
الثالثاء 21 ديسمبر 2010   19محليات

)متين غوزال( وزير اخلارجية املغربي السابق متوسطا سفراء املغرب وعمان وسورية أثناء احلفل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يهنئ السفير القطري الشيخ أحمد العبداهلل وسفيرا السعودية واإلمارات يشاركون السفير القطري قطع كعكة االحتفال

حضور حاشد في حفل االستقبالالشيخة فريحة األحمد في حديث مع سفيرات فرنسا والواليات املتحدة وجورجياالسفير القطري يتوسط ضباطا قطريني في االحتفال

)ناصر عبد السيد( السفير القطري متحدثا للزميلة هناء السيد السفير القطري في القاهرة ود.رشيد احلمد خالل االحتفال 

الشيخ ناصر احملمد يتسلم مجسما لكأس العالم من السفير القطري الشيخ جابر العبداهلل والشيخ أحمد اجلابر وإياد اخلرافي وعدد من احلضوررئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مهنئا السفير القطري

الخرافي: نسعد بما تسعد به قطر وشعبها وعيدهم عيدنا
المحمد: عيد قطر هو عيد وطني ألي دولة خليجية

بعثتنا الديبلوماسية في القاهرة  تهنئ قطر بالعيد الوطني وفوزها بمونديال 2022 
القاهرة ـ هناء السيد 

شاركت بعثتنا الديبلوماسية 
 بالقاهرة وعلى رأسها سفيرنا
د.رش���يد احلمد في احتفاالت 
س���فارة قطر بالقاهرة بالعيد 
الوطني وق���دم احلمد التهنئة 
لس���فير قطر بالقاهرة صالح 
عبداهلل البوعينني ووزير العدل 
القطري حسن بن عبداهلل الغامن 
حيث يش���ارك في اجتماعات 
وزراء العدل العرب التي تعقد 
باألمانة العامة للجامعة العربية 
العيد  ان  وأكد احلم���د عل���ى 
القطري هذا العام مختلف لفوز 
قطر باإلعداد واستضافة كأس 
العالم 2022، وأضاف احلمد ان 
العالقات الكويتية - القطرية 
عالقات ممتازة، حيث تربطنا 
العديد م���ن العادات والتقاليد 
املتشابهة مشيدا بحجم العالقات 
املمت���ازة في جمي���ع املجاالت 
والتع���اون املس���تمر وتبادل 
اخلبرات، مشيرا الى الزيارات 
املستمرة واملتبادلة بني البلدين 
على جميع املس���تويات، ومن 
القطري  جانبه أعرب السفير 
البوعينني عن تقديره  صالح 
وترحيبه بالبعثة الديبلوماسية 

في مصر، وأحمد درويش وزير 
التنمية اإلدارية وعائشة عبد 
اله���ادي وزيرة القوى العاملة 
واملستشار يحيى اجلمل ومجدي 
الدقاق رئي���س حترير مجلة 

أكتوبر.
اجلدير بالذكر أن دولة قطر 
الثامن عشر من  اختارت يوم 
شهر ديسمبر من كل عام ليكون 
عيدا وطنيا للبالد حيث حتتفل 
في هذا الي���وم مبا حققته من 
إجنازات منذ املؤس���س األول 
الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني 
الذي وضع اللبنات األولى التي 
قامت عليها دولة قطر احلديثة 
وصوال إلى مرحلة الشيخ حمد 
بن خليف���ة آل ثاني أمير قطر 

احلالي.
وكان���ت العاصمة القطرية 
الدوحة قد ش���هدت مسيرات 
السيارات واملسيرات الشعبية 
ش���وارع العاصم���ة القطرية، 
احتف���اال بالعي���د الوطن���ي.. 
وتتزامن االحتف���االت بالعيد 
الوطني القطري مع احتفاالت 
قطر بفوزها بتنظيم كأس العالم 
في 2022 وهو ما أعطى احتفاالت 

هذا العام روحا مختلفة.

وس���فير لبنان د.خالد زيادة 
ووزير األوقاف املصري حمدي 
زقزوق وحمدي خليفة نقيب 
احملامني املصريني ورئيس احتاد 

احملامني العرب. 
كما شارك في االحتفال عدد 
من س���فراء الدول العربية من 
بينهم سفير السودان واجلزائر 
وليبيا وسفراء الدول األجنبية 

الت���ي تختلف ه���ذا العام عن 
االحتفاالت في األعوام السابقة 
داعيا اهلل ان تس���تمر األعياد 
وان تظل قطر في تقدم وازدهار 
في ظ���ل القيادة احلكيمة التي 
تربط بني البلدين وشارك من 
سفارتنا رئيس القسم القنصلي 
والتجاري مش���عل السعيدو 
املستش���ار السياسي مشعل 

يعد متميزا هذا العام لفرحتنا 
بتنظيم قطر ملونديال 2022 مما 
يشعرنا بالفخر ونؤكد ضرورة 
العمل العربي املشترك خاصة ان 
دول مجلس التعاون اخلليجي 

تعد دولة واحدة.
وأكد نائ���ب رئيس بعثتنا 
بالقاهرة محمد  الديبلوماسية 
العالقات  احملمد على متان���ة 

الثقافي  املنص���ور وامللح���ق 
د.عوض العنزي ومدير مكتب 
كونا بالقاهرة سلطان املطيري 

واملقدم عماد أمان.
وشارك في االحتفال األمني 
العربية عمرو  العام للجامعة 
موسى وسفير اململكة العربية 
السعودية بالقاهرة هشام ناظر 
وسفير سورية احمد يوسف 

التي تربط ب���ني دول مجلس 
التعاون اخلليجي وكأنهم دولة 
واحدة مشيدا مبا يراه من متيز 
وتطور في حجم تلك العالقات 

األخوية. 
كما شارك مستشارنا الثقافي 
د.عيس���ى األنصاري الذي أكد 
حرص���ة على تق���دمي التهنئة 
لدولة قطر الشقيقة وأعيادها 

الكويتية وعلى رأسها السفير 
احلمد حلرصهم الشديد ملشاركة 
قطر أفراحها مشيدا بالعالقات 
األخوي���ة الت���ي ترب���ط قطر 
بالكويت، وأشار مندوبنا الدائم 
باجلامعة العربية السفير جمال 
الغني���م الى ان احتفاالت قطر 
هي احتفاالت للكويت وتأتي 
مشاركتنا للعيد الوطني الذي 

بشرى الزين
أعرب رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي عن 
سعادته باملشاركة في االحتفال الذي أقامه السفير 
القطري عبدالعزيز الفهيد مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، معربا عن تهانيه اخلالصة لقطر أميرا وحكومة 
وش���عبا حلصولها على تنظيم كأس العالم لكرة 

القدم في العام 2022.
وأش���ار اخلرافي في تصري���ح للصحافيني الى 
ان فوز قطر بتنظيم ه���ذا احلدث العاملي إمنا يدل 
على حرص قطر ومتكنها من املساهمة في احملافل 
الدولية، مضيفا: نحن نس���عد مبا تس���عد به قطر 

وشعبها ألن عيدهم عيدنا واملناسبات الطيبة لهم 
هي طيبة وس���عيدة لنا متمنيا مزي���دا من التقدم 

واالزدهار لقطر الشقيقة.
ومن جهته، قال س���مو رئيس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد »اليوم احتفال بالعيد الوطني لدولة 
قطر الشقيقة وهو عيد وطني ألي دولة خليجية إن 
كانت السعودية او االمارات او البحرين او عمان او 
الكويت«، مضيفا »نحن نقول هذا عيد وطني خليجي، 
وأقول لألخ السفير وللجميع كل عام واجلميع بخير 

واهلل يحفظ رؤساءنا«.
وب��دوره، ق��ال وزير النف��ط واإلع��الم الشي��خ 

أحم��د العبدالل��ه »يس���عدن��ي ويشرفني ان أمثل 
حكومة الكويت ف���ي العيد الوطني لقطر الذي هو 
احتفال كخليجيني بأعيادنا الوطنية والتي تتوالى 
يوما بعد يوم، وإن شاء اهلل سنحتفل العام املقبل 
مبرور 50 عاما على االستقالل و20 عاما للتحرير 
و5 س���نوات جللوس س���مو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
ومن جانبه، عب���ر وكيل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهلل عن سعادته في املشاركة باالحتفال بالعيد 
الوطني، مضيفا: ال شك انه يوم كويتي ومشاركتنا 
في هذه املناسبة تعبير عما يكنه الشعب الكويتي 

لألشقاء في قطر من محبة وتقدير واعتزاز، فقطر 
متثل بالنس���بة لنا في دول مجلس التعاون مثاال 
للتق���دم والرقي وحتقيق اإلجن���ازات، موضحا ان 
اإلجن���از الذي حتقق هو حصول قطر على موافقة 
الفيفا الس���تضافتها موندي���ال 2022، الفتا الى ان 
ذلك ال ميثل إجنازا لقطر وإمنا جلميع دول املجلس 

وللدول العربية بشكل عام.
وأضاف: »نتمنى ان نرى املونديال في قطر ونحن 
عل���ى ثقة بانه عندما مت اختيار قطر اختيرت على 
أسس سليمة ونتيجة ملعطيات استحقت من خاللها 
قطر استضافة املونديال، معربا عن متنياته بأعياد 

دائمة وانتصارات وإجنازات لألشقاء في قطر.
كما أعرب السفير القطري عبدالعزيز الفهيد عن 
تقديره واعتزازه ملا وصلت إليه عالقات بالده مع 
الكويت في شتى املجاالت، مشيرا الى انها عالقات 
تعززها أواصر التاريخ واجلغرافيا والعقيدة التي 
يوطدها االحت���رام املتبادل بني األش���قاء وتوثقها 
الزيارات املتواصلة وتؤكدها شواهد التاريخ وتدفعها 
لألمام توجيهات القيادتني السياسيتني في البلدين 
الشقيقني، مضيفا »سنعمل بعون اهلل على حتقيق 
رغبة سموهما في السمو بعالقات البلدين والشعبني 

الشقيقني«.

في ذكرى االحتفال بعيد التأسيس لدولة قطر


