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 محمد الصباح تلقى رسائل من نظرائه السعودي والفلسطيني والتايلندي

 تلقى نائـــب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشـــيخ د.محمد الصباح 
رســـالة خطية من وزير خارجية اململكة العربية السعودية االمير سعود الفيصل 
تتصل بالتطورات السياســـية على الســـاحتني االقليمية والدولية والقضايا محل 

االهتمام املشترك.
  كما تلقى الشـــيخ د.محمد الصباح رســـالة خطية من وزير الشؤون اخلارجية 
بالســـلطة الوطنية الفلسطينية د.رياض املالكي ورسالة أخرى من وزير خارجية 

مملكة تايلند كاسيت بيروميا. 

صيدهاصيدها

صيدهاصيدها

 «حماية البيئة» تشارك في االحتفاالت 
بجدارية عمالقة في شارع جمال عبدالناصر 

 دارين العلي
البيئة  الكويتية حلمايـــة    نفذت اجلمعيـــة 
KEPS مشاركة منها في احتفاالت الكويت بذكرى 
االستقالل والتحرير وتولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم جدارية عمالقـــة تبدو كبانوراما 

جمالية تضم أبرز وأهم املعالم في الكويت.
  واشار أمني صندوق اجلمعية يوسف الكوس 
الى ان اجلدارية حتتـــوي على مرئيات ضخمة 
جلانـــب من بعض املنشـــآت الوطنيـــة مزدانة 
بصورة كبيرة لصاحب الســـمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
  وأشار الى انها عبارة عن لوحة عمالقة بقياس 
اثنني وثالثني طوال وبارتفاع اربعة امتار ونصف 
املتـــر، ومحاطة بنحو ٧٠ مصباح اضاءة ما بني 
كبير ومتوسط احلجم، مؤكدا ان تلك البانوراما 
التي حتمل مســـمى «دار البيئة» تبدو ملرتادي 
شـــارع جمال عبدالناصر حتفة جمالية رائعة 

األلوان.
  واضاف الكوس ان مشاركة اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة في االحتفاالت الوطنية لم تقتصر 
على تلك اجلدارية العمالقة فحسب بل طرحت 
كذلك مســـابقة «افرحي يا كويت» وهي مسابقة 
فنية متنح للمشاركني فيها فرصة املشاركة بأربع 
صور فوتوغرافية ألجمل زينة للمباني واملنشآت 
العامة واخلاصة، باالضافة الى صور تعبر عن 
فرحة االشخاص، مؤكدا ان اجلمعية خصصت 
جوائز مالية كبيرة للمراكز الثالث األولى الفائزة 
في املسابقة، فضال عن منح عشر جوائز اضافية 
للصور العشـــر  التالية والتـــي تعكس احلالة 
االجتماعية الحتفاالت الكويت، مشـــيرا الى ان 
اجلوائز عبارة عن ٥٠٠ دينار للمركز األول و٣٠٠ 
دينار للمركز الثاني ومائة دينار للمركز الثالث، 
فضال عن ٥٠٠ دينار ترضية للصور العشر األخرى 

التالية بواقع ٥٠ دينارا لكل مشارك. 

 تجسد مختلف معالم الكويت وتحمل صورة سمو األمير 

 صورة اجلدارية العمالقة

 «البابطين» تقيم مهرجان
  ربيع الشعر نهاية الجاري 

 أعلنت مؤسســـة جائزة عبدالعزيز ســـعود البابطني لالبداع 
الشعري انها ستقيم مهرجان ربيع الشعر العربي بدورته الرابعة 
في أواخر مارس اجلاري على مســـرح مكتبة البابطني املركزية 

للشعر العربي.
  وقالت املؤسسة في بيان صحافي انها ستطلق اسم الشاعرين 
الراحلني أحمد السقاف وغازي القصيبي على املهرجان الذي دعت 
اليه املؤسسة شعراء من داخل الكويت وخارجها تكرميا لهذين 
الشاعرين اللذين اثريا الساحة األدبية العربية واديا دورا ايجابيا 

في حركة الثقافة. 

 الحمد: العالقات بين الكويت وإيطاليا تطورت في مختلف المجاالت

 أقامــــت قنصليتنا في ميالنو وعلى رأســــها 
القنصل العام لدى ميالنو ســــامي احلمد حفل 
اســــتقبال مبناســــبة الذكرى الـ ٥٠ لالستقالل 
والذكرى الـــــ ٢٠ للتحرير والذكرى الـ ٥ لتولي 
صاحب الســــمو األمير مقاليد احلكم وذلك في 
فندق برينشــــيبي دي سافويا في وسط مدينة 
ميالنــــو حضره ممثلون عــــن االدارات احمللية، 
وعلى رأسهم محافظ ميالنو جويدو بوديستا، 
ومستشــــار رئيس الــــوزراء االيطالي انطونيو 
كابوانو، وممثل املفوضية األوروبية في ميالنو 
روبيرتو ســــانتانيللو، وقائد البحرية احلربية 

في شمال ايطاليا فرانشيسكو ماكولينو، وقائد 
القــــوات اجلوية في شــــمال ايطاليا فورتوناتو 
فينوللي، ورئيس اجلالية االسالمية في ميالنو 
الشيخ عبدالوحيد باالفاتشيني، ورئيس جمعية 
الصداقة الكويتيــــة ـ اإليطالية بيراندريا فاني، 
وأصدقاء القنصلية، وشــــخصيات من املجتمع 
االيطالي من بينهم مسؤولون رفيعو املستوى 
وبرملانيون ورجال أعمال وأكادمييون وإعالميون 
اضافة الى ديبلوماسيني من بعثات الدول العربية 

واألجنبية املعتمدة لدى ميالنو.
  وقـــّدم القنصل العام في تصريـــح لـ «كونا» 

التهاني بهذه املناســـبة الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وســـمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وإلى الشعب الكويتي كافة، وقال ان 
احتفال القنصلية هذا العام جاء مختلفا عن األعوام 
السابقة لعظم املناسبات، حيث انها الذكرى الـ ٥٠ 
لالستقالل والذكرى الـ ٢٠ للتحرير والذكرى الـ ٥ 
لتولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، اضافة 
الى احتفال الكويت الوطني، ويرفع القنصل العام 
سامي احلمد أسمى آيات التهاني والتبريكات الى 
مقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 

وســـمو ولي العهد الشـــيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشعب 

الكويتي الكرمي بهذه املناسبة الوطنية الغالية.
  كما أشــــاد بالعالقات الثنائيــــة بني الكويت 
وشمال ايطاليا، التي شهدت خالل الفترة املاضية 
تطورا ملحوظا ليس في مجال التبادل التجاري 
فحسب بل شملت ايضا نواحي ثقافية متعددة 
خاصة بعد زيارة صاحب السمو األمير مليالنو 
في شهري ابريل ومايو من العام املاضي، وكذلك 
زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الى روما في 

سبتمبر ٢٠٠٩. 

 قنصليتنا في ميالنو احتفلت باألعياد الوطنية 

 القنصل العام يقطع كعكة حفل العيد الوطني وعلى ميينه مستشار رئيس الوزراء انطونيو كابوانو وعلى يساره محافظ ميالنو 
جويدو بوديستا وإلى جواره رئيس جمعية الصداقة اإليطالية ـ الكويتية احملافظ بيراندريا فاني 

 القنصل العام األرجنتيني جوستاف موينو والقنصل العام األميركي كارول بيريز وحرم القنصل العام

 القنصل العام سامي احلمد يستقبل الضيوف وإلى جواره حرمه منال الدعيج ونائب القنصل العام حمد املكراد واملسؤول اإلداري 
واملالي وليد املاجد وحرمه

 القنصل العام مع موظفي وأعضاء البعثة في ميالنو

 إطالق اسم السقاف والقصيبي على المهرجان 

 الشيخ د.محمد الصباح


