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نائب الرئيس السوداني افتتح املستشفى الكويتي التخصصي باخلرطوممحليات
اخلرطوم ـ كونا: افتتح نائب الرئيس السوداني احلاج ادم أمس »املستشفى الكويتي 
التخصصي« الذي مت متويله من قبل اللجنة الشعبية جلمع التبرعات بالكويت ونفذ بواسطة 
صندوق إعانة املرضى الكويتي بالسودان.
وحضر مراسم االفتتاح عدد من أعضاء اللجنة الكويتية وسفيرنا لدى اخلرطوم د.سليمان 
احلربي وعدد من الوزراء واملسؤولني السودانيني ومديرو املستشفيات ورؤساء املنظمات 
اخليرية والطوعية وعدد من قادة املجتمع السوداني.

في إطار االحتفاالت الوطنية ومرور 50 عامًا على إصدار الدستور

انطالق مسيرة »ويبقى الوالء للوطن« بأنشطة متنوعة ومشاركة 40 جهة

الزميل أحمد بهبهاني الزميل يوسف خالد املرزوق

قثم اجلليبي 

حتت رعاي���ة رئيس اللجنة 
الوطنية  العلي���ا لالحتف���االت 
الش���يخة أمثال األحمد انطلقت 
ام���س مس���يرة »ويبقى  عصر 
الوالء للوطن« مبشاركة 40 جهة 
حكومية وخاصة، وذلك احتفاال 

مبناس���بة م���رور 50 عاما على 
إصدار الدستور ومرور 51 عاما 
على استقالل الكويت ومرور 21 

عاما على عيد التحرير.
وأك���د وكي���ل وزارة الدولة 
لش���ؤون مجلس األمة ورئيس 

وذكر ان »طائرات حربية من 
س���الح القوة اجلوية في وزارة 
الدفاع حلقت فوق املسيرة، كما 
شاركت فرق موس���يقية تابعة 
للدف���اع والداخلي���ة واحلرس 
الوطني، اضافة الى مشاركة فرق 

اللجن���ة التنظيمية للمس���يرة، 
م.أحمد املرش���د، ان »املس���يرة، 
تخللتها أنشطة متعددة، وذلك 
ضم���ن االحتف���االت باالعي���اد 

الوطنية«.
وأضاف املرش���د ان املسيرة 

شعبية وش���خصيات كرتونية 
لالطفال«، مبينا ان هناك مقاعد 
خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة 
في املدرج املعد للجمهور الكرمي. 
وقال ان املسيرة شهدت استعراضا 
لهواة الدراجات النارية والسيارات 

انطلقت من أم���ام نادي ضباط 
اجليش وانتهت امام ابراج الكويت 

بشارع اخلليج العربي.
وأوض���ح أن ع���دد اجلهات 
املشاركة ارتفع إلى 40 جهة، منها 

عسكرية وحكومية وخاصة.

املختلفة ذات الطابع اخلاص، وان 
مرك���ز العمل التطوعي ش���ارك 
بفريق���ن، باالضاف���ة إلى فريق 
التصوير الذي قام بالتقاط صور 

للجمهور، وتسليمها لهم فورا.
عادل الشنان  ٭

من أجواء املسيرة
٭ مت توفير منصة متنقلة للحضور 

ملشاهدة العروض.
٭ لوحظ التواجد األمني الكثيف مع 
عروض االدارة العامة لالطفاء وفرق 

الكشافة والفرق الشعبية.
٭ وفرت وزارة الداخلية باصات 

لنقل اجلمهور من مواقف السيارات 
الى االحتفال مع وجود سيارات 

صغيرة ذات الدفع الرباعي لنقل كبار 
السن وذوي االحتياجات اخلاصة.

٭ مشاركة ذوي االحتياجات اخلاصة 
كانت بارزة وقدموا العديد من 

الفقرات املتنوعة.
٭ قدم احلرس الوطني عرضا 

عسكريا موسيقيا وقدمت الطائرات 
احلربية عرضا جويا أثناء االحتفال.

مشارك في املسيرة

عرض إلحدى الفرق

عرض فني فرقة فنية

عرض الطائرات احلربية الشرطة النسائية تواجدت في املسيرة

)أسامة أبوعطية( عرض للدراجات الناريةإحدى الطائرات املشاركة في املسيرة  

أنقرة ـ كونا: يبدأ وفد صحافي كويتي عالي 
املستوى اليوم زيارة الى تركيا يجري خاللها 
لقاءات مع كبار املسؤولني األتراك تتركز على 

العالقات الثنائية ومسائل إقليمية محل اهتمام 
مشترك.

ويضم الوفد رؤساء حترير ومسؤولي الصحف 
اليومية الى جانب نائب رئيس مجلس إدارة 

»كونا« رئيس جمعية الصحافيني احمد بهبهاني 
ورئيس حترير »كونا« راشد رويشد.

كما يضم الوفد رئيس التحرير الزميل يوسف 

خالد املرزوق ورؤساء حترير »الراي« ماجد 
العلي و»النهار« عماد بوخمسني و»كويت تاميز« 

الناطقة باالجنليزية عبدالرحمن العليان ونائب 
رئيس التحرير منسق زيارة الوفد عدنان الراشد 

ونائب رئيس حترير جريدة اجلريدة سعود 
العنزي ونائب رئيس حترير مجلة اليقظة داليا 

بهبهاني واملصور ماجد السابج.
وسيتم خالل زيارة الوفد التي تستمر 6 أيام 
لقاءات مع كبار املسؤولني األتراك على رأسهم 

الرئيس عبداهلل غول ونائب رئيس الوزراء 

املتحدث باسم احلكومة بولند ارينج عوة 
ومسؤولني آخرين في وزارة اخلارجية والهيئات 

االقتصادية.
ويتخلل الزيارة التي تشمل مدينتي أنقرة 

واسطنبول من الفترة بني الرابع وحتى التاسع 
من الشهر اجلاري االلتقاء بفعاليات اقتصادية 

تركية ومسؤولني أكادمييني باالضافة الى 
مسؤولني في مؤسسات إعالمية تركية بارزة.

وتهدف زيارة الوفد الى التأكيد على متانة 
العالقات الكويتية ـ التركية في ظل اتفاقيات 

التعاون املوقعة بني البلدين والتي تشمل معظم 
املجاالت السياسية واالقتصادية واالمنية 

والعسكرية والنقل والزراعة والطاقة والتبادل 
العلمي.

ويسعي الوفد الصحافي من خالل الزيارة الى 
بحث توسيع آفاق التعاون املمكنة بني البلدين 

وسبل دفع العالقات الى مجاالت أرحب من 
التبادل والتعاون الى جانب استطالع رأي القيادة 

السياسية التركية حيال التطورات احلالية في 
منطقة الشرق األوسط واملستجدات اإلقليمية.

برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك يقام »الشهر البيئي« في الفترة من 20 مارس 

الى 26 ابريل املقبل، وبرعاية الهيئة العامة للبيئة، 
واالمم املتحدة مبشاركة اكثر من 24 جهة من كبرى 

املؤسسات في الكويت التي اعلنت رعايتها واشتراكها 
في جميع فعاليات الشهر البيئي التي تشمل عددا 
من مدارس املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية 

واجلامعات واملراكز التجارية، واعلنت كل من شركة 
»عارف للطاقة« عن رعايتها الذهبية، وشركة تآزر 
للتأمني التكافلي عن مشاركتها في انشطة الشهر 

البيئي الذي تنظمه مجموعتا »ادارة« و»فيجن«.
وأكد مدير تطوير األعمال لشركة عارف للطاقة، قثم 

اجلليبي، حرص الشركة الكامل على أن تكون كل 
مشاريعها صديقة للبيئة، في كل الدول التي تتواجد 

بها، وخصوصا في الكويت، مشددا على ضرورة 
احملافظة على الوطن، لكي يتمتع ببيئة صحية 

وسليمة. وطالب اجلليبي في تصريح صحافي، 
بضرورة استثمار األجواء السياسية اجلديدة التي 

تعيشها الكويت حاليا، ومرحلة الهدوء في بادئ عالقة 
السلطتني التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أهمية 

إقرار قانون يجرم من يعتدي على البيئة بأي شكل 
من األشكال، إضافة إلى تفعيل دور جلنة حماية البيئة.

من جانبه، أوضح نائب مدير التسويق والعالقات 
العامة في شركة تآزر للتأمني التكافلي عبداهلل 

عبدالعزيز الدخيل، أن »تآزر« ستقدم مجموعة من 
املنتجات واخلدمات من خالل مشاركتها في فعاليات 
الشهر البيئي مثل تأمني السيارات والتأمني البحري 
والطيران والتأمينات العامة وتأمني احلياة والصحي 

اجلماعي.
أما عن تطلعاتهم وأهدافهم من املشاركة في الشهر 

البيئي، فبني الدخيل إن الرسالة التي أتت بها شركة 
تآزر للتأمني التكافلي في صياغتها ملفهوم التكافل 

شملت دورها الذي تؤديه جتاه املجتمع والذي 
جتسد في دعم تآزر للمجتمع من خالل دعم مختلف 
القطاعات التي يدور حولها املجتمع، موضحا أن تآزر 

صاغت استراتيجية مسئوليتها االجتماعية على دعم 3 
قطاعات رئيسية وهي البيئة والتعليم والصحة حيث 
نسعى من خالل دعم األنشطة البيئية الى املشاركة 

في حتقيق االستدامة لألجيال القادمة من خالل دعم 
مبادرات حماية البيئة.

وفد صحافي يبحث اليوم في تركيا العالقات الثنائية والقضايا املشتركة

الشهر البيئي ينطلق 20 اجلاري برعاية رئيس الوزراء


