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 10  ٥٠ عاماً من المجد 
 االحد  ٢٧  فبراير  ٢٠١١   

 فارس النون 

 مختار الرابية هنأ القيادة 
  باألعياد الوطنية

لنا الطريق لبذل كل اجلهود 
لالرتقاء ببلدنا الكويت معتبرا 
ان هذه الذكريات الوطنية ما 
هي إال والء مســـتمر للقيادة 
احلكيمة واحلب للوطن الغالي 
والتفاف اهـــل الكويت حول 

اميرهم وحكومتهم.
  وقـــال ان حضـــور العدد 
الكبير من القادة والرؤســـاء 
وامللوك العرب واألجانب الى 
البالد للمشاركة في االحتفاالت 
الوطنية ما هو إال جتســـيد 
ألهمية ودور الكويت ومكانتها 

االقليمية والدولية. 

 هنأ مختار منطقة الرابية 
فارس النون صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد واحلكومة والشـــعب 
الوطنية  الكويتي باألعيـــاد 
الكويت هذه  التي تعيشـــها 
االيام ومناســـبة مـــرور ٥٠ 
عاما على االستقالل و٢٠ عاما 
على التحرير و٥ اعوام على 
تولي صاحب السمو مقاليد 

احلكم.
  وقال ان هـــذه االيام التي 
نعيشـــها هي ايـــام توحدنا 
ككويتيني جميعا وااللتفاف 
حول القيادة السياسية بقيادة 
اميرنا ووالدنا صاحب السمو 
االمير وسمو ولي العهد االمني 
ومن فضل اهللا ان اســـرة آل 
صباح يشـــاركون الشـــعب 
افراحـــه ويهتمـــون بتذليل 
للشـــعـب  الصعــــــاب  كل 

الكويتي.
  واضاف ان خطاب وكلمة 
صاحب الســـمو االمير التي 
القاهـــا مبناســـبة االعيـــاد 
الوطنية هي نبراس يضيء 

 يوسف العميري في مقدمة احلضور

 اجلناح املصري في بيت الكويت 

 سعاد املرزوق جانب من الفائزين في املسابقة

 يوسف العميري والفريق صالح احللبي مع الوفد املصري وجولة داخل البيت 

 العرضة احتفاال باألعياد   (سعود سالم)

 «كلنا في حب الكويت»: مسيرة وعرضة وشعر في اليوم الكويتي
 دانيا شومان

  لليوم الثالث على التوالي استمر بيت الكويت لألعمال الوطنية 
في تقـــدمي فقرات مهرجان «كلنا في حـــب الكويت» الذي يقيمه 
البيت احتفاال بأعياد الكويت الوطنية حتت رعاية ســـمو رئيس 
مجلس الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد، وشهد اليوم الثالث فقرات 
متنوعة شملت عرضا موسيقيا عسكريا تخلله مسيرة على وقع 
أنغام املارشات العسكرية سبقه عزف نشيد السالم الوطني، كما 
شاركت فرقة شعبية سعودية في املهرجان ايضا، وقدمت عروضا 
موسيقية تراثية من بينها العرضة والسامري والفنون النجدية 

والتي القت استحســـان احلضور الذي حرص على التواجد في 
املهرجان منذ الصباح، وشـــارك بعض اجلمهـــور أعضاء الفرقة 

بعض من لوحاتها التي قدمتها.
  وتخللت أنشطة اليوم الثالث إقامة أمسية شعرية أحياها كل 
من الشـــعراء ســـالم املري ومحمد املطيري وفهد سعود الطوير 
الذين قدموا قصائد في حب الوطن بهذه املناسبة القت استحسان 

احلضور.
  وقال رئيس البيت يوســـف العميري في كلمة ألقاها قبل بدء 
انطالق العرض اليوم الثالث ان هذا اليوم ســـيكون يوما كويتيا 

مفتوحا ستشـــارك فيه مجموعة من اجلهـــات الكويتية والفرق 
الشعبية مرحبا باألشقاء احلضور من اململكة العربية السعودية 
الذين حضروا للمشاركة في املهرجان تعبيرا عن أواصر العالقة 
بني البلدين الشـــقيقني مستذكرا دور األشقاء في اململكة العربية 

السعودية في حترير الكويت من براثن االحتالل الصدامي.
  هذا ويشتمل املهرجان املقام على شاطئ الشويخ اجلنوبي بجانب 
منزل سمو رئيس مجلس الوزراء على عدد من األجنحة اخلاصة 
بعدد من الدول املشـــاركة ومن بينها اململكة العربية السعودية 
ولبنان وسورية واإلمارات ومصر التي تقدم في أجنحتها وثائق 

وصورا خاصة بعمق العالقات بينها وبني الكويت، وسبق لرئيس 
البيت يوسف العميري ان ذكر في بداية انطالقة أنشطة املهرجان 
ان احتفاالت بيت الكويت لألعمال الوطنية باألعياد الوطنية لهذا 
العام لها طابع خاص وتختلف عن ســـابقتها نظرا ملرور ٥٠ عاما 
على االســـتقالل، و٢٠ عاما على التحريـــر، و٥ أعوام على تولي 
صاحب السمو األمير مسند اإلمارة، موضحا ان مهرجان هذا العام 
سيشهد مشاركة دولية وعربية، الفتا الى ان مطالبة دول عربية 
وأجنبية للمشاركة في املهرجان هي شرف لبيت الكويت لألعمال 

الوطنية وإقرار بثقله وحضوره في اخلارج. 

 الحلبي: صدام حسين كان مثاًال سيئًا للقائد العربي 
خان األمانة والجيرة بدالً من أن يكون خط الدفاع

 المرزوق: فخورون بحجم وتنوع المشاركات في مسابقة «كونا»
 توجت وكالة االنباء الكويتية 
(كونا) مشاركتها في االحتفاالت 
الوطنيــــة باقامــــة حفــــل لتكرمي 
وتســــليم جوائز قيمة للفائزين 
مبســــابقتها ضمن مشاركتها في 
معرض (االســــتقالل الـ ٥٠) على 
ارض املعــــارض الدولية مبنطقة 

مشرف.
  وتركزت االسئلة في املسابقة 
التي فاز فيها عشرة متسابقني من 
بني ٧٨٢ مشاركا حول موضوعات 
الكويت  ومعلومات عن استقالل 
قبل ٥٠ عاما والتحرير قبل ٢٠ عاما 
والذكرى اخلامسة لتقلد صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
مقاليد احلكم الى جانب أسئلة عن 
تاريخ انشاء وكالة االنباء الكويتية 

(كونا).
  وتأتي هذه املبادرة بتوجيهات 
وارشادات من قبل رئيس مجلس 
االدارة واملدير العام الشيخ مبارك 
الدعيج من أجل مواكبة االحتفاالت 
وابراز دور (كونا) فيها كمؤسسة 

اعالمية كويتية وطنية.
  وتولت رئيســــة فريق االعداد 
والتجهيز للمشاركة في احتفاالت 
االعياد الوطنية في (كونا) سعاد 

املرزوق تسليم اجلوائز الى الفائزين 
الذين لــــم مينع بلوغ بعضهم ٧٠ 
عاما من العمر من املشــــاركة في 
املسابقة وتقدمي اجابات صحيحة 

عن االسئلة املطروحة.
  وعبر املشــــاركان علي الفيلي 
وعبداللطيف املهيدب في تصريحني 
متفرقني لـ «كونا» عن شــــكرهما 
للوكالة والتي سمحت لهما بالتعبير 

املشــــاركة في مســــابقة (كونا) 
الوطنية ضمن معرض االستقالل 
الـ ٥٠ في ارض املعارض. واضافت 
ان ما ميز مسابقة (كونا) الوطنية 
التي مت تكرمي الفائزين فيها امس 
هو انها تتعلق بصاحب الســــمو 
األمير الشــــيخ صباح االحمد في 
الذكرى اخلامســــة لتولي سموه 
مقاليد احلكم ودوره البارز في بناء 

عن حبهما للوطن من خالل املشاركة 
في مسابقتها واالجابة عن االسئلة 
املطروحــــة بحماس رغم تقدمهما 

في السن.
  واعربت رئيسة فريق االعداد 
والتجهيز للمشاركة في احتفاالت 
االعياد الوطنية في وكالة االنباء 
الكويتية (كونا) سعاد املرزوق عن 
اعتزازها وفخرها بحجم وتنوع 

الدولة احلديثة وتنميتها اضافة 
الى أنها تتعلق باستقالل وحترير 
الكويت الى جانب اســــئلة بشأن 

(كونا) كمؤسسة اعالمية رائدة.
  واثنت على كثافة املشاركة في 
املسابقة وتنوع أعمار املشاركني 
فيها وبعضهم جتاوز الـ ٧٠ عاما 
من العمر معتبرة ذلك دليال على 
عمق احلس الوطني ونقاوة االنتماء 

والوالء للكويت احلبيبة عالوة على 
سعة املعلومات وتنوع املعارف.

  ووجهت املرزوق الشكر والتقدير 
لرئيس مجلس االدارة املدير العام 
لوكالة االنبــــاء الكويتية (كونا) 
الشيخ مبارك الدعيج على حرصه 
واهتمامه ودعمه غير احملدود ماديا 
ومعنويا الظهار الوكالة وجناحها 

في املعرض بأفضل صورة. 

 أسامة أبو السعود
القوات املسلحة  اركان    قام رئيس 
املصرية السابق وقائد القوات املصرية 
في حرب حترير الكويت الفريق صالح 
احللبي والوفد املرافق له بزيارة مساء 
امس االول الى بيت الكويت لألعمال 
الوطنية ضمن زيارة له والوفد املرافق 
للبالد بدعوة من النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
املبارك بحضور رئيس املكتب  جابر 
العسكري املصري العقيد اركان حرب 

اشرف بركات.
   وفي كلمة له بهذه املناسبة اكد ان 
الزيارة بصفة عامة للكويت تعيد لنا 
ذكريات حرب حتريـــر الكويت التي 
كانت أليمة في اولها وحتولت الى نصر 
عظيم اعـــاد ارض الكويت الى اهلها، 
مشيرا الى انه تقابل مع كافة قيادات 
احلرب آنذاك واسترجع معهم ذكريات 
حرب حترير الكويت واالنتصار الذي 

حتقق خاللها.
   وهنأ الفريق احللبي صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 

عهده الشـــيخ نواف االحمد والشعب 
الكويتي مبناسبة مرور خمسني عاما 
على االستقالل وعشـــرين عاما على 
التحرير وخمس ســـنوات على تولي 
صاحب الســـمو االمير مقاليد احلكم، 
مشـــيرا الى ان زيارته والوفد املرافق 
له الى الكويت تهدف في املقام االول 
الى املشاركـــة في احتفاالت هذا البلد 
التهانـــي لقياداته  الشـــقيق وتقدمي 

وشعبه.
   وحول زيارته لبيت الكويت لالعمال 
الوطنية اشاد الفريق احللبي مبا شاهده 
في هذا املتحف الوطني الذي يجســـد 
معاناة شعب الكويت جراء االحتالل 
العراقي الغاشم في عام ١٩٩٠ كما يجسد 
كيفية حتالف قـــوى العالم من اجل 
حترير الكويت فضال عن جتسيد مراحل 

االنتصار في هذه احلرب.
  مؤكـــدا ان بيت الكويـــت لألعمال 
الوطنية يعد شاهدا على العصر وعلى 
جرائم النظام العراقي البائد الذي لم 
يضع في االعتبار أي قيم للعالقة بني 
االشقاء واقدم على احتالل دولة عربية 

اسالمية شقيقة ومساملة لكن اهللا اراد 
ان يدحـــر هذا النظام وان ُيهزم شـــر 

هزمية.
   وذكر ان صدام حسني كان مثاال سيئا 
ألي قائد عربي يخون االمانة ويخون 
اجليرة في وقت كان من املفروض ان 
يكون هو خط الدفاع االول عنها ضد 

أي عدوان خارجي.
   ومـــن جانبه رحـــب رئيس بيت 
الكويـــت لألعمال الوطنية يوســـف 
العميـــري بزيارة الوفد العســـكري 
املصري برئاسة رئيس اركان القوات 
املسلحة السابق الفريق صالح احللبي 
لبيت الكويت لألعمال الوطنية معربا 
عن سعادته الستقبال احد ابطال قادة 
حرب حترير الكويت ممن شاركوا في 
هذه احلرب وعرضوا انفسهم للخطر 

في سبيل حترير الكويت.
   واكـــد العميـــري ان بيت الكويت 
لألعمال الوطنية اصبح معلما من معالم 
الكويت ويستقبل ضيوفه من كافة قادة 
الدول الزائرين للكويت، كاشفا في هذا 
الصـــدد عن توقيع اتفاقية توأمة بني 

بيت الكويت لألعمال الوطنية واملتاحف 
التاريخيـــة في بريطانيا معتبرا هذه 
التوأمة اجنازا كبيرا للكويت ولبيت 

الكويت لألعمال الوطنية.
   وكشف العميري ان اجلهات املعنية 
في الدولة وعدت بتخصيــص قطعة 
ارض إلقامـــة مقر دائم لبيت الكويت 
لألعمـــال الوطنيــــــة فـــي منطقـــة 

غرناطة.
  معربا عن امله في ان تهتم اجلهات 
املعنية بهـــذه القضية وتنتهي قريبا 
من اجراءات تخصيص االرض وبناء 
املقـــر الدائم لبيـــت الكويت لألعمال 

الوطنية.
   وذكر ان اعـــداد الزائريـــن لبيت 
الكويـــت لألعمـــــال الوطنيـــة فـــي 

ازدياد.
  مشيرا الى ان البيت يستقبل يوميا 
ما يزيد علـــى ١٥٠ طالبا من مدارس 
وزارة التربيـــة فضال عن اســـتقبال 
الذين يبدون  الكويت  جميع ضيوف 
رغبتهم في زيـــارة هذا املتحف الذي 

اصبح معروفا للجميع. 

 خالل زيارة قائد القوات المصرية في حرب التحرير لبيت الكويت لألعمال الوطنية 

 «كونا» كّرمت الفائزين في مسابقتها على هامش «معرض االستقالل»


