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 10  ٥٠ عاماً من المجد 
 الجمعة  ٢٥  فبراير  ٢٠١١   

 المهري: األعياد الوطنية تعزز
  روح االنتماء لدى أبناء الكويت

 إبراهيم الغانم: حكمة صاحب السمو
  ظهرت بجالء في اهتمامه بشجون وهموم شعبه

الوطنية   مبناســـبة االعياد 
املجيدة اصدر وكيل املرجعيات 
الشيعية في الكويت السيد محمد 

باقر املهري بيانا هذا نصه:
  نبـــارك ونهنـــئ لصاحـــب 
السمو األمير وسمو ولي عهده 
الوزراء  األمني وســـمو رئيس 
وجميع اعضـــاء مجلس االمة 
وجميع الشـــعب الكويتي هذه 
االعياد الوطنية التي تعزز روح 
الوطنية والوالء للوطن وتقوي 
روح االنتمـــاء الى هذه االرض 
الطيبة الطاهرة ومن دون شك 
ان هذه املناسبات الوطنية جتعل 

الشعب يشعر بفخر واعتزاز بأن له تاريخا مشرقا 
عظيما فقد حترر بلده من قيود االستعمار وأصبح 
مستقال متام االســـتقالل قبل ٥٠ عاما وقد حرر 
اهللا ســـبحانه وتعالى ارضـــه ووطنه من ايدي 
البعثيني احملتلني الظاملني قبل ٢٠ عاما وقد قلد اميره 
وقائده مقاليد احلكم باجماع االمة وباجماع اعضاء 
املجلس بال استثناء قبل خمسة اعوام وهذه االعياد 

العظيمة تشعر االنسان بانتمائه 
الى قيادته السياسية احلكيمة 
وتقـــوي فيـــه روح التضحية 
وااليثـــار والتفاني والفداء في 
ســـبيل الوطن الغالي العزيز، 
اسأل اهللا سبحانه وتعالى ان 
اميرا وشـــعبا  الكويت  يحفظ 
من كل سوء ومكروه وان يدمي 
علينا النعم واخليرات والبركات 
وليعلم اجلميع ان جميع ابناء 
الشعب الكويتي يعيش بسعادة 
وخير وأمن وسالم ويعشق سمو 
املفدى ولن يرضى  البالد  أمير 
بديال عن آل الصباح الكرام سواء 
على مستوى االمارة او والية العهد او رئاسة الوزراء 
فنحن نحبهم ويحبوننا ويعيشون آالمنا وآمالنا 
وتطلعاتنـــا والكويت خير بالد اهللا على االرض 
من جميع اجلهات ولذا اصبح الشـــعب الكويتي 
يضرب به املثل في الســـعادة والرفاهية واصبح 
العالم يغبطنا على نعمة احلرية والدميوقراطية 

واألمن واألمان ورغيد العيش. 

 أمير زكي
اإلدارة    اعتبــــر مدير عــــام 
العامة للجمارك إبراهيم الغامن 
العام  الكويــــت لهذا  احتفاالت 
مناسبة تاريخية بكل ما تعينه 
البسيطة، مشيرا  العبارة  هذه 
الــــى ان ذكــــرى ٥٠ عاما على 
االستقالل تدعونا الى التالحم 
خلف قيادتنا احلكيمة واملضي 
افكار صاحب  قدما في ترجمة 
الســــمو األمير الشيخ صباح 
األحمد نحو وضع الكويت في 
مكانة اقليمية وعربية ودولية 
تتناسب مع امكانياتها وقدرات 

وخبرات ابنائها. واضاف الغامن في تصريح خاص 
لـ «األنباء» اما إذا تطرقنا إلى مناسبة مرور ٢٠ 
عاما على حترير وطننا الغالي من االحتالل الغاشم 
فإنه يدعونا إلى التذكر بأن جميع ابناء هذا الوطن 
وقفوا الى جانب الشرعية الكويتية التي يؤمن 
الكويتيون بها إميانا راسخا، مؤكدا على أن ذكرى 
االحتالل تدعونا ايضا إلى ان نتذكر كيف ان العالم 
كله وقف الى جانب احلق والشرعية ممثلة في 

قيادة الشــــرعية التي نكن لها 
كل التقدير وندين لها مباضي 

وحاضر ومستقبل الكويت.
  وحول مناســــبة مــــرور ٥ 
سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير مسند اإلمارة قال الغامن 
الشــــك أن هذه املناسبة غالية 
على نفوسنا جميعا قياسا مبا 
حتقق من اجنازات مشهودة نحو 

كويت املستقبل.
  وأكد مدير عام اإلدارة العامة 
للجمارك ان الكويت وخالل تولي 
الســــمو األمير مسند  صاحب 
اإلمارة استطاعت ان حتتل موقعا 
مؤثرا وبارزا على اخلريطة الدولية بقيادة حكيمة 
منطلقة من خبرات قائد مسيرتنا صاحب السمو 
األمير والذي دفع بالبالد إلى ان تعيش حالة امناء 
وبناء وحتسني ورفع املستوى املعيشي ألبناء هذا 
الوطن. واضاف الغامن ان حكمة صاحب السمو 
االمير ظهرت بجالء من خــــالل االهتمام بهموم 
وشــــجون ابناء شعبه وايضا بتقدمي املساعدات 

ألغلب الدول.

 السيد محمد املهري

 إبراهيم الغامن

 عبدالمجيد معلقًا على التطورات في بلدان عربية: 
مطمئنون جدًا وال نخشى أحداثًا مماثلة في سورية

 بشرى الزين
  على نغمات الدبكة السورية واالهازيج الفلوكلورية 
لبالد الشام، افتتح السفير السوري بسام عبداملجيد 
ومندوب عن وزارة الدفاع السورية العقيد مالك درغام 

جناح سورية في بيت الكويت لالعمال الوطنية.
  وقـــال عبداملجيد في تصريـــح للصحافيني بهذه 
املناسبة ان اجلناح السوري يعبر عن ذكرى تخليد 
ملشاركة القوات املسلحة في حترير الكويت من االحتالل 

الصدامي الغاشم.
  كما اعـــرب عبداملجيد عن تهانيـــه للكويت اميرا 

وحكومة وشعبا مبناسبة االعياد الوطنية التي تعيشها 
هذه االيام، متمنيا االستقرار لالشقاء في الكويت، مؤكدا 
على العالقات االخوية الراســـخة بني بالده والكويت 

ملصلحة الشعبني والبلدين الشقيقني.
  في سياق آخر، علق السفير السوري حول االحداث 
التي تشـــهدها ليبيا في الوقت الراهن ومدى انتقال 
هـــذه التطورات الى بالد عربية اخرى، قائال: اننا في 
ســـورية مطمئنون جدا وال نخشـــى احداثا حتصل 
فيها في ظل قيادة الرئيس د.بشار االسد، مضيفا: ان 
الشعب السوري يحب قائده ،مادام القائد مع شعبه 

فإن الشعب معه وانا ارى دائما ان ارادة الشعوب في 
النهاية هي التي ستنتصر.

  من جهته، كشف رئيس مجلس ادارة بيت الكويت 
لالعمال الوطنية يوســـف العميري ان البيت يحتاج 
ألن يكون حتت مظلة املجلس الوطني، مشـــيرا الى 
املطالبة بذلك بدأت منـــذ العام ٢٠٠١، و ان البيت بال 
ميزانيـــة حقيقية رغم كل ما يقوم به من انشـــطة، 
منوها بالدعم الشخصي الذي يحظى به بيت الكويت 
لالعمال الوطنية من ســـمو رئيـــس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد. 

 السفير السوري افتتح جناح بالده في بيت الكويت لألعمال الوطنية

 العميـري: البيت بال ميزانية حقيقية ونطالب بأن يكـون تحت مظلة المجلس الوطني

 السفير السوري يقص شريط االفتتاح بحضور العقيد مالك درغام (كرم ذياب) جولة في متحف بيت الكويت لألعمال الوطنية  

 األب بيجول

 بيجول: الكنيسة ال تنسى دور الكويت في حمايتها
 هنأت الكنيســــة القبطية املصرية القيادة 
السياسية ممثلة بصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وســــمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد بالعيد الوطني وعيد التحرير، كما تقدمت 
للشــــعب الكويتي بالتهاني بهاتني املناسبتني 
الغاليتني على قلب كل من املواطنني واملقيمني 
على أرض الكويت الغالية.جاء هذا خالل القداس 
الذي أقامته الكنيسة خالل العظة التي ألقاها 
راعي الكنيســــة املصرية القمص األب بيجول 

مبقر الكنيسة اجلديد مبحافظة حولي والذي 
حضره حشــــد كبير من األقباط احتفاال بهذه 
املناسبة كما أوضح األب بيجول مدى سعادة 
املصريني املقيمني مسلمني وأقباطا بهذه الذكرى 

الغالية.
  وأكد ان الكنيســــة املصرية ال تنسى دور 
الكويت قيادة وشعبا في اقامة الكنيسة املصرية 
على أراضيها وحمايتها أثناء الغزو، كما خص 
بالتهنئة أيضا الشيخة فريحة االحمد رئيسة 
جلنة التسامح بني األديان، مؤكدا ان الكنيسة 

ال تنســــى الدور الفعال الذي تقوم به، مشيدا 
مبساندتها ورعايتها الدائمة للكنيسة املصرية 

واملصريني.
  باالضافة الى ما قام به الشــــباب من خدام 
الكنيسة في عمل لوحات التهنئة ووضع األعالم 
الكويتية بجوار األعالم املصرية أعلى جدران 
مقر الكنيســــة املؤقت املقام حلني االنتهاء من 
تشييد مقرها الدائم املجاور له فضال عن وضع 
صور كل من صاحب السمو األمير وسمو ولي 

العهد أمام مداخل ومخارج الكنيسة. 

 أريج الغامن

 ندى أبو نصر
  أكدت مدير عام املدرسة االميركية 
ثنائية اللغة اريج الغامن ان املدرسة 
كعادتها حتتفل في كل عام بالعيد 
الوطني والتحرير ولكن االحتفال 
في هذا العــــام كان له طابع مميز 
وانه فرصة لترسيخ القيم واالنتماء 
للوطن لدى الطــــالب، وزادت ان 
اجلميع شارك في تنظيم االحتفال 
من طالب ومدرسني وأولياء امور 
تطوعوا وساهموا في األنشطة التي 
تخللها الكثير من الفقرات الشعبية 
والتراثية والفلكلور الشعبي مثل 
«الهياليا رمانة» ومراسم الزفاف 
التراثي «اليلوه»اضافة  الكويتي 
الــــى تقدمي فقرة عن الســــفر في 
الزمن املاضي. ومت عرض األلبسة 
الشعبية التراثية واملأكوالت القدمية 
وزادت انها سعيدة جدا بأنها ترى 
الفرحة في وجوه جميع الطالب 
واملدرسني حتى املدرسني األجانب 
الذين شاركوا وعبروا عن والئهم 

للكويت.
  ومن جهتها، قالت ناظرة قسم 
اللغة العربية آمــــال املنياوي ان 
الهدف من االحتفال هو اجلمع بني 

املتعة وتعريف الطالب مباضيهم 
وتراثهم الكويتي من خالل جمعهم 
املالبس وادوات الصيد واالدوات 
املنزلية القدميــــة، اضافة الى ان 

يعبروا بكل فرح عن حبهم لوطنهم 
في مثل هذه املناسبة الغالية على 
اجلميع وهذا ينمي لديهم احساسهم 

الوطني ويغرس حب الوطن. 

 أريج الغانم: احتفاالت «األميركية ثنائية اللغة» باألعياد لها طابع مميز

 عدد من املدرسني األجانب شاركوا في االحتفال مرتدين الزي الكويتي

 جابر الصباح مع والدته عبدالعزيز احلربي ووالدته (محمد ماهر) جنى وزينة الطبطبائي

 أنشطة مميزة شارك فيها أطفال املدرسة فقرة العرس الكويتي تؤديها مجموعة من الطالبات


