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عمرالسامرائي

أعلن مشرف صالة التزلج 
وحديقة النافورة بش���ركة 
السياحية عمر  املشروعات 
السامرائي أن صالة التزلج 
الكبرى بدأت في اس���تقبال 
جمهورها، مبينا أن صالتي 
الكبرى والصغرى  التزلج 
أصبحت���ا اآلن جاهزت���ن 

الستقبال الرواد.
وأشار السامرائي إلى أنه 
مع إعادة تشغيل الصالة مت 
إع���داد البرامج والفعاليات 
التي  واألنش���طة املختلفة 
س���تقدم للرواد على مدار 

الع���ام، مضيفا أنه لم يطرأ 
أي تغيي���ر عل���ى املواعيد 
التشغيلية، حيث تستقبل 
الصالة زواره���ا يوميا من 
الثامنة والنصف  الس���اعة 
صباحا وحتى العاشرة مساء 
على مدار 7 فترات للدخول 

في اليوم الواحد.
وأوضح أن هناك اشتراك 
تدري���ب للكب���ار والصغار 
ابت���داء م��ن ع��م���ر ث�الث 
سنوات برسم اشتراك بقيمة 
عشرة دنانير للفرد ب��واقع 
أرب���ع حصص مدة احلصة 

الواحدة ساعة ونص��ف مع 
مدرب متخصص، مش���يرا 
إلى أن قيمة تذكرة دخ��ول 
الصال�ة دينار ونصف للفرد 
م��ع توفير احلذاء اخلاص 
بالتزلج على اجلليد. وأضاف 
إمكانية  أن هن���اك أيض���ا 
االش���تراك الشهري لدخول 
الصال���ة بقيم���ة 40 دينارا 

للفرد.
 ومتنى السامرائي لزوار 
الصال����ة أن يقض���وا وقتا 
ممتعا ومفي���دا في رياضة 

وهواية مميزة.

السامرائي: صالة التزلج الكبرى تعاود استقبال زوارها تسلمت أوراق اعتماد السفير البدر

رئيسة كوسوڤو: تعيني سفير للكويت في بلدنا 
سيشكل جسراً لتعزيز التعاون املشترك

عزام الصباح: الكويت حريصة على استكمال 
ما تبقى من ملفات عالقة مع العراق

 رئيسة جمهورية كوسوفو عطيفة يحيى آغا تتسلم أوراق السفير جنيب البدر 

الشيخ عزام الصباح خالل لقائه سفير العراق لدى البحرين د. أحمد الدليمي

سراييڤو � كونا: قدم سفيرنا لدى جمهورية 
ألبانيا جنيب عبدالرحمن البدر أمس أوراق 
اعتماده أول س����فير غير مقيم للكويت في 
جمهورية كوس����وڤو.  ج����اء ذلك خالل لقاء 
الس����فير البدر برئيسة جمهورية كوسوڤو 
عطيفة يحيى آغا في مراسم جرت بالقصر 
الرئاس����ي في العاصمة بريشتينا بحضور 

عدد من كبار مسؤولي الدولة. 
 وقال السفير البدر ل� »كونا« بعد تقدمي 
أوراق اعتماده لرئيسة كوسوڤو انه نقل اليها 
حتيات صاحب الس����مو األمير وسمو ولي 
العهد، ومتنياتهما لشعب وحكومة كوسوڤو 
بتحقيق املزيد من التقدم واالزدهار.  ونقل عن 
رئيسة جمهورية كوسوڤو امتنانها ملواقف 
الكوي����ت الداعمة لبالدها ف����ي ظل العالقات 
األخوية املتميزة بن البلدين معربة عن الرغبة 
في تطوير وتوسيع آفاق التعاون املشترك 
في كل املج����االت السياس����ية واالقتصادية 
واالستثمارية.  وأضاف أن الرئيسة أشادت 

بالعالقات التاريخية مع الكويت حتى قبل 
إعالن استقالل كوسوڤو من خالل مشاريع 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية في 
كوسوڤو، مشيرة إلى أن تعين الكويت سفيرا 
لها في بالدها سيشكل جسرا لتعزيز التعاون 

املشترك. 
 وأكد البدر أن الكويت تعد الدولة ال� 85 
التي اعترفت بجمهورية كوسوڤو وذلك بتاريخ 
11 أكتوبر 2011 إميانا منها بأهمية اس����تقرار 
منطقة البلقان وتعزيز أوجه التعاون املشترك، 
مشيدا بالدور الذي اتخذته كوسوڤو في تعزيز 

دور املؤسسات الدميقراطية والقانونية. 
يذكر أن كوسوڤو أعلنت استقاللها في 17 
فبراير 2008 وحتدها مقدونيا من اجلنوب 
الشرقي وصربيا من الشمال الشرقي واجلبل 
األسود من الش����مال الغربي في حن حتدها 
ألبانيا من اجلنوب وتبلغ مساحتها حوالي 11 
ألف كيلومتر مربع في حن يبلغ عدد سكانها 

حوالي 2.2 مليون نسمة.

املنامة � كونا: أكد س���فيرنا لدى مملكة 
البحرين الش���يخ ع���زام الصب���اح أمس 
حرص الكويت على استكمال ما تبقى من 
ملفات عالقة مع العراق من خالل التوافق 

والتفاهم.
وأشاد الش���يخ عزام خالل لقائه سفير 
العراق لدى مملكة البحرين د.أحمد الدليمي 
بالزيارة »التاريخية« التي قام بها س���مو 
رئيس الوزراء الش���يخ جابر املبارك إلى 
العراق أخيرا وما متخض عنها من نتائج 
إيجابية. وقال إن زيارة سمو الشيخ جابر 
املبارك للع���راق جاءت في إط���ار تعزيز 

العالقات بن البلدين والعمل على تطويرها، 
مؤكدا في هذا اإلطار ان اس���تقرار وازدهار 
العراق من استقرار املنطقة. من جهته، أشاد 
س���فير العراق لدى البحرين بزيارة سمو 
رئيس مجلس الوزراء إلى العراق، مؤكدا 
أنها »أتت ثمارها وأثبتت املشاعر األخوية 
الصادقة جتاه العراق«. وثمن الدليمي دعم 
الكويت لع���ودة العراق بفاعلية للمجتمع 
الدولي وممارسة دوره جتاهه، معربا عن 
الشكر للكويت ملا قدمته من مساعدة إلخراج 
العراق من أحكام الفصل السابع انطالقا من 

حرصها على استقراره وازدهاره.

ڤيينا - كونا: قدم سفيرنا 
لدى پولندا عادل محمد حيات 
ش����يكا بقيمة 50 ألف دوالر 
تبرعا من الكويت الى »جمعية 
مس����اعدة األطف����ال املعاقن 
الپولندية« مبدينة ستروجي.  
جاء ذلك خالل مشاركة السفير 
حيات في فعاليات الدورة ال� 
16 للمهرجان الرياضي اخلاص 
بذوي االحتياجات اخلاصة 
الذي اقيم مبدينة »ستروجي« 
الپولندية االحد حتت رعاية 
رئي����س »جمعية مس����اعدة 
املعاقن الپولندية« ورئيس 
مجموعة الصداقة البرملانية 
الپولندي����ة   - الكويتي����ة 
الس����يناتور ستانيس����وف 
كوغ����وت.  وعبر حيات في 
معرض تعليقه على املهرجان 
ع����ن س����عادته »البالغ����ة« 
لتواجده بهذا اليوم الرياضي 
السنوي، مش����يدا باجلهود 
الدؤوبة للجمعية ورئيسها 
السيناتور كوغوت ملساعدة 
الشباب من ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
  م����ن جانب����ه، أش����اد 
السيناتور كوغوت مبستوى 
العالقات القائمة بن دولتي 
الكويت وپولندا واصفا اياها 
بانها »متميزة جدا وفي تطور 
مس����تمر«.  وثم����ن كوغوت 
مشاركة س����فارتنا في هذه 
الفعالية، مقدما الشكر للكويت 

حكومة وشعبا.

الكويت تتبرع بـ 50 
ألف دوالر جلمعية 
املعاقني في پولندا

y.abdul@alanba.com.kw

ومضات

يوسف عبدالرحمن

كبرت زهرتي احللوة 
وتزوجت وأجنبت 

رؤى في زمن الثورات، 
واختبأت عني فترة من 

الزمن لتطل علي وأنا 
في احلراك احلياتي 
مببادرتها اإلنسانية 

الرائعة »انساني« 
ولتقول لي بكل ثقة: 

يبه.. اريد دعمكم 
ودعواتكم لي ورفيقات 

دربي )انساني( 
فنحن ذاهبات الى 

االردن لتقدمي العون 
لأليتام واملنكوبني 
واجلرحى من أهل 

سورية احلبيبة وهنا 
ما لبثت ان صحوت 
من إغفاءتي الزمنية 
ألصحو على واقعي 

هاهي ابنتي تأخذ 
مني الدور اخليري 
واإلنساني واإلغاثي!
آه، لقد كبرت نواره 

وهذا اسمها وأنا أدلعها 
صغيرة وهي بحق 

ابنة أبيها وأمها فمن 
األب أخذت التربية 

واملمارسة النقابية يوم 
كانت منسقة إلحدى 
القوائم الطالبية في 

اجلامعة وهي قيادية 
ألمها الناظرة وهي 

إنسانة زرع وحصاد 
البيت الذي رباها 

وعلمها والعم الذي 
وجهها ووثق بحسن 

تصرفها وجميل فعلها.
ويح قلبي، ليتني 

استطيع مرافقة طفلتي 
الذاهبة للمنكوبني 

واملعوزين واجلرحى.. 
إنها حلظة الفخر ألي 

أب أن يرى نسله 
امتداده، أهذه طفلتي 

التي خبأتها في أضلعي 
وأقف أنا اليوم أمامها 
فرحا وباكيا ومفاخرا 

ومعجبا؟!
يا لشجاعتها وإقدامها 
وإنسانيتها، فأغمضت 

عيني وأنا أضمها 
وأشمها فهي بحق 

خير ما خرجت به من 
هذه احلياة الفانية مع 

أخواتها د.دانة وتسنيم 
وإخوانها مهند ومحمد 

وعبدالعزيز وأحمد.
ابنتي نوره: أناديك 
بحروفي وكلماتي 

وبكل نبض من 
نبضات قلبي الكويتي 

العربي واإلسالمي 
واإلنساني فلقد 
جسدت خطوتك 

هذه املسميات في 
شخصيتك يا حبيبتي 
ومثلت بلدك وشعبك 

خير متثيل مع رفيقات 
دربك اخليرات.

ومضة: أراك ابنتي 
في كل شيء جميل 

وعادل بعد ان شاهدت 
تقاريرك وصورك مع 
زوجك املصور املبدع 

»عبدالعزيز عبداهلل 
العلي« وال أكاد أصدق 
أن أرى هذا االحتراف 

في خطواتكم االعالمية 
واإلغاثية وكأنكم فريق 
احترافي ال متطوعون 

مجتهدون.
آخر الكالم: أتعلمني 

يا ابنتي نوره ان 
اسمك يضم في 

حروفه الناس والنبوغ 
والنجاح والندرة 

والنعم والنية فماذا 
 اريد اكثر من ذلك

 يا أم رؤى؟!
وصدقت يا ابنتي 

عندما قلت ان االمام 
عبدالعزيز آل سعود 
ـ رحمه اهلل ـ قال: 
سأغامر في سبيل 
النجاح حتى املوت، 

ولن ارجع حتى ادرك 
غايتي او اموت دونها 
ميتة البطل الشهيد.. 

وليس هناك عندي 
وعندك ابلغ من هذا 

القول. 

نوره.. »إنساني«!


