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تنظم »كونا« صباح اليوم 
االثنني حفل استقبال جلميع 
العاملني في املركز  موظفيها 
الرئيسي مبناسبة االحتفاالت 
الوطنية التي تعيشها الكويت 

هذه األيام.
ودعا رئيــس مجلس اإلدارة 
العـــــام للوكالــة  واملديـــــر 
الدعيج امس  الشيــخ مبارك 
اإلدارات  العاملني فــي  جميع 
املختلفة للتجمـــــع في بهو 
الوكالة للمشـــاركة في حفل 
االستقبال الذي تنظمه الوكالة 
مبناســـبة احتفاالت الكويت 

الوطنية.
على صعيـــد متصل يرفرف العلم الكويتي 
خفاقا فوق عدة سوار في املبنى الرئيسي بالتزامن 
مع ارتفاعه خفاقا في جميع املنشآت الكويتية 

في مثل هذه األيام التي تصادف 
فرحة شعبية كويتية عارمة 

بأعياد الوطن.
املناسبات  وتعد مثل هذه 
الوطنية اســـتذكارا لتاريخ 
الكويت احلافـــل باالجنازات 
ومســـيرة امة قادتها أســـرة 
آل الصبــاح إلى بر األمان ما 
يجعل جميع أبنـــاء الوطــن 
بـــكل شـــرائحه يفتخـــرون 
مباضـــي اآلبـــــاء واألجـــداد 
ويحافظــون علـــى حاضــر 
الكويت ومستقبلها املشرق في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
الســـمو األمير املفدى وسمو ولي العهد األمني 
وسمو رئيس مجلس الوزراء لتكون الكويت 
عنوانا ثابتا للرقي والتطور واالزدهار وواحة 

امن وأمان.

الفريق يجهز استعداداته للمشاركة في االحتفاالتالشيخة أمثال األحمد متوسطة أعضاء فريق الغوص

سيارة الكشف املبكر عن سرطان الثدي

الشيخ مبارك الدعيج

موظفو »كونا« يحتفلون باألعياد

.. »كان« تشارك في االحتفاالت باألعياد الوطنية

ستقوم سيارة الكشف املبكر لسرطان الثدي باملشاركة في املسيرة 
الكبيرة التي ستقام في شارع اخلليج العربي بتاريخ 2011/2/27 حيث 
ســــتوزع النشــــرات التوعوية كما ســــتجيب طبيبة مختصة عن كل 

استفسارات اجلمهور املتعلقة بسرطان الثدي.
من جهة اخرى ستشارك حملة »كان« في معرض االستقالل الذي سيقام 

في الفترة من 2011/2/17 الى 2011/2/27 بأرض املعارض مبشرف وستقدم 
احلملة خدماتها للجمهور من خالل عيادة لإلجابة عن االستفســــارات 
املتعلقة بالكشف املبكر لسرطان الثدي من خالل تواجد طبيبة مختصة، 
وتدعو حملة »كان« اجلمهور لالستفادة من اخلدمات التي ستقدمها في 

فترة املعرض من أجل زيادة جرعة التوعية السيما من السيدات.

بريطانيا: تجمعنا بالكويت روابط تاريخية

»أصالة وضيافة« ينطلق في الجهراء غدًا

لندنـ  كونا: أكدت احلكومة البريطانية أمس ان 
الكويت واململكة املتحدة حليفان قويان تربطهما 

روابط تاريخية ترجع ألكثر من 200 عام.
جاء ذلك فـــي تصريح أدلى بـــه وزير الدولة 
البريطاني لشؤون الشرق األوسط اليستر بيرت 

لـ »كونا« مبناسبة احتفاالت الكويت الوطنية.
وأعرب بيرت عن خالص تهنئة حكومة وشعب 
اململكة املتحدة الى صاحب الســـمو األمير الشيخ 

صباح األحمد وحكومة وشعب الكويت مبناسبة 
عيد االستقالل اخلمسني وعيد التحرير العشرين، 
متمنيا للكويت مزيدا من التقدم واالزدهار الدائم 

في املستقبل.
وأكد ان اململكة املتحدة تتطلع نحو العمل اجلاد 
لتطوير وتعميق العالقات السياسية مع الكويت 
وكذلك تعزيز الشـــراكات الثقافيـــة والتعليمية 
والعسكرية والتجارية بني البلدين في املستقبل. 

ينطلق مهرجان »اصالة وضيافة« في محافظة 
اجلهراء غدا الثالثاء مبنطقة »سليل اجلهراء« وذلك 
ضمن احتفــــاالت احملافظة بأعياد الكويت الوطنية 
بالتنسيق مع اللجنة االعالمية املنبثقة من اللجنة 

العليا لالحتفاالت الوطنية.
وقال د.سالم احلجرف صاحب فكرة املهرجان الذي 
يقام برعاية محافظ اجلهراء الشيخ مبارك احلمود 
وحضــــور اهالي الكويت واجلهراء ان »الفكرة متت 
بالتنسيق مع اللجنة العليا وقد جاء شعار املهرجان 
)اصالة وضيافة( ليجسد طبيعة وتاريخ اهل الكويت 
واجلهراء على وجه اخلصوص وما يتميز به اهلها 
من كرم واصالة وحسن الضيافة وهو ما جبل عليه 

أهل الكويت عبر تاريخهم«.
واضاف احلجرف في تصريح لـ »كونا« امس ان 
االحتفــــال يتكامل ويتناغم مع االحتفاالت الوطنية 
ككل مثمنــــا جهود القائمــــني على اللجنــــة العليا 
لالحتفاالت وتعــــاون الفرق املشــــاركة في اجناح 

احتفاالت احملافظة.
واوضح ان اجلهراء هــــي احدى اهم احملافظات 

الكويتية »ملا لها مــــن دور تاريخي مهم يتمثل في 
تضحية أبنائنا وأجدادنا بالغالي والنفيس من أجل 
الكويت وقد شــــهد القصر األحمر هذه التضحيات 

حتى أصبح أحد أهم املعالم في الكويت«.
وذكر ان احتفاالت احملافظة باألعياد الوطنية التي 
تستمر ثالثة ايام ستشهد توفير االلعاب واالنشطة 
الترفيهية واحلفالت الشعبية والترويح عن فئات 
األطفال كما سيتم في نهاية االحتفاالت انشاد النشيد 

الوطني واطالق األلعاب النارية.
وتقدم احلجرف بالنيابة عن نفســــه ومسؤولي 
واهالي احملافظة الى صاحب السمو األمير بخالص 
التهاني والتبريكات بأعياد الكويت احلبيبة، داعيا 
اهلل تعالى ان تدوم هذه االحتفاالت ويتحقق اخلير 
واالزدهار للكويت وشــــعبها الوفي واالمن واالمان 
للجميــــع. ووجه الدعوة الى أبناء محافظة اجلهراء 
خصوصا والكويت عموما الى التواصل مع برامج 
االحتفال والتعبير عن الفرحة باملناسبات العزيزة على 
قلوب اجلميع وجعل هذه االنشطة وقودا لالنطالق 

من أجل العمل خلدمة احملافظة والكويت.

فريق الغوص: 40 قطعة بحرية تشارك في االحتفاالت الوطنية

التابع  الغـــوص  ثّمن فريق 
للجمعية الكويتية حلماية البيئة 
جهود اجلهات املشاركة في انطالق 
االحتفاالت الوطنية الـ 20 للكويت، 
والتي دشنت ببروڤة عسكرية 
لتحرير جزيرة قاروه ورفع العلم 
الكويتي على أرضها باعتبارها أول 
أرض كويتية حتررت من براثن 
االحتالل العراقي، ذلك بحضور 
رئيســـة مركز العمل التطوعي 

الشيخة أمثال االحمد.
وحول مشاركة فريق غوص 
اجلمعية في االحتفاالت أشار نائب 
رئيس الفريق أسامة السرحان الى 
مشاركة نحو 40 قطعة بحرية في 
االحتفال، التي مت خاللها تنزيل 7 
ساريات حتت املاء، ويبلغ ارتفاع 
الواحـــدة منها 5 أمتار، موضحا 
ان كل سارية مثلت اجلهة التي 

ترفعها.
على صعيد آخر، أكد السرحان 
مواصلة الفريق لطلعاته البحرية 
بهدف متابعة الشعاب املرجانية 
التـــي كانت قد أصيبت منذ عدة 
أشهر بظاهرة االبيضاض، موضحا 
ان الرصودات واملسوحات الدورية 
التي يرصدها الفريق بشكل دائم 
تشير الى تعافي الشعاب بشكل 

متسارع.

تم تنزيل 7 ساريات تحت الماء كل واحدة منها بارتفاع 5 أمتار


