
 15  محليات  االربعاء ١٩ يناير ٢٠١١   

 انطلقت البروڤة العسكرية االولية العادة متثيل 
حترير جزيرة قاروه ورفع العلم الكويتي عليها 
كونهـــا اول ارض كويتية حتـــررت في الـ ٢٥ من 
يناير عام ١٩٩١ بحضور رئيسة اللجنة االعالمية 
املنبثقة عن اللجنة العليـــا لالحتفاالت الوطنية 

الشيخة امثال االحمد.
  وقالت الشيخة امثال في تصريح صحافي عقب 
االنتهـــاء من االســـتعدادات النهائية حلفل ذكرى 
حترير جزيرة قاروه «ان االستعدادات جنحت بكل 
املقاييس بفضل جهود العســـكريني املشاركني في 

حفل االستعداد».
  واضافت «انني شـــاهدت احلماس الكبير في 
وجوه العسكريني والغواصني ورجال خفر السواحل 
واجليش ممثلني بالقوة البحرية الكويتية وجميعهم 

ادوا الدور بنجاح كبير».
  واوضحت ان السبب الرئيسي الذي ادى لالحتفال 
على هذه االرض هو تخليد ذكرى التحرير، مبينة 
ان جزيرة قاروه كانت اول ارض كويتية حتررت 

من الغزو قبل ٢٠ عاما.
  واشادت الشيخة امثال بالعسكريني الكويتيني 
الذين شـــاركوا في حترير اجلزيرة ورفعوا على 
ارضها علم الكويت وسجدوا هللا حمدا وشكرا على 
نعمة التحرير مضيفة انها دعتهم للمشـــاركة في 
االحتفال الذي سيقام في الـ ٢٥ من يناير اجلاري 

على جزيرة قاروه.
القائمـــني على    ودعـــت 
الوطنية  االحتفال باالعياد 
الى اعطاء هذه االرض حقها 
فـــي االحتفال مـــن كل عام 
موضحـــة ان جزيرة قاروه 
تركت ولم تذكر في السنوات 
املاضية وان االحتفالية ستبدأ 
العام وســـتكون  من هـــذا 
بصورة سنوية من كل عام 
لتذكير الناس بذكرى حترير 

اجلزيرة.
  واشارت الى الدور الكبير 
الذي لعبته سفينة االسناد 
«درر» في حترير اجلزيرة 
وما قدمته من اسناد للقوة 
العسكرية داعية الى توضيح 
القصة احلقيقيـــة لتحرير 

اجلزيرة جلميع الناس.
  واضافت الشيخة امثال ان لدى القوة البحرية 
الكويتية في اجليش  الســـيناريو الكامل لكيفية 

حترير ارض اجلزيرة من العدو قبل ٢٠ عاما.
  وذكرت ان االســـتعدادات كشفت احلماس لدى 
الشباب الكويتي ممثلني برجال اجليش من وزارة 

الدفاع والقوة البحرية وخفر 
الســـواحل التابعني لوزارة 
الذين تدربوا منذ  الداخلية 
الصباح الباكر على عمليات 
الكويت  االنزال، داعية اهل 
الـــى «ان يعلمـــوا ابناءهم 
قيمة االرض ومـــدى حبنا 

لها وتعلقنا بها».
  مـــن جانبه قـــال املقدم 
البحـــري باجليش بشـــار 
عبداحلســـني عبدالرضـــا 
ان سفينة االســـناد «درر» 
كانت تابعة خلفر السواحل 
الكويتية ولدى انســـحاب 
الغزو  الكويتية في  القوات 
اجتهت مـــع القطع البحرية 
العســـكرية الـــى البحرين 
وشاركت في حرب التحرير 
حيـــث كانت خط االمـــداد االول للقوات البحرية 
الكويتية املشاركة في التحرير مضيفا انها تتبع 

حاليا القوة البحرية الكويتية.
  من جانبه اوضح املقدم الركن البحري في القوة 
البحرية الكويتية بوزارة الدفاع عصام الســـيف 
ان هذه البروڤة تهدف الى االســـتعدادات اجليدة 

لالحتفال الكبير الذي ستشـــهده اجلزيرة في الـ 
٢٥ من الشهر اجلاري.

  وذكر ان االستعدادات جرت قبل ٣ اشهر مع كل 
القطاعات احلكومية املشاركة في االحتفال الجناح 
احلدث ونقل الصورة احلقيقية والكاملة ملا جرى 
للجزيرة يوم حتريرهـــا من الغزو الصدامي قبل 

٢٠ عاما.
  واشار الى اجلهات الرسمية املشاركة في االحتفال 
وهـــي وزارة الدفاع (القـــوة البحرية الكويتية) 
ووزارة الداخــلية (ادارة خفر السواحل) واالدارة 
العامة لالطـــفاء ومؤســـســـة البترول الكويتية 
وشركة نفط الكويـــت والهيـــئة العــــامة للزراعة 
والثروة السمكية والهيئة العــامة للبيئة ومركز 
العمل التطوعـــي واجلمـــعية الكويـــتية حلماية 
البيئة واحتاد اجلمعيات التعاونية والنادي العلمي 
والنادي البحـــري الرياضي اضافة الى وســـائل 

االعالم.
  وقال السيف ان االســـتعدادات اكتملت للحفل 
الكبير الذي ســـيقام في ذكـــرى حترير اجلزيرة، 
مبينا ان االحتفالية ســـتتضمن انزاال بحريا مع 
رفع علم الكويت وســـط اجلزيرة وترديد النشيد 
الوطني ثم اقامة صالة الظهر والدعاء هللا عز وجل 
ان يحفظ الكويت من كل مكروه مع احلمد والشكر 

هللا على نعمة التحرير. 

 الشيخة امثال االحمد 

 جانب من االجتماع التنسيقي 

 حددت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل يوم ٢٨ من فبراير املقبل 
يوما لالحتفال باالعياد الوطنية في دور الرعاية االجتماعية.

  وقال العضو فـــي جلنة االعداد والتحضير الحتفاالت الوزارة 
باالعيـــاد الوطنية علي املال لـ «كونا» امس، ان الوزارة لن تكتفي 
باالحتفال بدور الرعاية فقط بل ستحرص على ان تشمل االحتفاالت 

العديد من قطاعاتها ومنها اجلمعيات التعاونية.
  وأضاف املال الذي يشغل مدير ادارة العالقات العامة في الوزارة 
ان هذه اجلمعيات ستقوم بتزيني املباني احلكومية التابعة للمنطقة 
وتوفير وجبات غذائية وعصائر ومرطبات توزع على اجلمهور، 
كما ســـتقوم املقاهي الشعبية بتوزيع الشاي واالطعمة الشعبية 
على احلضور إلضفاء جـــو من التراث الكويتي اضافة الى اجراء 

مسابقات ثقافية لالطفال.
  واوضح ان اللجنة جتتمع بشكل دائم وتبذل جهودا مضاعفة 
لتنفيذ االقتراحـــات اخلاصة باالحتفـــاالت الوطنية حتى تظهر 
بأحســـن صورة مشـــيرا الى ان احد البنوك اعرب عن رغبته في 
رعاية مهرجان الوزارة الذي سيتم خالله توزيع مطبوعات وبوستر 

خاص باملهرجان.
  وذكر ان احتفال دور الرعاية االجتماعية سيتضمن العديد من 
الفقرات املوســـيقية والوطنية اضافة الى افتتاح الورشة الفنية 
ملعرض السيارات القدمية وفقرة املسابقات للجمهور وفقرة تراثية 

شعبية واخيرا فقرة االلعاب النارية.
  يذكر ان مهرجان االحتفال بدور الرعاية سيتم مبشاركة جميع 
قطاعات وزارة الشـــؤون االجتماعية والعمل على ان يتم تكليف 
ادارة املرأة والطفولة بإعداد اوبريت يتناسب مع حجم املناسبة. 

 القاهرة ـ هناء السيد
  أكد رئيـــس بيت الكويت 
الوطنية ورئيس  لألعمـــال 
احتاد املنتجـــني اخلليجيني 
يوســـف العميـــري ان بيت 
الوطنية  الكويت لألعمـــال 
الـ  يحتفل بأعياد االستقالل 
٥٠ والتحرير الـ ٢٠ في ثوب 
جديد، حيث يقام ألول مرة 
مهرجـــان دولي حتت رعاية 
بيت الكويت لألعمال الوطنية 
حيث تشارك ٧ دول عربية 
الذي  املهرجان  وأجنبية في 
مت تصميم عدد من املخيمات 

على البحر بشـــكل يعّبر عن تراث كل دولة وثقافتها وفنونها 
الشـــعبية، كما تعــرض تلك الدول تاريـــخ العالقات الدولية 
مـــع الكويت من خالل عرض للوثائق النـــادرة والصور التي 
جتمع حكام الكويت وأعضاء احلكومة واملســـؤولني، وتشمل 
كذلـــك عرضا لالتفاقيات الدولية واألحداث التي قد يراها زوار 

املهرجان ألول مرة.
  وأشار العميري الى ان الدول املشاركة هي بريطانيا وفرنسا 
وأميركا حيث يحضر رؤســـاء الدول مثل الرئيس الفرنســـي 
ساركوزي وجون ميجور ومت اختيار اململكة العربية السعودية 
ضيف شرف املهرجان، كما تشارك مصر ولبنان، وليبيا التي 

تشارك ألول مرة في أنشطة بالكويت.
  وأشـــار العميري الى زيارته األخيرة الى ليبيا حيث التقى 
األمني العام لهيئة االذاعة والتلفزيون في ليبيا علي الكيالني، 
مشيرا الى ان التلفزيون الليبي قام خالل تلك الزيارة ببث عدد 
مـــن األفالم الوثائقية عن العالقات الدولية بني الكويت وليبيا 
ولقاءات صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والرئيس 

الليبي معمر القذافي.
  وثّمن العميري جهود سفيرنا بليبيا السفير مبارك العدواني 
وجهـــوده وتواصله من اجـــل تنمية العالقـــات الثنائية بني 

البلدين.
  وذكر العميري ان املهرجان يقام خالل الفترة من ٢٢ الى ٢٧ 
فبرايـــر املقبل حيث تقيم كل دولة مهرجانا خاصا بها وعرضا 

للتراث الفلكلوري وعددا من الفنون الشعبية. 

 عقد صبــــاح امس في مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
باجليش اجتماعا تنسيقيا بني اجليش ممثلة مبديرية التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة ووزارة الدفاع ممثلة بهندســــة املنشآت العسكرية 
ووزارة االعالم ممثلة بتلفزيون الكويت ملناقشة اهم االمور واملواضيع 
املتعلقة باجلوانب االدارية واالعالمية والفنية لكل االحتياجات الالزمة 
للعرض العسكري املزمع اقامته مبنطقة الصبية في ٢٦ فبراير ٢٠١١ 
مبناسبة مرور خمسني عاما على االستقالل وعشرين عاما على التحرير 
وخمسة اعوام على تولي صاحب السمو األمير القائد األعلى للقوات 

املسلحة الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.
  وتتضافر اجلهود مع تعاون جميع العاملني لإلســــراع في اجناز 
وامتام العمل بالشكل املطلوب وحســــب ما مت التخطيط له إلظهاره 
بالصورة النهائية قبل املوعد احملدد للعرض العســــكري وتذليل كل 

الصعاب والعقبات لهذا احلدث الكبير.
 

 أكدت أنها شاهدت الحماس الكبير في وجوه العسكريين والغواصين

 أمثال األحمد شهدت البروڤة العسكرية إلعادة
  تحرير جزيرة قاروه استعدادًا لالحتفاالت الوطنية

 يقام في الصبية ٢٦ فبراير المقبل

 االحتفاالت تشمل جميع القطاعات والتعاونيات

 خالل الفترة من ٢٢ إلى ٢٧ فبراير المقبل

 تنسيق بين الجيش والدفاع واإلعالم 
حول العرض العسكري خالل األعياد

 «الشؤون»: ٢٨ فبراير يوم لالحتفال 
باألعياد الوطنية في دور الرعاية

 ٧ دول تشارك في مهرجان
  بيت الكويت لألعمال الوطنية

 يوسف العميري 

وليبيا  المهرجان  شـرف  ضيف   السـعودية 
ألول مـرة تعرض تاريـخ العالقات بيـن البلدين


