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 «الصحافيين» تعلن عن تسيير رحلة عمرة ألعضائها

 تنظم جمعية الصحافيني بالتعاون مع شـــركة مسار 
اجلزيرة رحلة العمرة العضاء اجلمعية ملدة ٣ أيام في 
الفترة من ١١ الى ١٣ جمادي األول ١٤٣٢ هـ والتي توافق 

١٤ إلى ١٦ أبريل املقبل.
  باب تقدمي الطلبات للمشاركة في هذه الرحلة مفتوحة 

حتى نهاية دوام اخلميس املوافق ١٧ مارس اجلاري.
  تكلفة املشاركة لعضو جمعية الصحافيني:

  ١- الغرفة املزدوجة: ١٨٠ دينارا للشخص الواحد.
  ٢- الغرفة الثالثية: ١٧٠ دينارا للشخص الواحد.
  ٣- الغرفة املفردة: ٢٣٠ دينارا للشخص الواحد.

  تكلفة املرافق من غير أعضاء اجلمعية:
  ١- الغرفة املزدوجة: ٢٨٠ دينارا للشخص الواحد.
  ٢- الغرفة الثالثية: ٢٧٠ دينارا للشخص الواحد.
  ٣- الغرفة املفردة: ٣٣٠ دينارا للشخص الواحد.

  وتشتمل الرحلة على تذكرة سفر (كويت – جدة – كويت) 
على الدرجة السياحية + اإلقامة في فندق هيلتون مكة 
مبكة املكرمـــة مع الوجبات والتنقل من والى املطار + 

رسوم املغادرة.
  ملزيد من االستفسار يرجى االتصال بسكرتارية اجلمعية 

على هاتف: ٢٤٨٤١٠٣٣ – ٢٤٨٤٣٣٥١.
  األولوية للمشاركة في رحلة العمرة حسب التسجيل. 

 «المواصالت»: تزيين برج التحرير
  ليصبح منارة تجسد مسيرة نهضة الكويت

 استمرار توافد المهنئين على سفاراتنا بالخارج

 انطالق مسابقة السيارات في النادي العلمي

 قال وكيــــل وزارة املواصالت 
عبداحملسن املزيدي انه مت االنتهاء 
من تزيني برج التحرير في قلب 
مدينــــة الكويت بأضواء تشــــكل 
علم الكويت وتوج البرج باضاءة 
شعاعية ليزرية ليصبح على شكل 
منارة كتجســــيد ملسيرة الكويت 

ونهضتها املستمرة.
  واضاف املزيدي في تصريح 
لـ «كونا» امس ان احتفاالت هذا 
العام باألعيــــاد الوطنية تختلف 
عن االعوام السابقة، لذا حرصت 
الوزارة على متيز فكرتها وكانت 
بالفعــــل فكرة املنــــارة كنوع من 

جتسيد ملسيرة الكويت وازدهار 
نهضتها وتقدمها.

  واوضح ان فكرة املنارة متثل 
تشــــكيال رائعا لشــــعاع مسيرة 
الكويت الذي يضيء بنوره طريق 
األجيال الكويتية الصاعدة وريادتها 
في البناء املبــــدع واخلالق وانها 
املنارة التي ال يخبو ضياؤها في 
طريق التقدم والرقي أمام شعبها 
املثابر والوفي لهذه األرض وقيادتها 
الرشيدة ومنارة لكل من يستظل 

بخير هذه البالد املعطاء.
  وذكــــر ان البرج يــــزدان اآلن 
بأضواء جميلة حتمل ألوان علم 

الكويت مع استخدام تقنية ليزرية 
البرج ميكن مشاهدتها  في أعلى 
من مســــافات بعيدة وقد جنحت 
الــــوزارة في تنفيذ هــــذه الفكرة 
املتميزة واملبتكرة ما اضفى على 
البرج متيــــزا وتألقا خاصني في 

غمرة االحتفاالت الوطنية.
   واشــــار الى ان برج التحرير 
يعد صرحا حضاريا متميزا لدولة 
الكويت وبدأ العمل في انشــــائه 
عام ١٩٨٧ قبــــل ان يتوقف اثناء 
الغزو اآلثم ليتم استئناف العمل 
التحرير وحتديدا  بتشييده بعد 

في عام ١٩٩٣  

 واصلت سفاراتنا باخلارج احتفاالتها باألعياد 
الوطنية، من خالل اســــتقبالها وفود املهنئني في 
الدول املتواجدة فيها، هذا واحتفلت سفارتنا لدى 
األردن أمس األول بالذكرى الـ ٥٠ لالستقالل والـ 
٢٠ للتحرير واخلامســــة لتولي صاحب الســــمو 
األمير مقاليد احلكم وسط حضور رسمي وشعبي 

كبير.
  وحضر احلفل كبار رجال الدولة في األردن ونواب 
في البرملان االردني وأعضاء في مجلسي النواب 
واألعيان ورؤساء البعثات الديبلوماسية اخلليجية 
والعربية واألجنبية املعتمدة لدى األردن وشخصيات 

أكادميية وعلمية وعشائرية أردنية.
  واستهل ســــفيرنا لدى األردن د.حمد الدعيج 
كلمته بتقدمي أسمى آيات التهاني لصاحب السمو 
األمير الشــــيخ صباح األحمد وســــمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
  وأضاف الســــفير الدعيج «نسأل اهللا أن يدمي 
االزدهار والعزة والتقدم للكويت في ظل قيادتها 
احلكيمة التي ال تدخر أي جهد في ســــبيل تنمية 
الكويت»، مشيدا باالجنازات الكويتية املميزة في 
مختلف األصعدة ملصلحة شــــعب الكويت الوفي 

والشعوب العربية الشقيقة.
  من جهته هنــــأ رئيس مجلس النواب األردني 
ورئيس الوزراء األسبق فيصل الفايز في تصريح لـ 
«كونا» الكويت وقيادتها وشعبها باألعياد الوطنية 
املباركة، قائال: «نرفع أحر التهاني مبناســــبة هذا 

اليوم العزيز على األشقاء الكويتيني».

  بدوره أعرب رئيس مجلس األعيان طاهر املصري 
عن تهانيه للكويت قيادة وحكومة وشعبا مبناسبة 
أعيادها الوطنية، متمنيــــا ان تعود الذكرى وقد 

جتاوزت األمة العربية التحديات التي تواجهها.
  وأكد املصري على عالقات التعاون األخوي املتينة 
التي تربط الكويت واألردن، مشددا على ضرورة 
تعزيزها مبا يخدم مصالح البلدين والشــــعبني 

الشقيقني.
  من جانبه قال رئيس الوزراء األردني األسبق 
عبدالــــرؤوف الروابدة «نتقــــدم بالتهنئة احلارة 

للكويت».
  من جهة أخرى عقدت ســــفارتنا لدى اجلزائر 
برنامجا ثقافيا تضمن محاضرات حول العالقات 
الكويتية ـ اجلزائرية وذلك مبناسبة االحتفاالت 

بأعياد الكويت الوطنية.
  وحضر االحتفــــال عدد من كبار املســــؤولني 
اجلزائريــــني يتقدمهم وزير العالقات مع البرملان 
اجلزائري محمود خوذري ووزير الثقافة األسبق 
محيي الدين عميمور اضافة إلى نخبة من الفعاليات 

الثقافية واألكادميية والفكرية.
  وعبــــر الوزير املكلف بالعالقــــات مع البرملان 
محمود خوذري لـ «كونا» عن سعادته باملشاركة 
في «احتفال االخوة األشقاء الكويتيني بهذه املناسبة 
السعيدة» متوجها بتهانيه القلبية لكل الكويتيني 

قيادة وشعبا بالتهاني والتبريكات.
  ومتنى خــــوذري أن يعم الكويت االســــتقرار 
والرفاه، مشــــيرا الى أنها تشهد تطورا كبيرا في 

مختلف مناحي البنى التحتية. 

 تقنية ليزرية مبتكرة وألوان العلم تضفي عليه تألقًا

 عبروا عن أمنياتهم بمزيد من التقدم للكويت

 برج التحرير يبدو لؤلؤة متألقة باألضواء وتقنية الليزر املستخدمة بتزيينه احتفاال باألعياد الوطنية 

 اللجنة العليا تعلن عن انطالق املسابقة

 مشاركون في املهرجان

 جانب من احتفاالت «الزراعة» باألعياد

 جانب من املسابقة

 دانيا شومان
  بدأت بالنادي العلمي مسابقة 
ميكانيكا السيارات واألنظمة 
المرورية التاسعة عشرة ٢٠١١، 
والتي ينظمها النادي بالتعاون 
مع وزارتي التربية والداخلية 
وبدعم مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي بلقاء تنويري لمدرسي 
العملية  الدراسات  ومدرسات 
التربيـــة، حضره كل  بوزارة 
من المدير التنفيذي للمسابقة 
م.خالد الحسن، وعضو اللجنة 
الكويت  العليا ممثل مؤسسة 
العلمي م.عبدالرحمن  للتقدم 
الجريـــوي الى جانب موجهي 
العمليـــة بوزارة  الدراســـات 
المطيلي وخالد  التربية عبده 
عبـــداهللا وخالد حامد ومحمد 
رضا ومدربي ومدربات القسم 
المرحلة  الصناعي بمـــدارس 
اللقاء رحب  الثانوية، وخالل 
م.الحســـن بالحضور مشيدا 
بنجـــاح المســـابقة عاما بعد 
عام وموضحا مـــدى أهميتها 

ألبنائنا طلبة وطالبات المرحلة 
الثانوية.

  وذكر ان المسابقة تأخذ شكال 
العام من  جديدا ومختلفا هذا 
حيث تطوير مراحلها والمحاور 
التـــي تتضمنهـــا وترتيبات 
الفنيـــة الســـتقبال  اللجنـــة 
المشاركين  الطلبة والطالبات 
والمشاركات فيها والذين تزايدت 
أعدادهم بشكل كبير حيث يشهد 

هذا العام اقباال كبيرا للمشاركة 
التي تشهد دائما منافسات قوية 
بين فرق المدارس المشـــاركة 
لتحقيق مراكز أولى فيها ونيل 
شرف التكريم والحصول على 
جوائزها، كما بّين م.الحســـن 
مدى أهمية المســـابقة للطلبة 
والطالبات حيث تخدم المنهج 
الصناعي الذي يدرســـونه في 

المرحلة الثانوية. 

 الجاسم: «هال فبراير» نقطة انطالق لتحويل الكويت 
إلى بلد سياحي ومركز مالي تجاري

 منزل محمد المعجل لوحة فنية بديعة ابتهاجًا باألعياد

من اجلوائز القيمة خالل فترة 
اقامة املهرجان.

  واعرب عن الشكر لوزارة 
االعــــالم و«كونــــا»، وكذلك 
تلفزيــــون الكويت والقنوات 
واملؤسســــات  الفضائيــــة 
الصحافيــــة التــــي ســــاندت 
املهرجان اضافــــة الى وزارة 
العامــــة  الداخليــــة واالدارة 
لالطفاء ووزارة األوقاف وكذلك 
الطبيــــة ولكل من  اخلدمات 

ساهم في دعم املهرجان.
  واضــــاف الصقعبــــي ان 
املهرجــــان في دورتــــه الـ١٢ 
التواجد بالقرب  الى  ســــعى 
من املواطنني فــــي الفروانية 
والفحيحيل واملجمعات الكبرى 
وكذلك في اجلمعيات التعاونية 
التي كان ملشاركتها اثر بالغ 

في اجناح املهرجان.
  وذكر ان فعاليات املهرجان 
هذا العام ركزت على اجلانب 
التربوي والتعليمي لزرع الثقة 
في نفوس األطفال وتعليمهم 
مبادئ النظام واالعتماد على 
النفس واحترام القانون اضافة 
الى تنمية قدراتهم ومواهبهم 
في مسابقات الشعر والتصوير 

وغيرها. 

 قال املنســــق العام ملهرجان 
(هال فبراير ٢٠١١) وليد اجلاسم 
ان املهرجان حقق جناحا كبيرا 
الثانية عشرة على  في دورته 
كل املستويات السيما التسويق 
واالقتصاد والترفيه الرياضي، 
مشيدا بجهود الرعاة واملجمعات 
التي استضافت هذا املهرجان.

  وذكر اجلاســــم في تصريح 
لـ «كونا» امس مبناسبة ختام 
العليا  اللجنــــة  ان  املهرجــــان 
للمهرجان استطاعت أن تقدم 
فعاليات متكاملة فيه الســــيما 
التي تهم الطفل واألســــرة من 
خالل تنوع البرامج واألنشطة 
التي ساهمت في جذب عدد كبير 

من السياح الى الكويت.
  واضاف ان املهرجان «يعتبر 
نقطة االنطالق لتحويل الكويت 
الى بلد ســــياحي ومركز مالي 
جتاري اقليمي خاصة انها تتوافر 
فيها كل املقومات التي جتعلها في 
املقدمة سواء على املستوى املادي 
أو البشــــري أو الدعم املعنوي 

من الدولة».
اللجنة املنظمة  ان    واوضح 
للمهرجان استطاعت من خالل 
خبرتهــــا الطويلــــة ان تطرح 
مهرجان هال فبراير ٢٠١١ برؤية 

ولتطوير البرامج.
  من جانبه أكد عضو اللجنة 
العليا ورئيس اللجنة االعالمية 
ملهرجان «هال فبراير ٢٠١١» وليد 
الصقعبي لـ «كونا» أن املهرجان 
اســــتطاع خالل فتــــرة اقامته 
ان ينشــــط احلركة السياحية 
واالقتصادية خصوصا ان شهر 
فبراير كان يعد من اقل األشهر 

التي تشهد حركة جتارية.
  واوضــــح الصقعبي ان هذا 
الشهر حتول الى موسم للتسوق 
حيث يستغل اجلمهور العروض 
التي  اخلاصــــة والســــحوبات 
أهلتهــــم للحصول على العديد 

التجاريــــة التــــي جــــرى فيها 
الســــحوبات اضافة الى مدينة 
عالم زين التي شهدت مجموعة 
مختارة من األلعاب واألنشطة 

الترفيهية.
  وقــــال ان اللجنــــة العليــــا 
للمهرجان وضعت استراتيجية 
واضحة لربط فكرة التســــوق 
بالترفيه والتســــلية واجلوائز 
األمر الــــذي حقق جناحا كبيرا 
بشهادة اجلميع وذلك من خالل 
التي أجرتها  الرأي  استبيانات 
اللجنة االعالمية للمهرجان كل 
أســــبوع للتأكد من مدى رضا 
املواطنــــني والوافديــــن عنهــــا 

جديدة من اجــــل اظهار جمال 
الكويت خاصــــة ان احتفالية 
هذا العام تتزامن مع احتفاالت 
الكويت بالذكرى الـ ٥٠ لالستقالل 
والـ ٢٠ للتحرير ومرور خمسة 
أعوام على تولي صاحب السمو 
الشــــيخ صباح األحمد  االمير 

مقاليد احلكم.
  ولفت اجلاسم الى ان جناح 
االفتتــــاح بحضوره  كرنڤــــال 
اجلماهيــــري الكبير الذي فاق 
١٠٠ الــــف مواطن ومقيم أعطى 
مؤشــــرات اوليــــة على جناح 
املهرجان بشكل عام ثم توالى 
االقبــــال الكبير على املجمعات 

 في الوقت الذي لبست فيه 
الكويت أبهى حلتها سواء على 
مســـتوى مؤسسات الدولة 
او القطاع اخلاص او منازل 
املواطنني، احتفاال وابتهاجا 
الوطنية والذكرى  باألعياد 
اخلامســـة لتولـــي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مقاليد احلكم، حرص 
املواطن محمد املعجل على 
تزيني منزله بشـــكل مبدع، 
ليبدو كأنه لوحة فنية رسمها 
فنان بارع، حيث مزج فيها 
ألـــوان العلـــم الوطني مع 
األضواء املميزة بتنســـيق 
فريد، ليكـــون ذلك مبنزلة 
تهنئة يرفعهـــا الى القيادة 
السياسية والشعب الكويتي 

بهذه املناسبات السعيدة. 

 محمد راتب
  أقامت الهيئة العامة لشــــؤون 
الزراعة والثروة السمكية في حديقة 
احليوان مبنطقة العمرية أول من 
امــــس احتفاال مبناســــبة االعياد 
الوطنية، حيث جاء هذا االحتفال 
بالتزامن مع احتفاالت العيد الوطني 
وعيد التحرير. وقال مدير العالقات 
العامة بهيئة الزراعة شاكر عوض 
ان هــــذا االحتفال يأتي تزامنا مع 
احتفــــاالت العيــــد الوطني وعيد 
التحرير وذلك ملشاركة اجلمهور 
من املواطنــــني واملقيمني في هذه 
الهيئة  التــــي تقيمها  االحتفاالت 
بهذه املناسبة. وأضاف ان االحتفال 
اشتمل على األغاني الوطنية ورفع 
اعالم الكويــــت إضافة إلى فقرات 
شعبية مبشاركة احلضور وتوزيع 
اجلوائــــز على االطفال والعائالت 
املشــــاركة. وبني عــــوض ان هذه 
الهيئة سنويا  االحتفاالت تقيمها 

مبناسبة االعياد الوطنية، باإلضافة 
إلى ما قامت به الهيئة من مشاركات 
أخرى مع جهات حكومية سواء في 
املسيرة مبشاركة عربة متثل الهيئة 
وجتهيز بعض مواقع االحتفاالت 
وبعض الطرق والشوارع الرئيسية 
وذلك حرصا مــــن الهيئة على أن 
تكون سباقة في مثل هذه املناسبات 

وهي مناسبات عزيزة على قلوبنا، 
وأدام اهللا االفراح على الكويت في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
  وأشــــار عوض الى أن الهيئة 
قامت بفتح ابواب حديقة احليوان 
من يوم ٢٥ إلى ٢٨ فبراير للجمهور 

مجانا. 

 «البابطين» ترعى «الموروث الشعبي»
  

  ترعى شركة عبداحملسن عبدالعزيز البابطني مهرجان املوروث 
الشعبي لألعياد والذي يقام احتفاال بالذكرى اخلمسني لالستقالل 
والعشرين للتحرير وخمس ســـنوات على تولي صاحب السمو 
األمير مقاليد احلكم، حيث انه يشـــمل انشطة ومسابقات تراثية 
مختلفة، وذلك حرصا منها على تشجيع محبي الهوايات املختلفة 
من أبناء الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي وتوفير افضل 
الفرص ملمارستها. وكما اعتادت دائما شركة عبداحملسن عبدالعزيز 
البابطني أن تتواجد في العديد من املناسبات املهمة فقد تواجدت في 
هذا املهرجان الذي يتضمن مجموعة متنوعة من األنشطة التراثية، 
وما يدفع الشـــركة إلى أن ترعى مهرجان املوروث الشعبي هو ما 
يلقاه من إقبال وجتاوب كبير من عشاق هذه االنشطة والرياضات 
املتنوعة والتي يحرص على ممارستها أبناء اخلليج العربي، كذلك 
ما يدخله هذا املهرجان من مشاعر الفرح والسرور الى قلوب جميع 
الشباب املشارك واملتابع في أجواء االحتفال باالعياد واملناسبات 

الوطنية التي تعد اهم هدف لهذا املهرجان. 

 أكد أن المهرجان حقق نجاحًا كبيرًا في دورته الـ ١٢ 

 شعار املهرجان

 (هاني الشمري) منزل محمد املعجل يبدو ليال لوحة متأللئة

 وليد الصقعبي

 احتفاالت «الزراعة» أبهجت الجمهور

 (قاسم باشا)  مشاركون من كل األعمار

 وليد اجلاسم


