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فهد الفهدد.فؤاد الفالح الشيخة فريحة األحمد

الفقيد الراحل الشيخ باسل الصباح خالل ترؤسه اللجنة املنظمة لسباق الزوارق السريعة في مارس 1990

الشاهين: »حدس« ستظل وفّية 
لمصالح الوطن وحريات المواطنين

أص���درت احلركة 
الدستورية االسالمية 
)حدس( بيانا مبناسبة 
حلول ذكرى االستقالل 
في 19 يونيو اجلاري، 
وقال املسؤول االعالمي 
للحركة احملامي أسامة 
الش���اهني ان البي���ان 
تضم���ن التأكيد على 
القدير  ش���كر املولى 
س���بحانه على نعمه 
التي ال حتصى ولطفه 
الدائم بوطننا احلبيب 
وابناء شعبه الطيبني، 
بجانب تهنئة صاحب 
السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف االحمد بحلول 
هذه املناسبة الوطنية املميزة.

وقال الشاهني: »إن البيان تضمن التأكيد على استحضار الدور 
الكبير الذي لعب���ه األمير الراحل عبداهلل الس���الم الصباح )أبو 
الدس���تور( في استقالل الكويت عام 1961، بجانب جيل املؤسسني 
من رجاالت الوطن الرواد، وضرورة االقتداء بخطاهم الس���ديدة 
وعطائهم الالمحدود للكوي���ت الغالية، وتعزيز الوحدة الوطنية 

واحلفاظ على أمن البلد واستقالله واستقراره«.
وأضاف الشاهني ان البيان تضمن التأكيد على دور احلركة منذ 
اعالن تأسيس���ها عام 1991 بأن تكون في طليعة املتشرفني بخدمة 
الوطن ومصاحله، واملواطنني وحقوقهم وحرياتهم، وستظل ثابتة 
ووفية لهذه املبادئ حتت قيادة صاحب السمو االمير في ظل مبادئ 
دستور 1962 على حد قول بيان احلركة، وفيما يلي نص البيان:

ان حلول ذكرى االستقالل 1961 والغاء اتفاقية احلماية البريطانية 
املبرمة 1899 يستوجب منا التأكيد على املعاني التالية:

أوال: شكر الباري عز وجل على نعمه الدائمة، ولطفه وعنايته 
سبحانه بوطننا احلبيب، مرددين قوله تعالى: )بلدة طيبة ورب 

غفور(.
ثانيا: تهنئة صاحب الس���مو األمير وسمو ولي عهده حفظهما 
الباري ورعاهما، وممثلي االمة املنتخبني والسلطات العامة، وعموم 

املواطنني واملواطنات، بحلول هذه الذكرى الغالية.
ثالثا: االس���ترحام على األمير الراحل عبداهلل السالم الصباح، 
أبو الدستور ووالد االستقالل، وجيل املؤسسني للنهضة املعاصرة 

لكويتنا العزيزة.
رابعا: استقالل وازدهار الوطن، ورفاهية وأمان املواطنني معنويا 
وماديا، واس���تمرار الوحدة الوطني���ة وتعزيزها، يتطلب تعاون 

اجلميع اجلاد والصادق.
خامسا: احلركة الدستورية اإلس���المية � وليدة فجر التحرير 
1991 � أوقفت نفسها منذ البدء في طليعة املتشرفني بخدمة الوطن 
ومصاحله، واملواطنني وحقوقهم وحرياتهم، وستظل ثابتة ووفية 

لهذه املبادئ إن شاء اهلل.
نسأله سبحانه أن يعيد علينا مناسبات االستقالل والتحرير 
وأيامنا الوطني���ة املجيدة، وبلدنا الغالي بخير وس���الم، وأهلنا 
الطيب���ني بأمن وإميان وأمان، حتت قيادة صاحب الس���مو األمير 

وظل مبادئ دستور 1962.

في بيان للحركة بمناسبة ذكرى االستقالل

أسامة الشاهني

شخصيات: باسل الصباح سّخر نفسه لخدمة وطنه وأبناء الكويت
اخلارج.

كما أعرب رئيس مجلس اإلدارة 
املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة د.فؤاد الفالح عن عميق 
حزنه واألسرة الرياضية لرحيل 
فقيد الرياضة الكويتية الش����يخ 
باسل سالم الصباح رئيس مجلس 
إدارة نادي الربع ميل واألب الروحي 
احلقيقي لرياضة السيارات. وقال 
د.الفالح ان الرياضة الكويتية بصفة 
عامة ورياضة السيارات على وجه 
اخلصوص فقدت أحد أهم أعمدتها 
برحيل الشيخ باسل السالم الذي 
لم يدخر جهدا في ترسيخ قواعد 
هذه الرياض����ة بالكويت ومنحها 
االستمرارية والتطور حتى أصبحت 
تتبوأ هذا املوقع املتميز على خارطة 
الرياضة الكويتية من خالل حتقيق 
أبطال الكويت اإلجنازات الكبيرة 
على جميع املستويات واالنتصارات 

املتعددة في رياضة الربع ميل.
وأضاف د.الفالح ولقد ملس����ت 
عن كثب اجلهود الكبيرة واملضنية 
التي بذلها للمتسابقني الكويتيني 
في جميع احملافل، وحرصه على 
تأمني جميع متطلبات هذه الرياضة 
واحتضانه لهذه الرياضة وحتقيق 

طموحات الشباب الكويتي.
وأكد ان الهيئة العامة للشباب 
والرياضة لن تتوانى في ترجمة 
ما كان يصبو الي����ه الفقيد لهذه 
الفقيد  الى ان  الرياضة، مش����يرا 
كانت ل����ه اهتمامات اخرى ومنها 
دعم الرياضات البحرية والتواصل 
االجتماعي مع جميع أفراد املجتمع 
حيث تعلم من جده وأبيه الطيبة 
والكرم وخدمة الشعب دون تفريق 
بني الناس وحب الكويت من خالل 
ش����جاعته وبطوالته التي جتلت 
في عمليات املقاومة الكويتية إبان 
االحتالل الصدامي الغادر. وتقدم 
القلبية  د.الفالح بصادق تعازيه 
ومواساته الى مقام صاحب السمو 
األمير وسمو ولي عهده األمني وسمو 
رئيس مجلس الوزراء وآل الصباح 
الكرام والشعب الكويتي ومنتسبي 
الهيئات الشبابية والرياضية بهذا 
املصاب اجللل، س����ائال املولى عز 
وج����ل ان يتغمد الفقيد بواس����ع 
رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.

وسائل النجاح وكان مبثابة حدث 
تاريخي على مستوى الرياضات 
البحرية بشكل عام. وتابع: ان ما 
جتدر اإلشارة إليه والذي رمبا يكون 
خافيا على الكثيرين أن الش����يخ 
باسل الصباح الذي أخذ على عاتقه 
تبني ودعم س����باقات الربع ميل 
للسيارات والدراجات النارية كانت 
له اهتماماته الكبيرة في سباقات 
الزوارق الس����ريعة وقد سبق له 
املشاركة في العديد من السباقات 
وفي دعم وتش����جيع املتسابقني 
الكويتيني خالل مش����اركاتهم في 

الفهد: أن الفقيد ت����رأس في ذلك 
الوقت اللجن����ة التنظيمية العليا 
للسباق املشكلة من النادي البحري، 
وقد وضع ف����ي اعتباره األول أن 
يعكس السباق الرغبة اجلامحة لدى 
الشباب الكويتي في منحهم احلق 
الكامل ملمارسة رياضتهم املفضلة 
إمكاناتهم  واملكلفة والتأكيد على 
وقدراتهم املتميزة بالرغم من ضعف 
اإلمكانيات والدعم املادي املتوافر 
لهم كم����ا وضع في اعتباره احلق 
املشروع للكويت في إقامة سباق 
على مستوى عاملي سخرت له كل 

تعزيز دوره في مجاالت الرياضات 
البحرية عامة وسباقات الزوارق 
الس����ريعة خاصة والتي سبق أن 
توج����ت بتنظيم أفض����ل وأقوى 
سباق عرفته الكويت وهو سباق 
الكويت الثالث للزوارق السريعة 
الذي أقيم في 15 مارس عام 1990 
الش����يخ  حتت رعاية املغفور له 
س����الم الصباح عندما كان وزيرا 
للداخلية ومبشاركة محلية واسعة 
ودولي����ة هي األولى م����ن نوعها 
وكان من أبرزها مش����اركة فريق 
العاملي. وأضاف  الفيكتوري تيم 

الذي سعى إلشهاره مبرسوم أميري 
حيث فتح مج����االت للتنفس عن 
السيارات،  هواياتهم في سابقات 
وفي اخلتام متنت األحمد الرحمة 
والغفران لفقي����د الكويت، داعية 
اهلل ان يلهم أهله الصبر والسلوان 

وألهل الكويت األمن واألمان.
البحري  النادي  وعبر رئيس 
فهد الفهد عن حزنه العميق لوفاة 
الرياضية  الكويت واألسرة  فقيد 
الشيخ باس����ل الصباح، وقال: ان 
للفقيد الراحل اهتماماته الكبيرة 
في دعم مسيرة النادي من خالل 

عبر عدد من الشخصيات عن 
حزنهم وتأثرهم برحيل الش����يخ 
باسل س����الم الصباح مؤكدين ان 
الكويت خس����رت بوفاته منوذجا 
في الوطني����ة والتفاني في العمل 

بإخالص.
وتأسفت الشيخة فريحة األحمد 
رئيس����ة نادي الفت����اة الرياضي 
العليا جلائزة  اللجنة  ورئيس����ة 
األم املثالية لألسرة املتميزة على 
وفاة الشيخ باسل سالم الصباح، 
وأكدت ان املرحوم بإذن اهلل تعالى 
قد ترك بصمات واضحة ومؤثرة في 
قلوب الكبار والصغار وخصوصا 
عشاق الرياضة فهو مؤسس رياضة 
الربع ميل إلظهار مواهب الشباب 
في ممارس����ة هوايتهم الرياضية 
وتقدمي الدعم املتواصل املس����تمر 
لهذه الهواية، وعددت األحمد مآثر 
املغفور له بإذن اهلل في التواصل 
األسري رغم اعاقته وقعوده على 
الكرسي املتحرك، ومتابعة مشاكل 
الش����باب في رياضات السباقات، 
وكذلك مداعبته جللسائه وابتسامته 
املعه����ودة رغم احملن����ة التي هو 
فيها وتقدميه املس����اعدات املالية 
والعفوية لكل الناس وتفقده الدائم 
لآلخرين كما انه ال يعرف له أعداء 

أو مبغضون.
وقالت ان الش����يخ باسل خير 
خلف ملسيرة والده الشيخ سالم 
الصباح، طيب اهلل ثراه، وقد أخذ 
على نفسه العهد بأن يحذو حذو 
والده ويسخر نفسه خلدمة وطنه 

الكويت وأهل الكويت.
وذكرت بأن����ه كان قريبا منها 
شديد االتصال بها معروفا بدماثة 
خلقه وطهارة قلبه وحبه الشديد 
ألس����رته واصال لرحم����ه، وكان 
واضحا ذلك من اهتمامه بها وبأهله 
خاصة في سفرها الى لندن وفي 
حلها وترحالها وقربه من الناس 
وحبه ومحبتهم له، كما انه عرف 
بانسانيته وعطفه على أهل الكويت 
الكرمية واجلليلة  ومس����اهماته 
ملن يطلب منه الفزعة واملساعدة 
وتبرعاته السخية في مجاالت عدة 
ورغم اصابته باإلعاقة لم يأل جهدا 

في دعم الرياضة والشباب.
وطالبت الشيخة فريحة باطالق 
اسمه على نادي الربع ميل للسيارات 

عبروا عن حزنهم وتأثرهم برحيله

االحتاد الكويتي للمزارعني

�ساحب ال�سمو

ال�سيخ �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح       حفظه اهلل

اأمري البالد املفدى

منا�ضدة من مزارعي الكويت يف �ضمال البالد وجنوبها اإىل الوالد ح�ضرة 

�ض�������احب ال�ض�������مو اأمري البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه مل�ض�������اعدتهم يف 

حل م�ض�������اكلهم ب�ضاأن ال�ضتعجال يف �ضرف مبالغ دعم الإنتاج النباتي 

ومبالغ تعوي�ض اأ�ض�������رار ال�ض�������قيع والتي اأثر عدم �ض�������رفها حتى الآن 

على قدرات املزارعني املادية مم�������ا اأدى اإىل عدم مقدرتهم على متابعة 

ن�ضاطهم الزراعي والتي عّر�ض�������ت العديد منهم مُل�ضاءلت قانونية من 

جراء الدي�������ون التي تراكمت عليهم ب�ض�������بب عدم اإ�ض�������تالم تلك املبالغ 

امل�ضتحقة لهم منذ ما يقارب الع�ضرة اأ�ضهر.

اإننا نتوجه اإىل مقام �ض�������موكم الكرمي حفظكم اهلل ورعاكم ذخرًا لأهل 

الكويت اآملني من لدن �ضموكم تدخلكم العاجل وتقدمي عونكم ال�ضامي 

لأبنائكم املزارعني دعمًا من مقام �ض�������موكم الرفيع حلا�ضر وم�ضتقبل 

القط�������اع الزراع�������ي يف الكويت ولرف�������ع املعاناة الكبرية الت�������ي يواجهها 

اأبنائكم املزارعني والتي باتت تهدد معي�ضتهم وحياتهم الأ�ضرية بعد اأن 

جاهدنا يف الفرتة املا�ض�������ية وطرقنا اأبواب امل�ضئولني جميعًا دون فائدة 

وواجهنا عدم ا�ض�������تجابة من م�ض�������ئويل الهيئة العامة ل�ض�������ئون الزراعة 

والرثوة ال�ضمكية ووعودًا مل تفي بها حتى الأن.

رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة االحتاد الكويتي للمزارعني

منا�ســدة اإلـى

عائـلـة اخلمـيـ�س
ببالغ احلزن والأ�سى فقيدتها الغالية 

املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

فاطمة مو�سى عبداهلل القعود
اأرملة املرحوم/ علي عبداهلل اخلمي�س

ووالدة كل من: عبداهلل )بو علوه(، حممد واأحمد

تقبل التعازي للرجال والن�ساء
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عن عمر يناهز 90 عامًا

وقد ووري جثمانها الرثى يوم اأم�س الأحد املوافق 2010/6/20

تـنـعـــى

فريحة األحمد: بصمات واضحة لباسل الصباح في قلوب الجميع


