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 االربعاء  ٢  مارس  ٢٠١١ 
 ٥٠ عاماً من المجد  16 

 أكد حرص «الناتو» على تعزيز الشراكة مع دول «التعاون»

 الفرحان: الحرس قدم نموذجًا راقيًا
  في تنفيذ مهامه خالل االحتفاالت الوطنية

 راسموسين: دور مهم للكويت
   في   تحقيق  استقرار المنطقة

 عواصمـ  كونا: واصلت سفاراتنا وبعثاتنا 
الديبلوماسية في اخلارج استقبال املهنئني 
باالحتفاالت الوطنية، نظرا للخصوصية 

التي تتمتع بها األعياد هذا العام.
  وفي هذا االطار احتفلت سفارتنا لدى 
پولندا، وذكر بيان صحافي من السفارة 
في وارسو ان السفير عادل محمد حيات 
اقام حفل االســـتقبال الذي حضره عدد 
من املســـؤولني في احلكومة الپولندية 
وكان على رأس احلاضرين في االحتفال 
رئيس مجلس الشيوخ بوغدان بوروسافج 
ووزير املالية ياتسك روستوفسكي الى 
جانب عدد من كبار املسؤولني الپولنديني 
ورجال األعمال واالعالميني والعديد من 
شخصيات املجتمع الپولندي اضافة الى 
اعضاء الســـلك الديبلوماسي املعتمدين 

لدى وارسو.
  وألقى السفير حيات كلمة بهذه املناسبة 
تطرق خاللها الى االجنازات التي حتققت 
خالل الـ ٥٠ ســـنة املاضية واالحتفاالت 
الكبـــرى التي تقام هذه االيام في الكويت 
مبشاركة العديد من رؤساء الدول الشقيقة 
والصديقة وجدد الشكر جلمهورية پولندا 
على الدور الذي قامت به في حترير الكويت 
كما اشار الى اجنازات صاحب السمو االمير 
الشـــيخ صباح االحمد منذ توليه مقاليد 

احلكم.

  وقد كان في استقبال احلضور السفير 
عادل حيات والسكرتير ثالث نواف العنزي 
وامللحق الديبلوماسي عريفان العريفان.

  وفي اإلطار ذاته اقامت ســـفارتنا لدى 
باكستان حفل استقبال حضره مجموعة 
من سفراء آســـيا وأوروبا ودول الشرق 
األوسط فضال عن الوزير االحتادي للسكك 
احلديدية غالم احمد بيلور ممثال عن حكومة 
باكستان.وأعرب سفيرنا لدى باكستان نواف 
العنزي عن سعادته الستضافة هذا احلدث 

متلقيا تهاني احلكومة الباكستانية وشعبها 
باالضافة الى عدد من البلدان االخرى.

  وقال العنزي فـــي تصريح لـ «كونا» 
ان احلدث ميثل حلظة ســـعادة لكل ابناء 
الشـــعب الكويتي معربا عـــن رغبته في 
الفرصة لتهنئة صاحب السمو  استغالل 
االمير الشيخ صباح االحمد وكل االسرة 
احلاكمة واحلكومة والشعب الكويتي بهذه 
املناســـبة امليمونة كما اعرب عن امله في 
اســـتمرار االحداث السعيدة في املستقبل 

حتت قيادة سموه.
  من جهته أقام ســـفيرنا في لشـــبونة 
سليمان املرجان حفل استقبال مبناسبة 
االعياد الوطنية.وأوضـــح بيان اصدرته 
السفارة ان هذا االحتفال يعد أول احتفال 
لألعياد الوطنية في جمهورية البرتغال.

وحضر احلفل شخصيات بارزة من القصر 
الرئاسي واحلكومة والبرملان في البرتغال 
تقدمها وزير الدولة للشـــؤون اخلارجية 
والتعاون جواو غومش كرافينيو ومسؤولو 
األحزاب السياسية ورؤساء وأعضاء من 
هيئات ومؤسســـات اقتصادية وثقافية 

وإعالمية وإسالمية.
  كما اقامت ســـفارتنا لدى الفلبني حفل 
استقبال باملناسبات الوطنية  وذكر بيان 
صادر عن السفارة امس ان احلضور تضمن 
ممثال عن احلكومـــة الفلبينية وعددا من 
كبار املســـؤولني في الفلبني من برملانيني 
ورجـــال اعمال وثقافة واعـــالم وممثلني 
للجاليات االسالمية في الفلبني اضافة الى 
رؤســـاء البعثات الديبلوماسية املعتمدة 
في الفلبني.بدورها أقامت ســـفارتنا لدى 
سلطنة بروناي احتفاال حضره عدد كبير 
من املسؤولني البروناويني يتقدمهم ضيف 
الشرف وزير الصحة بيهن عدنان ورؤساء 
البعثات اخلليجية واألجنبية وجمع من 

اجلالية العربية.

 بروكسلـ  كونا: اشاد السكرتير 
العام حللف شمال االطلسي (ناتو) 
اندرس راسموسني امس بالقيادة 
والشعب الكويتي لالجنازات احملققة 

منذ استقاللها قبل ٥٠ عاما.
  وقال راسموســــني، في مقابلة 
خاصة مع «كونــــا»، ان «التطور 
الســــريع في املجتمــــع وازدهاره 
واستقراره الفت للنظر فضال عن 
دور الكويــــت املهم في اســــتقرار 

املنطقة».
  واضاف مبناسبة ذكرى مرور 
٢٠ عامــــا على حترير الكويت من 
احتالل النظام الصدامي ان حترير 
الكويت دليل ومثال على اجلهود 

والتعاون الدولي.
  واعتبــــر الســــكرتير العام ان 
«امكانية قــــوات التحالف الدولي 
الواســــع بقرار من مجلس االمن 
الدولي حتقيــــق االهداف وحرب 
حتريــــر الكويت هــــي اكبر دليل 
على ما ميكن حتقيقه عند توحيد 
املجتمع الدولي وعزمه على التمسك 

مببادئ القانون الدولي».
  وأضــــاف «اننا نولــــي اهمية 
كبيرة لشراكاتنا مع دول اخلليج 
العربية»، الفتا الى ان حلف «ناتو» 
اجرى حديثا مؤمتر ســــفراء دول 
«مبادرة اسطنبول للتعاون» في 

قطر.

  وذكــــر راسموســــني «تربطنا 
عالقات جيدة بشركائنا اخلليجيني 
املبــــادرة»، مبينا ان  االربعة في 
الكويــــت والبحريــــن واالمارات 
العربية وقطر اعضاء في مبادرة 
اسطنبول للتعاون التي انطلقت 
عام ٢٠٠٤ لتعزيز التعاون الدفاعي 
مــــع احللف.وقال ان اجتماعه مع 
القادة في املؤمتــــر الذي عقد في 
قطر متحور حول ســــبل تعزيز 
الشــــراكة وامن الطاقة باعتبارها 
احدى القضايا ذات االهتمام الكبير 
للجميع معربا عن االمل في التمكن 
من تطوير املزيد من التعاون في هذا 

املجال في السنوات املقبلة.
  من جهة اخرى، اشادت وزيرة 

اخلارجية النمســــاوية الســــابقة 
ومرشحة بالدها ملنصب االمني العام 
ملنظمة االمن والتعاون في اوروبا 
ارزوال بالسنيك مبستوى العالقات 
القائمة بني بالدها والكويت، واصفة 
العالقــــات بأنها متميزة جدا وفي 
تطور مستمر.وهنأت بالسنيك في 
تصريح لـ «كونــــا»، على هامش 
اجتماعات منظمة االمن والتعاون 
في اوروبا بشأن التطورات االخيرة 
في الشرق االوسط وشمال افريقيا، 
الكويت حكومة وشعبا مبناسبة 
االحتفاالت بالذكرى الـ ٥٠ لالستقالل 
والـ ٢٠ للتحرير ومرور ٥ سنوات 
على تولي صاحب السمو االمير 

دفة احلكم.

 «كونا» تطرح مسابقة ألجمل لقطة فنية وصحافية 
بمناسبة االحتفاالت باألعياد الوطنية

 طرحت «كونا» أمس مســــابقة 
ألجمل لقطة فنية وصحافية وذلك 
مشاركة منها في احتفاالت الكويت 
بالذكرى الـ ٥٠ لالستقالل والـ ٢٠ 
للتحرير ومرور ٥ ســــنوات على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
  وقــــال رئيس مجلــــس اإلدارة 
واملدير العام للوكالة الشيخ مبارك 
الدعيج في تصريح صحافي انها 
املرة اخلامسة التي تطرح فيها هذه 
املســــابقة وهي بعنوان «حلوة يا 

كويت ٥» وتتضمن ثالثة مجاالت هي 
«الصورة اجلمالية» أي لقطة ألجمل 
صورة ملعالم الكويت وجائرة «أقوى 
صورة صحافية محلية أو رياضية» 
وجائرة «أفضل صورة معاجلة فنيا 
ببرامج الفوتوشوب» دون اخلروج 
عن مضمون الصورة.وأضاف رئيس 
مجلس اإلدارة واملديــــر العام ان 
اجلديد في مســــابقة «كونا» لهذا 
العام هو طرح جائرة ألحسن لقطة 
لصاحب السمو األمير ولقطة ألقوى 
صورة عن االحتالل أو التحرير وقد 

مت طرح هاتني اجلائزتني مبناسبة 
االحتفاالت باألعياد الوطنية.وعن 
شروط االشتراك أوضح انها موجودة 
على موقع «كونا» االلكتروني على 
شبكة االنترنت وميكن ملن لديه اي 
استفسار االتصال باألرقام املوجودة 
على املوقع أو زيارة مركز «كونا» 
للتصوير في مقر الوكالة.وأشار الى 
أن آخر موعد لالشتراك هو الرابع 
من شهر ابريل املقبل حيث سيتم 
منح املشاركني في املسابقة جميعا 

شهادات تقديرية.  

 قــــال مدير مديريــــة التوجيه 
المعنــــوي في الحــــرس الوطني 
العقيد محمد الفرحان ان الحرس 
اثبت تفاعله مع المجتمع المدني 
الكويتي في مواقــــع االحتفاالت 
الوطنيــــة انطالقــــا مــــن أدواره 
التاريخيــــة في الدفاع عن الوطن 
والحفاظ على أمنه بالتعاون مع 

الجيش والشرطة.
  وأضاف الفرحان في تصريح 
صحافي أمس ان مشاركة الحرس 
الوطني في احتفــــاالت هذا العام 
جاءت بمســــتوى مشرف لتاريخ 
الرائدة  العســــكرية  مؤسســــتنا 

وأعطت وحدات الحرس المنضمة لألنشطة والبرامج 
نموذجا راقيا في تنفيذ المهام الموكلة اليها بتوجيهات 
القيادة ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ 
ســــالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد ووكيل الحرس الوطني اللواء ناصر 

عبداهللا الدعي.
  وقال بيان للحــــرس الوطني ان الحرس الوطني 
اختتم أمس األول مشاركته في االحتفاالت الوطنية 
بالذكرى الخمسين لالستقالل والذكرى العشرين ليوم 
التحرير ومرور خمس ســــنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشــــيخ صباح األحمد مقاليد الحكم.

وأضاف ان الحرس الوطني انضم الى الجهات المشاركة 
في المهرجان الكرنڤالي الذي أقيم على شارع الخليج 

العربي ممثــــال بمركبات صممت 
بطــــرق مبتكرة تعكــــس مالمح 
التطوير التــــي ينتهجها الحرس 
الوطني في شتى المجاالت وتقدم 
للمجتمع نموذجا لألدوار التاريخية 
التي ســــجلها رجال الحرس عبر 
العسكرية  المؤسسة  تاريخ هذه 
العريقة منذ تأسيسها عام ١٩٦٧ 

وحتى اليوم.
  وشــــارك الحرس الوطني في 
معرض االستقالل ٥٠ على ارض 
المعارض الدولية بمنطقة مشرف 

بجناح حظي بإقبال جماهيري.
  وقال البيان ان موسيقى الحرس 
الوطني قدمت عددا من المعزوفات الوطنية في آخر 
أيام المعرض وعرضت أغاني وطنية جديدة أنتجها 
الحرس الوطني بالتعاون مع جهات االختصاص في 
وزارة االعالم.وذكــــر ان األداء الراقي لقوات الحرس 
الوطني التي شاركت في العرض العسكري لفت انتباه 
الجميع ســــواء كبار الحضــــور على منصة العرض 
الرئيسية أو من الجماهير التي تواجدت في منطقة 
العرض.وأضاف ان قوات الحرس الوطني التي شاركت 
في عمليات التأمين والحماية لمجمع الفنادق عادت 
الى مقارها بعد أن أدت مهمتها بنجاح وعكست الوجه 
الحضاري المشرق لقوات الحرس وتعاملها الراقي 
مع ضيوف الكويت والوفود المشاركة في االحتفاالت 

الوطنية هذا العام.  

 العقيد محمد الفرحان 

 عدد من الشخصيات البرتغالية تشارك السفير سليمان املرجان االحتفال 

 أندرس راسموسني  أرزوال بالسنيك 

 كبار المسؤولين توافدوا على ديبلوماسيينا لتقديم التهاني للكويت حكومة وشعبًا

 تواصل االحتفاء بأعياد الكويت في سفاراتنا بالخارج

 سفيرنا لدى پولندا عادل حيات وأعضاء السفارة في استقبال املهنئني   رئيس مجلس الشيوخ الپولندي مشاركا السفير حيات في قطع كيكة االحتفال 

 جانب من مركبات احلرس خالل مشاركتها في الكرنڤال

 سفارة اإلمارات تنظم 
«الكويت في قلوبنا»

 أعلنت سفارة دولة االمارات 
العربيــــة املتحدة فــــي دولة 
انها ستنظم هنا في  الكويت 
املقبلني انشطة عدة  اليومني 
حتــــت شــــعار (الكويت في 
قلوبنا) بالتعاون مع املجلس 
األعلى لشــــؤون األسرة في 
الشارقة.وقال بيان للسفارة ان 
االنشطة ستتضمن ندوة تقام 
مساء اليوم بعنوان (الكويت 
في فكر صاحب السمو حاكم 
الشارقة) يرعاها األمني العام 
للمجلــــس الوطنــــي للثقافة 
والفنون واآلداب م.علي اليوحة 

مبناسبة احتفاالت الكويت. 

 المطر: الكويت تشهد 
طفرة تنموية

 هنـــأ رئيـــس اجلمعية 
الكويتية للسالمة املرورية 
د.بدر املطر صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وســـمو ولي عهـــده األمني 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الكويتي الكرمي  والشـــعب 
مبناســـبة األعياد الوطنية 
التي تظلنا هذه األيام وهي 
مرور ٥٠ عاما على االستقالل 
و٢٠ عاما على التحرير و٥ 
سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم 

في البالد.
  وقال املطر في تصريح 
صحافي ان الكويت شهدت 
في ظل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد طفرات 
هائلة على جميع األصعدة 
فـــي مختلـــف  التنمويـــة 
السياســـية  االجتاهـــات 
واالقتصادية والعســـكرية 
الرخاء  املزيد من  وحتقيق 
واالستقرار للشعب الكويتي 

الكرمي.

 د.بدر املطر


