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أكد أن هناك خيطا رفيعا بين النقد الذاتي وحالة جلد الذات المزمنة

الغانم :ال ندعو إلى إجماع عربي
مزيف بل إلى توافق بناء

رغم أننا نعيش أسوأ أيامنا إال أن قليال من التنسيق كفيل بتحقيق نجاحات صغيرة

ش��دد رئيس االت�ح��اد البرملاني
ال � �ع� ��رب� ��ي رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
الكويتي مرزوق الغانم أمس على
اه �م �ي��ة ال �ع �م��ل ال �ع��رب��ي امل �ش �ت��رك
بصفته هدفا استراتيجيا وكيانا
بنيويا شديد االهمية.
وأض � ��اف ال �غ��ان��م خ �ل�ال اف�ت�ت��اح
امل��ؤت�م��ر االول ل��رؤس��اء ال�ب��رمل��ان��ات
ال �ع��رب �ي��ة ام ��س ف��ي ال �ق��اه��رة ان ما
ن��راه م��ن الحد االدن��ى م��ن التعاون
وان كان ال يمثل طموح اي مواطن
ع ��رب ��ي ام � ��ر ي �ج ��ب ان ن �ت �م �س��ك ب��ه
وننطلق منه ال ان ندخل في حالة
م ��ن ال� �ي ��أس وال� �ق� �ن ��وط ال �س �ي��اس��ي
واالمعان في جلد الذات.
وق ��ال ال �غ��ان��م :أن ��ا ال أدع ��و ال��ى
خلق اجماع عربي مزيف ينتهي
ب �خ�لاف م��ا ن�ت�ف��ق ع�ل�ي��ه ب��ل ادع��و
الى التمسك دائما بما هو مشترك
وم� �ح ��ل ت� ��واف� ��ق واالن� � �ط �ل��اق م�ن��ه
للبناء عليه.
واك��د الغانم في كلمته ان هناك
خيطا رف�ي�ع��ا ب�ين ف�ت��ح ب��اب النقد
الذاتي واج��راء مراجعات مستمرة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم متحدثا خالل مؤتمر رؤساء البرملانات العربية

حول وضعنا الراهن وبني دخولنا
ف��ي ح��ال��ة ج �ل��د ذات م��زم �ن��ة ت�ك��ون
ب��واب��ة للتقاعس بحجة أال ف��ائ��دة
من العمل العربي املشترك.

دشتي :ترحيل اإلصالح االقتصادي
للمجلس المقبل حيلة العاجز
قال النائب د .عبدالحميد دشتي
إن � �ن ��ا ن �م �ل��ك ال� � �ج � ��رأة وال �ش �ج��اع��ة
الت �خ��اذ ق� ��رارات ج��ري�ئ��ة ت�ص��ب في
ط� ��ري� ��ق ع� � ��دم امل� � �س � ��اس ب ��امل ��واط ��ن
وت �ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل وح�م��اي��ة
املال العام ومالحقة سراقه.
وت� �س ��اءل دش �ت��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
خ� � � � ��اص ل � � � �ـ«ال� � � ��دس � � � �ت� � � ��ور» مل� � � ��اذا
ن��ؤج��ل م �ع��ال �ج��ة االخ � �ت �ل�االت في
امليزانية العامة وحزمة االصالح
االق �ت �ص��ادي ال ��ى امل �ج �ل��س املقبل
في  2017مستطردا :نحن قادرون
ع �ل��ى ان ن �ب��ر ب �ق �س �م �ن��ا ون ��راع ��ي

مصالح املواطنني واتخاذ القرار
الصائب.
وت� ��اب� ��ع :ت��رح �ي��ل االص� �ل ��اح ال��ى
مجلس اخر هي حيلة العاجز ولن
نقبل بالتخبط الحكومي.
وأوض ��ح ان��ه ت��م ط��رح ومناقشة
ح�ل��ول ف��ي اج�ت�م��اع اللجنة املالية
منها منح كوبونات برصيد محدد
للكهرباء أو بدل نقدي أو كوبونات
للبنزين مؤكدا ان ه��ذه املقترحات
تحتاج الى آلية واقعية وفاعلية.
تفاصيل (ص)07

واع � ��رب ع ��ن ال �ق �ن��اع��ة ال��راس �خ��ة
في أن العمل العربي املشترك يظل
هدفا وقضية مركزية برغم تبدل
الظروف.

واوضح انه برغم كل ذلك وبرغم
أننا نعيش أس��وأ أيامنا سياسيا
واق �ت �ص��ادي��ا وث �ق��اف �ي��ا ووج��دان �ي��ا
إال أن تجربتي في رئاسة االتحاد
وفي مناسبات عدة اثبتت وبشكل
راس ��خ أن ك�م��ا قليال م��ن التنسيق
وال �ت �ع��اون ك��ان��ا ك�ف�ي�ل�ين بتحقيق
نجاحات صغيرة هنا وهناك.
وع� �ل ��ى ه ��ام ��ش أع� �م ��ال امل��ؤت �م��ر
أك ��د ال �غ��ان��م ف��ي ت �ص��ري��ح أدل� ��ى به
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ان ال �ع �م��ل ال �ع��رب��ي
امل�ش�ت��رك ي�ع��د ال�ق��اع��دة ال�ت��ي يمكن
االرت�ك��از اليها ملواجهة التحديات
التي يواجهها العرب كافة.
واش � � � � ��اد ب ��ال � �ح � �ض ��ور ال �ك �ث �ي��ف
وال� �ت� �م� �ث� �ي ��ل ال� ��رئ� ��اس� ��ي ل�لأغ �ل �ب �ي��ة
الساحقة م��ن ال��وف��ود امل�ش��ارك��ة في
املؤتمر واصفا ذلك بأنه خطوة في
الطريق الصحيح من قبل االتحاد
البرملاني العربي والبرملان العربي
وجامعة الدول العربية.
تفاصيل (ص)05-04

ملف «الدستور» عن األعياد الوطنية
 نواب لـ «الدستور» :ذكرى االستقاللوالتحرير عنوان الصمود والتضحية

 تسلسل زمني لألحداث منذ الغزو العراقيالغاشم حتى تحرير الكويت
  26فبراير  1991تحرير الكويت وإعالناألحكام العرفية ثالثة أشهر
 الدبلوماسية الكويتية تحشد خليجيا وعربياودوليا ألكبر تحالف ضد الغزو الغادر
تفاصيل (ص)13-08

األمير وولي العهد
يتلقيان التهاني بمناسبة
األعياد الوطنية
ت �ل �ق��ى ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و ام �ي��ر
ال � �ب�ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب ��اح االح� �م ��د
الجابر الصباح وسمو ولي العهد
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف االح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
الصباح برقيات ت�ه��ان بمناسبة
ال� ��ذك� ��رى ال �خ ��ام �س ��ة وال �خ �م �س�ين
للعيد الوطني والذكرى الخامسة
وال �ع �ش ��ري ��ن ل �ع �ي��د ال �ت �ح��ري��ر م��ن
رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم
وس �م��و رئ �ي��س ال �ح ��رس ال��وط�ن��ي
ال� �ش� �ي ��خ س� ��ال� ��م ال� �ع� �ل ��ي و ن��ائ��ب
رئ �ي��س ال �ح��رس ال��وط �ن��ي ال�ش�ي��خ
م �ش �ع��ل االح � �م� ��د وس� �م ��و ال �ش �ي��خ
ناصر املحمد وسمو الشيخ جابر
امل � �ب ��ارك رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
وم��ن كبار رج��ال ال��دول��ة وال ��وزراء

إذ أعربوا فيها عن مشاعر الوالء
وال��وف��اء للوطن ال�ع��زي��ز وخالص
ال ��دع ��اء ل�ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
ام� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد وأن ي� �م ��ن ال� �ب ��اري
ع ��ز وج ��ل ع �ل��ى س �م��وه رع� ��اه ال�ل��ه
ب�م��وف��ور ال�ص�ح��ة ودوام العافية
مل ��واص �ل ��ة ق� �ي ��ادة م �س �ي��رة ال �خ �ي��ر
والعطاء للوطن العزيز.
وق��د ارس��ل سمو االمير وسمو
ولي العهد ببرقيات شكر جوابية
للمهنئني على ما عبروا عنه.
كما تلقى سمو االمير برقيات
تهنئة مماثلة من رؤس��اء وملوك
الدول الشقيقة والصديقة.
تفاصيل (ص)03

عاشور يلوح بمساءلة الصبيح:
سنتصدى لخصخصة التعاونيات
ل� � � ��وح ال � �ن � ��ائ � ��ب ص � ��ال � ��ح ع� ��اش� ��ور
ب��اس�ت�خ��دام أدوات ��ه ال��دس�ت��وري��ة ضد
وزي��رة الشؤون االجتماعية و العمل
وزي � � ��رة ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط
و ال�ت�ن�م�ي��ة ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح ف ��ي ح��ال
اس �ت �م ��رار وزارة ال � �ش ��ؤون ب��امل�ض��ي
ق��دم��ا ن �ح��و خ�ص�خ�ص��ة ال�ج�م�ع�ي��ات
التعاونية معلنا رف�ض��ه ال�ت��ام لهذه
االجراءات.
وأض� � ��اف ق ��ائ�ل�ا :إن ه� ��ذا ال �ت��وج��ه
م � ��ن ال � � � � � ��وزارة م � ��ا ه � ��و إال م �ح ��اول ��ة
م�ن�ه��ا ل�ت�ح��ري��ف م �ف �ه��وم ال�ج�م�ع�ي��ات
ال �ت �ع��اون �ي��ة واب� �ع ��اده ��ا ع ��ن ه��دف �ه��ا

األساسي وتسهيل األمور الستحواذ
التجار على كل الجمعيات التعاونية
مستطردا  :لذلك من الواجب التصدي
ملثل هذه التوجهات لخطورتها وأي
ن �ج��اح ل� �ل ��وزارة ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال هو
نهاية للعمل التعاوني في الكويت.
وخ�ت��م ع��اش��ور تصريحه بالقول:
إن كابرت ال��وزارة واستمرت في هذا
اإلجراء ليس أمامنا سوى استخدام
ادواتنا الدستورية وتحميل الوزير
املختص املسؤولية السياسية.
تفاصيل (ص)06
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استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية

األمير يقوم بجولة في أسواق المباركية

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح�م��د
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
بقصر بيان صباح امس سمو ولي
العهد الشيخ ن��واف االحمد الجابر
الصباح.كما استقبل سمو الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م� ��وه ال� �ن ��ائ ��ب

سموه خالل جولته في أسواق املباركية

االول لرئيس مجلس ال��وزراء وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
وبعث حضرة صاحب السمو امير
ال�ب�لاد ببرقية تهنئة ال��ى الرئيس
ت��وم��اس ال�ف�ي��س رئ �ي��س ج�م�ه��وري��ة
استونيا الصديقة عبر فيها سموه
عن خالص تهانيه بمناسبة العيد
ال��وط�ن��ي ل �ب�لاده متمنيا ل��ه م��وف��ور

الصحة والعافية وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار.
وك � � ��ان ص ��اح ��ب ال �س �م ��و ق� ��د ق ��ام
م �س��اء أول م��ن أم ��س ي��راف �ق��ه سمو
الشيخ جابر املبارك الحمد الصباح
رئ�ي��س مجلس ال � ��وزراء ب�ج��ول��ة في
اسواق املباركية.
وق ��د راف ��ق س �م��وه خ�ل�ال ال�ج��ول��ة

نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
الحمد الصباح ووزير االعالم وزير
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ
س � �ل � �م ��ان ص � �ب� ��اح س� ��ال� ��م ال� �ح� �م ��ود
ال� �ص� �ب ��اح ووزي � � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي � ��ر ال �ك �ه��رب��اء
وامل � � � ��اء ب ��ال ��وك ��ال ��ة ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د

عبدالله املبارك الصباح.
م� ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ب �ع��ث ص��اح��ب
ال �س �م��و ب�ب��رق�ي��ة ت �ع��زي��ة ال ��ى ب�ي��دي��ا
دي�ف��ي ب�ه��ان��داري رئيسة جمهورية
ن� �ي� �ب ��ال ال ��دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة ال� �ف ��درال� �ي ��ة
ال� �ص ��دي� �ق ��ة ع� �ب ��ر ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع��ن
خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه وص ��ادق م��واس��ات��ه
ب �ض �ح��اي��ا ح � � ��ادث س� �ق ��وط ط ��ائ ��رة

ال� ��رك� ��اب ال �ن �ي �ب��ال �ي��ة وال � � ��ذي أودى
بحياة ركابها راجيا سموه حفظه
ال �ل��ه ل�ل�ض�ح��اي��ا ال��رح �م��ة ول��ذوي �ه��م
جميل الصبر وحسن العزاء.

ولي العهد استقبل المبارك والخالد والجراح والبابطين

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ خالد الجراح

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن � � ��واف األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
حفظه الله بقصر بيان صباح امس
س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك رئيس
م�ج�ل��س ال��وزراء.واس �ت �ق �ب��ل ال�ن��ائ��ب
األول لرئيس مجلس ال��وزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
واس�ت�ق�ب��ل ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال� � � � ��وزراء وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ش �ي��خ

ومستقبال عبدالعزيز سعود البابطني

محمد ال�خ��ال��د كما استقبل نائب
رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع
الشيخ خالد الجراح الصباح.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
ع � �ب� ��دال � �ع� ��زي� ��ز س� � �ع � ��ود ال� �ب ��اب� �ط�ي�ن
ح � �ي ��ث أه � � � ��دى س � �م� ��وه ن� �س� �خ ��ا م��ن
ك � �ت � ��اب ب � �ع � �ن� ��وان ص � �ب � ��اح األح � �م ��د
أم� �ي ��ر دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ق ��ائ ��د ل�ل�ع�م��ل
اإلنساني باللغات ال�ث�لاث العربية

واالن � �ج � �ل � �ي ��زي ��ة وال� �ف ��رن� �س� �ي ��ة وق ��د
شكره سموه حفظه الله متمنيا له
التوفيق والنجاح.
وب�ع��ث سمو ول��ي العهد ببرقية
تهنئة ال��ى الرئيس توماس الفيس
رئيس جمهورية استونيا الصديقة
ض �م �ن �ه��ا س� �م ��وه خ ��ال ��ص ت �ه��ان �ي��ه
ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي ل �بل��اده
متمنيا له موفور الصحة والعافية.

وب � � � �ع � � ��ث س � � �م� � ��و ول� � � � � ��ي ال � �ع � �ه� ��د
ب �ب��رق �ي��ة ت �ع��زي��ة ال � ��ى ب �ي��دي��ا دي �ف��ي
بهانداري رئيسة جمهورية نيبال
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ال �ف��درال �ي��ة ال�ص��دي�ق��ة
ض �م �ن �ه��ا س� �م ��وه خ ��ال ��ص ت �ع��ازي��ه
وص��ادق مواساته بضحايا حادث
س �ق��وط ط ��ائ ��رة ال ��رك ��اب ال�ن�ي�ب��ال�ي��ة
راج� �ي ��ا س �م��وه ل �ل �ض �ح��اي��ا ال��رح �م��ة
ولذويهم جميل الصبر.

الديوان األميري ينعى
الشيخ سالم المالك الصباح
ي� �ن� �ع ��ى ال� � � ��دي� � � ��وان األم� � �ي � ��ري
امل�غ�ف��ور ل��ه ال�ش�ي��خ س��ال��م ناصر
حمود العلي املالك الصباح عن

عمر يناهز  46عاما وس�ي��وارى
جثمانه الثرى الساعة التاسعة
من صباح اليوم الخميس.
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من رئيسي مجلسي األمة والوزراء وكبار رجال الدولة وقادة الدول الشقيقة والصديقة

األمير وولي العهد يتلقيان التهاني
بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير
تلقى ص��اح��ب السمو أم�ي��ر البالد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
وس� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه ��د ال �ش �ي ��خ ن� ��واف
األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ب��رق �ي��ات
تهنئة بمناسبة األعياد الوطنية من
رئيس مجلس األم��ة وال ��وزراء وكبار
رجاالت الدولة ورؤساء وأمراء الدول
الشقيقة والصديقة.
وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ
ن��واف األحمد الجابر الصباح حفظه
الله برقية تهنئة إلى حضرة صاحب
ال �س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه الله
ورعاه عبر فيها سموه عن اسمى آيات
ال�ت�ه��ان��ي وأع ��ز ال�ت�ب��ري�ك��ات بمناسبة
ال��ذك��رى الخامسة والخمسني للعيد
ال��وط�ن��ي ل��دول��ة ال�ك��وي��ت وذك ��رى ي��وم
التحرير الخامس والعشرين وعشرة
أع � � ��وام ع �ل��ى ت ��ول ��ي ح� �ض ��رة ص��اح��ب
السمو أمير البالد املفدى حفظه الله
ورعاه مقاليد الحكم متوجها بأصدق
االبتهال الى املولى تبارك وتعالى أن
يحفظ وطننا الحبيب من كل مكروه
وأن ي�ف��يء عليه م��ن فيض آالئ��ه امنا
واستقرارا ورفعة وازدهارا وان يحف
سموه بعني عنايته ورعايته وجزيل
نعمه وعطائه وان يهبه العمر املديد
في ثوب الصحة والعافية والهناء وأن
تتحقق ف��ي ع�ه��ده ال��زاه��ر طموحاته
وآم��ال��ه ال�ك�ب��ار ف��ي استنهاض البالد
ن �ح��و ن�ق�ل��ة ح �ض��اري��ة ش��ام �ل��ة تنتقل
بها ال��ى ذرى التقدم وال�ن�م��اء وتفيء
ب��ال�خ�ي��ر وال ��رخ ��اء ع�ل��ى اه ��ل ال�ك��وي��ت
االوف� � �ي � ��اء ف ��ي ظ ��ل س� �ي ��اج م �ن �ي��ع م��ن
ال ��وح ��دة ال��وط�ن�ي��ة ال�ص�ل�ب��ة ف��ي كنف
ق� �ي ��ادة س �م��وه ال��رش �ي��دة ح �ف �ظ��ه ال�ل��ه
وابقاه ذخرا للوطن وراعيا ملسيرتنا
ونهضتنا وقائدا للعمل اإلنساني.
وقد تلقى سمو ولي العهد الشيخ
ن��واف األحمد الجابر الصباح حفظه
ال�ل��ه برقية شكر ج��واب�ي��ة م��ن حضرة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح حفظه
ال �ل��ه ورع� � ��اه ض�م�ن�ه��ا س �م��وه أص ��دق
التهاني والتبريكات وطيب املشاعر
ب�ه��ات�ين املناسبتني الوطنيتني على
نفوسنا جميعا مبتهال ال��ى الله جل
وعال أن يعيدهما على سموه بموفور
الصحة وتمام العافية وعلى وطننا
العزيز وشعبنا الكريم وقد تحقق له
املزيد مما نتطلع اليه جميعا من نمو
وازده ��ار وأن ي��دي��م عليه نعمة األم��ن
واألم ��ان وال��رخ��اء وأن ي��وف��ق الجميع
لخدمته ورفعة شأنه.
كما تلقى ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه

صور األمير وولي العهد على املباني

ب ��رق� �ي ��ات ت� �ه ��ان ب �م �ن��اس �ب��ة ال ��ذك ��رى
الخامسة والخمسني للعيد الوطني
وال��ذك��رى الخامسة والعشرين لعيد
ال�ت�ح��ري��ر م��ن اخ��وان��ه رئ�ي��س مجلس
االم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م وس �م��و رئ�ي��س
ال�ح��رس الوطني الشيخ سالم العلي
ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ
مشعل االح�م��د وس�م��و الشيخ ناصر
امل�ح�م��د وس�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل�ب��ارك
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء اع��رب��وا فيها
ع ��ن م �ش��اع��ر ال � ��والء وال ��وف ��اء ل�ل��وط��ن
ال� �ع ��زي ��ز وخ� ��ال� ��ص ال� ��دع � ��اء ل �ح �ض��رة
ص��اح��ب ال �س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد حفظه
ال � �ل ��ه ورع � � � ��اه ب� � ��أن ي� �م ��ن ال� � �ب � ��اري ع��ز
وج��ل على س�م��وه رع��اه ال�ل��ه بموفور
الصحة ودوام العافية ملواصلة قيادة
مسيرة الخير والعطاء للوطن العزيز
وتحقيق املزيد مما ينشده الوطن من
نماء ونهضة وازدهار في ظل القيادة
الحكيمة لسموه حفظه الله .هذا وقد
ب��ادل �ه��م س �م ��وه رع � ��اه ال �ل ��ه ال�ت�ه��ان��ي
ب � �ه ��ات �ي�ن امل� �ن ��اس� �ب� �ت�ي�ن ال ��وط �ن �ي �ت�ي�ن
العزيزتني على نفوس الجميع مقدرا
لهم ما اعربوا عنه من ص��ادق الدعاء
ل�س�م��وه وك��ري��م امل�ش��اع��ر ن�ح��و ال��وط��ن
العزيز سائال سموه املولى تعالى أن
يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة
ال��وط��ن ال�غ��ال��ي ورف�ع�ت��ه متمنيا لهم
م��وف��ور ال�ص�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة مستذكرا
س �م��وه ش �ه��داء ال �ك��وي��ت األب� � ��رار وم��ا
ق��دم��وه م��ن تضحيات جليلة للوطن
العزيز ض��ارع��ا إل��ى امل��ول��ى تعالى أن
يتغمدهم ب��واس��ع رحمته ويسكنهم
ف� �س� �ي ��ح ج � �ن� ��ات� ��ه وي � �ن� ��زل � �ه� ��م م � �ن� ��ازل
الشهداء.
كما تلقى ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أمير البالد برقيات تهان من إخوانه

ق��ادة ال��دول العربية الشقيقة وال��دول
ال �ص��دي �ق��ة وذل � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة ال��ذك��رى
الخامسة والخمسني للعيد الوطني
وال��ذك��رى الخامسة والعشرين لعيد
ال�ت�ح��ري��ر .وق��د بعث س�م��وه ببرقيات
ش �ك��ر ج��واب �ي��ة ض�م�ن�ه��ا ب��ال��غ ش�ك��ره
وت� �ق ��دي ��ره ع �ل��ى م ��ا أع� ��رب� ��وا ع �ن��ه م��ن
ط �ي��ب امل �ش ��اع ��ر ب �ه��ات�ي�ن امل �ن��اس �ب �ت�ين
الوطنيتني متمنيا لهم دوام الصحة

أبراج الكويت تتزين باألنوار

وم��وف��ور العافية ول�ل�ع�لاق��ات الطيبة
ب�ي�ن دول ��ة ال �ك��وي��ت وال � ��دول الشقيقة
والصديقة املزيد من التطور والنماء.
وت �ل �ق��ى س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن��واف األحمد الجابر الصباح حفظه
ال�ل��ه برقية تهنئة م��ن رئ�ي��س مجلس
األم � � ��ة م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م أع � � ��رب ف�ي�ه��ا
وزم�ل�اؤه أعضاء السلطة التشريعية
ع��ن اص��دق التهاني وأع��ز التبريكات

بمناسبة اطاللة ذكرى العيد الوطني
الخامس والخمسني وع�ي��د التحرير
الخامس والعشرين مبتهال ال��ى الله
العلي ال�ق��دي��ر ان يحفظ س�م��وه بعني
ع�ن��اي�ت��ه وان ي �غ��دق ع�ل�ي��ه م ��ن ج��زي��ل
عطائه الكريم موفور الصحة والهناء
وال�ع��اف�ي��ة وأن ي�ب�ق�ي��ه س �ن��دا وع�ض��دا
ألخ �ي��ه ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أمير
البالد حفظه الله ورعاه وأن يفيء على
وطننا العزيز من فيض آالئه وجزيل
ن�ع�م��ه وع �ط��ائ��ه أم �ن��ا ال ي�ب�ل��ى ورخ ��اء
ال ي �ن �ف��د وع � ��زا ال ي �ت �ب��دد وان يعينه
ب �ت��وف �ي��ق م ��ن ل��دن��ه ل�ي�ك�م�ل��وا م�س�ي��رة
ال ��وف ��اء وال �ب �ن��اء ب �م��ا ي�ح�ق��ق لوطننا
العزيز واب�ن��ائ��ه ال�ب��ررة االوف �ي��اء العز
والرفاهية والخير والصالح.
وقد بعث سموه حفظه الله برقية
شكر جوابية الى رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم ضمنها سموه خالص
ال �ت �ه��ان��ي وال �ت �ب��ري �ك��ات ع �ل��ى م ��ا عبر
عنه معاليه واخوانه أعضاء السلطة
ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ب� �ه ��ات�ي�ن امل �ن��اس �ب �ت�ي�ن
الغاليتني علينا جميعا سائال املولى
عز وجل أن يحفظ وطننا العزيز من
كل سوء وأن يظل دوما مرفوعة هامته
خفاقة رايته وان يسبغ عليهم جميعا
ن �ع �م��ة ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة وأن يكلل
ج�ه��وده��م دائ �م��ا ب��ال�ت��وف�ي��ق وال �س��داد
ف ��ي س�ب�ي��ل ت�ح�ق�ي��ق امل �ص��ال��ح ال�ع�ل�ي��ا
لكويتنا الغالية وأهلها االوف�ي��اء في
ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب
السمو الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح أمير البالد حفظه الله ورعاه
ذخرا للبالد.
وب�ع��ث سمو ول��ي العهد ببرقيتي
تهنئة إل��ى سمو الشيخ سالم العلي
رئ� �ي ��س ال � �ح� ��رس ال ��وط� �ن ��ي وال �ش �ي��خ
مبارك العبدالله عبر فيهما سموه عن
خالص التهاني والتبريكات بهاتني
املناسبتني املجيدتني علينا جميعا
متمنيا لهما س�م��وه م��وف��ور الصحة
والعافية والسعادة ولوطننا الغالي
وش �ع �ب ��ه ال� ��وف� ��ي ب ��امل ��زي ��د م� ��ن األم� ��ن
واألمان والتقدم والرفاه في ظل سياج
منيع من الوحدة الوطنية الصلبة في
كنف ح�ض��رة ص��اح��ب السمو الشيخ
صباح األح�م��د الجابر الصباح أمير
البالد حفظه الله ورعاه وابقاه ذخرا
للبالد وقائدا للعمل اإلنساني.
وق� ��د ت �ل �ق��ى س �م ��وه ب��رق �ي �ت��ي ش�ك��ر
ج��واب �ي �ت�ي�ن م ��ن س �م��و ال �ش �ي��خ س��ال��م
ال � �ع � �ل� ��ي رئ� � �ي � ��س ال � � �ح� � ��رس ال ��وط� �ن ��ي
والشيخ م�ب��ارك العبدالله ضمناهما
خ��ال��ص التهاني بهاتني املناسبتني
ال�ع��زي��زت�ين س��ائ�ل�ين ال�ل��ه ع��ز وج��ل أن
يعيدهما ع�ل��ى س�م��وه وع�ل��ى وطننا
الغالي وأهله األوفياء بالعزة والرفعة

وان ي� �ع ��م ال � �س�ل��ام واألم� � � ��ن واألم � � ��ان
ربوع الوطن الغالي وأن يعلي منازل
ش�ه��دائ�ن��ا االب� ��رار ب��ال �ف��ردوس األع�ل��ى
ان��ه سميع مجيب ال��دع��اء .ك�م��ا تلقى
سمو ول��ي العهد ب��رق�ي��ات تهنئة من
كبار الشيوخ ون��ائ��ب رئيس الحرس
الوطني الشيخ مشعل االحمد وسمو
الشيخ ن��اص��ر املحمد وس�م��و الشيخ
ج��اب��ر امل �ب��ارك رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد
ض�م�ن��وه��ا أص� ��دق ال �ت �ه��ان��ي واس �م��ى
التبريكات بمناسبة احتفاالت دولة
ال �ك��وي��ت ب��ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي ال �خ��ام��س
والخمسني وع�ي��د التحرير الخامس
وال �ع �ش��ري��ن س��ائ �ل�ين ال �ل��ه ت �ع��ال��ى أن
يحفظ سموه بعني عنايته وأن يلبسه
ثوب الصحة والعافية وأن يديم على
كويتنا الغالية أفراحها ويعيد أمثال
هذه األيام على دولتنا الغالية وعلى
الشعب الكويتي وه��ي تنعم بالخير
وال ��رف ��اه وال �ت �ق��دم واالزده� � ��ار ف��ي ظل
ال�ق�ي��ادة الحكيمة وال��رع��اي��ة الكريمة
لحضرة ص��اح��ب السمو أم�ي��ر البالد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه الله ورعاه.
ك�م��ا ت�ل�ق��ى س �م��وه ب��رق �ي��ات تهنئة
م � ��ن ال� � � � � � ��وزراء وامل � �ح� ��اف � �ظ �ي�ن وك� �ب ��ار
امل�س��ؤول�ين ب��ال��دول��ة وأع�ض��اء مجلس
األم ��ة وأع �ض��اء ال�س�ل��ك ال��دب�ل��وم��اس��ي
وع� � ��دد ك �ب �ي��ر م� ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن ال� �ك ��رام
واملقيمني األوفياء بهاتني املناسبتني
الوطنيتني وال�ع��زي��زت�ين على قلوبنا
جميعا راج�ين الله سبحانه وتعالى
أن يديم على سموه الصحة والعافية
والعمر املديد وعلى دولتنا الحبيبة
مزيدا من التقدم واالزده ��ار والرخاء
وأن ي�ح�ق��ق م��ا ت�ص�ب��و ال �ي��ه م��ن ع��زة
ورفعة ونماء.
وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ
ن��واف األحمد ببرقيات شكر جوابية
للجميع أع��رب فيها س�م��وه ع��ن بالغ
شكره وتقديره على ما عبروا عنه من
مشاعر صادقة جسدت روح الوحدة
الوطنية ألهل الكويت األوفياء مثمنا
قيم الوالء والوفاء ألبناء الكويت مما
حفظ للوطن وح��دت��ه وق��وت��ه على مر
الزمن واإلنجازات التي حققها شباب
الكويت ف��ي مختلف امل�ج��االت سائال
الله عز وجل أن يعيد هذه املناسبات
ال�غ��ال�ي��ة ع�ل��ى ق�ل��وب�ن��ا ج�م�ي�ع��ا وع�ل��ى
وط �ن �ن��ا ال� �غ ��ال ��ي ب �م��زي��د م ��ن ال �ت �ق��دم
واالزدهار والرفعة والرخاء وان يديم
عليه نعمة األمن واألمان واالستقرار.
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يجب أال ندخل في حالة من اليأس والقنوط السياسي واالمعان في جلد الذات

الغانم :العمل العربي المشترك هدف
استراتيجي رغم النكسات وحاالت النكوص
ما نراه من الحد األدنى من التعاون وإن كان ال يمثل طموح أي مواطن عربي أمر يجب أن نتمسك به

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم متحدثا

ش ��دد رئ �ي��س االت �ح ��اد ال�ب��رمل��ان��ي
ال� � �ع � ��رب � ��ي رئ� � �ي � ��س م � �ج � �ل ��س االم� � ��ة
الكويتي م��رزوق الغانم أم��س على
اه� �م� �ي ��ة ال� �ع� �م ��ل ال� �ع ��رب ��ي امل �ش �ت��رك
بصفته هدفا استراتيجيا وكيانا
بنيويا شديد االهمية.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة للغانم خالل
اف � �ت � �ت ��اح امل ��ؤت � �م ��ر االول ل� ��رؤس� ��اء
ال �ب��رمل��ان��ات ال �ع��رب �ي��ة ال � ��ذي ينعقد
برعاية الرئيس املصري عبدالفتاح
السيسي تحت شعار رؤية برملانية
مل��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج��ه
االمة العربية.
واع � � � � ��رب ال � �غ� ��ان� ��م ع � ��ن ال� �ق� �ن ��اع ��ة
ال ��راس� �خ ��ة ف� ��ي ان ال �ع �م ��ل ال �ع��رب��ي
املشترك يظل هدفا وقضية مركزية
ب ��رغ ��م ت� �ب ��دل ال � �ظ� ��روف وال �ن �ك �س��ات
وح ��االت ال�ن�ك��وص ال�ع��رب�ي��ة وب��رغ��م
تبدل خارطة القوى العاملية وغياب
الخطاب العربي الذي احتضن هذا
الحلم وتبدله بالخطاب االنهزامي
تحت ش �ع��ارات ال��واق�ع�ي��ة والعملية
ومراجعة الذات وترتيب االولويات.
وقال ان هناك العديد من امللفات
ال �ت��ي ت�ه�م�ن��ا ك �ع��رب وم ��ا ام�ل�ك��ه من
وقت لهذه الكلمة ال يسعني للتعبير
عما اريده حول تلك امللفات.
واض � � � ��اف ان ت� �ح ��دث ��ت ع� ��ن آخ ��ر
ال�ش�ج��ون وال�ه�م��وم ب�ش��أن قضيتنا
املركزية وهي القضية الفلسطينية
اك� ��ون ق��د اغ �ف �ل��ت ع��ن ق�ض�ي��ة اخ��رى
تضرب بآثارها الكارثية صروحنا
اال وهي االرهاب.
واض��اف :وان تحدثت عن هاتني
ال �ق �ض �ي �ت�ين ف �ق��ط اك � ��ون ق ��د اغ�ف�ل��ت
اي� �ض ��ا ع� ��ن م� �ع ��ان ��اة ال� �ش� �ع ��وب ف��ي
سوريا والعراق واليمن وليبيا.

لقطة جماعية لرؤساء البرملانات العربية في مؤتمر القاهرة

واش��ار رئيس االت�ح��اد البرملاني
ال�ع��رب��ي ال��ى اشكالية الزم�ت��ه ط��وال
ف� �ت ��رة رئ ��اس �ت ��ه ل�ل�ات �ح ��اد م�ض�ي�ف��ا:
أن �ن ��ي اري � ��د ان اغ �ت �ن��م ه� ��ذا امل�ح�ف��ل
ال �ك��ري��م ف��ي ق ��ول م��ا أع�ت �ق��ده ج��دي��را
ومهما باالنتباه فسأختار قضية
ال�ع�م��ل ال�ع��رب��ي امل�ش�ت��رك وان كانت
ت�ب��دو للبعض مستهلكة وع�ن��وان��ا
ف�ض�ف��اض��ا وم�ل�ف��ا اك ��ل ع�ل�ي��ه ال��ده��ر
وشرب.
وق� ��ال :ن�ع��ي ت�م��ام��ا م��ا ح ��دث من
تغير وتبدل في الشخصية العربية
خ�ل�ال ال � �ـ 60ع��ام��ا امل��اض �ي��ة وم��اط��رأ
م ��ن ت� �ش ��وه وت� �ش ��ظ ع �ل��ى امل �س �ت��وى
السيكولوجي والوجداني العربي.
واوضح انه برغم كل ذلك وبرغم
ان�ن��ا نعيش اس ��وأ اي��ام�ن��ا سياسيا
واقتصاديا وثقافيا ووج��دان�ي��ا اال
ان تجربتي في رئاسة االتحاد وفي
مناسبات عدة اثبتت وبشكل راسخ
أن كما قليال من التنسيق والتعاون
ك ��ان ��ا ك �ف �ي �ل�ين ب �ت �ح �ق �ي��ق ن �ج��اح��ات
صغيرة هنا وهناك.
وق� � ��ال :ك� ��ان ل�ت�ن�س�ي��ق ع��اب��ر هنا
وت �ض �ح �ي��ة واي � �ث � ��ار ق �ل �ي �ل�ين ه �ن��اك
وترفع وتسام خالل موقف وتنازل
ك��ري��م خ�ل�ال م��وق��ف آخ ��ر أث ��ر عظيم
خ��اص��ة ع �ن��دم��ا اك� ��ون ف��ي م��واج�ه��ة
ممثلي التجمعات الجيوسياسية
االخرى في العالم.
واض� � � � � � ��اف :ح� � � ��دث ذل� � � ��ك ع �ن ��دم ��ا
ك �ن��ا ن�ت�ف��ق ع �ل��ى م��رش��ح م ��ا ل��دع�م��ه
ف� ��ي أح � ��د امل� �ن ��اص ��ب ال� �ق� �ي ��ادي ��ة ف��ي
االت �ح��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي وك��ذل��ك
ع �ن��دم��ا ن�س�ق�ن��ا ب�ي�ن�ن��ا ل�ت�ب�ن��ي ملف
او موضوع يطرح للنقاش ام��ام اي
محفل قاري او دولي.

وذك � � ��ر ان ذل � ��ك م� ��ا ح � ��دث اي �ض��ا
عندما كنت اق��وم ب��االع�ت��راض على
ج �م �ل��ة ه� �ن ��ا وه � �ن� ��اك ف� ��ي ب � �ي ��ان او
خطاب او ورقة عمل مستقويا بدعم
اكثر من  20بلدا عربيا.
وق��ال ان ما ن��راه من الحد االدنى
م � ��ن ال � �ت � �ع� ��اون وان ك� � ��ان ال ي �م �ث��ل
ط�م��وح اي م��واط��ن ع��رب��ي ام��ر يجب
ان ن�ت�م�س��ك ب��ه ون�ن�ط�ل��ق م �ن��ه ال ان
ندخل في حالة من اليأس والقنوط
السياسي واالمعان في جلد الذات.
واك��د ال�غ��ان��م ف��ي كلمته ان هناك
خ�ي�ط��ا رف�ي�ع��ا ب�ي�ن ف�ت��ح ب ��اب ال�ن�ق��د
ال��ذات��ي واج ��راء م��راج�ع��ات مستمرة
حول وضعنا الراهن وبني دخولنا
ف ��ي ح��ال��ة ج �ل��د ذات م��زم �ن��ة ت�ك��ون
بوابة للتقاعس بحجة اال فائدة من
العمل العربي املشترك.
وش��دد على ان ك��ل ب ��ادرة تعاون
وك � ��ل ل �ف �ت��ة اي � �ث� ��ار وك � ��ل ت� �س ��ام ع��ن
املصلحة الضيقة حتى ف��ي االم��ور
ال�ت��ي ق��د ت�ب��دو غير مهمة ه��ي لبنة
مفيدة تترك اثرها الصغير فينا.
وقال الغانم :انا ال ادعو الى خلق
اجماع عربي مزيف ينتهي بخالف

ما نتفق عليه بل ادعو الى التمسك
دائما بما هو مشترك ومحل توافق
واالنطالق منه للبناء عليه.
وش��دد على ان ه��ذا الحد االدن��ى
من التنسيق وال اق��ول التعاون هو
بوابتنا لخلق موقف يحمل شيئا
من التأثير تجاه قضايانا الكبرى.
واش � � � � ��ار ف � ��ي ه � � ��ذا ال� � �ص � ��دد ال ��ى
ق�ض�ي��ة ف�ل�س�ط�ين وق �ض��اي��ا ال�ت�ن��ازع
العربي وقضايا االره��اب والتنمية
وال �ت �ع �ل �ي��م وق �ض��اي��ا ال��دي �م �ق��راط �ي��ة
وحقوق االنسان والحكم الرشيد.
واعرب عن تمنياته في ان يسهم
امل��ؤت�م��ر ف��ي ف�ت��ح ب��اب ن �ق��اش ج��دي
وشفاف ح��ول اب��رز التحديات التي
ت��واج �ه �ن��ا ك �ع��رب ف ��ي ع��ال��م متغير
ومتسارع ومتحول.
كما اعرب الغانم باسمه كرئيس
ل�لات�ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي وباسم
البرملانات العربية كافة عن عميق
ال � �س� ��رور ل � �ع ��ودة م �م �ث �ل��ي ال �ب��رمل��ان
امل �ص ��ري ال ��ى م��واق �ع �ه��م ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة
وم�ش��ارك�ت�ه��م اخ��وان �ه��م البرملانيني
ال � �ع ��رب م �س �ي��رة ال �ع �م��ل ال �ب��رمل��ان��ي
املثمر والبناء ف��ي املحافل العربية

رئيس مجلس األمة يهنئ
نظيره األستوني
ب �ع��ث رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
م� � � ��رزوق ع� �ل ��ي ال� �غ ��ان ��م ب��رق �ي��ة
ت �ه �ن �ئ��ة إل � ��ى رئ� �ي ��س ال� �ب ��رمل ��ان

األستوني إيكي نستور وذلك
ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ال � �ع � �ي� ��د ال ��وط� �ن ��ي
لبالده.

والقارية والدولية كافة.
وقال ان هذه العودة بعد الغياب
ال �ط��ارئ ل�ه��ي دف �ع��ة ج��دي��دة وط��اق��ة
م�ط�ل��وب��ة للعمل ال�ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي
الذي ال يمكن تصور اكتماله ومصر
غائبة.
وع� �ل ��ى ه ��ام ��ش أع � �م� ��ال امل��ؤت �م��ر
أك� ��د ال �غ��ان��م ف ��ي ت �ص��ري��ح أدل � ��ى به
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن ان ال� �ع� �م ��ل ال �ع��رب��ي
امل �ش �ت��رك ي�ع��د ال �ق��اع��دة ال �ت��ي يمكن
االرت �ك��از اليها مل��واج�ه��ة التحديات
التي يواجهها العرب كافة.
وق��ال ان اهمية امل��ؤت�م��ر ال تكمن
ف��ي امل��وض��وع��ات ال �ت��ي ي�ت��م بحثها
وانما في اصرار الجميع على اعادة
احياء العمل العربي املشترك الذي
ك ��اد ان يحتضر ب�م��ا يتضمنه من
العديد من موضوعات.
واض� � � � � ��اف ان ال � �ع � �م� ��ل ال� �ع ��رب ��ي
املشترك هو االساس والقاعدة التي
يمكن االرتكاز عليها ملواجهة كافة
التحديات التي يواجهها العرب.
واش� � � � � ��اد ب� ��ال � �ح � �ض� ��ور ال �ك �ث �ي ��ف
وال� �ت� �م� �ث� �ي ��ل ال � ��رئ� ��اس � ��ي ل�ل�أغ �ل �ب �ي��ة
ال�س��اح�ق��ة م��ن ال��وف��ود امل�ش��ارك��ة في
املؤتمر واصفا ذلك بأنه خطوة في
الطريق الصحيح م��ن قبل االتحاد
البرملاني العربي والبرملان العربي
وجامعة الدول العربية.
واع��رب الرئيس الغانم عن االمل
وال� �ت ��وف� �ي ��ق ل �ل �ج �م �ي��ع ف� ��ي ت�ح�ق�ي��ق
األه � ��داف امل�س�ت�ه��دف��ة م��ن وراء ه��ذا
املؤتمر االول من نوعه معربا كذلك
ع ��ن ال �ت �ط�ل��ع ال ��ى ال �ب �ي��ان ال�خ�ت��ام��ي
للمؤتمر املقرر ان يعلن اليوم.

نعي تماما ما حدث
من تغير وتبدل في
الشخصية العربية
خالل الـ 60عاما
الماضية وماطرأ
من تشوه وتشظ
قضيتنا المركزية
القضية
الفلسطينية
واإلرهاب ضرب
بآثاره الكارثية
صروحنا
ال أدعو إلى خلق
إجماع عربي مزيف
ينتهي بخالف بل
أدعو الى التمسك
دائما بما هو محل
توافق واالنطالق
منه للبناء عليه
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حذر من تداعيات األزمات المشتعلة في سوريا واليمن وليبيا والتي تهدد مستقبل المنطقة

العربي يدعو إلى تضافر الجهود البرلمانية
العربية لمواجهة التحديات الخطيرة

دع ��ا االم �ي�ن ال �ع��ام ل�ج��ام�ع��ة ال ��دول
ال �ع��رب �ي��ة د .ن�ب�ي��ل ال �ع��رب��ي أم ��س ال��ى
ت�ض��اف��ر ال�ج�ه��ود ال�ب��رمل��ان�ي��ة العربية
مل��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات ال �خ �ط �ي��رة ال�ت��ي
ت �ه��دد دول امل �ن �ط �ق��ة وف ��ي ص��دارت �ه��ا
ظاهرة االره��اب املتنامية التي تهدد
االمن القومي العربي.
واع� � � ��رب ال� �ع ��رب ��ي ف� ��ي ك �ل �م��ة ام� ��ام
ال�ج�ل�س��ة االف�ت�ت��اح�ي��ة للمؤتمر االول
ل ��رؤس ��اء ال �ب ��رمل ��ان ��ات ال �ع��رب �ي��ة ال ��ذي
ي �ع �ق��د ت �ح��ت ش� �ع ��ار رؤي� � ��ة ب��رمل��ان �ي��ة
ملواجهة التحديات التي تواجه االمة
العربية عن امله في ان يسهم املؤتمر
في اتخاذ خطوات عملية للخروج من
االزمات الراهنة التي تعصف بالدول
ال �ع��رب �ي��ة وت� �ه ��دد اس� �ت� �ق ��رار امل�ن�ط�ق��ة
برمتها .
وح � � �م� � ��ل ال � � �ب� � ��رمل� � ��ان� � ��ات ال� �ع ��رب� �ي ��ة
املسؤولية التاريخية من اجل االسهام
ف ��ي ب� �ن ��اء ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة
واص � ��دار ال �ت �ش��ري �ع��ات ال�ل�ازم ��ة ل��دع��م
العمل العربي املشترك والتحرك بقوة
لتوجيه الحكومات العربية من اجل
تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخارجية
ال � �ع ��رب ال � �خ ��اص ب ��ات� �خ ��اذ ال �ت��داب �ي��ر
ال �ج �م��اع �ي��ة م ��ن اج � ��ل ص �ي��ان��ة االم ��ن
القومي واملواجهة الشاملة لالرهاب
عسكريا وامنيا وفكريا وثقافيا.
واك ��د ال�ع��رب��ي اه�م�ي��ة ه ��ذا امل��ؤت�م��ر
االول م� � ��ن ن � ��وع � ��ه ع � �ل� ��ى امل� �س� �ت ��وى
البرملاني من اجل بلورة رؤية برملانية
عربية للتعامل مع التحديات الراهنة
مشددا على ان القضية الفلسطينية
ه��ي القضية امل��رك��زي��ة االول ��ى للعالم
العربي ومحذرا من خطورة استمرار
انسداد افق حلها.
ودع��ا ف��ي ال��وق��ت نفسه ال��ى تحرك
ع��رب��ي ج��دي ن�ح��و االم ��م امل�ت�ح��دة من
اج ��ل امل �ط��ال �ب��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ ق� ��رار مجلس
االم ��ن رق ��م  242وان �س �ح��اب اس��رائ�ي��ل
من االراضي التي احتلjها عام 1967
والعمل على دع��م امل �ب��ادرة الفرنسية
لعقد مؤتمر دول��ي يقوم على اساس
املرجعيات الدولية التي ت��م التوافق
عليها شريطة ان يتم ذلك ضمن اطار
زمني محدد.
ك � �م ��ا دع � � ��ا ال � � ��ى ت ��وظ � �ي ��ف ج �م �ي��ع
اإلم�ك��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة م��ن اج��ل التحرك
لحل القضية الفلسطينية والتصدي
لسياسات اسرائيل العنصرية مشيرا
الى ان البرملانات العربية مدعوة بقوة
ل �ل �ت �ح��رك ب �ق��وة م ��ع ال �ب��رمل��ان ال��دول��ي
م��ن اج ��ل ال�ع�م��ل ع�ل��ى وق ��ف االن�ش�ط��ة
االستيطانية في االراضي املحتلة.
ك �م��ا ح� ��ذر ال �ع ��رب ��ي م ��ن ت��داع �ي��ات
االزم��ات املشتعلة في سوريا واليمن
وليبيا والتي تهدد مستقبل املنطقة

الجروان :علينا
اجتثاث التطرف
الفكري والديني
من المجتمعات
العربية ومكافحة
اإلرهاب

الغانم والعربي والجروان خالل مؤتمر رؤساء البرملانات العربية

واستقرارها داعيا الى صياغة رؤية
ع��رب �ي��ة م�ش�ت��رك��ة خ�ل�ال ه ��ذا التجمع
البرملاني الهام بما يسهم في الخروج
من املأزق العربي الراهن.
م ��ن ج��ان �ب��ه اك � ��د رئ� �ي ��س ال �ب��رمل��ان
ال� �ع ��رب ��ي اح� �م ��د ال� � �ج � ��روان ف ��ي ك�ل�م��ة
مماثلة اهمية املؤتمر ف��ي ظ��ل النظر
ل �ل �ظ��روف ال �ب��ال �غ��ة ال�ح�س��اس�ي��ة ال�ت��ي

ت�ع�ي�ش�ه��ا االم � ��ة ال �ع��رب �ي��ة م �ع��رب��ا عن
ام�ل��ه ان يسهم امل��ؤت�م��ر بشكل نوعي
وج � � ��ريء ف� ��ي ت �ع ��زي ��ز وح� � ��دة ال �ص��ف
العربي وما يتطلبه من تضافر لكافة
الجهود الرسمية والبرملانية.
ون� �ب ��ه ال� � �ج � ��روان ال � ��ى ان امل �ن �ط �ق��ة
العربية تعيش اوض��اع��ا استثنائية
ت�ت�ط�ل��ب ت �ض��اف��ر ال �ج �ه��ود ال��رس�م�ي��ة

وال�ش�ع�ب�ي��ة اك �ث��ر م��ن اي وق ��ت مضى
مل�ع��ال�ج��ة ت�ع�ق�ي��دات امل��رح �ل��ة ال�ح��ال�ي��ة
وق� � �ض � ��اي � ��اه � ��ا ال � �ش� ��ائ � �ك� ��ة ال س �ي �م��ا
ال� �ت� �ه ��دي ��دات امل ��اث �ل ��ة ل�ل�ام ��ن وال �س �ل��م
وتنامي ظاهرة االره��اب التي تواجه
ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة وت�س�ع��ى ال ��ى تمزيق
النسيج االجتماعي وتأجيج الفتنة
الطائفية.

واك� ��د اه �م �ي��ة امل��ؤت �م��ر ال� ��ذي يعقد
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع االت � �ح � ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
ال �ع ��رب ��ي واالم� ��ان� ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ج��ام�ع��ة
ال��دول العربية باعتبار ان البرملانات
ال �ع��رب �ي��ة ت �ع �ك��س ت �ط �ل �ع��ات امل ��واط ��ن
العربي وتأكيدا وتفعيال لدورها في
م��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات ال��راه �ن��ة وبحث
آث��اره��ا وت��داع�ي��ات�ه��ا ب�ه��دف التوصل

الجبري:مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية
خطوة جريئة في طريق تجاوز التحديات
أكد نائب رئيس البرملان العربي
وع �ض��و م �ج �ل��س األم � ��ة ال�ك��وي�ت��ي
محمد الجبري أمس أهمية طرح
ك��اف��ة ال�ق�ض��اي��ا وال�ت�ح��دي��ات التي
تواجه الوطن العربي على املؤتمر
االول لرؤساء البرملانات العربية
املنعقد بالقاهرة.
وش � ��دد ال �ج �ب��ري ف ��ي ت�ص��ري��ح
لكونا على هامش اعمال املؤتمر
على أهمية التعاطي الصادق مع
امل�ش��اك��ل وال �ت �ح��دي��ات الس�ي�م��ا ما
ي�ت�ع�ل��ق ب ��االوض ��اع االق �ت �ص��ادي��ة
وعملية مكافحة االره� ��اب بكافة
اشكاله.
واعرب عن اعتقاده بأن الكثير
من املشكالت سيتم حلها اذا كان
هناك عزم وثقة ونية لحل جميع
املشاكل أو التحديات التي تواجه
ال��وط��ن ال �ع��رب��ي م��وض�ح��ا أن ه��ذا
ن�ه��ج رؤس ��اء ال�ب��رمل��ان��ات العربية
املشاركني.

محمد الجبري خالل مشاركته في املؤتمر

ووص ��ف ان�ع�ق��اد امل��ؤت�م��ر االول
ل��رؤس��اء البرملانات العربية بأنه
خطوة جيدة وجريئة معربا عن
ارت�ي��اح��ه ل��ذل��ك لكي ن�ت�ج��اوز هذه
ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ي�م��ر ب�ه��ا ال��وط��ن
العربي.
وع� ��ن ال �ح �ض��ور ال �ك��وي �ت��ي ف��ي
امل��ؤت �م��ر ورؤي � ��ة ال �ب�ل�اد وم�ج�ل��س
األم ��ة ب �ش��أن م��واج �ه��ة ال�ت�ح��دي��ات

ال�ت��ي ت��واج��ه ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ن��وه
ال �ج �ب��ري ب�ك�ل�م��ة رئ �ي��س االت �ح��اد
البرملاني ال�ع��رب��ي رئ�ي��س مجلس
االمة الكويتي مرزوق علي الغانم
أمام املؤتمر.
واش� � � ��ار ال � ��ى ت ��أك� �ي ��د ال��رئ �ي��س
ال � �غ� ��ان� ��م ب � �ش � ��أن اه � �م � �ي� ��ة ال �ع �م ��ل
ال �ع��رب��ي امل �ش �ت��رك ب�ص�ف�ت��ه ه��دف��ا
استراتيجيا وكيانا بنيويا شديد

االهمية وكذلك القناعة الراسخة
ب��أن العمل ال�ع��رب��ي امل�ش�ت��رك يظل
هدفا وقضية مركزية برغم تبدل
ال� � �ظ � ��روف وال� �ن� �ك� �س ��ات وح� � ��االت
النكوص العربية وت�ب��دل خارطة
ال �ق��وى ال�ع��امل�ي��ة وغ �ي��اب ال�خ�ط��اب
العربي.
وح� � � ��ول أه� � ��م م �ل�ام� ��ح االع �ل ��ان
ال� ��ذي م ��ن امل �ت��وق��ع أن ي �ص��در عن
املؤتمر األول ل��رؤس��اء البرملانات
العربية ويرفع الى القمة العربية
ال � �ق� ��ادم� ��ة ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ال �ج �ب��ري
أعتقد أن التحدي هو تجاوز هذه
ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ي�م��ر ب�ه��ا ال��وط��ن
العربي بكل أشكالها.
وأع � � � � � ��رب ع� � ��ن اع � � �ت � � �ق � ��اده ب� ��أن
رؤس� ��اء ال �ب��رمل��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة أت��وا
ال��ى امل��ؤت�م��ر االول ول��دي�ه��م أوراق
عمل وأفكار يتوقع أن تتضمنها
ال � �ت ��وص � �ي ��ات ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة ال� �ي ��وم
الخميس.

ال� ��ى وح � ��دة م ��وق ��ف االم � ��ة ب �م��ا ي�ك�ف��ل
الحفاظ على استقالل وسيادة الوطن
العربي الكبير.
ووص��ف االجتماع االول بأنه يعد
خ �ط��وة م�ه�م��ة ف ��ي م �س �ع��ان��ا م ��ن اج��ل
ع�لاق��ة ب�ن��اءة وف�ع��ال��ة ب�ين املؤسسات
ال��رس �م �ي��ة وال �ش �ع �ب �ي��ة وال �ع �م��ل ع�ل��ى
تجديد مناهج العمل العربي املشترك
وت� �م� �ك�ي�ن ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ات ال� �ع ��رب� �ي ��ة م��ن
ت�ج�س�ي��د ال�ب�ع��د ال�ش�ع�ب��ي ف��ي تطوير
منظومة العمل العربي املشترك.
وش � � � ��دد ال � � � �ج � � ��روان ع � �ل� ��ى اه �م �ي ��ة
م ��واج� �ه ��ة م � �ص� ��ادر ال �ت �ه ��دي ��د ل�ل�ام��ن
ال � �ق� ��وم� ��ي ال � �ع� ��رب� ��ي وف � � ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا
االح � � �ت� �ل��ال ال� �ص� �ه� �ي ��ون ��ي ل �ف �ل �س �ط�ين
وهضبة ال�ج��والن باالضافة الحتالل
ايران للجزر االماراتية الثالث والعمل
على ان ينال الشعب الفلسطيني حقه
ال�ت��اري�خ��ي ف��ي اق��ام��ة دول�ت��ه الوطنية
ع� �ل ��ى ت� ��راب� ��ه ال ��وط� �ن ��ي وع��اص �م �ت �ه��ا
القدس الشريف.
واك � � ��د ك ��ذل ��ك اه �م �ي ��ة ال �ع �م ��ل ع�ل��ى
اجتثاث التطرف الفكري والديني من
املجتمعات العربية ومكافحة االرهاب
وم� ��ا ي �س �ت��وج��ب ذل� ��ك م ��ن م��واج �ه��ات
وتشريعات على كافة الصعد االمنية
وال �س �ي��اس �ي��ة وال �ت��رب��وي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة
وال� �ف� �ك ��ري ��ة وت� �ع ��زي ��ز ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
البرملانية على الساحة الدولية.
ك �م��ا اع� � ��رب ع ��ن ت �ط �ل �ع��ه ال � ��ى دع��م
القنوات البرملانية العربية لتعزيز كل
االج��راءات التنفيذية ملسيرة التنمية
في الوطن العربي وتكييف كل النظم
والتشريعات وال�ق��وان�ين لتحقيق ما
يصبو اليه املواطن العربي.
واع � �ت � �ب ��ر ال � � �ج� � ��روان ان ال� �ش ��راك ��ة
الحقيقية بني مكونات الوطن العربي
م� ��ن ق� � �ي � ��ادات ت �ن �ف �ي��ذي��ة وت �ش��ري �ع �ي��ة
وق�ض��ائ�ي��ة ي�ت�ط�ل��ب رؤي ��ة مستقبلية
ت �ع��زز ال �ل �ح �م��ة ال �ع��رب �ي��ة وال �ت �ض��ام��ن
العربي  -العربي ملواجهة التحديات
الراهنة وتحديد االولويات .
وق��ال ان استقاللية ال�ق��رار العربي
ب� �ع� �ي ��دا ع � ��ن ال � �ت� ��دخ�ل��ات االق �ل �ي �م �ي��ة
ومصطلح ال �ن��أي بالنفس م��ن شأنه
ان يعود بنا الى الصف العربي وبما
يحفظ الكرامة العربية .
وكان قد تم اختيار رئيس مجلس
النواب املصري علي عبد العال رئيسا
ل�ل�م��ؤت�م��ر األول ل ��رؤس ��اء ال �ب��رمل��ان��ات
ال� �ع ��رب� �ي ��ة خ� �ل ��ال ج� �ل� �س ��ة ت� �ش ��اوري ��ة
ل ��رؤس ��اء ال �ب��رمل��ان��ات ال �ع��رب �ي��ة ع�ق��دت
ق �ب �ي��ل ان� �ط�ل�اق ال �ج �ل �س��ة االف�ت�ت��اح�ي��ة
ل� �ل� �م ��ؤت� �م ��ر ب� �م� �ق ��ر األم� � ��ان� � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للجامعة العربية.
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العازمي :الحكومة تخطط لقرارات
أكثر كارثية على المواطن
استغرب النائب حمدان العازمي
ال�س�ي��اس��ة ال�ت��ى تتبعها الحكومة
مع مجلس االمة واملواطنني مشيرا
ال � ��ى ان� �ه ��ا ق �ب ��ل اس � �ب� ��وع اص � ��درت
ق��رارا كارثيا بخفض مخصصات
م��رض��ى ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج م��ن ٥٠
ال��ى  ٣٠دي�ن��ارا وعلق وزي��ر الدولة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ال�ش�ي��خ
م�ح�م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه ع �ل��ى م�ع��ارض��ة
النواب هذا القرار بالقول ان القرار
ن��اف��ذ وال رج �ع��ة ف �ي��ه ث��م ت�ف��اج��أن��ا
اول ام��س بالتراجع الحكومي عن
القرار بل وزي��ادة املخصصات الى
 ٧٥دينارا.
واض� ��اف ال �ع��ازم��ي ف��ي تصريح
ص �ح �ف��ي ام � ��س :ن �ع��م ه� ��ذا ال� �ق ��رار
ب � ��زي � ��ادة امل� �خ� �ص� �ص ��ات ي �س �ع��دن��ا
وي �س �ع��د ج�م�ي��ع امل��واط �ن�ي�ن ال��ذي��ن
ن� � �ح � ��رص ج� �م� �ي� �ع ��ا ع � �ل� ��ى ت ��وف �ي ��ر
ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة ل �ه ��م داخ �ل �ي��ا

حمدان العازمي

وخ��ارج �ي��ا ل �ك��ن م ��ا ن ��ود ال�ت�ع�ل�ي��ق
ع �ل �ي��ه ه� ��و ع� � ��دم وض � � ��وح ال ��رؤي ��ة
ال �ح �ك��وم �ي��ة واس � �ت � �م� ��رار س �ي��اس��ة
ال�ت�خ�ب��ط ال �ت��ي ت�س�ي�ط��ر ع �ل��ى اداء
الحكومة في جميع قراراتها.
وت � �س � ��اءل :ه ��ل ق� � ��رار ال �ح �ك��وم��ة

االول ب �خ �ف��ض امل �خ �ص �ص��ات ك��ان
ب��ال��ون��ة اخ�ت�ب��ار واذا ك��ان التراجع
ع� �ن ��ه ب� �س� �ب ��ب ال � �ه � �ج� ��وم ال �ن �ي��اب��ي
وال�ش�ع�ب��ي ع�ل�ي��ه مل ��اذا ج ��اء ال �ق��رار
االخ �ي��ر ب��زي��ادة امل�خ�ص�ص��ات عما
كانت عليه ف��ي االص��ل؟ مستطردا
ب ��ال� �ق ��ول :ه ��ل ت �ت�ل�اع��ب ال �ح �ك��وم��ة
ب ��امل� �ج� �ل ��س وامل � ��واط� � �ن �ي��ن ام ان �ه��ا
تخطط من وراء هذا القرار لقرارات
اك �ث��ر ك��ارث �ي��ة ع�ل��ى املواطن فيما
يخص رفع الدعوم.
واك � � � � ��د ال � � �ع� � ��ازم� � ��ي ان � � � ��ه م � � � ��ازال
ع�ل��ى ق�ن��اع�ت��ه ب �ع��دم ث�ق�ت��ه ف��ي اداء
الحكومة معلنا تخوفه من اصدار
قرارات تضر باملواطن اال انه شدد
على استمرار تصديه هو واخوانه
من النواب الي قرار حكومي يمس
جيب املواطن البسيط.

الجيران :ما إجمالي الرواتب واالمتيازات
للقياديين في وزارات الدولة؟
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب د.ع � �ب� ��د ال��رح �م��ن
الجيران س��ؤاال إل��ى جميع ال��وزراء
ج � ��اء ف ��ي ن� �ص ��ه :ن� �ظ ��را الن �خ �ف��اض
أس �ع��ار ال �ن �ف��ط وال �ع �ج��ز ب�م�ي��زان�ي��ة
ال � ��دول � ��ة وت� ��وج� ��ه ال� �ح� �ك ��وم ��ة ن�ح��و
ت��رش�ي��د االس �ت �ه�لاك ورب ��ط األج ��ور
ب ��اإلن� �ت ��اج وت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��ان ��ون ف��ي
الحوكمة ال��رش�ي��دة وتحقيقا ملبدأ
الشفافية يرجى إفادتي باآلتي:
 إجمالي راتب الوكالء والوكالءاملساعدين التابعني لكم.
 ك �ش��ف ب�ج�م�ي��ع ال� �ب ��دالت ال�ت��ييتقاضونها شهريا او سنويا وما
االمتيازات املمنوحة لهم؟ وتقرير

aldostoor

عن جميع مهمات العمل بالخارج
ل�ل��وك�لاء وامل��دي��ري��ن وتكلفة السفر
وال�ت��ذاك��ر وامل �ص��روف خ�لال -٢٠١٤
.٢٠١٥
البونص ال��ذي يتقاضونه معالتكليفات باللجان.
 هل تم إحالة من تجاوز القانونأو اللوائح وت��رت��ب عليه إض��رار أو
أع�ب��اء مالية على خ��زان��ة ال��دول��ة او
هدر كما هو موضح بتقارير ديوان
املحاسبة إلى التحقيق أو النيابة؟
ف��إذا ال �ج��واب نعم ف��أرج��و ت��زوي��دي
بصورة عن اإلحالة وتاريخها وإذا
كانت اإلجابة ال ما األسباب؟

د.عبد الرحمن الجيران

عاشور :على الصبيح تحمل
المسؤولية لخصخصة التعاونيات
أب � � � � � � � ��دى ال � � � �ن� � � ��ائ� � � ��ب ص � ��ال � ��ح
ع � ��اش � ��ور اس � �ت � �غ ��راب ��ه ورف� �ض ��ه
ال� � � � �ت � � � ��ام الس � � � �ت � � � �م� � � ��رار وزارة
ال �ش��ؤون ب��امل�ض��ي ف��ي اج ��راءات
الخصخصة لجمعية الدسمة
وب � �ن � �ي� ��د ال � � �ق� � ��ار ل� � �ع � ��دم اح �ق �ي ��ة
الجمعية العمومية العادية في
اتخاذ مثل هذا القرار املصيري
ألك � � �ث � ��ر م � � ��ن  ٧آالف م� �س ��اه ��م
ح �ي��ث واف� ��ق  ٥٦م�س��اه�م��ا على
الخصخصة ف�ق��ط م��ن اجمالي
امل � �س� ��اه � �م�ي��ن وك� � � � ��ان ي� �ف� �ت ��رض
ب � � ��ال � � ��وزارة ال� � ��دع� � ��وة ل �ج �م �ع �ي��ة
ع�م��وم�ي��ة غ�ي��ر ع��ادي��ة بحضور
ث� �ل� �ث ��ي امل � �س� ��اه � �م�ي��ن مل� �ن ��اق �ش ��ة
واتخاذ مثل هذه القرارات.
وأض� � � � � � ��اف ق � � ��ائ� �ل ��ا :إن ه � ��ذا
ال�ت��وج��ه م��ن ال � ��وزارة م��ا ه��و إال
محاولة منها لتحريف مفهوم
الجمعيات التعاونية وابعادها

صالح عاشور

ع��ن هدفها األس��اس��ي وتسهيل
األم��ور الستحواذ التجار على
ك��ل الجمعيات التعاونية لذلك
م��ن ال��واج��ب التصدي ملثل هذه
ال� �ت ��وج� �ه ��ات ل �خ �ط��ورت �ه��ا وأي
ن �ج��اح ل �ل ��وزارة ف��ي ه ��ذا امل�ج��ال

هو نهاية للعمل التعاوني في
دولة الكويت.
وق � � � � ��ال أي � � �ض� � ��ا :خ �ص �خ �ص��ة
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة ه��و
ض� � �ي � ��اع ال � � �ف� � ��رص ع � �ل� ��ى أب � �ن� ��اء
امل �ن �ط �ق��ة ف� ��ي إدارة ال �ج �م �ع �ي��ة
وك�س��ب خ�ب��رات إداري ��ة تعينهم
في القيام بواجبات اجتماعية
ألهالي املنطقة.
وخ � �ت� ��م ع � ��اش � ��ور ت �ص��ري �ح��ه
بالقول :لذلك إن كابرت ال��وزارة
واستمرت في هذا اإلجراء ليس
أمامنا سوى استخدام ادواتنا
ال��دس �ت��وري��ة وت �ح �م �ي��ل ال��وزي��ر
املختص املسؤولية السياسية.

طنا يستفسر عن غير الكويتيين
المعينين في هيئة اإلعاقة
ق��دم ال�ن��ائ��ب م�ح�م��د ط�ن��ا س��ؤاال
ال� ��ى وزي � ��ر ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
وال� �ع� �م ��ل وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح
ق� ��ال ف �ي ��ه :ب �ع��د ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي
ص��درت بعد االستجواب وخاصة
ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ت��وص �ي��ة رق� ��م 2
وال� � �ت � ��ي ت� �خ ��ص زي� � � � ��ادة ال� � �ك � ��وادر
الوطنية العاملية في الهيئة العامة
ل � ��ذوي االع ��اق ��ة الس �ت �ي �ع��اب حجم
ال�ع�م��ل ال�ك�ب�ي��ر ي��رج��ى اف��ادت��ي عن
اآلتي
 ه ��ل ت ��م ت �ع �ي�ين م��وظ �ف�ين غيرالكويتيني في هيئة االع��اق��ة؟ منذ

شهر اكتوبر  2015م ولغاية اآلن؟
وكم عددهم؟
 ه��ل ت��م ت�ع�ي�ين امل��دع��و مسعدال ��زي ��ات ف��ي ه�ي�ئ��ة االع ��اق ��ة وال ��ذي
ورد اسمه في صحيفة االستجواب
كمخالف لشروط التعيني؟
 ت� ��زوي� ��دي ب �ك��اف��ة امل �خ��اط �ب��اتالرسمية بني هيئة االعاقة بديوان
ال �خ ��دم ��ة امل ��دن �ي ��ة ل �ت �ع �ي�ين م�س�ع��د
ال� � ��زي� � ��ات وه � � ��ل ص � � � ��درت م ��واف� �ق ��ة
رسمية بتعيينه في هيئة االعاقة
م��ع ت��زوي��دي بنسخة ض��وئ�ي��ة من
قرار الخدمة املدنية؟

محمد طنا

المالية تستكمل دراسة الوضع االقتصادي األحد المقبل

التشريعية تبحث االقتراحات بقوانين في شأن انتخابات النواب
ت � � �ع � � �ق� � ��د ل � � �ج � � �ن� � ��ة ال� � � � �ش � � � ��ؤون
التشريعية والقانونية اجتماعا
االح ��د امل�ق�ب��ل مل�ن��اق�ش��ة مجموعة
م� ��ن االق� � �ت � ��راح � ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن ف��ي
ش��أن ان�ت�خ��اب��ات اع �ض��اء مجلس

االم ��ة .وع��دده��ا  6اق�ت��راح��ات كما
ت �ب �ح��ث ال �ت �ع��دي�ل�ات امل �ق��دم��ة من
االع� �ض ��اء اث �ن��اء م�ن��اق�ش��ة ت�ق��ري��ر
ال �ل �ج �ن��ة ال �ث��ان��ي وال �ث�ل�اث�ي�ن بعد
املئة عن االقتراح بقانون بتعديل

ب �ع��ض اح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م 53
لسنة  2001بشأن االدارة العامة
للتحقيقات بجلسة املجلس يوم
االربعاء  2016 /2 /10باالضافة
الى ما يستجد من اعمال.

ومن جهة اخرى تواصل لجنة
ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
دراس � � � � ��ة ال � ��وض � ��ع االق � �ت � �ص� ��ادي
ب �ح �ض��ور :ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال � � � � � � ��وزراء وزي � � � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة وزي � ��ر

النفط بالوكالة ووزي��ر الشؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال � �ع � �م ��ل ووزي� � ��ر
ال� � � ��دول� � � ��ة ل� � � �ش � � ��وون ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط
وال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة ورئ� � � �ي � � ��س دي� � � � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة وم �م �ث �ل�ين ع ��ن ل�ج�ن��ة

ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة باملجلس
األعلى للتخطيط ،باالضافة الى
ما يستجد من أعمال.
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سأل عن عدد المجنسين من «البدون» منذ عام 2012

دشتي :على الحكومة أن تكون جاهزة
لملفات الجلسة المقبلة
ط ��ال ��ب ال �ن��ائ��ب د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د
دشتي الحكومة بأن تكون جاهزة
ملناقشة امل��واض�ي��ع ال�ت��ي ستطرح
خ�لال الجلسة املقبلة ودع��ا سمو
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ
جابر امل�ب��ارك إل��ى اإلي�ع��از للوزراء
ل �ل �ت �ح �ض �ي��ر ل �ت �ل ��ك امل ��وض ��وع ��ات
التي تخصهم وأن ي�ع��دوا ال��ردود
ع��ن امل��واض �ي��ع ال�ت��ي ت�ق��دم ال�ن��واب
باقتراحات ملناقشتها.
وأض��اف في تصريح صحافي:
وم ��ن ت �ل��ك امل��وض��وع��ات م��وض��وع
فئة غير محددي الجنسية بعدما
تقدم  17نائبا باقتراح لتخصيص
ساعتني ملناقشة قضيتهم قائال:
واليوم توجهت بسؤال إلى سمو
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ل�ل��وق��وف
ع �ل��ى ح �ج��م م �ش �ك �ل��ة ب �ط��ال��ة غ�ي��ر
محددي الجنسية سواء العاطلون
ع� � ��ن ال � �ع � �م� ��ل أو ال� � ��ذي� � ��ن ف � �ق� ��دوا
وظائفهم مؤخرا وإيجاد الحلول
ل �ه��ا وط��ال �ب��ت ب �ت��زوي��دي ب��أس�م��اء
وأع � ��داد وم ��ؤه�ل�ات غ �ي��ر م �ح��ددي
ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ع��ام �ل�ين وال��وظ��ائ��ف
التي تم تعينهم بها في الجهات
الحكومية.
وت �م �ن��ى دش� �ت ��ي م ��ن ال �ح �ك��وم��ة
ت�ح�ض�ي��ر ك��اف��ة ال �ب �ي��ان��ات ال�لازم��ة
مل �ن��اق �ش��ة ق �ض �ي��ة ال � �ب ��دون خ��اص��ة
ع�ن��دم��ا ي�ت��م ال �ت �ط��رق مل��وض��وع ما
أن �ج��زه ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي ملعالجة
ق �ض �ي��ة ال� �ب ��دون م �ن��ذ  2010حتى
اآلن والرؤى التي وضعها لتعديل
أوضاع هذه الفئة.

وق ��ال :ك�م��ا ت�ق��دم��ت ب �س��ؤال إل��ى
وزي��ر الصحة ب�ش��أن مخصصات
امل� ��رض� ��ى امل� ��وف� ��دي� ��ن ل� �ل� �ع�ل�اج ف��ي
ال � �خ� ��ارج خ ��اص ��ة ب �ع��دم��ا أع �ل �ن��ت
ال �ح �ك��وم��ة أن �ه��ا ب �ص��دد تخفيض
تلك املخصصات دعوت من خالله
إل��ى ت��زوي��دي ببيان يشمل أع��داد
وأسماء املوفدين للخارج للعالج
عن طريق وزارة الصحة خالل آخر
 3س �ن��وات وم��ا ال��دول��ة ال�ت��ي أوف��د
إليهما املرضى والتكلفة النهائية
ل �ل �ع�ل�اج ل �ك��ل امل ��رض ��ى م�ت�ض�م�ن��ا
امل� �خ� �ص� �ص ��ات امل ��ال� �ي ��ة ل �ل �م��ري��ض
ومرافقه.
وأض � � � � � ��اف :ف� � ��ي ال� � ��وق� � ��ت ال� � ��ذي
ك �ن��ا ن�ع�م��ل ف �ي��ه ع �ل��ى وض ��ع رؤي��ة
شاملة مع الحكومة العادة هيكلة
االقتصاد وتنويع مصادر الدخل
وتقنني املصروفات ومنها إصالح
الدعوم وفوجئنا بإعالن الحكومة
ع��ن نيتها تخفيض مخصصات
امل ��رض ��ى امل �ع��ال �ج�ي�ن ف ��ي ال �خ ��ارج
مضيفا :واآلن مجلس الوزراء أكد
تراجعه عن نية التخفيض مؤكدا
أن��ه م��ن األف �ض��ل أن ي �ع��دوا دراس��ة
ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ب �ي��ان��ات وم�س�ت�ن��دات
ل� �ت� �ص� �ح� �ي ��ح ال� � ��وض� � ��ع م� � ��ن خ �ل�ال
ت �خ �ف �ي��ض أع � � � ��داد امل � ��رض � ��ى غ �ي��ر
املستحقني.
وتابع دشتي :هناك من يعتقد
ان املجلس يريد املماطلة وتأجيل
اتخاذ القرار بشأن حزمة اإلصالح
االقتصادي ومعالجة االختالالت
ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة ال �ع ��ام ��ة ب �م��ا ف�ي�ه��ا

ق �ض �ي��ة ال� ��دع� ��وم وان ل ��دي ��ه ال�ن�ي��ة
لترحيل املشكلة الى املجلس املقبل
ف��ي  2017م�س�ت�ط��ردا :ول �ك��ن اق��ول
نملك ال �ج��رأة وال�ش�ج��اع��ة الت�خ��اذ
ق � � � � � ��رارات ج� ��ري � �ئ� ��ة وف � � ��ق خ� �ط ��وط
ع��ري�ض��ة ل �ع��دم امل �س��اس ب��امل��واط��ن
وتنويع مصادر الدخل وقبل ذلك
حماية املال العام ومالحقة سراق
املال العام.
وأردف :ف��ي ه ��ذا امل�ج�ل��س متى
م � ��ا ك� ��ان� ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل� �ه ��ا رؤي � ��ة
م�ت�ك��ام�ل��ة ن�ت�خ��ذ ال� �ق ��رار ون��واج��ه
ال�ن��اس الننا ق ��ادرون على ان نبر
بقسمنا ونرعى مصالح املواطنني
متسائال مل��اذا نؤجل املوضوع ملا
بعد  2017حتى يأتي مجلس آخر
اع�ت�ق��د ان�ه��ا حيلة ال�ع��اج��ز ونحن
ف��ي امل�ج�ل��س ق� ��ادرون ع�ل��ى ات�خ��اذ
ال � �ق� ��رار ال� �ص ��ائ ��ب م �ت��ى م ��ا ك��ان��ت
املعطيات امامنا صحيحة لكن ال
نقبل بالتخبط الحكومي الواقع
وه��و م�ت��راك��م م��ن مجالس سابقة
وحكومات ماضية رحلت املشكلة
ال � ��ى ه � ��ذا امل �ج �ل ��س ل �ي �ق��ع ال �ف ��أس
بالرأس.
وأوض��ح ان��ه تم ط��رح ومناقشة
حلول ف��ي اجتماع اللجنة املالية
م �ن �ه��ا اع� �ط ��اء ك��وب��ون��ات ب��رص�ي��د
م� �ح ��دد ل �ل �ك �ه��رب��اء او ب� ��دل ن �ق��دي
او ك� ��وب� ��ون ل �ل �ب �ن��زي��ن ل� �ك ��ن ه ��ذه
املقترحات تحتاج الى آلية واقعية
وفعالية.
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر وج ��ه ال�ن��ائ��ب
د .ع �ب ��دال �ح �م �ي ��د دش � �ت� ��ي س � ��ؤاال

ال��ى سمو رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
الشيخ جابر املبارك قال فيه:
ل� �ل ��وق ��وف ع� �ل ��ى ح� �ج ��م م�ش�ك�ل��ة
ب �ط��ال��ة غ �ي��ر م� �ح ��ددي ال�ج�ن�س�ي��ة
وللمساهمة ف��ي حلها واس�ت�ن��ادا
ل � �ل � �م� ��ادة  99م � ��ن دس� � �ت � ��ور دول � ��ة
ال�ك��وي��ت وامل� ��ادة  121م��ن الالئحة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة مل �ج �ل��س األم� � ��ة ي��رج��ى
افادتي وتزويدي باآلتي:
 بيان أعداد وأسماء ومؤهالتغير م�ح��ددي الجنسية العاملني
والوظائف التي تم تعيينهم بها
ب�ك��اف��ة وزارات ال��دول��ة وال�ه�ي�ئ��ات
ال �ت��اب �ع��ة ك��ل ع �ل��ى ح ��دة متضمنا
تاريخ بدء خدمة كل منهم؟
 هل تم إنهاء خدمات أي منهمخالل السنوات األربع االخيرة اذا
ك��ان��ت االج ��اب ��ة ب��االي �ج��اب ي��رج��ى
ت ��زوي ��دي ب ��أع ��داده ��م وأس �م��ائ �ه��م

وجه النائب د .خليل أبل سؤاال
إل � ��ى وزي� � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
د.يوسف العلي طالب فيه إفادته
وتزويده بما يأتي:
ك � ��م ع � ��دد امل ��وظ� �ف�ي�ن امل �ي��دان�ي�نامل �س��ؤول�ي�ن ع ��ن م��راق �ب��ة األس �ع��ار
ف ��ي ك ��ل م �ح��اف �ظ��ة م ��ن م�ح��اف�ظ��ات
ال� � �ك � ��وي � ��ت؟ وم� � � ��ا ت �خ �ص �ص��ات �ه��م
ال � �ع � �ل � �م � �ي� ��ة وس � � � �ن� � � ��وات ال � �خ � �ب� ��رة
ومسمياتهم الوظيفية؟ وم��ا آلية
ع �م �ل �ه��م امل� �ي ��دان ��ي؟ وم� ��ا ال�لائ �ح��ة
امل � �ع � �ت � �م� ��دة ف� � ��ي ش� � � ��أن م� �ه ��ام� �ه ��م
الوظيفية واخ�ت�ص��اص��ات عملهم
الرسمية؟
-م � � ��ا دور م� �ف� �ت� �ش ��ي ال � �ت � �ج ��ارة

والصناعة الذين لديهم الضبطية
ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة؟ وك� � ��م ع� ��دده� ��م ع�ل��ى
م� �س� �ت ��وى دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ح�س��ب
ت � ��وزي� � �ع� � �ه � ��م ال � � �ج � � �غ� � ��راف� � ��ي ع �ل ��ى
م�ح��اف�ظ��ات ال �ك��وي��ت؟ وه ��ل يوجد
أي ش� �ك ��اوى ص � ��ادرة م ��ن ال�ت�ج��ار
أو املستهلكني ف��ي ش��أن تعاملهم
وتنفيذهم لعملهم أو استغاللهم
ل��وظ��ائ �ف �ه��م؟ إذا ك ��ان ��ت اإلج ��اب ��ة
بنعم فيرجى تزويدي بالشكاوى
امل �ق��دم��ة ض ��د أي م�ن�ه��م واإلج � ��راء
املتخذ بشأن الشكوى.
م��ا اآلل �ي��ة االج��رائ �ي��ة واألس��سال � �ت� ��ي ب� �م ��وج� �ب� �ه ��ا ي� �ت ��م اخ� �ت� �ي ��ار
املرشحني للمهمات الرسمية؟

كشف يتضمن جميع املهماتال ��رس� �م� �ي ��ة ف � ��ي وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة وذل � ��ك ع ��ن ال �س �ن��وات
امل��ال �ي��ة م��ن ( )2012-2011وح�ت��ى
ت ��اري ��خ ورود ال � �س� ��ؤال م��وض �ح��ا
فيه ع��دد املهمات الرسمية وم��دة
املهمة بدايتها ونهايتها وخطوط
الرحلة ودرجة الطيران وتكلفة كل
مهمة وع��دد املشاركني ف��ي املهمة
وم�س�م�ي��ات�ه��م ال��وظ�ي�ف�ي��ة وال��دول��ة
امل �س �ت �ض �ي �ف��ة وم �س �م��ى ك ��ل م�ه�م��ة
وأسبابها ونشاط املهمة (معرض
أو مؤتمر أو مشاركة دولية ...إلخ)
والتقرير ال�خ��اص بعد إن�ج��از كل
مهمة على أن يتم وضع كشف لكل

مهمة منفصلة حسب املطلوب من
ب�ي��ان��ات م��ع ت��زوي��دي بنخسة من
كل قرار صادر بكل مهمة رسمية.
ت� ��زوي� ��دي ب �م�ل�اح �ظ��ات دي� ��واناملحاسبة بشأن املهمات الرسمية
ورد ال � � � ��وزارة ع �ل �ي �ه��ا واج � � ��راءات
ال � � � � � ��وزارة ب � �ش� ��أن ت� �ص ��وي ��ب ه ��ذه
امل�ل�اح �ظ��ات وذل� ��ك ع ��ن آخ ��ر ث�لاث
سنوات مالية وحتى تاريخ طرح
هذا السؤال.
ك�ش��ف ب��أس�م��اء رئ�ي��س ون��ائ��بال��رئ �ي��س وأع� �ض ��اء م�ج�ل��س إدارة
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
املشروعات الصغيرة واملتوسطة
متضمنا ال �ش �ه��ادة ال�ع�م�ل�ي��ة لكل

د.عبدالحميد دشتي

وس� �ب ��ب ان � �ه� ��اء خ ��دم ��ة ك� ��ل م�ن�ه��م
وتاريخ ذلك؟
ك �م��ا وج � ��ه دش� �ت ��ي س� � ��ؤاال ال ��ى
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال�خ��ال��د
طالبا افادته وتزويده باآلتي:
 ب �ي��ان أع � ��داد وأس� �م ��اء م ��ن تمتجنيسهم وفقا ملواد القانون رقم
 15ل�س�ن��ة  1959ب �ش��أن الجنسية
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وال � �ت � �ع� ��دي�ل��ات ع �ل �ي��ه
م�ن��ذ ي�ن��اي��ر  2012وح�ت��ى تاريخه
مفصال؟
 ب � � �ي� � ��ان ب � � � ��أع � � � ��داد وأس � � �م � � ��اءاملتجنسني م��ن فئة غير محددي
ال�ج�ن�س�ي��ة ع��ن ذات ال �ف �ت��رة امل�ن��وه
ع �ن �ه��ا اع �ل ��اه وأس� �ب ��اب ��ه وال �س �ن��د
القانوني في ذلك؟
 ب �ي��ان أع � ��داد وأس� �م ��اء م ��ن تمس� �ح ��ب أو إس � �ق� ��اط ج �ن �س �ي��ات �ه��م
ع��ن ذات الفترة وأس�ب��اب��ه والسند
القانون في ذلك؟
وم ��ن ج �ه��ة اخ� ��رى ق ��دم ال�ن��ائ��ب
د .عبدالحميد دش�ت��ي س��ؤاال الى
وزي � ��ر ال �ص �ح��ة د.ع� �ل ��ي ال �ع �ب �ي��دي
ق� ��ال ف� �ي ��ه :ن� �ظ ��را مل ��ا أث� �ي ��ر م��ؤخ��را
حول تقليص مخصصات العالج
بالخارج واستنادا للمادة  99من
دستور دول��ة الكويت وامل��ادة 121
م��ن ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة بمجلسنا
يرجى افادتي باآلتي:
 بيان بأعداد وأسماء املوفدينم ��ن امل��واط �ن�ي�ن ل �ل �ع�لاج ب��ال �خ��ارج
ع�ل��ى ن�ف�ق��ة ال��دول��ة وزارة الصحة
وذل ��ك ل�ل�س�ن��وات م��ن ي�ن��اي��ر 2013

حتى تاريخه متضمنا اآلتي:
 ال � ��دول � ��ة ال� �ت ��ي أوف� � ��د ل �ه ��ا ك��لم � ��ري � ��ض ون � � � ��وع امل � � � ��رض وف � �ت� ��رة
العالح الكاملة حتى عودته؟
 ال �ت �ك �ل �ف��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل �ل �ع�لاجب ��ال� �خ ��ارج ل �ك��ل م �ن �ه��م م�ت�ض�م�ن��ة
املخصصات للمريض واملرافق؟
 ه � ��ل ت � ��م اي � �ف� ��اده� ��م م� �ب ��اش ��رةب��ال �ت �ن �س �ي��ق ب �ي��ن إدارة ال� �ع�ل�اج
بالخارج بوزارة الصحة واملكاتب
الصحية التابعة م�ب��اش��رة أم عن
طريق وسيط؟
 ه� ��ل ه� �ن ��اك أي ش ��رك ��ة ق��ام��تب��ال��وس��اط��ة لترتيب ال �ع�لاج؟ وإن
وجد اسم الشركة وهل تم التعاقد
معها ع��ن ط��ري��ق مناقصة او عن
طريق التعاقد املباشر؟
 هل لوزارة الصحة أي دور فياي �ف��اد امل��رض��ى ل �ل �ع�لاج ب��ال �خ��ارج
على نفقة الجهات التالية :الديوان
االميري وديوان سمو ولي العهد
ودي � � � � ��وان س� �م ��و رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال � � ��وزراء ووزارة ال ��دف ��اع ووزارة
ال��داخ �ل �ي��ة وأي ج �ه��ات ح�ك��وم�ي��ة
أخ � ��رى وذل � ��ك ع ��ن ال �ف �ت ��رة امل �ش��ار
اليها اعاله؟
 وإن كان للوزارة دور في ذلكمل��واف��ات��ي ك��ذل��ك ب �م��ا ه��و م�ط�ل��وب
اعاله في البند  1فقرة أ و ب.

أبل يسأل عن الشكاوى ضد مفتشي التجارة و الصناعة
م�ن�ه��م وس �ن��وات ال�خ�ب��رة العملية
وال� �ج� �ه ��ة ال � �ت� ��ي ك� � ��ان ي �ع �م��ل ب�ه��ا
وم � �س � �م� ��اه ال ��وظ � �ي � �ف ��ي ق � �ب ��ل ذل ��ك
وامل �ك��اف��أة ال�س�ن��وي��ة ال�ت��ي يحصل
ع�ل�ي�ه��ا رئ �ي��س وأع� �ض ��اء مجلس
اإلدارة وم��دة عضويتهم ونسخة
م��ن ق��رار مجلس ال� ��وزراء ال�ص��ادر
بتشكيل مجلس إدارة الصندوق
ال� ��وط � �ن� ��ي وت� �ن� �م� �ي ��ة امل � �ش� ��روع� ��ات
الصغيرة واملتوسطة.

د.خليل أبل
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يصادف اليوم وغدا احتفاالت دولة الكويت بمرور  55عاما على ذكرى االستقالل و  25عاما على ذكرى تحرير الكويت من براثن
العدوان العراقي الغاشم وفي هذا السياق تنشر «الدستور» ملفا شامال يواكب هذه األحداث.

استذكروا الشهداء واألسرى وبطوالتهم الرائعة إبان محنة الغزو ومواقف الدول الشقيقة والصديقة

نواب لـ «الدستور» :ذكرى االستقالل

رفع عدد من نواب
مجلس األمة أسمى
التهاني والتبريكات
لسمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد الجابر
الصباح -حفظه اهلل
ورعاه -وسمو ولي
عهده األمين الشيخ
نواف األحمد والشعب
الكويتي بمناسبة
الذكرى الخامسة
والخمسين لالستقالل
والخامسة والعشرين
لتحرير الكويت من
براثن العدوان الصدامي
الغاشم مستذكرين
تضحيات الشهداء
الذين ضحوا بأرواحهم
ودمائهم وسقوا تراب
هذا الوطن بدمائهم
فداء لهذا الوطن
ومستذكرين كذلك
جهود المغفور لهما
سمو أمير البالد الراحل
سمو الشيخ جابر األحمد
الصباح واألمير الوالد
الشيخ سعد العبد اهلل
طيب اهلل ثراهما وما
قدماه من جهود
حثيثة الستعادة كويتنا
الغالية وكذلك مواقف
الدول الشقيقة
والصديقة في تحرير
البلد.

الخنفور :محبة
أهل الكويت تظهر
لوطنهم ألنه
مالذهم بعد اهلل
سعد الخنفور

عسكر العنزي

د .أحمد مطيع

فارس العتيبي

هنأ ال�ن��ائ��ب سعد الخنفور القيادة
السياسية والحكومة والشعب الكويتي
ب�م�ن��اس�ب��ة االع� �ي ��اد ال��وط �ن �ي��ة وق � ��ال ان
دول��ة الكويت والشعب جميعا يحتفل
ه��ذه األي��ام بمناسبتني غاليتني علينا
ج �م �ي �ع��ا وه� ��ي ع �ي��د االس� �ت� �ق�ل�ال وع �ي��د
التحرير.
واضاف ان محبة اهل الكويت تظهر
لوطنهم النه مالذهم بعد الله وأن تراب
هذا الوطن غال على كل كويتي وايضا
تجسد روح الوطنية واملحبة واالخ��اء
التي جبل عليها اهل الكويت
وت� � �ق � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب د .أح � �م� ��د م �ط �ي��ع
العازمي ال��ى القيادة السياسية للبالد
بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة
اح�ت�ف��ال ال�ك��وي��ت ب��امل�ن��اس�ب��ات الوطنية
امل �ج �ي��دة م�م�ث�ل��ة ف ��ي ذك� ��رى االس �ت �ق�لال
امل�ج�ي��د وي ��وم ال�ت�ح��ري��ر وال �ت��ي ت�ت��زام��ن
مع الذكرى العاشرة لتولي سمو األمير
مقاليد الحكم في البالد ايضا الذكرى
العاشرة لتولي سمو ولي العهد مقاليد
والية العهد في البالد.
واس �ت��ذك��ر م�ط�ي��ع ب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ات
شهداء الكويت وما قدموا من تضحيات
ج�ل�ي�ل��ة وج � ��ادوا ب��أرواح �ه��م ف��ي سبيل
الحفاظ على تراب الوطن العزيز.
واض� � � ��اف ان امل� �ن ��اس� �ب ��ات ال��وط �ن �ي��ة
ب�لا ش��ك ت�م�ث��ل ف��رص��ة ذه�ب�ي��ة للتقارب
ب�ين ال�ج�م�ي��ع ح�ي��ث تتجلى ه��ذه االي��ام
ال ��روح ال��وط�ن�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة واالخ�لاق �ي��ات
املجتمعية الرفيعة بني الكويتيني على
أروع م��ا ي �ك��ون ف��ال�ك��ل ي�ج�م��ع ع�ل��ى أم��ر
جوهري ووحيد اال وهو ان الكويت هي
الباقية والتي تستحق منا كل تضحية
وب � ��ذل وف � ��اء وب � ��ر ل��رف �ع �ت �ه��ا وت �ق��دم �ه��ا
وازدهارها.
وتقدم النائب عسكر العنزي بأطيب
ال �ت �ه��ان��ي وال �ت �ب��ري �ك��ات ل �س �م��و األم �ي��ر
وس�م��و ول��ي ع�ه��ده االم�ي�ن وال ��ى رئيس
م �ج �ل��س االم � ��ة وس �م ��و رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � ��وزراء وال� �ن ��واب وال � � ��وزراء بمناسبة
األع � �ي� ��اد ال ��وط �ن �ي ��ة ذك� � ��رى االس �ت �ق�ل�ال
وذكرى ملحمة التحرير.
وق ��ال عسكر ف��ي ت�ص��ري��ح صحافي:
إن � ��ه ب �ع��د ت �ح��ري��ر ال �ك ��وي ��ت م ��ن ال �غ��زو

ال �غ��اش��م ب� ��دأت ت�س�ت�ع�ي��د م�ك��ان�ت�ه��ا بني
ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ودول امل �ن �ط �ق��ة وع�ل��ى
مستوى العالم وترسخت ه��ذه املكانة
اإلقليمية والدولية للكويت بعد تولي
س �م��و األم� �ي ��ر ال �ح �ك��م وه � ��ذا ي� ��دل ع�ل��ى
املكانة التي يتمتع بها صاحب السمو
ف �ه��و ي �ت �م �ت��ع ب �م �ك��ان��ة ع��ال �ي��ة وي�ت�م�ي��ز
بالحكمة والحنكة التي تميز سموه بني
قادة دول العالم.
وأش� � ��ار ع �س �ك��ر إل� ��ى ان االح �ت �ف��االت
باألعياد الوطنية تدعم أواصر الوحدة
ال��وط�ن�ي��ة وال �ت�لاح��م ب�ي�ن أب �ن��اء الشعب
ال �ك��وي �ت��ي وط ��ال ��ب ع �س �ك��ر ك ��ل أط �ي��اف
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ب��ال �ع �م��ل الس �ت �ق��رار
ال� � � �ب� �ل ��اد ال � �س � �ي � ��اس � ��ي واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي
واالج �ت �م��اع��ي ف��ي امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة وأن
يلتفت الجميع ملا فيه مصلحة الوطن
وأن ي �ك��ون ه �ن��اك ن �ه��ج ج��دي��د ينطلق
منه الجميع بكل أطيافهم وانتماءاتهم
لخدمة وطننا الغالي الكويت من دون
تعصب أو اختالف على صغائر األمور.
وق � ��ال ع �س �ك��ر :ن �ح��ن ع �ل��ى ي �ق�ين ب��أن
أبناء هذا الشعب األصيل ق��ادرون على
تجاوز جميع العقبات واملحن وتجاوز
هذه األمور واالختالفات البسيطة.

ف��ي ب�ل��د األم ��ن واألم � ��ان ون�س�ت��ذك��ر في
هذه األيام أهمية وقيم الوالء واالنتماء
ل�ل��وط��ن ال �ت��ي س�ط��ره��ا ال�ك��وي�ت�ي��ون في
ف �ت ��رة ال� �غ ��زو ال �ص ��دام ��ي ال �غ��اش��م ع�ل��ى
دول �ت �ن ��ا ال �ح �ب �ي �ب��ة ال �ك ��وي ��ت م ��ن خ�ل�ال
ت�ح��رك�ه��م ف��ي ش �ت��ى امل� �ج ��االت م��ن أج��ل
ت�ح��ري��ر ه��ذا ال�ب�ل��د ول �ق��د أث �ب��ت امل��واط��ن
ال�ك��وي�ت��ي م��ن خ�ل�ال األع �م��ال البطولية
لبعض األفراد بأن حب الوطن متغلغل
ف��ي نفوس الكويتيني ال��ذي��ن بوحدتهم
ونضالهم استطاعوا ان يحفظوا كيان
هذا الوطن وهويته.
وأضاف العتيبي ان يوم التحرير هو
يوم تاريخي يحكي للعالم قصة التفاف
شعب حول تراب وطنه وتمسكه بأرضه
ع ��دا أن ��ه ي�ح�ي��ي ذك� ��رى أب �ط ��ال س �ط��روا
بدمائهم مالحم البطولة والفداء.

االي ��ام ال��وط�ن�ي��ة ق ��ادة ال �ب�لاد ال�خ��ال��دي��ن
ال��ذي��ن ح �ف��روا ع �ل��ى ص �ف�ح��ات ال�ت��اري��خ
اس��م ال�ك��وي��ت منذ نشأتها السيما أبو
ال��دس�ت��ور امل�غ�ف��ور ل��ه ب ��إذن ال�ل��ه الشيخ
ع�ب��دال�ل��ه ال �س��ال��م ط�ي��ب ال �ل��ه ث ��راه ال��ذي
أس��س ص ��روح دول ��ة دي�م�ق��راط�ي��ة مثلت
ن� �م ��وذج ��ا ي �ح �ت ��ذى ب� ��ه ح �ي �ن �م��ا ك��ان��ت
املنطقة تمر في عصر االنظمة االحادية.
وت��اب��ع ن�ق��ف ال �ي��وم اج �ل�اال وت�ق��دي��را
ل�ت�ض�ح�ي��ات ال�ك��وي��ت وال�ك��وي�ت�ي�ين أب��ان
محنة االح�ت�لال الغاشم وامل�لاح��م التي
وخ�ط��ت
س�ط��روه��ا ح�ك��ام��ا وم�ح�ك��وم�ين ُ
بحروف من ذهب بني االمم فلن ننسى
ت �ل��ك االي � ��ام ال �ت��ي ع �ش �ن��اه��ا م�ت�لاح�م�ين
مترابطني تحت قيادتنا آن��ذاك املتمثلة
ب��أم �ي��ر ال �ق �ل��وب ال �ش �ي��خ ج��اب��ر األح �م��د
وب �ط��ل ال�ت�ح��ري��ر االم �ي��ر ال ��وال ��د ال�ش�ي��خ
سعد العبدالله طيب ال�ل��ه ث��راه�م��ا فقد
ك��ان��ت م��رح �ل��ة الت �ن �س��ى رغ� ��م ق�س��وت�ه��ا
ع�ل��ى ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي إال أن �ه��ا حفلت
بالتضحيات الجسام من أج��ل الكويت
وعزتها.
وأردف ال �ل �غ �ي �ص��م أن م ��اي ��زي ��د م��ن
ف �خ��رن��ا ه��ي ال �ب �ط��والت ال �ت��ي سجلتها
سواعد أبناء وبنات الكويت على أرض
ال��وط��ن وت��وج��ت بالدماء الطاهرة التي
س ��ال ��ت ع �ل��ى أرض ب�ل�اده ��م م�س�ط��ري��ن
أروع م�ل�اح��م ال �ت �ض �ح �ي��ات وال��وط �ن �ي��ة
دون االل�ت�ف��ات ال��ى الفئوية أو املعايير
التمييزية االخ ��رى ف�ق��د ذاب ��ت خاللها
االنتماءات الفئوية والطائفية لترتوي
األرض ب��ال��دم ال�ك��وي�ت��ي م��ن ك��ل الفئات
وت�ش��اب�ك��ت أي� ��دي األب �ط ��ال م��داف �ع��ة عن
وطنها وشرعيتها.

قيادة حكيمة
وق � ��ال ال �ن��ائ��ب ف � ��ارس ال �ع �ت �ي �ب��ي ف��ي
تصريح صحفي ملناسبة ذكرى األعياد
الوطنية أن�ن��ا نحمد ال�ل��ه بأننا نعيش

قادة البالد
بدوره هنأ النائب سلطان اللغيصم
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي وال �ق �ي��ادة السياسية
للبالد.
وقال إن الشعب الكويتي الذي أثبت
ع�ل��ى م��ر ال�ت��اري��خ ح�ب��ه وط�ن��ه وتمسكه
بقيادته برهن على وطنيته العالية في
الكثير من االزمات التي عصفت بالوطن
م�ن��ذ ن�ش��أت��ه وس�ط��ر أروع امل�لاح��م التي
تعبر عن إخالصة وعشقه ه��ذه االرض
الطيبة وحبه للخير.
وأض��اف اللغيصم نستذكر في هذه

سلطان اللغيصم

سيف العازمي

أيام مباركة
وق � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب س �ي ��ف ال� �ع ��ازم ��ي ان
االعياد الوطنية مناسبة يجب ان نتعلم
م�ن�ه��ا ج�م�ي�ع��ا الن �ه��ا م�ل�ي�ئ��ة ب��ال��دروس
وال �ع �ب��ر واض� ��اف ال �ع��ازم��ي ان االع �ي��اد
ال��وط�ن�ي��ة اي ��ام م�ب��ارك��ة وس�ع�ي��دة ولكن
يجب ان تصحب ه��ذه االي ��ام استذكار
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مطيع :المناسبات
الوطنية تمثل
فرصة ذهبية
للتقارب بين الجميع
العنزي :هذا الشعب
األصيل قادر
على تجاوز جميع
العقبات والمحن
العتيبي :يوم التحرير
يحكي للعالم قصة
التفاف شعب
وتمسكه بأرضه
اللغيصم :الشعب
الكويتي أثبت حبه
لوطنه وتمسكه
بقيادته
العازمي :األعياد
الوطنية مناسبة
يجب أن نتعلم منها
جميعا
الجالل :نستذكر
بطوالت الذين بذلوا
دماءهم ألجل درة
األوطان
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والتحرير عنوان الصمود والتضحية
طنا :علينا أن نتعظ
من دروس األعياد
الوطنية خصوصا
عيد التحرير

طالل الجالل

تتمة المنشور ص08
اف � �ع� ��ال ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن الس �ي �م ��ا ف� ��ي ع�ي��د
التحرير واالس �ت �ف��ادة م��ن محنة الغزو
وال� � ��دور ال�ك�ب �ي��ر ل�ل�ش�ع��ب ف ��ي ال�ص�م��ود
وعدم خيانة املواطن الكويتي بلده.
وذك��ر ان ف��ي مناسبة االع �ي��اد تكون
ال�ل�ح�م��ة ق��وي��ة ب�ي�ن ال�ج�ن�ي��ع وامل�ج�ت�م��ع
متماسك ونستذكر ال�ش�ه��داء واالس��رى
س��ائ�لا امل��ول��ى ع��ز وج��ل ان ي��دي��م امل��زي��د
من االستقرار واالمن واالمان على دولة
الكويت.
ورف� ��ع ال �ن��ائ��ب ط�ل�ال ال �ج�ل�ال أس�م��ى
آي��ات التهاني والتبريكات ال��ى القيادة
ال �س �ي��اس �ي��ة وق � ��ال ق ��ي ت �ص��ري��ح خ��اص
ل� �ـ«ال ��دس� �ت ��ور» إن ه ��ات�ي�ن امل �ن��اس �ب �ت�ين
ال ت �م �ث�ل�ان ذك � ��رى ل�ل�اح �ت �ف��ال ف �ق��ط ب��ل
ركنان أساسيان يشكالن أرضا خصبة
للمحبة وال �س�ل�ام ف��ي ال �ك��وي��ت فالعيد
األول ه� ��و ع � �ن� ��وان ل �ل �م �ج��د وال �خ �ل ��ود
وال�ن�ه�ض��ة ال��دائ �م��ة ال �ت��ي ان �ف��ردت فيها
ه��ذه ال�ب�لاد دون غيرها م��ن س��ائ��ر دول
امل �ن �ط �ق��ة وت� �م� �ي ��زت ب��دي �م��وق��راط �ي �ت �ه��ا
ال�ف��ري��دة ال�ت��ي صنعها األب ��اء واألج ��داد
وق��اده��م إل�ي�ه��ا امل�غ�ف��ور ل��ه ام �ي��ر ال�ب�لاد
الراحل الشيخ عبدالله السالم طيب الله
ث��راه فخرجت األج �ي��ال ال�ت��ي ب��رع��ت في
البناء والعطاء حتى يومنا هذا.
وت ��اب ��ع أم ��ا امل �ن��اس �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة فهي
برهنت أنها األولى في تالحمها الفريد
فعندما تعرضت الكويت ل�ل�ع��دوان من
ق �ب��ل ن �ظ��ام ص � ��دام ال �ب��ائ��د أث �ب �ت��ت ه��ذه
األرض أنها مصنعا للوحدة الوطنية
ح�ي�ن�م��ا ام �ت��زج��ت دم� ��اء ال �ش �ه��داء دون
لون أو عرق وذاب��ت خاللها االنتماءات
ال �ف �ئ��وي��ة وال �ط��ائ �ف �ي��ة ل �ت��رت��وي األرض
بالدم الكويتي من كل الفئات وتشابكت
أي � � ��دي األب� � �ط � ��ال م ��داف� �ع ��ة ع� ��ن وط �ن �ه��ا
وشرعيتها .واستذكر الجالل بطوالت
أول �ئ��ك ال ��رج ��ال وال �ن �س��اء ال��ذي ��ن ب��ذل��وا
دم��ائ �ه��م ألج ��ل درة األوط � � ��ان ف�ع�ن��دم��ا
ق��دم��وا أرواح� �ه ��م ف� ��داء ل�ل�ك��وي��ت ك �ف��روا
ح �ي �ن �ه��ا ب �ك��ل ال �ت �ص �ن �ي �ف��ات ال �ط��ائ �ف �ي��ة
والفؤوية والقبلية والحضرية.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د طنا

محمد طنا

فيصل الكندري

د .منصور الظفيري

ماضي الهاجري

ان��ه علينا ان نتعظ م��ن دروس االعياد
الوطنية خاصة عيد التحرير وكيفية
وقوف دول العالم معنا اثناء املحنة .
وذك ��ر ان خ�ط��ة اع �م��ار ال �ك��وي��ت بعد
التحرير كانت عمال ضخما وتم اعادة
امل�ج�ل��س خ��اص��ة ان ��ه ت��م اس �ت �ه��داف��ه من
قبل القوات الغازية على الكويت ولكن
ب �ف �ض��ل ال �ج �ه ��ود امل �خ �ل �ص��ة ت ��م اع � ��ادة
اع �م��اره م��ن ج��دي��د ل�ي�ك��ون رم ��زا وطنيا
وديمقراطيا.
ب��دوره تقدم النائب فيصل الكندري
بأسمى آي��ات التهاني والتبريكات الى
قيادة البالد والشعب وقال في تصريح
صحافي بمناسبة االعياد الوطنية ان
الكويت تحت ظل قيادة صاحب السمو
أمير البالد وسمو ولي عهده االمني بلد
أم��ن وأم ��ان وإن�س��ان�ي��ة وع�ط��اء بشهادة
دولية مستذكرا دور سموه في النهضة
الحديثة للكويت ورفع اسمها عالية في
مختلف املحافل الدولية.
وق � � ��ال ال � �ك � �ن� ��دري إن ه� � ��ذه ال ��ذك ��رى
ت�ج�ع�ل�ن��ا ج�م�ي�ع��ا م �ت�لاح �م�ين م ��ن أج��ل
امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال �ك��وي��ت وال �ن �ع��م ال�ت��ي
م��ن ال�ل��ه ب�ه��ا ع�ل��ى جميع اب �ن��اء الشعب
الكويتي مشيرا إل��ى ض��رورة االلتفاف
ح��ول ال�ق�ي��ادة السياسية الحكيمة من
أجل مواصلة مسيرة التنمية والتعمير
وال�ع�م��ل م��ن اج��ل م��واص�ل��ة ب�ن��اء نهضة
الكويت من أجل األجيال القادمة .ودعا
ال ��ى ت �ع��اون ال�ج�م�ي��ع م��ن أج ��ل ال�ك��وي��ت
وأن نقف جميعا صفا واح��دا م��ن أجل
الكويت بعيدا عن املصالح الشخصية
ولتكن تضحياتنا من أجلها.
ب� � � � ��دوره ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب د .م �ن �ص��ور
الظفيري في تصريح صحافي  :انه في
ت�ل��ك امل�ن��اس�ب��ات ال �ع��زي��زة علينا وح��دة
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي و ت�ك��ات�ف��ه وت�لاح�م��ه
تحت راي��ة ال��وط�ن�ي��ة فأننا نتذكر بكل
الفخر وال��وف��اء ش�ه��داء ن��ا االب ��رار الذين
روت دم��اؤه��م الزكية ت��راب تلك االرض
الطيبة.
وأردف ال �ن��ائ��ب ال �ظ �ف �ي��ري م ��ا ي��زي��د
ف�خ��رن��ا ت�ل��ك ال �ب �ط��والت ال �ت��ي سجلتها
س��واع��د أب �ن��اء ال �ك��وي��ت وال �ت��ي س�ط��رت
أروع امل �ل�اح ��م ال �ب �ط��ول �ي��ة ال� �ت ��ي ذاب ��ت

خاللها االنتماءات الفئوية والطائفية
ل �ت��رت��وي األرض ب ��ال ��دم ال �ك��وي �ت��ي م��ن
ك��ل ال �ف �ئ��ات م��ؤك��دا ان ت �ل��ك امل�ن��اس�ب��ات
الوطنية العزيزة تمثل فرصة للتقارب
ف��ال�ك��وي��ت ه��ي ال�ب��اق�ي��ة وال �ت��ي تستحق
منا كل تضحية وبذل وفاء وبر لرفعتها
وتقدمها.
وم � ��ن ج ��ان �ب ��ه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب م��اض��ي
ال� �ه ��اج ��ري إن ه � ��ذه ال� ��ذك� ��رى ت�ج�ع�ل�ن��ا
ج�م�ي�ع��ا م�ت�لاح�م�ين م��ن أج ��ل امل�ح��اف�ظ��ة
ع �ل��ى ال �ك ��وي ��ت وت �ج �ع �ل �ن��ا ن �ل �ت��ف ح��ول
ق�ي��ادت�ن��ا ال�س�ي��اس�ي��ة الحكيمة م��ن أج��ل
مواصلة مسيرة التنمية والتعمير كما
من املفترض أن تشكل لنا حافزا وباعثا
ك �ب �ي��را ع �ل��ى ال �ت �ف��ان��ي وامل � �ش ��ارك ��ة ف��ي
م��واص�ل��ة ب�ن��اء نهضة ال�ك��وي��ت م��ن أجل
األجيال القادمة.
وشدد على ضرورة استذكار شهداء
الكويت االبرار رحمهم الله الذين قدموا
دماءهم وأرواحهم دفاعا عن تراب هذا
الوطن وسجلوا أروع البطوالت وسقوا
تراب الكويت بدمائهم الطاهرة وكذلك
دور الدول الشقيقة والصديقة ووقوفها
امل �ش��رف ب�ج��ان��ب ال �ك��وي��ت ف��ي محنتها
إب � � ��ان ال � �غ� ��زو ال � �ع ��راق ��ي ال� �غ ��اش ��م وف ��ي
م�ق��دم�ت�ه��ا امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
ودول ال�خ�ل�ي��ج ك ��اف ��ة .ودع� ��ا ال �ه��اج��ري
ال ��ى ت �ع��اون ال�ج�م�ي��ع م��ن أج ��ل ال�ك��وي��ت
وأن نقف جميعا صفا واح��دا م��ن أجل
الكويت بعيدا عن املصالح الشخصية

ولتكن تضحياتنا من أجلها.
وهنأ النائب خليل الصالح القيادة
السياسية والشعب الكويتي باألعياد
ال��وط �ن �ي��ة م �ش �ي��را إل ��ى أن ت �ل��ك ال��ذك��رى
امل �ج �ي��دة ال �ت��ي س �ط��رت أس �م��ى م�ع��ان��ي
اللحمة وال��وح��دة الوطنية ه��ي مدعاة
فخر ال شك.
وق � ��ال ال� �ص ��ال ��ح :إن �ن ��ا إذ ن�س�ت��ذك��ر
ب �ط��والت ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي وم��ا جسده
م��ن لحمة وطنية نؤكد الحاجة املاسة
ال��ى استلهام العبر وال�ع�ظ��ات م��ن هذه
امللحمة الوطنية من أجل عبور مستقبل
مليء بالتحديات.
وأضاف أن الكويت منذ تحررها من
الغزو الغاشم خطت خطوات ثابتة في
مجاالت شتى وتبوأت مكانة فريدة في
املجتمع الدولي ال سيما في ظل قيادة
س �م��و األم� �ي ��ر ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األحمد
الذي توج الكويت في عهده بلقب قيادة
اإلنسانية.
وأوض��ح الصالح أن ال��وف��اء لقصص
الكفاح والصبر واإلخالص التي عبرت
بها الكويت محنتها يستلزم منا مزيدا
من بذل الجهد من أجل مستقبل مشرق
لهذا الوطن.
ودع� � � � ��ا ال � �ص � ��ال � ��ح ال� � � ��ى ج � �ع� ��ل ه� ��ذه
املناسبات ج�س��را للتواصل بني أبناء
الوطن يعبر به الجميع إلى كويت الرقي
والتطور واألمن واألمان وأن تستثمرها
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ت �ع �م �ي��ق ال � � ��والء ل�ل��وط��ن

وتجديد العزائم من أجل العمل ملا فيه
صالح الكويت ومستقبل أبنائها.
وأض � � � ��اف ال � �ص ��ال� ��ح ال ي �ف��وت �ن��ا أن
ن �س �ت��ذك��ر ب �م ��زي ��د م� ��ن ال �ف �خ ��ر ش �ه ��داء
ال�ك��وي��ت األب � ��رار ،ال��ذي��ن دف �ع��وا دمائهم
ثمنا لحرية هذا الوطن.
وه �ن ��أ ال �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه ال �ع ��دوان ��ي
ح �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم �ي ��ر ال �ب�ل�اد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
الصباح والشعب الكويتي باحتفاالت
ذك ��رى اس�ت�ق�لال دول ��ة ال�ك��وي��ت وذك ��رى
ت�ح��ري��ره��ا م��ن ب��راث��ن ال �ع��دوان ال�ع��راق��ي
الغاشم عام .١٩٩٠
وقال العدواني في تصريح صحفي
ان م� ��ن ن� �ع ��م ال � �ل ��ه س �ب �ح��ان��ه وت �ع��ال��ى
احتفالنا السنوي بذكرى عزيزة علينا
نستذكر خاللها ما بذله االجداد واآلباء
لبناء الكويت والحفاظ عليها عبر ثالثة
قرون كانوا فيها جسدا واحدا للحفاظ
ع�ل��ى ارض �ه��م وص�ي��ان�ت�ه��ا م��ن االخ�ط��ار
وبذلو الغالي والنفيس من اجلها.
وأض � � ��اف ال � �ع� ��دوان� ��ي ان م� ��ا ش �ه��ده
ال � �ع ��ال ��م ع� � ��ام  ١٩٩٠م� �ف� �خ ��رة ل�ل �ش�ع��ب
ال �ك ��وي �ت ��ي ال � � ��ذي ال� �ت ��ف ح � ��ول ش��رع �ي��ة
الحكم حينما غزا املقبور صدام حسني
دول��ة الكويت واستباح ارضها واهلها
الف�ت��ا إل��ى أن ص�م��ود ال�ش�ع��ب الكويتي
وم �ق ��اوم �ت ��ه ل�ل�اح �ت�ل�ال ب �ك��اف��ة اط �ي��اف��ه
نموذجا ل��وح��دة اب�ن��اء الكويت وحبهم
لهذه االرض الطيبة وهو ما ساهم في
االجماع الدولي على املشاركة في حرب
تحريرها.
وح��ث ال�ع��دوان��ي اب�ن��اء الكويت كافة
ال ��ى اس �ت �خ�لاص ال� � ��دروس وال �ع �ب��ر من
االح��داث االقليمية والدولية والتكاتف
وال � �ت �ل�اح ��م ف� ��ي س �ب �ي��ل رف� �ع ��ة وط �ن �ن��ا
ومستقبل ابنائنا السيما وان املنطقة
من حولنا تعيش أحداثا جساما األمر
الذي يدعونا جميعا الى نبذ الخالفات
وال �ص��راع��ات وان ن �ك��ون ج�ب�ه��ة واح ��دة
وصفا واح��دا في وجه من يريد الضرر
للكويت وشعبها.
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عبدالله العدواني
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يصادف اليوم وغدا احتفاالت دولة الكويت بمرور  55عاما على ذكرى االستقالل و  25عاما على ذكرى تحرير الكويت من براثن
العدوان العراقي الغاشم وفي هذا السياق تنشر «الدستور» ملفا شامال يواكب هذه األحداث.

تسلسل زمني لألحداث منذ الغزو العراقي
الغاشم حتى تحرير الكويت
تحتفل الكويت اليوم بالعيد الوطني الـ  55ومرور 25
عاما على ذكرى التحرير وترتدي البالد ثوب الفرح والسرور
إيذانا ببدء االحتفاالت الخاصة بتلك المناسبة السعيدة
والتي تجسد مدى حب وانتماء الشعب الكويتي لوطنه
والتأكيد على الوالء وااللتفاف حول القيادة الرشيدة
لسمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
وبدأت الخطوات التدريجية للغزو الصدامي الغاشم
المفاجىء على الكويت في  2أغسطس  1990والتي
استمرت يومين انتهت باحتالل الكويت في  4اغسطس
لمدة  7أشهر وانتهت بتحرير الكويت في  26فبراير
 .1991وفيما يلي تسلسل تاريخي لتلك االحداث منذ تاريخ
 2أغسطس  1990حتى تاريخ األول من مارس عام .1991

شهداء الوطن
سجلوا بدمائهم
الطاهرة أروع
البطوالت
الشعب الكويتي
األبي وقف صفا
واحدا رافضا القهر
واالستسالم
قصر السيف لم يسلم من العدوان العراقي الجائر

 2أغسطس 1990
 100أل � � � � � ��ف ج� � �ن � ��دي م� � ��ن ال� � �ق � ��واتال�ع��راق�ي��ة ت�ج�ت��اح األراض� ��ي الكويتية
وت �س �ت��ول��ي ع �ل��ى ق �ص��ر س �م��و األم �ي��ر
واملباني املهمة في هجوم مباغت في
الرابعة والنصف صباحا.
 وزارة ال ��دف ��اع ت �ص��در ب �ي��ان��ا فيالساعة السادسة صباحا تطالب فيه
بالتوقف فورا عن هذا العمل العدائي
وان �س �ح��اب ال �ق��وات ال�ع��راق�ي��ة ال�غ��ازي��ة
م��ن االراض � ��ي ال�ك��وي�ت�ي��ة وأك� ��د ال�ب�ي��ان
ان الكويت ستمارس حقها الطبيعي
وامل � � �ش � ��روع دف� ��اع� ��ا ع� ��ن ال� �ن� �ف ��س ب�ك��ل
الوسائل لدفع العدوان.
 م�ج�ل��س االم ��ن ي �ص��در ال �ق��رار رق��م 660يدين فيه الغزو العراقي للكويت
ويدعو الى انسحاب العراق فورا دون
ق �ي��د او ش ��رط وي �ط��ال��ب ب��االن �س �ح��اب
الفوري للقوات العراقية من االراض��ي
ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ع ع� ��ودة ال�ش��رع�ي��ة ل��دول��ة
الكويت.
 3اغسطس
 م �ج �ل��س وزراء خ ��ارج �ي ��ة ال � ��دولال�ع��رب�ي��ة يعقد اج�ت�م��اع��ا ع�ل��ى هامش
اج �ت �م��اع��ات م��ؤت �م��ر وزراء خ��ارج �ي��ة
ال� � ��دول االس�ل�ام� �ي ��ة ب��ال �ق��اه��رة ي �ص��در
بيانا يدين فيه الغزو العراقي للكويت
وي��رف��ض اي اث ��ار مترتبة عليه وذل��ك
بأغلبية  14صوتا من  21صوتا.
 4اغسطس
 ق� � ��وات ال � �غ� ��زو ال� �ع ��راق� �ي ��ة ت��زح��فال��ى املنطقة امل�ح��اي��دة ب�ين السعودية
والكويت واصبحت على مسافة ميل
واحد من االراضي السعودية.

 ال �ع ��راق ي��زع��م ت�ش�ك�ي��ل م��ا اس�م��اهب� �ح� �ك ��وم ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ال� � �ح � ��رة امل ��ؤق �ت ��ة
ب ��رئ ��اس ��ة ال �ع �ق �ي��د ع �ل��اء ح �س�ي�ن ع�ل��ي
يعتقد ان��ه صهر ص��دام حسني وتضم
ف ��ي ص �ف��وف �ه��ا  9م ��ن ع �س �ك��ري�ي�ن غ�ي��ر
معروفني من املقدمني والرواد تاكد ان
جنسيتهم عراقية.
 ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ج ��ورج ب��وشيؤكد انه ليس هناك اي دليل يؤكد ان
القوات العراقية ستنسحب من اراضي
الكويت واتهم العراق بالكذب وقال انه
على العراق ان ينسحب ومعه حكومة
الدمية املرفوضة من الجميع ووصف
ال � �ع� ��راق وج �ي �ش��ه وح �ك��وم �ت��ه ال��دم �ي��ة
بأنهم مجموعة من املجرمني الدوليني.
 6اغسطس
 ال��رئ�ي��س م�ب��ارك يعلن على لسانمصدر مصري مسؤول رف��ض انعقاد
ال�ق�م��ة امل�ص�غ��رة ف��ي ج��دة إال اذا واف��ق
العراق على االنسحاب وع��دم املساس
بالنظام الشرعي في الكويت.
 م �ج �ل��س االم � � ��ن ال � ��دول � ��ي ي �ص��درقراره الثاني رقم  661بفرض عقوبات
اق �ت �ص ��ادي ��ة وع �س �ك��ري��ة ش��ام �ل��ة ض��د
ال �ع��راق إلج �ب��اره ع�ل��ى االن �س �ح��اب من
ال �ك��وي��ت ب �م��واف �ق��ة  13دول� ��ة وام �ت �ن��اع
كوبا واليمن.
 7اغسطس
ل�ل�م�ج�ل��س ال� � ��وزاري ل� ��دول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ي �ص��در ف��ي ختام
دورت � ��ه االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ع�ش��رة
املنعقدة في جدة بيانا يؤكد فيه دعم
ال �ش��رع �ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ف��ي ظ��ل ق �ي��ادة
س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر األح �م��د ال�ص�ب��اح
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد وي��دع��و ف �ي��ه ال �ع ��راق ال��ى

س�ح��ب ق��وات��ه م��ن ال�ك��وي��ت ف��ورا ودون
ابطاء.
 8أغسطس
 ال��رئ�ي��س م �ب��ارك ي��دع��و ل�ع�ق��د قمةعربية طارئة بالقاهرة خالل  24ساعة
وناشد الرئيس العراقي خالل املؤتمر
ال �ص �ح��اف��ي ال � ��ذي ع� �ق ��ده االس �ت �ج��اب��ة
ل �ل �م �ظ �ل��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة وس � �ح ��ب ال � �ق ��وات
العراقية وعودة الشرعية الكويتية.
 9اغسطس
 ال �ع��راق ي��رف��ض ال�س�م��اح للرعايااالجانب بمغادرة البالد ويعلن اغالق
ح ��دوده م��ع ال ��دول امل �ج��اورة ال��ى اج��ل
غ�ي��ر م�س�م��ى وذل ��ك ك�خ�ط��وة الح�ت�ج��از
الرعايا واستخداما كرهائن في حالة
تعرضه لعمل عسكري من جانب القوة
متعددة الجنسيات.
 10اغسطس
 القمة العربية ال�ط��ارئ��ة بالقاهرةت �خ �ت �ت��م اع �م��ال �ه��ا وت � �ص ��در ب��أغ�ل�ب�ي��ة
االصوات ادانة الغزو العراقي للكويت
وع��دم االع �ت��راف ب�ق��رار ال�ض��م وارس��ال
ق � ��وات ب �ح��ري��ة ال ��ى ال �س �ع��ودي��ة ودول
الخليج العربي للمساهمة في الدفاع
عن اراضيها ضد اي عدوان خارجي .
 11اغسطس
 ال �خ��ارج �ي��ة ال�س��وف�ي�ي�ت�ي��ة ت�ص��دربيانا ترحب فيه بنتائج القمة العربية.
 بغداد تعلن رفضها لقرارات القمةال �ع��رب �ي��ة ب��ال �ق��اه��رة وت �ت �ه��م ال��زع �م��اء
العرب بأنهم متآمرون.
 12أغسطس
 -ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ي�ع�ل��ن رف��ض

أم�ي��رك��ا ال�ق��اط��ع مل �ب��ادرة ص ��دام حسني
ووص �ف �ه��ا ب��أن �ه��ا ت �س �ت �ه��دف تشتيت
االنتباه عن حالة العزلة التي يعيش
فيه ال�ع��راق وأن��ه يسعى ال�ف��رض االم��ر
الواقع في الكويت.
 وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك��ي يعلنان ح �ك��وم��ة ال �ك��وي��ت ال �ش��رع �ي��ة طلبت
رس� �م� �ي ��ا م� ��ن ب� �ل ��اده م �س ��اع ��دت �ه ��ا ف��ي
ت �ن �ف �ي��ذ ق � � ��رار م �ج �ل��س االم � � ��ن ب �ف��رض
عقوبات اقتصادية على ال�ع��راق واكد
ان واش�ن�ط��ن ستلبي الطلب الكويتي
بسرعة.
 ب� ��وش ي ��ؤك ��د ان ه� ��دف ال ��والي ��اتاملتحدة هو اخ��راج العراق من الكويت
واعادة الحكام الشرعيني الى البالد.
 13اغسطس
 د.ع � �ص � �م� ��ت ع� �ب ��دامل� �ج� �ي ��د وزي � ��رال�خ��ارج�ي��ة امل �ص��ري ي�ع�ل��ن ان م �ب��ادرة
ص � ��دام غ��ام �ض��ة وغ �ي ��ر واض� �ح ��ة وان
ص � � ��دام ح �س�ي�ن ل� ��م ي �ك ��ن واض � �ح� ��ا ف��ي
ت� �ن ��اول ��ه ل �ل �م �ش �ك �ل��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة وه ��ي
انسحاب القوات العراقية من الكويت
وعودة الشرعية.
 16اغسطس
 الرئيس االيراني يؤكد ان السالممع العراق قضية مفصولة تماما عن
قضية ال�ع��دوان العراقي على الكويت
وي � �ق ��ول ان ب �ل ��اده م� ��ازال� ��ت م�ت�م�س�ك��ة
ب �م��وق �ف �ه��ا وه� � ��و ض � � � ��رورة ان �س �ح��اب
القوات العراقية من الكويت.
 17اغسطس
 ط ��ال ��ب ال��رئ �ي��س م� �ب ��ارك ال �ق �ي��ادةالعراقية باالستجابة لصوت السالم
وت �ج �ن��ب امل ��واج� �ه ��ة وأك � ��د ان ال �ق ��وات

امل�ص��ري��ة ارس�ل��ت ال��ى ال�س�ع��ودي��ة بناء
على طلب من حكومتها وانها وغيرها
م � ��ن ال � � �ق � ��وات ال� �ع ��رب� �ي ��ة واالس �ل�ام � �ي ��ة
االخ��رى ستتلقى أوام��ره��ا من القيادة
السعودية.
 18اغسطس
 حكومة الكويت تنفي نبأ مصرعوزي ��ر ال��دف��اع ال�ك��وي�ت��ي ال�ش�ي��خ ن��واف
األح �م��د ال �ص �ب��اح وق��ال��ت ان ��ه م��وج��ود
ع� �ل ��ى رأس ق� � �ي � ��ادة ج� �ي ��ش ال� �ك ��وي ��ت
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة م ��ا ب��ال �ق��رب م ��ن ال �ح��دود
ال � �س � �ع ��ودي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وأن� � � ��ه ي �ق��ود
املقاومة الكويتية.
 م �ج �ل��س االم � � ��ن ي� �ط ��ال ��ب ال� �ع ��راقف��ي ق ��راره رق��م  664بالسماح للرعايا
االج � � ��ان � � ��ب ف � � ��ي ال� � �ك � ��وي � ��ت وال � � �ع � � ��راق
ب� �م� �غ ��ادرت� �ه ��ا ف � � ��ورا وح � � ��ذر م� ��ن ق �ي��ام
ال�س�ل�ط��ات ال�ع��راق�ي��ة ب��أي اج ��راء يمثل
ت�ه��دي��دا ل�س�لام��ة وأم ��ن ه ��ؤالء ال��رع��اي��ا
ال� ��ذي� ��ن اح �ت �ج ��زه ��م ال � �ع � ��راق ك��ره��ائ��ن
وجدد تأكيد قراره ببطالن ضم العراق
للكويت.
 20اغسطس
 س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ج��اب��راألح �م��د ي�ع�ل��ن ان ال �ع��ال��م اج �م��ع ي��درك
ف��داح��ة وج�س��ام��ة ج��ري�م��ة غ��زو ال�ع��راق
وق��ال ان الشعب الكويتي على الرغم
م��ن حجمه ال�ص�غ�ي��ر ق��د س�ط��ر مالحم
م��ن ال�ب�ط��ول��ة وال �ف��داء وال �ص �م��ود أم��ام
الغزو الجائر.
 21اغسطس
 س �م ��و ال �ش �ي ��خ س �ع ��د ال �ع �ب��دال �ل��هول��ي ال�ع�ه��د ورئ �ي��س ال� ��وزراء يعلن ان
امل�ق��اوم��ة ال��وط�ن�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت س��وف

تزداد خالل االيام القادمة ويؤكد انها
ل ��ن ت �ت��وق��ف ح �ت��ى ن �ح ��رر ارض� �ن ��ا م��ن
العدو املغتصب.
 22اغسطس
 ال � � ��دول ال �خ �م��س ال� �ك� �ب ��رى دائ �م��ةال �ع �ض��وي��ة ف ��ي م �ج �ل��س االم � ��ن ت��واف��ق
مبدئيا على استخدام القوة العسكرية
في فرض العقوبات االقتصادية التي
قررها املجلس ضد العراق.
 25اغسطس
 م�ج�ل��س االم� ��ن ي ��واف ��ق ع �ل��ى ق ��رارب� ��اس � �ت � �خ� ��دام االج � � � � � � ��راءات امل �ن ��اس �ب ��ة
الالزمة وفقا للظروف اإلرغامية على
االن� �س� �ح ��اب م ��ن ال �ك ��وي ��ت ب �م��ا ي�ع�ن��ي
امكانية استخدام ال�ق��وة اذا ل��زم االم��ر
ول�ق��د ص��در ال�ق��رار بأغلبية  13صوتا
وامتنعت اليمن وكوبا عن التصويت.
 28اغسطس
 ال �ع��راق ي��زع��م ان ال�ك��وي��ت املحتلةاصبحت املحافظة رقم ( )19في هيكل
التقسيمات االدارية العراقية ومركزها
قضاء كاظمة وتضم قضائي الجهراء
والنداء مع استحداث قضاء صدامية
للطالع وناحية العبدلي في محافظة
البصرة.
 31اغسطس
 ال �س �ف �ي ��ر ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل� � ��دى االم� ��مامل � �ت � �ح ��دة ي� �ت� �ق ��دم ب� �ش� �ك ��وى رس �م �ي��ة
ازاء ق�ي��ام ال�ج�ن��ود ال�ع��راق�ي�ين ب��اخ�لاء
املستشفيات الكويتية وط��رد اآلالف
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يصادف اليوم وغدا احتفاالت دولة الكويت بمرور  55عاما على ذكرى االستقالل و  25عاما على ذكرى تحرير الكويت من براثن
العدوان العراقي الغاشم وفي هذا السياق تنشر «الدستور» ملفا شامال يواكب هذه األحداث.

الدبلوماسية الكويتية تحشد خليجيا وعربيا
ودوليا ألكبر تحالف ضد الغزو الغادر
تتمة المنشور ص10

الكويت ودعت
شهداءها بدموع
أحالها دخان اآلبار
سوادا وعويال

م ��ن امل ��رض ��ى م ��ن ال � �ح� ��االت ال �ح��رج��ة
ل �ت ��وف �ي ��ر االم � ��اك � ��ن إلق � ��ام � ��ة ال �ج �ن ��ود
العراقيني واع�ض��اء الجيش الشعبي
العراقي.
 2سبتمبر
 القوات العراقية الغازية للكويتتقوم باعتقال سفير املانيا الشرقية
ونقله الى بغداد عقب خروجه من مقر
سفارة بالده بحثا عن الطعام.
 وزير املالية الشيخ علي الخليفةالصباح يصل ال��ى طوكيو في زي��ارة
رسمية لليابان.
 3سبتمبر
 ال �ش��اذل��ي ال�ق�ل�ي�ب��ي االم �ي�ن ال�ع��املجامعة ال ��دول العربية يستقيل من
م�ن�ص�ب��ه ب�س�ب��ب االن �ت� �ق ��ادات ال �ح��ادة
ال � �ت� ��ي وج� �ه� �ه ��ا ال � �ي� ��ه ب� �ع ��ض وزراء
ال �خ��ارج �ي��ة ال� �ع ��رب خ�ل��ال االج �ت �م��اع
ال � �ط� ��ارئ مل �ج �ل��س ال �ج ��ام �ع ��ة االخ �ي ��ر
ب��ال�ق��اه��رة بسبب تقاعسه ع��ن تنفيذ
االلتزامات التي كلفه به مؤتمر القمة
العربية الطارئ بالقاهرة.
 5سبتمبر
 سمو الشيخ سعد العبدالله وليال�ع�ه��د ورئ �ي��س ال � ��وزراء ي��دل��ي بكلمة
ل�ل�آالف م��ن اب�ن��اء وب�ن��ات ال�ك��وي��ت في
اململكة املتحدة وايرلندا والتي القاها
سموه في مبنى مؤسسة الكومنولث
باململكة املتحدة.
 الشيخ سعد العبدالله الصباحول� ��ي ال �ع �ه��د ورئ� �ي ��س ال� � � ��وزراء ي�ن��دد
بموقف امللك حسني من االزمة ويؤكد
تمسك ب�لاده بجميع ق ��رارات مجلس
االمة وأنها غير مستعدة للتفريط في
شبر واحد من اراضيها.
 7سبتمبر
 الشيخ جابر األحمد أمير البالدوامللك فهد عاهل السعودية يجتمعان
م��ع وزي��ر الخارجية األميركي وعقب
امل�ب��اح�ث��ات يعلن ال�ج��ان�ب��ان الكويتي
والسعودي تعهدهما بدفع مليارات
ال� � � � ��دوالرات ل �ت �غ �ط �ي��ة ج� ��زء ك �ب �ي��ر م��ن
تكليف العملية العسكرية في الخليج
ل ��ردع ال �ق ��وات ال �ع��راق �ي��ة وع� ��ودة دول
الكويت الى ما كانت عليه قبل الغزو.
 8سبتمبر
 -أعلن الرئيس بوش ان العالم سوف

الدول الشقيقة
والصديقة وقفت
بجانب الكويت
في محنتها وعلى
رأسها السعودية

جانب من مؤتمر جدة باململكة العربية السعودية والذي عقد خالل الفترة من  15 - 13اكتوبر 1990

يهز العدوان العراقي على الكويت وأن
ال�ن�ظ��ام ال�ع��امل��ي سيصبح أك �ث��ر سالما
واس�ت�ق��رارا إذا عملت دول ال�ع��ال��م كافة
معا لعزل العراق وحرمان صدام حسني
من جني ثمار عدوانه على الكويت.
 10سبتمبر
 بوش وغور باتشوف يؤكدان فيهلسنكي ضرورة االنسحاب العراقي
ال �ك��ام��ل وغ �ي��ر امل �ش ��روط م��ن ال�ك��وي��ت
وعودة الحكومة الشرعية التي كانت
ت�ت��ول��ى م�ق��ال�ي��د ال�س�ل�ط��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
ق �ب��ل  2اغ �س �ط��س وأع� �ل ��ن ال��رئ �ي �س��ان
ان�ه�م��ا ات�ف�ق��ا ع�ل��ى تصعيد الضغوط
الدولية على الرئيس العراقي صدام
حسني إلجباره على سحب قواته من
الكويت.

 11سبتمبر
 ال��رئ�ي��س ب��وش يعلن ف��ي خطابله ام��ام مجلس ال�ن��واب والشيوخ انه
ل��ن يسمح للعراق بضم الكويت وان
صدام حسني سوف يسقط .
 13سبتمبر
 م�ج�ل��س االم ��ن ي �ص��در ق ��راره رق��م 666باشراف االمم املتحدة والصليب
االح �م��ر وامل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة املعنية
ع�ل��ى ع�م�ل�ي��ة ت�س�ل�ي��م امل� ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة
وت� ��وزي � �ع � �ه� ��ا ع � �ل ��ى امل � �ح � �ت ��اج �ي�ن م��ن
املدنيني ف��ي ال�ع��راق والكويت وص��در
ال� �ق ��رار ب �م��واف �ق��ة  13ع �ض��وا ورف ��ض
اليمن وكوبا مشددا على ان الحظر ال
يشمل االدوية.

 16سبتمبر
 مجلس االمن الدولي يصدر قرارهرقم  667ضد العراق بإدانة اعتداءات
ال�ق��وات العراقية على س�ف��ارات ال��دول
االجنبية ف��ي ال�ك��وي��ت املحتلة وه��دد
العراق باتخاذ اجراءات عقابية اخرى
ردا ع �ل��ى االن �ت �ه��اك ال �ع��راق��ي مل�ي�ث��اق
وق � � � ��رارات االم � ��م امل �ت �ح ��دة وال �ق ��ان ��ون
ال��دول��ي وطالب املجلس ب��اإلف��راج عن
االج ��ان ��ب امل�خ�ت�ط�ف�ين خ�ل�ال ال �غ��ارات
على السفارات وكذلك االجانب الذين
احتجزوا قبل ذلك.
 17سبتمبر
 ال � �ن � �ظ� ��ام ال � �ع� ��راق � ��ي ي � �ع� ��دم 300ض��اب��ط م��ن ب�ي�ن�ه��م  3أل��وي��ة ف��ي اك�ب��ر

مذبحة على يد ص��دام حسني بسبب
م �ع��ارض �ت �ه��م ل �غ ��زو ال �ك��وي��ت وق��ال��ت
صحيفة واشنطن تايمز ان عمليات
االع � ��دام ج ��رت ب�ع��د ان اش�ت�ب��ه ص��دام
ح� �س�ي�ن ف � ��ي م � �ح� ��اول� ��ة ان� � �ق �ل��اب ك ��ان
ه ��ؤالء ال�ض��اب��ط ي��دب��رون�ه��ا واش��اع��ت
السلطات العراقية أنهم قاموا بأعمال
س� �ل ��ب ون � �ه ��ب ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ل �ت �ب��ري��ر
اختفائهم.
 18سبتمبر
 ال��دول الخمس دائمة العضويةفي مجلس االم��ن تتفق على تشديد
ال �ح �ظ ��ر ال� �ت� �ج ��اري امل � �ف � ��روض ع�ل��ى
ال � �ع� ��راق وال� �ك ��وي ��ت امل �ح �ت �ل��ة ب�ت�ب�ن��ي
م� �ش ��روع ب �م��د ال �ح �ظ��ر ال � ��ذي ف��رض��ه
م �ج �ل��س االم � ��ن ف ��ي ق� � ��راره رق� ��م 661

محنة الغزو جسدت تالحم الشعب الكويتي
أب � � ��رزت م �ح �ن��ة ال� �غ ��زو ال �ع��راق��ي
م � ��دى ت �م ��اس ��ك ال �ش �ع ��ب ال �ك��وي �ت��ي
وص � �م� ��وده وم� �ق ��اوم� �ت ��ه ل�ل�اح �ت�ل�ال
إل��ى ج��ان��ب التفافـه ح��ول حكومته
وقيادته الشرعية فال مساومة وال
تفاوض على سيادة دول��ة الكويت
واس �ت �ق�ل�ال �ه��ا وس �ل�ام ��ة أراض �ي �ه��ا
وه� � ��ذا ال �ت �م��اس��ك وال � ��وح � ��دة أث � ��ارا
إعجاب العالم بأسره.
ويستذكر الكويتيون بكل فخر
واع � �ت ��زاز ال � ��دور ال �ك �ب �ي��ر ال � ��ذي ق��ام
ب ��ه س �م��و األم� �ي ��ر امل ��رح ��وم ال�ش�ي��خ
ج��اب��ر األح �م��د ,ط�ي��ب ال�ل��ه ث ��راه ,في
استعـادة دول��ة الكويت لسيادتها

واستقاللها وتحريرها م��ن براثن
املعتدي اآلثم ففي األسابيع األولى
ل�ل�غ��زو ال�غ��اش��م ولتنظيم ال�ش��ؤون
الداخلية للدولة ق��ام سموه رحمه
ال�ل��ه ب��إص��دار ع��دة أوام ��ر ومراسيم
أم �ي��ري��ة أه �م �ه��ا ان �ع �ق��اد ال�ح�ك��وم��ة
بصفة م��ؤق�ت��ة ف��ي اململكة العربية
ال � �س � �ع ��ودي ��ة وم � �ب� ��اش� ��رة ال� � � � ��وزراء
ألع �م��ال �ه��م ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى رع��اي��ة
وتنظيم األم ��ور املعيشية واملالية
للعائالت الكويتية في الخارج.
كما أصدر سموه رحمه الله في
أكتوبر عام  1990مرسوما يقضي
بعدم االلتزام بقيمة األوراق النقدية

امل�س��روق��ة م��ن خ��زائ��ن ب�ن��ك الكويت
امل� ��رك� ��زي وم ��رس ��وم ��ا آخ � ��ر ي�ق�ض��ي
بإخضاع أموال الكويتيني وغيرهم
من املقيمني للحماية.
أما على الصعيد الخارجي فقد
ت� �ع ��ددت ج �ه��ود س �م��وه ط �ي��ب ال�ل��ه
ث��راه م��ا ب�ين حشد التأييد ال��دول��ي
وح�ض��ور امل��ؤت�م��رات وامل�ش��ارك��ة في
املحافل الدولية من جهة وإرساله
ل�ل��وف��ود الكويتية إل��ى دول العالم
إليصال ص��وت الحق ودع��م قضية
الكويت العادلة من جهة أخرى.
وك��ان��ت ب ��داي ��ات ج �ه��ود س�م��وه
رحمه الله الخارجية ف��ي املشاركة

ف��ي م��ؤت�م��ر ال�ق�م��ة ال�ع��رب��ي ال �ط��ارئ
ال � � ��ذي ع� �ق ��د ف � ��ي ال � �ق� ��اه� ��رة ف � ��ي 10
أغسطس عام  1990والذي حمل فيه
ال �ق��ادة ال �ع��رب م�س��ؤول�ي��ة تاريخية
تجاه دولة الكويت إلنهاء االحتالل
الغاشم وعودة الشرعية إليها ،كما
وج��ه سموه رحمه الله رس��ال��ة إلى
امل��ؤت �م��ر اإلس�ل�ام��ي ال �ع��امل��ي وال ��ذي
عقد في مكة املكرمة في  10سبتمبر
ع��ام  1990ش��دد فيها ع�ل��ى م�ب��ادئ
اإلسل��ام ورك��ائ��ز اإلي�م��ان وال�ت��ي من
أه �م �ه��ا ال� ��وق� ��وف م ��ع ال �ح ��ق ورف ��ع
الظلم وردع الفئة الباغية.

ل�ي�ش�م��ل امل ��واص�ل�ات ال �ج��وي��ة وم�ن��ع
السفن العراقية من نقل البضائع الى
طرف ثالث .
 20سبتمبر
 م�ج�ل��س ح �ل��ف االط �ل �ن �ط��ي ي��واف��قعلى ارسال طائرات استطالع اضافية
وسفن حربية لتعزيز االمن في الخليج
كما وافق على ارسال فرق من طائرات
تحريك قوة بحرية للحلف مكونة من 8
سفن حربية الى شرق البحر املتوسط.
 21سبتمبر
 الشيخ علي الخليفة وزير املاليةيؤكد ان الكويت مصممة على اعادة
ال � �ب � �ن ��اء واالص� � �ل � ��اح ب� �ع ��د ان �س �ح ��اب
املعتدي العراقي.
 22سبتمبر
 ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ت � �ق� ��رر وق � � ��ف ض��خبترولها ال��ى االردن وتطالبها بدفع
مبلغ  46مليون دوالر قيمة البترول
ال � �س � �ع� ��ودي ك� �م ��ا ط� � � ��ردت ال �ح �ك��وم��ة
السعودية  20دبلوماسيا من السفارة
االردن �ي ��ة ب��ال��ري��اض ألن �ه��م اش�خ��اص
غير مرغوب فيهم.
 25سبتمبر
 م �ج �ل��س األم� � ��ن ال� ��دول� ��ي ي �ص��درق ��راره رق��م  670ب��امل��واف�ق��ة على فرض
ح �ظ��ر ج ��وي ش��ام��ل ع �ل��ى ال� �ع ��راق في
تصعيد للعقوبات على صدام حسني
لحمله ع�ل��ى االن �س �ح��اب م��ن ال�ك��وي��ت
وق ��د اص ��در امل�ج�ل��س اق � ��راره بأغلبية
 14ص ��وت ��ا م �ق��اب��ل اع � �ت� ��راض ص��وت
واحد هو كوبا وذلك في جلسته التي
عقدها على مستوى وزراء خارجية
الدول االعضاء في املجلس.
 29سبتمبر
 ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س�م��و ال�ش�ي��خج��اب��ر األح�م��د ال�ص�ب��اح أم�ي��ر الكويت
ي� ��وج� ��ه ك �ل �م ��ة الب � �ن� ��ائ� ��ه ال� �ط� �ل� �ب ��ة ف��ي
ن�ي��وي��ورك م��ؤك��دا ان امل�ع�ت��دي الب��د ان
يدفع ثمن كل شروره.
 30سبتمبر
 ال��رئ �ي��س األم �ي ��رك ��ي ب� ��وش ي�ب��دأسلسلة م �ش��اورات ل� �ـ 20رئ �ي��س دول��ة
وح �ك��وم��ة ح ��ول ال �خ �ط��وات ال �ج��دي��دة
املمكن اتخاذها ضد العراق إلجباره
على االنسحاب من الكويت.
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يصادف اليوم وغدا احتفاالت دولة الكويت بمرور  55عاما على ذكرى االستقالل و  25عاما على ذكرى تحرير الكويت من براثن
العدوان العراقي الغاشم وفي هذا السياق تنشر «الدستور» ملفا شامال يواكب هذه األحداث.

جابر األحمد :الشعب الكويتي رغم حجمه
الصغير سطر مالحم من البطولةوالصمود
تتمة المنشور ص11
 1اكتوبر
 ال��رئ �ي��س األم� �ي ��رك ��ي ي �ق ��ول أم ��اماملتحدة انه يبحث عن تسوية سلمية
الزمة الخليج وان االنسحاب العراقي
سيفتح الطريق أم��ام تسوية شاملة
الزمة الشرق االوسط.
 3اكتوبر
 م� �ت� �ح ��دث ب ��اس ��م وزارة ال ��دف ��اعاألميركية يقول ان عدد قوات بالده في
الخليج بلغ نحو  170الف جندي.
 ح ��ام� �ل ��ة ال� � �ط � ��ائ � ��رات األم� �ي ��رك� �ي ��ةاندبندنت تدخل الخليج.
 4اكتوبر
 في رسالة ال��ى االم�ين العام لألممامل �ت �ح��دة ت �ت �ه��م ح �ك��وم��ة ال �ك��وي��ت ف��ي
امل �ن �ف��ى س �ل �ط��ات االح � �ت �ل�ال ال �ع��راق �ي��ة
ب ��ال � �ق � �ي ��ام ب �ح �م �ل ��ة ل �ت �غ �ي �ي ��ر ال �ب �ن �ي��ة
الديمغرافية للكويت.
 5اكتوبر
 بلغ عدد الكويتيني الذين وصلواال ��ى االراض� � ��ي ال �س �ع��ودي��ة  1300ال��ف
شخص.
 وزي � ��ر ال ��دف ��اع ت �ش �ي �ن��ي ي �ق ��ول انال �ع��راق ح�ش��د م��ا ي��زي��د ع�ل��ى 350.000
عنصر اي م��ا ي��زي��د ع�ل��ى  20ف��رق��ة في
ال�ك��وي��ت املحتلة وج�ن��وب ال �ع��راق آخر
تشترك في الحشود الجوية والبحرية
وال � �ب� ��ري� ��ة ف � ��ي ال � �س � �ع ��ودي ��ة وم �ن �ط �ق��ة
الخليج.
 9اكتوبر
 ال��رئ�ي��س ب��وش ي��رف��ض اي��ة عالقةرب ��ط ب�ي�ن ازم ��ة ال�خ�ل�ي��ج وال ��وض ��ع في
االراضي العربية املحتلة.
 11اكتوبر 1990
 ال��رئ �ي��س امل �ص��ري ي �ق��ول ان ازم��ةال�خ�ل�ي��ج م�ش�ك�ل��ة ع��رب �ي��ة ام ��ا ال�ق�ض�ي��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ف� �ه ��ي م �ش �ك �ل��ة ع��رب �ي��ة
واسرائيلية وان الربط بينهما يعني
عدم الرغبة في حل قضية الكويت.
 13اكتوبر
 يعقد الكويتيون م��ع قيادتهمالشرعية مؤتمرا في ج��دة باململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة م��ن  13ال��ى 15
أكتوبر لبحث طرق تحرير بالدهم
وت��وج�ي��ه رس��ال��ة ال��ى ص ��دام حسني
م �ف��اده��ا ان غ� ��زو ال � �ع ��راق ل�ل�ك��وي��ت

 15نوفمبر
 ق��ائ��د ال �ق��وات ال�ب�ح��ري��ة األميركيةفي الخليج يعلن ان اسطول البحرية
متعدد الجنسيات نجح في شل كامل
للتجارة املالحية العراقية.

وضمها لن يجري التسامح بشأنه
وقد خاطب سمو أمير البالد الشيخ
جابر األحمد الصباح  1.200كويتي
ح �ض ��روا امل��ؤت �م��ر ال �ش �ع �ب��ي .ق��ائ�لا:
ان�ن��ا ي�ج��ب ان ن��رك��ز اهتمامنا على
ك ��وي ��ت امل �س �ت �ق �ب��ل م� �ش ��ددا ع �ل��ى ان
االصالحات الديموقراطية سيجري
تطبيقها.
 ارب� � ��ع ط� ��ائ� ��رات ف��رن �ي��ة م ��ن ط ��رازجاجوار تتجه ال��ى السعودية ووزارة
ال��دف��اع البريطانية تبدي استعدادها
لزيادة حجم قواتها في الخليج.
 14اكتوبر
 ق ��ال س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ورئ �ي��سال ��وزراء الشيخ سعد العبدالله ال��ذي
يتحدث في اليوم الثاني من املؤتمر
ال �ش �ع �ب��ي ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال � � ��ذي ع� �ق ��د ف��ي
ج��ده ان الحكومة الكويتية ل��ن تقبل
اي ح ��ل ال ي �ط �ب��ق ت �ط �ب �ي �ق��ا ت ��ام ��ا ك��ل
ق��رارات مجلس االم��ن التي تدعو الى
االن �س �ح��اب ال� �ف ��وري وغ �ي��ر امل �ش��روط
ل � �ل � �ق� ��وات ال � �ع� ��راق � �ي� ��ة م � ��ن االراض � � � ��ي
الكويتية.
  16اك�ت��وب��ر  :1990ان�ب��اء تفيد انالعراق بدأ بحشد قوات برية  250الف
جندي على حدوده مع تركيا كما نقل
صواريخ الى قرب الحدود.
 19اكتوبر
 ي �ص��در ال� �ع ��راق ت �ح��ذي��را ن�ه��ائ�ي��ام ��دت ��ه اس� �ب ��وع ��ان ل �ل��رع��اي��ا االج ��ان ��ب
ال��ذي��ن يعيشون ف��ي ال�ك��وي��ت املحتلة
ي � �ط � �ل ��ب م � �ن � �ه ��م ت� �س� �ج� �ي ��ل ان �ف �س �ه ��م
ل � ��دى س �ل �ط��ات ال� �ه� �ج ��رة واال ف��ان �ه��م
سيتعرضون لعقوبات.
 وزارة ال ��دف ��اع األم �ي��رك �ي��ة ت�ق��ررن�ق��ل م �ئ��ات م��ن ال��دب��اب��ات الهجومية
املتطورة من قواعدها في اوروبا الى
الخليج.
 21اكتوبر:
وزي� ��ر ال ��دف ��اع األم �ي��رك��ي ي �ق��ول ان
ب�لاده ليست ف��ي حاجة ال��ى تفويض
ج ��دي ��د م ��ن االم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة ل �ل �ت �ح��رك
العسكري ضد العراق.
 22اكتوبر
 يعلن خ ��ادم ال�ح��رم�ين الشريفنيامل �ل��ك ف �ه��د ب��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز ان م��وق��ف
بالده من ع��دوان العراق الغاشم على
ال�ك��وي��ت ث��اب��ت ال رج�ع��ة ف�ي��ه وواض��ح
ال ل�ب��س ف�ي��ه وي �ق��ول امل �ل��ك ان امل��وق��ف
ال �س �ع ��ودي ل �ي��س م ��وض ��ع ت �غ �ي �ي��ر او
مفاوضات في اي من حيثياته.

 19نوفمبر
 ال � �ع� ��راق ي� �ق ��رر ارس � � ��ال  250ال��فجندي الى الجنوب.

املواطنون احتفلوا بالتحرير رفقة قوات التحالف الدولي

 29اكتوبر

 31اكتوبر

 ي �ت �خ ��ذ م �ج �ل ��س االم� � � ��ن ال� ��دول� ��يب��أغ �ل �ب �ي��ة  13ص ��وت ��ا م �ق��اب��ل ال ش��يء
وام�ت�ن��اع ك��وب��ا واليمن ع��ن التصويت
ال �ق��رار  674ي�ط��ال��ب ب��ال�ت��وق��ف ال�ف��وري
ع��ن اح�ت�ج��از ال��ره��ائ��ن وي��دع��و ال�ع��راق
ب ��أن ي��وف��ر ف ��ي ال �ح ��ال ال� �غ ��ذاء وامل �ي��اه
وال � �خ� ��دم� ��ات االس ��اس � �ي ��ة ال� �ض ��روري ��ة
لحماية امل��واط�ن�ين الكويتيني ورعايا
الدول االخرى.
 االج� �ت� �م ��اع االس �ت �ث �ن��ائ��ي ل� � ��وزراءخ��ارج�ي��ة دول مجلس ال�ت�ع��اون يصدر
بيانا على املوقف الدولي وامل�ش��اورات
ال �خ��ارج �ي��ة إلي �ج ��اد ح ��ل س�ل�م��ي ألزم ��ة
الخليج.

 ال��رئ�ي��س امل �ص��ري ي��رى ان عقدقمة عربية يرتبط بتوصل املبعوث
ال� �س ��وف� �ي� �ي� �ت ��ي ال � � ��ى ش � � ��يء ووزي � � ��ر
خ ��ارج� �ي ��ة ف ��رن �س ��ا ي� �ق ��ول ان االم� ��ل
ض �ع �ي��ف ح��ال �ي��ا ف ��ي ط� ��رح م �ب ��ادرة
عربية.
 1نوفمبر
 مصادر رسمية سعودية تقول انسورية قررت ارسال املزيد من قواتها
للمنطقة
 4نوفمبر
 ق��ائ��د االع �ل��ام ال �ع ��راق ��ي ي �ق��ول انال �ك��وي��ت ل ��م ت �ع��د م ��وج ��ودة وان على

العالم ان ينسى وجود كويت مستقلة.
 وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك��ي يقوللدى وصوله الى البحرين ان مباحثاته
م ��ن امل �س ��ؤول�ي�ن ال� �ع ��رب واالوروب � �ي �ي�ن
ستضع حجر االس��اس لعمل عسكري
محتمل ضد العراق.
 6نوفمبر
 الرئيس بوش يقوم بإرسال قواتب��ري��ة وب �ح��ري��ة وج ��وي ��ة اض��اف �ي��ة ال��ى
الخليج ذاك��ر أنها تصل ال��ى  200الف
ج �ن��دي ي �ق��ول ان ��ه ي�ف�ض��ل ح�ل�ا سلميا
لالزمة يقوم على قرارات االمم املتحدة
ولكنه لم يستبعد استخدام القوى اذا
فشلت الوسائل االخرى.

تطوير العالقات الكويتية العراقية
بعد المحنة
ع � � �ق � � ��ب س � � � �ق� � � ��وط ال � � �ن � � �ظ � ��ام
ال � � �ع� � ��راق� � ��ي ال� � �س � ��اب � ��ق ش� �ه ��دت
ال �ع�ل�اق��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ع��راق�ي��ة
ن�م��وا ت��دري�ج�ي��ا ح�ي��ث س��ارع��ت
الكويت ال��ى تقديم املساعدات
االنسانية من األغذية واألدوية
ل� �ل� �ش� �ع ��ب ال� � �ع � ��راق � ��ي ال �ش �ق �ي��ق
م ��ن خ �ل��ال م ��راك ��ز امل� �س ��اع ��دات
االن� �س ��ان� �ي ��ة وج �م �ع �ي��ة ال �ه�ل�ال
األحمر الكويتية.
ف� ��ي م � � � ��وازاة ذل � ��ك ق � ��ام ع ��دد
م� ��ن امل� �س ��ؤول�ي�ن امل �ع �ن �ي�ي�ن م��ن
ال �ج��ان �ب�ي�ن ب� ��زي� ��ارات م �ت �ب��ادل��ة
ب � � �ه� � ��دف ت� � �ط � ��وي � ��ر ال� � �ع �ل��اق � ��ات
ال � � �ث � � �ن � ��ائ � � �ي � ��ة ف � � � ��ي امل � � � �ج� � � ��االت

ال� � �س� � �ي � ��اس� � �ي � ��ة وال� � �ب � ��رمل � ��ان� � �ي � ��ة
واالقتصادية بما يعود بالنفع
على الشعبني الشقيقني.
ودش� � ��ن س �م��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح االح �م��د حفظه
الله ورعاه عهدا جديدا أساسه
طي امللفات العالقة بني البلدين
وترجمة التطمينات إلى أفعال
وهو ما ال يمكن أن يتحقق لوال
وج��ود ق�ي��ادة سياسية تتمتع
ب��ال �ح �ن �ك��ة ال �ب��ال �غ��ة وال �ح �ك �م��ة
السديدة.
ولعبت الكويت دورا كبيرا
ف ��ي االس� � ��راع ب��ات �خ��اذ مجلس
االم ��ن ال �ق��رار ال �خ��اص ب�خ��روج

ال � � �ع� � ��راق م � ��ن أح� � �ك � ��ام ال �ف �ص��ل
ال� � �س � ��اب � ��ع ف� � ��ي م � �ي � �ث� ��اق االم� � ��م
امل� �ت� �ح ��دة وت �ح �ق �ي �ق��ه م �ك��اس��ب
ك �ب �ي��رة واس� �ت� �ع ��ادت ��ه س �ي��ادت��ه
ك��ام �ل��ة غ �ي��ر م �ن �ق��وص��ة وق��وت��ه
االقتصادية في املنطقة ووطد
أي� �ض ��ا ال� �ع�ل�اق ��ة االخ� ��وي� ��ة ب�ين
البلدين.
وت�ش�ي��ر ال ��زي ��ارات امل�ت�ب��ادل��ة
وامل� � �س � ��اع � ��ي امل � �ت� ��واص � �ل� ��ة ب�ين
البلدين ال��ى تحقيق املزيد من
التطور واالزدهار لطي صفحة
املاضي وبناء مستقبل مشرق
وزاهر للشعبني الشقيقني.

 27نوفمبر
 ال � �ع� ��راق ي ��رف ��ع ح �ج ��م ق� ��وات� ��ه ف��يالكويت الى  450الف جندي.
 يستمع مجلس االمن الدولي الذييعقد جلسة خاصة الى شهادة مطولة
م� ��ن س �ت ��ة الج� �ئ�ي�ن ح � ��ول امل� �م ��ارس ��ات
ال �ل��ان � �س � ��ان � �ي � ��ة ل� � �ل� � �ق � ��وات ال � �ع� ��راق � �ي� ��ة
واغ �ت �ص ��اب ال �ك��وي��ت وي �ع �ل��ن م �ن��دوب
ال�ك��وي��ت ان ال�ج�ن��ود ال�ع��راق�ي�ين ق��ام��وا
ب�ت�ع��ذي��ب واغ �ت �ص��اب ون �ه��ب ال�ك��وي��ت
وش�ع�ب�ه��ا ب�ط��ري�ق��ة ت�ع�ي��د ال ��ى ال��ذاك��رة
عهد القراصنة.
 28نوفمبر
 مندوب الكويت لدى االمم املتحدةيبلغ مجلس االمن بان قوات االحتالل
ال� �ع ��راق� �ي ��ة ت� �ق ��وم ب � �م � �ص ��ادرة وث ��ائ ��ق
ال�ه��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة واح� ��راق مستندات
وممتلكات ف��ي اع�م��ال اره��اب متزايدة
ب�غ�ي��ة ارغ � ��ام ال �ك��وي �ت �ي�ين ع �ل��ى م �غ��ادة
وطنهم.
 م�ج�ل��س األم ��ن ي�ت�ب�ن��ى ق ��رار ي�ن��ددب� �م� �ح ��اول ��ة ال � � �ع� � ��راق ت �غ �ي �ي ��ر ال �ب �ن �ي��ة
السكانية للكويت وتدمير السجالت
امل��دن �ي��ة ال �ت��ي ت�ح�ت�ف��ظ ب �ه��ا ال�ح�ك��وم��ة
الشرعية وي�خ��ول ال �ق��رار االم�ي�ن العام
بيريز دي كوبا الوصاية على نسخة
ال �س �ج��ل ال �س �ك��ان��ي ح �ت��ى  1اب 1990
وال � ��ذي ت ��م ت �ه��ري �ب��ه م ��ن ال �ك��وي��ت بعد
االجتياح العراقي.
 29نوفمبر
 يتخذ مجلس االم ��ن ب��أك�ث��ري��ة 12صوتا مقابل صوتني وامتناع الصني
ع��ن ال�ت�ص��وي��ت ق ��رار ي�ج�ي��ز اس�ت�خ��دام
ال � �ق� ��وة اذا ل� ��م ي �ن �س �ح��ب ال� � �ع � ��راق م��ن
الكويت بحلول  15يناير 1991م.
 ي �ط �ل��ب ال � �ق� ��رار  678ب � ��ان ي�ت�م�ث��لال�ع��راق تماما ل�ل�ق��رارات االم��م املتحدة
ال�ت��ي ت�ل��زم��ه ب��االن�س�ح��اب م��ن الكويت
واعادة حكومة الكويت الشرعية.
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يصادف اليوم وغدا احتفاالت دولة الكويت بمرور  55عاما على ذكرى االستقالل و  25عاما على ذكرى تحرير الكويت من براثن
العدوان العراقي الغاشم وفي هذا السياق تنشر «الدستور» ملفا شامال يواكب هذه األحداث.

 26فبراير  1991تحرير الكويت
وإعالن األحكام العرفية ثالثة أشهر
تتمة المنشور ص12
 30نوفمبر
 ي��رف��ض ال �ع��راق امل�ه�ل��ة ال �ت��ي ح��دده��ام �ج �ل��س االم � � ��ن ل� ��ه مل� � �غ � ��ادرة ال �ك��وي��ت
ب �ح �ل��ول م �ن �ت �ص��ف ش �ه��ر ي �ن��اي��ر واال
سيواجه خطر الحرب ويصف العراق
القرار بانه غير مشروع وباطل.
 ي �ع �ل��ن ال��رئ �ي��س ب� ��وش ان ال ��والي ��اتامل� �ت� �ح ��دة س �ت ��دع ��و وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
العراقي ط��ارق عزيز ل��زي��ارة واشنطن
ويقترح ب��ان يفعل ص��دام حسني املثل
ويستقبل وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة األميركي
ج � �ي � �م ��س ب � �ي � �ك ��و ف � � ��ي م � ��وع � ��د م�ل�ائ ��م
للجانبني قبل مهلة مجلس االمن.
 2ديسمبر
 باكستان تعلن انها سترسل قواتالى املنطقة.
 3ديسمبر
 ل �ج �ن��ة ح �ق ��وق االن � �س ��ان ال �ت��اب �ع��ةللجمعية العامة لالمم املتحدة تدين
ب��أغ�ل�ب�ي��ة س��اح �ق��ة ان �ت �ه��اك��ات ال �ع��راق
الخطيرة لحقوق االنسان ضد الشعب
الكويتي.
 5ديسمبر
 واش� �ن� �ط ��ن ت ��وج ��ه أق � � ��وى ت �ح��ذي��رل � �ب � �غ ��داد وت � �ه � ��دد ب ��اس � �ت � �خ ��دام ال� �ق ��وة
ب� �ص ��ورة م �ف��اج �ئ��ة وم �ك �ث �ف��ة ان رف��ض
العراق االنسحاب واإلفراج عن الرهائن.
 س �ل �ط ��ات ب � �غ� ��داد ت� �ع ��دم ال �ف��ري��قالخزرجي
 9ديسمبر
 ب �ي �ك��ر ي �ت �ه��م ب � �غ� ��داد ب��ال �ت�ل�اع��ببمواعيد املباحثات األميركية العراقية
في العاصمتني.
  10ديسمبر فرنسا وأميركيا تعززان قوتيهمافي الخليج وواشنطن ترسل طائرات
من طراز اف – .15
 12ديسمبر
 ب � � ��دأت واش� �ن� �ط ��ن ف� ��ي م �ض��اع �ف��ةحجم مشاة االسطول وقواتها البرية
امل �ن �ت �ش ��رة وب� �ل ��غ ح �ج �م �ه��ا  480ال ��ف
ج �ن��دي م �ق��اب��ل ن �ص��ف م �ل �ي��ون ج�ن��دي
عراقي في املواجهة.
 17ديسمبر
 العراق يستدعي  50الفا من قواتاالحتياط.

االم� � ��ن ح �ت ��ى ي �ت��م ان� �س� �ح ��اب ال� �ق ��وات
العراقية املعتدية من الكويت.

 19ديسمبر
 ت� �ص ��در م �ن �ظ �م��ة ال �ع �ف ��و ال ��دول �ي ��ةامنستي انترناشونال تقريرا مفصال
ي �ت �ن ��اول ان �ت �ه��اك��ات ال � �ع ��راق امل�خ�ت�ل�ف��ة
ل�ح�ق��وق االن �س��ان ف��ي ال�ك��وي��ت ويطالب
ال�ح�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة ب��إن�ه��اء اج��راءات �ه��ا
ال� ��وح � �ش � �ي� ��ة واالغ � � �ت � � �ص � ��اب وال� �س� �ج ��ن
وال�ت�ع��ذي��ب واالب � ��ادة امل�ت�ع�م��دة للشعب
الكويتي.
 مليون شخص في بغداد يستعدونلتمارين االخالء.
 العاهل السعودي يبلغ دول مجلسالتعاون ان النظام الغربي الحالي فشل
ويدعو الى نظام عربي جديد.
 ح ��ام� �ل� �ت ��ا ط� � ��ائ� � ��رات أم� �ي ��رك� �ي� �ت ��انتتجهان الى الخليج.
 25ديسمبر
 ي�ج�ت�م��ع ق ��ادة م�ج�ل��س ال�ت�ع��اونالخليجي في الدوحة ويتفقون على
وضع ترتيبات امنية دفاعية شاملة
م��ن شأنها ان تضمن االم��ن القومي
واالق�ل�ي�م��ي ل�ب�ل��دان امل�ج�ل��س وي�ش��دد
ال � �ق� ��ادة ف ��ي ب �ي��ان �ه��م ع �ل��ى ض � ��رورة
ان � �س � �ح� ��اب ك� ��ام� ��ل وغ � �ي� ��ر م � �ش ��روط
للقوات العراقية من الكويت واعادة
ح�ك��وم�ت�ه��ا ال �ش��رع �ي��ة ب �ق �ي��ادة سمو
األمير الشيخ جابر األحمد.
 29ديسمبر
 دعوة العراقيني البالغني  17الىالخدمة العسكرية.
 تركيا تستعد الغ�لاق حدودهامع العراق.
 ق��وة عمل بحرية من  13سفينةتتجه من الفلبني الى الخليج.
اول يناير 1991
 ال ��رئ� �ي ��س األم � �ي ��رك ��ي ي ��ؤك ��د انادارت��ه تفعل كل ما بوسعها اليجاد
حل سلمي وتجنب نشوب حرب قبل
الوعد النهائي يوم  15يناير.
 30ديسمبر
 ف��ي خ�ت��ام زي��ارت��ه للصني سمواألم �ي��ر ال�ش�ي��خ ج��اب��ر األح �م��د يعرب
ع� ��ن ب ��ال ��غ ت� �ق ��دي ��ره مل ��وق ��ف ال �ص�ي�ن
امل �ب ��دئ ��ي ت� �ج ��اه االح � �ت �ل�ال ال �ع��راق��ي
ل �ل �ك��وي��ت ،آم �ل�ا ان ي�س�ت�م��ر ال�ض�غ��ط
على ال�ع��راق إلج�ب��اره على االمثثال
للقرارات الدولية.
 3يناير
 -ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح� �م ��د ن��ائ��ب

 18فبراير
 ق��وات االح �ت�لال ال�ع��راق�ي��ة تواصلمخططاتها االجرامية ضد املواطنني
ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ،ح �ي ��ث ق ��ام ��ت ب� ��إع� ��دام 8
كويتيني بينهم سيدتان ،بعد اقتحام
منازلهم.

استعراض للقوات خالل االحتفال بتحرير الكويت

رئيس الوزراء وزير الخارجية يعلن
رف �ض��ه ال �ت ��ام ل �ت �ق��دي��م اي ت �ن��ازالت
للنظام العراقي بهدف التوصل الى
تسوية سلمية ألزمة الخليج.
 7يناير
 سمو ول��ي العهد الشيخ سعدالعبدالله يقول ان تباشير العودة
وت �ح��ري��ر ال �ك��وي��ت وال �ت �خ �ل��ص من
ال � �ع� ��دوان ال� �ع ��راق ��ي ال � �غ� ��ازي ب��ات��ت
قريبة باذن الله تعالى.
 10يناير
 جيمس بيكر وزي��ر الخارجيةاألم �ي��رك �ي��ة ي�ع�ل��ن ف �ش��ل م�ح��ادث��ات��ه
مع وزي��ر الخارجية العراقي طارق
عزيز.
 14يناير
 واش� �ن� �ط ��ن ت �ع �ل��ن ف �ش ��ل م�ه�م��ةاالم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل�ل�ام ��م امل� �ت� �ح ��دة ف��ي
ب�غ��داد عقب م�ح��ادث��ات اج��راه��ا مع
رئيس النظام العراقي.
 15يناير
 ت �ن �ت �ه��ي ع �ن��د م �ن �ت �ص��ف ال�ل�ي��لامل �ه �ل��ة ال �ت��ي م�ن�ح�ه��ا م�ج�ل��س االم��ة
ال��دول��ي بموجب ق ��راره االخ�ي��ر رقم
 678للنظام ال�ع��راق��ي ك��ي ينسحب
من الكويت سلميا.
 17يناير
 ب ��دأت ق ��وات ال�ت�ح��ال��ف ال��دول��يف� � ��ي ال � �س� ��اب � �ع� ��ة م� � �س � ��اء ب� �ت ��وق� �ي ��ت
واشنطن الثالثة بتوقيت الخليج
ش��ن ال �ه �ج��وم ال �ج��وي ع�ل��ى ال �ق��وات
العراقية لتحرير الكويت.
 -ه �ج��وم ج ��وي م �ك��ون م��ن ث�لاث

م ��وج ��ات ن �ف��ذت��ه ال � ��ف وث �م��ان �م��ائ��ة
طائرة أميركية وبريطانية اقلعت
من قواعد بوسط وغرب السعودية.

 29يناير
 ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي ج ��ورج ب��وشيقول :اننا سنرى الكويت م��رة اخرى
حرة ون��رى كابوس االحتالل العراقي
قد انتهى.

 18يناير
 سمو ول��ي العهد الشيخ سعدالعبدالله يوجه كلمة الى املرابطني
داخ��ل الكويت ق��ال فيها :ان العالم
اج� �م ��ع ي �ش �ه��د ل �ح �ظ ��ات ت��اري �خ �ي��ة
فاصلة ب�ين انتصار الحق والعدل
واندحار الباطل والعدوان.

 30يناير
 م �ش��اة ال�ب�ح��ري��ة األم �ي��رك �ي��ة تشنهجوما بريا على اهداف عراقية داخل
الكويت ملدة  15ساعة متواصلة.

 19يناير
 الشيخ علي الخليفة الصباحوزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ي� ��ؤك� ��د ان ال �ج �ي��ش
وال� � �ط� � �ي � ��ران ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ي� ��ؤدي� ��ان
دورهما بشكل كامل تحت القيادة
املوحدة لقوات التحالف الدولي.

 1فبراير
 متحدث عسكري س�ع��ودي يعلنت �ح��ري��ر م��دي �ن��ة ال�خ�ف�ج��ي ال�س�ع��ودي��ة
وتطهيرها تماما من القوات العراقية،
بعد معركة ضارية استمرت  30ساعة
بال توقف.

 21يناير
 ق��وات التحالف تطور الهجومع �ل ��ى ال � �ق� ��وات ال� �ع ��راق� �ي ��ة ب��ال �ت �ق��دم
ص��وب ال �ح��دود الكويتية ف��ي اط��ار
اس�ت�ع��دادات�ه��ا لشن ال�ه�ج��وم البري
على القوات الغازية.

 5فبراير
 وزارة ال � � ��دف � � ��اع ال� �ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ةاع � �ل � �ن� ��ت ان� � �ض� � �م � ��ام اك � � �ث � ��ر م � � ��ن 100
ش� ��اب ك��وي �ت��ي م �ت �ط��وع ال� ��ى ص �ف��وف
ال �ق��وات البريطانية ف��ي الخليج بعد
خضوعهم ل ��دورة عسكرية تدريبية
مكثفة وسريعة.

 25يناير
 الرئيس املصري محمد حسنيمبارك يؤكد ان عجلة حرب تحرير
ال �ك��وي��ت ق��د دارت ول ��ن ت�ت��وق��ف اال
بانسحاب القوات العراقية وعودة
الشرعية الى الكويت.
 27يناير
 ال � � �ع� � ��راق ي� �ط� �ل ��ق ص ��واري � �خ ��هب� ��ات � �ج� ��اه ك � ��ل م � ��ن ال� � ��ري� � ��اض وت ��ل
اب�ي��ب ،وت��م تدميرها قبل الوصول
الهدافها.

 11فبراير
 مصدر كويتي بالطائف يعلن انالحكومة برئاسة سمو الشيخ سعد
العبدالله ولي العهد ورئيس مجلس
ال� � ��وزراء س ��وف ت �ك��ون اول م��ن ي��دخ��ل
الكويت بعد تحريرها.
 13فبراير
 خ� ��ادم ال �ح��رم�ين ال �ش��ري �ف�ين امل�ل��كفهد بن عبدالعزيز يؤكد اصرار بالده
ع�ل��ى م��واص�ل��ة تنفيذ ق ��رارات مجلس

 20فبراير
 ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ج ��ورج ب��وشي��رف��ض خ �ط��ة ال �س�ل�ام ال �ت��ي اق�ت��رح�ه��ا
ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �س ��وف� �ي� �ي� �ت ��ي م �ي �خ��ائ �ي��ل
ج� ��ورب� ��ات � �ش� ��وف ل� ��وق� ��ف ال� � �ح � ��رب ف��ي
ال �خ �ل �ي��ج وق � � ��ال :ان� �ه ��ا اق � ��ل ك �ث �ي��را م��ن
امل �ط �ل��وب ،م�ش�ي��را ال��ى ان��ه ل�ي��س هناك
مجال للمساومة او التنازل مع النظام
العراقي.
 23فبراير
 ال��رئ �ي��س األم �ي��ري �ك��ي ي�ع�ل��ن منحبغداد مهلة حتى يوم السبت لكي يبدأ
سحب قواته من الكويت دون شروط.
 24فبراير
 الرئيس األميريكي ج��ورج بوشي�ع�ط��ي ال �ض��وء االخ �ض��ر ل�ق��ائ��د ق��وات
التحالف الجنرال نورمان شوارزكوف
لشن الهجوم البري لتحرير الكويت.
 26فبراير
 ق � ��وات ال �ت �ح��ال��ف ال� ��دول� ��ي ت�ح�ك��مق �ب �ض �ت �ه��ا ع� �ل ��ى ال� �ك ��وي ��ت وت �ح��اص��ر
ال� �ق ��وات ال �ع��راق �ي��ة ال �ت��ي ب � ��دأت تظهر
عليها دالئل االنهيار.
 27فبراير
 صاحب السمو أمير البالد الشيخج��اب��ر األح �م��د ي �ص��در م��رس��وم��ا يعلن
فيه تطبيق االحكام العرفية ملدة ثالثة
أشهر ويعني سمو ولي العهد ورئيس
مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله
حاكما عسكريا على البالد.
 1مارس
 ق��وات التحالف تعلن وقف اطالقال�ن��ار ف��ي الخليج اع�ت�ب��ارا م��ن الساعة
ال �ث��ام �ن��ة ص �ب��اح��ا ب �ع��د اع�ل��ان ال �ع��راق
ق�ب��ول��ه ل�ج�م�ي��ع ق � ��رارات م�ج�ل��س االم��ن
الدولي املتعلقة باالزمة بعد ان لحقت
ب��ه وبجيشه هزيمة ك�ب��رى نتج عنها
تدمير القدرة العسكرية العراقية ووقع
 80الف اسير وانهيار القيادة العراقية.

14

محليات

aldostoor

الخميس  17جمادى األولى  25 . 1437فبراير 2016

رفع العلم فوق بيت القرين احتفاال باألعياد الوطنية

مباني الكويت وميادينها ترتدي حلة

بمناسبة احتفاالت
الكويت باألعياد
الوطنية تزدان مباني
القطاعين العام
والخاص والميادين
والشوارع بمناسبة
احتفاالت الكويت
باألعياد الوطنية بحلة
الفرح متأللئة بصور
رائعة من اضواء الزينة
التي تعكس احدى الصور
الرائعة لحب الوطن
والتفاف المواطنين
حول قيادتهم
السياسية وعلى رأسها
صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح.
وقد قام وزير اإلعالم
وزير الدولة لشؤون
الشباب ورئيس اللجنة
العليا لالحتفال باألعياد
والمناسبات الوطنية
الشيخ سلمان الحمود
امس برفع علم الكويت
في متحف بيت شهداء
القرين بمناسبة األعياد
الوطنية التي تشهدها
البالد.

وق� � � ��ال ال � �ح � �م ��ود ل� �ك ��ون ��ا ع �ل��ى
ه��ام��ش االح�ت�ف��ال�ي��ة ان ��ه ف��ي مثل
ه��ذا ال�ي��وم م��ن ع��ام  1991شهدت
الكويت عالمة فارقة في تاريخها
الحديث حيث سطرت مجموعة
م��ن اب �ط��ال ال�ك��وي��ت االب� ��رار اروع
ص��ور البطولة واالس�ت�ب�س��ال في
مقاومة العدوان الغاشم وقدموا
ال � �غ ��ال ��ي وال� �ن� �ف� �ي ��س دف� ��اع� ��ا ع��ن
وط �ن �ه��م .واوض� ��ح ان الكويتيني
اث�ب�ت��وا تماسكهم وتفاعلهم في
االزم� ��ات وش�ك�ل��وا وح ��دة وطنية
ح�ق�ي�ق�ي��ة ال م�ص�ط�ن�ع��ة وان ه��ذا
ال� �ص ��رح ب �ي��ت ال �ق ��ري ��ن ه ��و اك �ب��ر
دليل على ذل��ك سائال امل��ول��ى عز
وج ��ل ان ي�ت�ق�ب�ل�ه��م م ��ع ال �ش �ه��داء
ويصبر ذويهم.
واك� ��د ان م�ت�ح��ف ب �ي��ت ال�ق��ري��ن
رم��ز م��ن رم��وز الوطنية والكفاح
ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى ارض ال�ك��وي��ت
وسجل الشهداء بملحمة القرين
ت �ك��ات �ف �ه��م ف ��ي ال � �س ��راء وال� �ض ��راء
مشيرا إلى انه حينما نستذكرهم
البد ان نشيد بكل من ساهم في
دح � ��ر ال � � �ع � ��دوان ال� �غ ��اش ��م س� ��واء
كانت مقاومة عسكرية او مدنية
ادت ال��ى تحرير ال�ك��وي��ت وع��ودة
كرامتها.
واض� � ��اف ان� ��ه ب �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة
واحتفاال باالعياد الوطنية ال بد
ان نستذكر جميع الدول الشريفة
التي وقفت وتحالفت معنا لدحر
ال � �ع� ��دوان وق ��دم ��ت ال� �ش� �ه ��داء ف��ي
سبيل تحرير الكويت.
م��ن ن��اح�ي��ة اخ ��رى أك��د السفير
األمريكي ل��دى الكويت دوغ�لاس
س� �ي� �ل� �ي� �م ��ان أه � �م � �ي� ��ة ال � �ت � �ع� ��اون
امل�ت��واص��ل ب�ين ال��والي��ات املتحدة
وال �ك��وي��ت ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل �ج��االت
ودوره ف� � � ��ي ت � �ح � �ق � �ي� ��ق االم� � � ��ن
واالستقرار باملنطقة.
وج � ��دد س �ي �ل �ي �م��ان ف ��ي رس��ال��ة
تالها نيابة عن الرئيس االمريكي
ب� ��اراك اوب��ام��ا ب�م�ن��اس�ب��ة وص��ول
ال�ب��ارج��ة االم��ري�ك�ي��ة (ي��و اس اس
أرلينغتون  -ال بي دي  )24 -الى
ال �ك��وي��ت ت��زام �ن��ا م��ع اح�ت�ف��االت�ه��ا
ب��االع �ي��اد ال��وط�ن�ي��ة ال �ت��زام ب�لاده
ب�ح�م��اي��ة اس �ت �ق��رار وأم ��ن منطقة
الخليج.
واس �ت��ذك��ر ف ��ي ه� ��ذه امل�ن��اس�ب��ة
ال� �ت� �ح ��ال ��ف ال� � ��دول� � ��ي ال� � � ��ذي ض��م
ال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح ��دة و 34دول� ��ة
لتحرير دول��ة الكويت م��ن براثن
العدوان العراقي الغاشم قبل 25
عاما معتبرا ذل��ك التحالف أكبر
دل �ي��ل ع �ل��ى أن أم��ري �ك��ا ح��ري�ص��ة
على أمن الكويت والخليج.
واع � � ��رب م ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر ع��ن
ت �ق��دي��ر ب�ل��اده ل �ل��دور امل �ه��م ال��ذي

الحمود:
الكويتيون أثبتوا
تماسكهم
وتفاعلهم في
األزمات وشكلوا
وحدة وطنية
حقيقية
سيليمان :التعاون
بين أميركا
والكويت يساهم
في تحقيق األمن
واالستقرار
بالمنطقة

وزير اإلعالم يرفع العلم في بيت القرين

ت ��ؤدي ��ه دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ف ��ي دع��م
العمل االنساني باملنطقة السيما
ال ��وض ��ع االن� �س ��ان ��ي ال �ن ��اج ��م ع��ن
االزمة السورية.
م��ن جانبه اش��اد ق��ائ��د ال�ق��وات
ال �ب �ح��ري��ة االم ��ري� �ك� �ي ��ة ب��ال �ق �ي��ادة
املركزية وقائد األسطول الخامس
ن��ائ��ب األدم � �ي ��رال ك�ي�ف��ن دون �غ��ان
ب �ع �م��ق وم �ت��ان��ة ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ت��ي
ت��رب��ط ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ودول ��ة

الكويت مؤكدا الحرص املشترك
ع � �ل ��ى ت � �ط ��وي ��ره ��ا ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
املجاالت والسيما العسكرية.
م� ��ن ج �ه �ت��ه اع � � ��رب آم � ��ر ال� �ق ��وة
البحرية العميد ركن بحري خالد
ال �ك �ن��دري ف ��ي ك �ل �م��ة م �م��اث �ل��ة عن
تقدير الكويت للتضحيات التي
قدمتها الواليات املتحدة وقوات
ال�ت�ح��ال��ف ل�ت�ح��ري��ره��ا م��ن ب��راث��ن
العدوان العراقي الغاشم.

 1961عام االستقالل في عهد
األمير الراحل الشيخ عبداهلل السالم
مع االحتفال بالذكرى ال�ـ55
للعيد الوطني ل��دول��ة الكويت
يستذكر الكويتيون بكل فخر
واع� �ت ��زاز أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال��راح��ل
امل� �غ� �ف ��ور ل� ��ه ال �ش �ي ��خ ع �ب��دال �ل��ه
ال�س��ال��م ال�ص�ب��اح بوصفه (أب��و
االستقالل) عندما وقع واملقيم
ال�س�ي��اس��ي ف��ي ال�خ�ل�ي��ج ول�ي��ام

لوس عام  1961على الرسالتني
امل � �ت � �ب� ��ادل � �ت�ي��ن ب �ي ��ن ال � �ك� ��وي� ��ت
وال�ح�ك��وم��ة البريطانية بشأن
إلغاء معاهدة الحماية املوقعة
عام  1899وبموجبها حصلت
الكويت على استقاللها التام.

وقال ان الشعب الكويتي واجه
خ�لال تلك ال�ف�ت��رة املظلمة محنة
عصيبة استشهد خاللها العديد
من املواطنني واملقيمني.
وك� ��ان� ��ت ال� �س� �ف ��ارة االم��ري �ك �ي��ة
ل��دى ال�ب�لاد ق��د اعلنت أن سفينة
ال �ن �ق��ل واالن � � � ��زال ال �ب��رم��ائ��ي (ي��و
اس اس أرلينغتون  -ال ب��ي دي
  )24س �ت �ش ��ارك ل �ل �م��رة األول� ��ىف��ي اح �ت �ف��االت األع �ي��اد ال��وط�ن�ي��ة
تأكيدا الل�ت��زام ال��والي��ات املتحدة
بأمن الكويت وسالمتها.
وق� � � � � � ��ال امل � � �ل � � �ح� � ��ق اإلع� �ل ��ام � � ��ي
ل�ل�س�ف��ارة االم��ري�ك�ي��ة م ��ارك ب��وس
ف��ي ت�ص��ري��ح ل�ك��ون��ا ع�ل��ى هامش
ح� �ف ��ل أق ��ام� �ت ��ه ق � �ي� ��ادة ال �س �ف �ي �ن��ة
(أرلينغتون) لتكريم العسكريني
ال �ك��وي �ت �ي�ين واألم��ري �ك �ي�ي�ن ال��ذي��ن
شاركوا في حرب تحرير الكويت
ع ��ام  1991إن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
أرسلت السفينة ارلينغتون إلى
ه �ن��ا خ�ص�ي�ص��ا م ��ن أج ��ل إظ �ه��ار
ال� �ت ��زام ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ت�ج��اه
ال �ك��وي��ت وت�ص�م�ي�م�ن��ا ل�ي��س فقط
ع�ل��ى االح �ت �ف��ال ب �م��رور  25ع��ام��ا
م��ن ال �ش��راك��ة م �ن��ذ ال �ت �ح��ري��ر ع��ام

 1991بل أيضا لتعزيز مستقبلنا
امل� �ش� �ت ��رك ف� ��ي ال � �س �ل�ام وال� ��رخ� ��اء
م��ؤك��دا أن ال�ب�ل��دي��ن ي�ع�م�لان معا
م� ��ن أج � ��ل ح� ��ل م� �ش ��اك ��ل امل �ن �ط �ق��ة
ومعالجة قضايا األمن االقليمي.
من جانبه أعرب الكابنت شون
ب�ي�ل��ي ق��ائ��د ال�س�ف�ي�ن��ة ع ��ن ف�خ��ره
واعتزازه باستضافة حفل تكريم
ق� ��دام� ��ى امل� �ح ��ارب�ي�ن االم��ري �ك �ي�ي�ن
والكويتيني مشيرا إلى أن عملية
ع��اص �ف��ة ال �ص �ح��راء ك��ان��ت ح��دث��ا
بارزا قام على عالقات متينة بني
الواليات املتحدة والكويت.
ب��دوره وص��ف العقيد رودري��ك
أري�ن�غ�ت��ون ق��ائ��د م �ش��اة البحرية
االم� ��ري � �ك � �ي� ��ة (امل� � ��اري � � �ن� � ��ز) وأح � ��د
امل� �ش ��ارك�ي�ن ف� ��ي ح � ��رب ال �ت �ح��ري��ر
حضور السفينة أرلينغتون إلى
ال�ب�لاد ألول م��رة بالحدث ال�ن��ادر
ال� � ��ذي ي �ج �س��د وي� ��ؤك� ��د ال �ش��راك��ة
ب�ين ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وال�ك��وي��ت
وي �ع��زز ال �ت �ع��اون ال �ع �س �ك��ري بني
الجانبني.
وأع� ��رب ال��رق �ي��ب ع�ل��ي مقهوي
أحد الكويتيني الذين شاركوا في
حرب التحرير عن سعادته برؤية
مشاركة السفينة أرلينغتون في
ال ��ذك ��رى ال � �ـ 25ل�ل�ت�ح��ري��ر متمنيا
ل�ل��رواب��ط العسكرية ب�ين الكويت
وال � ��والي � ��ات امل �ت �ح ��دة م ��زي ��دا م��ن
ال �ت �ط��ور واالزده � � ��ار ب �م��ا ي�ص��ون
س�ل�ام ��ة األراض � � � ��ي ال �ك��وي �ت �ي��ة ال
س �ي �م��ا ف ��ي ض� ��وء االض� �ط ��راب ��ات
وح � ��ال � ��ة ع� � ��دم االس � �ت � �ق � ��رار ال �ت��ي
تشهدها منطقة الشرق االوسط.
أم��ا ال��رق�ي��ب ع�ل��ي دش�ت��ي وه��و
أي �ض��ا م ��ن أب �ن ��اء ال �ك��وي��ت ال��ذي��ن
ش � ��ارك � ��وا ف� ��ي م� �ع ��رك ��ة ال �ت �ح��ري��ر
فوصف موقف حكومة الواليات
امل �ت �ح��دة امل �س��ان��د ل�ل�ك��وي��ت أث�ن��اء
ال �غ��زو ال �ع��راق��ي ع ��ام  1990ب��أن��ه
م� ��وق� ��ف ال ي� �ن� �س ��ى م� �ش� �ي ��را إل ��ى
الحجم الكبير للقوات االمريكية
ودورها في تحرير الكويت.
أم��ا ال��رق�ي��ب ي��وس��ف ال�خ��واري
م��ن أب�ن��اء الكويت ال��ذي��ن شاركوا
في معركة التحرير فقال إن آثار
وقفة الواليات املتحدة والجهود
التي بذلتها ال ت��زال واضحة في
استدامة األمن والسالم في البالد
وف��ي اط��ار االح�ت�ف��ال باالعياد
الوطنية قال املدير العام لبلدية
ال �ك��وي��ت م .اح �م��د امل �ن �ف��وح��ي إن
اع�ي��اد الكويت الوطنية مناسبة
إلع � �ل ��اء ق� �ي ��م ال � � � ��والء واالن � �ت � �م ��اء
وتبعث على الفخر بشعب ضرب
اروع امثلة الوطنية اب��ان محنة
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الفرح وتتألأل بأضواء الزينة

لقطة جماعية خالل االحتفال بمشاركة البارجة األميركية في أعياد التحرير

تتمة المنشور ص14
الغزو العراقي عام .1990
واضاف املنفوحي في تصريح
ص� � �ح � ��اف � ��ي :الب� � � ��د ان ن �س �ت ��ذك ��ر
ب� ��ال � �ع� ��رف� ��ان ك � ��ل م � ��ن اس � �ه� ��م ف��ي
رفعة ش��أن ه��ذا الوطن ونهضته
الس �ي �م��ا ال �ش �ه��داء االب � ��رار ال��ذي��ن
ق� ��دم� ��وا ارواح� � �ه � ��م ف� � ��داء ل �ل��وط��ن
ف ��ي س �ب �ي��ل ت� �ح ��ري ��ره م ��ن ب��راث��ن
االحتالل.
وم � � � ��ن ن� ��اح � �ي� ��ة اخ � � � � ��رى ت �ق �ي��م
م �ح��اف �ظ��ة االح � �م � ��دي اح �ت �ف��ال �ي��ة
خاصة ضمن برنامج احتفاالتها
باالعياد الوطنية اليوم الخميس
ب � �م � �ن � �ف ��ذ ال � �ن� ��وي � �ص � �ي� ��ب ال� � �ب � ��ري
ح�ي��ث يستقبل أط �ف��ال املحافظة
األش � �ق� ��اء واألص � ��دق � ��اء ال �ق��ادم�ي�ن
ال � ��ى ال� �ب�ل�اد ب� ��االع �ل�ام وال� �ه ��داي ��ا
ال��رم��زي��ة وال �ح �ل��وي��ات ال�ش�ع�ب�ي��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة م �ت �م �ن�ي�ن ل� �ه ��م ط �ي��ب
االقامة واملشاركة في االحتفاالت
باالعياد الوطنية وهنأ محافظ
االح� �م ��دي ال �ش �ي��خ ف � ��واز ال �خ��ال��د
ال� � �ق � � �ي � ��ادة ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ل� �ل� �ب�ل�اد
بمناسبة األعياد الوطنية لدولة
الكويت معبرا في برقيتي تهنئة
ال � ��ى س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ
ص�ب��اح االح �م��د ال�ج��اب��ر الصباح
وسمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف
االح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ع��ن
أخلص آيات التهاني والتبريكات
باملناسبات الوطنية.
وأرس � � � � ��ل م � �ح ��اف ��ظ االح � �م� ��دي
ب� ��رق � �ي� ��ات م� �م ��اث� �ل ��ة ال � � ��ى رئ� �ي ��س
ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي س �م��و ال�ش�ي��خ
س � ��ال � ��م ال � �ع � �ل� ��ي ون � ��ائ� � ��ب رئ� �ي ��س
ال �ح��رس ال��وط�ن��ي ال�ش�ي��خ مشعل
االح� �م ��د وس �م��و ال �ش �ي��خ ن��اص��ر
امل� �ح� �م ��د وس � �م� ��و ال� �ش� �ي ��خ ج��اب��ر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.

وم � ��ن ن��اح �ي��ة اخ� � ��رى واص �ل��ت
سفارات الكويت وقنصلياتها في
مختلف دول العالم احتفاالتها
باالعياد الوطنية.
حيث اقامت القنصلية العامة
ل��دول��ة الكويت ف��ي البصرة حفل
اس � �ت � �ق � �ب� ��ال ب � �ح � �ض� ��ور م� �ح ��اف ��ظ
البصرة ماجد النصراوي وعدد
من املسؤولني العراقيني واعضاء
البعثات الدبلوماسية.
ورف ��ع القنصل ال�ص�ب��اغ بهذه
امل �ن��اس �ب��ة أس �م��ى آي� ��ات ال�ت�ه��ان��ي
والتبريكات الى مقام سمو أمير
ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح �م��د
ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح وس� �م ��و ول ��ي
ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح� �م ��د
الجابر الصباح وحكومة وشعب

خالل احتفال سفارتنا في اليونان

احتفال سفارة الكويت في الصني باألعياد الوطنية

ال� �ك ��وي ��ت م �ت �م �ن �ي��ا دوام ال �ت �ق��دم
واالزدهار لدولة الكويت.
وق��ال ف��ي كلمة ل��ه ام��ام الحفل
ال� � � � � ��ذي ح� � �ض � ��رت � ��ه ش� �خ� �ص� �ي ��ات
س�ي��اس�ي��ة ورج � ��ال دي ��ن وش �ي��وخ
ع �ش��ائ��ر ان اح� �ت� �ف ��االت ال �ك��وي��ت
باعيادها الوطنية تتميز بطابع
خاص كونها تتزامن مع الذكرى
ال� �ع ��اش ��رة ل �ت��ول��ي س �م��و االم �ي��ر
م �ق��ال �ي��د ال �ح �ك��م ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت
وت��ول��ي س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د والي��ة
العهد.
من جهته قال محافظ البصرة
في كلمة له ان احتضان البصرة
الح�ت�ف��االت القنصلية الكويتية
باالعياد الوطنية يؤكد للجميع
م� �ت ��ان ��ة ال � �ع�ل��اق� ��ات ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة -

ال �ع��راق �ي��ة ال �ت��ي وص �ل��ت ال ��ى أوج
عطائها في الوقت الحالي.
كما أقامت سفارة الكويت لدى
ارمينيا حفل استقبال بحضور
م �م �ث��ل ال� �ق� �ي ��ادة االرم� �ن� �ي ��ة وزي ��ر
ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
أردي��م اس��ادري��ان ووزي��رة املهجر
هرانوش هاكوبيان.
ورف � � � � � � � � ��ع س � � �ف � � �ي� � ��ر ال � � �ك� � ��وي� � ��ت
ل� � ��دى ارم� �ي� �ن� �ي ��ا وع� �م� �ي ��د ال �س �ل��ك
ال ��دب� �ل ��وم ��اس ��ي ب� �س ��ام ال �ق �ب �ن��دي
ب � �ه� ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة اس � �م� ��ى آي � ��ات
ال�ت�ه��ان��ي وال�ت�ب��ري�ك��ات ال ��ى مقام
سمو امير ال�ب�لاد الشيخ صباح
االح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح وسمو
ولي العهد الشيخ ن��واف االحمد
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح وس �م��و رئ�ي��س

م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
املبارك الحمد الصباح والشعب
الكويتي كما اقامت السفارة على
ه��ام��ش ال�ح�ف��ل ال ��ذي اق �ي��م مساء
ام ��س ال �ث�ل�اث��اء م �ع��رض��ا ل�ل�ص��ور
والكتب الخاصة ب��دول��ة الكويت
اض��اف��ة ال ��ى ق �س��م خ ��اص يجسد
ال�ت��راث والبيئة الكويتية وقسم
خاص باملأكوالت الكويتية.
واق��ام��ت س �ف��ارة ال�ك��وي��ت لدى
ال� �ب ��رت� �غ ��ال ح� �ف ��ل اس� �ت� �ق� �ب ��ال ف��ي
ال� �ع ��اص� �م ��ة ل� �ش� �ب ��ون ��ة ب �ح �ض��ور
ع� � � � ��دد م � � ��ن ك � � �ب� � ��ار امل � � �س� � ��ؤول� �ي��ن.
واع��رب سفير دول��ة الكويت لدى
ال �ب��رت �غ��ال ال �س �ف �ي��ر ال �ش �ي��خ فهد
ال �س��ال��م ع��ن ت�م�ن�ي��ات��ه ب�م��زي��د من
التقدم واالزدهار واالمن والرخاء
للكويت وأهلها ف��ي ظ��ل القيادة
ال �ح �ك �ي �م��ة وال � �س� ��دي� ��دة ل �ح �ض��رة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
وسمو ولي عهده األمني.
وحضر الحفل مساعدة وزي��ر
ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال� �ت� �ع ��اون
ال ��دول ��ي وزي � ��رة ال ��دول ��ة ت�ي��ري�س��ا
ريبيرو وعدد من كبار املسؤولني
بالدولة منهم سكرتير عام وزارة
الخارجية السفيرة آنا مارتينيو
ورئ � � � �ي � � � ��س امل� � � � ��راس� � � � ��م ال � �س � �ف � �ي ��ر
أنطونيو أمليدا ليما ومستشارة
رئ � �ي� ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ل �ل �ش��ؤون
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �س �ف �ي��رة ل��وي�س��ا
أمل� � �ي � ��دا ب� ��اس � �ت� ��وس وم� �س� �ت� �ش ��ار
رئيس الجمهورية لشؤون البيئة
ت� �ي ��اغ ��و ب �ي �ت��ا إي� �ك ��ون� �ي ��ا ووزي � ��ر
ال � ��دف � ��اع وال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ال �س ��اب ��ق
لويس أمادو.
كما حضر الحفل عميد السلك
ال��دب �ل��وم��اس��ي س�ف�ي��ر ال�ف��ات�ي�ك��ان
وي� � �ن � ��و ب� �ي� �س� �ي� �ج ��ات ��و ورؤس� � � � ��اء
ال�ب�ع�ث��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة العربية
واألج �ن �ب �ي��ة وأع� �ض ��اء ب��ال �ب��رمل��ان

ال� �ب ��رت� �غ ��ال ��ي وع � � ��دد م� ��ن م�م�ث�ل��ي
االح��زاب السياسية منهم ممثلة
رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ال� �س ��اب ��ق زع �ي��م
ال �ح��زب االش �ت��راك��ي الديمقراطي
النائبة نيلسا دي سيلفا وممثل
رئ�ي��س ال� ��وزراء ال�ن��ائ��ب ري �ك��ارود
ب �ش �ي �ج��ا وش� �خ� �ص� �ي ��ات ث �ق��اف �ي��ة
وس�ي��اس�ي��ة وإع�لام �ي��ة ب� ��ارزة في
البرتغال
كما اقامت سفارة دولة الكويت
ل� � � ��دى ال� � �ص �ي��ن ح � �ف� ��ل اس� �ت� �ق� �ب ��ال
وق��ال��ت ال �س �ف��ارة ف��ي ب �ي��ان ام��س
ان االح �ت �ف��ال ب��األع �ي��اد الوطنية
يدعونا للشعور بمزيد من الفخر
واالعتزاز بتاريخ دولتنا الحديث
ال � � ��ذي ب� � ��دأ م � ��ع اس� �ت� �ق�ل�ال� �ه ��ا ف��ي
إرس ��اء دع��ائ��م النهضة والتطور
امل ��دن ��ي وق �ي ��ام دول� ��ة امل��ؤس �س��ات
التي سطرها الدستور والقانون
وان� �ص� �ب ��ت ب � ��األس � ��اس ف� ��ي ب �ن��اء
اإلن � � �س� � ��ان ال� �ك ��وي� �ت ��ي وت �ن �م �ي �ت��ه
وتوفير الحياة الكريمة له.
وأض ��اف ��ت ان ذك� ��رى ال�ت�ح��ري��ر
ت� �ع� �ي ��د ال � � ��ى ذاك� ��رت � �ن� ��ا وح ��دت� �ن ��ا
ال��وط �ن �ي��ة أم� ��ام األزم� � ��ات وامل �ح��ن
وم ��ا ق��دم��ه ش �ه��داؤن��ا األب � ��رار من
ت� �ض� �ح� �ي ��ات ل � �ل� ��وط� ��ن وم � ��واق � ��ف
األش� � �ق � ��اء واألص� � ��دق� � ��اء م� ��ن دول
وش� � �ع � ��وب ال � �ع� ��ال� ��م م � ��ع ال �ش �ع��ب
الكويتي.
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معرض صور لمسيرة األمير
في العمل السياسي
ن �ظ��م امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة
والفنون واآلداب في مكتبة الكويت
الوطنية مساء ام��س االول معرضا
للصور الفوتوغرافية تناول مسيرة
س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األحمد الجابر الصباح خالل عمل
سموه بالسياسة.
وق � � � ��ال االم � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام امل� �س ��اع ��د
ل�ق�ط��اع ال�ث�ق��اف��ة ف��ي امل�ج�ل��س محمد
العسعوسي لكونا ان املجلس اراد
االحتفال بطريقته الخاصة بأعياد
البالد الوطنية وهي العيد الوطني
الـ  55وذكرى التحرير الـ  25ومرور
 10سنوات على تولي سمو االمير
مقاليد الحكم.
وذك� � � � ��ر ان امل � �ج � �ل� ��س ه� � � ��دف م��ن
املعرض ع��رض مسيرة حياة سمو
ام �ي��ر ال �ب�لاد ال�س�ي��اس�ي��ة وامل�ح�ط��ات
واالدوار امل �خ �ت �ل �ف��ة ال �ت ��ي ق� ��ام ب�ه��ا
سموه تجاه الكويت حاكما للبالد
او من خالل اسهاماته في املجاالت
ال�س�ي��اس�ي��ة واالع�ل�ام �ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة

جانب من املعرض

وب� �ق� �ي ��ة امل� � �ج � ��االت م� ��ؤك� ��دا ان ت�ل��ك
امل �س �ي��رة ك ��ان ل�ه��ا االث� ��ر ال�ك�ب�ي��ر في
تطور وتنمية الكويت.
واض��اف ان املجلس ح��رص على
توثيق هذه املسيرة فوتوغرافيا من
خ�لال ه��ذ امل�ع��رض لتعكس انشطة

الهالل األحمر يطلق «الرغيف
الـ  »12لمساعدة السوريين
أطلقت جمعية الهالل االحمر
م�ش��روع الرغيف ال�ـ  12ملساعدة
األس� � ��ر ال� �س ��وري ��ة ال� �ن ��ازح ��ة ف��ي
ل�ب�ن��ان ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع الصليب
األحمر اللبناني.
وق � � ��ال م ��وف ��د ال �ج �م �ع �ي��ة ال ��ى
لبنان د .مساعد العنزي لكونا
إن ستة آالف أسرة سورية نازحة
ستستفيد من هذا املشروع ملدة
ش �ه��ر ف��ي ع ��دة م �ن��اط��ق بمدينة
طرابلس شمالي لبنان موضحا
أن � ��ه س� �ي� �ج ��ري ت� ��وزي� ��ع  12أل ��ف
ربطة خبز يوميا حيث تحصل
ك��ل أس ��رة ع�ل��ى  14رغ�ي�ف��ا كبيرا
يوميا.
وأض � � ��اف أن اخ� �ت� �ي ��ار أم��اك��ن
امل� �خ ��اب ��ز س �ي �ك��ون ع �ل��ى أس ��اس
القرب من أماكن سكن النازحني
السوريني لتوفير عناء ومشقة
الحصول عليه في ضوء ظروف

الوفيات

ال�ط�ق��س وال �ع��واص��ف واألم �ط��ار
التي يشهدها لبنان خ�لال هذه
الفترة.
وذك � � ��ر أن ال �ج �م �ع �ي��ة وزع� ��ت
ح �ت��ى االن أك �ث��ر م ��ن  45م�ل�ي��ون
رغ� � � �ي � � ��ف خ� � �ب � ��ز م� � �ن � ��ذ ان� � �ط �ل��اق
م �ش��روع ال��رغ �ي��ف ال ��ذي اس�ت�ف��اد
منه العديد م��ن األس��ر السورية
النازحة استفادة كبيرة.
وأوض ��ح أن م �ش��روع الرغيف
ي ��أت ��ي م �س��اه �م��ة م ��ن ال�ج�م�ع�ي��ة
ف��ي تحسني ال �ظ��روف املعيشية
ل�ل�أس��ر امل �ح �ت��اج��ة ال �ت��ي ت�ع��ان��ي
ظ� ��روف� ��ا ص �ع �ب��ة م� ��ؤك� ��دا ح��رص
جمعية الهالل األحمر الكويتي
على مواصلة تقديم املساعدات
اإلنسانية إلغاثة النازحني.

سموه في مجاالت عمله في وزارات
ال��دول��ة املختلفة ولعل اب��رزه��ا عمل
سموه وزيرا للخارجية.
واوضح العسعوسي ان املعرض
صاحبه محاضرة بعنوان شهادات
ع �ل��ى ع �ص��ر ال �ش �ي��خ م �ب ��ارك ال�ك�ب�ي��ر

ح� ��اض� ��ر ف� �ي� �ه ��ا ال � �ب� ��اح � �ث� ��ان ب ��اس ��م
ال �ل��وغ��ان��ي وع �ل��ي امل �س �ع��ودي حيث
ق��دم��ا م ��ن خ�لال �ه��ا مل �ح��ات مختلفة
عن اسهامات الشيخ مبارك ودوره
ب� ��وض� ��ع ال � �ك ��وي ��ت ع� �ل ��ى ال� �خ ��ارط ��ة
السياسية في املنطقة آنذاك.

طائرات الجزيرة تتزين بعلم الكويت

مواقيت الصالة

إحدى طائرات الجزيرة مزينة بعلم الكويت

ت� �ن� �ط� �ل ��ق ط � � ��ائ � � ��رات ش ��رك ��ة
ط � �ي� ��ران ال� �ج ��زي ��رة ال � ��ى ك� ��ل م��ن
دب��ي عمان والبحرين وبيروت
وج � � ��دة وال� � ��ري� � ��اض وال� �ق ��اه ��رة
واالس� � � �ك� � � �ن � � ��دري � � ��ة وس � � ��وه � � ��اج
واالق � � � � �ص� � � � ��ر وش� � � � � � ��رم ال � �ش � �ي� ��خ
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واس �ي��وط واس�ط�ن�ب��ول ومشهد
م�ت��زي�ن��ة بعلم ال�ك��وي��ت وش�ع��ار
تحيا الكويت.
وق � ��ال � ��ت ال � �ش� ��رك� ��ة ف � ��ي ب �ي��ان
ص �ح��اف��ي خ �ص��ت ب ��ه ك ��ون ��ا ان
ال�ش��رك��ة بمناسبة االح�ت�ف��االت

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

وذك� � � ��ر ان امل � �ح� ��اض� ��رة ت �ن ��اول ��ت
م �ح �ط��ات م �ه �م��ة م ��ن م �س �ي��رة دول ��ة
الكويت م��ن خ�لال االدوار واالف�ع��ال
ال�ت��ي لعبها الشيخ م�ب��ارك لتثبيت
كيان دولة الكويت.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

• ال �ش �ي��خ /س��ال��م ن��اص��ر ح�م��ود
ال �ع �ل��ي امل ��ال ��ك ال� �ص� �ب ��اح 46 ،ع��ام��ًا،
(يشيع التاسعة صباح اليوم) ،عزاء
ال ��رج ��ال :دي� ��وان امل��رح��وم ال �ش �ي��خ /ح�م��ود
ال �ع �ل��ي امل ��ال ��ك ال �ص �ب ��اح ،ال �ق��ادس �ي��ة ،ق،4
ش ،45م �ن��زل  ،19ت �ل �ف��ون،66033336 :
عزاء النساء :العديلية ،ق ،3ش ،30منزل ،3
تلفون99666488 :
• ن��وي��ر م �ب��ارك ق�ب�ي��ل ال��رش�ي��دي،
أرم �ل��ة :ع�ب��دال�ل��ه م�ط�ل��ق امل�س�ي�ل��م75 ،
ع��ام��ًا( ،ش�ي�ع��ت) ،ال�ع��ارض�ي��ة ،ق ،1ش،2
م ،1تلفون94447077 :
• ه� �ب ��اس غ � � ��زاي ال �ع �ت �ي �ب��ي80 ،
ع��ام��ًا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :ب�ي��ان ،ق ،6ش،22
م ،44بجانب السفارة األميركية ،تلفون:
 ،65775772ن�س��اء :املنقف ،ق ،1ش،119
م ،41تلفون66037224 :
• ب��دري��ة س�ل�م��ان راض� ��ي ،أرم �ل��ة:
خ �ل �ي �ف ��ة س� �ل� �م ��ان ع � �ي� ��د 78 ،ع ��ام ��ًا،
(ش� �ي� �ع ��ت) ،رج � � ��ال :ال� �ع ��ارض� �ي ��ة ،ق،11
ش األول ،ج ،4م ،1ت �ل �ف��ون99271400 :
  ،99455875 - 660118811ن �س��اء:عبدالله املبارك ،ق ،5ش ،524م ،14تلفون:
99799817 - 99499095
• م� �ط ��ره ع �ي��د خ �ل��ف ال� �ع ��ازم ��ي،
أرملة :جمعان النزيري العازمي90 ،
ع��ام��ًا( ،ش�ي�ع��ت) ،ال�ق�ص��ور ،ق ،4ش،11
م ،7ت�ل�ف��ون- 65608886 - 66155146 :
65010071
• م�ن�ي��رة ف�ه�ي��د ن��اج��م املحيلبي،
أرم�ل��ة :سويلم علي عبود السويليم
ال�ع��ازم��ي 65 ،ع��ام��ًا( ،شيعت) ،الظهر،
ق ،4ش ،1م ،62ت �ل �ف��ون- 55570770 :
55510088
• مزيد إنويديس زيد الحسيني،
 73عامًا( ،شيع) ،رجال :النعيم ،ق ،1ش،9
م ،5تلفون ،55648464 :نساء :الواحة ،ق،3
ش ،10م ،16تلفون99037722 :
• ش ��اك ��ر م �ح �م ��ود ع �ل��ي أس �ط��ى
أح �م��د ب�ه�ب�ه��ان��ي 82 ،ع��ام��ًا( ،ي�ش�ي��ع
التاسعة صباح غد الجمعة) ،رجال:
ال �ح �س �ي �ن �ي��ة ال� �ج ��دي ��دة ،ال � �ش� ��رق ،ت �ل �ف��ون:
 ،65100091ن�س��اء :ال�ي��رم��وك ،ق ،2ش،1
ج ،1م25أ ،تلفون25351502 :

واالع � � � �ي� � � ��اد ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة ح �ط��ت
بالعديد م��ن ال�ع��واص��م منذ 22
ال �ش �ه��ر ال � �ج� ��اري وه � ��ي ت�ح�م��ل
ه � ��ذا ال� �ش� �ع ��ار ل �ت �ع �ك��س اف � ��راح
الكويتيني بأعيادهم الوطنية.
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