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 استعدادات الحرس الوطني للمشاركة بتأمين المقار في احتفاالت الكويت

 تفقــــد نائب وكيل احلرس الوطني العميد الركن زايد عبداهللا 
ناصر وعدد من كبار القادة والضباط معســــكر الصمود للوقوف 
على آخر الترتيبات واالجراءات املتعلقة مبشاركة قوات احلرس 
الوطنــــي في تأمني املقار مبناســــبة احتفــــاالت الكويت باعيادها 
الوطنية. واجتمع العميد ناصر مع قيادات احلرس الوطني املعنية 
باملشاركة في العرض العسكري وتأمني مواقع املسؤولية واستمع 
الى شرح مفصل عن مهام وواجبات الوحدات واالدوار املنوطة بها 

للقيام مبهامها. وتفقد العميد ناصر ايضا الوحدات املشــــاركة في 
تأمني املقار،مشيدا بجهوزيتها واستعدادها للمشاركة في العرض 
العسكري وتأمني املقار، مؤكدا على توجيهات القيادة العليا للحرس 
الوطني ممثلة في رئيس احلرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي 
ونائب رئييس احلرس الوطني الشــــيخ مشعل االحمد بضرورة 
االلتزام العسكري والتقيد بالضبط والربط والتواجد الفعال وحسن 

التصرف واللباقة مع ضيوف الكويت في مقار التأمني. 

 السفارة البريطانية: مشاركتنا بالموكب 
العسكري هي األكبر من نوعها

 قالت السفارة البريطانية لدى 
دولة ان اململكة املتحدة ستشارك 
في املوكب العسكري لعيد التحرير 
الذي سيقام في ٢٦ فبراير اجلاري 
البريطانية هذا  واصفة املشاركة 
العام في احتفاالت الكويت بأنها 
االكبــــر مــــن نوعها. وقــــال بيان 
للســــفارة اليوم ان املشاركة في 
العسكري ستكون ضمن  املوكب 
عدة مشــــاركات مخطط لها خالل 
الفترة مــــن ٢٥ وحتى ٢٨ فبراير 

اجلاري. واضافت انه سيشــــارك 
١٠٠ جندي من جنود احلرس امللكي 
البريطاني في املســــير العسكري 
امام صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمــــد ممن تواجدوا في 
حرب اخلليج االولى ممثلني بذلك 
القوات املسلحة البريطانية التي 
بلغــــت حوالــــي ٤٣ ألــــف جندي 

وساهمت في حترير الكويت.
  وذكرت انه ستشــــارك طائرة 
حربية من نوع (راف فيسي ١٠) 

في االستعراض اجلوي خالل هذه 
املناسبة لترمز الى ١٥٨ طائرة حربية 
بريطانية قامت بـ ٦٠٠٠ طلعة جوية 
خالل حرب حترير الكويت. وقالت 
انه في يوم ٢٨ فبراير ســــتوجد 
الفرقاطة العســــكرية البريطانية 
(ايرون ديوك) بالعرض العسكري 
الذي ستقوم به البحرية الكويتية 
فيما يعد رمزا لـ ٢٨ سفينة حربية 
بريطانية وغواصتني شاركوا في 

حرب حترير الكويت.

 الشيخة أمثال األحمد 

 الشيخة فريحة األحمد

 رسم افتراضي لقالب الكيكة 

 اللجنة العليا لالحتفاالت الوطنية تطلق 
أوبريت «الوطن إال الوطن» ٢٦ الجاري

رغم قصر الوقت حيث مت توفير 
األجواء املالئمة له خالل ٣ أشهر 
فقــــط «واســــتطعنا ان نكرس 
وقتنا وجهدنا الجناز االوبريت 
باالشتراك مع شركة عاملية لها 
جتارب مميزة في هذا املجال».

  وأوضحت انها تولت تصميم 
أزياء لوحات االوبريت بنفسها 
العــــام وذلــــك لرؤيتها  لهــــذا 
القريبة مــــن كل لوحة غنائية 
واســــتعراضية وما يلزمها من 
ألوان متناسقة تواكب كل حقبة 

وفكرة كال على حدة.
أمثال  الشــــيخة    وشــــكرت 
أولياء أمور الطالب والطالبات 
فــــي تســــهيل مهمــــة أبنائهم 
للمشــــاركة في هــــذا االوبريت 
من خالل قضاء وقت طويل في 
البروفات على مدى األســــابيع 
املاضيــــة متمنية ان تكلل هذه 
اجلهود بنجاح االوبريت الذي 
يتزامن مــــع احتفاالت الكويت 
بعيدي االســــتقالل والتحرير 

وعيد اجللوس. 

الدعائية واالعالنية والترويجية 
على قالب الكيك والنصب التذكاري 
وكذلــــك فــــي احلملــــة االعالنية 
املصاحبــــة للمهرجــــان مبا فيها 
الدعائيــــة واالعالنية  امللصقات 
الورقية والصحافية وااللكترونية. 
واعتبرت ان الهدف األسمى من تلك 
األنشطة هو تعزيز روح التضامن 
والتعاون فيما بني مؤسســــاتنا 
الوطنية الرائدة وتعريف شعبنا 
ومجتمعنــــا بتلــــك املؤسســــات 
احلريصة على دعم وتطوير دورها 
الوطني واالجتماعي مبا يصب في 
النهاية في صالح الكويت وشعبها. 
وقالت الشيخة فريحة األحمد انها 
تهدي هذا احلدث الكبير لصاحب 
الســــمو األميــــر الشــــيخ صباح 
األحمــــد وإلى الشــــعب الكويتي 
األبّي ليجسد فرحه وفخر شعب 
الكويــــت بانتصاراته وتاريخه، 
كما أشادت بالدور الذي تقوم به 
مختلف وسائل اإلعالم الوطنية في 
خدمة قضايا الوطن في مختلف 

املجاالت. 

  وذكرت ان االوبريت سيحمل 
في طياته توجيه رسائل شكر 
لضيوف الكويت على مواقفهم 
الرائعة إبان أحداث ١٩٩٠ وعودة 
الشرعية الكويتية بتضافر جهود 

اجلميع.
الذي استغرق  الوقت    وعن 
فيه التحضير لالوبريت أوضحت 
الشيخة أمثال ان كل العقبات مت 
تذليلها إلطــــالق هذا االوبريت 

االلكتروني اخلاص باملسابقة، ويتم 
التصويت على افضل تصميم من 
قبل اجلمهور، وبناء عليه يتم بناء 
النصب التذكاري للتصميم الفائز 
في احد ميادين الكويت الرئيسية. 
وتوقعت الشيخة فريحة ان يكون 
شــــعب الكويت حاضرا بطريقة 
خاصة في هذه االحتفاالت للتأكيد 
على رغبته في دعم مسيرة العمل 
في بلدنا احلبيب الكويت الناهضة 
على أسس الدميوقراطية والسالم 
واالنفتاح السياسي واالقتصادي 
على العالم. كما دعت الشــــيخة 
فريحة مختلف مؤسسات الكويت 
احلكومية واخلاصة واألهلية لتكون 
راعية ومشاركة بفعالية في هذه 
األنشطة للتأكيد على دعمها لبلدنا 
لتحقيق مزيد من االزدهار والتقدم 
على كل املستويات وحتقيق كل ما 
تصبو اليه من جناح في مختلف 
السياسية واالقتصادية  امليادين 
واالجتماعيــــة. يذكــــر ان اللجنة 
املنظمة لهــــذا احلدث قررت منح 
اجلهات الراعية عددا من االمتيازات 

 أعلنــــت رئيســــة اللجنــــة 
اإلعالميــــة املنبثقة من اللجنة 
العليا لالحتفــــاالت باليوبيل 
الذهبي الشــــيخة أمثال األحمد 
أمس إطالق أوبريت وطني يحمل 
عنوان «الوطن إال الوطن» يقام 
في ٢٦ اجلاري برعاية وحضور 
صاحب السمو األمير وضيوفه 
من قادة الدول الشقيقة والصديقة 
وشخصيات سياسية واقتصادية 
واجتماعية وذلك على مسرح 

قصر بيان.
  وأضافت الشيخة أمثال في 
تصريح صحافــــي ان لوحات 
االوبريت ستتناول الكثير من 
املضامني أبرزها نعم اهللا على 
الكويت مدعومة بأقوال صاحب 
العديد من  الســــمو األمير في 
املناسبات كما سيسلط الضوء 
على أهمية استغالل هذه النعم 
«كوننا ضمن امة مسلمة تنشد 
التوحيد واحلريــــة والتالحم 
وغرس القيم الوطنية وكيفية 

احملافظة عليها».

 لميس بالل
  كشفت الشيخة د.فريحة األحمد 
عن تنظيم سلســــلة من األنشطة 
املتنوعة التي تأتــــي تعبيرا عن 
روح املودة والتضامن والفرح التي 
تسود الشعب الكويتي بذكرى مرور 
خمسة أعوام على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ـ حفظه اهللا ورعاهـ  مقاليد احلكم 
في البالد، ومــــرور ٥٠ عاما على 
االســــتقالل، ومرور ٢٠ عاما على 

حترير الكويت.
  وأوضحــــت الشــــيخة فريحة 
مــــن حرصها على  أنها وانطالقا 
تعزيز روح االنتماء والوفاء لهذا 
البلد العظيم وادراكا منها ألهمية 
الدور الــــذي تقوم به األنشــــطة 
واملهرجانــــات الوطنية في احياء 
الوطنية  املناســــبات والذكريات 
الســــعيدة والتاريخيــــة للكويت 
وشعبها العزيز فقد حرصت على 
رعاية واحد من أبرز املهرجانات 
االستثنائية في تاريخ هذا البلد.

  وأشارت الى ان األنشطة تشمل 
تنظيم اول مهرجان من نوعه لقطع 
اكبر قالب كيك يحمل خريطة وعلم 
الكويت والذي ســــيقام ١٢ مارس 
املقبــــل حتت اشــــراف وحضور 
موسوعة غينيس العاملية لألرقام 
القياسية في احد املجمعات التجارية 

الرئيسية.
الكيكة    وأوضحت ان مساحة 
ستبلغ نحو ١٤٤ مترا مربعا بطول 
١٢ مترا وعرض ١٢ مترا على شكل 
خريطة الكويت وملونة بألوان العلم 
املعروفة حيث ســــيتم تصنيعها 
بالتعــــاون مع احدى الشــــركات 
الوطنية الرائدة على شكل اجزاء 
ليتم نقلها وجتميعها في احد اكبر 
املجمعات التجارية التي ستحتضن 
البرامج. وأضافت الشيخة د.فريحة 
األحمد ان الدعوة عامة للجمهور 
من مواطنني ومقيمني ملشــــاركة 
الكويت فرحتنا في هذا اليوم حيث 
سيتم اخذ الصور التذكارية قبل 
تقطيع أكبر قالب كيك وتوزيعه 
على اجلمهور وبعض اجلهات في 
يوم من املتوقع ان يكون استثنائيا 
أذهان املشــــاركني. وأضافت  في 
ان األنشــــطة تشمل أيضا اطالق 
مســــابقة وطنية لشباب الكويت 
املبدع لتقدمي تصاميم فنية لنصب 
تذكاري خاص مبناســــبة مرور 
٥٠ عاما على االســــتقالل ومرور 
٢٠ عاما علــــى التحرير ومرور ٥ 
سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير مقاليد احلكم، حيث تعرض 
التصاميــــم املقدمة علــــى املوقع 

 فريحة األحمد ترعى مهرجان أكبر كيكة بالعالم
 مسابقة لتصميم نصب تذكاري خاص باألعياد الوطنية يحمل خريطة وعلم الكويت

 «كونا» تشارك في «االستقالل  الـ ٥٠» 
المقرر افتتاحه اليوم

 كونا: قالت رئيسة فريق االعداد والتجهيز للمشاركة في احتفاالت 
االعياد الوطنية بوكالة االنباء الكويتية (كونا) ســــعاد املرزوق ان 
(كونا) ستكون شريكا في معرض (االستقالل الـ ٥٠) املقرر افتتاحه 
اليوم اخلميس في ارض املعارض مبنطقة مشرف ويستمر حتى الـ 
٢٧ اجلاري. واضافت املرزوق في تصريح صحافي امس ان مشاركة 
(كونــــا) في هذا املعرض الذي ســــيفتتحه وزيــــر املالية مصطفى 
الشمالي تأتي في اطار حرصها على مشاركة الشعب الكويتي أفراحه 
باالحتفاالت بالذكرى الـ٥٠ لالســــتقالل والـــــ٢٠ للتحرير ومرور ٥ 

سنوات على تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
  واوضحت ان «كونا» شــــكلت فريقا خاصــــا لالعداد والتجهيز 
للمشاركة في االحتفاالت الوطنية والذي بدأ عمله منذ نهاية العام 
املاضي مضيفة ان الفريق يعمل على قدم وساق البراز اجنازات دولة 

الكويت خالل االعوام الـ ٥٠ املاضية على جميع الصعد.
  وذكرت ان مركز املعلومــــات واالبحاث بصدد اصدار كتاب قيم 
وخاص بهذه املناسبات بعنوان «الكويت في ذاكرة االيام» ويقع في 

٥٠٠ صفحة توثق تاريخ الكويت.
  واضافت ان الوكالة ستنظم على هامش معرضها مسابقة وطنية 
ستوزع اسئلتها على زوار اجلناح وتختص مبواضيع حول استقالل 
دولة الكويت والتحرير واســــئلة عن صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد ودوره في بناء الكويت وتنميتها فضال عن اســــئلة 

اخرى حول (كونا) كمؤسسة وطنية.
  وقالت انه مت تخصيص جوائز قيمة للجمهور ســــيتم السحب 
عليها بتاريــــخ ٢٥ فبراير في اروقة جناح (كونا) بأرض املعارض 
كما ســــتقوم الوكالة بتوزيع هدايا تذكارية وكتيبات وبروشورات 

تخص الوكالة واالحتفاالت الوطنية.
  يذكر ان فريق االعداد والتجهيز للمشاركة في احتفاالت االعياد 
الوطنية الذي تترأســــه ســــعاد املرزوق يتكون من خمسة اعضاء 
ميثلون ادارة التســــويق والعالقات العامة بـ «كونا» ويضم ايضا 

افضال الفليج ومرمي املنيس وناصر بورسلي وحسني الشمري. 

 معرض للسيارات التاريخية  في مول ٣٦٠ احتفاًال باألعياد

 ندى ابو نصر
  احتفاال باليوبيل الذهبي لذكرى االستقالل ومبرور 
عشرون عاما على حترير الكويت وخمسة اعوام على تولي 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم، 
اعلن مول ٣٦٠ عن مجموعة من االنشـــطة التي ستقام 
وتتضمن افتتاح معرض لسيارات الرؤساء وامللوك مت 
تنظيمه بالتعاون مع متحف الكويت للسيارات التاريخية 
والقدمية والتقليدية في الفترة من ١٥ فبراير الى ٥ مارس 
املقبل ليضم مجموعة مختارة من ارقى السيارات اململوكة 
من قبل امللوك والرؤســـاء من مختلف دول املنطقة من 
ضمنها ســـيارة رولز رويس موديـــل ١٩٦٥ مملوكة من 
قبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد وسيارة 
رولز رويس فانتوم موديل ١٩٦٠ اململوكة من قبل االمير 
الراحل الشيخ جابر االحمد وسيارة رولز رويس موديل 

١٩٣٩ مملوكة من قبل امللك فاروق وغيرها.
  افتتح املعرض رئيس مجلس ادارة شـــركة التمدين 
العقارية محمد املرزوق ووكيل الديوان االميري للشؤون 
املالية واالدارية وعضو مجلـــس امناء متحف الكويت 
للســـيارات التاريخية والقدمية والتقليدية عبدالعزيز 
اســـحق وعضو متحف الكويت للســـيارات التاريخية 
والقدمية والتقليدية احمد العنزي، وقام اجلميع بجولة 
داخـــل املعرض. واكدت مديرة التســـويق في مول ٣٦٠ 
كالوديا لوبوشينسكا ان االحتفال بالعيد الوطني وعيد 
التحرير يعتبر واجبا وافتخـــارا لنا وهو لتعزيز قيم 
االنتمـــاء لهذا البلد العزيز ويســـعدنا مشـــاركة فرحة 
كويتنـــا احلبيبة من خالل انشـــطة وديكورات تضفي 
اجواء احتفالية مميزة وتعمل على بث الروح الوطنية 
واالنتماء في قلوب زوار املول. وزادت انه باالضافة الى 

معرض السيارات ستقام العديد من االنشطة كمعرض 
«الفن السابع.. تاريخ واجنازات» الذي ستقيمه شركة 
السينما الكويتية والوطنية «سينسكيب» حيث سيتم 
عرض مقتنيات شركة السينما الكويتية «سينسكيب» 
ووثائقها التاريخية ومعداتها على اجلمهور لتســـليط 
الضوء على التاريخ الذي شكل جسرا ثقافيا بني الكويت 
وبقية دول العالم. كما سيقوم مول ٣٦٠ باستضافة حفل 
موسيقى اجلاز لفرقة كريس بيارز/آري رونالد املوسيقية 
في البهو الرئيسي للمول في ٢٥ فبراير الساعة السابعة 
مساء والذي ستنظمه الســـفارة االميركية في الكويت 
وســـتعزف من خالله الفرقة أحلانا لكبار عازفي عصر 
اجلاز الذهبي (من الثالثينيات الى اخلمسينيات) فضال 
عن مقطوعات موســـيقية من تأليفها القت استحسان 

خبراء موسيقى اجلاز حول العالم. 

 بينها سيارة رولز رويس لصاحب السمو

 محمد املرزوق وعبدالعزيز اسحق يفتتحان املعرض 

 سيارة تاريخية من مرسيدس 

 احدى السيارات التاريخية املشاركة في املعرض 

 من السيارات املعروضة 

 .. وسيارة قدمية 

 د. عامر لطفي

اجلانب الكويتي في قطاعات النقل 
اجلوية والبحرية البرية والطرق 
واجلسور مشــــيرا الى انه خالل 
زيارة صاحب الســــمو األمير الى 
ســــورية مت بحث امكانية متويل 
انشــــاء مصفاة لتكرير النفط من 
صندوق االستثمار الكويتي وانشاء 

محطات لتوزيع الوقود.
  واشار لطفي الى انه منذ تأسيس 
عالقات التعاون املالي والفني بني 
الســــورية والصندوق  احلكومة 
الكويتي للتنمية االقتصادية في 
عام ١٩٦٩ مت توقيــــع ٢٨ اتفاقية 
قرض للمساهمة في متويل مشاريع 
تنموية في ســــورية معظمها في 
مجال النقــــل والطاقة والصناعة 
اتفاقية قرض  آخــــر  حيث كانت 
موقعة مع الصندوق الكويتي في 
عام ٢٠١٠ وذلك للمساهمة في متويل 
مشروع تأهيل وتوسعة شبكة مياه 
الشرب ملدينة دمشق وضواحيها. 
واضاف ان القيمة االجمالية لتلك 
القــــروض بلغت حوالــــي مليار 
و٢٠٤ ماليــــني دوالر مشــــيرا الى 
انها تركزت على قطاعات الطاقة 
والكهرباء والنقل واالتصاالت والري 
واملياه والصرف الصحي والزراعة 
الريفيــــة والصناعة  والتنميــــة 

واخلدمات االجتماعية.

التجارة العاملية ومنطقة التجارة 
احلرة العربيــــة الكبرى والغرف 
التجارية وغيرها. واضاف انه مت 
بحث بعض املواضيع مع اجلانب 
الكويتي في املجال االقتصادي مثل 
االعفاء املماثل للمنتجات الزراعية 
الطبيعية  واحليوانية والثروات 
واملنتجات الصناعية التي منشؤها 
احد الطرفني املتعاقدين من الرسوم 
اجلمركية والسماح بدخول وخروج 
رؤوس االموال واســــتثمارها في 
مجاالت مختلفة واعادة حتويلها 

للخارج.
  ومضى الى القول «هناك عدد من 
الوثائق املوقعة في مجال النقل مع 

 دمشــــق ـ كونا: اعرب رئيس 
هيئة التخطيط والتعاون الدولي 
السورية د.عامر لطفي عن سعادته 
الكويت بعيد  البالغة باحتفاالت 
اســــتقاللها الـ ٥٠ والذكرى الـ ٢٠ 
البائد  العراقي  النظــــام  الحتالل 
ومرور ٥ سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

مقاليد احلكم.
  وقال لطفي في تصريح لـ «كونا» 
ان العالقات السورية ـ الكويتية 
متميزة ومتينة ومتجذرة تاريخيا 
مؤكدا اهمية تعزيزها وتقويتها 
ملا فيــــه خير وصالــــح القيادتني 

احلكيمتني والشعبني الصديقني.
  واشار الى ان سورية والكويت 
ترتبطان بعالقات تعاون تشمل 
مجاالت متعددة ضمن اطار قانوني 
يشمل نحو ٣٢ وثيقة بني اتفاقية 
ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي.

التعاون االقتصادي  ان    وذكر 
والتجــــاري والعلمي والفني بني 
البلدين تتــــم متابعته من خالل 
اللجنة الوزارية املشتركة السورية 
ـ الكويتيــــة، مشــــيرا الى انه في 
املجال االقتصادي ترتبط سورية 
والكويت بعدد من الوثائق املوقعة 
بني البلدين في عدد من املواضيع 
مثل املعــــارض ومجاالت منظمة 

 العالقات السورية ـ الكويتية متجذرة تاريخيًا
 رئيس هيئة التخطيط السورية أعرب عن سعادته باحتفاالت الكويت الوطنية

 (متين غوزال) احدى السيارات املعروضة  


