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 االثنين ٢٨ فبراير  ٢٠١١ 

 اليحيا: نفخر بما تشهده الكويت من نهضة سياسية واقتصادية وعمرانية
 قنصليتنا في لوس أنجيليس احتفلت باألعياد الوطنية

 اليحيا مكرما احد احلضور

 مشغوالت يدوية متميزة في معرض «أفكاري» 

 جانب من املعروضات 

 القنصل اليحيا مع عدد من املهنئني

 جانب من احلضور في احلفل

 القنصل عبداللطيف اليحيا يشارك احلضور تقطيع كيكة احلفل

 تهنئة باالعياد

 اقامـــت قنصليتنا في مدينة 
لوس اجنيليس حفل استقبال 
مبناســـبة ذكرى اليوم الوطني 
التحرير وذكرى مرور ٥  وعيد 
سنوات على تولي صاحب السمو 
االميـــر مقاليد احلكـــم حضره 
عمدة مدينة بيڤرلي هيلز جيمي 
ديلشاد وعدد من اعضاء البعثات 
الديبلوماسية وشخصيات بارزة 
ورجال الصحافة واالعالم وممثلي 
االحزاب السياســـية ومنظمات 
املجتمع املدني وعدد من طلبتنا 

الدارسني هناك.
  واعرب القنصل العام في لوس 
اليحيا  اجنيليـــس عبداللطيف 
عن خالـــص تهانيه وتبريكاته 
للقيادة السياســـية والشـــعب 
الكويتـــي، معربـــا عـــن فخره 
مبا تشـــهده الكويت من نهضة 
سياسية واقتصادية وعمرانية 
بفضل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو االمير وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد واحلكومة 

الرشيدة. 

 «أفكاري» يبرز إبداع وتميز المرأة 

 يســــتمر معرض «أفكاري» في تقدمي مجموعة 
كبرى من املنتجات والتشكيالت الواسعة واملتنوعة 
من املعروضات اجلديدة املصنوعة بأيدي ســــيدات 
وشــــابات كويتيات كنوع من املشــــاركة في افراح 

الكويت بأعيادها الوطنية.
  ويشكل معرض «أفكاري» سوقا جتارية تتجدد 
أسبوعيا ويهيئ الفرصة للكويتيات غير العامالت 
لعرض منتجاتهن ومشغوالتهن اليدوية طيلة ايام 
السنة ويشمل ايضا اقامة مهرجان «مشغوالت املرأة 
الكويتية» منذ بداية فبراير اجلاري ويتضمن افكارا 

وابداعات وحرفا ومشغوالت يدوية.
  وقــــال املدير التنفيذي للمعــــرض بدر العامر لـ 
«كونــــا» امس «لقد كنا حريصــــني على أن تتزامن 
نهاية الترتيبات واالستعدادات مع احتفاالت الكويت 
بأعيادها الوطنية حيــــث بدأنا بها منذ قرابة ثالثة 
أشهر حتى أصبح املعرض يشكل احد املواسم الكبيرة 

واملهمة».
  واضاف العامر ان معرض «أفكاري» يشهد طرح 

تشــــكيلة جديدة ومتنوعة من مختلف املعروضات 
التي تعبر عن متيز وابداع املرأة الكويتية اضافة الى 
مهرجان كبير لعرض السلع من املنتجات واملعروضات 
التي يبحث عنها اجلمهــــور وينتظرها بحلول هذا 

املوسم الكبير واملميز طيلة العام.
  وذكر ان مهرجانات االعياد الوطنية التي تقام ضمن 
معرض «أفكاري» خالل الشهر اجلاري شكلت مفاجأة 
جلمهور املعرض الذي يسعى القائمون عليه دائما 
إلرضاء هذا اجلمهور مبختلف شرائحهم واعمارهم 
السيما هؤالء الذين يبحثون عن اجلديد في مختلف 
املجاالت. وعن طبيعة املشاركة في املعرض وفعالياته 
قال العامر: هناك عدد كبير من الشركات واملصممات 
الكويتيات والفرصة متاحة لكل من يبحث عن آخر 
التصاميــــم واملوديالت اجلديــــدة واملميزة ملختلف 

السلع واملشغوالت.
  واشار الى ان معرض «افكاري» القائم في مجمع 
«الري سنتر» يعد االول من نوعه من حيث املساحة 

والتصميم وطريقة العرض واملدة. 

 جانب من اجلناح الكويتي

 مشاركة كويتية مميزة في ماراثون طوكيو

 اليابانيون معجبون بالمنتجات الوطنية الكويتية
 أشادوا بالجناح الذي أقامته سفارتنا على هامش ماراثون طوكيو

 كونا: شاركت سفارتنا لدى اليابان 
امس في ماراثون طوكيو مبعرض يعّرف 
بتاريـــخ الكويت وثقافتها وذلك ضمن 
االنشـــطة املختلفة التي تشـــارك فيها 
او تنظمها الســـفارة مبناسبة االعياد 

الوطنية.
   وجاءت مشاركة السفارة من خالل 
جناح خـــاص اقامته اثنـــاء املاراثون 
املنتجات  اســـتعرضت فيه بعضا من 
الوطنية وبعض املأكـــوالت واالطباق 
الشعبية بني املشاركني والزوار اضافة 
الى توزيـــع كتيبات تعرض معلومات 

عامة عن الكويت وهدايا تذكارية.
  والقى اجلناح الكويتي، الذي اشرف 
عليه سفيرنا لدى اليابان عبدالرحمن 
العتيبـــي وحرمـــه جميلـــة العتيبي، 
استحسان واعجاب اجلمهور والزوار.

   وقال الســـفير العتيبـــي لـ «كونا» 
ان مشاركة الســـفارة في هذا املاراثون 
تأتي لكون احلـــدث يعد فرصة كبيرة 
يتواجـــد فيهـــا الكثير مـــن اجلماهير 
اليابانيـــة وبالتالي فـــإن هذه الفرصة 
مناســـبة للتعريف بالكويت وثقافتها 

وحضارتها.
  واكد ان مشاركة السفارة متثل احد 
االنشطة التي تتواجد فيها او تنظمها 
مبناسبة االحتفال بعيد االستقالل الـ ٥٠ 
للكويت والذكرى الـ ٢٠ للتحرير والذكرى 
الـ ٥ لتولي صاحب السمو االمير الشيخ 

صباح االحمد مقاليد احلكم.
  وأضاف السفير العتيبي ان املشاركة 
تأتي ايضا مبناســـبة الذكرى السنوية 
ملرور ٥٠ عامـــا على اقامـــة العالقات 

الديبلوماسية بني الكويت واليابان.
  واشاد مبا وصلت اليه العالقات بني 
البلدين فـــي جميع املجاالت والتعاون 
على املستويني الثنائي والدولي بينهما، 
مشيرا بهذا الصدد الى انشاء اول جلنة 
مشتركة بينهما والتي كانت ثمرة جناح 
حكومتـــي البلدين وترجمة حلرصهما 

على التعاون.
  ولفت الى ارتياح احلكومة اليابانية 
لنتائج الزيارة التي قام بها سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى 
طوكيو العام املاضي واالتفاق مع نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح على عقد اللجنة 
املشتركة بني البلدين اضافة الى االتفاق 
الذي مت بني البلدين في سبتمبر املاضي 
ومدته خمـــس ســـنوات للتعاون في 

االستخدام السلمي للطاقة النووية. 


