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 االثنين  ٢٨  فبراير  ٢٠١١   

 ٥٠ عاماً من المجد 

 (سعود سالم)  احملامي عبداحلميد دشتي مع أسرته

 لوحة لعدد من شهداء الكويت 

 فقرة شعبية على هامش االحتفال

 أحمد العوضي وفاطمة األمير يكرمان إحدى املشاركات

 املشاركون في املسابقة أمام لوحاتهم

 عدد من األيتام في قرغيزستان يشاركون في االحتفال بالعيد الوطني للكويت
 جانب من املشاركني في االحتفال

 الزميل محمد احلفيتي مشاركا احملامي دشتي في االحتفال 

 ضاري الوزان ومحمد جعفر وتامر عبداخلالق وأحمد الشمري على هامش توقيع العقد

 «٦alabat.com» 
  ترعى ملتقى «كويتي وأفتخر ٢٠١١»

 وّقعت شركة طلبات للتجارة 
العامة واملقاوالت عقد الرعاية مع 
امللتقى الوطني «كويتي وأفتخر» 
والذي سيقام مارس املقبل على 
ارض املعارض في مشرف برعاية 
الوزراء  ســــمو رئيس مجلس 

الشيخ ناصر احملمد.
  جاءت مشاركة شركة طلبات 
٦alabat.» التي متتلك موقــــع
com» هذا العام برعاية امللتقى 
لكونها الشركة الكويتية الرائدة 
في مجال التجارة االلكترونية 
التي تقــــدم خدمة الطلب اآللي 
من خــــالل اكثر من ٢٠٠ مطعم 
في الكويــــت واململكة العربية 

السعودية.
الرئيسي في    وأكد الشريك 
شــــركة «طلبات» محمد جعفر 
ان االدارة اجلديــــدة للشــــركة 
التــــي حرصت علــــى ان تكون 

راعيا للملتقى الوطني «كويتي 
وأفتخر» وان حترص على تقدمي 
رعاية للشباب الكويتي الطموح 
املبتكرة في  أصحاب املشاريع 
قطــــاع املطاعــــم والتجهيزات 
الغذائية واحلرص على تكوين 
شراكة اســــتراتيجية مع جهة 
كويتية رائدة في مجال العمل 
واملسؤولية االجتماعية، من هذا 
املنطلق ستقوم شركة طلبات 
هذه الســــنة بتنظيم مســــابقة 
للمطاعم املشــــاركة في امللتقى 
يتم من خاللها تقدمي اجلوائز 
لتلك املطاعم املشاركة باالضافة 

الى تقدمي االستشارة.
  باملقابل شكر ضاري الوزان 
شــــركة «طلبات» على دعمها 
الرعاة  وانضمامهــــا لكوكبــــة 
الســــنوي  والداعمني للملتقى 
الرابــــع «كويتي وأفتخر ٢٠١١» 

والذي يهتم باالجنازات الكويتية 
واملشاريع الكويتية الصغيرة.
  وأثنــــى الوزان علــــى دعم 
شركة «طلبات» وعلى اميانها 
بقدرات الشباب الكويتي الطموح 
من خالل دعمها لهــــذا امللتقى 
الوطني، وقال الوزان ان تقدمي 
الشركات الراعية للملتقى جوائز 
حتفيزية يأتي ضمن املفاجآت 
التي ســــتكون في امللتقى هذا 
العام والذي سيعكس الصورة 
املشــــرقة واحلقيقية لشــــباب 

الكويت الطموح.
العقــــد  توقيــــع    حضــــر 
الى محمــــد جعفر  باالضافــــة 
وضاري الــــوزان كل من املدير 
العام لشــــركة «طلبات» تامر 
عبداخلالق واملسؤول اإلعالمي 
ملشروع «كويتي وأفتخر» أحمد 

الشمري. 

 يقام في مارس المقبل برعاية رئيس الوزراء

 دشتي أحيا الموروث الشعبي في منزله
  تزامنًا مع االحتفاالت الوطنية

 عادل الشنان
  أقام احملامي والناشط السياسي 
عبداحلميد عباس دشتي احتفاال 
مبناســــبة االعياد الوطنية التي 
تشــــهدها البالد تزامنا مع مرور 
٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما 
الكويت و٥ سنوات  على حترير 
على تولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم حفال مفتوحا مبنزله 

في منطقة سلوى.
  وتضمن احلفــــل دعوة عامة 
الكويتي  أبناء املجتمــــع  جلميع 
واملقيمني وحضور عدد من رجاالت 
الكويت والنساء واالطفال، حيث مت 
تخصيص هذا اليوم املفتوح تزامنا 
مع فرحة عيد التحرير، وتوافد على 
منزل دشــــتي العديد من االهالي 
واألسر منذ الساعة الرابعة مساء 
بوجود الفرق الشعبية والعرضة 
وتوزيع احللوى التي كان أهالي 

الكويت باملاضي يتناولونها.
  مــــن جانبــــه، عبــــر احملامي 
عبداحلميد دشــــتي عن سعادته 
بإقامة هذا االحتفــــال تزامنا مع 
االعياد الوطنية التي جتسد روح 
املواطنة والتي كان بالسابق يحرص 
عليها اآلباء واالجداد، مهنئا صاحب 
الســــمو األمير وسمو ولي العهد 
والشعب الكويتي كافة مبناسبة 
االعياد التي تعيشها البالد، موضحا 
ان اقامة هذا احلفل في ديوان دشتي 
تهدف الى الترابط وتوحيد الصف 
الكويتي، خصوصــــا في االعياد 
الوطنية، مبينا انه في السابق كان 
الكويتيون بكل أطيافهم يجتمعون 
في جميع املناسبات وكانوا يقيمون 
احتفاالت وال يوجد أي فروقات بني 

املجتمع الكويتي كافة.
  وأوضح دشتي ان االحتفاالت 
في هذا العام تختلف عن أي عام، 
خصوصا اننا نعيش أكثر من فرحة 
التي  من خالل السرور والفرحة 
أدخلها صاحب السمو األمير على 
املواطنني من خالل  أبنائه  قلوب 
املكرمة األميرية الســــامية، حيث 
كان لها االثر االيجابي على نفوس 
جميع املواطنني الكويتيني كبيرا 

وصغيرا.
  وأضاف دشــــتي: اننــــا اليوم 
نحيي املوروث الشعبي من خالل 
وجود الهبان والعرضة والسامري، 
اضافة الى رفع أعالم البالد من قبل 
الذي مأل ساحة ديوان  احلضور 
دشتي، مؤكدا ان ما تشهده الدول 
املجاورة والشــــقيقة من أحداث 
واضطرابات سياسية نتمنى ان 
تزول ونحن في الكويت العالقة 

بني احلاكم واحملكوم وطيدة وال 
تشوبها أي شوائب، مرحبا بضيوف 
صاحب السمو، مبينا: اننا سعداء 
بأننا نحتفل خصوصا ان الشعب 
الكويتي مــــرت عليه أيام حزينة 
تتمثل باالحتالل الغاشم، اضافة 
الى بعض الظروف التي تعرضت 
لها البالد في الفترة االخيرة، ولكن 
وهللا احلمد صاحب السمو األمير 
وثقتنا بــــه قام ربان الســــفينة 

بإيصالنا الى بر األمان.
  واختتم دشــــتي: اننا في هذا 
اليوم ومــــن خــــالل إقامتنا لهذا 
احلفل نعبر عن سعادتنا وفرحتنا 
وجنمع أطياف املجتمع ونحتفل 
كبارا وصغارا، متمنيا ان يدمي اهللا 
عز وجل موفور الصحة والعافية 
على صاحب السمو األمير الشيخ 
الكويت  صباح األحمد وان تظل 

شامخة بني جميع الدول. 

 مكتب الشهيد كّرم الفائزين في «أجمل صورة وطنية»

 أيتام قيرغيزستان يحتفلون بأعياد الكويت
 ليلى الشافعي

  عرفانـــا باجلميل واعترافا بفضـــل اهل اخلير في 
الكويت اقامت مؤسسة األمل بجمهورية قيرغيزستان 
احتفاال كبيرا شـــارك فيه املئات من األيتام املكفولني 
املشمولني برعاية وكفالة أهل الكويت بواسطة جمعية 
احياء التراث االســـالمي بالعيـــد الوطني وقد عبروا 
خالله عن سرورهم وسعادتهم بهذه املناسبة الغالية 
واملجيدة ألهل الكويت الذين يتعدى عطاؤهم ليصل 

الى اخوانهم املسلمني في مشارق االرض ومغاربها.
  وافاد مدير جلنة بيان ومشـــرف سعود ابداح بأن 
اللجنة تقدم لأليتام هناك رعاية شـــاملة من التعليم 
والسكن وامللبس حتى ينتهوا من دراستهم ويعملوا 
باالضافة الى رعاية اسرهم واعانتهم على احلياة، كما 
تقدم اللجان مشاريع اخرى لبناء املدارس واملستشفيات 
واملعاهد وغيرها وذلك عن طريق محســـني الكويت 

الذين متتد اياديهم الى جميع بقاع العالم. 

 رندى مرعي
  ضمن االحتفال باألعياد الوطنية التي يقيمها مكتب 
الشـــهيد في اجلناح اخلاص به في معرض االستقالل 
في الصالة رقم ٦ على ارض املعارض مت توزيع جوائز 
املسابقة الثقافية العاشرة التي ينظمها املكتب سنويا 

تزامنا مع االعياد الوطنية.
  وألقى مدير ادارة التكرمي احمد العوضي كلمة نيابة 
عن رئيس مجلس األمناء د.جاســـم الكندري قال فيها 
انه انطالقا من رسالة مكتب الشهيد وحرصا منه على 
االنتماء والوالء للوطن فإننا بحاجة لكل جهد مخلص 
يزيد من تالحم املجتمع ويقوي اواصر احملبة والترابط 
فيه ويبـــرز قيمه الفاضلة والنبيلة ويوحد الصفوف 

لتكون يدا واحدة قادرة على بناء هذا الوطن.
  وتابع انه انطالقا من هذه املعاني الوطنية السامية 
انطلقت فكرة اجراء مســـابقة الشهيد العاشرة حتت 

عنوان «أجمل صورة وطنية» وذلك لتعزيز روح الوحدة 
الوطنية اجلامعة املانعة وحلب هذا الوطن وتأكيدا على 

عمق االنتماء إليه.
  وأضاف أن دافع املشاركة في هذه املسابقة كان حب 
الكويت وقد شارك فيها نحو ٨٥ مشاركا توزعوا على 
ثـــالث فئات وهي فئة احملترفني، وفئـــة الهواة، وفئة 
املبتدئني، وقد اشرف على اختيار الصور الفائزة ثالثة 
محكمني من ذوي اخلبرة من جهات مختلفة ومت اختيار 
٣ فائزين عـــن كل فئة كما يتم عرض هذه الصور في 

اجلناح اخلاص باملكتب في املعرض.
  مـــن جانبها اكـــدت املديرة العامة ملكتب الشـــهيد 
فاطمة االمير ان تنظيم هذا النوع من املسابقات يأتي 
مـــن حرص املكتب على إقامة كافة انواع النشـــاطات 
الثقافية والترفيهية والتربوية وغيرها االمر الذي يالقي 
استحســـانا لدى ابناء الشهداء وهو سبب استمرارية 

وجناح هذا النوع من النشاطات والذي غالبا ما يهدف 
الى ترسيخ القيم الوطنية لديهم وتعزيز مفاهيم الوالء 

الوطني.
  وتابعت االمير ان هـــذا االمر بدا واضحا من خالل 
الصور التي شاركت في املسابقة مشيرة الى ان مسابقة 
اجمل صورة وطنية كانت موجهة للمواطنني واملقيمني 
ليعبروا عن حبهم للكويت في الذكرى اخلامسة لتولي 
صاحب الســـمو االمير مقاليد احلكم والذكرى الـ ٥٠ 

لالستقالل والـ ٢٠ للتحرير.
  بدورها، اعربت اسراء الفارس فائزة عن فئة الهواة 
عن فخرها بالفوز في هذه املسابقة قائلة انها ارادت من 
خالل هذه املشاركة ان تعبر عن جزء من حبها للكويت 
متوجهة بالشكر ملكتب الشهيد على إقامة هذه املسابقة 
في الوقت الذي يحتفل به اهالي الكويت وكل املقيمني 

على ارضها باألعياد الوطنية. 
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