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 الرئيس النيجيري يهنئ الكويت باألعياد الوطنية

 هنأ الرئيس النيجيري د.جوناثان جودالك الكويت بالذكرى الـ 
٥٠ لالستقالل والـ ٢٠ للتحرير كما قدم التهنئة لصاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد مبناسبة الذكرى اخلامسة لتولي 
ســـموه مقاليد احلكم. وذكرت ســـفارتنا في ابوجا في بيان لها 
امس ان املمثل الرسمي للحكومة النيجيرية قدم في كلمة القاها 
في حفل العيد الوطني الذي اقامته سفارتنا في نيجيريا التهنئة 

لسفيرنا سعد عبداهللا العسعوسي باالعياد الوطنية.

  واكد انه يحق للكويتيني ان يفخـــروا ببلدهم بعد حتريرها 
من االحتـــالل العراقي وان الكويت تعتبـــر منوذجا للنجاحات 
الديبلوماسية واالقتصادية على مستوى اخلليج والشرق االوسط 
والعالم بأسره. واعرب املمثل الرسمي للحكومة النيجيرية عن 
امنياته في ان تستمر العالقة بني الكويت ونيجيريا وتزدهر في 
ظل التعاون املشترك واجلهود التي تقوم بها السفارة في «ابوجا» 

ممثلة في السفير العسعوسي. 

صيدها
واربح

صيدها
واربح

صيدها
واربح

صيدها
واربح

غـدًا

 «ثورة الوالء» تبرز محبة المواطنين ألميرهم وعشقهم لوطنهم

 محمد راتب
  لكل عاشق لهذا الوطن ان يترجم والءه له بالصورة 
التي يراها مناســـبة، وال يترك هذا احلب حبيســـا بني 
ضلوعه، لكن صبيحة خزعل ارادت ان تعبر عن والئها 
وبرها لبلدها واميرها بطريقتها اخلاصة، فقامت بدعوة 
ابناء الكويت واملقيمني على ترابها يوم اول من امس الى 
مشاركتها في حملة «ثورة الوالء» ولتجمعهم على حبهم 
لهذا البلد املعطاء ويتالشى في نفوسهم كل ما من شأنه 
متزيق وحدتهم الى جماعات او طوائف او حضر او بدو 

او سنة او شيعة.
  فـــي هذا الصدد، اكدت منظمـــة حملة «ثورة الوالء» 
صبيحة خزعل ان فكرتها هذه متحورت حول دعوة جميع 
ابناء الشعب واملقيمني الشرفاء لكتابة رسالة شكر ومحبة 
ووالء لصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد تؤكد 
على جتديد العهد لسموه وفي الوقت نفسه تؤدي رسالة 
الى العالم اخلارجي مفادها بأن شعب الكويت واملقيمني 

عليها امنا هم اســـرة واحدة وسيبقى مجتمعهم واحدا 
متماسكا ال ميكن ألي ظرف ان يعمل على تفريقه.

  ولفتت خزعل الى ان اللوحة التي متت كتابة رسائل 
الوالء عليها والتي يصل طولها الى ٥٠ مترا وارتفاعها 
الى مترين ونصف املتر مألتها كتابات شرائح متنوعة 
من ابناء الشـــعب واملقيمني، وعلى رأسهم بعض كبار 
الشخصيات مثل الشيخ دعيج اخلليفة، فقد هرع الكثير 
من احملامني واملستشارين والفنانني الى املشاركة في هذه 
الفرصة الطيبة، مشيرة الى ان مجموعة من املتطوعني 
اسهموا معها في اجناح هذه اللفتة الطيبة ليؤكدوا جميعا 
ان الكويت شـــعب واحد مهما تعددت اطيافه وطوائفه 
واحزابه، وقالت: سنبقى كويتيني يجمعنا الوالء واحملبة 

لصاحب السمو االمير.
  واعربت خزعل عن كونها واحدة من ابناء هذا الشعب، 
لهذا شاركت مثلهم في كتابة رسالة الوالء، حيث كتبت 
عبارة تقول: سيدي صاحب السمو: سنجعل جميع حكام 

العالم يتمنون لو كانت شعوبهم كالشعب الكويتي في 
حبـــه ووالئه الميره صباح الرابع. واطلقت خزعل نداء 
الى ابناء الشـــعب الكويتي حلضور صالة العصر يوم 
امس في قاعة اللؤلؤة قرب فندق سفير انترناشيونال 
على شارع اخلليج العربي، مشيرة الى ان املغزى من هذه 
الدعوة هو ان يقف ابناء الكويت من ســـنة وشيعة في 
صالة واحدة، حيث سيؤمهم الشيخ صالح الهاشم، حيث 
من املقرر بعد الصالة رفع املصاحف والدعاء واالبتهال 

حلفظ الكويت وشعبها واميرها من كل مكروه.
  من جهة ثانية، اعلنت خزعل انها تستعد لتنظيم معرض 
ملنتجات ومســـتلزمات املعاقني وذلك في الـ ٢١ من شهر 
ابريل املقبل، الفتة الى ان هذا املعرض سيكون توظيفيا 
لهذه الشريحة املهمة من االمة وذلك بالتعاون مع الهيئة 
العامة لشؤون ذوي االعاقة، وقال ان فكرة املعرض الذي 
سيقام على ارض املعارض في صالة أ٤ القت استحسانا 

كبيرا من قبل اجلهات املسؤولة في الدولة. 

 حملة نظمتها صبيحة خزعل وتضمنت رسائل محبة كتبها أبناء الكويت والمقيمون على أرضها بجميع أطيافهم

 عدد من أبناء الكويت يسجلون رسائل محبتهم ألميرهم

 الشيخ دعيج اخلليفة يتوجه لكتابة رسالته

 معروضات تراثية

 رسالة محبة إلى صاحب السمو األمير

 سفير البحرين الشيخ خليفة بن حمد مشاركا في املهرجان

 مشاركة من كل األعمار

 عدد من املشاركني في احلملة 

 مشاركتان حتمالن صور صاحب السمو األمير وأعالم الكويت

 مهرجان قصر نايف.. يحكي تاريخ الكويت

 جانب من املعروضات 

 دانيا شومان
  في إطار احتفاالت محافظة 
العاصمـــة بالعيد اخلمســـني 
لالستقالل والذكرى العشرين 
للتحرير ومرور خمسة أعوام على 
تولي صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم بتوجيهـــات من محافظ 
الشـــيخ علي اجلابر  العاصمة 
العاصمة أمس  أقامت محافظة 
األول مهرجانا ترفيهيا وتراثيا في 
قصر نايف، حضره سفير مملكة 
البحرين لدى الكويت الشـــيخ 
خليفة بن حمد آل خليفة الذي 
أكد في كلمة له خالل احلفل عمق 
العالقـــات الكويتية البحرينية 
املتجـــذرة، هذا وشـــاركت في 
املهرجان فرقة شعبية بحرينية 
قدمت للجمهور عددا من اللوحات 
العرضة  التراثيـــة من بينهـــا 
الشـــهيرة والتي شـــارك بجزء 
البحريني الشيخ  السفير  منها 
خليفـــة آل خليفـــة، كما حضر 
احلفل وأشـــرف على التنسيق 
العاصمة  األمني مدير محافظة 

اللواء طارق حمادة.
   واشتمل املهرجان على عدد 
كبير من األنشطة وسط حضور 
من اجلمهور ومشاركة شبابية 

التي كانـــت رائجة في الكويت 
بالستينيات والســـبعينيات، 
ومنها إعالنـــات ملنتجات ألبان 

ومشروبات غازية وسيارات.
العامة  العالقات    وكان مدير 
العاصمة  واإلعالم في محافظة 
فهد اليوســـف قد أكـــد أن هذا 
املهرجان يأتي في إطار االحتفال 
مبا تشهده البالد هذه األيام من 
أعراس وطنية منتشرة في جميع 
ارجائها، وأن هذا يدل على احلس 
الوطني والوالء الشعبي لقيادتنا 

ووطننا الغالي.
  وذكر اليوســـف أن مشاركة 
الفرقة الشعبية البحرينية تأتي 
في إطـــار تأكيد عمـــق العالقة 
املتجـــذرة بيننا وبـــني مملكة 
البحرين الشـــقيقة، ودلل على 
ذلك بحرص السفير البحريني 
على احلضور بنفسه إلى افتتاح 

املهرجان.
  وقـــال اليوســـف يأتي هذا 
املهرجـــان بهدف إطالع أجيالنا 
اجلديدة من أبناء الكويت على 
تاريخنـــا وموروثاتنا القدمية، 
مؤكدا على أن احلفاظ على هذه 
املوروثات القدمية أصبح واجبا 

وطنيا علينا جميعا. 

تطوعية مميزة، وضم عددا من 
التاريخيـــة املصغرة  املتاحف 
التي قدمها مواطنون كمشاركة 
منهم في األنشطة واملعروضات 
القدمية املختلفـــة، ومن بينها 
متحف خاص قدم عرضا جلوازات 
الكويت منذ بدايتها  السفر في 
القرن املاضي  أوائل  األولى في 
وحتى اليوم، وقسم آخر قدمت 
فيه عرضا تاريخيا للمشروبات 

الغازية التي انتجت في الكويت 
وانتشرت منذ األربعينيات وحتى 
اليوم وتطورها، كما قدم في قسم 
آخر عرض لعـــدد من الصحف 
القدمية  الكويتية  واملطبوعات 
ومن بينها األعداد األولى لبعض 
الكويتية، كما شهدت  الصحف 
ســـاحة قصر نايـــف الداخلية 
عرضا ملجموعة من الســـيارات 

التراثية.

  ولعـــل أفضـــل تعليق على 
املهرجـــان هـــو ما ذكـــره أحد 
احلضور عندما انتهى من جولته 
املهرجان يعتبر  قائال: «إن هذا 
وكأنـــه ١٠ متاحف في بعضها، 
وكأن هذا املهرجان يحكي تاريخ 

الكويت من كل األوجه».
  ومن أجمل األركان التي شهدها 
مهرجان قصر نايف جزء خاص 
باإلعالنـــات القدمية للمنتجات 

 (كرم ذياب)

 (كرم ذياب)


