
ــفير جمهورية العراق لدى   هنأ س
الكويت محمد حسني بحر العلوم القيادة 
ــية والشعب الكويتي باألعياد  السياس
الوطنية في رسالة قال فيها: متر علينا 
هذه األيام أعياد عزيزة على قلوبنا وعلى 
قلوب أشقائنا الكويتيني. فذكرى مرور 
٥٠ عاما على استقالل الكويت متثل بداية 
تأسيس دولة جارة وشقيقة وعزيزة 
ــى قلوبنا ربطتنا معها كل مقومات  عل
ــاء واجليرة واملصاهرة،  احملبة واالخ
ومثلت دوما رمزا لالعتدال والوسطية 
والعقالنية، وبحثت منذ تأسيسها عن 
ــتقرار والطمأنينة وتوفير  سبل االس

ــقائها وأصدقائها  ــبل العيش الكرمي ألبنائها وتعزيز عالقاتها مع جيرانها وأش س
حول العالم. كما متر علينا أيضا الذكرى الـ ٢٠ لتحرير الكويت من براثن عدوان 
صدامي همجي. أنكر كل الروابط اإلنسانية واالخوية وضرب عرض احلائط بجميع 
القوانني الدولية واألعراف الديبلوماسية، وخالف كل التعاليم اإلسالمية واألخالق 
العربية باحتالله الدولة اجلارة والشقيقة الكويت، وليس هذا بغريب عليه فمن قتل 
ــرد وأعدم وحارب أبناء بلده فمن السهولة عليه ان يكرر فعلته الشنيعة مع  وش
ــبة لنا كعراقيني انتصارا للشرعية على  جيرانه. وان ذكرى التحرير متثل بالنس
ــعبه من الكابوس  الهمجية الصدامية، كما متثل نقطة البداية لتحرير العراق وش
الذي بقي رابضا على صدره طيلة خمسة وثالثني عاما. ان وصول الرئيس جالل 
ــاركة اخيه صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد  الطالباني الى الكويت ملش
ــتركة للدولتني وللشعبني  بهذه األعياد ما هو إال دليل على الفرحة والرمزية املش
الشقيقني بهذه املناسبة السعيدة. اما املناسبة العزيزة الثالثة فهي الذكرى اخلامسة 
لتولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ملسند اإلمارة، فسموه ميثل منذ 
بداية حياته السياسية رمزا للوسطية واالعتدال ورجل الديبلوماسية املخضرم، 
وقد شهدنا خالل سنوات حكمه اخلمس املاضية نهضة كبيرة في جميع امليادين، 
ــاالت االقتصادية والتنموية  ــي عالقات الكويت اخلارجية وفي املج خصوصا ف
واالجتماعية واحلرية اإلعالمية وغيرها. وأضاف بحر العلوم: أغتنم هذه املناسبة 
ألتقدم الى صاحب السمو األمير ولسمو ولي عهده األمني ولسمو رئيس مجلس 
ــعب الكويتي بأطيب التهاني وأزكى  ــية وعموم الش الوزراء والى القيادة السياس
ــني لالستقالل والعشرين للتحرير واخلامسة  التبريكات بحلول الذكرى اخلمس
لتولي صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد ملسند اإلمارة سائال املولى عز 
وجل ان يدمي على الكويت العز واالستقرار واألمن والرخاء حتت القيادة احلكيمة 
ــات بلدينا ملزيد من  ــمو االمير وولي عهده األمني، وان يعزز عالق ــب الس لصاح

التطور والتقدم واالخوة واحملبة، واهللا ولي التوفيق. 
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 سفاراتنا احتفلت باألعياد الوطنية والذكرى الخامسة لتولي األمير مقاليد الحكم
على العالم اخلارجي لكنها حتتفظ 
الثقافة والتاريخ والتقاليد  بعبق 
الكويتية العريقة في اشارة الى روح 
التي تعيشها  التوازن والوسطية 

الكويت وتفخر بها.
  واحتفلت سفارتنا في اخلرطوم 
الوطنية مبناسبة  الكويت  بأعياد 
مرور ٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ 
عاما على التحرير وخمس سنوات 
على تولي صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح االحمد سدة احلكم.

  ورفع ســـفيرنا لدى اخلرطوم 
د.ســـليمان احلربي في تصريح لـ 
(كونا) خالص التهاني والتبريكات 
الى صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صبـــاح األحمد والى ســـمو ولي 
العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
وحكومتهم بهذه املناسبة العظيمة 
راجيا من اهللا جلت قدرته أن يدمي 
على الشعب الكويتي احلبيب أفراحه 
وأن يجعل أيامه كلها أعيادا في ظل 

القيادة احلكيمة.
  واحتفلت سفارتنا لدى منغوليا 
مبناســـبة اليوبيل الذهبي للعيد 
الوطني والذكـــرى الـ٢٠ للتحرير 
والذكرى اخلامسة لتولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم. وقالت سفارتنا لدى 
منغوليـــا في بيان صحافي صادر 
عنها امس ان ســـفير الكويت لدى 
منغوليا مبارك محمد السهيجان أمام 
حفل استقبال هو االول من نوعه 
لسفارة الكويت بعد افتتاحها في 
العاصمة املنغولية أوالن باتر في 

االول من شهر مارس ٢٠١١.
  وأقامت القنصلية الكويتية في 
اسطنبول حفل استقبال مبناسبة 
الذكرى الـ ٥٠ لالستقالل والذكرى 
الـ ٢٠ للتحرير والذكرى اخلامسة 
لتولي صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
  ووجه عميد السلك القنصلي في 
اسطنبول الشيخ فهد سالم الصباح 
في تصريح لـ«كونا» خالص التهاني 
لصاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمـــد والشـــعب الكويتي بهذه 
املناســـبة معربا عن األمل في أن 
تنعم الكويت باالستقرار والرخاء 

واالزدهار. 
  وسأل الشيخ فهد سالم الصباح، 
املولى العلي القدير «أن يفرغ على 
ســـموهم نعمة الصحة والعافية 
والعمر املديد وأن يسبغ على الكويت 
العزيزة فيضا من الرخاء واالستقرار 

واالزدهار واألمن واألمان».
  ورفع ســـفيرنا في بنغالديش 
علي الظفيري اســـمى التهاني الى 
القيادة السياســـية وعلى رأسها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد والى سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد داعيا املولى ان يحفظ 

الكويت وشعبها من كل مكروه. 

فـــي مقدمة مســـتقبلي    وكان 
الســـفير علي  الســـفارة  ضيوف 
السماك وحرمه والسكرتير االول 
في السفارة زياد ابراهيم االنبعي 
وحرمه حيث رفع السفير السماك 
أســـمى آيات التهاني والتبريكات 
الى مقام سموه حفظه اهللا ورعاه 
ومقامي ســـمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء حفظهما اهللا 

والشعب الكويتي الكرمي.
  خصصت صحيفة «أ.بي.سي» 
اليومية االســـبانية ملحقا خاصا 
للتعريف بالكويت واجنازاتها تزامنا 
مع االحتفاالت الوطنية بذكرى مرور 
٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما على 
التحرير وخمس سنوات على تولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد مقاليد احلكم. واشاد سفيرنا 
لدى اسبانيا عادل العيار في لقاء 
مع معدي امللحق بالعالقات الوثيقة 
الكويت  التـــي تربط  والتاريخية 
باسبانيا مشيرا الى الصداقة القوية 
التي تربط بني قيادتي البلدين فضال 
عن االفاق املستقبلية للعالقات في 
جميع املجاالت. واشاد باالجنازات 
الكبيرة التي حققتها الكويت خالل 
٥٠ عاما مشيرا الى متتعها بجو من 
الدميوقراطية واحلرية فضال عن 

االستقرار السياسي.
  وتضمـــن امللحـــق مقابلة مع 
النائبـــة في مجلـــس االمة د.روال 
دشتي اســـتعرضت فيها مسيرة 
الكويتية معتبرة ان  املرأة  نضال 
انتخـــاب اربع نســـاء في مجلس 
االمة عام ٢٠٠٩ يعد انتصارا كبيرا 
للمرأة الكويتية وللشعب الكويتي 
وانتصارا للدميوقراطية في الكويت 
النشيطة سياسيا. وقالت دشتي ان 
الكويت دولة معتدلة متتزج فيها 
التقاليد بعقلية منفتحة وقدرة عمل 
كبيرة موضحة ان الكويت مفتوحة 

وعديدة حققتها البالد في مختلف 
املجاالت وعلى جميع املســـتويات 
واتسمت بالشمولية والتكامل فيما 
يتعلق بجانبهـــا التنموي لتكون 
عنوانا بـــارزا ملرحلة مزدهرة من 
تاريخ الكويت. واشـــار الســـفير 
حيات الى ان ســـمات سموه وما 
ميلكه من حنكة سياسية ومهارة 
قيادية ورؤية ثاقبة وما يتميز به من 
بعد انساني في التعامل مع شعبه 
الوفي كان وراء هذا االجناز الكبير 
خالل االعوام اخلمسة التي مضت 

منذ توليه مقاليد احلكم.
  وفي العاصمـــة الكندية اوتاوا 
اقامت ســـفارتنا مساء امس حفل 
االستقبال السنوي مبناسبة عيد 
االستقالل الـ٥٠ وعيد التحرير الـ٢٠ 
ومرور ٥ اعوام على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 

مقاليد احلكم.

  واضاف انه فيما يتعلق بنظرتنا 
للمستقبل فنحن نتطلع الى اعادة 
بناء البنية التحتية والفرد الكويتي 
وأيضا التكاتف الوطني الذي هو 
مطلوب ألجل عملية البناء وألجل 
فـــي املنطقة  التحديات  مجابهـــة 
معربا عن ضرورة االســـتمرار في 
تكاتفنا ووحدتنا الوطنية ملجابهة 

التحديات.
الواليات    وأقام ســـفيرنا لدى 
املتحدة املكسيكية سميح عيسى 
جوهر حيات حفال كبيرا في العاصمة 
املكسيكية مبناسبة الذكرى الـ ٥٠ 
لالستقالل والـ٢٠ للتحرير ومرور 
٥ اعوام على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد مقاليد 
احلكم. وكان في استقبال ضيوف 
احلفل في فندق (فورسيزن) بوسط 
العاصمة الى جانب السفير عقيلته 
علياء حبيب جوهر حيات واركان 

السفارة.
  وبهذه املناســـبة تقدم السفير 
التهاني  آيـــات  حيـــات بأســـمى 
والتبريكات الى مقام صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد االمني الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد معربا عن متنيه ان 
يدمي الباري عـــز وجل نعم االمن 
واالمان واالســـتقرار على الكويت 
الكرمي. واوضح السفير  وشعبها 
حيات ان هذه الذكرى الطيبة متثل 
فرصة لتعريف املجتمع املكسيكي 
بأبرز معالم النهضة والتطور التي 
شهدتها الكويت خالل الفترة االخيرة 
وانها مناسبة عزيزة على كل كويتي 
لتزامنها مع ذكرى مرور خمســـة 
اعوام على تولي سمو االمير مقاليد 
احلكم حيث اثمرت جهود ســـموه 
اجنازات تنموية وتطويرية سريعة 

بهذه املناسبة العزيزة.
  وقال «ارفع باسمي وباسم أعضاء 
الســـفارة وجميع مكاتبها امللحقة 
الى صاحب الســـمو وإلى الشعب 
الكويتي والقيادة الكويتية اسمى 
آيـــات التهانـــي والتبريكات بهذه 
املناســـبة اجلليلة واخلالدة على 

بلدنا احلبيب الكويت».
  واعرب السفير عن ضرورة ان 
تكون لدينا وقفة بهذه املناســـبة 
ونظرة تاريخية ومستقبلية قائال 
«نحن كشعب كويتي أجنزنا الكثير 
ومررنا أيضا بكثير من التحديات 
موضحا اننا بنينا دولة حضارية 
وبنينا مواطنا حضاريا وفي نفس 
الوقت مررنا بتحديات كثيرة في 
منطقتنا وهللا احلمـــد تخطيناها 
كشعب وكقيادة كويتية لذا يتعني 
علينـــا ان نكـــون فخوريـــن مبا 

أجنزناه».

ماليا واقتصاديـــا عامليا ولتتبوأ 
التي تليق بها وبشـــعبها  املكانة 

بني دول العالم.
  مـــن جهته رفع ســـفيرنا لدى 
جمهورية الصني الشـــعبية محمد 
الذويخ اسمى التهاني والتبريكات 
الى صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح االحمد وســـمو ولي العهد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء ونائب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء ووزير 
اخلارجية حفظهم اهللا مبناســـبة 
االعياد الوطنية. واكد الذويخ التفاف 
الكويتيني حول قيادتهم في السراء 
والضراء مع الدعاء للباري عز وجل 
ان يحفظ هذا البلد الغالي من كل 

سوء ومكروه.
  واشاد الذويخ بالعالقات الثنائية 
القويـــة التي تربط بـــني الكويت 
وجمهورية الصني الشعبية، وان 
البلدين الصديقني سيحتفالن هذا 
العام مبرور ٤٠ عاما من العالقات 

الديبلوماسية املتميزة بينهما.
  كما أقامت سفارتنا في الواليات 
املتحدة حفل اســـتقبال مبناسبة 
احتفاالت الكويت بعيدها اخلمسني 
لالستقالل والعشـــرين للتحرير 
والذكرى اخلامسة على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 

مقاليد احلكم في البالد.
الواليات    وكان ســـفيرنا لدى 
املتحدة الشـــيخ ســـالم العبداهللا 
وعقيلته في مقدمة مستقبلي كبار 
الضيوف من املسؤولني األميركيني 
والشخصيات الذين حرصوا على 
التهاني مبناسبة احتفاالت  تقدمي 

الكويت بأعيادها الوطنية.
  وتقدم الشيخ سالم العبداهللا 
في حديث لـــــ «كونا» بخالص 
التهاني والتبريكات الى صاحب 
الســــمو األمير الشــــيخ صباح 
االحمد وإلــــى القيادة الكويتية 

 عواصم عربية ـ عاملية ـ كونا: 
أقامت سفاراتنا حول العالم احتفاال 
رسميا مبناسبة احتفاالت الكويت 
بالذكرى الـ ٥٠ لالستقالل والذكرى 
الـ ٢٠ للتحرير والذكرى اخلامسة 
لتولي صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
  فقد اقام ســـفيرنا لدى مملكة 
تايلند عبداللطيـــف علي املواش 
حفل استقبال رسميا كبيرا مبناسبة 
الـ ٥٠  الكويت بالذكرى  احتفاالت 
لالستقالل والذكرى الـ ٢٠ للتحرير 
والذكرى اخلامسة على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 

مقاليد احلكم. 
  واستقبل املواش وأركان السفارة 
عددا كبيرا من املدعوين الذين كان 
في مقدمتهم رئيس البرملان شاي 
شيدشوب ورئيس مجلس الشيوخ 

براسوبسوك بونديج.
  وحضر احلفـــل رئيس جلنة 
الصداقـــة البرملانيـــة الكويتية ـ 
النائب مختـــار وابا  التايلنديـــة 
واعضاؤها وعدد من كبار املسؤولني 
البعثات  التايلنديـــني ورؤســـاء 
الديبلوماسية املعتمدين لدى تايلند 
وكذلك رجال األعمال واالعالم اضافة 
الى اجلاليات العربية واالسالمية.
  وذكر بيان صادر عن السفارة 
اليوم ان السفير املواش اكد خالل 
هـــذه املناســـبة متانـــة العالقات 
الثنائية على كل األصعدة السياسية 
واالقتصادية والتجارية والثقافية 
وعلى املستويني الرسمي والشعبي 

والتي بدأت منذ ١٩٦٣.
  واشـــار الى املوقف املشـــرف 
العراقي  لتايلند خالل االحتـــالل 
للكويت حيث أيدت جميع قرارات 
مجلس األمن الدولي لصالح قضايا 
الكويت العادلة متمنيا أن تشهد هذه 
العالقات تطورا مستمرا من خالل 
التركيز علـــى اجلانب االقتصادي 

واالستثماري.
  ومن العاصمة الفلبينية مانيال 
اعرب ســـفيرنا لدى الفلبني وليد 
الكنـــدري عـــن خالـــص التهاني 
والتبريـــكات للقيادة السياســـية 
والشعب الكويتي مبناسبة االعياد 
الوطنية للبالد. ورفع الكندري اسمى 
آيات التهاني الى مقام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد وســـمو رئيس مجلس 
الوزراء والى احلكومة والشـــعب 
الكويتي مبناســـبة الذكرى الـ ٥٠ 
لالستقالل والذكرى الـ ٢٠ للتحرير 
ومرور خمس سنوات على تولي 

سموه مقاليد احلكم.
  واعرب الكنـــدري في تصريح 
الكويتية (كونا)  لوكالة االنبـــاء 
عبر الهاتف امس عن خالص دعائه 
بان تشهد الكويت املزيد من الرقي 
واالزدهار والتقدم والنمو واالستقرار 
في ظل القيادة السياسية احلكيمة 
التي تعمل على جعل الكويت مركزا 

 أعربت عن أملها في أن تشهد الكويت المزيد من الرقي واالزدهار والتقدم

 جانب من احتفال سفارتنا لدى بانكوك  .. وسفيرنا لدى املكسيك سميح حيات وطاقم السفارة في استقبال املهنئني 

 أمير قطر يشارك في االحتفاالت
 أعلنت سفارة قطر لدى الكويت أن سمو أمير 
دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيشارك 
في االحتفاالت الرسمية للكويت بأعيادها الوطنية 
على رأس وفد رفيع املستوى. وقال السفير القطري 
لدى الكويت عبدالعزيز بن سعد الفهيد في تصريح 
لـ «كونا» ان الوفد الرسمي ألمير قطر يضم في 
عضويته رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعددا من 
كبار املسؤولني. وذكر ان مشاركة سمو أمير قطر 
والوفد املرافق في هذه املناسبة تأتي تلبية لدعوة 
كرمية موجهة من صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد للمشاركة في أفراح الكويت مبناسبة مرور 
ــتقالل و٢٠ عاما على التحرير  ٥٠ عاما على االس
و٥ سنوات على تولي صاحب السمو األمير مقاليد 

احلكم. وأضاف ان هذه املشاركة االخوية على أعلى 
املستويات «تقف شاهدا ناصعا ودليال قاطعا على 

عالقات اإلخاء واحملبة بني البلدين الشقيقني».
ــة بني البلدين  ــد ان عالقات االخاء واحملب   وأك
ــقيقني «عالقات ضاربة بجذورها في أعماق  الش
التاريخ وان التاريخ قدميه وحديثه شهد على تلك 
ــراء والضراء»، مضيفا  العالقات املتميزة في الس
ان احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية «هي ذكرى 

عزيزة على قلوب قيادة وشعب دولة قطر».
ــلحة القطرية تشارك    وأضاف ان القوات املس
في العرض العسكري الذي سيقام مبنطقة كاظمة 
على طريق الصبية في الـ ٢٦ من فبراير اجلاري 
«صفا واحدا مع أشقائها في الكويت واألشقاء في 

 السفير عبدالعزيز بن سعد الفهيد دول مجلس التعاون».

 السفير المصري هنأ باألعياد

 منصور بن زايد يشيد بالتالحم الكويتي - اإلماراتي  الهيئة الخيرية تشارك في الكرنڤال واالحتفاالت

 الحمود: أعياد الكويت شواهد
   على مسيرة البناء والعطاء والتراحم

 أشاد بحكمة القيادة السياسية وصواب نهجها 

ــري طاهر  ــفير املص  هنأ الس
ــعبا  ــت قيادة وش ــات الكوي فرح
ــة، وقال في نص  باالعياد الوطني
ــالته: يطيب لي ونحن نعيش  رس
ــن االحتفاالت واالعياد في  حالة م
ــت ان  اتقدم بالتهنئة لقيادة  الكوي
الشقيق مبناسبة  الكويت  وشعب 
مرور ٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ 
عاما على التحرير والذكرى اخلامسة 
لتولي صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد مقاليد احلكم، متمنيا 
دوام االستقرار والتقدم حتت قيادته 

احلكيمة.
ــق ومتانة  ــد على عم   واذ اؤك

ــزة بني البلدين  ــخة واملتمي العالقات االخوية املترس
الشقيقني مصر والكويت، آمال حتقيق املزيد من التقدم 
في تقوية الروابط االخوية بني الشعبني واحلكومتني مبا 
يعود بالنفع ليس فقط على الدولتني امنا االمة العربية 
ــيق املشترك بني  بأثرها في ظل توافق الرؤى والتنس

البلدين في جميع احملافل االقليمية 
والدولية وحرص البلدين الشقيقني 
على استقرار وامن املنطقة وارساء 
ــالم والتشاور املستمر  دعائم الس
البلدين  بينهما، مستذكرا مواقف 
ــات التي مرت  ــرفة في االزم املش
ــن، فال ميكن  ــى كل من البلدي عل
اغفال الدور البارز للكويت وقواتها 
املسلحة في احلروب املصرية ضد 
اسرائيل في ١٩٥٦ و١٩٦٧ و١٩٧٣، 
ــلحة  وموقف مصر وقواتها املس
ــرعية واحلق  في الوقوف مع الش
الكويتي ضد العدوان الغادر على 

اراضيها.
  اضافة الى ذلك، اود ان احيي واشيد بدور وحكمة 
وبعد نظر صاحب السمو االمير وقائد مسيرة التنمية 
في الكويت الشيخ صباح االحمد، سائال املولى عز وجل 
ان يعيد هذه االعياد املجيدة على الكويت الغالية واهلها 

الكرام باخلير واالمان واالستقرار واالزدهار. 

ــارك الهيئة اخليرية االسالمية العاملية في   تش
ــة من البرامج  ــاالت الكويت الوطنية بحزم احتف
والفعاليات واالفالم واملشاركة في احتفاالت العديد 
من السفارات تقديرا وعرفانا للكويت ورجاالتها 
املخلصني ومحسنيها الكرام وشعبها املعطاء، وسعيا 

الى ابراز الوجه اخليري املشرق للبالد.
  وقال مدير عام الهيئة د.سليمان شمس الدين 
في تصريح صحافي ان مشاركة الهيئة في االحتفال 
مبناسبة مرور ٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما 
ــنوات على تولي سمو امير  على التحرير، و٥ س
البالد الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح مقاليد 
احلكم في البالد، حتمل رسالة الى الكويتـ  اميرا 
وحكومة وشعباـ  مفادها ان ماليني الفقراء وطلبة 
العلم وااليتام والدعاة واملعلمني وكافة املستفيدين 
من خيرات البالد يهنئون الكويت بهذه املناسبات 

ــالم  ــون لها اخلير واالمن والس ــة ويتمن الوطني
واالستقرار.

  واضاف ان الهيئة تشارك في االحتفاالت الوطنية 
مبجموعة برامج من بينها املشاركة في احتفاالت 
سفارة الكويت في جاكرتا بحضور رئيس الهيئة 
د.عبداهللا املعتوق، واملشاركة في الكرنڤال الوطني 
ــروط التي وضعتها  عبر مركبة تتوافر فيها الش
اللجنة العليا للتحضير لالحتفال باليوبيل الذهبي، 
اضاف الى افتتاح مستشفى الرعاية الصحية في 
منطقة الصباح الطبية التي اقامتها الهيئة بالتعاون 
مع اجلمعية الكويتية ملكافحة السرطان والتدخني، 
كما تشارك مبجموعة من االصدارات واالعالميات 
حتت شعار «شكرا يا اهل اخلير» تبرز فيها امتنان 
الهيئة على لسان املستفيدين من مشاريع الهيئة 

لصدقات ودعم احملسنني املتواصل حلاجتهم. 

ــس الوزراء  ــا: أكد نائب رئيس مجل ــي ـ كون  أبوظب
ــارات العربية املتحدة  ــة في اإلم ــؤون الرئاس ووزير ش
ــيخ منصور بن زايد آل نهيان ان مسيرة العالقات  الش
ــكلت منوذجا يحتذى للتعاون  بني اإلمارات والكويت ش
االخوي الذي اليزال يتنامى ويتعزز بفضل التوجيهات 

السامية للقيادة السياسية في البلدين الشقيقني.
  وأعرب الشيخ منصور بن زايد لـ «كونا» عن خالص 
التهاني والتبريكات الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد والقيادة الكويتية مبناسبة العيد الوطني اخلمسني 
للكويت والذكرى العشرين لتحريرها واخلامسة لتولي 
سمو األمير مقاليد احلكم. وتوجه الشيخ منصور أيضا 
بخالص التهاني والتبريكات الى سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
ــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس    وأضاف ان الش

الدولة وأخاه صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
يسعيان دائما لتوفير كافة مقومات الدفع بالعالقة املتميزة 
القائمة على وشائج القربى وعالقات النسب إلى أقصى 
آفاقها مبا يعود باخلير والنفع على الشعبني الشقيقني.

  وقال انه في هذا اليوم الطيب الذي نحتفي فيه بذكرى 
ــبات غالية في تاريخ الكويت واملنطقة نستحضر  مناس
ــس الوالد الشيخ  ــيرة القائد املؤس باإلجالل واإلكبار س
زايد بن سلطان آل نهيان «طيب اهللا ثراه» ومسيرة اآلباء 
املؤسسني للكويت الذين ارسوا بفضل حكمتهم وإخالصهم 
وتفانيهم قاعدة صلبة من عالقات االخوة والتعاون بني 

دولة االمارات العربية املتحدة والكويت الشقيقة.
ــة وبحكم التالحم  ــعبا وحكوم   وأكد ان اإلمارات ش
ــي تتابع باهتمام مهرجان  والتقارب االجتماعي والثقاف
ــه الكويت هذه األيام، داعية  األعياد الوطنية الذي تعيش

الى اهللا ان يدمي عليها نعمتي األمن واالستقرار. 

 قّدم السفير الشيخ فيصل احلمود التهاني الى صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد وســـمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء 
مجلس األمة والقيادة السياســـية والشعب الكويتي األبّي مبناسبة 
اليوبيل الذهبي لالســـتقالل املجيد ويوم التحرير األغر واجللوس 
الكرمي. وعّبر الشـــيخ فيصل احلمود عن أحر التهاني باملناســـبات 

العزيزة على الكويت وأهلها الكرام.
  وقال ان األعياد تأتي شواهد على مسيرة البناء والعطاء والتراحم 

بني أبناء الكويت.
  وأشاد الشيخ فيصل بحكمة القيادة السياسية وحنكتها وصواب 

نهجها في قيادة البالد الى بر األمان.
  ســـائال اهللا العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها األبي ويدمي 
عليها نعمة األمن واالستقرار ودوام التقدم واالزدهار في ظل القيادة 

احلكيمة والرشيدة. 

 السفير طاهر فرحات

 محمد حسني بحر العلوم

 الشيخ فيصل احلمود

 ٥٠ عاماً من المجد 

 بحر العلوم: ذكرى تحرير الكويت تمثل 
انتصارًا للشرعية على الهمجية الصدامية

 هنأ الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا باألعياد


