البدء برفع 
علم الكويت في الوزارة وسط حشد 
كبير من موظفيها ان وزارة التربية 
تشارك هذا العام مبختلف قطاعاتها 
في التعليم العام واخلاص والنوعي 
في أنشطة احتفاالت الكويت الوطنية 
مبش���اركة 1030 طالبا وطالبة في 
أوبريت يحضره صاحب الس���مو 
األمير وضيوفه من رؤساء وقادة 

الدول.
املناطق  وأوضحت أن جمي���ع 
التعليمية نظمت ج���داول زمنية 
لالحتفال باألعياد وتنظيم كرنڤاالت 
وطنية يشارك فيها الطلبة وإدارات 
املدارس، مؤكدة ان احتفاالت الكويت 
هذا العام باألعياد الوطنية ستكون 
متميزة. وقالت ان ألوبريت التربية 
هذا العام طابعا مختلفا يتمثل في 

ليلى الشافعي
اتس���اقا مع الدور املتمي���ز الذي تلعبه 
ادارة اإلعالم الديني على املستويني الداخلي 
واخلارجي، ومتاشيا مع استراتيجية االوقاف 
الرامية إلى التواجد الفاعل في جميع املناسبات 
التي تزين كويتنا احلبيبة والسيما الدينية 
والوطنية منها، تشارك إدارة اإلعالم الديني 
في انشطة اعيادنا الوطنية بعدد من البرامج 
واالنشطة التي سيكون لها االثر الطيب في 
نفوس املشاركني والزائرين، وبهذه املناسبة 
صرح مدير إدارة اإلعالم الديني في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية صالح أبا اخليل 

بأن مش���اركة اإلدارة تتضمن برامج مرئية 
ومس���موعة ومقروءة وعبر االنترنت ومن 
خالل شبكات الهواتف النقالة ومراكز التسوق 
واجلمعيات التعاونية واملعارض وعبر موقع 
نفائس من خالل املس���ابقات الوطنية التي 
جتريها االدارة، متطرقا الى بعض البرامج 
وذكر منها كليب )أغلى وطن � يا كويت( الفتا 
إلى أن االدارة قامت بتوزيعها على الفضائيات 
العربي���ة والقنوات الفضائي���ة واألرضية 
الكويتية وستقوم بتوزيعها على جمهور 
هال فبراير من خالل املعارض املتحركة التي 

ستكون ضمن االحتفاالت الوطنية الكبرى، 
وجار توزيع نسخ منهما على الوزارات وعدد 
من اجلهات املختلفة املشاركة في االنشطة 
االحتفالية وذلك لبث روح الوطنية احتفاء 

بتلك املناسبة العظيمة.
وعن املشاركات الصوتية بني أبا اخليل 
أنها متنوعة وستقدم للجماهير في مدينة 
عال���م زين للطفل بالتع���اون مع ادارة هال 
فبراير مؤكدا أنها س���تنال رضا احلضور 
وذكر منها )بس���م اهلل � أبناء الغد � ألوان 

من احلياة(.

ارتفع علم الكويت على مباني 
الدولة ف���ي توقيت واحد  وزارات 
الوطنية، وردد  احتفاال باألعي���اد 
اجلمي���ع النش���يد الوطن���ي الذي 
يق���ول مطلع���ه »وطن���ي الكويت 
سلمت للمجد.. وعلى جبينك طالع 
السعد«. وهذا النشيد الذي تغنى به 
الكويتيون وهتفوا به عاليا منذ 33 
عاما في املناسبات الوطنية والقومية 
والش���عبية والرس���مية على مدى 
السنوات املاضية لم ينقطع الهتاف به 
حتى في أحلك الظروف إبان االحتالل 
العراقي عام 1990 الذي حاول طمس 
هذا النشيد بالقوة. ويراد بالنشيد 
الوطني تلك الكلمات الوطنية املعبرة 
عن أمجاد األمة وعظمتها املترجمة 
آلمال الشعب ومثله العليا وتراثه 
العريق الذي يجسد بالدرجة األولى 
كفاحه املستميت في سبيل حتقيق 
االستقالل. والنش���يد الوطني هو 
الصورة الشخصية للوطن، والذي 
يعرف من خالله في كل مناسبة فهو 
ش���عار الدولة في كل اجتماع عام 
وعندما يراد متثيل الدولة في اخلارج 
السياسية  املواقف واللقاءات  وفي 
والثقافية واالجتماعية والرياضية 

واملناسبات األخرى.
ونظمت االدارة العامة للجمارك 
احتفاال باملناسبة، حيث قال املدير 
العام لإلدارة ابراهيم الغامن في كلمة 
ألقاها في االحتفال »اننا نلتقي اليوم 
لقاء الوالء واحملب���ة لنجدد الوالء 
للكويت وأهلها بقيادة صاحب السمو 
األمير«. وأضاف انه يتشرف اليوم: 
برعاية كبرى املناسبات التاريخية 
التي م���رت على تاري���خ اجلمارك 
الكويتية ولترؤس���ه أق���دم جهاز 
حكومي كويتي تأسس منذ عام 1899 
على يد املغفور له الش���يخ مبارك 

الكبير طيب اهلل ثراه«.

)ناصر عبدالسيد( د.رشيد احلمد يرفع العلم في سفارتنا بالقاهرة  

سفاراتنا بالخارج دشنت احتفاالتها
هناء السيد ووكاالت

بدأت السفارات الكويتية في العواصم املختلفة امس برفع 
العلم الوطني إيذانا بب����دء احتفاالت الكويت بيوبيلها الذهبي 
لالستقالل ومرور 20 عاما على التحرير ومرور 5 سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم. 
وقال س����فيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد خالل االحتفال ان هذه 
االحتفاالت الوطنية تعد احتفاالت مميزة للكويت أميرا وحكومة 
وشعبا، مشيرا الى مكانة هذه االحتفاالت في قلوب جميع الكويتيني 
واألش����قاء العرب. وعقب رفع العلم أعلن د.احلمد عن برنامج 
االحتفال الذي يقام خالل الفترة من 21 حتى 23 فبراير املقبل، 
ويتضمن احلفل اليوم األول معرضا جلميع الشركات الكويتية 
العاملة في مص����ر، منها اخلطوط اجلوية الكويتية ومجموعة 
اخلرافي وجريدة »األنباء« و»كونا«، باالضافة الى وزارة اإلعالم 
واملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. ويحاضر عدد من 
املثقفني والشعراء واألدباء من كال البلدين، كما ستتم إقامة حفل 
فني وتكرمي املشاركني في االحتفال الذي أقيم في »الليلة احملمدية« 
عام 1991 وستشارك قناة العطاء الكويتية. واستعرض احلمد 
دور العمالة املصرية ومشاركتها في نهضة الكويت، مؤكدا ان 
الس����فارة تفتح أبوابها أمام أي شكوى ألي عامل مصري يعمل 
بالكويت، وأعلن عن االنتهاء من املبنى اجلديد  اخلاص بسفارتنا 
والذي ستتسلمه السفارة من الشركة مارس املقبل، كما حتدث 
احلمد عن حجم االس����تثمارات الكويتية في مصر والتي تشهد 

زيادة ومنوا في ظل التسهيالت املصرية.

الصقعبي: مفاجآت كثيرة في كرنڤال هال فبراير
دعا عض���و اللجن���ة العليا 
ورئيس اللجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2011 وليد الصقعبي 
املواطنني والوافدين الى حضور 
كرنڤال االفتتاح للمهرجان في 
دورت���ه اجلديدة الت���ي تنطلق 
غدا اجلمعة في ش���ارع س���الم 

املبارك.
وقال الصقعبي في تصريح 
ام���س ان كرنڤال هال  صحافي 
فبراير لهذا العام اعد خصيصا 
الكويت  ليتواكب مع احتفاالت 
باليوبيل الذهبي لعيد االستقالل 
وعيد التحرير السيما األنشطة 

املتعلقة بالطفل.
وأضاف ان الكرنڤال سيشهد 
العديد من املفاجآت لتضفي جوا 
من البهجة واملتعة على كل افراد 
األسرة عبر توفير جميع عناصر 

الترفيه والتسلية واملتعة.
وأوضح ان املهرجان سيتضمن 
في مس���يرة االفتت���اح عروضا 
للفن���ون الش���عبية والفلكلور 
اخلليجي وعروضا عربية وعاملية 
واستعراضات موسيقية متنوعة 

تناسب جميع فئات املجتمع.
وذك���ر ان هن���اك مش���اركة 
كبيرة من الهيئات واملؤسسات 

والسفارات األجنبية العاملة في 
الكرنڤال  الكويت إلجناح ه���ذا 
الوطني الفت���ا الى ان املهرجان 
سيتميز بتغطية إعالمية واسعة 
ونقل مباش���ر عل���ى الفضائية 
الكويتية »القناة األولى« ومحطات 

تلفزيونية أخرى.
وبني ان الكرنڤال سيشهد أيضا 
أكبر جتمع جلمعيات النفع العام 
وأطول علم للكويت ومعارض 
للهواة والفرق وأنشطة عاملية 
متميزة، إضافة الى جوائز متنوعة 
للحضور مع التركيز على عالم 

وليد الصقعبيالطفل في جميع املسابقات.

خالد العمر: الشركة ستحتفل باألعياد الوطنية بالعديد من المفاجآت لعمالئها

»زين« الراعي الرئيسي لمهرجان »هال فبراير«

شعار »زين« خالد العمر

مشعل اجلريد

أعلنت ش���ركة زي���ن رعايتها 
الرئيس���ية ملهرجان »هال فبراير« 
والذي تتزامن أنشطته العام احلالي 
الكوي���ت باليوبيل  مع احتفاالت 
الذهبي لالستقالل ومرور عشرين 
عاما على التحرير ومرور خمس 
سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم.
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أنها تعتز برعايتها لهذا املهرجان 
والذي احتضنت أنشطته منذ العام 
األول لوالدته، فهو واحد من أكبر 
الكرنڤ���االت الوطنية التي تهدف 
إلى تنش���يط احلركة االقتصادية 
والتجارية، وذلك من خالل الترويج 

للقطاع السياحي التسويقي.
وبهذه املناس���بة، قال الرئيس 
التنفيذي في شركة زين الكويت 
العمر »مهرجان هال فبراير  خالد 
يحمل هذا العام طعما خاصا محلى 
بنكهة وطنية، فهو يتزامن مع العيد 
الذهبي لالستقالل، ومرور 20 عاما 
على أعياد التحرير، كما أنه يواكب 
مرور 5 سنوات على تولي صاحب 

السمو األمير مقاليد احلكم«.
وأضاف »متتلك الكويت قدرات 
هائلة الستعادة مكانتها التجارية في 
املنطقة، وحتقيق الرغبة األميرية 
الس���امية بتحوي���ل الكويت إلى 
مركز مالي وجتاري على املستوى 

املسابقات والنش���اطات املختلفة 
التي سيشهدها الكرنڤال.

وأكد العمر أن عمالء زين مدعوين 
خالل شهر فبراير لالستفادة من هذه 
أن الشركة  إلى  العروض، مشيرا 
أخذت خطوات متقدمة في تطوير 
خدماته���ا فيما يتعل���ق بنواحي 
نق���ل املعلومات بأحدث وس���ائل 
التكنولوجيا ووفق أفضل املعايير 

والتقنيات احلديثة.
وذكر أن شركة زين دخلت عصرا 
جديدا وهو مرحلة حتدي تكنولوجيا 
املعلومات، مشيرا إلى أن الشركة 
قادرة على كشف مالمح هذا العصر 
من خالل توفير األفضل باستمرار 
والذي يش���بع رغبات وطموحات 
عمالئها. وختم بقوله »ستواصل 
شركة زين من خالل العالقة الطيبة 
التي جتمعها مع عمالئها والنابعة 
عن الدراي���ة واخلبرة الكبيرة في 
معرفة احتياجاتهم، احملافظة على 
اجلودة والتنوع في طبيعة اخلدمات 
املتطورة واملبتكرة التي تطرحها 
رغبة منها في تقدمي األفضل دائما«. 
يذكر ان احتف���االت »هال فبراير« 
ستبدأ من 28 اجلاري الى 26 فبراير 
املقبل، حيث ستكون شركة »زين« 
راعية لكرنڤال االفتتاح املقام يوم 
اجلمعة 28 يناير اجلاري في شارع 
املبارك وباقي أنشطة »هال  سالم 

فبراير«.

للمجتمع الكويتي وهي جتد في هذا 
الكرنڤال الوطني الفرصة لتحقيق 
وتعزيز هذا املفهوم«، مبينا أن زين 
حققت العديد من اإلجنازات املتميزة 
في هذا االجتاه بدعمها العديد من 

البرامج االجتماعية املختلفة«.
وعلى اجلانب اآلخر، كش���ف 
العمر أن ش���ركة زين س���تحتفل 
الوطنية على  الكوي���ت  بأعي���اد 
طريقتها اخلاصة، وذلك من خالل 
طرح مجموعة من العروض التي 
ستحمل معها مفاجآت سارة جلميع 
عمالئها، مبينا أن هناك حزمة كبيرة 
م���ن الع���روض الترويجية التي 
تنتظر عمالء الشركة خالل أنشطة 
املهرجان، باإلضافة إلى تقدمي العديد 
م���ن اجلوائز والهداي���ا من خالل 

اإلقليمي، ومع إقامة هذه املهرجانات 
فإنها تبرز السمات واملقومات التي 

تتمتع بها الدولة«.
وأشار العمر إلى أن املهرجانات 
الوطني���ة دائما م���ا تصنع حالة 
من احلراك في النش���اط التجاري 
واالقتصادي في العديد من الدول 
والبلدان، ومؤخرا بات مهرجان »هال 
فبراير« عنوانا لهذه النوعية من 
االحتفاالت على مستوى املنطقة، 
مبين���ا أن املهرج���ان ال يقدم ذلك 
فحسب فهو يقدم العديد من املظاهر 
االجتماعية والثقافية والرياضية 
التي تضفي عليه أجواء أس���رية 

وعائلية.
وأفاد بقوله »شركة زين طاملا 
اعتبرت نفسها ش���ريكا رئيسيا 

احتفاالت الوزارات بدأت برفع العلم
الجميع تغنّوا بالنشيد الوطني للدولة

)فريال حماد( م.أحمد الصبيح يرفع العلم في »البلدية« 

براعم وزهرات الكويت فرحني برفع العلم

إبراهيم الغامن يبدأ مراسم االحتفال في »اجلمارك«

جوزيه مانويل باروسو

باروسو: الكويت شريك مستقر وموثوق  
في تصريح لرئيس المفوضية األوروبية بمناسبة احتفاالت البالد باألعياد الوطنية

بروكسل � كونا: أش����اد رئيس املفوضية 
األوروبية جوزيه مانويل باروسو مبستوى 
عالقات التعاون القائمة بني االحتاد األوروبي 

والكويت في مختلف املجاالت.
وقال باروس�������و في تصري����ح ل� »كونا« 
مبناسبة احتفاالت البالد بالذكرى اخلمسني 
لالس����تقالل والع����شرين للتح��رير ومرور 
خمس سنوات على تولي صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ ص����باح األحم����د مق����اليد 
احلكم »لقد عملنا معا لعدة عق�����ود من اجل 

تعزيز عالقاتنا السياس�������ية واالقتصادية 
والثقافية.

وأضاف ان الكويت شريك مستقر وموثوق 
به في منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة 
ونحن نعمل معا لتعميق هذه الشراكة، السيما 

في مجال الطاقة وحترير التجارة.
وتابع أود ان أغتنم هذه املناسبة السعيدة 
التي متر على الكويت لتحية شعب الكويت 
وللتعبي����ر عن الصداقة املس����تمرة لالحتاد 

األوروبي.


