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محمد راتب
افاد مدير ادارة العالقات العامة 
بالهيئة العامة لش����ؤون الزراعة 
والثروة الس����مكية شاكر عوض 
بأنه جار حاليا العمل على جتميل 
وتطوير الساحات التي امام بوابة 
الشامية وذلك بانشاء ممر بطول 
200 متر وعرض 5 امتار يغطى 
بالكامل باملس����طحات اخلضراء 
الصناعية، وت����زرع على جانبه 
الزهور واشجار النخيل واشجار 
الطبيعية مع  الزينة  وشجيرات 
تزوي����د احواض ه����ذه النباتات 
واشجار النخيل باالنارة الكهربائية 

امللونة باالضافة الى تزويدها بشبكة ري اوتوماتيكية 
بجانب ذلك سيتم تنظيم وتخطيط الساحات اخلالية 
التي امام البوابة واملجاورة لها تنظيما زراعيا بزراعتها 
بأشجار وش����جيرات الزينة واملسطحات اخلضراء 
والزهور املناسبة مبا يتماشى مع االهمية التراثية 

والتاريخية للبواب����ة والتطور 
احلضاري القائم والذي يش����مل 
جميع مؤسسات ومنشآت ومناطق 

الكويت.
واض����اف ان اهتم����ام الهيئة 
بتجميل هذه البوابة وغيرها من 
املنشآت التراثية بالبالد يأتي في 
اطار ابراز تراث وتاريخ الكويت 
امام الزوار من اخلارج والداخل 
وكونها متث����ل واجهة حضارية 
لش����عب ودولة الكويت مع بقية 
الواجهات احلضارية الكثيرة التي 
تنتش����ر في جميع ارجاء البالد، 
مشيرا الى ان الهيئة تقوم حاليا 
بتنفيذ خطط وبرامج جتميلية معدة ومخطط لها 
مسبقا لتطوير كافة الزراعات التجميلية وادخال كل ما 
هو جديد في هذا املجال من منشآت هندسية جتميلية 
كما )النافورات، شالالت( او ادخال عناصر نباتية 

جتميلية تناسب الظروف املناخية للكويت.

جانب من اعمال التشجير

الشيخة أمثال األحمد واللواء الركن عبدالرحمن العثمان وأعضاء اللجان املشاركة يتفقدون موقع العرض العسكري

أمثال األحمد تشارك باالجتماع التحضيري للعرض العسكري
اللجنة  بحض���ور رئيس���ة 
اللجنة  املنبثق���ة من  اإلعالمية 
العليا لالحتفاالت باليوبيل الذهبي 
لالستقالل وعشرين عاما على 
أمثال األحمد  التحرير الشيخة 
وكذلك بحض���ور رئيس جلنة 
العس���كرية معاون  االحتفاالت 
العمليات  رئيس األركان لهيئة 
واخلطط اللواء الركن عبدالرحمن 
العثمان وأعضاء اللجان املشاركة 
عقد صب���اح أمس ف���ي منطقة 
الصبي���ة االجتماع التحضيري 
السابع للعرض العسكري املزمعة 
اقامته في فبراير اجلاري ملتابعة 
مجريات العمل التي جتري على 
قدم وس���اق في موقع وطريق 
اآللي���ات ومنطقة  اس���تعراض 
اجلمهور واألعمال التي مت اجنازها 

على أرض املشروع.
اللجنة  بعدها قامت رئيسة 
االعالمية الشيخة أمثال األحمد 
واللواء العثمان وأعضاء اللجان 
بجولة تفقدية في موقع املشروع 
لالط���الع عن كثب عل���ى ما مت 
اجنازه، وأبدت الش���يخة أمثال 
توجيهاتها وارشاداتها للقائمني 
على هذا العمل بضرورة تضافر 
اجلهود وتعاون جميع العاملني 
ب���وزارات ومؤسس���ات الدولة 
في هذه اللجان لس���رعة اجناز 
العمل بالشكل املطلوب  وإمتام 
وحسبما مت التخطيط له إلظهاره 
بالص���ورة النهائية قبل املوعد 
احملدد للعرض العسكري والظهار 
مثل هذه االحتفاالت باملستوى 
الالئق واملشرف لضيوف صاحب 
السمو األمير القائد األعلى للقوات 
املسلحة الشيخ صباح األحمد.

االلتزام باللون األبيض في األضواء لتبدو الكويت كعروس
قالت رئيسة اللجنة العليا لالحتفاالت باالعياد الوطنية الشيخة امثال االحمد 
ان الكويت تشهد مبناسبة االحتفاالت الوطنية جتلي سمات الوحدة الوطنية 

وقوة الترابط األخوي والتالحم بني القيادة احلكيمة والشعب الكويتي.
واضافت الش��يخة امثال ل� »كونا« اننا نحتف��ي ونحصد ثمار اجنازات 
كبيرة وغالية على قلوبنا اس��تطاعت ان تثبت من خاللها ان الكويت بالرغم 
من حدود مساحتها اجلغرافية استطاعت ان تكون في مصاف الدول العاملية 

بتميزها وانطالقها الى آفاق العاملية لنفاخر بها العالم أجمع.
ودعت الى االلتزام باللون االبيض في كل االضواء املس��تخدمة في زينة 

االعياد الوطنية لتبدو الكويت وكأنها عروس في يوبيلها الذهبي.
وذكرت ان االس��تعدادات مت التحضير لها منذ اش��هر وحرصت اللجنة 
على استخدام نظام اضاءة )ال.اي.دي( الذي يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية 
املستخدمة في االضاءة من )240 الى 14 فولت( فقط وذلك التزاما مببدأ توفير 
الطاقة الكهربائية وعدم االس��راف في استهالكها ومت توزيع االضاءة لتعطي 

اشكاال متحركة.
وقالت ان جميع الشركات التي ساهمت وتطوعت بتزيني شوارع الكويت 

التزمت باالش��تراطات وف��ق النموذج املتفق عليه س��لفا مضيفة ان اللجنة 
ستزيل الزينة غير امللتزمة بهذه املواصفات.

وحرصت الوزارات واملؤسس��ات على ان تعم مظاهر االحتفاء واالبتهاج 
باالعي��اد كل ارج��اء الوطن مع االهتم��ام الكبير الذي تولي��ه الدولة بجميع 

مؤسساتها لالحتفال بهذه املناسبة السعيدة.
وازدانت املباني احلكومية والوزارات واملؤسسات العامة واخلاصة والشركات 
مبصابيح اإلنارة التي غطت مبانيها لتعكس منظرا جماليا يجسد مشاركتها 

في احتفاالت العيد الوطني والتحرير.
ومت تزيني اعمدة انارة الش��وارع الداخلية داخل مناطق الكويت وتزيني 
االشجار على جانبي شارع اخلليج العربي والرئيسية والطرق السريعة بصور 
صاحب الس��مو األمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد. وازدانت املوالت 
التجارية واحملال الش��عبية واجلمعيات التعاونية واملعارض اخلاصة مبظاهر 
االحتفاالت فيما تفنن الش��باب والفتيات في ارتداء مالبس واكسس��وارات 

احتفالية كانت ألوان العلم الكويتي هي القاسم املشترك بينها.

بمتابعة رئيسة اللجنة اإلعالمية المنبثقة من اللجنة العليا لالحتفاالت الوطنية

الشيخة فرح فواز الدعيج

برعاية رئيس الوزراء وبحضور وزير اإلعالم

ملتقى موروثنا الحرفي الثاني لبيت لوذان 19 الجاري
أكدت رئيسة اللجنة املنظمة 
مللتقى موروثنا احلرفي ومدير 
ع���ام بيت لوذان الش���يخة فرح 
ف���واز الدعيج ان امللتقى ينطلق 
19 اجلاري، وذل���ك حتت رعاية 
س���مو رئيس مجل���س الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد بحضور 
وزي���ر اإلع���الم ووزي���ر النفط 
الشيخ أحمد العبداهلل، مبناسبة 
اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما 
على استقالل الكويت و20 عاما 
على حترير الكويت و5 سنوات 
على تسلم صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم 

في الكويت.
الرسمية  وضمن االحتفاالت 
املناسبة، يعقد  والشعبية بهذه 
بيت ل���وذان ملتق���ى »موروثنا 
احلرفي الثاني 2011« ليؤكد احلاجة 
املاس���ة إليجاد حلقة وصل بني 
جيلي األج���داد واآلباء من جهة 
وجيلي األبناء واألحفاد من جهة 
اخرى، للتواصل والتالحم ولنقل 
اخلبرات واملهارات املرتبط بتراث 
الكويت احلرفي بش���كل خاص 
وتراثها الش���عبي بش���كل عام، 
وس���عيه لتأكيد الهوية التراثية 
احلقة وترسيخ العادات والتقاليد 

األصيلة.
وامللتقى حدث وطني وملتقى 
ش���عبي يحاف���ظ عل���ى الهوية 
الكويتية، ويشعر اجلميع بالفخر 

واالعتزاز م���ن خالل اجلمع بني 
أجيال األجداد واآلب���اء وأجيال 
األبناء واألحفاد لتبادل اخلبرات 
وحفظ العادات والتراث وصونها 

من الضياع واالندثار.
وتقام أنشطة امللتقى املتنوعة 
خالل الفترات الصباحية واملسائية، 
على ان يقوم متطوعو مركز لوذان 
إلجنازات الشباب )لوياك( بالتعاون 
مع اسرة بيت لوذان باإلشراف على 
هذه األنشطة وهي كالتالي: عرض 
أفالم وثائقية عن حكام وتاريخ 
الكويت وبعض العادات والتقاليد 
األصلية في املجتم���ع الكويتي، 
واس���تضافة عدد من احلرفيني 
الكويتيني لع���رض مهاراتهم في 
إقامة ورش  اليدوية،  الصناعات 
حرفية مبسطة للزوار لتعلم بعض 

املبادئ واملهارات احلرفية املبسطة، 
اس���تعراض عدد من اإلجنازات 
املتمي���زة في مختلف  الكويتية 
نواحي احلياة من خالل محاضرات 
وحلقات نقاشية وعروض مصورة، 
وإقامة عرض حي »لبس شباب 
وش���ابات مركز لوذان إلجنازات 
الشباب )لوياك( لألزياء الكويتية 
طوال فترة امللتقى ومعرض لألزياء 
احمللي���ة التقليدية، إقامة عرض 
حي لليلة احلنة وجتهيز العروس 
وحتنية أيدي بعض الزوار خالل 
فترة امللتقى، إقامة ركن للحزاوي 
الش���عبية  ومس���ابقات األمثال 
لتس���لية وتثقيف زوار امللتقى، 
تقدمي مأكوالت ومشروبات شعبية 
خفيفة متنوعة )لقيمات وزالبية 
وق���رص عقيلي وش���اي وقهوة 
وشربة بيذان وخاشكير ونحوها( 
كعنوان لكرم الضيافة الكويتية 
األصيلة، اضافة الى مجموعة من 
الفرق الشعبية الكويتية التي تقوم 
بالعزف طوال مدة امللتقى وذلك 
من 7 الى 9 مس���اء وهي كاآلتي: 
فرقة الفنان باسم الردهان والذي 
متيز أداؤه البارع للفنون الكويتية 
مثل السامري، النقازي، والقروي 
الدزة  وفنون باألعراس مثل فن 
والنجدي والردحة، فرقة فاضل 
كنكوني للهبان يصاحب عازف 
الهبان عدد م���ن عازفي الطبول 
والراقصني والردادة وبهذا تكتمل 
فرقة الهبان، فرقة حمد بن حسني 
للفنون الشعبية البحرية اشتهرت 
الغناء والرقص الشعبي  بفنون 
مثل العرضة، السنكني، البحري 
السامري اخلماري والليوه، وفرقة 
أوالد عامر التي تأسست في عهد 
الشيخ مبارك الكبير وكانت تعرف 
بفرقة احلس���اوية في عام 1961 
حتول اسم الفرقة الى أوالد عامر 
الش���عبية، وهي مهتمة بالفنون 
البرية  العرضة  الش���عبية منها 
الفرقة باللعب  واحلربية تتميز 

بالسيوف والبنادق القدمية.
فرق���ة تلفزيون الكويت التي 
أسسها اإلعالمي محمد السنعوسي 
ومتيزت الفرقة بالرقصات الشعبية 
الفلكلورية املميزة وجتمع الفرقة 
عددا كبيرا من الشباب الكويتي 
وقد قام بالتلحني لها عدد كبير من 
أشهر امللحنني الكويتيني وشاركت 
في العديد من األوبريتات الكويتية 

ولها مشاركات محلية وعاملية.
وفي اخلتام توجهت الشيخة 
فرح فواز الدعيج السلمان الصباح 
بالشكر جلميع رعاتنا وشركاؤنا 
وهم الراعي املاسي البنك األهلي 
الكويتي، الراعي البالتيني شركة 
الكويتية  الش���بكة اإللكترونية 
التكنولوجي���ة، املرك���ز املال���ي 
الكويتي، الراعي الذهبي الوطنية 
لالتص���االت، املجموعة العربية 
للس���يارات � حمد محمد الوزان 
وشركاه. كما تتوجه بالدعوة الى 
جميع املهتمني بالتراث بزيارتنا 
لالستمتاع بامللتقى والعودة الى 
املاضي من خالل احلاضر االفتتاح 
السبت 19 اجلاري الساعة السابعة 

مساء.

»كويتنا الجميلة« لضوا في العالمية األميركية 
أقامت املدرس���ة العاملية 
األميركية حفال مبناسبة العيد 
الوطني لدولتن���ا احلبيبة 
وقد قام الطالب والطالبات 
بعرض شيق ومبهر ألولياء 

األمور.
وقد ألقى أحمد محمد ضوا 
قصيدة »كويتنا اجلميلة« 
وكانت نابعة من القلب بعد 
السنوات الطويلة التي عاشها 
في الكويت، وفيما يلي أبيات 

القصيدة:

»الروضتين« تزدحم باإلبل للمشاركة بمزاين 
وملتقيات اإلبل والموروثات الشعبية

أح���ل���ى م����ن اخل��م��ي��ل��ةك���وي���ت���ن���ا اجل��م��ي��ل��ة
حت������ي������ة ج���ل���ي���ل���ةل���ع���ام���ه���ا اخل��م��س��ني
ب�����امل�����اس وال����ذه����بي���وب���ي���ل���ه���ا م���رص���ع
م��ن احل��ري��ر وال��ق��ص��بوث�����وب�����ه�����ا م���ط���رز
ال��ل��س��ان يا ك�����وي�����ت ب��ال��ن��ش��ي��دوي���ط���رب 
ف�����ي ي����وم����ه امل��ج��ي��دم��س��ت��رج��ع��ا أف���راح���ه
م�����ب�����س�����م وب�����ي�����توب����س����م����ة ف������ي ك��ل
ب����احل����ب ي�����ا ك���وي���تون���ف���ح���ة ت��ض��وع��ت
ك����وي����ت وال����ع����روب����ةت��اري��خ��ك اإلس�����الم يا
غ�����ال�����ي�����ة ح���ب���ي���ب���ةوأن������ت ف����ي ق��ل��وب��ن��ا
ع���ي���ون���ن���ا ان���س���ك���بواس���م���ك احل��ب��ي��ب في
م������ش������ارق ال����ع����ربك��ط��ل��ع��ة ال��ص��ب��اح في
األم����������ن وال����س����ك����نوأن����ت ي��ا ك��وي��ت أن��ت
ع���ن���وان���ه���ا ال���وط���نوغ������������ادة ح��ب��ي��ب��ة
أح���ل���ى م����ن اخل��م��ي��ل��ةك���وي���ت���ن���ا اجل��م��ي��ل��ة
حت������ي������ة ج���ل���ي���ل���ةل���ع���ام���ه���ا اخل��م��س��ني

الكوي��ت � كون��ا: 
منطق��ة  تزدح��م 

الروضت��ني الت��ي 
تقع شمال الكويت 
على بعد نحو 70 
كيلومت��را باعداد 
كثي��رة من )االبل( 

انواعها  مبختل��ف 
وصنوفها اس��تعدادا 

للمشاركة في عدة مزاين 
لالبل ستقام في االيام املقبلة مبناسبة 
احتفاالت الكويت باعيادها الوطنية. 
وحتتل االبل مكانة مرموقة في تاريخ 
وتراث االنس��ان العربي وله عالقة 
قدمية معه��ا تضرب بجذورها في 
أعماق التاريخ اذ استطاع تدجينها 
قب��ل نح��و 40 قرنا والي��زال لها 
احل��ظ الوفير عند كثير من الناس 
في عصرنا احلاضر. وتعتبر االبل 
االصيلة م��ن النوادر التي يحرص 
عشاق االبل واالثرياء على اقتنائها 
واحلص��ول عليها حت��ى وان بلغ 
س��عرها اغلى االثمان فما تختلف 
مقاييس اجلمال من شخص الخر 
لكنها تلتقي عندما تبلغ االس��عار 

ماليني الدنانير.
ووضعت اللجان املنظمة ملختلف 
الهجيج  االب��ل وملتقي��ات  مزاين 
اللمسات االخيرة لالحتفاالت اخلاصة 
بها اذ ستنطلق باكورة هذه املزاين 
باقامة ملتقى هجي��ج ومزاين ابل 
اجلبالن من قبيلة مطير الذي يقام 
االربعاء املقبل مبش��اركة اكثر من 

2000 ناق��ة وذلول من 
مختلف االصناف يتم 
اختي��ار اجمل 50 
ناقة منها لتحديد 
الناق��ة  هوي��ة 
ويأتي  الفائ��زة. 
املهرجان في اطار 
الكويت  احتف��االت 
الوطني��ة  باالعي��اد 
ومبناسبة مرور 50 عاما 
على اس��تقالل الكوي��ت و20 عاما 
على التحرير ومرور خمسة أعوام 
على تولي سمو األمير مقاليد احلكم 
ويتخلله مسابقات وقصائد وطنية 
حتاكي املوروث الشعبي وتنطلق من 
عب��ق التاريخ وتعزز قيمة االنتماء 

للوطن يقدمها نحو 20 شاعرا.
للملتقى  املنظمة  اللجنة  وابدت 
الذي يش��ارك فيه محب��و وهواة 
ارتياحه��ا لالس��تعدادات  اإلب��ل 
االولية وللمش��اركة الواسعة التي 
الرئيسي ملزاين  املهرجان  تس��بق 
االبل الذي يقام مبكرمة سامية من 
صاحب السمو األمير ويختتم في 6 
مارس املقبل وخصصت له جوائز 
قيمة الصحاب املراكز العشرة االولى 
متوقعة مش��اركة عدد من افضل 
االبل ف��ي منطقة اخلليج. يذكر ان 
س��رعة الذلول او اجلمل ميكن ان 
تصل الى 16 كيلومترا في الس��اعة 
بصفة مس��تمرة ملدة 18 ساعة في 
كل مرة وهو مع��دل ال يحققه أي 

حيوان آخر.

احمد ضوا

البنك استعد بسلسلة من المفاجآت والعروض لعمالئه

»الدولي« يحتفل بأعياد الكويت الوطنية
اعلن بن���ك الكويت الدولي، 
اكث���ر البنوك االس���المية منوا 
في الكويت، انه سيش���ارك في 
االحتف���االت الوطنية هذا العام 
بسلسلة من العروض واخلدمات 
والعديد من املبادرات االجتماعية، 
والتي ترس���خ دوره كواحد من 
املؤسسات املالية الوطنية املؤثرة 

في الصناعة املصرفية.
الدولي  الكويت  وذكر بن���ك 
في بيان صحافي ان االحتفاالت 
الوطنية لها اهمية خاصة في هذا 
العام، كونها تتزامن مع اليوبيل 
الذهبي الستقالل الكويت ومرور 
عشرين عاما على التحرير ومرور 
خمس سنوات على تولي صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 

مقاليد احلكم.
انه اس���تعد  وأكد »الدولي« 
مبجموعة من العروض اخلاصة 
الت���ي صاغها خصيص���ا لهذه 
املناسبة، باالضافة الى مجموعة 
من اجلوائ���ز والهدايا على مدار 
فبراي���ر، والتي س���تصاحبها 
سلس���لة من املفاجآت الس���ارة 

لكل عمالئه.
وقال »الدولي« ان احتفاالت 
الع���ام بأعيادها  الكويت ه���ذا 
الوطني���ة لها ذكرى خاصة لكل 
الشعب الكويتي، وبنك الكويت 
الدولي لم يكن ليفوت هذه املناسبة 
دون ان يشارك الكويت فرحتها 

واملساهمة في احتفاالتها.
انه اعد  وأضاف »الدول���ي« 
تكرميا وحملة خاصة بتحويل 
الرواتب خ���الل يومي 25 و26 

فبراير كمب���ادرة منه لالحتفاء 
مبناسبتي االستقالل والتحرير، 
مش���يرة الى ان هذا التكرمي لن 
يشمل من يحولون رواتبهم الى 
البنك خالل هذه الفترة فحسب، 
بل س���يقوم »الدول���ي« بتكرمي 
اول 50 مولودا خالل يومي 25 
و26 فبراير ايضا في مستشفى 

الوالدة.
وأوضح »الدولي« انه ينظم 
مجموعة من املبادرات االخرى التي 
تعزز من مشاركاته االجتماعية، 
وذلك من خالل طباعة وتوزيع 
هداي���ا وجوائز يزينها ش���عار 
الكويت، باإلضاف���ة الى طباعة 
كتيب للتلوين وتوزيعها على 
االطفال من خ���الل االحتفاالت 
واملهرجانات املختلفة لنشر الوعي 

املصرفي لدى األطفال.
وتابع »الدولي« انه سيكون 
حريص���ا عل���ى إقامة انش���طة 
كرنفالي���ة لألطفال مبش���اركة 
ش���خصية »حب���وب« والعديد 
من الفقرات الترفيهية األخرى، 
موضح���ة ان البن���ك يهدف الى 

مشاركة اجلميع مبختلف اعمارهم 
في هذه الفرحة الكبرى.

وكش���ف »الدولي« ان البنك 
سيكون على اتصال دائم مع كافة 
عمالئه خ���الل هذه االحتفاالت، 
وذلك انطالقا من حرصه الدائم 
على تعدد قنوات اتصاله املباشرة 
وغير املباشرة، مبا يعزز جهوده 
املستمرة في تقدمي خدمات ذات 

قيمة مضافة.
وجتدر االش���ارة الى ان بنك 
الكويت »الدولي« يقدم حاليا عددا 
كبيرا م���ن املنتجات واخلدمات 
املصرفية لعمالئه املوافقة ألحكام 
الشريعة االسالمية والتي منها 
املرابحات بأنواعها )سيارة، عقار، 
س���لع( والوكالة في االستثمار 
واالس���تصناع والودائ���ع، هذا 
ال���ى مزاولة عمليات  باإلضافة 
التمويل االسالمي املختلفة، فتح 
وإصدار االعتمادات املس���تندية 
والكفاالت، تأس���يس الشركات، 
والتقييم العقاري باالضافة إلدارة 
االمالك حلس���اب الغير، وشراء 

االراضي والعقارات.

سعود العرادة

شاكر عوض

بشرى شعبان
هنأ رئيس مجلس ادارة االحتاد 
الكويتي للمزارعني سعود العرادة 
البالد  ف����ي  القيادة السياس����ية 
الكويتي مبناس����بة  والش����عب 
احتفاالت الكويت مبرور 50 عاما 
على االس����تقالل ومرور 20 عاما 
على التحرير واالحتفال بالذكرى 
اخلامس����ة لتولي صاحب السمو 
االمير وس����مو ولي عهده االمني 
مقاليد احلك����م، فنرفع الى مقام 
صاحب السمو االمير والى سمو 
ولي العه����د التهاني احلارة بهذه 
املناس����بات العزيزة على قلوبنا 
جميعا. وقال العرادة، في تصريح 
اتقدم باسمي وزمالئي  صحافي: 
اعضاء مجلس ادارة االحتاد وباسم 
الكويت بخالص  ف����ي  املزارعني 
التهنئة واخلص عبارات التبريكات 
الى مقام صاحب الس����مو االمير 
الشيخ صباح االحمد ولسمو ولي 
العهد االمني الشيخ نواف االحمد 
مبناسبة مرور 5 سنوات على تولي 
سموهما مقاليد احلكم في البالد 
والتي تترافق مع االحتفاالت التي 
تش����هدها البالد مبناسبة االعياد 

خارطة ال����دول املؤثرة، وهذا ما 
ملس����ناه دائما من خالل لقاءاتنا 
املتواصلة مع االحتادات واملنظمات 
الزراعية الش����قيقة. واضاف ان 
حلكم����ة صاحب الس����مو االمير 
وبفضل رعايته السامية وقيادته 
احلكيمة ان مت الدفع بعجلة التنمية 
الزراعي  القط����اع  والتطوير في 
ولتنال الزراعة بالكويت االهتمام 
واملتابع����ة املتواصلتني ولتحتل 
الكويتية مركزا مرموقا  الزراعة 
بني دول املنطق����ة مبا قدمته من 
اجنازات مشهودة ومبا يصاحب 
ذلك من تطور بطرق الزراعة وفي 
استخدام االساليب احلديثة في 
االنت����اج الزراعي فكانت الزراعة 
الوجه احلضاري املشرق للدولة 
تضاف الى ما تزخر به ا لكويت 

من اجنازات وتطور.
وامل رئيس االحتاد ان تشهد 
االي����ام املقبلة املزي����د من الدعم 
والتشجيع من لدن صاحب السمو 
االمير وس����مو ولي عهده االمني، 
داعيا اهلل ان يحفظ سموه ويبقيه 
ذخرا للكويت وش����عبها وبعون 

ومساندة ولي عهده االمني.

الش����هر اجلاري  الوطنية خالل 
مبرور 50 عاما على االس����تقالل 
و20 عاما عل����ى ذكرى التحرير، 
مذكرا بأن صاحب السمو االمير 
حريص دائما على حتقيق نهضة 
ش����املة في الكوي����ت وان ينعم 
املواطن باالس����تقرار والرفاهية. 
واضاف العرادة ان صاحب السمو 
االمير مبا يتمت����ع به من حنكة 
وديبلوماسية مميزة اوجد عالقات 
متينة ومش����هودة م����ع مختلف 
دول العالم وضعت الكويت على 

إلبراز تراث وتاريخ الكويت أمام الزوار

العرادة: حنكة وديبلوماسية صاحب السمو 
وضعت الكويت على خارطة الدول المؤثرة

عوض: »الزراعة« تجمل وتطور بوابة 
الشامية بالزهور وأشجار وشجيرات الزينة


