
 قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني بشركة 
«ايكويت للبتروكيماويات» أرشيد الهاجري انه 
يبعث بكل التهاني والتبريكات الى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، ودعا الهاجري إلى 
أن تكون املناسبات الوطنية التي متر بها الكويت 
في هذه األيام (وهي ٥٠ عاما على االســـتقالل 
ـ ٢٠ عاما على التحريرـ ٥ سنوات على تولى 
صاحب السمو األمير مقاليد احلكم) عهدا جديدا 
ألبناء الوطن وأن يتكاتف اجلميع جلعلها بداية 
حقيقة لتصحيح الكثير من السلبيات، مشيرا 
الى أن ما متر به أمتنـــا العربية يفرض على 
اجلميع من أبنـــاء الكويت املخلصني التعاون 
وااللتفاف حول قيادتنا احلكيمة ونبذ أي شكل 
من أشكال الفتنة أو شق وحدة الصف. وأضاف: 

هذه الذكريات الوطنية الشـــك انها تعتبر جتديد والء مستمرا 
للقيادة احلكيمة ولتجدد الوالء واحلب للوطن الغالي والتفاف 
أهل الكويت حول أميرهـــم وحكومتهم. وعبر الهاجري عن أن 
استقالل الكويت مت في التاسع عشر من شهر يونيو عام ١٩٦١ م 
في عهد املغفور له الشيخ عبداهللا السالم وكان عيد جلوس سموه 
في اخلامس والعشـــرين من شهر فبراير، فاتفق على أن يجمع 
العيدان في يوم واحد ومنذ ذلك احلني والكويت حتتفل بعيدها 

الوطني في اخلامس والعشرين من فبراير من 
كل عام. وأكمل الهاجري أن الكويت اليوم وفي 
عهد صاحب السمو األمير تسير بخطى حثيثة 
نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء اإلنسان 
الكويتي وحتقيق الرفاهية والعيش الكرمي له، 
وقال الهاجري إن أبناء الوطن هم أهم عنصر 
وهم الثروة احلقيقيـــة، مؤكدا كذلك أن أبناء 
الكويت يجددون العهد لصاحب السمو األمير 
على الطاعة والوفـــاء. وتابع: إننا كأحد قوى 
املجتمع املدني وكنقابة نؤكد دائما أن الدعامة 
األساسية لتحقيق املزيد من التقدم واالستقرار 
وتطوير األداء وزيادة القدرات التنافسية ألي 
مؤسسة هو العنصر الوطني. وأشار الهاجري 
إلى ان أبناء إيكويـــت وكما تعودوا من إدارة 
الشـــركة بأن تقوم كل عام بتكرمي أبنائها في صورة «مشاركة 
أرباح» يأملون بأن يكون هذا العام ومبا يحفل به من مناسبات 
وطنية، متوائما وملبيا لطموح موظفي الشـــركة، وأن تعكس 
األداء الراقي املرتبط وبدرجة كبيرة مبستوى الكوادر البشرية 
والتقدم املســـتمر لهم، بعد أن فاقت األرباح ملجمل العام ٢٠١٠ 
نســـبة ٣٠٪ باملقارنة مع الســـنة املاضية، وكذلك فاقت ما هو 

نسبته ٧٤٪ من املتوقع.

 أكد رئيــــــس 
قسم االتصاالت 
واألنشطة باملدينة 
في  الترفيهيــــة 
شركة املشروعات 
السياحية يعقوب 
الدعيــــج حرص 
إدارة املدينة على 
مشاركة املواطنني 
واملقيمني فرحتهم 
فــــي احتفاالتهم 
تهم  ســــبا منا و
الوطنيــــة. وقال 
تستقبل املدينة 

زوارها يومي األحد واالثنني املوافق ٢٧ و٢٨ اجلاري 
من الساعة الثانية ظهرا حتى احلادية عشر مساء، 
رغم ان األحد عطلة اسبوعية للمدينة الترفيهية 
واالثنني للنساء، ونظرا للمشاركة في هذه االحتفاالت 
تســــتقبل املدينة الترفيهية عموم زوارها يومي 

االحد واالثنني. 

 لي 
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 السبت  ٢٦  فبراير  ٢٠١١   

 ٥٠ عاماً من المجد 

 ٢٥٠ سيارة تاريخية شاركت في مسيرة «الخليج»
 محمد راتب

  خرجوا ليهتفوا بحب وطنهم 
والوالء ألميرهـــم ومكانته في 
قلوبهم وللتعبير عن ابتهاجهم 
بأفراح بالدهم، فمع الساعة الثالثة 
من عصر أمس، انطلقت كوكبة 
التاريخية  كبيرة من السيارات 
القدمية وكذلك  والكالســـيكية 
املعدلة، ليعبر أصحابها من خالل 
الزينة املتألقة واألعالم الكبيرة 
عن ابتهاجهم وفرحتهم الشديدة 
باملناسبات الوطنية التي تشهدها 

البالد حاليا.
  بدأ جتمع السيارات بعد الساعة 
١١ صباحا، لتتأهـــب لالنطالق 
إلى أبراج الكويت مرورا بشارع 
البالجات وشارع اخلليج العربي 
العودة، وذلك بالتعاون مع  ثم 
دوريات الداخلية واملرور والنجدة 

وسيارات اإلسعاف.
  إياد القريشي رئيس اللجان 
في نادي السيارات ومدير احللبة 
في النـــادي، أكد أن هذا التجمع 
واملسيرة التي مت تنظيمها بهذا 
الشكل وبرعاية الشيخة فريحة 
األحمد والشـــيخ أحمـــد الداود 
الســـلمان الصباح رئيس نادي 
الكويت للســـيارات، تعبر عن 
الكويت بأعيادهم  فرحة شباب 
الوطنيـــة من خالل تغيير منط 
اخلـــروج في مثل هـــذه األيام، 
مشـــيرا إلـــى أن النادي حرص 
على أن تكون املسيرة حضارية 
مؤمنة بالتعـــاون مع الداخلية 
ونادي الكويت للسيارات، ودون 
املارة والسيارات  إيذاء أحد من 

األخرى.
النادي اســـتعد  أن    وأوضح 
مســـبقا وقام بجمع كوكبة من 
السيارات الكالسيكية والكورفت 
والســـيارات املعدلة واليابانية 
القدمية والســـيارات التاريخية 
والهارلي واملصـــل كار والبيج 
فوود وبقية السيارات الرياضية 
التي تنضوي حتت مظلة نادي 
الكويت للســـيارات، مشيرا إلى 
أنه بلغ عدد السيارات املشاركة 

 عرض أقيم في شارع الخليج العربي برعاية فريحة األحمد وتنظيم نادي السيارات

 بدر الرشود

 الشيخة شيخة العبداهللا تتقدم احلضور في االحتفال

 إحدى الفقرات مبشاركة الكبار والصغار

 مجموعة من االطفال حرصت على املشاركة في املسيرة 

 إحدى لوحات املعرض

 أرشيد الهاجري
 يعقوب الدعيج 

 السفير اللبناني بسام النعماني وعدد من احلضور

 اياد القريشي متحدثا للزميل محمد راتب 

للســـيارات يعتزم يوم اجلمعة 
املقبل عمل استعراض في حلبة 
جابر األحمد في منطقة صبحان 
الشرقية، وذلك الختتام أنشطة 
النادي في االحتفال بهذه املناسبة 
العزيزة على قلوب جميع أبناء 

الكويت. 

املســـيرة التي تعبر عن شباب 
الكويت وعن فرحتهم دون إيذاء 
اآلخرين، مشيرا إلى أن قرار منع 
الفـــوم هو قرار صائب ألن هذه 
املادة تسببت في مشاكل كثيرة 
واختناقات صحية وعكرت صفو 
اجواء االحتفاالت في السنوات 

املاضية.
  وأضاف أن أغلب املشاركني 
املبادرين بهذه املبادرة مفعمون 
بالســـرور وقد متت دراسة هذا 
األمر مسبقا، وقال: إن هذه املسيرة 
األولى لنادي الكويت للسيارات، 
مشـــيرا إلى أن نـــادي الكويت 

نحو ٢٥٠ ســـيارة من مختلف 
األنواع.

  وتوجه القريشي بالشكر إلى 
الوكيل املساعد لشؤون املرور، 
اللواء محمود الدوسري والذي لم 
يقصر وكذلك النجدة والدوريات 
السيارات خالل  حيث يرافقون 

 «الموانئ» تشارك في «مسيرة حب الكويت» غدًا

 «تعاونية السالمية» نظمت مهرجانًا لـ «المعاقين»

 اعلن مســـؤول جلنة االعياد الوطنية في مؤسســـة املوانئ بدر 
الرشود عن مشاركة املوانئ مبركبة في كرنڤال مسيرة حب الكويت 

في غدا بشارع اخلليج العربي.
  وأوضح الرشود، في تصريح صحافي، ان «املوانئ» قامت بدور 
فعال في االحتفاالت الوطنية للبالد من خالل العمل الدؤوب للجنة 
املشـــكلة من قبل مدير عام املؤسســـة الشيخ د.صباح جابر العلي 
لدعم املناسبات الوطنية واميانا منه بأهمية املشاركة في مثل هذه 
االنشطة خللق اجواء وطنية وغرس روح احلماس والوالء واالنتماء 
والتواصل االجتماعي وتوطيد العالقات االجتماعية في ظل القيادة 
احلكيمة للوطن العزيز. واضاف الرشـــود ان املركبة تتخذ مجسم 
سفينة حتمل عبارات وطنية وتعبر عن انشطة املوانئ من رافعات 
جسرية وحاويات وبرج مراقبة، وان خط سير املركبات بالكرنڤال يبدأ 

من تقاطع شارع هارون مع شارع اخلليج مقابل ابراج الكويت. 

 ليلى الشافعي
الشــــيخة شيخة    أكدت 
العبــــداهللا ان رعاية ذوي 
االحتياجــــات اخلاصة من 
أولويات الكويت وان االهتمام 

بهم اهتمام وطني.
  وقالت العبداهللا لـ «األنباء» 
أثناء رعايتهـــا للحفل الذي 
أقامتـــه جمعيـــة الســـاملية 
التعاونيـــة للمهرجان األول 
لالحتياجات اخلاصة والذي 
شارك فيه أكثر من ألف مواطن 
ومواطنـــة، وحضره رئيس 
مجلس إدارة جمعية الساملية 
اإلبراهيـــم وأعضاء  عـــادل 
مجلـــس اإلدارة عبدالرحمن 
الشراح وعيســـي اجليماز 
ومحمد اخللف وعبداللطيف 
املاص وأحمد ادريس وخالد 

الياقوت.
  وشــــددت علــــى أهمية 
االعتناء باألبناء ألنهم ميثلون 
النهضــــة احلقيقية للبالد، 
وأعربت عن سعادتها لهذا 
احلفل الذي أعدته اجلمعية 
لذوي االحتياجات اخلاصة 
مبناســــبة العيــــد الوطني 
للبالد وعيد التحرير وعيد 
تولي صاحب السمو مقاليد 
البالد، وشارك في احلفل فرقة 
شعبية تفاعلت مع األطفال 
واحلضور وقدمــــت هدايا 
قيمة لكل طفــــل، باإلضافة 
العصائــــر واحللويات  الى 
واســــتمر احلفل أكثر من ٤ 

ساعات.

 معرض الرسوم اللبنانية أبرز العالقة بين البلدين

 عائشة الجالهمة
  وصف وكيل وزارة اإلعالم املســــاعد للشــــؤون املالية 
واإلدارية إبراهيم النوح العالقة بني الكويت ولبنان قدمية 
منذ األزل، حيــــث ان العالقات األخوية القائمة على جميع 
املستويات املختلفة سواء املستوى احلكومي او املستوى 
الشــــعبي، وتصح أن تكون تراثا نظرا للخصوصية التي 

تتمتع بها العالقة بني الدولتني.
  وأشــــار النوح خالل افتتاح معرض الرسوم اللبنانية 

في سوق شرق مساء امس األول مشاركة من أجل مشاركة 
لبنان الكويت في احتفالها باألعياد الوطنية، الى أن العالقة 
بــــني البلدين تتميز بالعديد من اخلصائص التي متيز تلك 
العالقة من التعاون البناء واملثمر على جميع املستويات وفي 
مختلف املراحل، مشــــيرا الى أن العالقة بني البلدين تتميز 

بسلسلة من الزيارة املتبادلة بني البلدين الشقيقني. 
  ولفت النوح الى أن اللوحات املعرضة في املعرض ناجتة 
من مشاركة ٨٠٠ طفل لبنانينا من مختلف املراحل العمرية، 

عبروا من خالل الرسومات عن مدى حبهم للكويت والشعب 
الكويتي، وهذا بــــدوره يدل على أن العالقات بني الدولتني 

ستظل ممتدة إلى األبد.
  من جانبه أشار السفير اللبناني في الكويت بسام النعماني 
إلى متانة العالقة التي تربط الشعبني اللبناني والكويتي 
حيــــث ان العالقة عالقة تاريخية وحميمية حيث اننا جند 
نشاط ملحوظا في الكثير من املشاريع التي تقوم الكويت 

بإنشائها في لبنان وكذلك بعض رجال األعمال. 

 «الترفيهية» تستقبل زوارها 
يومي ٢٧ و٢٨ فبراير

 الهاجري: الذكريات الوطنية تجدد الوالء للقيادة الحكيمة

 قال رئيس الوزراء البريطاني 
االســـبق توني بلير «انا فخور 
بأن اكـــون جزءا من االحتفاالت 
الوطنية لدولة الكويت الصديقة 
واعتقد ان ما قام به صاحب السمو 
االمير يستحق االحتفال ويستحق 
ايضا االحترام من قبل العالم».

  واكد بلير في تصريح لـ«كونا» 
لدى وصوله مطار الكويت الدولي 
مساء امس األول ملشاركة الكويت 
احتفاالتها الوطنية ان العالقات 
الكويتيـــةـ  البريطانية عالقات 
«مميزة وقوية منذ االســـتقالل 
التحرير» مضيفا «على  واثناء 

الرغم من أننا بلدان مختلفان اال أن لدينا روابط مشـــتركة وامتنى 
ان تستمر قوة العالقات في املستقبل».

  وبسؤال عن رؤيته ملستقبل الكويت بعد ٥٠ عاما من االستقالل 
قال بلير «من خالل خبرتي عن الكويت في الوقت احلالي اعتقد ان 
املجتمع اصبح اكثر قوة وميلك مؤشرات جيدة عن مستقبل باهر» 
مشـــيرا الى ان مشاركته في االحتفاالت «فرصة لتذكر ماضي البالد 

واحتماالت املستقبل». 

 بيــــروت ـ كونــــا: اكــــد مفتي 
اجلمهورية اللبنانية الشيخ د.محمد 
رشــــيد قباني ان حترير الكويت 
من االحتالل العراقي شكل بداية 
لدولة قادرة على لعب دورها عربيا 

واسالميا.
  وقال املفتي قباني في تصريح 
صحافي مبناسبة احتفاالت الكويت 
بالعيد الـ ٥٠ لالستقالل والذكرى 
الـ ٢٠ للتحرير وذكرى مرور خمس 
سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم ان «اليوم الوطني للكويت 
يشــــكل محطة مهمة فــــي تاريخ 

الكويــــت واملنطقة العربية ملا يعنيه هــــذا اليوم الوطني من دور كبير 
للكويت أميرا وحكومة وشعبا في نيله االستقالل وحترير بالده الذي 
شــــكل بداية لنهضة الكويت وبناء الدولة احلديثــــة القادرة على لعب 
دورها العربي واإلسالمي خلدمة القضايا العربية واإلسالمية». وأكد ان 
العالقة بني الشعبني اللبناني والكويتي «كانت على الدوام عالقة اخوة 
ومحبة وتعاون ملا فيه مصلحة البلدين والشعبني الشقيقني التي تتالقى 

إرادتهما في احلرص على احلرية والدميوقراطية. 

 توني بلير 

 د.محمد رشيد قباني 

 توني بلير: فخور بأن أكون جزءًا
  من االحتفاالت الوطنية

 مفتي لبنان: اليوم الوطني
  محطة مهمة في تاريخ الكويت

 عباس هنأ صاحب السمو 
باألعياد: نتمنى لكم المزيد 

من التقدم واالزدهار

 رام اهللا ـ كونـــا: تقدم 
رئيس السلطة الفلسطينية 
محمـــود عباس بالتهنئة 
الســـمو األمير  لصاحب 
الشـــيخ صبـــاح األحمد 
مبناسبة احتفاالت الكويت 
مبرور خمسني عاما على 
االستقالل وعشرين عاما 
على حتريرها وخمســـة 
اعوام على تولي ســـموه 

مقاليد احلكم.
  وذكرت وكالة االنباء 
الرسمية الفلسطينية (وفا) 
ان الرئيس الفلســـطيني 
بعث برسالة الى صاحب 
الســـمو األمير جاء فيها 
احتفالكـــم  «مبناســـبة 
وشعبكم بعيد االستقالل 
املجيـــد يطيـــب لنـــا ان 
نتقدم اليكم اخانا العزيز 
ومن خاللكم حلكومتكم 
ولشـــعبكم  الرشـــيدة 
الشـــقيق باســـم شعبنا 
الفلســـطيني وباألصالة 
عن نفســـي بأسمى آيات 
القلبية املقرونة  التهاني 
بإعجابنا وتقديرنا ملسيرة 
التطور والبناء والتقدم 
الكويت  التـــي حققتهـــا 
بقيادتكم احلكيمة داعني 
اهللا ان يعيد عليكم هذه 
املناســـبة وعلى شعبكم 
وبلدكم باملزيد من الرخاء 

واالستقرار واالزدهار».
 

 الرئيس محمود عباس 

 (كرم  ذياب)  جانب من مسيرة السيارات التاريخية والكالسيكية في شارع اخلليج العربي عصر أمس 


