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الحمد: احتفاالت الكويت بالعيد الوطني بالقاهرة تظاهرة حب مصرية

القاهرة ـ هناء السيد
صرح سفيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد بأن 
احتفال الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير 
في مصر يعد ترس����يخا للعالق����ات االخوية 
والتاريخية بني البلدين الش����قيقني على كل 

املستويات وتظاهرة حب مصرية للكويت.
وأوض����ح احلمد في كلمت����ه خالل احتفال 
س����فارتنا بالقاهرة بالعيد الوطني التاس����ع 
واالربعني وعيد التحرير التاس����ع عشر الذي 
شهد حشدا كبيرا من القيادات ورجال السياسة 
والديبلوماسية في مصر، ان العالقات املصرية 
� الكويتية متيزت على مدى تاريخها الطويل 
بتطابق وجهات النظر حيال القضايا العربية 
واالسالمية، كما تربط البلدين عالقات اقتصادية 

شهدت تطورا كبيرا خالل الفترة املاضية.
وأضاف ان الكويت احتلت املركز االول عربيا 
في االستثمار داخل مصر خالل عام 2008 كما 
تسهم االس���تثمارات الكويتية بشكل كبير في 
عملية التنمية مبصر مثلما تسهم اجلالية املصرية 

بدور بارز في عملية التنمية بالكويت.
وأش����ار الى ان للكويت مسيرة عطاء دائم 
ومثمر انعكست من خالل مؤسساتها كالصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية والذي 
اضطلع واليزال بدور فاعل في عملية التنمية 

بالدول العربية وغيرها من دول العالم.
وبني ان العالقات الثقافية بني الكويت ومصر 
تزداد مع الوقت عمقا ورسوخا، الفتا في الوقت 
نفسه الى وجود اكثر من 16 ألف دارس كويتي 
في اجلامعات واملعاهد املصرية، فضال عن العديد 
من املستثمرين والسائحني ممن يشكلون قوام 
اجلالية الكويتية مبصر ويعيشون في رحابها 

باحلب واألمان.
من جانبه، أكد وزير املواصالت ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري ان هذه 

كذلك أكد رئيس وكالة أنباء الشرق األوسط 
عبداهلل حسن ان الكويت تعد واحدة من الدول 
العربية الفاعلة واملؤثرة في املنطقة العربية 
نظرا ملواقفه����ا الثابتة في الدفاع عن القضايا 
العربية والتواصل مع كافة اجلهود الرامية حلل 
األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

باملنطقة.
ولفت إلى أن التواصل املستمر بني القيادتني 
في الكويت ومصر وتوافق وجهات النظر بني 
البلدين الشقيقني إزاء القضايا العربية والدولية 
عل����ى اختالفها عوامل أكس����بت العالقات بني 
البلدين مزيدا من اخلصوصية والفاعلية على 

مدار تاريخها.
وأع���رب عن أمله في ان تش���هد الكويت 
مزيدا من الرخاء والتقدم حتت مظلة قيادتها 
السياس���ية، مؤك���دا أن الع���دد الضخم من 
املشاركني في االحتفال بالعيد الوطني للكويت 
مبصر امنا يعكس بصدق مكانة الكويت قيادة 
وش���عبا في قلوب املصريني، وأعرب سفير 
اململكة العربية السعودية بالقاهرة السفير 
هشام ناظر عن س���عادته ملشاركة الكويت 
عرسها الوطني، مشيرا الى ان عيد الكويت 
هو عيد لنا باململكة وان دول اخلليج جتدد 
عرس���ها من خالل أعيادها الوطنية وجتدد 
شبابها ونحن نشاركها هذا التجديد وأشاد 
ناظر مبا تشهده العالقات األخوية بني خادم 
احلرمني الش���ريفني وصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ونرسل حتياتنا للكويت 
وندع���و اهلل ان تظل تنع���م باألمن واألمان 

ومزيد من االزدهار والتقدم.
وشارك الكويت أفراحها لفيف من سفراء 
دول مجلس التعاون اخلليجي وسفراء الدول 
اآلسيوية واألفريقية واألجنبية في مصر وعدد 
األدباء واملثقفني ورجال االعمال واإلعالميني.

التنمية االقتصادية واالجتماعية وتؤمنان بعدالة 
القضايا العربية وضرورة الدفاع عنها وحتسنان 

متثيل العرب في احملافل الدولية.
وأع����رب عن متنياته للكوي����ت مبزيد من 
االس����تقرار والرخاء في ظل القيادة الرشيدة 
لصاحب السمو األمير، مشددا في الوقت نفسه 
على أن مصر ستظل دائما بجانب الكويت في 
الدفاع عن القضاي����ا العربية مع حرص دائم 
على اس����تمرار التنسيق واالتصال على أعلى 

مستوى ملا فيه صالح املنطقة العربية.
وبدوره أكد رئيس وزراء مصر األس����بق 
د.عاط����ف عبيد ل� »كون����ا« ان العيد الوطني 
للكويت عيد ملصر ولكافة الدول العربية نظرا 
للدور املهم الذي تضطلع به الكويت في محيطها 

العربي.
وأض����اف عبي����د أن الكويت تض����م اكبر 
مؤسس����تني للتنمية العربية كما كان واليزال 
لها دور بارز ف����ي عملية التنمية االقتصادية 
واالجتماعي����ة العربية، مش����يرا الى ان القمة 
العربية التي استضافتها الكويت أخيرا تعد 
خير مثال على تواصله����ا مع هموم وقضايا 

املجتمع العربي.
ومن جانبه أكد األمني العام املساعد للمجلس 
اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة د.بدر املاص 
ان االحتفال بالعيد الوطني في مصر يكتسب 
مذاقا خاصا نظرا للود والعالقات الطيبة التي 

تربط بني البلدين على كافة املستويات.
ولفت الى ان هذه املناسبة السنوية الطيبة 
تس����هم في تعزيز الوحدة بني أبناء الش����عب 
الكويتي وترسخ العالقات الوطيدة واملتواصلة 
بني الكويت ومختل����ف دول العالم واملنطقة 
العربية، معربا عن أمله في  ان يس����تمر هذا 
البلد الكرمي ألع����وام جديدة مقبلة مبزيد من 

العطاء واخلير.

عام.
البرملانية  الدولة للش����ؤون  وأكد وزي����ر 
والنيابية د.مفيد شهاب ان الكويت كانت والتزال 
احد أهم أعمدة العمل العربي املشترك، مشيرا الى 
ان لها تاريخا مشرفا من البطوالت في مواجهة 
االستعمار وصوال للتحرير سواء في الستينيات 

أو في التسعينيات من القرن املاضي.
واعتبر أن العالقات بني مصر والكويت صارت 
منوذجا يحتذى به باعتبارهما دولتني عربيتني 
ش����قيقتني تتبعان سياسات حكيمة وتؤمنان 
بالسالم والعمل العربي املشترك وتقومان بجهود 

الطيبة للكويت في محيطيها العربي والدولي 
مبزيد من النمو والتطور عاما بعد عام.

وقال رئيس مجلس الشعب املصري د.احمد 
فتحي سرور ان احتفال الكويت بالعيد الوطني 
احتفال لكل العرب نظرا ملكانة الكويت ودورها 

احليوي في محيطها العربي.
وأشار الى ان مصر تتابع مبزيد من الفخر 
املسيرة الناجحة للكويت وقيادتها الرشيدة على 
طريق التنمية والتقدم على كافة املستويات، 
معربا عن آمال الش����عب املصري في ان تشهد 
الكويت مزيدا من التق����دم والرخاء عاما بعد 

االعداد الكبيرة من املشاركني في االحتفال بالعيد 
الوطن����ي للكويت في مصر تبعث على الفخر 

واالعتزاز مبكانة الكويت في قلوب أشقائها.
وأعرب عن سعادته بتواصل املصريني قيادة 
وحكومة وشعبا مع االحتفاالت الكويتية بالعيد 
الوطني، مؤكدا ان هذا التواصل يس����هم بدور 
حقيقي في ترسيخ مشاعر االخوة بني الشعبني 

الشقيقني على مدار تاريخهما.
ولفت البصيري من ناحية اخرى الى انه 
يشارك حاليا في اجتماع مهم باجلامعة العربية 
للتوقيع باالح����رف االولى على اتفاقية النقل 
البري العربي متهيدا إلقرارها في القمة العربية 

املقبلة في ليبيا.
ومن جانبه، أعرب مندوب الكويت الدائم 
لدى جامعة الدول العربية الس����فير عبداهلل 
املنصور عن سعادته باملشاركة في هذا االحتفال 
الضخم، مثنيا على مشاركة أعداد كبيرة من 
القي����ادات املصرية تعبيرا عن عمق العالقات 

بني الكويت ومصر.
وأكد ان الكويت جنحت في أن تكون واحدة 
من الدول العربية املؤثرة والفاعلة في محيطها 
العربي بعطائها في مختلف مجاالت التنمية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مشيرا الى 
أن له����ذا العطاء مردود إيجابي يظهر في مثل 

هذه االحتفاليات بني األشقاء العرب.
ومن جانبه أكد شيخ األزهر د.محمد سيد 
طنطاوي أن الكويت دائما في قلب مصر، الفتا 
الى أنها دولة سباقة في مد يد العون واملساعدة 
ودفع عملية التنمية كما كانت جهودها لصالح 
األمة العربية والتزال مثاال لإلخالص وصدق 

النوايا وصالحها.
وأعرب عن أمله في أن يدمي اهلل عز وجل 
نعمة الرخاء واالمان واالستقرار على الكويت 
قيادة وحكومة وشعبا وأن تستمر العالقات 

رئيس مجلس الشعب المصري: أعياد الكويت أعياد لألمة العربية

الحمد استقبل ممثاًل عن الرئيس حسني مبارك 
لتقديم التهاني بالعيد الوطني

أكد سفيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد ان احتفال الكويت بالعيد الوطني الـ 49 والذكرى 
ــفير احلمد  ـــ 19 لعيد التحرير من أغلى األحداث في تاريخ الكويت احلديث. وتوجه الس ال
بأخلص التهاني والتبريكات لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي عهده 
ــيخ ناصر احملمد ورئيس  ــمو رئيس مجلس الوزراء الش ــيخ نواف األحمد وس األمني الش
ــبة العيد الوطني التاسع واألربعني  ــم اخلرافي والشعب الكويتي مبناس مجلس األمة جاس
ــعة عشرة لعيد التحرير. وقال السفير احلمد عقب استقباله ممثل الرئيس  والذكرى التاس
املصري حسني مبارك امني رئاسة اجلمهورية معتز حسن في مقر السفارة للتهنئة باسم 
ــتقالل والتحرير »تشرفنا بحضور ممثل  ــعب املصري بعيدي االس الرئيس مبارك والش
الرئيس محمد حسني مبارك حيث قدم التهنئة ونقل حتيات الرئيس لصاحب السمو األمير 
ــعب الكويتي مبناسبة االعياد الوطنية واعياد التحرير«. وأضاف ان االحتفال بعيدي  والش
ــعب الكويتي بالراحة والسعادة حللولها  ــبة كرمية يحس الش ــتقالل والتحرير مناس االس
ــتقالل  ــبتني وحصوله على احلرية واالس ويتذكر األحداث التي مرت عليه في هاتني املناس

والتخلص من االحتالل والغزو الغاشم متوجها بالشكر الى اهلل على هذه النعمة.

)ناصر عبدالسيد(السفير د.رشيد احلمد ود.محمد سيد طنطاوي ود.محمد البصيري وعاطف عبيد ويوسف احلجي يقطعون كعكة االحتفالرئيس مجلس الشعب املصري د.أحمد فتحي سرور مهنئا بأعياد الكويت د.رشيد احلمد مستقبال ممثل الرئيس محمد حسني مبارك أمني رئاسة اجلمهورية معتز حسن  
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