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»بيتك« يرعى »مدينة الكويت المصغرة«

جائزة سالم العلي تطلق »شفت الكويت«

الهيفي: الديموقراطية في الكويت نشأت مبكراً
الدوحةـ  كونا: اكد سفيرنا لدى 
قطر علي الهيفي امس ان الكويت 
لديها وعي مبكر بأهمية املشاركة 
الشــــعبية فــــي احلكــــم وتعزيز 

الدميوقراطية.
واعرب الهيفي، فــــي لقاء مع 
الصحافة احمللية القطرية مبناسبة 
احتفاالت الكويــــت بالعيد الـ 50 
لالستقالل والذكرى الـ 20 للتحرير 
والذكرى الـ 5 لتولي حضرة صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
مقاليد احلكم، عن سعادته بقبول 
امير قطر الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني الدعوة للمشاركة في تلك 

املناسبات الغالية.

وقال انه جرى توجيه الدعوة 
للمشــــاركة في احتفاالت الكويت 
الــــى رئيس هيئــــة أركان القوات 
املســــلحة اللواء الركــــن حمد بن 
علي العطية، حيث ستشارك نخبة 
من القوات املســــلحة القطرية في 
العرض العسكري الذي سيقام بهذه 

املناسبة العزيزة.
وذكر ان الشيخ عبداهلل السالم 
بحكمته وحكمة أسرة آل الصباح 
والوعي املبكر بأهمية املشــــاركة 
الشعبية دفعوا الى اصدار الدستور 
الكويتي عام 1962 الذي ينص على 

املشاركة الشعبية.
وأكد ان الشيخ عبداهلل السالم 

الكويتية  الدميوقراطية  يعد »أبا 
وأبــــا الدســــتور وبفضل من اهلل 
وحكمة الشيخ عبداهلل السالم وبعد 
نظره تنعــــم الكويت اآلن باألمن 
واالستقرار واحلرية والدميوقراطية 
التي هي صمام أمان لنا جميعا في 
الكويت وقد أثبتت األحداث التي 
مرت على الكويت تالحم الشعب 
الكويتي والتفافه حول أسرة آل 
الصبــــاح احلاكمة واحلكام الذين 
ســــاروا على نهجه في ترســــيخ 
الدميوقراطية فخالل الغزو الغاشم 
الذي تعرضت له الكويت لم جتد 
مواطنا كويتيا واحدا يساند الغزو 

أو يدافع عنه«.

 تطلق جائزة ســــالم العلي للمعلوماتية مسابقة 
»شفت الكويت« يوم اخلميس املقبل تزامنا مع احتفاالت 
الكويت باألعياد الوطنية وذلك ضمن مشروعها التنموي 

»شركاء في التنمية«.
وقال عضو اللجنة العليا املنظمة الحتفالية اجلائزة 
بيوبيلها البرونزي بسام الشمري في تصريح صحافي 
امس ان املسابقة ستنطلق على موقع »تويتر« للجائزة 
وتستمر خمسة أيام، مبينا ان هذه املسابقة التفاعلية 
على شبكة االنترنت تهدف إلى املساهمة في االحتفاالت 
باألعياد الوطنية واملساهمة في التنمية املعلوماتية 

من خالل التشجيع على االستخدام األمثل للشبكات 
االجتماعية.

وأضاف الشــــمري ان املســــابقة تهدف أيضا الى 
توعية أفراد املجتمع باستخدام الشبكات االجتماعية 
في مجاالت متعددة ومختلفة سواء كانت علمية أو 
ثقافية أو اجتماعية، موضحا ان للمسابقة آلية سهلة 
تتمثل في طرح عدة أسئلة يوميا حول استقالل الكويت 
وحتريرها ومرور خمســــة أعوام على تولي صاحب 
السمو األمير الشــــيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، 

إضافة الى نشاطات اجلائزة وتاريخها.

إضاءة وتزيين المبنى الرئيسي والفروع 

مبنى »بيتك« تزينه مظاهر االحتفال باألعياد الوطنية 

يشارك بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( في رسم مظاهر الفرحة 
باحتفـــاالت الكويـــت الوطنية 
حيث يضـــيء البنـــك الواجهة 
اخلارجية للمبنى الرئيسي، كما 
تتزين فروعه املختلفة املنتشرة 
املناطق اجلغرافية  في مختلف 
بأعالم الكويت املضاءة باأللوان 
الزاهية.  ومتتد مشاركة »بيتك« 
في االحتفاالت الوطنية لتشمل 
العديـــد من املبـــادرات األخرى 
رعايته ألنشطة تصميم وتنفيذ 
»مدينة الكويت املصغرة«، وبناء 
سور الكويت، املقامة في مجمع 
األڤنيوز خالل الفترة من 20 إلى 
26 اجلاري بالتعاون مع شركة 
اإلبداعات الصغيرة، حيث يتيح 
الفرصة لألطفال لبناء  »بيتك« 
منوذج مصغـــر يحاكي مدينة 
الكويـــت بتفاصيلها ومراحلها 
التاريخية الثالث، األولى كويت 
املاضي لتجسيد بيوت ومعالم 
هذه الفترة وما رسخه األجداد، ثم 
كويت احلاضر التي توضح املعالم 
البارزة اآلن للتقدم والتحضر، 
وفى املرحلة األخيرة وهي كويت 
املستقبل يطلق العنان إلبداعات 
األطفال املشاركني إلبراز رؤيتهم 
لكويت املســـتقبل مع مشاريع 
التنمية املتوقعـــة، بينما تقوم 
الفكرة الثانية على إتاحة الفرصة 
لألطفال للمساهمة في بناء منوذج 
مصغر لسور الكويت وبواباته، 
يحاكي الواقع القائم، وســـيقدم 
»بيتك« كل التسهيالت لألطفال 

املشاركني في هذه األعمال. 

 إقبال كبير على جناح »الدولي« في معرض االستقالل 

»األهلي«: مشاركات مميزة في احتفاالت الكويت بأعيادها
أعلن البنك األهلي عن مشـــاركته في 
كرنڤـــال العيد الوطني بمناســـبة ذكرى 
مرور 50 عاما على االســـتقالل و20 عاما 
على التحرير و5 أعوام على تسلم صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 
الحكم، وسيشارك البنك األهلي في مسيرة 
المركبات االستعراضية بمركبتين تحمالن 
شعار البنك وسيارة قديمة تعكس المسيرة 
التاريخية للبنك ومساهمته منذ القدم في 
دعم االقتصاد الكويتي وسيتم توزيع هدايا 
على المتفرجين تشمل أعالم الكويت وهدايا 

أخرى خالل المسيرة.
المســـيرة  هـــذا، وســـينطلق موكب 

االستعراضية بعد ظهر يوم األحد 27 فبراير 
الجاري في الساعة الثالثة بدءا من شارع 
هارون الرشيد من منطقة السالمية متجها 
إلى أبراج الكويت ليقطع مسافة تزيد على 

7 كيلومترات.
وفي تعليـــق لها عن هذه المناســـبة 
الوطنية، صرحت مديرة العالقات العامة 
ســـحر الذربان قائلة: »تغمرنا في البنك 
الفرح والسعادة  الكويتي مشاعر  األهلي 
لمشـــاركة البنك أفراح الكويت بأعيادها 
الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا، وكلنا 
أمل بأن تضيف مشاركتنا هذه المزيد من 
البهجة والســـرور على قلوب الحضور، 

ونتوجه إلى اهلل العلي القدير بالدعاء أن 
تنعم الكويت باألمن واألمان وأن يديم على 
الكويت أفراحها وأعيادها ويحفظها وأهلها 

والمقيمين على أرضها من كل مكروه«.
وينتهـــز البنك األهلـــي الكويتي هذه 
المناســـبة ليتقدم بأســـمى آيات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى مقام صاحب الســـمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد وسمو ولي 
عهده األمين الشيخ نواف األحمد، وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، 
وإلى جميع أفراد الشعب الكويتي الوفي 
والمقيمين، وكل عام وكويتنا وشـــعبها 

بألف خير.

»بيادر السالم« تقيم
ملتقى سيدات الكويت

 أعلنت جمعية »بيادر السالم« النسائية أمس انها ستنظم في الثامن 
من مارس املقبل ملتقى لسيدات الكويت مبناسبة احتفاالت الكويت 
مبناسبة مرور 50 عاما على االستقالل و20 عاما على التحرير وخمس 

سنوات على تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
وقالت اجلمعية ان امللتقى سيقام برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشــــؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد حتت شعار »سيدات الكويت في 

50 عاما« وذلك مشاركة من اجلمعية باالحتفاالت الكبرى للكويت.
وأضافت اجلمعيــــة ان امللتقى الذي يتزامن مع احتفاالت الكويت 
باملناسبات الوطنية الثالث يتخلله تكرمي نخبة من سيدات الكويت 

اللواتي كان لهن شرف السبق والريادة في جميع املجاالت.

قالت ســــفيرتنا الى بلجيــــكا نبيلة املال ان مــــرور الذكرى الـ 50 
لالستقالل والذكرى الـ 20 للتحرير وذكرى 5 أعوام على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم مناسبة عظيمة لكل 

الكويتيني وغير الكويتيني من املقيمني وأصدقاء الكويت وحلفائها.
وأضافت السفيرة املال لـ )كونا( بهذه املناسبة: ان هذه االحتفاالت لها 
معنى خاص لنا في بلجيكا وخاصة ملشاركة بلجيكا في حرب حترير 
الكويت من خالل قوات البحرية التي عملت على ازالة االلغام في املياه 
االقليمية الكويتية منوهة بخبرة البحرية البلجيكية في هذا املجال. 
يذكر ان الكويت منحت قائــــد البحرية البلجيكية االدميرال البحري 
جون بول روبنس و70 ضابطا أوسمة تقديرا جلهودهم ومساهمتهم 

الشجاعة في مهمتهم بنزع االلغام في املياه االقليمية الكويتية.
وأقامت الســــفيرة املــــال كاعتراف وتقدير للعالقــــات الوثيقة بني 
بلجيكا والكويت في الســــابع من فبراير احلالي حفل العشــــاء على 
شرف البحرية البلجيكية عبر االدميرال البحري روبنس خالله عن 
شعوره بالسعادة واإلعجاب لرؤية ان الكويت استطاعت في غضون 

20 عاما فقط من حتقيق كل هذا التطور.
وقالت املال ان هــــذا االحتفال جاء تقديــــرا وعرفانا بدور بلجيكا 
والبحرية البلجيكية الذي كان فعاال في عمليات إزالة االلغام في املياه 

االقليمية الكويتية.
وبينت ان بلجيكا من اوائل الدول التي لبت نداء املساعدة واملشاركة 
في عمليات حترير الكويت مضيفة ان خمس ســــفن بحرية بلجيكية 

شاركت في عمليات إزالة االلغام من املياه االقليمية الكويتية.
يذكر ان البحرية البلجيكية قامت بإزالة 234 لغما بحريا وتدمير 

أكثر من 500 لغم بحري في املياه االقليمية الكويتية. 

أعلن بنك الكويت الدولي عن استمراره في استقباله 
الزائرين في جناحه في معرض االستقالل املقام مبناسبة 
األعياد الوطنية على ارض املعارض الدولية في الفترة 

ما بني 17 و27 فبراير اجلاري.
حيث زار وزير املالية مصطفى الشمالي جناح البنك 
في املعرض وأثنى على مشاركة البنك ومدى التطور الذي 

يساهم فيه في ارتقاء الصناعة املصرفية اإلسالمية.
وأفاد »الدولي« في بيان صحافي بأن فريق العالقات 
العامة قام بتنظيم برنامــــج ترفيهي لألطفال في يوم 

االفتتاح حيث شاركت شخصية حبوب حلساب األطفال 
فرحة األطفال في األعيــــاد الوطنية ومت تقدمي الهدايا 

لهم. 
وقال »الدولي« ان موظفي اإلدارة املصرفية متواجدون 
في جناح البنك على فترتني صباحية ومسائية وذلك للرد 
على استفسارات الزائرين والعمالء اخلاصة باخلدمات 
واملنتجات التي يقدمها البنك املتوافقة مع الشــــريعة 

اإلسالمية.
وأثنى البنك على فكرة إقامة املعرض والذي ينم عن 

وعي وحس وطني لدى املنظمني«، مشيرا إلى أن البنك 
في إطار تكثيف مشاركته في هذه االحتفاالت الوطنية 
قام أيضا بطرح سلسلة من العروض واخلدمات والعديد 
من املبادرات االجتماعية خالل شهر فبراير والتي ترسخ 
دوره كواحد من املؤسسات املالية الوطنية املؤثرة في 

الصناعة املصرفية.
واختتم الدولي حرصه على صياغة عروض خاصة 
لهذه املناسبة، والتي تتضمن العديد من اجلوائز والهدايا، 

كمبادرة منه لتقدمي قيمة مضافة لعمالئه.

البنك يكثف من مشاركته في احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية

حبوب مع االطفال  وزير املالية يزور جناح بنك الكويت الدولي في معرض االستقالل

سحر الذربان

السفيرة نبيلة املال تقدم هدية تذكارية إلى أحد قادة البحرية البلجيكية

المال: نقّدر دور بلجيكا في عملية التحرير
تقدم رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني باالدارة العامة لالطفاء 
احمد العجمي باسمه واخوانه اعضاء مجلس ادارة النقابة وجميع 
منتسبي االدارة العامة لالطفاء مدنيني وعسكريني بعظيم التهاني 
والتبريكات الى صاحب الســـمو االمير وسمو ولي عهده االمني 
والشعب الكويتي مبناسبة مرور 50 عاما على االستقالل و20 
عاما على التحرير وكذلك مرور 5 ســـنوات على تولي صاحب 
السمو االمير مســـند االمارة، متمنيا لسموه التوفيق والسداد 
في مهماته اجلسام، كما يتضرع الى اهلل العلي العظيم ان ميد 
في عمر سموه ذخرا وميتعه بالصحة والعافية من اجل دولتنا 

احلبيبة الكويت.
ويتمنى العجمي التقدم واالزدهار لدولتنا احلبيبة الكويت 
بسواعد ابنائها في ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو االمير 

وسمو ولي عهده االمني وسمو رئيس مجلس الوزراء.
كما ينتهز العجمي هذه الفرصة ويجدد عهد الوالء والطاعة 

لولي االمر صاحب السمو االمير.

»نقابة اإلطفاء« تهنئ القيادة السياسية

احمد العجمي


