
 لي 

 6  ٥٠ عاماً من المجد 
 السبت  ٢٦  فبراير  ٢٠١١   

 معصومة المبارك: األعياد فرصة لتصافي النفوس ورص الصفوف

 ١٨٢٦٢ شمعة أضاءت «وطني الكويت سلمت للمجد»

  وأشارت الى أن عدد الشموع 
املضيئة «١٨٢٦٢» شمعة يرمز 
الى عدد األيام منذ االســـتقالل 
وحتـــى الذكـــرى العشـــرين 
للتحريـــر ٢٦ فبراير اجلاري، 
وهي مجموع أيام الفخر والعز 

والبركة واألمان واالستقرار.
النائبة    بدورهـــا أعربـــت 
د.روال دشتي عن سعادتها بهذه 
الفعالية التي تزامنت مع الفرحة 
باألعياد، وهـــي تعتبر جزءا 
بسيطا من رد اجلميل للكويت 
التي أعطـــت الكثير والكثير، 
مهنئـــة أهل الكويـــت حكومة 

وشعبا باألعياد الوطنية.
  من جانبها أكدت عضو مكتب 
النائبـــة د.معصومـــة املبارك 
القائمـــات على تنظيم  احدى 
املهرجـــان منال الســـردي أن 
فكرة املهرجان تعود الى مدير 
املكتب يوسف زكريا، مشيرة 
الى أن تنظيم املهرجان كان من 
قبل أعضاء مكتب د.معصومة 
بعد عدة اجتماعات حتضيرية 
على مدى شهرين، استطاعوا 
خالل تلك الفترة جذب عدد من 
املجموعات التطوعية للمشاركة 
في التنظيـــم، وللخروج بهذه 
الفعالية التي تعبر عن الفرحة 

باألعياد.
  وقد مت أخذ كل التراخيص 
الدولة  الالزمة من قبل جهات 
املعنيـــة، مشـــيدة بالتعاون 
امللحوظ من قبل تلك اجلهات.  

الوطـــن، وهي جهـــود فردية 
وتطوعيـــة من أفـــراد مكتبي، 
فضال عن بعض املتطوعني لنقول 
للكويت بصوت عال «نحبك يا 
كويت» فقررنا ان نرســـم على 
االرض «وطني الكويت سلمت 
للمجد» وهي عبارة رائعة نرددها 

يوميا ألكثر من مرة.

الكبيرة لوطن مستقر وآمن، اال 
اننـــا نعاهدك بأن أملك فينا لن 
يخيب، والكويت ســـتعود درة 
اخلليج كسابق عهدها وواحة أمن 

وأمان حتت قيادتك الكرمية.
  وعن أنشطة املهرجان قالت 
املبارك: سنشعل الشموع بأيدي 
اجلمهور لتجســـد مشاعر حب 

على تفاهم السلطتني والتنمية 
والرخاء.

املبارك رســـالة    ووجهـــت 
الســـمو مبناسبة  الى صاحب 
األعياد قالت فيها: «اهللا يعطيك 
القوة والعافية» واننا لنعرف 
ان الفتـــرة املاضية قد أرهقتك 
كثيرا وأحبطت الكثير من آمالك 

 عادل الشنان 
  انطلقت مساء أمس أنشطة 
«مهرجان شموع في حب الكويت» 
الترابية مقابل مبنى  بالساحة 
الفتوى والتشريع، والذي نظمه 
مكتب النائبة د.معصومة املبارك، 
باالضافة الى عدد من املتطوعني، 
بحضور عدد من سفراء الدول 

والشخصيات الكويتية.
املبارك    وهنأت د.معصومة 
القيادة السياســـية والشـــعب 
الكويتي، متمنية استمرار االعياد 
الكويت  واألمن واألمان علـــى 
حكومة وشـــعبا، كونها فرصة 
لتوحيد الصفوف والتعبير عن 
الوطن  املشاعر الصادقة جتاه 
الذي ال يعلو على شأنه شأن وال 
يضاهيه حب، فضال عن االبتعاد 

عن التأزمي.
  وتابعت املبارك خالل انطالق 
األنشـــطة، مبينـــة ان االعياد 
فرصة لتصافي النفوس ورص 
الصفوف، متمنية فتح صفحة 
جديدة من النـــواب واحلكومة 
يتم النظر مـــن خاللها ايجابيا 
وبوجه مشـــرق لغد ومستقبل 
أفضل، فضال عن تفعيل مفهوم 
مبدأ الدســـتور بالتعاون فيما 
بني السلطات القائم على حقيقة 
مصلحة الكويت العامة ومنائها، 
خصوصـــا أن الوطن واملواطن 

ينظر لنا بأمل كبير.
  وبينـــت املبارك ان املطلوب 
ايجاد آلية لتقدم الوطن مبنية 

 د.معصومة املبارك ود.روال دشتي والسفير البحريني الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة ومنال السردي خالل احلفل

 السفير البريطاني فرانك بيكر مشاركا في إضاءة الشموع

 د.معصومة ومحمود حيدر مع السفير املصري طاهر فرحات وحرمه ومنال السردي

 جانب من إضاءة الشموع

 د.معصومة املبارك خالل احلفل

 أبناء مركز الخرافي للمعاقين احتفلوا باألعياد مهرجان الفارسي للطائرات الورقية بدأ أنشطته باألحمدي

 محمد الدشيش
  بدأ مهرجـــان «الفارســـي» للطائرات 
الورقية أنشطته أمس وذلك حتت رعاية 
محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج 
وذلك ضمن احتفـــاالت احملافظة بأعياد 

الكويت الوطنية.
  وقال رئيس فريق الفارسي للطائرات 

الفارسي  الورقية عبدالرحمن شـــيخان 
لـ«كونا» ان املهرجان تضمن عدة أنشطة 
وشـــهد إطالق مجموعة مختلفة األشكال 
واألحجام مـــن الطائرات الورقية امللونة 
مبشاركة فرق اجنبية كالفريق األول على 
مستوى العالم بالطائرات احلركية وفرق 
من اململكة املتحدة واخرى من نيوزيلندا 

وفرنسا وايطاليا.
  وأضاف الفارسي ان محافظ االحمدي 
الشيخ د.ابراهيم الدعيج أثنى بهذه املناسبة 
على جهود الفرق واملشـــاركات كافة في 
املهرجـــان معربا عن ســـعادته باجلهود 
املبذولة إلجناحه وما شهده من عروض 

رائعة. 

والبهجة على وجوههم.
  بدوره توجهت رئيسة مجموعة 
شــــباب اخليــــر بأحــــر التهاني 
والتبريــــكات للشــــعب الكويتي 
لهذه املناسبات العزيزة على قلوب 
اجلميع، مؤكدة حرص املجموعة 
العمل املســــتمر  التطوعية على 
واملشاركة في جميع األنشطة التي 

تخص فئات اإلعاقة. 

والبهجة لتزداد بهجة مبشــــاركة 
األطفال املعاقني في هذه اللحظات 
السعيدة، حيث كنا دائما في مركز 
اخلرافي حريصني كل احلرص على 
دمجهم وتهيئــــة أفضل الظروف 
لهم وتذليــــل احلواجز والعقبات 
مــــن امامهم اميانا منا بأنهم جزء 
ال يتجزأ من نســــيج هذا املجتمع 
الفرحة  فلنلتف حولهم ولنرسم 

على االستقالل وعشرين عاما على 
التحرير وخمسة أعوام على تولي 
صاحب السمو األمير وولي العهد 
حفظهما اهللا لنجدد سيل احملبة 
والوالء والعرفــــان الذي لم ولن 
ينقطع أبدا ما دام ينبع من قلوبنا 
ونؤكد لهذا الوطن الغالي اننا دائما 

على العهد والوعد.
  ان الفرحــــة لتــــزداد فرحــــة 

 بشرى شعبان
  توجهت رئيسة مجلس إدارة 
مركز اخلرافي ألنشــــطة األطفال 
املعاقني سبيكة اجلاسر بالشكر لكل 
من ساهم في إجناح احلفل في كلمة 
ترحيبية لها على هامش االحتفال 
الذي نظمه املركز مبناسبة األعياد 
الوطنية، مشددة على دور املركز 
في دمج األطفال املعاقني وتذليل 
العقبات من أمامهم، متمنية للكويت 
دوام األمن واألمان في ظل صاحب 

السمو األمير حفظه اهللا.
  اما مديرة املركز عائشة السالم 
فقالت في كلمة ترحيبية: البد من 
التوجه بالشكر لكل من ساهم في 
اعمــــار املركز وجتهيز هذا العمل 
من رئيس مجلس اإلدارة سبيكة 
اجلاســــر مرورا بكل االخصائيني 

والعاملني واجلهات الراعية.
  ورحبت بكل احلضور في هذا 
احلفل قائلة: تتســــع لكم القلوب 
قبل املكان وندعو اهللا عز وجل ان 
يدمي علينا نعمة األمن واألمان التي 
تغمرنا على هذه األرض الطيبة 
التي غمرتنا في كنفها واحتضنتنا 

بني ذراعيها.
  نغتنم هــــذا االحتفــــال وهذا 
العــــرس الوطني الــــذي يجمعنا 
اليوم مبناسبة مرور خمسني عاما 

 عبدالرحمن الفارسي والشيخ د.إبراهيم الدعيج خالل احلفل  جانب من الطائرات

 (قاسم باشا) سبيكة اجلاسر تتوسط مجموعة من األطفال

 (متين غوزال)  وطني الكويت سلمت للمجد بالشموع


