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 10  ٥٠ عاماً من المجد 
 السبت  ٢٦  فبراير  ٢٠١١   

 خالد املضاحكة

 نبيلة العنجري

 د.خالدة اخلضر

 د.ندى املطوع

 ذكرى الرشيدي 

 د.فاطمة العبدلي

 نظيرة العوضي

 محمد الهاجري

 بوستر لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أعدته اللجنة العليا لالحتفاالت الوطنية

 محنة االحتالل أثبتت معدن الكويتيين األصيل

 الهاجري: الكويت تتنفس الحرية بفضل 
العالقة المتميزة بين الحاكم والمحكوم

 الشمري: الخطاب أكد على الثوابت
  التي يطمح إليها كل الشعب

 الخضري: الكلمة تعزز استمرار
  التالحم والتعاضد بين الكويتيين

 قال االســـتاذ بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي د.بدر اخلضري 
ان كلمات صاحب الســـمو االمير 
هي الوفاء من اهل الوفاء، مشددا 
على انه ومنذ تسلم سموه مقاليد 
احلكم في الكويت فإن البالد تعيش 
في رخاء وتنمية ودميوقراطية 
وحرية. ولفت الى ما جاء في كلمات 
سموه من الوفاء الى من سبقوه 
في احلكم، فال ميكن نسيان دور 
املغفور له الشـــيخ جابر االحمد 
واسرة آل الصباح الكرام من احلكام 
الذين ارسوا دعائم الدميوقراطية 
واحلرية في البالد، كما تضمنت 

كلمة سموه شكر من وقفوا معنا من جميع دول العالم في محنة الغزو 
الغاشم، وهذا دليل كبير على عدم نسيان الدعم واملساندة من جميع 
دول العالم حتى حترير الكويـــت. وتابع د.اخلضري قائال: ايضا اكد 
ســـموه في كلمته املانعة اجلامعة على استمرارية التالحم والتعاضد 
بني ابناء الكويت منذ بداية هذه الدولة، وهو دليل كبير على قوة هذا 
البلد منذ نشـــأته ألن بني ابنائه حكامـــا ومحكومني تراحما وتواصال 

وتوادا وتقاربا. 

صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد خطت خطوات 
املزيد  واســـعة نحو حتقيق 
من احلرية والدميــوقراطية 
الرخـــاء والتنمية  وتوفيـــر 
الكويتي احلبيب،  للشـــعب 
مضيفا القول: فمبادرة صاحب 
الســـمو االمير مبنح مكــرمة 
اميريـــة قدرهـــا ١٠٠٠ دينار 
لكل مواطن كويتي هي دليل 
قوي على مدى حب هذا القائد 
لشعبه وشعوره باملسؤولية 
جتاه شعبه خاصة مع االزمات 
االقتصادية العاملية ومحاولة 
التخفيـــف من االعبـــاء عن 
كاهل كل مواطن ورب اســـرة 

كويتي.
  وختم الهاجري تصريحاته 
بالدعـــاء ان يـــدمي اهللا على 
الكويـــت وشــــــعبها نعمة 
االمـــن واالمـــان واحلريـــة 
والدميوقراطية واحلوار بني 
احلـــاكم واحملكوم، فهي نعمة 
تفتقدها الكثير من االوطان في 

عصرنا احلالي.

 هنأ رئيس نقابة العاملني 
بشركة خدمات القطاع النفطي 
محمد الهاجري صاحب السمو 
االمير الشـــيخ صباح االحمد 
وسمو ولي عهده االمني الشيخ 
نواف االحمد واسرة آل الصباح 
الكرام وجموع الشعب الكويتي 
مبناسبة االعياد الوطنية التي 
البالد خاللها بألوان  تكتسي 

الفرح والعز والكرامة.
  وقال الهاجري، في تصريح 
صحافي، ان الكلمة الشـــاملة 
اجلامعة املانعـــة التي القاها 
صاحب الســمو االمــير الشيخ 
صبـــاح االحـمد مبـــناســـبة 
االعيـــاد الوطنــية مســــــاء 
اول من امــس هــي نبـــراس 
يضـــيء لنا الطـــريق لبـــذل 
كل اجلهود لالرتقـــاء ببلدنا 

احلبيب.
  وتابع قائال: انـــنا ككويتيني 
نفتخر اليــــــوم امــام العالم 
اجمع مبا نعيشه ونتــنفسه من 
هواء احلرية والدميوقراطية 
التي ارســى قواعــــدها التوافق 
والتفاهم بني احلاكم واحملكوم 
وهي عالقـــة متميزة ال ميكن 

الحد ان ينكرها.
  ولفـــت الهاجـــري الى ان 
الشـــــعب  ابنــاء  متاســـــك 
الكويتي خالل اصعب احملن 
التي مرت بها بـــالدنا الغالية 
الغاشم  العراقي  الغزو  وهي 
اكـــد للعالم اجمـــــع املعدن 
الكويتي  االصيل للشـــــعب 
ومدى حبه ومتسكه بقيادته 
الشـــرعية، وهو امر ال يقبل 

الشك اواملجاملة.
  واشار الى ان الكويت في عهد 

 وصف النائب الســـابق دعيج الشمري خطاب صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد بأنه «خطاب جامع مانع واضح للكبير 
والصغير، حيث اكد سموه فيه على العديد من الثوابت التي يطمح 
اليها الشـــعب الكويتي ككل وهي تأكيد سموه على الدميوقراطية 
وهي التي جنبت الكويت وســـتجنبها كل مـــا يحدث في املنطقة 
العربية اآلن». وقال الشمري في تصريح لـ «األنباء»: معظم الدول 
العربية اآلن تطالب مبا نحن فيه من دميوقراطية وحرية، فصاحب 
السمو امللكي االمير طالل بن عبدالعزيز قال نريد دميوقراطية كما 
هي في الكويت. واكد ان كثيرا من الكويتيني من االســـر احلاكمة 
او غيرهم الذين لم يكونوا يرغبون في الدميوقراطية اآلن تبينت 
لهم االمور ان ثبات واســـتقرار بلدنا احلبيب كان وسيظل بسبب 

متسكنا بهذا املوروث وهو الدميوقراطية.

 بيان عاكوم
ابويـــة    «كلمـــة عاطفيـــة 
ووطنية شـــاملة» باختصار 
هذا مـــا اجمع عليـــه عدد من 
الناشـــطات السياسيات عند 
تعليقهن علـــى كلمة صاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الذي ألقاها سموه مساء 
اول من امس، مؤكدات على انها 
كلمة صـــدرت من رجل حكيم 
الى شعبه، ولكن بطابع ابوي. 
مشيرات الى ان اساس الكلمة هو 
التأكيد على الوحدة الوطنية، 
الدميوقراطية والدستور  وان 
والوحدة الوطنية اساس الوطن. 
متمنيات ان تظل الكويت ارض 

األمان والسالم.
  وهذا ما اكدت عليه الناشطة 
العبدلي  السياســـية د.فاطمة 
حيث اشارت الى ان كلمة سموه 
كانت عاطفية ابوية، حيث بدأ 
التحرير،  فيها باستذكار قادة 
وشكر قادة العالم املتحالفني مع 
الكويت، وتذكر سموه الشهداء، 
مشيرة الى ان هذا شيء ال ميحى 

من ذاكرة الوطن.
العبدلـــي ان أهم ما    ورأت 
شـــد انتباهه في كلمة سموه 
الوطنية،  الوحدة  هو رواسخ 
مشيره الى انها أساس الكويت 
حيث اعتمد سموه على مبادئ 

الدميوقراطية والدستور.
  وقالت العبدلي ان اجلميل في 
كلمة سموه هو اشارته للشباب 
الذين اعتبرهم أساس مستقبل 
الكويت، الى جانب ذكره لدور 
املرأة واستكمال الدميوقراطية 

بوجودها في البرملان.
  ورأت العبدلـــي ان كلمـــة 
سموه كانت كلمة عاطفية ابوية 
وطنية ذكر فيها اجلميع دون 
استثناء وقالت «نحن نشكره 
عليها ونبارك جلميع قياداتنا 
مبناسبة األعياد «مؤكدة على ان 
الوحدة الوطنية والدميوقراطية 
والدستور اساس الوطن، مبينة 
ان الكويت وشـــعبها في أمس 
احلاجة لهذه األسس، خصوصا 
في ظل األوضاع التي تشهدها 
بعض الدول العربية، متمنية 

من قادة العالم.
  ورأت الرشـــيدي ان سموه 
رســـم خريطة طريق واضحة 
املعالـــم مـــن حيـــث االلتزام 
بالدميوقراطيـــة والدســـتور 
مذكرا اجلميع بضوابط احلرية 
وباننا وطن متالحم والكويت 

للجميع.
الرشـــيدي «كما لم    وقالت 
ينس سموه األحداث التي تعج 
في املنطقة وذلك في اشارة منه 
الى ضرورة احلذر من مخاطر 
التحـــزب والطائفيـــة وكل ما 
من شـــأنه ان يفـــت في عضد 

الوطن».
  وأضافت: «الكويت للجميع 
وكما عاهدناه دوما يرسم سموه 
لنا الطريق ويتعهد الوطن بكبير 
رعايته وال يغفـــل حلظة عن 

حتقيق اماني شعبه».
  أما الناشطة د.خالدة اخلضر 
فرأت ان كلمة ســـموه جاءت 
عبـــارة عن شـــكر ووفاء لكل 
من ساهم في حترير الكويت، 
ووفاء للدول الصديقة، ووفاء 
للشهداء، مشيرة الى ان سموه 
ركز على ان الكويت دولة قانون 
ومؤسسات حيث اكد مرتني على 

سيادة القانون.
  وقالت اخلضر ان هذه النقطة 
هي من اهم النقاط التي حتدث 
فيها ســـموه وهو ارساء دولة 
القانون واملؤسسات بعيدا عن 

الواسطة واحملسوبية.
  واشـــارت اخلضـــر الى ما 
العقد  ذكره سموه بخصوص 
بـــني احلاكم واحملكـــوم حيث 
اراد ان يوضح للعالم ان حكام 
الكويت يحكمون ليس بأمر من 
احد وامنا بالتوافق، وهذا مؤرخ 
في التاريخ الكويتي، مشـــيرة 
الى ان حكم آل صباح جاء بأمر 

شعبي وباختيار الشعب.
  وبينت اخلضر ان في كلمة 
ســــموه ايضا التأكيد على ان 
الكويت ليست جلماعة او فريق 
معني، وامنا لكل الكويتيني الذين 
هم اهلها. خامتة كلمتها بالقول 
«الكويت مســــتقرنا ووطننا 

ويجب ان نحافظ عليه». 

املواطنني ملا حتمله من حكمة، 
وكان لها األثر الطيب عليها حيث 
قالت «أثلجت صدري وشعرت 
بهذا األب القائد الذي يعتبر شيخ 
الديبلوماسيني فهذه الكلمة نابعة 

من قلبه ألبناء شعبه».
  من جهتها قالــــت احملامية 
والناشــــطة السياسية ذكرى 
الرشــــيدي «كمــــا عودنا حاكم 
الكويت وربان سفينتها فقد خرج 
على اهل الكويت ليهنئهم، ولكنه 
لم ينس شــــهداء الوطن الذين 
ضحوا ألجلــــه ووهبونا نعمة 

احلياة في بلد حر مستقر».
  واشـــارت الـــى ان صاحب 
الســـمو األمير لم ينس األمير 
الشـــيخ جابر األحمد  الراحل 
ورفيق دربه األمير الوالد ومن 
كان لهم مـــن فضل في حترير 
البالد خالل تلك الفترة، الفتة 
الى انه لم ينس في يوم االحتفال 
بالتحرير كل من ساند الكويت 

العنجري قالت ان كلمة صاحب 
الســــمو األمير تأتي من رجل 
حكيم يتميز باخلبرة حيث وضع 
رسائل كثيرة موجه للكويتيني 
بضرورة وضع الكويت نصب 
أعينهم، حيث «استشف سموه 
املستقبل وقرأ ما نحن مقبلون 
عليه كأننا نحن اآلن في سفينة 

وربانها يعرف اين يذهب».
  واضافت العنجري ان كلمة 
ســــموه خرجت من قلب حاكم 
الى شعبه بأبوة ومحبة وحكمة 
كبيرة، خاصة ان الكويت تقع 
وســــط منطقة مثقلة بتفاعل 
األحداث، وهذا يقتضي ان نتفاعل 
بحذر على شــــتى املستويات، 
مؤكــــدة ان جميــــع الكويتيني 
مطالبون بإدراك املغزى الكامل 

لكلمة سموه والعمل بها.
  من جهتهــــا، قالت اإلعالمية 
نظيرة العوضي ان كلمة سموه 
تركت اثرا كبيرا في قلوب كل 

ان تظـــل الكويت ارض األمان 
والسالم.

  كلمة شاملة جامعة

  من جهتها، قالت اســـتاذة 
العلوم السياسية في جامعة 
الكويت د.ندى املطوع ان الكلمة 
جاءت شـــاملة ملعاني الوحدة 
الوطنية في هذا اليوم الوطني، 
انها استشعرت  الى  مشـــيرة 
اهتمام سموه باحترام دستور 

الكويت واحلفاظ عليه.
الكلمة  ان    وقالت املطـــوع 
شملت ٣ محاور: صيانة الدستور 
وتكرمي شهداء الكويت الى جانب 
األوضاع فـــي العالم العربي. 
مؤكـــدة على ان هـــذه محاور 
اليها  اساســـية ومهمة تطرق 

سموه وجاءت في وقتها.

  كلمة حكيمة من رجل حكيم

  الناشــــطة السياسية نبيلة 

 أكدن أنها تستلهم العبر من الماضي وتستشرف آفاق المستقبل

 شخصيات نسائية: كلمة األمير أبوية شاملة وعززت رسوخ وحدتنا الوطنية 

 العطية: دور حيوي لألمير في تعزيز مسيرة «التعاون»
 هنأ األمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية عبدالرحمن العطية صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد مبناســـبة الذكـــرى الـ٥٠ 
لالستقالل والـ٢٠ للتحرير ومرور ٥ سنوات على 

تولي سموه مقاليد احلكم في البالد.
  وقال العطية لـ «كونا» أمس ان تزامن احتفاالت 
الكويت الوطنية هذا العام يعكس دالالت مهمة في 

صدارتها ما حققته على مدار العقود اخلمسة املاضية 
من تنمية شاملة في مختلف املجاالت وخصوصا 
االهتمام باإلنسان الكويتي باعتباره محور وغاية 
التنمية وهدفها الرئيسي. أشار األمني العام في هذا 
االطار الى الـــدور احليوي للقيادة الكويتية على 
مدى السنوات املاضية في دعم وتفعيل مسارات 

العمل اخلليجي املشترك. 

 العبدلي: الجميل في كلمة صاحب السـمو تأكيدها على دور الشـباب في صناعة المسـتقبل
 المطوع: ٣ محاور في الكلمة هي صياغة الدسـتور وتكريم الشهداء واالهتمام باألوضاع العربية

 أشاد رئيس مركز اجتاهات للدراسات والبحوث 
(اجتاهات) خالد املضاحكة بالكلمة السامية لصاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد التي جسدت 
روح االنتماء لهـــذا الوطن ووضعت أمام اجلميع 
خارطة طريق ملستقبل أفضل لكويت الدولة كويت 

األمن واألمان.
  وقال املضاحكة: نهنئ انفسنا بهذا القائد احلكيم 
بهذا الذي عبرت كلماته السامية عن كل الكويتيني 
مبختلف مشاربهم وطوائفهم. مضيفا: ليس بغريب 
على صاحب الســـمو األمير التأكيد على متســـك 
القيادة السياسية بالدميوقراطية كعقد ونهج على 

مر الزمن.

  واضاف املضاحكة ان مالمح صورة املستقبل 
التي رسمها صاحب السمو األمير في خطابه تقوم 
على ترسيخ دعائم الدميوقراطية احلقة التي تعبر 
عن رقي الطرح السياســـي وتوجيه دفته لتلتقي 
السلطتان على سفينة التعاون وصوال الى شاطئ 
األمان واالستقرار، بعيدا عن طروحات تعمق فوضى 

الدميوقراطية وتفرغها من محتواها.
  وبني املضاحكة ان دعوات صاحب السمو األمير 
تبشر بإذن اهللا مبستقبل مشرق القتصاد كويتي 
منتعش رائد في املنطقة من شأنه ان يحول الكويت 
الـــى مركز جتاري ومالي عاملـــي جتعل االقتصاد 

الكويتي متفاعال مع التطور احلادث في العالم. 

 المضاحكة: جسدت روح االنتماء والتمسك بالديموقراطية

 حــبا في الكويت قـــام حســـن عبــدالرضــا راضــي بإهداء الكويت هذه الصورة، التي رســـمها تعبيرا عن 
حــبه لوطــنه، وســـعادته باملناســـبات العزيزة التي تعيشها الكويت مبرور ٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما 

على التحرير و٥ اعوام على تولي صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم.
  وقد اختار حسن عبدالرضا صورة البوم الذي يعبر عن تاريخ الكويت العريق وتراث اهلها. 

 وطني الكويت 
سلمت للمجد

 د.بدر اخلضري 


