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 مبنى منطقة الفروانية التعليمية ازدان حبًا للكويت

 ازدان مبنى منطقة الفروانية التعليمية الواقع في منطقة 
الفروانية طريق املطار بأبهى حلة احتفاء باألعياد الوطنية 
وحرص القائمون عليه على إضفاء ملسات الوفاء في املشاركة 
الفاعلة بهذه املناسبة الســـعيدة حيث تصدر علم الكويت 
وصور صاحب السمو األمير وولي عهده األمني ومالمح من 
التاريخ املشـــرف ملاضي الكويـــت العريق في لوحات فنية 

معبرة عن االعتزاز واالنتماء لهذا الوطن الطيب. 

 ١٢٠٠ وردة من «التأمينات» لصاحب السمو

 مركبة مميزة لـ «المحاسبة» في االحتفاالت

 شارك ديون احملاسبة في االحتفاالت الوطنية عبر 
املشاركة في مسيرة املركبات الرسمية التي أقيمت 
على امتداد شـــارع اخلليج العربي ابتداء من شارع 

هارون الرشيد وحتى أبراج الكويت.
  وجاء تصميم املركبة معبرا عن مسيرة الديوان 
الرقابية وحمل شـــعارات وطنية وصورا لتســـلم 
صاحب السمو األمير التقارير السنوية من رئيس 
ديوان احملاســـبة، وشمل كذلك مجسما ألول تقرير 
سنوي أصدره الديوان في تاريخه، وذلك عن السنة 
املالية ١٩٦٤ - ١٩٦٥، كما حملت املركبة مجسما آخر 

ملبنى الديوان احلالي.
  وقد قام ممثلو الديوان بتوزيع الهدايا على احلضور 
أثنـــاء العرض، وكان على منت املركبة مجموعة من 

أطفال الكويت الذين عبروا عن فرحتهم باملشاركة 
في هـــذا االحتفال عبر توزيـــع التذكارات اخلاصة 
باالحتفال بالذكرى اخلمسني لالستقالل، وهذا األمر 
يشـــعر جميع أبناء الديوان بالفخر ملساهمتهم في 
ادخال الفرح والسرور الى قلوب املواطنني واملقيمني 

الذين حضروا عرض املركبات.
  جديـــر بالذكر ان ادارة االعالم والعالقات العامة 
قد أقامـــت احتفاال في بهو مبنـــى الديوان ابتهاجا 
باملناســـبة، ومت خالل احلفل عزف النشيد الوطني 
وتقدمي هدايا تذكارية خاصة باملناسبة على جميع 
املوظفـــني، وقد جاء هذا االحتفـــال ليعكس الروح 
الوطنية التي يتمتع بها جميع أبناء الديوان جتاه 

بلدهم الشامخ. 

  ولتوثيق صلة املؤسســــة 
بجمهورها الداخلي واخلارجي 
قامت املؤسسة بتوزيع الهدايا 
على جميع موظفيها في املبنى 
الرئيســــي والفروع باالضافة 
الى املراجعني في ادارة اخلدمة 

التأمينية. 

أكثر مــــن ٩٠ مركبة متثل كل 
اجلهــــات احلكومية وجمعيات 
النفــــع العام والقطاع اخلاص، 
وجاءت مشاركة املؤسسة في 
هذا الكرنڤال مبركبة جتسد أهم 
اجنازات املؤسسة منذ نشأتها 

وخدماتها املميزة.

العامة   شاركت املؤسســــة 
للتأمينــــات االجتماعيــــة في 
الوطنية مبناسبة  االحتفاالت 
الذكرى اخلمســــني الســــتقالل 
الكويت ومــــرور ٢٠ عاما على 
التحرير ومرور ٥ سنوات على 
تولــــي صاحب الســــمو األمير 

مقاليد احلكم.
  حيث قامت املؤسسة بإهداء 
صاحب الســــمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ١٢٠٠ وردة باسم 

موظفي وموظفات املؤسسة.
  كذلك أقامت جناحا مميزا في 
الذي  معرض «االستقالل ٥٠» 
أقيم في معرض الكويت الدولي 
على أرض املعارض خالل الفترة 
من ٢٠١١/٢/١٧ وحتى ٢٠١١/٢/٢٧ 
حتــــت رعاية وحضــــور وزير 
املالية مصطفى الشمالي، وقدمت 
املؤسســــة من خالل املعرض 
التأمينية للجمهور  خدماتهــــا 
والتسجيل في خدمة التأمينات 
االلكترونية، كما قامت بتوزيع 
الهدايا التذكارية اخلاصة بهذا 
االحتفال لرواد املعرض وللوفود 

الزائرة.
  كما كان للمؤسسة مساهمة 
فعالــــة في الكرنڤــــال الوطني 
الذي أقيم على شــــارع اخلليج 
العربــــي يــــوم االحــــد املوافق 
٢٠١١/٢/٢٧ والذي شــــاركت به 

 باقة ورد أهدتها «التأمينات» إلى صاحب السمو 

 عدد من املسؤولني القطريني يشاركون السفير علي الهيفي قطع كعكة االحتفال 

 سفيرنا لدى نيجيريا سعد العسعوسي وحرمه يتلقيان التهاني من سفير املغرب لدى نيجيريا

 عدد من االطفال املشاركني في املهرجان

 السفير علي الهيفي مستقبال املهنئني 

 مصطفى الشمالي في جناح «التأمينات» مبعرض االستقالل

 مركبة ديوان احملاسبة نالت إعجاب اجلميع 

 رؤساء الفرق في حقول الشمال يقطعون كعكة االحتفال

 جانب من احتفاالت الديوان باألعياد

 «نفط الكويت» احتفلت باألعياد

 قالوا للكويت
ــا ـــ ـــ ــه ـــ ــي حــام اهللا   قــــلــــت: 

ــزة فيها ـــ الــعـــ ــز  ـــ ــت: رمـــ ــل   ق

  قلت: لو قــدروه بالدنيا يساويها

  قلت: الصبـاح قمرا ينير لياليها

  قلت: كالوشــم تبقى في بنيها

  قلت: وهل زرمت يوما نواديها؟

  قلت: بل احلر يسمــو في معاليها

  قالوا: صبــرك فنحــن من محبيها

  رحاب رضا األمين 

ـــــت ـــــوي ـــــك ـــــــــوا ال ـــــــــال  ق

ـــــــر ـــــــي   قـــــــــــالـــــــــــوا األم

  قالوا األمني على العهد نواف األحمد

  قالوا الصباح تهادى في مرابعها

ــن املـــروءة؟   قــالــوا الــعــروبــة أي

ايــن احلضارة؟ الثقافــة    قالوا 

  قالوا للعـــال يسمــو كـل حــر

  قالوا الكويت، قلت فمن ذا يعاديها؟! 

 ختام مهرجان أطفال األحمدي في «البيرق مول»
 اختتم مهرجان اطفال االحمدي بمجمع 
البيرق مول بالعقيلة بمناسبة احتفاالت 
محافظة االحمدي باالعياد الوطنية والذي 
كان مصاحبـــا لمعـــرض تاريخ ومآثر 
المغفور له الشيخ احمد الجابر برعاية 
محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج 
مؤكدا على الوالء والوفـــاء لذكرى من 
سبقونا من االجداد واآلباء في حب الوطن، 
ومتوجا بكرنڤال االحمدي ومسيرة الوالء 
بشارع الدبوس بمنطقة الفحيحيل في 

بداية االحتفاالت.

  يذكـــر ان مهرجان االطفـــال تخللته 
االلعاب الترفيهية الى جانب المسابقات 
والفقرات الغنائية والعروض المسرحية 
من جانب ورقصات فنية للفرق االوروبية 
وااللعاب السحرية من ناحية اخرى، مما 
كان له االثـــر العظيم في ادخال البهجة 
والسرور في نفوس اهالي المحافظة بصفة 
عامة واالطفال على وجه الخصوص في 
مثل هذه االيام المباركة باالعياد الوطنية 
المجيـــدة والتي عمت البـــالد بالفرحة 

والخير. 

 نظم قسم تطوير احلقول اجلديد (شمال الكويت) بشركة نفط 
الكويت حفال وطنيا مبناســـبة األعياد الوطنية، وحضر احلفل 
عدد كبير من املشاركني ورؤساء الفرق في حقول الشمال، احمد 
صفر (احلقول اجلديدة) بدر السعد (دراسات املكمنية) حسني 

العجمي (الصابرية) مبارك املطيري (الروضتني).
  حيث اســـتهل حمد احلمـــد كلمة احلفل مهنئـــا العاملني في 
دائرة تطوير احلقول «شـــمال الكويت» والشعب الكويتي كافة 
بهذه األعياد الوطنية وبدوره استعرض احلمد تاريخ ومراحل 
احلياة في كويتنا احلبيبة من املاضي إلى احلاضر مرورا مبرحلة 

اكتشاف النفط ومرحلة الغزو الغاشم.
  واشتمل احلفل على مسابقات شعبية وتراثية وأخيرا مت شكر 
كل من رؤساء الفرق في تطوير احلقول وكل من ساهم وشارك 

في هذا احلفل ومت توزيع الهدايا على الفائزين. 

 استمرار توافد المهنئين على سفاراتنا لتقديم التهاني

 االحتفاالت بأعياد الكويت تواصلت في الخارج

على توسيع آفاق التعاون القائم 
مع الكويت في مختلف املجاالت 
والسيما على الصعيد االقتصادي 
ومبا يرتقي الى مستوى العالقات 

السياسية املتميزة.
  وعلـــى الرغـــم مـــن ان هذا 
االحتفـــال هـــو االول من نوعه 
منذ افتتاح الســـفارة الكويتية 
اال  في ســـلوڤاكيا قبل اشـــهر 
ان احلفل شـــهد حضورا كبيرا 
شارك فيه لفيف من الشخصيات 
السياسية واالنشطة االقتصادية 
ورجال االعـــالم وعدد كبير من 
نواب البرملان من كافة االحزاب 

السياسية.
  وتقدم سفيرنا بدر احلوطي 
باسمه ونيابة عن اعضاء السفارة 
بتهانيه الى صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء حفظهم اهللا والى 
املناسبة  الكويتي بهذه  الشعب 
العزيزة بأحـــر التهاني متمنيا 
على اهللا ان يدمي على الشـــعب 
الكويتي مشاعر الفرح واالزدهار 

ونعمة االمن واالمان. 

وفي مقدمتهم وزير الصحة ووزير 
العمل والشـــؤون االجتماعية 
ونائب رئيس البرملان اضافة الى 
رؤساء البعثات العربية واالجنبية 

املعتمدة لدى سلوڤاكيا.
  وقدم املسؤوالن السلوڤاكيان 
التهاني للكويت ولشعبها بهذه 
املناسبة وأكدا حرص حكومتهما 

خـــاص بالصناعـــات الكويتية 
اليوميـــة واملجالت  والصحف 
االسبوعية الصادرة في الكويت، 
وقسم خاص للحلويات الشعبية 

التقليدية.
اقامت ســـفارتنا لدى    كمـــا 
جمهوريـــة ســـلوڤاكيا احتفاال 
حضره كبار املسؤولني السلوڤاك 

سعد العسعوسي والسيدة حرمه 
وأعضاء السفارة املدعوين لهذا 

احلفل.
  وعلى هامـــش احلفل اقامت 
الســـفارة معـــرض «التـــراث 
الكويتي» الذي استعرض التطور 
والنهضة احلضارية والعمرانية 
إلى جناح  للكويت، باالضافـــة 

 اقامـــت ســـفارتنا لدى قطر 
احتفاال مبناسبة العيد الوطني 
الـ ٥٠ والذكرى الـ ٢٠ للتحرير 
والذكرى اخلامسة لتولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

مقاليد احلكم.
  وكان فـــي مقدمة اســـتقبال 
املهنئني من املسؤولني القطريني 
واطياف املجتمع القطري السفير 

علي الهيفي وأركان السفارة.
  وثمـــن الســـفير الهيفي في 
تصريح له احلضـــور القطري 
الكويت باملناسبات  الحتفاالت 
الوطنية والتـــي تعكس  عمق 
الثنائية بني الشعبني  العالقات 

الشقيقني في شتى املجاالت.
  واشـــاد بالـــدور البطولـــي 
لقطـــر اميرا وحكومة وشـــعبا 
ابان االحتالل العراقي عام ١٩٩٠ 
والذي سطر فيه الشعب القطري 
اروع الصور التي تعكس التالحم 

ووحدة املصير املشترك.
  بدورها اقامت سفارتنا لدى 
نيجيريا حفل اســـتقبال بهذه 
الذكرى، حيث استقبل السفير 
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