
 7  ٥٠ عاماً من المجد  لي 
 السبت  ٢٦  فبراير  ٢٠١١   

 سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم واصلت االحتفال باألعياد الوطنية

 حضارات العالم «حضرت»
   في معرض الكويت والعالقات الدولية

 مركز دعم للفرق المشاركة في كرنڤاالت األعياد بـ «المهندسين»
 أقامت جمعية املهندســـني مركزا لتقدمي الدعم 
اللوجستي للفرق املشـــاركة في الكرنڤال الكبير 
والعروض التي سيشهدها شارع اخلليج ومنطقة 
أبـــراج الكويت حتديدا خـــالل االحتفاالت بأعياد 
فبراير، حيث يقيم فريق تنظيم الكرنڤال استعداداته 

باجلمعية.
  وقال نائب مدير عام اجلمعية م.أحمد السميري: 
ان اجلمعيـــة وحرصـــا منها على املشـــاركة في 
االحتفاالت أقامت هذا املركـــز لتقدمي الدعم الذي 
حتتاجه جميع فرق العمل املشاركة في املهرجان 
االحتفالي الذي سيقام مبنطقة األبراج، مشيرا إلى 
تخصيص قاعة مـــن قاعات اجلمعية لفريق عمل 
التحضير للكرنڤال، ومت التعميم باجلمعية لفتح 
أبوابها خالل فترة األعياد الستقبال جميع أعضاء 
الفريق الذين باشروا عملهم وعقدوا أول اجتماع 

مساء أمس األول.

  وأوضح م.السميري ان جمعية املهندسني قامت 
بإعداد مقطورة خاصة للمهندســـني حيث ستقوم 
جلنة العالقات العامة باملشاركة في هذا الكرنڤال 
مبقطورة «املهندسني الشباب» وذلك ليعبروا عن 
مشاعرهم في هذه املناسبات الغالية على قلوب جميع 
الكويتيني، مشيرا إلى اقبال املهندسني للمشاركة 
في االحتفال مبرور ٥٠ عاما على استقالل الكويت 
وعشرين عاما على حتريرها ومرور خمس سنوات 
على تولي صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح 

األحمد ـ حفظه اهللا ورعاه ـ مقاليد احلكم.
  وتقدم نائب مديـــر عام اجلمعية بالتهاني إلى 
القيادة السياسية ولكل الكويتيني واملقيمني على 
أرضهـــا بهذه االحتفاالت الغالية التي يحرص كل 
املهندسني على املشاركة فيها سواء من خالل اجلمعية 
أو من خـــالل مواقع عملهم مبختلف مؤسســـات 

القطاعني العام واخلاص. 

ومنظمة دولية. وأشار الرزني الى 
ان املعرض سيكون رسالة شكر 
من هذه الدول واملنظمات لصاحب 
السمو وتهنأته. وعن املعرض قال 
«سنرى فيه منتجات هذه الدول، 
وتلك التــــي تبــــرز عالقاتها مع 
الكويت، وأيضــــا عن اهمية هذه 

الدول في خريطة العالم».
  ولفت الرزني الى ان املعرض 
يستقبل رواده من التاسعة صباحا 
التاسعة مساء وسيستمر  حتى 

ليومني متتاليني. 

صاحب الســــمو كان ابرز وزراء 
خارجية دول العالم الذي أرسى 
قواعد السياسة الكويتية اخلارجية 
مع مختلف دول العالم مما احتذت 
به دول أخرى، وكانت دائما الكويت 
سباقة في سياســــتها اخلارجية 
من خــــالل نهج انتهجته من قبل 
قيادة صاحب السمو، ولهذا جاء 
املعرض كأرضية البراز جهود هذه 
الدول في توثيق العالقات الكويتية 
مع دولها، ومع املنظمات الدولية، 
الفتا الى مشاركة نحو ٤٠ سفارة 

وندعوهم لالســــتمتاع باألوقات 
اجلميلة».

  ومن جهته، قــــال مدير ادارة 
املعلومــــات االعالمية في االعالم 
اخلارجي ورئيس املركز االعالمي 
د.خالد الرزني: «ننتهز هذه الفرصة 
لالحتفال مبناسبة وطنية عزيزة 
علينا وهي مــــرور ٥٠ عاما على 
استقالل الكويت، ومرور ٢٠ عاما 
على حتريــــر الكويت، ومرور ٥ 
سنوات على تولي صاحب السمو 
األميــــر مقاليد احلكــــم، ومبا ان 

 بيان عاكوم
  مختلف مظاهــــر احلضارات 
جتسدت اول من امس في معرض 
«الكويت والعالقات الدولية» الذي 
افتتحه الوكيل املساعد للشؤون 
االدارية واملالية في وزارة االعالم 
ابراهيم النوح، حتت رعاية نائب 
الــــوزراء ووزير  رئيس مجلس 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، 
ويأتي املعرض ضمن نشــــاطات 
املركز االعالمي لالحتفال مبرور 
٥٠ عاما على االستقالل، و٢٠ عاما 
على التحرير، ومرور ٥ سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
مقاليــــد احلكم. وجــــاء املعرض 
ليختصر املسافات، ويجمع العالم 
بحضاراته وتراثه داخل احلضن 
الكويتي ليشاركها أفراحها في هذه 

األيام املجيدة.
  وألقى النــــوح كلمة عّبر فيها 
عن سعادته باالحتفاالت التي تقام 
مبناسبة عيدي الوطني والتحرير، 
وتولي صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم، آمال ان يدمي اهللا هذه الفرحة 
واألمن واألمان على الكويت وكل 

الدول العربية واإلسالمية.
  وأضاف: «اليوم السفارات كلها 
تشارك الكويت في الفرحة، وتهدي 
سموه هذه الفرحة لتوليه مقاليد 
احلكم ولالحتفــــال معنا بعيدي 
االستقالل والتحرير، وهنا أشكرهم 

 جاء ضمن نشاطات المركز اإلعالمي لالحتفال باألعياد الوطنية بمشاركة ٤٠ سفارة ومنظمة دولية

 السفير خالد الدويسان خالل االحتفال باألعياد سفارتنا في املغرب خالل االحتفال

العقاب خالل االحتفال عرضا تاريخيا 
ملا مرت به الكويت منذ االستقالل 
ومســـيرة الـ ٥٠ عاما التي شهدت 
الكويت خاللها أحداثا مهمة ومفصلية 
صاغت تاريخ الكويت احلديث على 

مختلف الصعد.
  وأقـــام ســـفيرنا لـــدى كوريا 
اجلنوبية متعـــب املطوطح امس 
حفل اســـتقبال مبناسبة االحتفال 
بالعيد الوطني الـ ٥٠ والذكرى الـ 
٢٠ للتحريـــر والذكرى الـ ٥ لتولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

االحمد مقاليد احلكم.
  وفـــي لندن اقام عميد الســـلك 
الديبلوماسي ســـفيرنا في اململكة 
املتحدة خالد الدويسان حفل استقبال 

باملناسبة.
  وقال الســـفير الدويســـان في 
تصريح لـ «كونا» اود ان «ارفع الى 
مقام صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد وسمو ولي عهده االمني 
الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
واحلكومة الرشـــيدة والى الشعب 
الكويتي الكرمي اسمى آيات التهنئة 
بهذه املناسبات السعيدة اعادها اهللا 

علينا جميعا باألمن واالستقرار».
  واســـتدرك بأن «هؤالء جميعا 
جـــاءوا يحتفلون معنـــا بأعيادنا 
وليؤكدوا استقرار وتقدم وتقوية 
هـــذه العالقـــة التاريخية.. ونحن 
بدورنا ايضا نشكرهم على تواجدهم 
وعلى تأكيدهم على هذه الصداقة 

بني البلدين».
  وردا على ســـؤال حول نتائج 
زيارة رئيس الـــوزراء البريطاني 
ديڤيد كاميرون الى الكويت اخيرا 
اكد السفير الدويسان جناح الزيارة 
بكل املقاييس ووصفها بأنها كانت 
«ايجابية للغاية». على صعيد متصل 
اقامت القنصلية العامة لدولة الكويت 
في مدينة فرانكفورت األملانية مساء 
امس حفل استقبال مبناسبة األعياد 
الوطنية حضره مســـؤولون أملان 

رفيعو املستوى.

احلكم وسط حضور رسمي وشعبي 
كبير. وتقدم وزير االتصال الناطق 
الرسمي باسم احلكومة املغربية خالد 
الناصري في تصريح لوكالة األنباء 
الكويتية (كونا) بأحر التهاني في 
هذه املناسبة للكويت قيادة وحكومة 

وشعبا.
  وأقامت سفارتنا لدى جمهورية 
جنوب افريقيا في العاصمة بريتوريا 
احتفاال مبناسبة العيد الوطني الـ ٥٠ 
وذكرى مرور ٢٠ عاما على التحرير 
و٥ أعوام على تسلم صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم. وأعرب سفيرنا لدى جمهورية 
جنوب افريقيا الســـفير حسن بدر 
العقاب في تصريح لـ «كونا» امس 
عن أطيب التهاني لصاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء وللشعب الكويتي 

بهذه املناسبة.
  وتضمنت كلمة ألقاها الســـفير 

األمم املتحدة السفير منصور العتيبي 
في مقر البعثة الدائمة حفل استقبال 
باملناسبة، وكان في مقدمة املدعوين 
السكرتير العام لألمم املتحدة بان 

كي مون وعقيلته.
  وفي تصريح لـ «كونا» وتلفزيون 
الكويت عقب احلفل تقدم الســـفير 
العتيبي باســـم وفد الكويت الدائم 
لـــدى املنظمـــة الدولية «بأســـمى 
آيات التهاني والتبريكات لصاحب 
السمو االمير وولي العهد وللحكومة 
والشعب الكويتي الكرمي، داعيا اهللا 
عز وجل أن يدمي نعمة االســـتقرار 
الكويت ويجعلها دائما وأبدا  على 

واحة أمن وامان».
  وأقامت ســـفارتنا في العاصمة 
البلجيكية بروكسل باملناسبة حفل 
استقبال الليلة املاضية حضره لفيف 
من الديبلوماسيني واملسؤولني لدى 
االحتـــاد االوروبي وحلف شـــمال 
األطلســـي (ناتو) ورجال األعمال 

يفخر بهـــا كل كويتي ومقيم على 
ارض الكويت».

  وأقامت سفارتنا لدى أستراليا 
حفل اســـتقبال باملناسبة حضره 
عدد كبير من املسؤولني االستراليني 
وأعضـــاء من البرملان االســـترالي 
ورجـــال األعمال وأعضاء الســـلك 
الديبلوماسي ومجموعة من الطلبة 

الكويتيني الدارسني في استراليا.
  وأثنى سفيرنا لدى استراليا خالد 
الشـــيباني في تصريح لـ «كونا» 
على العالقات الكويتيةـ  االسترالية، 
مشيرا الى ان احلاكم العام االسترالي 
السيدة كوينتني برايس تشارك في 

الكويت احتفاالت البالد الوطنية.
لـــدى  ســـفارتنا    واحتفلـــت 
العاصمة املغربية الرباط مبناسبة 
االحتفاالت بذكرى مرور خمســـني 
عاما على االستقالل وعشرين عاما 
التحرير وخمسة أعوام على  على 
تولي صاحب السمو األمير مقاليد 

  واضافت املال «اشعر بالسرور 
ازاء توافـــر الفرصـــة لالحتفـــال 
باملناســـبات في مثل هذه االجواء 
لننشر رســـالة السالم واالستقرار 
والتنمية فـــي الكويت وهذه امور 

واالكادمييني والصحافيني.
  وقالت سفيرة الكويت لدى بلجيكا 
واالحتاد االوروبـــي نبيلة املال في 
تصريح لـ «كونا» ان «هذه املناسبات 

الثالث قريبة على قلوبنا».

واخلالصة الى املقام السامي لصاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
وسمو ولي عهده االمني الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
  وأقامت ســـفارتنا في العاصمة 
السويدية ستوكهولم حفل استقبال 
الـ ٥٠  الوطنـــي  العيد  مبناســـبة 
والذكرى الـ ٢٠ للتحرير والذكرى 
الـ ٥ على تولي صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم 

في البالد.
  وأبدى الضيوف إعجابهم مبظاهر 
االحتفـــال الكبيـــرة، خصوصا أن 
العام كانت متميزة  مناســـبة هذا 
لكونها تأتي مبناسبة العيد الوطني 
الــــ ٥٠ للكويت والذكـــرى الـ ٢٠ 
للتحرير والذكرى الـ ٥ على تولي 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 

االحمد مقاليد احلكم.
  وأقام املندوب الدائم للكويت لدى 

 عواصمـ  كونا: اقامت القنصلية 
العامة في مدينة كوانزو الصينية 
امس حفل استقبال مبناسبة االعياد 
الوطنية حضره مسؤولون رفيعو 
املستوى من مقاطعة كوانغ دونغ.

  وقال قنصلنا العام في كوانزو 
عبدالوهاب الصقر في كلمة القاها في 
احلفل ان احتفال الكويت بأعيادها 
الوطنيـــة هذا العام جـــاء مختلفا 
بشـــكل كبير عن االعوام السابقة 
كونه يأتي مبناسبة الذكرى الـ ٥٠ 
لالستقالل والذكرى الـ ٢٠ للتحرير 
والذكرى اخلامسة لتولي صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 

مقاليد احلكم.
  وفي العاصمة السنغالية «دكار» 
أقامت سفارتنا حفل استقبال العيد 
الوطني في فندق املرديان برعاية 
وحضور رئيس الوزراء السنغالي 
ســـليمان اندينـــي انـــداي ووزير 
الصناعات واملناجم وكبار املسؤولني 
وأعضاء السلك الديبلوماسي وحشد 
كبير من املواطنني واحملبني للكويت 

جتاوز عددهم ألف شخص.
  وقال رئيس وزراء السنغال في 
تصريحات لالعـــالم احمللي خالل 
احلفل ان «العالقـــات بني الكويت 
والسنغال متينة ومثمرة في جميع 

املجاالت».
  وفي العاصمة اليونانية اثينا، 
أقامت سفارتنا مســـاء امس حفل 
استقبال مبناسبة الذكرى اخلمسني 
العشـــرين  لالســـتقالل والذكرى 
للتحرير والذكرى اخلامسة لتولي 
صاحـــب الســـمو االميـــر مقاليد 

احلكم.
  وأقام ســـفيرنا لدى جمهورية 
اندونيســـيا ناصـــر العنزي حفل 
استقبال مبناسبة احتفاالت الكويت 
مبرور ٥٠ عاما على استقاللها و٢٠ 
عاما على حتريرها و٥ اعوام على 
تولي صاحب السمو االمير الشيخ 

صباح االحمد مقاليد احلكم.
العنـــزي في  الســـفير    وتقدم 
تصريح لـ «كونا» بتهانيه الصادقة 

 م.أحمد السميري

 (محمد ماهر)  ابراهيم النوح خالل جولة داخل املعرض  

 سفيرنا في روما هنأ باألعياد
ــفيرنا لدى جمهورية ايطاليا الشيخ   روما ـ كونا: أكد س
جابر الدعيج على عمق ما جتسده احتفاالت الكويت بأعيادها 
ــة من معان عميقة في حلظة وقفة مضيئة في تاريخ  الوطني
مفعم بالعزة والوفاء تشرع أبواب املستقبل بالثقة واليقني.

ــيخ جابر الدعيج في تصريح لـ «كونا» أسمى    ورفع الش
ــمو األمير الشيخ  التهاني والتبريكات الى مقام صاحب الس
ــمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد  صباح األحمد ومقام س
ــفارة بأعياد ذكرى مرور ٥٠ عاما  ــبة احتفاالت الس مبناس
على االستقالل و٢٠ عاما على التحرير و٥ أعوام على تولى 

صاحب السمو األمير مقاليد احلكم. 

عائلتا خريبط وبوحمد
بقل�ب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره

انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل

احلاجة/ �سديقة عبداملح�سن بوحمد
زوجة احلاج/ اأ�سعد حممد ح�سني خريبط

ووالدة كل من:

عبدالرحمن، اأحمـد، اإ�سالم، مهند�س/ ميثـم، 

مهند�س/علــي، اأ�ضتاذ/ �سـلمان، هــا�شـــم،

اأ�ضتاذة/ عليا، دكت�رة/ فاطمة، مرمي

تقــبــل التـعــازي
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