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الشريعان: أعياد مصر أعيادنا وعالقاتنا الثنائية تاريخية قوامها االحترام المتبادل 
فرحات: الجالية المصرية األكثر التزامًا وندعوهم ليكونوا سفراء لبالدهم

أسامة دياب
الكهرباء واملاء  أعرب وزير 
د.بدر الش���ريعان عن سعادته 
لتمثيل احلكومة في احتفاالت 
الس���فارة املصري����ة بالذكرى 
ال� 58 لقيام ثورة يوليو 1952، 
موضحا قوة ومتانة العالقات 
الكويتي���ة � املصري���ة الت���ي 
وصفها بالتاريخية بني بلدين 
شقيقني قوامها االحترام املتبادل 
واألخوة واملصالح املشتركة، 
مشيدا بالدور املصري ودعمه 

املتواصل.
ف���ي تصريح  ج���اء ذل���ك 
للصحافيني على هامش احتفاالت 
السفارة املصرية بالذكرى ال� 58 
لقيام ثورة يوليو 1952 والتي 
أقيمت مساء أمس األول بقاعة 
سلوى بحضور لفيف من أعضاء 
السلك الديبلوماسي وعدد من 

الشخصيات العامة.
أعياد  ان  وقال د.الشريعان 
مصر أعيادن���ا، متمنيا ملصر 
وش���عبها مزي���دا م���ن التقدم 
واالزدهار حتت قيادة الرئيس 
محمد حس���ني مبارك، مهنئا 
اجلالية املصرية بدولة الكويت 
بهذه املناسبة الغالية والعزيزة 

على القلب.

كافة املصريني املوجودين على 
ارض الكويت، معربا عن خالص 
تقديره للكويت حكومة وشعبا 
وعلى رأس���ها صاحب السمو 
األمير على احلفاوة والرعاية 
اخلاصة التي حتظى بها اجلالية 
املصرية في الكويت وهو ما ميثل 

من جانبه قال السفير املصري 
طاهر فرحات ان االحتفال بثورة 
يوليو ال يخص مصر فقط ولكن 
يخص أمتها العربية كلها، مشيرا 
الى التأثير امللموس لثورة يوليو 
مصريا وعربيا وعلى مستوى 
دول العالم الثالث ككل، مهنئا 

أرضية مناسبة وبيئة صاحلة 
لتحقيق مزيد من التقارب بني 

الشعبني الشقيقني.
وأوضح فرحات ان العالقات 
املصري���ة � الكويتية ال حتتاج 
حلديث فهي راسخة ومتميزة، 
بل ميك���ن وصفها بأنها فريدة 

على املستوى العربي، وهذا ما 
يظهر جليا ف���ي وحدة الرؤى 
جتاه جميع القضايا الشعبية 
والعربية، مما انعكس باإليجاب 
على الكثير من املبادرات التي 
قام بها البلدان لصالح املواطن 
العربي وكان آخرها انعقاد القمة 
االقتصادية بدولة الكويت العام 
املاضي والتي ستستضيف مصر 
الدورة الثانية منها بداية العام 

املقبل.
وبني ان هذا اجلهد واالتفاق 
في الرؤى يعكس وحدة املصير 
ب���ني البلدين ووح���دة اإلرادة 
والتفكي���ر واملس���تقبل »ومن 
الطبيع���ي ان يس���عى البلدان 
املواطن  إلى حتقيق مصال���ح 
العرب���ي أينما كان من احمليط 

إلى اخلليج«.
وأشاد السفير فرحات بأداء 
اجلالية املصرية في دولة الكويت 
وإس���هامها في عملية التنمية، 
الفتا إل���ى أن اجلالية املصرية 
بشهادة املسؤولني الكويتيني هي 
من أكثر اجلاليات التزاما، داعيا 
إياهم إلى احلرص على املزيد 
من االلت���زام بالقوانني احمللية 
فكل مواطن مصري هو سفير 

ملصر على أرض الكويت.

خالل احتفال السفارة المصرية بالذكرى الـ 58 لقيام ثورة يوليو 1952

)فريال حماد( د.بدر الشريعان والسفير طاهر فرحات يقطعان كعكة االحتفال 

محمد الكندري متوسطا األنبا بيجول واملستشار العمالي محمد سعد والزميل أسامة دياب

د.بدر الشريعان وعبدالعزيز العدساني يهنئان الشيخ ثامر العلي يقدم التهاني للسفير املصري طاهر فرحات

سفراء لبنان وسورية واألردن يشاركون في احتفاالت السفارة املصرية

جانب من اجتماعات جلنة اخلبراء العرب

ريتا عوضبدر الرفاعي

لجنة الخبراء العرب في التراث الثقافي
 والطبيعي تدعم عمل صيانة عاجلة لموقع البتراء 
مدي���ر ادارة الثقافة باملنظمة 
العربي���ة للتربي���ة والثقافة 
والعل���وم ريتا ع���وض عقب 
ختام اجتم���اع جلنة اخلبراء 
العرب ف���ي الت���راث الثقافي 
الطبيعي العاملي بحضور مدير 
ادارة اآلثار واملتاحف ش���هاب 

عبداحلميد.
وقدمت عوض الشكر للكويت 
وللمجلس الوطني وأمينه العام 
بدر الرفاعي على اس���تضافة 
اجتماع اخلب���راء وتقدمي كل 
الدعم إلجناح مساعي  أشكال 
التنس���يق العرب���ي وتوحيد 
ال���دول األعضاء  املواقف بني 
في جلنة التراث العاملي متهيدا 
الجتماع���ات برازيليا املقررة 

االسبوع املقبل.
واستعرض الرفاعي وعوض 
العربي  التعاون  سبل تعزيز 
في هذا املجال وأهمية التنسيق 
املستمر إلجناح املساعي العربية 
كما قدمت عوض تقريرا موجزا 
لألمني العام عن نتائج اجتماع 

اخلبراء العرب في الكويت.
وأكدت عوض في ختام اللقاء 
اهمي���ة دور الكويت احملوري 
التنمية  واألساس���ي في دعم 
العربية في مختلف  الثقافية 

مجاالتها.

في قائمة اخلطر«.
وق���ال ان اللجن���ة أك���دت 
ض����رورة اإلبقاء على مرجعيات 
الق���رارات الدولي���ة اخلاصة 
بالق����������دس واالتفاقي���ات 
العاملية املرتبطة بصيانة التراث 
الثقاف������ي في األراضي احملتلة 
وأعربت عن »رفضها لوضع 
القدس على القائمة التمهيدية 
اإلسرائيلية وطالبت بحذفها 

منها«.
وأشار الى موافقة اللجنة على 
طلب اململكة العربية السعودية 
بش���أن تقدمي تسجيل منطقة 
الدرعية ورفض  الطريف في 
تسجيل املواقع املسيحية في 

اجلليل املقدمة من اسرائيل.

القرار  وح���ول مش���روع 
بشأن اعالن اسرائيل ضم كل 
من احلرم االبراهيمي باخلليل 
ومسجد بالل في بيت حلم الى 
قائمة التراث االسرائيلي أشارت 
اللجنة الى »انشغالها العميق 
جتاه هذا اإلج���راء وتأكيدها 
أن هذين املوقعني هما جزء ال 
يتجزأ من االراضي الفلسطينية 

احملتلة«.
وقال البيان ان اللجنة دعت 
الكفيلة  الوس���يلة  ايجاد  الى 
بتسجيل موقع بيت حلم على 

قائمة التراث العاملي.
من جانب آخر استقبل األمني 
العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي 

أبدت جلنة اخلبراء العرب 
في التراث الثقافي والطبيعي 
في خت���ام اجتماعها أول من 
أم���س دعمها لعملي���ة إجراء 
صيانة عاجل���ة ملوقع البتراء 

في األردن.
جاء ذلك في بيان صحافي 
الذي  صادر ع���ن االجتم���اع 
عقدته املنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم في الكويت 
بالتعاون مع املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب على 
مدى أربعة أيام مبشاركة ممثلني 
من االردن واالمارات والبحرين 
والعراق ومصر والسعودية 
بوصفها املرشحة ملوقع ثقافي 
التراث  للتسجيل على قائمة 
العاملي اضافة الى ممثلني عن 

املجلس الوطني.
وذك���ر البي���ان ان اللجنة 
درس���ت الوثائق التي تتعلق 
بالوطن العربي والتي ستعرض 
الحقا على اللجنة العاملية ومت 
االتفاق على بعض املوضوعات 
منها »دعم صيانة عاجلة ملوقع 
البتراء في االردن وعمل بعثات 
املراقب���ة في الق���دس للموقع 
بأكمله وع���دم االقتصار على 
منحدر باب املغاربة والتأكيد 
على حالة صون املواقع املسجلة 

في بيان أصدرته في ختام اجتماعها

وزير الكهرباء: الوضع الكهربائي مطمئن لدخول وحدتين 
الخدمة بطاقة 600 ميغا واط خالل أسبوعين

ردا على سؤال حول آخر أخبار أزمة الكهرباء 
وهل هناك ما يطمئن املواطنني واملقيمني أفاد وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان بأن وحدتني ستدخالن 
اخلدمة خالل االسبوعني املقبلني بطاقة تبلغ نحو 

600 ميغا واط، مشيرا الى ان الوضع لغاية االول 
من اغس���طس يعتبر مطمئنا، وذلك لتوافر نحو 
600 ميغا واط، معربا عن أمله في ان يكون الوضع 

خالل شهر رمضان املبارك أفضل.


