
 ؟؟؟؟؟؟ 

 مسؤولون سوريون: الكويت قّدمت نموذجًا
  لما ينبغي أن تكون عليه العالقات البينية

 دمشق ـ هدى العبود
  أكد وزير اإلعالم الســـوري د.محسن بالل أن الكويت 
قدمت منوذجا ملا ينبغي أن تكون عليه العالقات البينية 
العربية، وأضاف في تصريح لـ «األنباء» مبناسبة العيد 
الوطني للكويت «لقد أســـس القائدان الكبيران الراحالن 
سمو الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح وحافظ األسد 
بنية سياســـية عربية تكون األرضية الصلبة الستعادة 
جتربة التضامن العربي وتوحيد الصف، وكان من أولويات 

هذه األرضية بناء عالقات متكاملة بني البلدين».
  جاء ذلك خالل حفل االستقبال الذي أقامته سفارتنا لدى 
دمشق احتفاال بذكرى االستقالل وعيد التحرير ومرور ٥ 
ســـنوات على تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، 
حضره عدد كبير من الـــوزراء يتقدمه رئيس احلكومة 
الســـورية محمد ناجي عطري وحشـــد من الشخصيات 
الثقافية والفنية واالقتصادية والدينية، والقوى الفلسطينية 
باإلضافة إلى أعضاء السلك الديبلوماسي املعتمدين بدمشق 

وكذلك الفعاليات اإلعالمية.
  وأضاف الوزير بالل في كلمته «قدمت الكويت أمنوذجا 

هو األفضل ملا ينبغي أن تكـــون عليه العالقات البينية 
العربية فـــي وقت عزت فيه الوحدة وتكاثرت على األمة 
أنياب الهيمنة اخلارجية وحتدياتها. وتابع بالل: على الدوام 
كانت العالقات السوريةـ  الكويتية تسير بخطوات متوازنة 
وثابتة نحو أهداف كبيرة رسمها القائدان اخلالدان وأسسا 
لها، وثمة الكثير من املشاهد واملواقف التي ال يتسع املجال 

لذكرها تقف شاهد حق على هذه العالقات األخوية.
  من جانبها قالت وزيرة االقتصاد السورية ملياء عاصي 
إن املتابـــع للكويت وما وصلت إليه من مواقع مشـــرفة 
سواء على صعيد اقتصادها وسياستها اخلارجية وبناء 
الكويـــت الدولة القوية، يشـــعر بالفخر واإلعجاب بهذه 
النهضة الشـــاملة التي شهدتها الكويت من تطور ثقافي 
وإداري والسيما أنها بقيت محافظة على خصائص الهوية 
القومية، وبدت رائدة للشـــعور العربي املطلوب في هذه 
املرحلة الصعبة والكويت بلد عربي يعتبر أمنوذجا سواء 
في التطور والعالقات العربية والتفاعل مع معطيات احلياة 
احلضاريـــة، لقد أثبتت قيادة هـــذا البلد ممثلة بصاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد، أنه ميتلك الطاقة لبناء بلد 

قوي يقوم على احلب والعدل والتطور والعلم واالندماج 
مع متطلبات احلياة العصرية.

  بدوره قال وزير املالية وعضو القيادة القطرية محمد 
احلسني إننا أمام دولة استطاعت ان تكون من الدول التي 
ينظر إليها على أنها قلعة من القالع العربية املنيعة عربية 
أصيلة بقيادة حكيمة وتعتبر أمنوذجا استطاعت أن متتلك 
الثـــروة واإلدارة واملنهج وقد حدث تطور نوعي مهم من 

خالل مسيرة هذا البلد في مسائل كثيرة.
  من جهته قال رئيس املكتب السياسي حلركة حماس 
خالد مشعل مبناسبة العيد الوطني للكويت «نهنئ الكويت 
حكومة وشعبا» وأشار مشـــعل إلى مواقف الكويت من 
القضية الفلسطينية في عهد الراحل سمو األمير املغفور 
له الشيخ جابر األحمد الصباح. وصوال إلى مواقف سمو 

الشيخ صباح األحمد الصباح.
  وأضاف «نحن نحمل للكويت مشاعر احملبة واالعتزاز 
والتقديـــر كبلد عربي أوال ثم ملواقفهـــا العربية املتميزة 
وخاصة جتاه قضية فلســـطني فعيدهم عيدنا ولهم كل 

التقدير واحملبة واالحترام». 

 سفارتنا لدى دمشق استقبلت المهنئين باألعياد الوطنية
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 2  ٥٠ عاماً من المجد  لي 
 السبت  ٢٦  فبراير  ٢٠١١   

 برلني ـ كونـــا: رفعت مرمي 
اجلوعان ممثلة النادي العلمي 
الكويتـــي مبناســـبة األعياد 
الكويتي في  العلـــم  الوطنية 
القطبيـــة اجلنوبية،  القـــارة 
متمنيـــة كأول كويتية تضع 
البيضاء  القـــارة  قدميها على 
اخلير والسالم لبلدها الكويت 

مبناسبة الذكرى املجيدة.
  وقالت اجلوعـــان في بيان 
صحافي خصت به «كونا» انها 
تتواجد حاليا في القارة القطبية 
اجلنوبية التي وصلت إليها على 
منت سفينة «ام.في.اوشوايا» 
ضمن فريق علمي يتكون من 
٩٠ عاملا وطالبـــا من مختلف 
أنحاء العالم وذلك حتت إشراف 

املنظمة الكندية «ستيودنت اون 
آيس». وأضافت اجلوعان التي 
انطلقت في مهمتها في ١٢ فبراير 
اجلاري انها تفتخر بأن تكون 
أول كويتية تطأ قدماها القارة 
البيضاء وان متثل بلدها الكويت 
في املهمة الســـيما ان تنظيم 
الرحلة تزامن مـــع احتفاالت 

الكويت بأعيادها الوطنية.
  وتقدمت بجزيل الشكر لشركة 
«VIVA» لالتصاالت في الكويت، 
مؤكدة أهمية الدعم الذي قدمته 
لها الشركة في البعثة العلمية 
الدعم  وحرصها على تقـــدمي 

للشباب الكويتي.
  يذكر ان الرحلة بدأت في ١٢ 
فبراير اجلاري وستنتهي في 

٢٦ فبرايـــر وزارت من خاللها 
القارة  فـــي  اجلوعان جـــزرا 
القطبيـــة اجلنوبيـــة وأخذت 
عينات مـــن احمليط اجلنوبي 
لدراســـة تأثيـــر احمليط على 

التغيرات املناخية.
  وتـــدرس اجلوعـــان علوم 
األرض والفضاء في مدنة برمين 
األملانية حيث ستنهي دراستها 

في مايو من العام احلالي.
  وستقوم اجلوعان بعد انتهاء 
مهمتها بزيارة الكويت من اجل 
تقدمي خبراتها وإجراء مشاورات 
حول جتربتها في القارة القطبية 
اجلنوبية وتشـــجيع الشباب 
الكويتي على خوض جتاربهم 

في مجال البحث العلمي. 

 مريم الجوعان ترفع علم الكويت
  في القطب الجنوبي

 أشادت بدعم VIVA للبعثة العلمية 


