
 محمد ناجي عطري متحدثا إلى السفير عزيز الديحاني وحرمه 

 عدد من املشاركني في احتفال سفارتنا لدى دمشق 

 السفير عزيز الديحاني والزميل حسني الرمضان والزميلة هدى العبود وعدد من احلضور

 تظاهرة حب سورية في احتفال سفارتنا لدى دمشق

شــــقيق». وقال املعلم: «أتقدم من 
صاحب السمو األمير واحلكومة 
الكويتيــــة والشــــعب الكويتــــي 
بالتهاني والتبريــــكات وأهنئهم 
على اإلجنــــازات التي حتققت في 
دولة الكويت الشقيقة متمنيا لها 

املزيد من االزدهار».
  أكــــد وزير اإلعالم الســــوري 
د.محســــن بالل أن الكويت قدمت 
منوذجا ملا ينبغي أن تكون عليه 
العالقات البينية العربية، وأضاف 
في تصريح لـ «األنباء» مبناسبة 
العيد الوطني للكويت: «لقد أسس 
الراحالن سمو  الكبيران  القائدان 
الشيخ جابر األحمد والقائد الراحل 
حافظ األسد بنية سياسية عربية 
تكون األرضية الصلبة الستعادة 
جتربة التضامن العربي وتوحيد 
الصف، وكان مــــن أولويات هذه 
األرضية بناء عالقات متكاملة بني 

البلدين».  

قيادة وحكومة وشعبا تزامنا من 
احتفاالت الكويت بالعيد الوطني 
وذكرى التحريــــر. واعتبر أن ما 
تقدمه جريدة «األنباء» في خدمة 
الكويت ودعم القضايا العربية محل 
تقدير واحترام لدى األوساط في 

الدول الشقيقة والصديقة.

  المعلم: أهنئ الشعب الكويتي وسمو 
األمير على اإلنجازات التي تحققت

  وفي تصريح خــــاص لوزير 
اخلارجية الســــوري وليد املعلم 
مبناسبة العيد الوطني قال الوزير 
السوري: «أهنئ الشعب الكويتي 
قيادة وحكومة وشعبا باالحتفاالت 
الوطنية، نحــــن نعتبر احتفاالت 
الكويت الشقيقة احتفاالت لسورية 
ولكل العرب». وأشار إلى افتتاح 
ديوانية جديدة بدمشق فقال: «آمل 
أن تفعل وتنشــــط هذه الديوانية 
لتجمع العرب دائما في كرم كويتي 

على تشجيع وحماية االستثمارات 
املتبادلة وجتنب االزدواج الضريبي 
والتي ساهمت في خلق قفزة نوعية 
لالستثمارات الكويتية في سورية، 
حيث عقدت في أكتوبر من العام 
املاضي الدورة العاشــــرة للجنة 
الوزارية املشــــتركة التي تتناول 
جميع جوانب التعاون بني البلدين. 
كما تطرق السفير الديحاني الى 
دور الصندوق الكويتي للتنمية، 
والذي عقد ما يعــــادل ٢٨ قرضا 
لســــورية منذ عــــام ١٩٦٩ حتى 
عام ٢٠١٠، وأكــــد ان هناك بعض 
املشاريع التي جتري دراستها من 

قبل اجلانبني.
  وأضاف ان زيارة وفد جمعية 
الصحافيني األخيرة الى دمشــــق 
تأتي حتت عنوان الشكر والثناء 
للموقف البطل للدول الشقيقة التي 
وقفت مع احلــــق الكويتي، حيث 
قدم الوفد اإلعالمي الشكر لسورية 

خاص جلريدة «األنباء» أسمى آيات 
التهاني والتبريكات لصاحب السمو 
األمير، ولسمو ولي العهد ولسمو 
الوزراء وللشعب  رئيس مجلس 
الكويتي بهذه املناسبات العزيزة 

على قلوب الكويتيني واملقيمني.
  وأشــــاد الســــفير الديحانــــي 
مبســــتوى العالقات الثنائية بني 
الكويت وســــورية، والتي حتظى 
باهتمام كبير ورعاية خاصة من 
البلدين، مســــتذكرا املوقف  قادة 
البطولي لســــورية أثنــــاء الغزو 
الصدامي على الكويت ودعمها للحق 
الكويتي، ومشاركتها العسكرية 
ضمن قــــوات التحالــــف لتحرير 
الكويت والذي ســــيبقى دائما في 
وجدان الكويتيني، ومنوذجا ملستوى 
العالقات املتميزة بني البلدين. وذكر 
أن العالقات االقتصادية بني البلدين 
متقدمة في ظل وجود العديد من 
االتفاقيات االقتصادية، التي تعمل 

 دمشق ـ هدى العبود
  أقامت ســــفارتنا لدى دمشق 
حفل استقبال مبناسبة االحتفاالت 
الوطنية حضره عــــدد كبير من 
الوزراء يتقدمهم رئيس احلكومة 
السورية محمد ناجي عطري وحشد 
الثقافية والفنية  الفعاليــــات  من 
واالقتصاديــــة والدينية، والقوى 
الفلسطينية باإلضافة إلى أعضاء 
الديبلوماسي املعتمدين  الســــلك 
بدمشق وكذلك الفعاليات اإلعالمية. 
وقال رئيس الوزراء السوري في 
لـــــ «األنبــــاء»: «نتمنى  تصريح 
للشعب الكويتي كل التطور والتقدم 
والنجاح ونتمنى للعالقات السورية 
ـ الكويتية أن تشهد مزيدا من التقدم 

والتطور في جميع املجاالت».
  وأضاف عطــــري: «هناك آفاق 
كبيرة للتعاون املشترك وواجبنا 
كحكومتــــني دفــــع مســــيرة هذه 
العالقات دفعة قوية إلى االمام وفق 
توجيهات صاحب الســــمو األمير 
وخاصة خالل لقائي األخير معه في 
الكويت فقد وضع خطوطا رئيسية 
لدفع مسيرة هذه العالقات دفعة 
قويــــة إلى األمام». من جانبه قال 
ســــفيرنا عزيز الديحاني: «اليوم 
تظاهرة حب سورية للكويت في 
هذا االحتفال إذ لم جتر العادة أن 
يكون دولة الرئيس العطري في هذا 
النوع من االحتفاالت، وكذلك وجود 
هذا احلشد من الوزراء واملسؤولني 
يعد عنوانا كبيرا لعالقات احلب 
املتميزة بني البلدين والتي رعاها 
صاحب الســــمو األمير والرئيس 
بشار االسد، فشكرا لسورية قيادة 
وحكومة وشعبا على تظاهرة احلب 
في السفارة». وعّبر عن سعادته 
ملشاركة الرئيس بشار األسد في 
احتفاالت الكويت مبناسبة الذكرى 
الـ ٥٠ لالستقالل، والذكرى الـ ٢٠ 
للتحرير، والذكــــرى الـ ٥ لتولي 
صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، 
ورفع السفير الديحاني في تصريح 

 لي 

 13  ٥٠ عاماً من المجد 
 الجمعة  ٢٥  فبراير  ٢٠١١   

 العيسى: ما أحوجنا إلى التكاتف
  ووحدة الصف والُبعد عن االختالف

 المركز العلمي يقدم خصومات خاصة في األعياد 
وحديقة الحيوان تفتح أبوابها مجانًا

 قال رئيس جمعية إحياء 
التراث اإلســـالمي طارق 
العيســـى: ونحن نعيش 
في ظل هـــذه األيام التي 
نستذكر فيها نعم اهللا عز 
وجل علينا، وخصوصا في 
مناسباتنا الوطنية، فإننا 
الســـمو  نبارك لصاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
وحكومة وشعب الكويت 
ذكرى مرور ٥٠ عاما على 
استقالل الكويت، وذكرى 
التحرير،  ٢٠ عاما علـــى 
ومـــرور ٥ ســـنوات على 
تولي سموه مسند اإلمارة، 
ســـائلني اهللا عز وجل أن 
يجعل الكويت واحة أمن 
واســـتقرار وأرض خير 

وعطاء، وأن يبارك لنا في أميرنا وحكومتنا 
وشعبنا. كما نحمده عز وجل على نعمة األمن 
واألمان التي عشنا والنزال نعيش فيها، محبني 
لوطننا الغالي الذي نعيش فيه، وترعرعنا فوق 
ربوعه، آمنني على نفوسنا وأهلنا، وأعراضنا، 
وأموالنا، سائلني اهللا عز وجل أن يجعل أبناء 
الكويت، وكل من يسكن فيها مساملني متآلفني 
فيما بيننا، يجمعنا رابـــط العقيدة والدين، 
ونشـــترك جميعا في حب هذا البلد، والعمل 

من أجل مصلحته.
  وأضاف العيسى ان صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد له بصماته اإلنسانية 
اخليرة واحلانية على أبنائه في الكويت، والتي 
تبدو واضحة فيما يقدم عليه سموه من مبادرات 
إنسانية وخيرة تعكس تلمسه ومعرفته بأحوال 

املواطنني واطالعه عليها.
  وقد رأينا ذلك مؤخرا من خالل املنحة األميرية 
الكرمية التي تفضل سموه بتوزيعها على جميع 

الكويتي،  الشـــعب  أبناء 
حيـــث كان لهـــا الصدى 
الكبير واألثر العظيم في 
التخفيف عنهم، وإدخال 
إلى نفوســـهم،  البهجـــة 
وكانت ســـببا في زيادة 
احملبة والوئام والتقدير 
لولي األمـــر الذي يراعي 
احتياجات شعبه، ويسعى 

إلى عزتهم ورفاهيتهم.
  كما أن هذه اللمســـات 
احلانيـــة لســـموه بدت 
واضحـــة كذلك في رعاية 
سموه للعمل اخليري في 
الكويت وخارجها، إذ شهد 
العمل اخليري والدعوي في 
عهد سموه خطوات ثابتة 
إلى االمـــام ودعما موجها 
إلى اخلير وجهودا متواصلة ومثمرة في كافة 
اجلوانب الدعوية والعلمية إميانا بأن العمل 
اخليري صمام أمان، وسبب للحفظ من مصارع 

السوء والفنت.
  وأضاف العيسى أننا نعيش في هذه األيام 
أجواء فتنة عصفت في مناطق كثيرة من العالم، 
وخصوصا منطقة الشرق األوسط فتنة نقف 
مذهولني أمامها جتعل من احلليم حيران، فما 
أحوجنا في هذا الوقت إلى التكاتف واحملافظة 
على وحـــدة الصف، والبعد عن فتنة التفرق 
واالختالف التي تـــؤدي إلى تصدع املجتمع، 

ومن ثم إلى الفرقة والتناحر.
  والواجب على كل واحد منا أن نكون مفاتيح 
للخير مغاليق للشـــر، فال نفتح أبوابا للفنت، 
وأهيب بكل من يسكن على هذه األرض الطيبة، 
خصوصا الشـــباب، احلذر مـــن أن تنخدعوا 
بشـــعارات وعواطف زائفة يستغلها البعض 

للنيل من أمن الكويت وأهلها. 

 اعلن املركز العلمي عن تقدميه خلصومات 
خاصة مبناســـبة احتفـــاالت الكويت باالعياد 
الوطنية وذلك مـــن اليوم اجلمعة وحتى يوم 
االثنـــني املقبل، حيث ســـيكون ســـعر تذكرة 
االكواريوم دينارين للشـــخص وسعر تذكرة 
دخول قاعة االستكشاف دينارا ونصف الدينار 

للشخص.
  ومت متديد ساعات الزيارة لكل من االكواريوم 
وقاعة االستكشاف حتى الساعة العاشرة مساء، 
بينما يبدأ آخر عرض آي ماكس في الســـاعة 
العاشرة والنصف مساء، وتستمر عروض فيلم 

آي ماكس اجلديد «ملك البحار» بالبعد الثالثي 
طوال العطلة.

  من جهته، افاد مدير ادارة العالقات العامة 
في «الزراعة» شاكر عوض بأن الهيئة حتتفل 
باالعياد الوطنية بفتح ابواب حديقة احليوان 
مبنطقة العمرية جلميع الزوار مجانا وذلك خالل 
الفترة من اليوم وحتى ٢٨ اجلاري من الساعة 

الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء.
  وأشار عوض الى ان الهيئة ستقيم احتفاال 
جماهيريا كبيرا بهذه املناسبة يوم االحد املقبل 

الساعة الرابعة عصرا بحديقة احليوان. 

 أشاد بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو

 الخليفة: احتفاالت الكويت تمثل انتصار الحق على الباطل 

 المطيري: «األبحاث» سيشرف على إعادة تأهيل «البيئة»
 دارين العلي

  أعلن مدير عام معهد الكويت 
لألبحاث العلمية د.ناجي املطيري 
عن تكليف املعهد باإلشراف على 
إدارة ومتابعة مشـــروع إعادة 
معاجلة البيئة الكويتية مببلغ 
٣ مليارات دوالر الذي أقرته األمم 

املتحدة للكويت مؤخرا.
  وأشار املطيري خالل احتفال 
معهد الكويت لألبحاث العلمية 
باألعيـــاد الوطنيـــة وتكـــرمي 
اإلعالميني أمس الى موافقة جلنة 
املناقصات املركزية على مناقصة 
بناء مبنى املعهد اجلديد، الفتا 
الى ان املشروع سينطلق الشهر 
املقبل، ليتم بناء ١٥ دورا خالل 
٩٠٠ يوم على مساحة ٢٥٠٠ متر 

مربع بتكلفة ١٥ مليون دينار.

دورين.
  ولفت املطيري الى ان املرحلة 
الثانيـــة من املخطـــط الهيكلي 
اجلديد للمعهد ســـتكون إزالة 
املباني القدمية وبناء مبنى جديد 
في موقعها، وذلك بعد االنتهاء 
من إجناز املرحلة األولى، مؤكدا 
ان مناقصـــة بناء مبنى خاص 
ملركز املياه حتت الترســـية في 
حني سيتسلم املعهد مبنى مركز 
أبحاث ودراسات البترول املطور 

في أغسطس املقبل.
  وبني ان إدارة املعهد ستلتقي 
خالل األسبوع األول من مارس 
املقبل مع ديوان اخلدمة املدنية 
لبحث كوادر املهندسني والعلميني 
واإلداريـــني، على أمـــل أن يتم 

حتقيق مطالب املعهد. 

  وذكـــر ان املبنى سيشـــيد 
وفق أحدث املواصفات العاملية 
بحيث يكون معتمدا من جهات 

خارجية، تطبيقا للمرحلة األولى 
إلســـتراتيجية تطوير املخطط 
الهيكلـــي للمعهد على مدى ٢٠ 

عاما، مبينـــا ان املبنى اجلديد 
سيشمل إدارات رئيسية ومساندة 
ومواقف ســـيارات مكونة من 

ادارة   اكد رئيس مجلـــس 
شركة املشروعات السياحية 
الشيخ دعيج اخلليفة ان يوم 
٢٦ فبراير من كل عام اصبح 
عيـــدا محفورا علـــى صدور 
الكويتيني وكل الشـــرفاء في 
العالم النه ميثل انتصار احلق 
على الباطل وقد جتسد ذلك من 
خالل الشـــرعية الدولية التي 
حتالفـــت مع الكويـــت لطرد 

املعتدي من ارض الكويت.
  واشار الشـــيخ دعيج الى 
سياسة الكويت اخلارجية التي 
اكسبت الكويت مكانة واحتراما 
في صفوف العالم اجمع، مشيرا 
الى ان العمل الشعبي واخليري 
الكويتي جتلـــى في عظمته، 
حتـــى اصبح مرادفـــا لكل ما 
هو جميل من خصال وسمات 
الشعب الكويتي املفعم باخلير 

لالنسانية كلها.
الســـياق    واضاف في هذا 
ان الكويت هـــي تقريبا البلد 
العالم  فـــي  الوحيد  الصغير 
الذي يســـتوعب نحـــو ١٥٠ 
جنســـية، مختلفـــة البيئات 
واخلصائـــص  والثقافـــات 
والسمات ويتعايشون فيها مع 
سكان البالد االصليني باملودة 
والرحمة، وانهـــم ايضا رغم 

كل ذلك لم يستطيعوا التأثير 
في هوية الشعب وخصائصه 
النها خصائص وهوية اصيلة 
وليست مكتســـبة، وضاربة 

بجذورها في اعماق التاريخ.
اننا نعيش    وقال اخلليفة 
هذه االيام اجواء ذكرى التحرير 
من الغـــزو الصدامـــي ويوم 
االستقالل واستذكارا لقصص 
البطولة والشجاعة املمتدة من 
عصر مبارك الكبير حتى عصر 
ابي احلكمة والديبلوماســـية 
الدولية صاحب السمو األمير 
ان  الشيخ صباح االحمد منذ 
كان وزيرا للخارجية وخالل 
هذه العصور شـــبت الكويت 
من شعب يعيش على احلافة 
بحثا عن الـــرزق اليومي في 
البحر الى شعب مكافح يبحث 
عن مكنونات ارضه وخيراتها 
ثم يســـتخرجها ليغير وجه 
حياته ويعيد بناء الوطن على 
أسس سليمة قوامها احلرية 
والدميوقراطيـــة والشـــورى 
والعمـــل اجلاد الـــدؤوب من 
اجل حتقيق مستوى املعيشة 

االفضل.
  واســـتطاعت احلكومـــات 
املتعاقبة على البالد ان تؤمن 
هذا املستوى املعيشي االفضل 

املسيرة لم يعطلها لبعض الوقت 
إال الظلم واجلـــور والعدوان 
الصدامـــي الذي رغـــم ثقتنا 
الكاملة في شروره وخطاياه 
ومذابحـــه وجرائمه واألعمال 
الوحشية التي ارتكبها زبانيته 
من اغتصـــاب وبقر للبطون 
واسر وقتل وتعذيب إال انه كان 
في وجهه اآلخر دليال ناصعا 
على قدرة شعبنا على الصمود 
والعمل الدؤوب على احملافظة 
على استمرار احلياة والذي ال 
يصدق ان شعبنا شب يانعا من 
رحم محنة االحتالل، مثلما ولد 
من جديد في مؤمتر جدةـ  كما 
قلتـ  عليه ان يعود ملا سجلته 
آنذاك  الوطن  ابناء هذا  ايادي 
من اعمال شريفة حيث قادوا 
البطولية الشرســـة  املقاومة 
ضد االحتـــالل وذاع صيتهم 
الداخل واخلارج حتى ان  في 
قيادة الشعب اصبحت تعتمد 
في املقاومة املسلحة على هؤالء 
الشباب، واصبحت تعليمات 
القيادة فـــي اخلارج هي التي 
تخطط وتعود للمقاومة التي 
اخذت شكل العمل املنظم بهذا 
الشكل كما انتظم ابناء الكويت 
في عمل متكامل من اجل احلفاظ 
علـــى كافة مقومـــات احلياة 

حيث مت توزيع املؤن والغذاء 
واالحتياجات علـــى اجلميع 
وانتظمـــت حركة الشـــوارع 
ونظافتها وايضا انتظمت حركة 
العمل في محطـــات الكهرباء 
وامليـــاه ومت تأمني احتياجات 
الشعب بدقة متناهية واكتملت 
الكامل  بالتآزر  املنظومة كلها 
خلف الشرعية وارتفعت الرايات 
خفاقة تطالب بعودة الشرعية 
وأمام هذا االصرار كان التحالف 
الدولي لتحرير الكويت عنوانا 
لبطوالتنا وشهدائنا واسرانا 
البطلة، مناشـــدا  ومقاومتنا 
النواب واحلكومـــة االبتعاد 
عن كل ما من شـــأنه ان يقف 
حجر عثرة امام اكتمال املسيرة 
والنهضة والتنمية، مشـــيرا 
املزايدات والصراعات  ان  الى 
السياسية هي آخر ما نحتاج 
إليه في هذه االيام وهذه املرحلة 
املهمة مـــن تاريخنـــا عصر 
ان لم نلحق  متسارع االيقاع 

به فسوف يجرفنا بعجالته.
  ونحن نهنئ انفسنا بالقيادة 
احلكيمة لصاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي عهده االمني وسمو رئيس 
مجلس الوزراء ملا فيه خير هذا 

الوطن واملواطنني.

على الدوام كجائزة لشـــعبنا 
عن أيام شظف العيش والكد 
والتعـــب اليومـــي بحثا عما 
يجـــود بـــه البحر مـــن خير 
الكويت  ورزق واســـتطاعت 
ان تستثمر في مسيرتها نحو 
البناء واالســـتقالل واحلرية 
بخطوات واثقة نشـــرت فيها 
مظلة خيرها لتشمل شعوبا 
بحاجة الى مساعدة والى دعم 
مستمر واصبح عطاء الكويت 
اخليري في هذا املجال عالمة 
بارزة فـــي تاريخها حتى انه 
اصبـــح لصيقا باســـمها في 

احملافل الدولية.
  وقال الشيخ خليفة ان هذه 
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