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هن����أ مطلق عم����ر أبورقبة 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صب����اح األحمد وس����مو ولي 
عهده األمني واحلكومة الرشيدة 
والشعب الكويتي الكرمي مبناسبة 

اليوم الوطني ويوم التحرير.
وقال: »ف����ي مثل هذه األيام 
نس����تذكر املاضي اجلميل رغم 
مرارته ودور اآلب����اء واألجداد 
الذين س����طروا أجم����ل وأروع 
األمثلة في الكفاح والعمل اجلاد 
في سبيل العيش الكرمي والدفاع 
عن تراب الوطني حتى استطاعت 
الكوي����ت الدولة ان تنهض بني 

األمم باستقالليتها وسيادتها كوطن شامخ وعال 
له كيانه وعزته ورفعته«.

واستذكر أبورقبة ما سطره أبناء الوطن الواحد 
كافة ابان الغ����زو الصدامي من تالحم وتعاضد 
وتكاتف ب����ني فئات املجتمع الكويتي والتفافهم 
حول القيادة الشرعية كاجلسد الواحد ما عزز من 
قوتها لتعود كما كانت حرة أبية. واضاف »كما 

نس����تذكر في مثل هذه األيام 
الدور البطولي لشهداء الواجب 
األبرار الذين ضحوا بأرواحهم 
الغالية في سبيل حترير البالد 

من العدوان الغاشم.
ودعا أبورقبة الى ترجمة 
دعوات س����مو األمير الشيخ 
صب����اح األحمد قائد نهضتنا 
أفعال وخط����ط تنموية  الى 
وترسيخ هذه الدعوات السامية 
في نفوس األبناء واحلرص 
املبادئ  على غرس مثل هذه 
ف����ي تعاملنا وتعايش����نا مع 
األح����داث وتعزيز كل ما من 
شأنه رفع اسم الكويت عاليا، وكل ذلك لن يتأتى 
إال بتضافر اجلهود وتقوية روابط االخوة بني 
املواطن����ني لنحقق العزة والرفعة للوطن ليظل 
شامخا نس����تظل بظله حتت قيادتنا احلكيمة 
لصاحب الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد 
وسمو ولي عهده األمني وان يحفظ اهلل الكويت 

واحة أمن وأمان.

خالد دميثير جانب من االحتفال

البدر: األعياد الوطنية مناسبة الستذكار األولويات

إضاءة في عيدي الوطني والتحرير

حتتف����ل الكوي����ت هذه 
االيام بالعديد من املناسبات 
املهمة والغالية على نفس 
كل مواطن ومواطنة، فبعد 
أن احتفلنا في يناير املاضي 
بالذكرى الرابعة لعيد جلوس 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، نحتفل هذه 
االيام بذكرى تولي سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، 
كما نحتف����ل بأغلى أعيادنا 
ومناسباتنا الوطنية، عيد 
االس����تقالل الوطني اليوم 
وذكرى التحرير التاس����عة 

عشرة، وكلها مناس����بات عزيزة على النفس، 
وحتمل في طياتها املشاعر الوطنية واالماني 
الكبرى والتطلع الدائم نحو اس����تمرار البناء 
والتطور ف����ي املجتمع. وفي هذه املناس����بات 
أدلى مدير عام الصندوق الكويتي عبدالوهاب 
البدر بتصريح هذا نصه: ال ش����ك ان االحتفال 
بهذه املناسبة الوطنية يعبر عن مشاعر الفخر 
واالعتزاز واإلحساس باالنتماء لوطننا الغالي، 
فعيد جلوس سمو األمير مبنزلة جتديد دائم 
للبيعة املباركة من الشعب لقائد مسيرته وجتديد 
تام للثقة في حتقيق اآلمال والطموحات املرجوة 
وثق����ة أكيدة في عبور البالد نحو املس����تقبل، 
بقيادة س����موه حفظه اهلل، والى جواره سمو 
ولي العهد الذي نتقدم منه في الذكرى الرابعة 
الختياره وليا للعهد بخالص التهاني والتبريكات، 
متمنني لكويتنا حتت قيادة سمو األمير وسمو 
ولي العهد في ظل حكومتنا الرشيدة كل تقدم 

وازدهار. وأضاف البدر قائال: 
نحن نتطلع دائما بأمل في 
ه����ذه املناس����بات الوطنية 
الى املس����تقبل، ونستذكر 
املاضي، ك����ي يكون لنا فيه 
العبرة وال����درس، فاالعياد 
الوطني����ة لالوط����ان، امنا 
مناسبات للمراجعة واستذكار 
االولويات، وبصفة خاصة 
فإن العي����د الوطني للدولة 
يعيدنا الى اجراء استقالل 
الكويت، وجه����ود قياداتها 
وأبنائه����ا املخلصني، الذين 
كافحوا من اجل نيل استقالل 
البالد، وتطلعوا الى بناء وطن يقوم على دولة 
املؤسس����ات ويس����عى خلير املواطنني ورفعة 
شأنهم واقامة حياة دميوقراطية سليمة تعلي 
من شأن الفرد، وحتقق الرفاهية ألبنائه. ولعله 
من نافلة القول ان نتذكر في هذا السياق، انشاء 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، 
الذي كان أحد الصروح احلضارية التي أقامتها 
الكويت، لتعلن للعالم أجمع، واألمة العربية في 
القلب منه، عن الدولة الوليدة، احلديثة العهد 
باالستقالل، وعن توجهاتها نحو املستقبل، كدولة 
تتطلع الى وجود فاعل في املجتمعني العربي 
والدولي. ولعلنا ونحن نحتفل بعيد االستقالل، 
نتذكر اننا قبل أس����ابيع قليلة احتفلنا مبرور 
48 عاما على نش����أة الصندوق الكويتي، الذي 
اليزال يواصل مسيرته منذ االستقالل في خدمة 
املجهود العاملي من أجل التنمية، بكل ما يحققه 

من مردود اقتصادي وسياسي للكويت.

في غمرة االحتفاالت الوطنية مبرور 49 سنة 
للعي����د الوطني ومبرور 19 عاما على التحرير 
نرى الكويت سنبلة خير معطاء تنحني أمام 
العاصفة لكنها قوية مثمرة ال ميكن ألي كان أن 
يتجاوز عليها أو يطويها في ملفات النسيان، 
وه����ذا ديدن الكبار بفعله����م وتأثيرهم في كل 

مكان وزمان.
كافح الكويتيون قبل نحو خمس����ني عاما 
وأكثر من أجل بناء دولة حديثة مبا تعنيه هذه 
الكلمات من حتقيق التعاون واملشورة واحترام 
الرأي والرأي اآلخر، وخالل ثالثة عقود تبوأت 
الكويت مكانة مرموقة على جميع املستويات 
إقليميا وعربيا ودوليا ونعم املواطن،ن واملقيمون 
باألمن واالستقرار والرخاء، وسجلت التجربة 
الكويتية في التنمية والرفاه ضمن أفضل الدول 

على املس����توى العاملي، وقدم نظام احلكم الرش����يد ومازال مثاال 
يحتذى في مختلف مناحي احلياة.

العيد الوطني وعيد التحرير يقدمان فرصا إلعادة تقييم اوضاعنا 
من وح����ي املاضي البعيد ومرحلة االحتالل الغاش����م والتحرير، 
واملرحلة الراهنة واملس����تقبلية في ض����وء التبدالت واملتغيرات 
االقتصادية واملالي����ة العاملية وتداعياتها عل����ى االقتصادات في 
مختلف االصقاع، فالعالم يتهيأ للدخول في مرحلة مختلفة ماليا 
واقتصاديا ورمبا سياسيا واجتماعيا، وفي ضوء ذلك علينا اإلعداد 

واالستعداد للمرحلة املقبلة.
العودة إلى الس����نوات والعقود املاضية، ونحن نتابع الواقع 
ونتطلع الى املستقبل البد من التذكير بأن الكويت اعطتنا جميعا 
الكثير وان من واجبنا ان نقف مراجعة مع النفس ماذا قدمنا لها 
قبل ان نقترح هنا أو نطلق نقدا هناك، بخاصة ان املرحلة الراهنة 

تتطلع لعمل دؤوب إلجناز نقلة نوعية في منط 
حياتنا في شتى املناحي بحيث نصون ما حققنا 
طوال السنوات املاضية، ومنهد الطريق لألجيال 
القادمة لبلوغ مصاف الدول والشعوب االكثر 

تقدما وازدهارا على املستوى العاملي.
محطات وإضاءات برزت في ليل ظلمة االحتالل 
الغاشم، ومنها احلركة التعاونية االستهالكية 
التي قارعت احملتل بالنضال الس����لبي الفعال 
الذي استطاع توفير قوت الكويتيني واملقيمني، 
وبنفس القوة منع احملتل من االس����تيالء على 
املخزون السلعي، وتشارك في هذه املهمة الكبيرة 
رجال من مختلف االطياف واملواقع القيادية، 
وكانت حتركات جلنة تنفيذية للحركة التعاونية 
حتظى بدعم القيادة وفي اتصال منظم، وانتقل 
الكويتيون الى منط عمل حيوي وفعال لم يكن 
يوما في أذهان الشباب من ابناء الديرة، واألمثلة كثيرة وان كنا قد 
اقتطفنا منها جتربة احلركة التعاونية الكويتية ألسباب عدة في 

مقدمتها تولي مسؤولية اللجنة املكلفة بتسيير االمور آنذاك.
ومع دخولنا العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين في ظل 
عالم يتهيأ لرسم خط جيد رائده االنتاجية العاملية والتركيز على 
اإلبداع بعيدا عن تبادل اللوم واالكتفاء بتوجيه النقد واالنتقاد، 
وللكويت ميزة كبيرة لالنطالق مجددا لتحلق لتشكل رأس قاطرة 
اقتصادي����ا وماليا وتكون مركزا اقليميا يربط بني دول املش����رق 
واملغرب، والتجارب االستثمارية واملالية واالجتماعية والسياسية 
قادرة على السير بالكويت إلى األمام في ظل قيادة تتمتع باخلبرة 
والنزاهة وحتظى باحترام اقليمي وعربي ودولي، ويقع على عاتق 
الكويتيني مسؤوليات كبيرة كل في موقعه للمساهمة في التقدم 

واالرتقاء الى العاملية.

بقلم رئيس ومدير اتحاد الجمعيات أثناء 
االحتالل عبداللطيف الخرازة

مطلق أبورقبة

عبدالوهاب البدر

دميثير: نأمل أن يسود التعاون واالستقرار
 وأن تكون الفترة المقبلة لإلنجازات

أبورقبة لترجمة أقوال صاحب السمو إلى أفعال
وخطط تنموية وترسيخها في نفوس األبناء

الشبعان: احتفال الكويت بأعيادها يعكس التالحم الوطني 

مركز العمل التطوعي يناشد التقيد بالقوانين الخاصة بالَعَلم
ناشد مركز العمل التطوعي املواطنني واملقيمني التقيد بالقوانني 

اخلاصة بعلم البالد وعدم وضعه وتعليقه بشكل خاطئ.
وقال املركز في بيان صحافي ان العلم يعبر عن هيبة الدولة 
ويعكس قيمة الوطن في نفوس أبنائه وما يحملونه من احترام 

ووقار له ولقياداتهم السياسية ورموزهم التاريخية.
وأوضح املركز ان لعلم الكويت مكانة خاصة في قلوب أبنائه 
فه����و عالمة بارزة في كل منزل ومؤسس����ة حكومية أو خاصة 
السيما انه يعتبر عالمة مميزة تدل على مدى العالقة الوطيدة 

التي تربط أبناء هذا الوطن بقياداته.
واضاف ان علم الكويت يجسد الوطنية واألصالة والعنفوان 
ويعبر عن مدى استعداد أبنائه للدفاع عنه بكل ما ملكت أميانهم 

حتى لو وصل األمر الى التضحية بالروح.
ودعا املركز الى احلد من الظواهر التي من ش����أنها ان تعكر 
صفو االحتفال مبناسبة العيد الوطني وعيد التحرير مثل رش 
الرغوة وغيرها من السلوكيات غير املسؤولة والتي تركت آثارا 

سلبية في األعوام السابقة.
وناشد أولياء األمور ضرورة تبصير أبنائهم مبا يتمتع به 
العيد الوطني من مكانة خاصة في نفوس أهل الكويت حيث مّن 
اهلل عليها بأن أصبحت دولة مستقلة تتمتع بسيادتها الكاملة 

على أراضيها وكذلك ملحمة عيد التحرير.
وأش����ار الى أهمية االبتعاد عن الس����لوكيات اخلاطئة أثناء 

االحتفاالت والتمسك بالعادات والتقاليد.
وقال مركز العمل التطوعي ان العيد الوطني وعيد التحرير 
مناسبتان عزيزتان على قلب كل كويتي ومقيم اذ انهما ينميان 
الروح الوطنية لدى الشباب مشيرا الى ان هناك دروسا وعبرا 
يجب ان يستفاد منها الش����باب كالتضحيات التي قدمها اآلباء 

للحفاظ على الكويت وترابها حرة مستقلة.
وتقدم مركز العمل التطوعي الى س����مو األمير وسمو ولي 
العهد والى كل املواطنني واملقيمني على أرض الكويت بالتهنئة 

بحلول االحتفاالت باألعياد الوطنية.

الحرس الوطني: وحدة الموسيقى أنتجت أغنية »أنت األصل يا كويت«

»التجاري« يعّيد مع المسنين بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير
حتت رعاية البنك التجاري الكويتي ومشاركة 
منه في االحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير 
اقام البنك حفال للمس���نني وبحضور وفد من 
البنك وذلك ملشاركتهم والضفاء جو من السرور 
والبهجة بهذه املناسبة الوطنية وحتقيق مشاركة 

فعلية.
واشارت املديرة التنفيذية في ادارة االعالن 
والعالقات العامة بالبنك اماني الورع ان مشاركة 
البنك التجاري آلبائنا وامهاتنا نزالء دار املسنني 
تأتي من منطلق حسه الوطني واالجتماعي في 
التواصل مع كل افراد املجتمع، واضافت الورع 
ان البنك اتخذ هذه املناسبات فرصة ايجابية 
للتواصل مع املؤسسات االجتماعية واالنسانية 
في مثل هذا الوقت من العام، واحياء عيد سنوي 
تتزين وتتجمل فيه الكويت وترتدي ثوبا جديدا 
في كل مكان فيها لذا كان من الواجب مشاركة 
نزالء الدار هذه الفرحة لنشعرهم مبدى اهمية 

وجودهم ومشاركتهم لنا هذه الفرحة.
وكان في استقبال نزالء الدار حلظة جتمعهم 

في ديوانية الدار فرقة موسيقية شعبية عادت بهم 
الى الكويت القدمية من حيث االغاني والرقصات 
التعبيرية والعروض الفنية واالغاني الوطنية 
والزي الكويتي االصيل، باالضافة الى كل ما هو 
قدمي وتراثي في املأكوالت واملشروبات وكان 
البنك قد رجع بهم الى يوم من ايام االحتفاالت 
القدمية، وقد ارتس���مت على وجوههم فرحة 
العودة الى الزمن اجلميل وفرحة جتديد هذا 

الزمن مبا فيه من تراث محبب الى قلوبهم.
واعرب مدير ادارة رعاية املسنني علي حسن 
عن شكره وتقديره للبنك التجاري على هذه 
اللفتة الكرمية التي ساهمت في ادخال الفرح 
على قلوب نزالء الدار مبناسبة احتفال الكويت 
بعيدها الوطني وذكرى التحرير، متمنيا السرة 

البنك التجاري املزيد من التقدم واالزدهار.
اجلدير بالذكر ان هذه اخلطوة من جانب البنك 
هي امتداد لالنشطة االجتماعية االخرى الكثيرة 
التي يقوم بها البنك حرصا منه على التواصل 

مع املؤسسات االجتماعية واالنسانية.

قامت وحدة موس����يقى احلرس الوطني بتأليف اغنية 
وطنية جديدة حتمل عنوان »انت االصل يا كويت« من كلمات 
املقدم عادل فريج وأحلان املقدم احمد يوسف محمد وغناء 
فرقة التلفزيون، وذلك ضمن مشاركة احلرس الوطني في 

احتفاالت البالد بالعيد الوطني ويوم التحرير املجيد.
يشار الى ان وحدة موسيقى احلرس الوطني سبق ان 

اصدرت العديد من االغاني في كثير من املناسبات الوطنية 
الغالية على قلوب اجلميع والتي تس����اهم بشكل فعال في 
رفع الروح املعنوية وتعبر بصدق واخالص عن مدى الوالء 
واالنتماء للكويت الغالية وقيادتها الرشيدة. هذا وتشمل 
احتفاالت احلرس الوطني باالعياد الوطنية العديد من االنشطة 
منها تزيني املعسكرات بعلم الدولة وشعارها بجانب الصور 

اخلاصة بصاحب السمو االمير القائد االعلى للقوات املسلحة 
وسمو ولي عهده االمني باالضافة الى العديد من التظاهرات 
االحتفالية االخرى والتي اس����تخدمت ف����ي انتاجها احدث 
التقنيات التكنولوجية في فنون االضاءة الظهار معسكرات 
ومرافق احلرس الوطني بافضل صورة تعبيرا عن مظاهر 

البهجة والسرور التي تعيشها البالد هذه االيام.

قال مختار تيماء، خالد دميثير: نهنئ صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح االحمد وس���مو ولي عهده األمني الشيخ نواف 
األحمد ورئي�س احلكوم��ة واحلكوم��ة الرش���ي���دة والش���عب 
الكويتي بعيد اجللوس لصاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
االحمد وكذلك الذكرى الرابعة لتولي س���مو ولي العهد وذكرى 
االستقالل والتحرير، كما أهنئ الشعب الكويتي بأسره واسأل 
اهلل العل���ي القدير أن مين علينا باألم���ن واألمان في ظل قيادة 

صاحب السمو األمير.
واضاف: نأمل بهذه املناسبة أن يسود التعاون بني السلطتني 
من أجل استقرار بلدنا احلبيب الكويت وأن تكون الفترة القادمة 
فترة إجنازات وعمل خاصة أننا نعيش في ظل أسرة آل الصباح 
منذ مئات السنني، مرة أخرى، حفظ اهلل الكويت في ظل صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح االحمد.

هنأ محمد راشد الش���بعان صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي عهده 
األمني واحلكومة الرشيدة بالعيد الوطني وعيد 

التحرير.
وقال الشبعان إن الكويت حتتفل هذه االيام 
باالعي���اد الوطنية التي نس���تمد منها املواعظ 
وال���دروس مؤكدا ان ذلك يعكس مدى التالحم 
الوطن���ي بني ابناء الوطن ب���كل اطيافه، حيث 
الفرح���ة والبهجة والتس���امح واحترام اآلراء 
وتفعيل الدميوقراطية التي جبل عليها مجتمعنا 

الكويتي.
وأوضح ان الكويت كانت وس���تظل نبراسا 
للحق بلدا للحريات املتزنة منذ الق���دم حيث 

ق���دم الرعي���ل األول بصمات واضحة نس���ير 
عليها اآلن تكرس املفه���وم الوطني الصحيح 
التي سطرها رجال  البط����والت  مس���تذك���را 
الكويت األوفياء في الس���اب���ق السيم���ا ابان 
الغزو الصدامي الهمجي، الذي توحدت خالله 
الصفوف والفئات في صورة تعكس مدى الروح 
األخوي���ة التي يتمتع بها الشعب الكويتي في 

أحلك الظروف.
 ودعا محمد راشد الشبعان اهلل العلي القدير 
أن يحفظ الكويت أميرا وحكومة وش���عبا في 
ظ���ل القيادة احلكيمة لصاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي عهده األمني 

واحلكومة الرشيدة.

مواعيد بنك الدم
 في عطلة العيدين
 الوطني والتحرير

العالقات  ادارة  صرح مدي���ر 
العامة واإلعالم فيصل الدوسري 
ان مواعيد العمل في بنك الدم في 
أيام العيد الوطني وعيد التحرير 
وعطلت املولد النبوي التي تبدأ 
من اليوم حتي 1 مارس وستكون 
من الساعة 10 صباحا حتى الرابعة 
عصرا يوم اخلميس أما أيام اجلمعة 
والسبت واألحد واالثنني فسيكون 
العمل من الساعة 8 صباحا حتى 

الثانية ظهرا.
وب���دوره ناش���د الدوس���ري 
املواطنني واملقيمني وكل من يحب 
هذه األرض الطيبة بالتوجه الى 
بنك الدم للتبرع حتى يساهموا 
في رسم الفرحة وإكمال البهجة 
إلخوانه���م املرض���ى واملصابني 
واستطاعتهم ملش���اركتنا فرحة 

األعياد.

محمد الشبعان

)كرم دياب(االحتفاالت بدأت علم الكويت على إحدى السيارات


