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حمد الجابر التقى أمير مكة وأشاد بدوره تجاه الكويت

جدةـ  كونا: التقى سفيرنا لدى اململكة العربية 
السعودية الشيخ حمد جابر العلي امس امير 
منطقـــة مكة املكرمة األميـــر خالد الفيصل بن 
عبدالعزيز مبناسبة ذكرى مرور 50 عاما على 
اســـتقالل الكويت و20 عاما على التحرير و5 
سنوات على تولي صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مقاليد احلكم. واستذكر الشيخ 
حمد في تصريح لـ »كونا« مواقف األمير خالد 
الفيصل حينما كان اميرا على منطقة عســـير 
خالل فترة االحتالل الغاشم وحتى يومنا هذا بعد 
توليه منصب أمير منطقة مكة املكرمة مؤكدا ان 
»الكويتيني لم ولن ينسوا ابدا مواقف هذا البطل 
جتاه بلدهم«. وأشاد الشيخ حمد بدور االمير 
خالد الفيصل الكبير في رفع معنويات الكويتيني 
عاليا من خالل تسخيره لقصائده في الدفاع عن 
احلق الكويتي، مؤكدا ان قلم سموه كان احد ابرز 
أساليب مقاومة االحتالل. وقال ان مواقف االمير 

خالد الفيصل جتاه الكويت ال حتصى مستشهدا 
بحرص سموه خالل توليه منصب أمير امارة 
منطقة عسير اثناء تلك الفترة، على تقدمي كل 
التسهيالت واملســـتلزمات للكويتيني املقيمني 
في ربوع امارته ليشـــعرهم بأن اشقاءهم في 

السعودية معهم في كل املواقف والظروف.
وفي ختام اللقاء قام الشـــيخ حمد اجلابر 
بتقدمي درع تذكارية لألمير خالد الفيصل مبناسبة 
الزيارة. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات 
يقوم بها ســـفيرنا على القيادات واملسؤولني 
في السعودية بهدف تعزيز وترسيخ العالقات 
االخوية بني البلدين الشقيقني. ورافق الشيخ 
حمد في زيارته القنصل العام للكويت في جدة 
صالح الصقعبي والسكرتير االول في السفارة 
الكويتية في الرياض عادل الغنيمان والسكرتير 
الثالث لدى القنصلية الكويتية في جدة سلطان 

الشيخ حمد اجلابر مع األمير خالد الفيصل وأعضاء الوفد املرافقالسبيعي.

الشعيب: قطاع المساجد حريص على المشاركة في أعياد الكويت
أسامة أبوالسعود

أكـــد وكيـــل وزارة األوقاف 
والشـــؤون اإلســـالمية املساعد 
لقطاع املســـاجد وليد الشعيب 
الـــوزارة علـــى مواكبة  حرص 
جميـــع املناســـبات فـــي البالد، 
السيما الوطنية منها، مشيرا الى 
ان أوبريت »شباب الكويت« هو 
ثمرة ملجهود إدارة مساجد محافظة 
الفروانية التي جنحت في حتقيق 
استراتيجية الوزارة الرامية إلى 

الشراكة املجتمعية.
الشـــعيب في تصريح  وقال 
صحافـــي خالل رعايتـــه للحفل 
اخلتامي مللتقى شـــباب الكويت 
األول حتت شعار للكويت شبابها 
واألوبريت االنشـــادي »شـــباب 
الكويت« مساء أول من امس في مقر 
الهيئة اخليرية االسالمية العاملية 
ان القطاع يشارك بهذا األوبريت 
مبناسبة االعياد الوطنية ومرور 
خمسني عاما على استقالل الكويت 
وعشرين عاما على حترير البالد 
و5 ســـنوات على تولي صاحب 

السمو األمير مسند اإلمارة.
وبـــني ان ملتقـــى »للكويت 
شبابها« انطلق في يوليو املاضي 
بناء على توجيهات مجلس الوزراء 

الفتا الى ان االدارة ارتأت اقامة هذا 
امللتقى الشبابي الشرعي الوطني 
الشامل لطرح اكثر من جانب يفيد 
الشباب ويوجه طاقاتهم الوجهة 
الصحيحة خـــالل  فترة العطلة 
الصيفية املاضيـــة والتي يكون 
الشباب فسحة كبيرة  فيها لدى 
من الوقت حيث ارادت من خالله 
تعميـــم الفائدة على املشـــاركني 
فيه الستغالل اوقاتهم خالل هذه 

العطلة.
وأكد أن امللتقى هدف لتثقيف 
املشاركني بأحكام الدين احلنيف 
وتعزيز الروح الوطنية واالنتماء 
الوطني وبيان حب االوطان من 
القدوة  اإلميان وتعزيـــز مفهوم 
احلسنة في تنشئة جيل صالح 
لدينه ووطنه، إلى جانب تعزيز 
مفهوم الرقابة الذاتية لدى الفرد 
والشـــعور الدائـــم مبراقبة اهلل 
سبحانه وتعالى للعبد في السر 
والعالنية واالهتمام باالسرة كنواة 
رئيسية يعتمد عليها املجتمع في 
اخراج جيل صالح يستفيد منه 
الوطن ويكون له دور بارز ومؤثر 
النهوض مبجتمعه وليكون  في 
لدينا بنيان صحيح للشخصية 

املسلمة.

باالهتمام بالشباب السيما في وقت 
الصيف، لذا أقامت إدارة مساجد 
محافظة الفروانية هذا البرنامج 
الذي يهدف الستقطاب مجموعة 
من الشـــباب الســـتغالل أوقات 

فراغهم..
واشـــار الى ان لكل محافظة 
برنامجها ونشاطها اخلاص بها 
وان هـــذا امللتقى خـــاص بإدارة 
مساجد محافظة الفروانية، مؤكدا 
ان احتفاالت االعياد احلالية هي 

ثمار لتعب وجهد االجداد واآلباء 
فـــي املاضي، ونحـــن نقيم مثل 
هذه االنشـــطة من اجل استثمار 
الشباب وبنائهم ليكونوا الرجال 
الذين سيبنون املستقبل، مبينا 
ان هناك أنشطة واحتفاالت أخرى 
للمشاركة في االحتفاالت الوطنية 
كالبرامج التراثية وخطب اجلمعة 
الى جانب املهرجان الذي سيقام 
على طريق الصبية، كما ان هناك 
كرنڤاال احتفاليا سيقام حتت رعاية 

وزارة االوقاف، حيث مت تشكيل 
جلنة برئاسة وكيل الوزارة لتنظيم 

االحتفاالت بهذه املناسبة.
ومن جانبه قـــال مدير ادارة 
مساجد محافظة الفروانية م.مرضي 
العنزي ان االوبريت يعد احللقة 
اخلتامية مللتقى شـــباب الكويت 
األول والذي حمل شعار »للكويت 
شبابها«، مبينا انه انطلق من مبدأ 
تعزيز الروح الوطنية لدى الشباب 
ونبذ التعصب بكل اشكاله وانواعه، 

خالل رعايته للحفل الختامي لملتقى شباب الكويت ألول

»الكويت في ذاكرة األيام« إصدار 
»كونا« بمناسبة األعياد الوطنية

أصـــدرت وكالة األنباء 
الكويتية )كونا( كتابا جديدا 
بعنوان »الكويت في ذاكرة 
األيام« مبناسبة احتفاالت 
الكويـــت بالذكـــرى الـ 50 
لالستقالل والذكرى الـ 20 
للتحرير ومـــرور 5 أعوام 
على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 

مقاليد احلكم في البالد.
ويتألف الكتاب من 480 
صفحة مشتمال على مقدمة 
ومتهيد وأحداث تبرز أهم 
احملطـــات التاريخية التي 
مرت على الكويت. وأعرب 
رئيس مجلس االدارة واملدير 
العام لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( الشيخ مبارك الدعيج 

عن سعادته بصدور هذا الكتاب الوثائقي الذي يسجل بشكل دقيق تاريخ 
الكويت ويعد االول من نوعه في الكويت. وقال الشيخ الدعيج في تصريح 
صحافي أمس مبناسبة صدور الكتاب ان الكويت شهدت منذ نشأتها أحداثا 
مهمة ومحطات تاريخية بارزة وواجهت حتديات كثيرة غير ان رجاالتها 
اســـتطاعوا ان يتحدوا احملن والصعاب ويتجـــاوزوا العقبات واألزمات 

وحافظوا على وطنهم وسجلوا تاريخا حافال بالعطاء واالجنازات.
وأضـــاف انه نظرا ألهمية األحداث التي عاشـــتها الكويت وضرورة 
توثيق هذا التاريخ العظيم، فقد قامت »كونا« بإصدار هذا الكتاب الذي 
يعرض مسيرة الكويت ويسجل تاريخها الناصع بكل دقة وأمانة مبناسبة 
احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية. وأوضح ان االصدار ميثل ثمرة جهد 
متواصل منذ نحو عشر سنوات عندما بدأت »كونا« في أكتوبر عام 2001 
برصـــد وتغطية وبث أهم األحداث التي شـــهدتها الكويت حتت عنوان 

»حدث في مثل هذا اليوم في الكويت«. 

سفير السودان لدى 
دمشق يستذكر الدور 

الريادي للكويت

بي��روت � كون��ا: ثمن رئيس 
مجلس امن��اء بيت الزكاة اللبناني 
التابع لدار الفتوى في اجلمهورية 
اللبناني��ة احل��اج عدن��ان الدبس 
امس عاليا عطاءات اخلير للكويت 
جتاه لبنان. ج��اء ذلك في حديث 
للدبس اجرته معه »كونا« مبناسبة 
ال�  بالذكرى  الكوي��ت  احتف��االت 
50 على االس��تقالل وال� 20 على 
ومرور خمس س��نوات  التحرير 
على تولي صاحب الس��مو االمير 
الش��يخ صب��اح االحم��د مقاليد 
احلكم. وقال الدب��س ان للكويت 
مكانة خاصة في نفوس اللبنانيني 
جميع��ا، فه��ي ال تأل��و جهدا في 
تق��دمي الدع��م وامل��ؤازرة للبنان 
بجميع اطيافه ومؤسساته ودائما 
ما يسجل لبنان للكويت الشقيقة 
املآثر تل��و املآث��ر واملكرمات تلو 
املكرمات على الصعيد السياس��ي 
واالجتماع��ي واخلي��ري ورفدها 
الدائم بأس��باب النهوض والتطور 

والتنمية.

صندوق الزكاة اللبناني يثمن 
عطاءات الخير للكويت

دمشـــق ـ كونا: استذكر 
الديبلوماسي  عميد السلك 
العربي سفير السودان لدى 
دمشـــق عبدالرحمن ضرار 
الريادي واإلنســـاني  الدور 
واخليري للكويت في إقامة 
املشاريع املهمة واحليوية في 

جميع دول املنطقة.
وقال الســـفير ضرار في 
تصريح لـ »كونا« مبناسبة 
الكويت بأعيادها  احتفاالت 
الوطنيـــة ان دور الكويـــت 
حكومة وشعبا ومؤسسات 
منذ القدم في إقامة املشاريع 
االقتصاديـــة والتعليميـــة 
واإلنســـانية  والصحيـــة 
واخليريـــة كان ســـببا في 
حصولها على التأييد املطلق 
من دول العالـــم حلقها في 
التحرر من االحتالل العراقي 
وإعادة الشرعية والسيادة 

ألراضيها.
واعتبر ان احتفال الكويت 
بالعيد الوطني ملرور 50 عاما 
على االستقالل و20 عاما على 
التحرير و5 ســـنوات على 
تسلم صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم ميثـــل ذكرى مجيدة 

جلميع الدول العربية.

)كرم ذياب(وليد الشعيب متقدما احلضور في احلفل اخلتامي مللتقى شباب الكويت األول

غسان الدويسان

محمد الكندري في جناح النادي العلمي 
بمعرض االستقالل الـ 50

يشـــارك النـــادي العلمي في 
معرض االســـتقالل الـ 50 الذي 
الكويت  تنظمه شـــركة معرض 
الدولي بالتعاون مع جلنة تنسيق 
وترتيب القطاع اخلاص واألهلي 
لالحتفاالت الوطنية مبشاركة 58 

جهة محلية.
وقال بيـــان للنادي ان جناح 
النادي في املعـــرض الذي يعقد 
بني 17 و27 فبراير اجلاري يحظى 
بإقبـــال كبير من الزائرين الذين 
يطلعون على أنشـــطة وبرامج 
النادي العلمي التي يقدمها للنشء 

والشباب.
وذكر ان وكيل وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل محمد الكندري الذي رافق وزير 
املالية مصطفى الشمالي في افتتاح املعرض جال 
داخل جناح النادي العلمـــي واطلع على مختلف 
األنشـــطة والهوايات العلمية واستمع لشرح من 

أعضاء النادي عن مشاريعهم وجتاربهم العلمية. 
وأضاف ان الكندري أبدى إعجابه بكل ما اطلع عليه، 
مشيدا ببرامج النادي وما يقدمه ألبناء الوطن من 

رعاية حقيقية في مجاالت األنشطة العلمية.

الدويسان: عالقات الكويت وبروناي ـ 
دار السالم في تطور مستمر

كواالملبور ـ كونا: هنأ سفيرنا 
لدى سلطنة بروناي ـ دار السالم 
الدويسان صاحب السمو  غسان 
األمير الشيخ صباح األحمد والشعب 
الكويتي مبناسبة االحتفال باليوبيل 
الذهبي للعيد الوطني والذكرى الـ 
20 ليــــوم التحرير والذكرى الـ 5 

لتولي سموه مقاليد احلكم.
الدويسان في  السفير  وأعرب 
حديث لـ »كونا« عن عميق اعتزازه 
مــــن اجنازات  ملا حتقق للكويت 
تنموية ومكاسب حضارية حظيت 
بتقدير وإشادة العديد من احملافل 
الدولية واالقليمية ومبعث فخر 

واعتزاز شعب الكويت الوفي.
وأشاد بالعالقات املتميزة بني 
الكويت وســــلطنة بروناي ـ دار 
السالم قائال انها في تطور مستمر 
بفضل رعاية صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد وسلطان 

بروناي ـ دار السالم احلاج حسن 
البلقيه، مستذكرا مواقف السلطنة 
الداعمة للكويت في جميع احملافل 
الدولية والســــيما خالل األزمات 
التي مرت بها الكويت إبان الغزو 

الغاشم.

جانب من املعرض

العالقات الكويتية ـ األميركية
نيابة عن الرئيس أوباما 
الواليات املتحدة،  وشـــعب 
أتقدم بخالص عبارات التهاني 
للكويـــت حكومة وشـــعبا 
مبناسبة االحتفاالت بالذكرى 
اخلمســـني على االستقالل، 
والذكرى العشرين لتحرير 
الكويـــت على ايـــدي قوات 
التحالـــف بقيـــادة الواليات 
املتحدة، والذكرى الســـنوية 
اخلامسة على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الذي ندين له بعميق 
امتناننا لدعمه الثابت واالصيل 
للعالقات الكويتيةـ  االميركية، 
لذا انتهز فرصة االحتفال بهذه 

املناسبات الثالث املهمة ألمتنى للشعب الكويتي 
احتفاالت سعيدة.

وتأتي مناســـبة االحتفال باليوبيل الذهبي 
الستقالل الكويت كفرصة سانحة لوقفة تأمل 
وتقدير جلميع االجنازات التي حققها الشـــعب 
الكويتـــي لالمة على مدى العقـــود املنصرمة، 
واالحتفاء بالتراث االستثنائي الغني باملشاريع 
واالعمال، وفي هذه املناسبة تشارككم الواليات 
املتحـــدة االميركية االحتفـــاء بتاريخ الكويت 
وتقاليدهـــا وثقافتها، فالكويتيـــون بحنكتهم 
الواسعة متكنوا دائما من توظيف بل مضاعفة 
جميع مقدراتهم سواء كانت من اللؤلؤ او التمور 
او من املواد الهيدروكربونية، وكانت هذه احلنكة 
ضرورية للغايـــة للحفاظ على بقائهم في ايام 

االحتالل احلالكة السواد.
ويعود التعـــاون االول والدائم لبالدي في 
الكويت لعام 1911 عندما دعا سمو الشيخ مبارك 
الصباح الكنيسة االصالحية االميركية لتأسيس 
اول مركز طبي في الكويت، وسرعان ما عرف هذا 
املستشفى الذي أسسه هؤالء املبشرون االطباء 
باسم املستشـــفى »االميركاني«، وظل لسنوات 
مظهرا رئيسيا من مظاهر الثقافة االميركية في 
هذه املنطقة، لقد قدم هذا املستشفى خدماته الطبية 
آلالف من الكويتيني، فوضع بذلك اساسا لفهم 
افضل بني االميركيني والكويتيني في جميع مجاالت 
احلياة، ومن جانبهم اقام املبشرون بصداقات مع 
الكويتيني، وتقاسموا معهم املهارات، بل عملوا 
جنبا الى جنب لتحقيق اهدافهم املشتركة، لقد 
انتابتني الســـعادة لقيام دار اآلثار االسالمية 
بتجديد املبنى التاريخي للمستشفى االميركاني 
واستعدادها العادة افتتاحه كمركز ثقافي يرمز 
لهذا االرث الذي اليزال يعمل على تعميق روابط 
الصداقة بني الكويتيني واالميركيني وغيرهم ممن 

يعيشون على ارض الكويت.
بدأت الواليات املتحدة شراكتها االقتصادية 
مع الكويت عندما دخلت شـــركة نفط اخلليج 
االميركية عام 1930 في مشروع مشترك مع شركة 
النفط البريطانية ـ الفارسية التي عرفت الحقا 
بشركة نفط الكويت، ومع هذا التطور ساهمت 
اجيال اميركية من رجال النفط واملهندسني ورجال 
االعمال واسرهم بأفكارهم ومهاراتهم وخبراتهم 
املهنية والعملية مع التأكيد في الوقت نفســـه 
على عميق تقديرهم للمجتمع والثقافة الكويتية 
الفريدة والمكاناتهـــا الهائلة كالعب اقتصادي 
وسياسي فاعل في املنطقة، ومن اجلدير بالذكر 
فقد أنشـــئت شركتا جنرال موتورز وفورد في 
الكويت قبل حصولها على االســـتقالل، كما ان 
فندق شيراتون، الذي مت تشـــييده عام 1966، 
هـــو اول فندق دولي من فئة اخلمس جنوم في 
الكويت، وهو ايضا اول فندق للشـــيراتون مت 

انشاؤه خارج الواليات املتحدة.
كما اسست شـــركة جنرال إلكتريك لشراكة 
مع احلكومة الكويتية والقطاع اخلاص لتنفيذ 
مشاريع البنية التحتية والطاقة ومشاريع املياه 
الكثر من ثالثني عاما، وكان املشـــروع املشترك 
املتمثل في شـــركة ايكويـــت للبتروكيماويات 
مشـــروعا مربحا للجانبني، ادت كل هذه االمور 
الى منو شراكتنا االقتصادية بشكل مطرد على 
مدى سنوات، وسنعمل على مواصلة هذا النمو 
في املستقبل، وأســـهم هذا التالقي بني اخلطة 
التنموية الرباعية التي رسمتها الكويت بهدف 
تنويع اقتصادها من جهة مع مبادرتنا االميركية 
الوطنية للتصدير من جهة اخرى، والتي تهدف 
مبادرتنا باالساس الى مضاعفة الصادرات على 
مدى خمس سنوات في خلق العديد من الفرص 
للشـــركات االميركية والكويتية للعمل معا من 

اجل حتقيق املنفعة املتبادلة.
الثقافي والتعليمي ســـعت  وعلى الصعيد 
الدولتان للعمل معا لتعزيز عدد من برامج التبادل 
الثقافي والتعليمي الراســـخة، ونفتخر بالقول 
ان عشـــرات اآلالف من الطلبة الكويتيني تلقوا 
تعليمهم في اجلامعات االميركية، وســـنواصل 
اجلهود املبذولة جلذب املزيد من الطلبة كل عام، 
ومما يدعو للبهجة تبادل املعارف بني اخلبراء 
الكويتيني واالميركيني، وتعاونهم في مجاالت 
البحوث، ومن اهتماماتنا القوية واملشتركة تنمية 
املوارد البشرية في املنطقة، االمر الذي يعتبر 
بالغ االهمية خللق فرص عمل ذات جودة عالية، 
وكذلك ايجاد دخول للمواطنني، وكثيرا ما قلت 
ان املورد الوحيد املتجدد الذي متتلكه الكويت 
هو شعبها، واننا نتقاسم االهتمام بتطوير هذا 

املورد، واالستفادة من ابداع 
وطاقات شبابها.

ترتكز عالقـــات الصداقة 
القوية التي تربط بني الواليات 
املتحدة والكويت على القيم 
املتمثلة  االساسية املشتركة 
في دعم الدميوقراطية، وتبني 
سياســـة االسواق املفتوحة، 
ومتكني املجتمع املدني واالسرة 
افرادها، ومن االمور  بجميع 
املثيرة التي تسترعي االهتمام 
والوقوف عليها هو تنامي دور 
املرأة وازدهاره في السنوات 
االخيـــرة علـــى املســـتوى 
الكويت، فلقد  السياسي في 
اصبحـــت الكويـــت منوذجا 
يحتذى به في املنطقة، كما انها محل تقدير من 
اجلميع بفضل دميوقراطيتها النابضة، والدور 
املهم الذي تؤديه املرأة في جميع جوانب املجتمع، 
وكما شاهدنا جميعا فقد لعبت »وسائل االعالم 
االجتماعيـــة« دورا مهما في تطور االحداث في 
مصر مما دفع البعض بتذكيري بدور الشباب 
الكويتي واملدونني املهتمني بالعمل السياسي عام 
2006 في املساهمة بشكل حيوي في اتخاذ قرار 
بتخفيـــض عدد املناطق االنتخابية في الكويت 
بهدف خلق مزيد من الدميوقراطية التمثيلية.

لقد اكملت الشراكات والعالقات التي تربطنا 
بصديقنا وحليفنا االستراتيجي )الكويت( عامها 
العشرين عندما وقفنا جنبا الى جنب للتغلب على 
التهديد املشترك، عندما انضم الشعب الكويتي الى 
قوات التحالف بقيادة الواليات املتحدة لتحرير 
الكويت من قبضة قوات صدام حسني واستعادة 
السالم في شبه اجلزيرة العربية، علينا ان نتذكر 
ونكرم كل من ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الكويت 
اثناء حرب اخلليج، كما اننا لن ننســـى ابدا ان 
هناك مواطنني كويتيني اليزالون مفقودون منذ 
غزو واحتالل الكويت، ونؤكد من جديد التزامنا 
بالعمل مع اللجنة الثالثية للجنة الدولية للصليب 
االحمر، ويحدونا األمل أن نعرف في نهاية املطاف 

مصير هؤالء املفقودين.
اليوم شراكتنا التزال اقوى من اي وقت مضى، 
فالكويت قدمت لنا دعما ال ميكن االستغناء عنه 
للقيام بعملياتنا االمنية في املنطقة، وكان هذا 
الدعم حاسما في اجلهود التي بذلتها الواليات 
املتحدة في السنوات االخيرة لتحقيق التحول في 
العراق، وحتقيق األمن واالستقرار بعد سقوط 
نظام صدام حســـني، اننا نقدر دعـــم الكويت 
السخي للوصول الى اهدافنا االقليمية واالمنية 
املشتركة، والسيما انها قد وفرت منشآت لتقدمي 
دعم لوجستي قوي للجيش االميركي كان بالغ 
االهمية في جهودنا املشتركة الرامية الى عراق 

مستقر دميوقراطي ذي سيادة.
وفي عالم اليوم لم يعد األمن مقصورا على 
احلفاظ على حدود جيوسياسية آمنة او التصدي 
للتهديدات العســـكرية، فتوفير الغذاء واملياه 
وتأمـــني املوارد، ومجابهة الكـــوارث الطبيعية 
العنيفة  التســـونامي والـــزالزل  مثل موجات 
والفيضانـــات، وتطوير مصادر جديدة للطاقة 
مع احلفاظ على املعلومات وحماية البنى التحتية 
للطاقة، ومعاجلة املخاوف الصحية، سواء كانت 
متوطنة او وبائية: كلها حتديات عاملية يتعني 
علينا مواجهتها معا كشـــركاء ضمن »حتالف 

القدرة واالرادة«.
وكما شـــهدنا في االســـابيع املاضية، تهدد 
التحوالت الدميوغرافية، والبطالة، والفســـاد، 
وعدم املساواة االستقرار، فالشباب الذين يشكلون 
معظم املجتمعات الســـكانية في هذا اجلزء من 
العالم والذين تخطى معظمهم مراحل تعليمية 
متقدمة يبحثون اآلن اكثر من اي وقت مضى عن 
فرص اكبر للمشاركة السياسية واملساهمة في 
اتخاذ القرارات التي تشكل مستقبلهم، ومنحهم 
احلرية لتوظيف ما تعلموه وما لديهم من ابداعات 
في عالم االقتصاد كي يتسنى لهم بناء مستقبل 
اكثـــر ازدهارا لهم ولالجيـــال املقبلة، وفي هذا 
الصدد، تتمتع الكويت وشعبها مبميزات تتطلع 
اليهـــا دول اخرى في املنطقة، اال انني على ثقة 
بأن الكويت لن تكتفي فقط باالعتماد على هذه 
االجنازات بل ستعمل على مواصلة البحث عن 
فرص لتحقيق قدر اكبر من احلرية وخلق مزيد 
من الفرص لشـــعبها، ان احلكم الرشيد يعتمد 
على اقامة »هيكل يتسم بالتحرر« يسمح بأكبر 
قدر من االنتاج واالبداع ضمن اطر احلماية التي 

يرعاها القانون.
انه ليشرفني ان أؤدي دوري كمبعوث رفيع 
املســـتوى للكويت على مدار ما يقرب من ثالث 
ســـنوات من اآلن، رسخت فيها صداقات فريدة 
مع الشـــعب الكويتي، وملواصلة هذه العالقات 
املتميزة، فإنني على ثقة بأن الواليات املتحدة 
األميركية والكويت ســـتربطهما شراكة متينة 
لسنوات عديدة مقبلة من خالل عمل حكومتيهما 
على حتقيق االهداف املشتركة املتمثلة في التصدي 
للتهديدات االقليمية والعمل على احالل السالم 
واالزدهار في املنطقة، وفي اخلتام، نتطلع لتعميق 
وتعزيز صداقاتنا وعالقاتنا بني الشـــعبني في 

العقود املقبلة.
كل عـــام وأنتـــم بخيـــر يـــا أهـــل الكويت 

وشبابها.
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السفيرة األميركية لدى الكويت


