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ذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة 
السند ان  الفيصل الصناعية سعد 
االحتفاالت باألعياد الوطنية للبالد، 
واالحتفاالت مبناسبة مرور 5 أعوام 
الس����مو األمير  على تولي صاحب 
البالد، مناس����بة  مقاليد احلكم في 
جيدة إلعالن ان الصناعة الكويتية 
حققت في ظل احلكم السديد لسموه 
اجنازات طيبة، مشيرا إلى ان خطة 
التنمية التي نادى بها صاحب السمو 
األمير من اجل حتويل الكويت الى 
مركز مالي وجتاري إقليمي أعطت 
الصناعة جزءا كبيرا من االهتمام، 

مقدما التهاني لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وجلميع 
القائم����ن على الصناعة وألبناء الوطن جميعا. وأضاف ان مجموعة 
الفيصل الصناعية، ال تدخر جهدا من اجل تقدم ورفعة شأن الصناعة 
احمللية، فقد قامت الشركة بفتح العديد من األسواق اخلارجية، وزيادة 
كميات التصدير الى اخلارج واصبح اسم الصناعة الكويتية موجودا 
بقوة على املستوى اإلقليمي.  وقال السند: »إن احتفاالت أبناء الكويت 
هذا العام تختلف عن األعوام الس����ابقة حيث يضاف إليها االحتفال 
مبرور خمسن عاما على االستقالل وخمس سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم، باإلضافة ملرور عشرين عاما على التحرير 
وكذلك االحتفال مبناس����بة املولد النبوي الشريف ومبا أن مجموعة 
الفيصل جبلت على مشاركة أبناء الوطن احتفاالتهم ومبا أنها جزء 
ال يتج����زأ من هذا الوطن الذي أعطى الكثير ووقف بجانب الصناعة 

والصناعين فانها ال تفوت املشاركة وتقدمي التهنئة.

»الفروانية« أطلقت احتفاالتها باألعياد الوطنية

طارق احلمد

ترينيداد خيمينيث

إدوارد غنيم

عبداحلميد احلجي وعدد من قيادات احملافظة في مقدمة احلضور

مصطفى الشمالي خالل زيارته جناح البنك الصناعي في املعرض

جانب من االجتماع

محمد الكندري في جناح الشركة الكويتية لالستثمار

عدد من األطفال يؤدون أغنية »كويتي«

براعم وزهرات الفروانية يرفعون األعالم خالل الكرنڤال

إسبانيا: دور الكويت مهم وحيوي 
في تحقيق االستقرار للمنطقة

الحمد: حفل القنصلية في دبي بمناسبة 
األعياد الوطنية سيكون مميزًا

دبي � كونا: وصل القنصل العام 
لدى قنصليتنا في دبي واالمارات 
الشمالية طارق احلمد امس الى 
احلفل الذي ستقيمه القنصلية 
العامة للكويت في دبي مس���اء 
اليوم االثنن مبناس���بة االعياد 
الوطنية بأنه سيكون مميزا وغير 
مسبوق. وبن ان القنصلية قامت 
بتحضيرات كبيرة بهذه املناسبة 
العزي���زة املتمثلة في مرور 50 
عاما على االس���تقالل و20 عاما 
على التحرير و5 س���نوات على 
تولي صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحم���د مقاليد احلكم. 

وقال احلمد ان القنصلية وجهت 
الدعوات بهذه املناسبة ألعضاء 
السلك الديبلوماسي املعتمدين في 
دبي وجميع الفعاليات االقتصادية 
واالجتماعية في دبي واالمارات 
الشمالية وكذلك للطلبة الكويتين 

الدارسن في االمارات.
وكشف ان القنصلية وللمرة 
االولى انتجت اربع اغان وطنية 
ابرزها اغنية م���ن كلمات نائب 
رئي���س دولة االم���ارات رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم تتغنى 

بحب الكويت.

»الصناعي« يشارك في »االستقالل الـ 50«

»العدل« تشارك في معرض االستقالل
العدل ممثلة  تش����ارك وزارة 
بإدارة االعالم والعالقات العامة في 
معرض االستقالل اخلمسن بأرض 
املعارض في منطقة مشرف خالل 

الفترة من 17 الى 27 اجلاري.

العدل  ويتضمن جناح وزارة 
مجموعة من املطبوعات واالصدارات 
التي تخ����ص بعض  التوعوي����ة 
إدارات الوزارة اضافة الى ش����رح 
لتاري����خ تطور ال����وزارة وبعض 

الوزارة  القدمية ملراف����ق  الصور 
منذ نشأتها والتسلسل التاريخي 
للقضاء.. كذلك لتقدمي شرح عن 
فكرة السداد واإلجراءات عن بعد 
اخلاصة باإلدارة العامة للتنفيذ.

يش���ارك بنك الكويت الصناع���ي في معرض 
االس���تقالل ال� 50 الذي يقام ف���ي ارض املعارض 
خالل الفترة من 17 حتى 27 اجلاري والذي تنظمه 
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني بالتعاون 

مع شركة معرض الكويت الدولي.
وتهدف مشاركة البنك الى التواجد بن الشركات 
واملنش���آت الصناعية لدعم نش���اطها التسويقي 
والترويجي للمنتجات الوطنية وايضاح دور البنك 
في املشاركة واملساهمة في تفعيل عملية التنمية 
الصناعية في البالد من خالل تقدمي التمويل امليسر 
للمشاريع الصناعية واخلدمات املالية واملصرفية 
واالستش���ارية للصناعة والصناعين، فضال عن 

خدماته في مجال متويل االنشطة احلرفية واملشاريع 
الصغيرة وفي التمويل الزراعي وما حققه البنك من 
تطور وتقدم نوعي وشامل في خدماته التي تساعد 
على توسيع القاعدة الصناعية وقيام املشروعات 

املستقبلية الواعدة للكويت.
ويتواجد في جناح البنك الصناعي وجناح محفظة 
متويل املشاريع الصغيرة وجناح احملفظة الزراعية 
مختصن ي���زودون الزائري���ن بجميع املعلومات 
والبيان���ات واالصدارات التي تلبي استفس���ارات 
املهتمن من املس���تثمرين او الراغبن في الدخول 
للمشاريع الصناعية او االنشطة احلرفية واملشاريع 

الصغيرة والزراعية.

عقد صباح امس في قاعدة احمد اجلابر اجلوية 
االجتماع التنسيقي املش���ترك بن القوة اجلوية 
الكويتية وقوات التحالف اجلوية الشقيقة والصديقة 
املشاركة بالعرض العسكري الذي سيعقد في منطقة 
الصبية 26 اجلاري وس���يقام مبناسبة احتفاالت 
الكويت مبرور 50 عاما على االستقالل و20 عاما على 
التحرير و5 أعوام على تولي صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم، حيث رحب آمر 

قاعدة احمد اجلابر اجلوية العقيد الركن طيار عبداهلل 
الفودري باحلضور وش���كر قادة قوات التحالف 
ملشاركتهم الكويت في احتفاالتها الوطنية ونقل لهم 
شكر وحتيات النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ورئيس االركان 
العامة للجيش الفريق الركن الشيخ احمد اخلالد، 
وقد تخلل االجتماع شرح ملكان العرض العسكري 

وترتيب مرور القوات امام املنصة االميرية.

غنيم: تحرير الكويت كان نجاحًا استثنائيًا

.. و»الكويتية لالستثمار« تشارك في المعرض
تش���ارك الش���ركة الكويتية 
لالستثمار بنجاح مميز في معرض 
»االستقالل 50« الذي يقام مبناسبة 
احتفاالت الكويت مبرور خمسن 
عاما على االستقالل وعشرين عاما 
على التحرير وخمس س���نوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
سدة احلكم، والذي افتتحه وزير 
املالية مصطفى الشمالي بحضور 
وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
محمد الكندري، وتنظمه شركة 
مع���رض الكوي���ت الدولي على 
أرض املعارض الدولية مبشرف 
خالل الفترة من 17 الى 27 فبراير 
اجلاري بالتعاون مع جلنة تنسيق 
وترتيب القطاع اخلاص واالهلي 
مبشاركة اكثر من 58 شركة وجهة 

حكومية وجتارية محلية.

العتيبي يشيد بتطور العالقات الكويتية ـ العراقية
األمم املتح����دة � كونا: وصف 
املندوب الدائم للكويت لدى االمم 
املتحدة السفير منصور العتيبي 
امس حترير الكوي����ت من براثن 
االحتالل العراقي في عام 1991 بأنه 
»اجناز تاريخي« للمنظمة الدولية 
ويحق لها الفخر به، مشددا على 
ان ما يجمع بن الشعبن الشقيقن 
العراقي والكويتي اكثر مما يفرق 

بينهما.
جاء ذلك في مقابلة مع السفير 
العتيب����ي ل����� »كونا« مبناس����بة 
الوطني����ة بالذكرى  االحتف����االت 
اخلمس����ن لالس����تقالل والذكرى 
العشرين للتحرير وذكرى مرور 

خمس سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 

مقاليد احلكم في البالد.
وبهذه املناس����بة رفع السفير 
التهاني  آي����ات  العتيبي أس����مى 
والتبريكات الى مقام صاحب السمو 
وس����مو ولي عهده االمن الشيخ 
نواف االحمد واحلكومة والشعب 
الكويتي داعيا املولى عز وجل ان 
يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه 
وان يتم افراحها ويجعلها واحة امن 
وامان. وقال ان الذكرى العشرين 
للتحرير هي »ذكرى أليمة ولكن 
نحمد اهلل على جتاوزها وما منر 
به االن اكبر دليل على ان الكويت 

جتاوزت كل االثار السلبية للغزو 
العراقي وانها تعمل االن على توطيد 
عالقاتها الديبلوماسية مع جميع 

دول العالم«.
ولفت الى ان الكويت اعادت بناء 
ما دمره االحتالل العراقي وانشغلت 
بعد التحرير مباشرة مبتابعة تنفيذ 
العراق لقرارات مجلس االمن وذلك 
لكون »الهاجس االمني كان الشغل 
الكويتية  الشاغل للديبلوماسية 
حتى عام 2003 عندما سقط النظام 

السابق«.
واوضح الس����فير العتيبي ان 
الكويت بدأت منذ تلك السنة مرحلة 

جديدة مع العراق.

مدري����د � كونا: اك����دت وزيرة 
خارجي����ة اس����بانيا تريني����داد 
خيميني����ث دور الكوي����ت امله����م 
واحليوي في حتقيق االس����تقرار 
في منطقة الشرق االوسط بفضل 
روح التسامح واالنفتاح واملصاحلة 
التي تتمتع بها والتي تعد مصدر 

فخر للكويت.
واشادت خيمينيث في مقابلة مع 
»كونا« مبناسبة احتفاالت الكويت 
باعيادها الوطنية بالعالقات الثنائية 
املمتازة م����ع الكويت، معربة عن 
رغبة بالدها في توطيدها وتعزيز 

التعاون في مختلف املجاالت.
وقالت ان الكويت قد تكون بلدا 
صغيرا من حيث االبعاد اجلغرافية 
لكنها بال ش����ك دولة ذات امكانات 

واش����نطن � كونا: قال السفير 
األميركي السابق لدى دولة الكويت 
ادوارد غني����م ان عملي����ة حترير 
الكوي����ت كانت »ناجحة بش����كل 
استثنائي« مضيفا ان الكويت اعادت 
بناء نفس����ها »بارادة وتصميم« 
ش����عبها. واضاف غنيم الذي كان 
س����فيرا لدى الكوي����ت في الفترة 
ما بن عام����ي 1991 و1994 لوكالة 
االنباء الكويتية )كونا( مبناسبة 
الذكرى ال� 20 لتحرير الكويت انها 
»فترة مليئة بالعواطف للجميع 
كويتين وأميركين واكثر ما اذكره 
هو عالقاتي مع الشعب والقضايا 

التي كافحنا معا للعمل معها«.
وقال »كانت ش����راكة عظيمة 
وصداقة حميمة بن الفرق األميركية 
التي عملت معي والكويتين ووحدة 
الشؤون املدنية التي كانت تخطط 

امللتزم بالتقدم االجتماعي.
واضافت ان الكويت تكتس����ب 
طابعا اساس����يا في مسألة حوار 
احلض����ارات، مش����يرة ف����ي هذه 
اخلصوص الى اللقاء الذي جمع بن 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وبابا الڤاتيكان بنديكتوس ال� 
16 في اآلونة االخيرة والذي تناوال 
خالله مختلف القضايا االجتماعية 

والسياسية والدينية.
وأعربت خيمينيث عن اصدق 
التهان����ي للكويت قيادة وش����عبا 
باالحتفاالت الوطنية بذكرى مرور 
50 عاما على االستقالل و20 عاما 
على التحرير وخمس سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح االحمد مقاليد احلكم.

بناؤه����ا كليا ولك����ن حتقق ذلك 
بارادة الشعب الكويتي الذي اراد 
رؤية بالده تنهض من رماد اثار 
الدمار في االوقات الس����يئة التي 
كانت متر بها«. واشار الى وجود 
حماسة كبيرة بعد التحرير لعمل 
هذا قائال »واتذكر التصميم لبدء 
الدراسة في سبتمبر وكنا نتكلم 
حول بدء الدراسة خالل مارس اذ 
ان املدارس دمرت ومتت س����رقة 
كل الكتب، كان هناك التزام كبير 
ولكن مت اجنازه بس����بب تصميم 
الكويتين«. وقال الس����فير غنيم 
ان العالقات االمنية األميركية - 
الكويتية »بغاية االهمية للكويت 
ولكنها مهمة ايضا للواليات املتحدة 
فاستعادة االنتعاش االقتصادي 
للبالد مهم ج����دا للكويت وايضا 

مهم للواليات املتحدة«.

كبيرة سياسيا واقتصاديا وثقافيا، 
معتب����رة ان الكوي����ت تعد مثاال 
واضحا على االزدهار االقتصادي 

الي طارئ وكيف نعتني بالناس 
يوم التحري����ر وايضا كيف نعيد 
بناء الكويت«.ووصف غنيم عملية 
حترير الكويت »بالناجحة بشكل 
استثنائي« مبينا ان الكويت »اعيد 

وزيرة خارجيتها هنأت القيادة السياسية باألعياد

السفير األميركي األسبق أشاد بإعادة البناء

»كويتي« رسالة أمل وتفاؤل 
من »كواليتي نت« إلى الكويت

السند: الصناعة المحلية تحقق
المزيد من التقدم بفضل قيادتنا الحكيمة

قدمت كواليتي نت – املزود االول لالنترنت في الكويت – االغنية 
الوطني����ة »كويتي« والتي القت جناحا كبي����را خالل فترة قصيرة، 
»كويتي« هي رسالة محبة وتفاؤل مبستقبل جميل للكويت مبناسبة 
احتفاالت الكويت واالعياد الوطنية، شارك في ايصالها ورسم لوحاتها 
اطفال املدرس����ة االميركية ثنائية اللغة )ABS( املبدعون. وقال مدير 
التسويق والعالقات العامة في كواليتي نت عبداهلل بوفتن ان اغنية 
»كويت����ي« اهداء من كواليتي نت لش����عب الكويت ومن يعيش على 
ارضها احلبيبة مبناسبة اليوبيل الذهبي لالستقالل ومرور خمسن 
عاما على اس����تقالل الكويت وعش����رين عاما على التحرير وخمسة 
اعوام على تس����لم صاحب الس����مو األمير مقالي����د احلكم وقد صاغ 
كلماتها املتفائلة مش����عل الذاير وحلنها نواف عبداهلل، وقد حرصت 
الشركة على استخدام مفاهيم كاالبداع واالخالص والتفاؤل والوطنية 
إلميانها بضرورة زرع هذه القيم في النشء من ابناء الكويت. ويدور 
تصوير االغنية حول خطة ينفذها مجموعة كبيرة ومبدعة من اطفال 
املدرس����ة االميركية ثنائية اللغة )ABS( لنشر حب الوطن والتفاؤل 
في املجتمع، فيضعون خطتهم ويوزعون االدوار فيما بينهم لرس����م 
لوحات بألوان مشرقة وكلمات تدعو لالمل وهي مبدع، متفائل ومخلص 
وقد انتشرت الرسالة انتشارا واسعا في مواقع التواصل االجتماعي 
ال� »فيس بوك« و»تويتر« وشاهدها اعداد كبيرة على ال� »يوتيوب« 
وكتبت عنها العديد من املدونات االلكترونية ما يساهم بشكل كبير 

في نشر قيمها ورسالتها السامية.

مجموعة الفيصل تهنئ الشعب الكويتي

سعد السند

محمد راتب
أطلقت محافظة الفروانية احتفالها باألعياد الوطنية، وذلك في مشهد 
غير مسبوق حضرته جموع كبيرة من أهالي مناطق محافظة الفروانية 
مع أسرهم وأطفالهم، وبرعاية وحضور محافظ الفروانية الفريق املتقاعد 
عبداحلميد احلجي، ومشاركة عدد من كبار الشخصيات واملسؤولن في 
الدولة. وتضمن برنامج االحتفال الذي انطلقت بداياته مس����اء أول من 
أمس فقرات متنوعة في املس����رح ال����ذي مت جتهيزه خصيصا لالبتهاج 
بهذه املناسبة، في حن مت نصب األلعاب الهوائية الكبيرة خارج مخيم 
االحتفال وأقبلت األس����ر بكثافة عليها إضافة إلى إقامة فقرات متنوعة 
وتوزيع جوائز قيمة على املشاركن. من جانبه، أكد محافظ الفروانية 
الفريق املتقاعد عبداحلميد احلجي ان هذه االيام تشهد مناسبة عزيزة 
وعظيمة في قلوب جميع املواطنن، حيث إن لها أثرا كبيرا في لم شمل 
أبن����اء الوطن واجتماعهم لالحتفال باليوبي����ل الذهبي ومرور 50 عاما 
على استقالل الكويت احلبيبة و20 عاما على حتريرها و5 سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم. وأضاف 
احلجي أن أجواء االحتفاالت التي انطلقت القت استحس����انا كبيرا من 
قبل املشاركن واألهالي من املواطنن واملقيمن، ورسمت االبتسامة على 
وجوههم ووجوه أطفاله����م، الفتا إلى أن هذه األيام متثل فرحة خاصة 
لدى جميع ش����رائح املجتمع نظرا لوجود ارتباط ش����ديد بن املواطنن 

وتلك املناسبات.

اجتماع تنسيقي للقوات الجوية
المشاركة في العرض العسكري


