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 11  ٥٠ عاماً من المجد 
 االحد  ٢٧  فبراير  ٢٠١١   

 خالل احتفال اتحاد الطلبة فرع المملكة المتحدة وإيرلندا باألعياد

 الفهد: الشباب أحد األعمدة الرئيسية لبناء الكويت ونتوسم فيهم الكثير

  وقال انه «منذ التحرير وخالل 
الـــــ ٢٠ عاما املاضيــــة اثبت أبناء 
الشــــديد لوطنهم  الكويت حبهم 
العزيز ووالءهم له وتالحمهم مع 
قياداته إليصال صوتهم الى العالم 
الذي استجاب لهم وساعدهم في 
حترير وطنهم العزيز من االحتالل 

الصدامي».
  وأوضــــح ان «العالــــم أصبح 
الشــــعب  الى هذا  ينظر بإعجاب 
الكبيــــر بإرادته  الصغير بعدده 
القوية وكيف اســــتطاع ان يقف 
صفا واحدا وراء قيادته حتى مت 
حترير بلده وأعــــاد بناء ما دمره 

هذا الغزو البغيض». 

ســــبحانه وتعالى ان يدمي علينا 
هذه النعم فالكويت منذ استقاللها 
حققت قفــــزات كبيرة في التنمية 
وبخاصة في بناء البنية التحتية 
اضافة الى التنمية االهم وهي بناء 

االنسان الكويتي».
  وأكد في هذا السياق «ان الدولة 
فتحت بــــاب التعليم الذي أخرج 
اآلالف من طلبة وطالبات الكويت 
املسلحني بالعلم واملعرفة والذين 
ساهموا ويساهمون في بناء تنمية 
وطنهم وأصبحت الكويت بفضل 
الكبرى في  املنــــارات  ذلك إحدى 
املنطقة العربيــــة من خالل جهد 

أبنائها وبناتها».

احلياة مــــن تعليم وعالج مجاني 
إضافة الــــى توفيرها فرص عمل 
ألبنائها» الفتا الى ان خطة التنمية 
التي بدأتها احلكومة «ستوفر فرصا 

كثيرة ألبنائنا وبناتنا».
  وذكر الســــفير الدويسان «ان 
الكويت وبحجمها الصغير قامت 
وتقوم بعمل جبار في مســــاعدة 
الدول الفقيرة في العاملني العربي 
واالسالمي»، مشيرا أيضا الى ان 
صندوق التنميــــة الكويتي الذي 
يقوم بتقدمي املساعدات ألكثر من 
١٠٢ دولة فــــي العالم أثار اعجاب 
العالم بذلك. وقال «اننا نعيش في 
امن واستقرار ورخاء ونسأل اهللا 

رفعة وامن واستقرار هذا الوطن 
الغالي.

  مــــن جهته قال عميد الســــلك 
الديبلوماسي سفيرنا في اململكة 
املتحدة خالد الدويسان «ان منطقة 
الشرق االوسط متر باضطرابات 
الكويت  ان  وأوقات عصيبة، بيد 
وهللا احلمد بقيت بعيدة عن هذه 
االضطرابات بسبب وجود تواصل 
دائم بني احلاكم والشــــعب، اذ ال 
يوجد هناك فواصل بينهما فهناك 
عقد اجتماعي رائــــع بني احلاكم 
والشعب اضافة الى ما يتمتع به 
املواطنون من مساحة كبيرة من 
احلرية والتعبيــــر عن الرأي في 
جو متسامح ومتكامل». وأضاف 
«ان الكويت استطاعت مبا منحها 
اهللا سبحانه وتعالى من خيرات 
ان توفر لشعبها جميع متطلبات 

 لندن ـ كونا: أكد نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشــــؤون  ووزير 
ووزير الدولة لشــــؤون اإلسكان 
الشــــيخ أحمد الفهد «ان الشباب 
أحد األعمدة الرئيسية لبناء الكويت 
ونتوسم فيهم الكثير السيما في 

ظل خطة التنمية».
  جاء ذلــــك في كلمة مســــجلة 
الفهد مساء أمس  للشــــيخ أحمد 
األول خالل حفل االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة 
الوطني  العيد  وايرلندا مبناسبة 
الـ ٥٠ الستقالل الكويت والذكرى 
العشــــرين على التحرير ومرور 
خمس سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكــــم. وأعرب الفهد عن 
األمل في ان «نلحق ما فاتنا في ظل 
نظام مؤسسي يتعامل مع احلراك 
السياســــي دون التأثير على امن 

واستقرار الوطن».
  وقــــال الشــــيخ احمــــد الفهد 
وهــــو راعي احلفل انــــه كان يود 
املشاركة مع أبنائه واخوانه الطلبة 
والطالبات، اال ان ظروف احتفاالت 
الكويت بأعيادها الوطنية منعته من 
مشاركتهم في االحتفال واعدا اياهم 

بتلبية الدعوة في املستقبل.
  وأضاف «ان احتفالكم باالعياد 
الوطنية في اخلارج هو استكمال 
الحتفــــاالت أهلكم فــــي الكويت» 
داعيا اجلميع الى العمل من اجل 

 سفارتنا بلندن تدعو الراغبين في الدراسة 
  ببريطانيا إلصدار تأشيرة دراسية بدًال من «سياحية»

 لندن ـ كونا: دعت سفارتنا في بريطانيا 
الراغبني في الدراسة في اململكة املتحدة الى 
اصدار تأشيرة دخول دراسية بدال من محاولة 
الدخول بتأشيرة سياحية مما يعرضهم الى 

املساءلة القانونية ويؤدي الى ترحيلهم.
  وطالب مســـؤول الشؤون القنصلية في 
السفارة السكرتير االول محمد الشرجي في 
تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في 
احتفاالت العيد الوطني التي ينظمها احتاد 
طلبة الكويت فرع اململكة املتحدة وايرلندا 
الراغبني في الدراســـة الى اتباع االجراءات 
القانونية وذلك باالدالء بالبيانات الصحيحة 
حال تقدمهم بطلب لزيارة اململكة املتحدة في 

السفارة البريطانية في الكويت.
  واضاف ان احلكومـــة البريطانية قامت 
مؤخرا بتعديل بعض قوانني الهجرة املنظمة 
لدخول البـــالد ومنها التشـــدد مع حاملي 
الدراسة، الفتا  التأشيرات السياحية بهدف 
الى ان التقدم للحصول على تأشيرة دراسة 
في السفارة البريطانية في الكويت ال يستغرق 

اسبوعا واحدا فقط.
  ولفت الى ان حصــــول املواطن الراغب في 
الدراسة في بريطانيا على تأشيرة دراسية له 
ايجابيات ابرزها انه ســــيمكنه من االستفادة 
من اخلدمات الصحية التي ستقدم له السيما 

اذا اعطيت له تأشيرة صاحلة ملدة ال تقل عن 
ستة اشهر حيث بامكانه التسجيل لدى طبيب 

العائلة القريب من سكنه.
  ونصـــح الشـــرجي الطلبـــة والطالبات 
باحلرص واحلفاظ على جوازات ســـفرهم 
واالبقاء عليهـــا في اماكن امنة وعدم حملها 
معهم السيما عند تنقلهم داخل بريطانيا مبينا 
ان الســـفارة في حال ضياع جوازات السفر 
فانها لن تقوم باصدار جوازات اخرى لهم بل 
وثيقة سفر للخروج من بريطانيا بناء على 

تعليمات وزارة اخلارجية.
  وقال في هذا السياق ان عودتهم الى الكويت 
الستخراج جوازات اخرى بدال من املفقودة من 
شأنه ان يكلفهم وقتا ما يتسبب في تأخرهم 
بالعودة الستكمال دراستهم وضياع الوقت 
عليهم جراء طول االجراءات القانونية التي 

تسبق اصدار اجلواز في الكويت.
  واكد الشـــرجي حـــرص عميد الســـلك 
الديبلوماسي ســـفيرنا في بريطانيا خالد 
الدويسان وتوجيهاته بخدمة جميع املواطنني 
الكويتيني سواء املقيمون بهدف الدراسة او 
العالج او حتى الزائرون لفترة قصيرة داعيا 
اي مواطن يواجه مشكلة او لديه استفسار 
الى عدم التردد باالتصال بالسفارة التي تعمل 

على مدار الساعة. 

 السفير خالد الدويسان وحمود الشمري خالل التكرمي 

 الشيخ أحمد الفهد 

 الديحاني وضع إكليًال من الزهور على ضريح 
حافظ األسد: دور مشرف لسورية في التحرير

 القرداحة (سورية)ـ  كونا: زار سفيرنا 
لدى سورية عزيز الديحاني ضريح الرئيس 
ــوري الراحل حافظ االسد في مدينة  الس
(القرداحة) مبحافظة الالذقية شمال سورية 
ــور وقرأ  ــع اكليال من الزه ــس ووض أم
سورة الفاحتة ترحما على روح الرئيس 

الراحل.
  ودون السفير الديحاني كلمة في سجل 
التعازي استذكر فيها بكل تقدير وامتنان 
ــورية  ــة العربية الس ــف اجلمهوري مواق
ــعبا» في  ــقيقة «قيادة وحكومة وش الش
حترير الكويت من براثن االحتالل الصدامي 
الغاشم ومساهمتها مساهمة جليلة مع أهل 
الكويت في التحرير والوقوف مع مبادئ 

احلق واحلرية.
ــبة احتفاالت    وقال في كلمته «مبناس
ــتقالل  الكويت مبرور ٥٠ عاما على االس
ــنوات  و٢٠ عاما على التحرير وخمس س
ــمو األمير مقاليد  على تولي صاحب الس

احلكم، ندعو اهللا عز وجل ان يرحم الرئيس 
ــد، وان يحفظ فخامة  اخلالد حافظ األس
الرئيس بشار االسد، وان يدمي العالقات 
املتميزة بني الكويت وسورية والتي حتظى 
ــمو األمير والرئيس  برعاية صاحب الس

بشار االسد».
  وأعرب الديحاني في تصريح لـ «كونا» 
عن تقديره للرئيس الراحل وللتضحيات 
التي قدمتها سورية من أجل حترير الكويت 

من براثن العدوان الصدامي الغاشم.
ــد    وأكد ان الرئيس الراحل حافظ األس
يعتبر من القيادات التي اتسمت باحلكمة 
والقدرة على التعامل بنجاح مع مختلف 
ــد تعزيز  ــا وبخاصة على صعي القضاي

التضامن العربي.
  وقال ان «دور سورية في حترير الكويت 
ــى وهو فضل ال  ــرف وال ينس دور مش
ينسى ألشقائنا السوريني وفي مقدمتهم 

الرئيس الراحل حافظ االسد». 

 السفير عزيز الديحاني يضع إكليال من الزهور على قبر الرئيس السوري الراحل حافظ األسد

 استمرار االحتفاالت باألعياد الوطنية حول العالم

 عواصمـ  كونا: واصلت البعثات الديبلوماسية للكويت 
احتفاالتها باألعياد الوطنية بحضور مســـؤولني دوليني 
وديبلوماســـيني وإعالميني، ففي بيروت أكد سفيرنا لدى 
لبنان عبدالعال القناعي ان الكويت بقيادة صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد كانت ولم تزل ركنا أساسيا 
مـــن أركان التضامن العربي وتعزيـــز العالقات العربية 

البينية.
  جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير القناعي خالل االحتفال 
الذي أقامه وعقيلته في بيروت أمس مبناســـبة احتفاالت 
الكويت بالذكرى الـ ٥٠ لالستقالل والـ ٢٠ للتحرير ومرور 
خمس ســـنوات على تولي صاحب السمو األمير مقاليد 

احلكم.
  وحضر االحتفال وزير اخلارجية واملغتربني اللبناني 
علي الشامي ممثال الرئيس ميشال سليمان وعقيلة رئيس 
مجلس النواب نبيه بري رندة بري ممثلة له ووزير البيئة 
في حكومة تصريف األعمـــال محمد رحال ممثال لرئيس 
وزراء حكومة تصريف األعمال سعد احلريري باإلضافة 
إلى شخصيات سياسية أخرى ودينية وعسكرية وحزبية 

واجتماعية وإعالمية وأركان سفارتنا في لبنان.
  واستذكر السفير القناعي في كلمته «بكل امتنان وتقدير 
موقف أشقائنا في دول مجلس التعاون اخلليجي والدول 
العربية الذين وقفوا إلى جانب الكويت إبان فترة االحتالل 
العصيبـــة وفي مقدمتهم لبنان الـــذي خرج منه الصوت 
األول املنـــدد باالحتالل دفاعا عـــن مبادئ احلق واحلرية 

والعدالة».
  وأكد ان الكويت بقيادة صاحب الســـمو األمير «كانت 
ولم تزل ركنا أساسيا من أركان التضامن العربي وتعزيز 
العالقـــات العربيـــة البينية على كل الصعد السياســـية 
واالقتصادية واالجتماعيـــة والثقافية والتنموية إذ انها 
كانت دائما صاحبة مبادرات التســـامح واملصاحلة ورأب 
الصدع بني األشـــقاء العرب لرص الصفوف في مواجهة 
التحديات اخلارجية ولتوفير األمن واالستقرار والتنمية 

للشعوب العربية قاطبة».
  وأضاف ان «تلك املبادرات انفردت بها الكويت وآخرها 
مبادرة صاحب السمو األمير في القمة االقتصادية التي عقدت 
في الكويت في يناير من العام ٢٠٠٩ إلنشاء صندوق لدعم 
الشباب العربي والسيما املشاريع الصغيرة برأسمال قدره 

مليارا دوالر ساهمت الكويت فيه بنصف مليار دوالر».
  وأوضح ان «تلك املبادرات أكســـبتها املكانة املرموقة 
التي تســـتحق في محيطها والعالم وفي مقدمتها تسليط 
الضوء على أهمية محاربة الفقر واجلوع حيث انشأت مع 
اســـتقاللها قبل ٥٠ عاما أقدم مؤسسة متويلية في العالم 
العربي والشرق األوسط وهي الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية لتقدمي العون واملســـاعدة إلى الدول 
الصديقة والشـــقيقة احملتاجة حيث بلغ مجموع ما قدمه 
الصندوق حوالي ١٥ مليار دوالر الجناز مشاريع في أكثر 

من ١٠٠ دولة».
  وأكد السفير القناعي ان «ما حتقق من مكاسب واجنازات 
إمنا هو بفضل تآلـــف وتالحم أهل الكويت جميعا حكاما 

ومحكومني مستكملني مسيرة اآلباء واألجداد في التزامهم 
الدائم باملســـؤولية فـــي خدمة مجتمعهـــم متخذين من 
الدميوقراطية منهجا ومن املؤسســـات الدستورية رائدا 
ومن تعميق املشـــاركة الشـــعبية طريقا مستذكرين في 
الوقت نفسه دخول املرأة الكويتية البرملان لتمارس حقها 
السياسي والدستوري في االنتخاب والترشيح، تلك الصفحة 
املضيئة في مسيرتنا الوطنية والتي متت بإرادة كويتية 
خالصة وبوعي دميوقراطي الفـــت أثار إعجاب واحترام 

العالم كله».
  وحول العالقات الكويتيةـ  اللبنانية أكد السفير القناعي 
ان «الكويت ولبنان منوذج لعالقـــة متميزة يحتذى بها 
بني الدول العربية»، قائال ان «لبنان توأم الكويت ومثال 
للتوافق وانه مع تقدم األيام يتأكد بالبرهان الساطع الذي 
ال يقبل النقض ان العالقات بني البلدين الشقيقني تتقدم 
بوتيرة عالية وغير مسبوقة وذلك يعود إلى تراث احملبة 
واملصالـــح املتداخلة التي جتمـــع الكويتيني واللبنانيني 
حتت راية األخوة وشراكة احلرية واحترام حقوق الدول 

والشعوب وإرادتها في اإلمناء والتقدم».
  من جهة ثانية أشـــاد وزراء وبرملانيون لبنانيون في 
تصريحات منفصلة لـ «كونا» على هامش االحتفال بالدور 
الريـــادي الذي تلعبه الكويت في دعـــم القضايا العربية 
واإلسالمية، مؤكدين ان هذه الدولة الشقيقة بقيادة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد متثل في اجلسم العربي 

قلبه وعقله ويده املعطاءة واخليرة.
  وقال رئيس الوزراء األسبق سليم احلص «ان الكويت 
بلد عزيز جدا علينا نحن اللبنانيني وهي لعبت دورا ايجابيا 
وفعاال ومثمرا على الصعيد العربي في كل األوقات»، معربا 
عن متنياته في ان تتمكن الكويت من متابعة السير على 

طريق هذا الدور الرائد».
  واعتبر احلص ان الكويت «ضرورة من ضرورات األمة 
العربية والكل يشـــهد لدورها االيجابي واملثمر في جميع 

األوقات في التاريخ العربي احلديث».
  من جهته أكد النائب احمد فتفت دور الكويت الريادي 
في مساندة لبنان إبان احملن ومساعدتها على إعادة اعمار 
املناطق املتضررة من العدوان االسرائيلي في جميع املناطق 

اللبنانية.
  من جهته قال النائب ياســـني جابـــر ان الكويت كانت 
والتزال بلدا شقيقا يدعو إلى الوحدة واملصاحلة العربية»، 
مشيرا إلى ان اللبنانيني يعرفون مواقف الكويت املشرفة 

ومساندتها لهم في اللحظات احلاسمة.
  وأشار الى ان «الدميوقراطية الكويتية ليست جديدة على 
الشعب الكويتي بل هي أمر متجذر في صميم الكويتيني»، 
مشيرا إلى ان الكويت «تقدمت كثيرا على غيرها من الشعوب 
ومتارس الدميوقراطية في حياتها اليومية في ظل قيادة 

سياسية حكيمة ورشيدة».
  مـــن جهة أخرى أكد محمد الصقـــر ان «الدميوقراطية 
فـــي الكويت يجب ان تكون مثاال يحتـــذى به بني جميع 
الدول العربية وهي ركيزة أساسية يعتز بها جميع أبناء 

الشعب الكويتي».

  وقال ان «الشـــعارات اجلديدة فـــي العالم العربي هي 
احلرية والدميوقراطية واملساواة والكويت رددت ومتسكت 

بهذه الشعارات منذ ٥٠ سنة».
  وفي باريس أقام ســـفيرنا لدى فرنســـا علي السعيد 
حفل استقبال رســـميا كبيرا مبناسبة احتفاالت الكويت 
بالذكرى الـ ٥٠ لالستقالل والذكرى الـ٢٠ للتحرير والذكرى 
اخلامسة على تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد مقاليد احلكم.
  وتقدم السفير السعيد في احلفل الذي أقيم أمس األول 
بأسمى آيات التهاني وخالص التبريكات لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

والشعب مبناسبة االحتفاالت الوطنية.
  كما أعرب فـــي احلفل الذي حضره كبار املســـؤولني 
الفرنسيني عن متنياته بان يدمي اهللا األفراح على الكويت 
قيادة وشعبا ويجعل كل مناسباتها سعيدة في ظل القيادة 

السياسية احلكيمة وعلى رأسها صاحب السمو األمير.
  وأكـــد ان احلضور الكبير في احلفـــل يعكس حرص 
املسؤولني الفرنسيني على العالقات املتنامية مع الكويت 
والتي توجت بزيارة وزيرة اخلارجية الفرنسية ميشيل 
اليو ماري للكويت أمس للمشاركة في االحتفاالت الوطنية 
وأيضا زيارات املســـؤولني الكويتيني والتي كانت آخرها 
زيارة ســـمو رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا في ابريل 

املاضي.
  وقال السفير السعيد في تصريح لـ «كونا» خالل احلفل 
الذي شهد حضورا مميزا «اليوم نشهد زخما في العالقات 
الفرنســـية ـ الكويتية وما تشاهدونه اليوم من احلضور 

الكثيف يعكس صورة تلك العالقات املتنامية».
  وأوضح ان العالقات الفرنسيةـ  الكويتية أخذت أبعادا 
جديدة لها في السنوات األخيرة خاصة بعد إرساء صاحب 
السمو األمير الشـــيخ صباح األحمد والرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي شراكة استراتيجية شاملة وذلك خالل 

زيارة األخير للكويت في فبراير ٢٠٠٩.
  وفي مدينة لوس اجنيليس األميركية أقامت القنصلية 
حفل استقبال مبناسبة األعياد الوطنية حضره عمدة مدينة 
بيفرلي هيلز جيمي ديلشـــاد وعدد مـــن أعضاء البعثات 
الديبلوماســـية والشـــخصيات البارزة ورجال الصحافة 
واإلعالم وممثلي األحزاب السياســـية ومنظمات املجتمع 

املدني وعدد من الطلبة الكويتيني.
  وفي سراييڤو أقام سفيرنا لدى البوسنة والهرسك محمد 
فاضل خلف حفل استقبال كبيرا الليلة املاضية مبناسبة 
األعياد الوطنية حضره عضو مجلس الرئاسة البوسنية 
باكر عزت بيغوفيتش وعدد كبير من رجال الدولة البوسنية 
وأعضاء الســـلك الديبلوماســـي املعتمدين في سراييڤو 
باإلضافة إلى عدد من الرموز الثقافية والدينية في البالد. 
وأقامت سفارتنا لدى الهند احتفاال مميزا مبناسبة العيد 
الوطني الـ ٥٠ وذكرى التحرير الـ ٢٠ والذكرى اخلامسة 
لتولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم. 
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