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الشيخ فيصل احلمود

مهرجان يقيمه بيت الكويت لألعمال الوطنية لتخليد ذكرى االحتالل الغاشم

»من أجل الكويت لن ننسى« ينطلق اليوم

دانيا شومان
ينطلق اليوم املهرجان السنوي الذي يقيمه بيت 
الكويت لالعمال الوطنية والذي يستمر ملدة يومني 
متتاليني اليوم وغدا، وسيقام برعاية الشيخة نعيمة 
االحمد حتت شعار »من اجل الكويت لن ننسى«، 
وذل���ك وفق ما اعلنه مدي���ر ادارة العالقات العامة 
ببيت الكويت لالعم���ال الوطنية ورئيس اللجنة 
املنظمة للمهرجان خلف العن���زي. واكد العنزي، 
خالل املؤمتر الذي عقده اول من امس حرص بيت 
الكوي���ت لالعمال الوطنية على احياء تلك الذكرى 
كل عام بهدف س���ام هو توجيه الشكر واالمتنان 

لشهداء الكويت الذين قدموا ارواحهم فداء لالرض 
الطيبة، مشيرا الى ان بيت الكويت لالعمال الوطنية 
يحرص على احياء جميع املناسبات الوطنية التي 
متس شعور اجلميع ومنها ايضا مهرجان التحرير 
الذي يعقد في شهر فبراير من كل عام. وعن جديد 
بيت االعمال الوطنية، اعلن العنزي ان بيت الكويت 
لالعمال الوطنية ينوي اقامة صالة كبيرة ترصد 
وتوثق حياة سمو االمير الراحل الشيخ جابر االحمد 
وحياة س���مو االمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل، 
الفتا الى ان البيت بانتظار الدعم لتكملة املشروع 

ليخرج الى النور.

أقامها فهد الشليمي إلبراز مواقف أبناء الكويت األوفياء

ندوة »2 أغسطس دروس وعبر« أبرزت الفوائد
العسكرية واإلستراتيجية واالقتصادية واإلعالمية من االحتالل

محمد هالل الخالدي
في ندوة مميزة س���ادت فيها 
أجواء الروح الوطنية، تناول فيها 
عدد من أهل االختصاص الذكرى 
العش���رين لالحت���الل الصدامي 
الغاشم من عدة جوانب عسكرية 
وتاريخية واقتصادية وإعالمية 
مساء أمس األول بديوان الشليمي 
حيث شهدت حضور عدد من أبطال 
اجليش الكويتي الذين س���طروا 
أروع األمثلة في الدفاع عن وطنهم 
ضد احملتل، وقد أكد منظم الندوة 
العقيد ركن متقاعد فهد الشليمي 
على أن هذه الندوة ليست سياسية 
بل هي مبثابة ليلة وطنية نستذكر 
فيها مواقف الرجال األوفياء من 
أهل الكويت ممن ضحوا وقدموا 
أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالي، 
ووجه الشليمي عدة رسائل قائال: 
اننا في 1990/8/2 خسرنا وطنا، 
ولكننا متكنا من إعادته بوحدتنا 
الوطنية وتكاتفنا فهما حصننا 
األول، وجتربة االحتالل الصدامي 
أثبتت للعالم أجمع مدى تالحم 
الكويتيني ووقوفهم صفا واحدا 
خلف قيادتهم احلكيمة، ونستذكر 
في مثل هذه األيام جهود س���مو 
األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
رحمه اهلل، وجهود سمو األمير 
الوالد الشيخ سعد العبداهلل رحمه 

يتغير شيء؟
وحول اجلان���ب االقتصادي 
حتدث اخلبير االقتصادي حجاج 
بوخضور حيث استعرض أهم 
مالمح االقتصاد الكويتي، كما انتقد 
احلديث عن تاريخ الكويت من 300 
عام فقط قائال ان تاريخ الكويت 
ميتد لثالثة آالف عام وعلينا أن 
نؤكد على هذه احلقيقة التي تثبت 
أن الكويت لم تخضع يوما ألي 
دولة وأن وجودها قدمي ولم تكن 

يوما تابعة للعراق.

المحور اإلعالمي

أما احملور اإلعالمي فتصدى 
له الزميل اإلعالمي القدير يوسف 
مصطفى، الذي كان أحد أبطال تلك 

التجربة املريرة.
وق���د انتقد الزميل يوس���ف 
مصطف���ى تخ���اذل دور االعالم 
الرس���مي وعدم تصديه لبعض 
التي  الفاسدة  القنوات االعالمية 
ته���دد الوح���دة الوطنية وتبث 
س���مومها ف���ي نف���وس وعقول 
أبنائن���ا دون أن يقابلها أي جهد 
ليتص���دى لها ويب���ني احلقائق 
ويعرفهم بحقيقة املجتمع الكويتي 
املليء  العريق  األصيل بتاريخه 
بالتضحيات والبطوالت من أجل 

الكويت.

اهلل، والديبلوماس���ية احلكيمة 
الس���مو األمير الشيخ  لصاحب 
صباح األحمد عندما كان وزيرا 
للخارجية وقدرته على إدارة هذا 

امللف الكبير في فترة عصيبة.

المحور العسكري

على املستوى العسكري حتدث 
اللواء متقاعد سالم السرور عن 
مفهوم األمن القومي مشددا على 
أهميته، وقال إن دول العالم تبذل 
الغالي والنفيس من أجل توفير 
األمن، وأضاف أن جتربة الغزو 
أثبت���ت بوض���وح عناصر قوة 

الشعب الكويتي، وأهمها الوحدة 
الوطنية وااللتفاف حول القيادة 
السياس���ية، وهنا يجب أن نقف 
وقفة جادة لنتعلم من ذلك الدرس 
وتلك التجربة القاس���ية، فهناك 
الكويت  أمني���ة تربط  اتفاقيات 
مع كثي���ر من ال���دول الصديقة 
والش���قيقة س���واء مع منظومة 
دول مجلس التعاون اخلليجي أو 
الدول العربية أو مع دول أجنبية، 
وعلينا أن نشجع قيام وتفعيل 
مثل ه���ذه االتفاقيات ألنها متثل 
خط دفاع مهم. وف���ي رده على 
سؤال »األنباء« حول أهمية عودة 

التجنيد اإللزامي، قال اللواء سالم 
السرور ان قانون التجنيد االلزامي 
اجلديد على وشك أن يرى النور 
قريب���ا ونأمل أن يعالج األخطاء 
السابقة، فاخلدمة العسكرية مهمة 
جدا ف���ي أي بلد وليس صحيحا 
أنها »عسكرة للمجتمع« بل هي 
ضرورة لوجود أي دولة. أما محور 
التاريخ واجلانب االستراتيجي 
فتناوله العقيد ركن متقاعد د.ظافر 
العجمي والذي سأل: بعد مرور 
20 عاما عل���ى جتربة االحتالل، 
هل اس���تفدنا من أخطائنا فعال 
وصححناه���ا وجتاوزناها أم لم 

الشيخ د.صباح جابر العلي

شعيب املويزري

السفير عادل العيار

اكد مدير عام مؤسسة املوانئ 
الكويتية الشيخ د.صباح جابر 
العلي ان احملن اجلسام التي متر 
على الدول امنا تخلق امما وشعوبا 
قادرة على التحمل والبذل والعطاء 
وهو ما اصبحت عليه الكويت بعد 
مرور 20 عاما من الغزو الصدامي 
الغاشم في الثاني من اغسطس عام 
1990، حيث خرج من رحم الكويت 
خالل هذه الفترة الغاشمة رجال 
اقوياء بعزتهم وكرامتهم، ظهر 
معدنهم االصيل وسط ما مرت به 
الكويت وشعبها من آالم، واشتد 
الظلم والعدوان  عودهم نتيجة 
ووسط النيران التي احترقت بها 
املؤسس���ات واملنازل والضحايا 

واملشردين واالسرى.
واضاف الشيخ د.صباح العلي 
ان الشعب الكويتي اثبت للعالم 
كله اصالته قيادة وشعبا رجاال 

النائب ش���عيب  اس���تذكر 
املويزري االحتالل الغاشم الذي 
تعرضت له البالد في 2 أغسطس 
1990 مؤكدا انه جرمية لن تغتفر، 
مش���يرا الى ضرورة استيعاب 
الدروس والعبر من هذه الذكرى 
األليم���ة على قل���ب كل كويتي 
الوطنية  والتمس���ك بالوحدة 
وتعزيزها، وحتصني البالد ضد 
أي جتربة أخرى مماثلة وحمايتها 
من جمي���ع املخاطر اخلارجية، 
معربا ع���ن فخ���ره واعتزازه 
بالتضحيات واملواقف التاريخية 
ألهل الكوي���ت، وبصفة خاصة 
الشهداء واألسرى ورجال املقاومة 
الذين افتدوا وطنهم منذ الدقائق 
األولى لالحتالل الذي ميثل أبشع 
الغدر والوحشية. وقال  أنواع 
املويزري مبناس���بة الذكرى ال� 
20 لالحت���الل الغاش���م: يجب 

ذكر سفيرنا لدى مملكة اسبانيا 
عادل العيار أن الكويت متر في 
مطلع اغسطس من كل عام بذكرى 
تختلط فيها مشاعر احلزن واأللم 
والعز والفخر حتمل في طياتها 
أصعب مرحلة مرت بها الكويت 
وحكومة وشعبا متثله في االحتالل 
الصدامي الغاشم للكويت، ولذا ال 
ميكن للتاريخ ان ميسح من ذاكرته 
هذه الفت����رة األليمة التي عاناها 
شعب قدم الكثير للمجتمع الدولي 

وللشرعية الدولية.
وأض����اف ان����ه ف����ي الذكرى 
العش����رين لالحت����الل الصدامي 
الغاشم يجب ان نقف لنسترجع 
معا حالة اس����تثنائية جتلت في 
أروع صورة لوحدة وطنية لشعب 
التف جميعا حول قيادته الشرعية 
في أحلك الظروف وأصعب االوقات 
فقدم الغالي والنفيس لهذا الوطن 

طيب اهلل ثراه وولي عهده االمني 
في ذلك الوقت سمو االمير الوالد 
الشيخ سعد العبداهلل، واشار الى 
حتمل قيادة الكويت املسؤولية 
كاملة العادة احلق الى اصحابه 
مبساعدة االخوة واالصدقاء الذين 
وقفوا الى جانب احلق حتى عاد 

كامال الى اصحابه.
العلي  ودعا الشيخ د.صباح 
الشعب الكويتي وابناء مؤسسة 
املوانئ الكويتية الى التحلي بروح 
البطولة التي سادت اثناء الغزو 
وبعده، مؤكدا ان معركة التطور 
بالرك���ب العاملي املتس���ارع في 
التكنولوجيا والنمو حتتاج الى 
تضحيات وفداء ال يقل عما قدمه 

الشعب وقيادته اثناء الغزو.
وانهى كالمه قائال: »لعل اهم 
ما ثبت للعالم هو قدرة الشعب 

االصيل على تخطي احملن«.

الكويت  فقد ضحى جميع أهل 
صغيرهم قبل كبيرهم، رجالهم 
ونساؤهم داخل وخارج الكويت 
من أجل مقاومة احملتل وحترير 
تراب الوطن من احملتلني، مذكرا 
مبؤمتر جدة عام 1990 الذي أثبت 
للعالم التفاف الشعب الكويتي 
حول قيادته الشرعية احلكيمة.
وأضاف املويزري: ويجب على 
الكويت حكومة وشعبا التذكر 
الدائم للوقفة التاريخية املشرفة 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
حكومات وش���عوبا ومواقفهم 
العظيمة التي ال تنس���ى والتي 
ب���دأت من االس���تقبال األخوي 
الكويت مرورا باملساندة  ألهل 
العربية  السياسية في احملافل 
والدولية وانتهاء بالتضحيات 
الباسلة جليوشهم في أثناء حرب 

التحرير.

والس����لم الدوليني وإعادة احلق 
ألصحابه مستجيبة لنداء احلكومة 
الكويتية التي وصلت من خالل 
الديبلوماسية وعالقاتها  ادارتها 

املتميزة الى املجتمع الدولي.
كم����ا يجدر بنا االش����ارة الى 
موقف مملكة اسبانيا الصديقة 
في وقوفها بجانب احلق الكويتي 
والش����رعية الدولية، االمر الذي 
الكويتيون بكل شكر  يستذكره 

وامتنان.
وفي السياق ذاته، لم توقف 
الكويت عن����د ه����ذه االزمة، بل 
ايجابية  جتاوزته����ا بخط����وات 
فتحولت الى نقطة انطالقة ملراحل 
تنموية تهدف من خاللها جلعل 
الكويت مركزا ماليا اقتصاديا في 
املنطقة جتسيدا لرغبة صاحب 
الش����يخ صباح  الس����مو األمير 

األحمد.

ونساء، ذاكرا واحدا من اروع امثلة 
البطولة والفداء للشعب الكويتي 
التف الشعب  الغزو، حني  اثناء 
وقيادته في مشهد قلما يتكرر في 
مختلف بلدان العالم حول سمو 
االمير الراحل الشيخ جابر االحمد 

أال ننس���ى ما قامت به جيوش 
الظالم قب���ل عقدين من الزمان 
ض���د الكويت وأهله���ا من قتل 
واغتصاب ونهب وارهاب، مشيرا 
الى انه على الرغم مما تعرضت 
له البالد والعباد من مآس بشعة، 

العزي����ز، فمنهم من قدم نفس����ه 
وقضى ش����هيدا ومنهم من قدم 

ماله وجهده.
وفي هذه الذكرى ال ميكن ان 
ننسى الش����رعية الدولية ممثلة 
في االمم املتحدة في ترسيخ األمن 

العلي: المحن تصنع أمماً قادرة على العطاء

المويزري: لن ننسى جرائم االحتالل 
وعلينا االستفادة من دروس الذكرى

العيار: لنسترجع أروع صور الوحدة الوطنية
لشعب التف حول قيادته السياسية

الحمود: مصطلح »دول الضد« بات  في بطن التاريخ
أشاد بالتفاف الشعب الكويتي حول قيادته خالل تلك المحنة

قال س���فيرنا لدى االردن الشيخ فيصل 
احلمود ان صفحة افرازات الغزو الصدامي 
الغاش���م للكويت على العالق���ات العربية � 

العربية طويت الى غير رجعة.
واف���اد احلمود خالل لق���اء مع نخبة من 
الصحافيني االردنيني والعرب في مقر اقامته 
بأن مصطلح دول الضد بات في بطن التاريخ 

مع مرور 20 عاما على الغزو.

واوضح الش���يخ فيصل في سياق رده 
على اس���ئلة الصحافيني ان الكويت ترتبط 
بأفضل العالقات مع الدول الشقيقة، واشار 
في هذا الس���ياق الى حرص الكويت الدائم 
على تفعيل العمل العربي املشترك، مشددا 
على اهمية التنسيق بني الدول العربية في 
مواجهة التحديات التي تواجه دول وشعوب 
املنطقة. وتطرق الشيخ فيصل احلمود الى 

التي تعتمدها  الديبلوماس���ية االقتصادية 
الكويت منهجا ملأسسة العالقات بني االشقاء. 
وأفاد بأن من ش���أن السياس���ة املبنية على 
املصالح ان تضيف بعدا جديدا للعالقات بني 
الدول الشقيقة. وذكر اثناء حديثه ان الشعب 
الكويتي ضرب خالل محنة الغزو الصدامي 
الغاشم اروع االمثلة في الصمود وااللتفاف 

حول القيادة السياسية.

)قاسم باشا(رئيس اللجنة املنظمة للمهرجان خلف العنزي متحدثا في املؤمتر الصحافي 

)سعود سالم(فهد الشليمي وسالم السرور وحجاج بوخضور ويوسف مصطفى خالل حديثهم في الندوة

أكدت أن تكاتف الكويتيين خالل المحنة هو سالحنا لتحقيق مسيرة الخير

»حدس«: ذكرى االحتالل تتطلب معالجة
جميع السلبيات والقضاء على كل صور الفساد

د.ناصر الصانع

استذكرت احلركة الدستورية 
االسالمية )حدس( ذكرى الغزو 
العراقي للكويت، وما سببه هذا 
الغزو من آالم جسيمة وآثار 
ال ميكن ان ينس���اها الشعب 
الكويتي، مؤكدة اهمية االستفادة 

من عبرها ودروسها.
العام للحركة  وقال االمني 
الدستورية االسالمية د.ناصر 
الصانع: ان م���ن اهم دروس 
الغزو اخلالدة في ذاكرة وضمير 
الشعب الكويتي جناح الشعب 
الكويتي ف���ي تثبيت وحدته 
الوطنية ودفاع���ه عن وطنه 
من خ���الل تنظيمات املقاومة 
واملرابطني ف���ي الداخل الذين 
ضح���وا لوطنهم بكل ش���يء 

واجلهود الكبيرة للناش���طني 
في اخل���ارج والتي صبت في 
اجتاه حتري���ر الوطن وعودة 

الشرعية الدستورية.
وأض���اف د.الصان���ع ان 
حلول ذكرى الغزو في الثاني 
من اغسطس تستوجب ايضا 
املقاومة  االحتف���اء بأبط���ال 
وصمود العسكريني واملدنيني، 
من الشهداء واالسرى احملررين 
الذي���ن  املرابط���ني  وعم���وم 
يع���دون مفخرة للوطن حيث 
جسدوا أروع صور التضحية 

والفداء.
واستذكر د.الصانع املواقف 
واجلهود املشهودة لألميرين 
الراحلني املغفور لهما بإذن اهلل 

سمو الشيخ جابر األحمد وسمو 
الشيخ سعد العبداهلل في سبيل 

حترير كويتنا احلبيبة.

العام للحركة  وقال األمني 
الدستورية اإلسالمية: »ان اهم 
صور مقاومة الظلم والطغيان 
اثناء االحتالل متثلت في روعة 
الوحدة الوطنية، التي متثلت 
في تكات���ف جميع الكويتيني 
في الداخل واخلارج ضد العدو 
البائد، وهي سالحنا األول في 
هذه املرحلة من اجل مسيرة 
خيرة وكرمية للشعب الكويتي 

الكرمي«.
واض���اف د.ناصر الصانع 
ان ذكرى االحتالل تتطلب منا 
استذكارها بصورة عملية من 
خالل معاجلة جميع السلبيات 
التي ساهمت في قيامها، وادت 
الغزو ومازال عدد  الى كارثة 

منها قائما، ومن ذلك التعامل 
السلبي مع الدستور ونصوصه، 
واستمرار صور الفساد االداري 
وتبديد االموال العامة وتراجع 
االدارة احلكومية في حتقيق 

مصالح الدولة واالفراد.
واكد أن احلركة الدستورية 
االس���المية الت���ي كانت لدى 
اش���هارها في 13 مارس 1991 
وليدة امال قطاعات من ابناء 
وبنات الكويت لبناء الكويت 
امل���ح���ررة، س���تظل وفي���ة 
لهذه اآلم����ال والتطلع���ات، 
سائال اهلل ان يحفظ الكوي���ت 
وشعبه���ا ويبارك في تنميتها 
وازدهاره�������ا وان يرح������م 

شهداءن���ا االب��رار.

العميري: الوحدة الوطنية أولوية
اكد رئيس بيت الكويت لالعمال 
الوطنية يوسف العميري ان ذكرى 
الغزو العراقي للكويت يجب ان 
تكون مناسبة للعبرة واالستفادة 
م����ن دروس التاري����خ، مبينا ان 
الوحدة الوطنية في الكويت اولوية 
شعبية يجب على اجلميع التمسك 
بها والعم����ل على تعزيزها النها 
تعتبر صمام األمان للكويت او اي 
دولة اخرى، داعيا الى اتخاذ اقصى 
العقوبات بحق كل من يسعى الى 
تقويضها والعبث بها واعتبارها 
خطا احمر يجب عدم املساس به 
بأي شكل او اس����لوب. واضاف 
العميري: على املواطن الكويتي 
ان يش����عر باملرارة واحلس����رة 
كلما برزت على الس����طح بعض 
الشاذة واملهاترات  التصريحات 
السياسية الضيقة التي تهدف الى 
زعزعة االس����تقرار الوطني وفك 
اللحمة القوية بني افراد الشعب 
الكويتي بكل اطيافه وشرائحه، 
مؤكدا ان السياسة احلكيمة للقيادة 
الكويتية استطاعت وأد كل تلك 
احملاوالت في مهدها، داعيا اجلميع 
من املخلصني الوطنيني الكثر في 
الكويت الى دع����م جهود الدولة 
واملواطنني نح����و كويت واحدة 
الكويتيني دون استثناء  جلميع 
ومذك����را بفترة الغ����زو العراقي 

الذي لم يفرق بني شيعي وسني 
وبدوي وحضري بل كانت الكويت 
هي الهدف بكل مواطنيها. وختم 
العمي����ري متوجها بالدعوة لكل 
اجلهات واملؤسس����ات احلكومية 
واالهلية الى زيارة بيت الكويت 
لالعم����ال الوطني����ة واصطحاب 
الش����باب والش����ابات الى البيت 
ليتعرفوا عل����ى تفاصيل تاريخ 
الكويت القدمي واملعاصر من خالل 
الع����رض البانورام����ي والصور 
الت����ي حصل عليها  واملقتنيات 
البيت من����ذ افتتاحه بعد الغزو 
العراقي، معتبرا أن بيت الكويت 
لالعمال الوطنية مثال يحتذى به 

في وحدة الكويتيني.

يوسف العميري


