
احتفلت سفارتا الكويت ل��دى بلجيكا 
وس��ل��ط��ن��ة ع��م��ان ب��ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ال58 
الستقالل الكويت والذكرى ال28 للتحرير 
وال��ذك��رى ال�13 لتولي سمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.
وف��ي بروكسل رف��ع سفير الكويت لدى 
بلجيكا ورئ��ي��س بعثتيها ل���دى االحت���اد 
األوروب����ي وحلف شمال األط��ل��س )ناتو( 
السفير جاسم البديوي باسمه واسم أعضاء 
السفارة أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى 
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد واحلكومة 
والشعب الكويتي بهذه املناسبة الوطنية 
الغالية. ورح��ب السفير البديوي بالعدد 
الكبير من الضيوف وشكرهم على مشاركتهم 
في احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية 
مشيرا إلى أن العدد الكبير من الشخصيات 
التي حضرت حفل االستقبال يظهر مدى 

مكانة الكويت وكثرة اصدقائها.
وأع��رب عن تقديره ملشاركة شخصيات 
رفيعة م��ن أع��ض��اء احل��ك��وم��ة البلجيكية 
ومؤسسات االحتاد األوروبي وحلف الناتو 
ونواب البرملان األوروبي والبرملان البلجيكي 
إل��ى جانب العديد من السفراء من مختلف 
أنحاء العالم ل��دى بروكسل في االحتفال 

بأعياد الكويت الوطنية.
وأك��د أن الكويت ت��واص��ل الظهور كبلد 
حضاري وإنساني ال يهتم بشعبه فحسب 
وإمنا يلعب أيضا دورا كبيرا ويبذل الكثير 
م��ن اجل��ه��د للحفاظ ع��ل��ى أم���ن واس��ت��ق��رار 

املنطقة.
وف��ي كلمة الترحيب ال��ت��ي ألقاها أم��ام 

الضيوف أش��ار السفير البديوي إل��ى قوة 
العالقات بني الكويت وبلجيكا وكذلك مع 
االحت��اد األوروب��ي وحلف شمال األطلسي.
وخاطب احلضور بالقول “شكرا لكم جميعا 
أص��دق��اءن��ا األع����زاء ال��ذي��ن أظ��ه��رمت إميانا 
بالكويت وقدمتم دعما لتعزيز اجلسور 
بني الكويت وأوروب��ا واستكشاف مجاالت 
جديدة للتعاون لبناء مستقبل أقوى لدولنا 

والعالم”.
وأكد تسجيل “إجنازات قوية” خالل عام 
مشيرا إلى عقد الكويت وبلجيكا مشاورات 
سياسية مهمة ستلعب دورا هاما في تطوير 
العالقات بشكل أكبر خاصة في مجال تنسيق 

اجلهود في مجلس األمن.
وأع��رب عن سعادته ألن العام احلالي 
سيشهد افتتاح بعثة االحت��اد األوروب��ي في 
الكويت ما يعزز العالقات االستراتيجية بني 

الكويت واالحتاد األوروبي.
وتابع ان “بعثتنا ل��دى الناتو افتتحت 
اي��ض��ا بفضل العمل املكثف ال���ذي ق��ام به 

اصدقاؤنا في الناتو.
 وباإلضافة الى ذلك فان املركز اإلقليمي 

للناتو ومبادرة اسطنبول للتعاون يعمل 
االن بكامل طاقته في الكويت ليكون معلما 

اخر للشراكة القوية بني الكويت والناتو”.
وق���ال ال��ب��دي��وي إن��ه يشرفه أن يرحب 
باملوسيقار فوزي اللنقاوي الذي وصفه بأنه 
أحد أفضل املوسيقيني في الكويت والعالم 

العربي.
وأم��ت��ع ال��ل��ن��ق��اوي وف��رق��ت��ه املوسيقية 
احلضور بأغان كالسيكية كويتية وموسيقى 

بلجيكية وعاملية.
وفي مسقط بدأت احتفالية سفارة الكويت 

لدى سلطنة عمان بعزف السالمني الوطنيني 
الكويتي والعماني ث��م قدمت ع��دة فقرات 
وطنية متنوعة كالقصائد الشعرية وأوبريت 
غنائي اضافة الى عرض فيلم وثائقي يعكس 
عمق العالقات الثنائية التي تربط البلدين 

الشقيقني.
وت��وش��ح مقر حفل ال��س��ف��ارة الكويتية 
في مسقط بصور سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد وسلطان عمان قابوس بن 
سعيد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

واإلعالم الكويتية واإلنارة امللونة.

واستقبلت سفارة الكويت خ��الل احلفل 
ال��ع��دي��د م��ن املهنئني يتقدمهم ش��ه��اب بن 
طارق آل سعيد كما استقبلت عددا من كبار 
املسؤولني ورجال األعمال واإلعالم وأعضاء 
السلك الدبلوماسي املعتمدين لدى سلطنة 

عمان.
ورفع سفير الكويت لدى السلطنة سليمان 
احلربي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
سمو أمير البالد وسمو ولي العهد واحلكومة 

والشعب الكويتي بهذه املناسبة.
وقال احلربي إن االحتفاالت الوطنية هي 

مناسبات لها وق��ع خ��اص في قلوب محبي 
كويت االنتماء وال��والء مشيرا إلى أنها ذات 
معان سامية حتمل في طياتها مشاعر احملبة 
والتالحم ب��ني الشعب الكويتي وقيادته 

احلكيمة.
وأش���اد بالعالقات التي تربط الكويت 
وسلطنة عمان مؤكدا انها مثال يحتذى به في 
العالقات بني الدول والتي اساسها ثابت على 
دعم كل ما من شأنه ان يدفع تلك العالقات 
املتميزة إلى مجاالت رحبة مبا يخدم مصلحة 

الشعبني الشقيقني.
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االحتفاالت  احل��رب��ي: 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة ل�����ه�����ا وق�����ع 
خ���������������اص ف������������ي ق������ل������وب 
م��������ح��������ب��������ي ال��������ك��������وي��������ت

سفارتا الكويت ببروكسل ومسقط حتتفالن باألعياد الوطنية

البديوي:للكويت دور كبير في حفظ أمن واستقرار املنطقة

لقطة جماعية لسفير الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى االحتاد األوروبي وحلف شمال األطلس )ناتو( السفير جاسم البديوي مع أعضاء السفارة

3« بحضور آالف املواطنني واملقيمني  مكتب الشهيد اختتم »شكرًا 

فاطمة األمير: نفخر مبشاركة أبناء الشهداء 
وإدارتهم لفعاليات املهرجان

ريا�ض عواد 

اختتم مكتب الشهيد مساء أمس 
اخلميس مهرجان )شكرا 3( الذي أقيم 
مبناسبة األعياد الوطنية، وشهد عدة 
فعاليات متميزة ومتنوعة استقطبت 
اجلمهور من مختلف محافظات دولة 
الكويت وشهدت حضوراً مميزاً على 

مدار أيام املهرجان.
وقالت الوكيل بالديوان األميري 
املدير العام ملكتب الشهيد فاطمة األمير: 
إن الفعالية في موسمها الثالث قدمت 
الشكر جلميع أهل الكويت، بعدما قلنا 
)شكرا 1( لدول التحالف، و)شكرا 2( 
ملن كان داخل الكويت وساهم في فترة 
العدوان، وندعو الله دائماً بأن تكون 
الكويت بخير، ونتمنى وج��ود هذه 
احلفالت وتكون على املستوي املرجو 
لكي يجد الناس مكانا يعبرون فيه عن 

فرحتهم باألعياد الوطنية. 
وأش���ارت إل��ى أن البرنامج مت من 
خالله استعراض تضحية أهل الكويت 
خالل فترة العدوان وإظهار ذلك ملن لم 
يكن م��ت��واج��د خ��الل ف��ت��رة ال��ع��دوان 

ولم يرى األح��داث، مضيفة: والشيء 
الذي يجعلنا نفخر هم أوالد الشهداء 
فهم من يديرون كثير من االحتفاالت 

املوجودة.
وأكدت فاطمة األمير أنه مت بالفعل 
م��ن��ذ األس���ب���وع امل���اض���ي التحضير 
لفعاليات )شكرا 4( التي ستقام في 
العام املقبل، معربة عن الشكر لكل من 
حضر أو ساهم سواء من االعالمني أو 
وسائل اإلعالم وشركة بترول اخلليج 
والديوان االميري الذين سهلوا جناح 
الفعاليات والوصول الي هذا املستوي 

املتميز.
م��ن جانبه ق��ال مدير إدارة مكتب 
امل��دي��ر ال��ع��ام وم��دي��ر إدارة التخليد 
مبكتب الشهيد ب��ال��دي��وان األم��ي��ري 
واملنسق ال��ع��ام ملهرجان )ش��ك��را 3( 
صالح العوفان إنه مت االفتتاح الرسمي 
للمهرجان الثالثاء املاضي بحضور 
وزير شؤون الديوان االميري الشيخ 
علي اجلراح ممثال عن صاحب السمو 
أمير ال��ب��الد، و بحضور نائب وزي��ر 
شؤون الديوان األميري الشيخ  محمد 

العبد الله حيث كانت االنطالقة من 
)سيتي ستيبب( حيث تضمن عرض 
الليزر والهيلوجرامي وال��ذي جسد 
حركة الكويت من ي��وم التحرير 26 
إل��ى اس��ت��الم احل��ك��م لصاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ ص��ب��اح األح��م��د، 
ويستمر هذا العرض إلى رؤية الكويت 
)2035( ال��ك��وي��ت اجل��دي��دة ورؤي��ة 
صاحب السمو بتحويل الكويت الي 

مركز مالي وجتاري عاملي.
وب���ني ال��ع��وف��ان أن���ه مت ب��ع��د ذل��ك 
االنتقال إل��ى )ف��ري��ج ش��ق��ردي( حيث 
مت تقدمي ع��رض م��ن فريق م��ن أيتام 
إندونيسيا املوجودين في قرية الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د ف��ي مدينة باندومق 
وقدموا فقرات غنائية وشعرية القت 
استحسان احلضور، وذلك لرد جميل 
التبرعات من أه��ل الكويت وصاحب 

السمو، 
 وأوضح أن )فريج شقردي( احتوى 
جميع األم��اك��ن العلمية والترفيهية 
للطفل، كنوع من االحتفال لالطفال 
ب��األع��ي��اد الوطنية بطريقة حديثة 

وب���دون أي إي���ذاء الح��د، وف��ي الوقت 
نفسه للتعرف على معلومات جديدة، 
مبيناً أن ذل��ك يعد ن��وع م��ن التحفيز 
الوطني من مكتب الشهيد لتنمية الطفل 
ومهاراته الوطنية ومعرفته، والتأكيد 
على أن الكويت تستحق التضحية من 

خالل الشهداء األبرار.
وأش��ار العوفان إل��ى أن املهرجان 
شهد مشاركة الكثير من أبناء الشهداء، 
حيث كانوا يقومون بالشرح لألطفال 
ع��ن ال��ب��ط��ول��ة والتضحية م��ن أج��ل 
الوطن وتعلم احترام الكبير واملدرس 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال���وط���ن وم��ن��ش��أت��ه 

ومرافقه.
ولفت إلى أن املهرجان شهد أيضاً 
فعالية علي املسرح الروماني للفنانة 
سماح والفنان بدر نوري حيث قدموا 
أغاني وطنية، إضافة إلى عرض لفرقة 
اجلهراء والسيف للعرضة ، كما شهد 
املهرجان مسابقات وع��رض للفرقة 
النسائية م��ن عائلة ال��دوخ��ي، حيث 
قدموا الفن الشعبي األصيل للجمهور، 
مبيناً أن املسرح يسع ل� 1300 فرد 

باحلجز املسبق باملجان وذلك لتنظيم 
وملنع التدافع. 

وحول مشاركة أبناء الشهداء في 
التنظيم ق��ال: نحن شركاء الشهداء، 
نخلد ذك��راه��م وأب��ن��اءه��م يساهمون 
معنا بتوضيح ص���ورة البطولة، 
وشعرنا بطريقة شرحهم للجمهور 
خ��الل امل��ه��رج��ان ب��وج��ود روحانية 
أكثر وتقبل اكبر من الناس لكالمهم 
عن الشهداء، ولهم أدوار كبيرة من 
خ��الل خرجني )أكادميية 2 ( الذين 
قاموا بتقدمي أمور تكنولوجية جديدة 
منها )فريق رؤي��ة( الذي جعلك تري 
متحف الشهيد م��ب��اش��رة وان���ت في 
مكانك من خالل النظارة التفاعلية، 
وحاليا يذهبون الي م��دارس الكويت 
لعرض فكرتهم، وبالنسبة لنا هذه 
نقلة نوعية ألب��ن��اء ال��ش��ه��داء، فعند 
بداية مكتب الشهيد كانت أعمارهم 
صغيرة واألن ب��دأوا يأخذون الدور، 
وحاليا لدينا 40 من أبناء الشهداء في 
األكادميية، والسنة القادمة سينضم 

الينا 40 آخرين.

»بيت الزكاة« هنأ القيادة السياسية والشعب الكويتي واملقيمني 

العتيبي: ندعو الله أن يدمي 
أف��راح��ن��ا ب��األع��ي��اد ال��وط��ن��ي��ة 

في ظل قيادتنا احلكيمة
أعرب بيت الزكاة عن خالص 
تهنئته للكويت أميراً وحكومًة 
وشعباً وجميع املقيمني على 
أرض���ه���ا مب��ن��اس��ب��ة األع���ي���اد 
الوطنية لدولة الكويت وحلول 
ال��ذك��رى 58 ل��ي��وم االستقالل 

و28 ليوم التحرير.
وبهذه املناسبة تقدم مدير 
ع��ام بيت ال��زك��اة محمد فالح 
العتيبي - بخالص التهاني 
والتبريكات لصاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ صباح 
األحمد “قائد العمل اإلنساني”، 
وولي عهده األمني سمو الشيخ 
ن����واف األح��م��د وإل����ى رئيس 
مجلس ال���وزراء سمو الشيخ 
جابر امل��ب��ارك ، وعموم شعب 
الكويت الكرمي بهذه املناسبة 
الوطنية الطيبة العزيزة على 

قلوب اجلميع .
وأض��اف العتيبي إن البيت 
يحرص دائما على املشاركة في 
الفعاليات الوطنية إمياناً منه 
بدوره في دعم املواطنة والوالء 
واالنتماء للكويت واستحضار 
املعاني الوطنية النبيلة والقيم 
الهادفة التي تنطوي عليها تلك 
املناسبات ، وتوعية األجيال 
امل��ت��ع��اق��ب��ة ب���ال���دور ال��ف��اع��ل 
لرموز دولة الكويت وحكامها 
السابقني الذين أرس��وا دعائم 
الوحدة الوطنية ، وأننا يجب 
أال ننسى شهداءها الذين ضحوا 
ب���أرواح���ه���م ف����داء الس��ت��ق��الل 
وحرية هذا الوطن ، كما أننا ال 
ننسى أبناء الوطن املخلصني 
الذين أعطوا بسخاء في مختلف 

املجاالت لرفعة شأن وطنهم.
وأش����اد العتيبي ب��ال��دور 
ال��ري��ادي لصاحب السمو في 
قيادة دفة البالد نحو االستقرار 
وال��ت��ق��دم والتنمية ف��ي شتى 
امل��ج��االت وعلى رأسها العمل 
اإلنساني فحظي سموه بلقب 
“قائد العمل اإلنساني” من 

األمم امل��ت��ح��دة ، ف��م��ن خ��الل 
ج��ه��وده احلثيثة وع��ط��اءات��ه 
املتوالية في دعم العمل اخليري 
واإلن��س��ان��ي ال��ذي تضطلع به 
دولة الكويت رسمياً وشعبياً 
، ت��ب��وأت دول��ة الكويت مركز 
ال��ري��ادة واالهتمام وأصبحت 
محط أنظار العالم لكل حدث 
يساهم في رفع املعاناة وتوفير 
احلياة الكرمية لكل إنسان في 
هذا العالم ، فاستحقت الكويت 
لقب “ مركز العمل اإلنساني “ 
، تعزيزاً لقيم وسمات أخالقية 
ت��ت��م��اش��ى م��ع ت��ع��ال��ي��م ديننا 
احلنيف، وتعكس حب الشعب 
ال��ك��وي��ت��ي  ل��ل��ع��م��ل اخل��ي��ري 

وجتذره في نفوس أبنائه .
وش���ك���ر ل��س��م��وه رع��اي��ت��ه 
الكرمية وتوجيهاته السديدة 
للبيت ما مكنه من مواصلة عمله 
وحتقيق رؤيته للريادة والتميز 
في خدمة فريضة الزكاة والعمل 
اخل���ي���ري واإلن���س���ان���ي داخ���ل 
الكويت وخارجها لُيسجل البيت 
إجنازات وبصمات واضحة في 
ه��ذا املجال واملساهمة في دفع 
مسيرة التنمية والبناء في بلدنا 

احلبيب.
و متنى العتيبي أن تكون 
األعياد الوطنية للكويت نبراسا 
لتحقيق اللحمة الوطنية ومزيدا 
من األمن والسالم واالستقرار 
والرخاء ، داعياً الله سبحانه 
وتعالى بدوام التوفيق والسداد 
ل��ل��ج��م��ي��ع خل��دم��ة ال��ك��وي��ت، 
وأن يحفظ الكويت وأميرها 
وشعبها واملقيمني على أرضها 
من كل مكروه ، وأن يدمي عليها 
نعمة األمن واألمان ، وأن تظل 
الكويت بلد العزة والشموخ 
وقبلة كل املتطلعني لألعمال 
اخل��ي��ري��ة واإلن��س��ان��ي��ة ، وأن 
تعود علينا أعيادنا الوطنية 
كل عام واجلميع بخير إن شاء 

الله.

جانب من إحدى الفعاليات فاطمة األمير تكرم إحدى املشاركات

Friday 22th February 2019 - 12 th yearاجلمعة 17 من جمادى اآلخر 1440 ه�/ 22 فبراير  2019 - السنة  الثانية عشرة

جانب من احتفالية سفارة الكويت لدى سلطنة عمان

وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق يشارك الكويت احتفاالتها الوطنية في السفارة الكويتية في مسقط

سفارة الكويت في »الرياض« تستعد 
لالحتفال باألعياد الوطنية

استعدت سفارة الكويت في اململكة العربية السعودية لالحتفال باألعياد الوطنية 
لدولة الكويت وبذكرى تولي سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم بتزيني 
مبنى السفارة بصورة سموه وخ��ادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 

وعلمي البلدين الشقيقني.
وقالت السفارة في بيان صحفي أول أمس إن استعداداتها السنوية لالحتفال باالعياد 
الوطنية »تأتي تعبيرا عن الفرحة والفخر واالعتزاز بهذه املناسبات الوطنية الغالية على 
قلوب أهل الكويت وامتدادا لالحتفاالت في بلدنا العزيز وبسفاراته في اخلارج ومشاركة 

إلخواننا في اململكة الغالية«.
وأعربت السفارة عن اعتزازها باملناسبات الوطنية الغالية »مبا متثله من رمزية 
وطنية نشارك بها املواطنني الكويتيني املتواجدين في ارض اململكة والشعب السعودي 
وجميع األصدقاء من دول العالم أجمع« متمنية دوام االزدهار والتقدم واألمن واألمان 

لكويت احملبة والسالم.


