
 «أميرنـــا للعز قائدنا.. دمـــت ذخرا لنا» بهذه 
الكلمات املعبرة تزينت جدران فندق الشيراتون 
لتشارك الكويت فرحتها مبرور خمس سنوات على 

تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
  وحـــرص فندق الشـــيراتون ليكون ســـباقا 
باملساهمة في االحتفاالت الوطنية فكان له النصيب 
األكبر من خـــالل ابتكاره للوحة ضخمة احتوت 
على صورة لصاحب السمو األمير كتهنئة مفعمة 
باألماني والتبريكات من فندق الشـــيراتون إلى 
سموه، وامتازت هذه اللوحة بكبر حجمها فلفتت 
أنظار املارة الذين أبدوا إعجابهم بها نظرا ملوقعها 

اإلستراتيجي املقابل لدوار الشيراتون الشهير.
  وقد عبر املدير اإلقليمي واملدير العام في فندق 
شيراتون الكويت فهد أبوشعر على احلدث قائال 

«يشرفني ان يكون فندق شيراتون الكويت السباق 
دائما في ابتكار اجلديـــد والفريد من نوعه على 
مستوى اخلدمة االجتماعية في الكويت وان دل 
على شـــيء إمنا يدل على مدى عراقة هذا الفندق 
وتاريخه األصيل مما جعلـــه متميزا بني اقرانه 
من فنادق اخلمسة جنوم في املنطقة» كما اضاف 
«انها ملناسبة عزيزة جدا على قلوبنا جميعا ان 
نحتفل بـــكل هذه األعياد معا وملـــرة واحدة في 
تاريخنـــا، متمنيا للكويت ممثلة بأميرها الغالي 
الشيخ صباح األحمد وولي عهدها األمني الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وجميع آل الصباح والشعب الكويتي 
العظيم وجميع املقيمني على هذه األرض الطيبة 

دوام التألق والفرح» ودامت اعيادك يا كويت. 

 إن حترير الكويت وانتصارها 
ليس انتصارا للكويت، بل انتصار 
لالرادة الدولية التي متثلت في 
جيوش قوات التحالف التي وقفت 
الى جانب احلق الكويتي، وحيا 
الشيخ مبارك العبداهللا املبارك 
شـــجاعة ســـمو االمير الراحل 
الشـــيخ جابر االحمد الذي كان 
بطـــال للمرحلـــة الصعبة ابان 
االحتـــالل، فخاضها بشـــجاعة 
النظير، كما كان بطال  منقطعة 
في مرحلة اعـــادة بناء ما دمره 

الغزو.
  كما اشـــاد بصاحب الســـمو 
االمير الشـــيخ صبـــاح االحمد 
الديبلوماسية  بصفته مهندس 
اقدم وزير  الكويتية وباعتباره 
خارجية في العالم وله من اخلبرة 
واحلنكـــة الكثير مما اكســـبها 

احترام اجلميع.
  واوضح العبـــداهللا انه لوال 
االحتالل ملا حدث هذا الشـــرخ 
القومي  العميق في جدار االمن 
العربـــي فـــي ســـابقة خطيرة 
للعالقـــات العربيـــة ـ العربية، 
والعربية ـ الدولية، مشيرا الى 
ان حرب حترير الكويت اعادت 
لها حريتها واستقاللها وان هذه 
احلرب كشفت عن الوجه االنساني 
لسياســـة الكويـــت احلكيمـــة 
بعالقاتها املتميزة مع معظم دول 
العالم، مما اظهر حتالفا دوليا لم 
يسبق له مثيل في تاريخ العالم 
ان يجتمع العالم كله ضد دولة 

معتدية وقوفا مع الكويت صاحبة 
احلق في هذا املوضوع، فإن هذا 
املوقف الدولي مـــا هو اال ثمار 
لسياسة الكويت احلكيمة طوال 

سنوات استقاللها.
  واضاف: انه من حسن الطالع 
ان يكون صاحب السمو االمير 
الشـــيخ صباح االحمد هو امير 
الكويـــت مببايعة شـــاملة في 
ظروف هي احوج الى قيادة هذا 
الرجـــل احلكيم الذي لعب دورا 
مهما وملموســـا محليا وعربيا 
الكويت  ودوليا، فهنيئا لشعب 
واملنطقة بصاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 

عهده االمني.
  كما اشـــاد العبداهللا بجهود 
ســـمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمـــد، خاصة فيمـــا يتعلق 
بتأكيد ضرورة االهتمام باالنسان 
الكويتي وحرص ســـموه على 
الدميوقراطيـــة باعتبارهـــا من 
مميـــزات الكويت فـــي محيطها 

اخلليجي والعربي.
العبـــداهللا ان هذه    واضاف 
الذكرى لها مذاق خاص في نفوس 
شـــعب الكويت، فهي تشير الى 
ابنائها، ورفضهم  صالبة وعزم 
الظلـــم واجلـــور والتخلي عن 
الشرعية، وميثل الرمز الواضح 
لوحدة هذا الشعب وتالحمه خلف 
ومع قيادته، فمنذ اللحظات االولى 
لالستقالل رفض الشعب الكويتي 
البطل كل محـــاوالت االحتالل 

املســـالم لتعيـــث فيه فســـادا، 
وتخرب وتسلب وتقتل وتغتصب 
وحتتل، وكأنها تعتقد ان العدو 
احلقيقي هنا في الكويت وليس 

في اسرائيل.
  واكد ان الشعب الكويتي وقف 
وقفة بطولـــة وتضحية عندما 
صمد، وقاوم احملتل واسر منه 
االسرى، واستشهد منه الشهداء 
من الرجال والنساء الذين ضربوا 
اروع األمثلة في البذل والعطاء 
والتضحية والفداء، حتى تآزر 
العالم كله ووقف مع كويت احملبة 
واخلير، والتي نشرت خيرها في 
العالم كله، وحتالف الشرفاء معا 
من أجل حترير الكويت وعودة 
الشرعية، وهكذا فإن هذه الذكرى 
تروي بدقة لكل أبنائنا واخواتنا 
وأجدادنا قصة كفاحنا املجيدة 
من أجل حترير الكويت وعودة 

الشرعية.
  وأكد الشيخ مبارك العبداهللا 
انه مهما طالت األيام والسنوات 
فإن شعبنا لن ينسى ما حدث، 
لن ينسى احلرمات التي انتهكت 
واألعـــراض التي اســـتبيحت 
واألرواح التي أزهقت واألطفال 
والنساء والشيوخ التي أسرت 
التي  واألمـــوال واملمتلـــكات 
سرقت ونهبت وخربت، ومن 
هنا فإننا ال ننسى ولن نسمح 
حتى ألنفســـنا بأن ننسى ما 
حدث وســـنجعله شاهدا على 
اخلديعة والغـــدر، فاجلرمية 

النكراء أصبحت معلما في القلب 
لن ميحوهـــا الزمن بل تزيدنا 
إصرارا على التماسك بالوحدة 
الوطنية خلف شرعيتنا. ولم 
العبداهللا  ينس الشيخ مبارك 
ان يقدم من هذه األرض الطيبة 
حتية لتحالف الشرفاء في العالم 
الذي انتصر ـ ومازال ـ للحق، 
ودافع عن حق الكويت الصغيرة 
في مســـاحتها وعدد سكانها، 
الكبيرة في وقفتها ومساندتها 
للخير، حتى استردت مكانتها 
وحريتها، وعادت وضاءة تنثر 
اخلير واحملبة في ربوع خلت 
من األمـــن وتضررت من جور 
الطبيعـــة وعانت من الكوارث 
التحية  الطبيعية، وكما وجه 
للشعب الكويتي، والذي حتمل 
العدو  بصبر وشجاعة مأساة 
العراقية وأثبت بالتفافه حول 
الشرعية انه يعرف جيدا كنه 
بالده، والرايـــة التي يجب ان 
يستظل بظلها والشرعية التي 
يجب ان يعمـــل على تكرميها 

واحترامها على الدوام.
  ودعـــا العبداهللا لشـــهدائنا 
بالرحمة وان يحفظ اهللا الكويت 
وشـــعبها من كل مكروه حتت 
قيـــادة صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ نواف األحمد 
وســـمو رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمد ، حفظهم 

اهللا ورعاهم. 

ملسح هويته واذابة شخصيته 
في شخصية املعتدي الذي جاء 
بدعـــاوى زائفة باطلـــة منها ما 
يتعلق بســـرقة مزعومة للنفط 
ومنها ما يتعلق بدعاوى حقوق 
تاريخيـــة باطلة ال اصل لها وال 
اساس، كما انه اعلن التفافه خلف 
قيادته الشرعية ورفع شعار ال 

حاكم اال جابر.
العبداهللا قائال:    واســـتطرد 
كان االحتـــالل العراقي للكويت 
عمال جبانا ونذال بكل املعايير، 
ألنه كان تعبيرا عن التنكر لكل 
ما قدمته الكويت من مساعدات 
وتضحيات من اجل العراق، حيث 
املادي واملعنوي  الدعم  منحناه 
الكامل لسنوات طويلة ثم جاءت 
وقفة الكويت مع العراق لتأخذ 
جزاء سنمار حيث داهمت القوات 
العراقية في الليل ارض شعبنا 

 أحمد الفالح 

 الشيخ مبارك العبداهللا

 أعضاء مجلس اإلدارة يتوسطون رئيسها مدير اجلمعية يحتضن األطفال املشاركني

 صورة صاحب السمو وعلم الكويت تزّين فندق الشيراتون

 األطفال يلوحون بعلم الكويت

 جانب من املعرض

 عدد من زوار املعرض يطلعون على جانب من محتوياته

   الشيراتون يهنئ صاحب السمو

 في سينمات ٣٦٠ من ٢١ الجاري إلى ٥ مارس

 «سنسكيب» تقيم «الفن السابع»
  لتوثيق حقبة مهمة من تاريخ الكويت

 على هامش احتفاالت الكويت مبرور ٥٠ عاما 
على االستقالل و٢٠ عاما على التحرير و٥ اعوام 
لتولي صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
مقاليد احلكم، يقام خالل الفترة من ٢١ اجلاري حتى 
٢٠١١/٣/٥ معرض «الفن السابعـ  تاريخ واجنازات 
تفخـــر بها الكويت منذ عام ١٩٤٥» والذي تقيمه 
شركة السينما الكويتية الوطنية «سينسكيب» في 
سينمات سينسكيب ٣٦٠، حيث يوثق هذا املعرض 
حقبة تاريخية الحدى اهم القنوات الترفيهية في 
الكويت واحد اهم اجلسور الثقافية التي تربط 

الكويت بالعالم وذلـــك منذ انطالقتها في العام 
١٩٥٤ مرورا بحقبة النهضة في الســـتينيات من 
القرن املاضي وما تبعها من تطور لتوفير اقصى 
ما ميكن من اسباب الرفاه لرواد السينما وصوال 
الى التألق الذي يلمسه ويستحقه كل املواطنني 

واملقيمني على ارض هذا البلد الطيب.
  يحتـــوي هذا املعرض علـــى مقتنيات نادرة 
ومعدات قدمية ووثائق تاريخية باالضافة الى 
سرد مبسط لتاريخ الشركة وعالقتها مبحيطها 

االقليمي. 

 وزير الصناعة السوداني يهنئ الكويت
 هنأ وزير الصناعة السوداني عوض أحمد اجلاز 
أمس الكويت بأعيادها الوطنية مؤكدا ان العالقات 
السودانيةـ  الكويتية في تطور مستمر في ظل الرعاية 

واإلرادة السياسية للقيادة في البلدين.
  وأعرب الوزير اجلاز في تصريحات لـ «كونا» عن 
أمنيات السودان حكومة وشعبا للكويت أميرا وحكومة 

وشعبا بالتقدم واالزدهار واالستقرار والرفاهية.
  وثمن اجلاز دور الكويت في إرســــاء مشروعات 
التنمية في السودان وما أحدثته من أثر ايجابي في 

احلــــراك االقتصادي من خالل مشــــروعات التنمية 
العمالقة مثل «ســــد مروى» واملشروعات الزراعية 
والصناعية بخاصة صناعة السكر ما أسهم في دفع 

عجلة االقتصاد.
  وأضاف اجلاز «وبجانب ذلك ساهمت الكويت في 
العديد من مشروعات تنمية اعمار الشرق خاصة من 
خالل عقدها مؤمتر املانحني الدولي لشرق السودان 
وتعهداتها بتنميته ما كان له األثر في احلس الوطني 
ملواطني الشرق خاصة ومواطني السودان عامة». 

 هنأ صاحب السمو وسمو ولي العهد والشعب الكويتي باألعياد الوطنية

 العبداهللا: ذكرى محنة االحتالل تزيدنا إصرارًا 
  على التمسك بوحدتنا والوقوف خلف شرعيتنا

 مهرجان نظمته جمعية السالمية التعاونية احتفاًال باألعياد

 «عيدي يا كويت» استقطب أكثر من ٢٠٠٠ شخص
 ليلى الشافعي

  نظمـــت جمعيـــة الســـاملية 
التعاونية مهرجـــان «عيدي يا 
كويت» مبناسبة االحتفال باألعياد 
الوطنية ومـــرور ٥٠ عاما على 
االستقالل و٢٠ عاما على التحرير 
و٥ ســـنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

مقاليد احلكم.
  حضر احلفـــل اكثر من ألفي 
شخص من األطفال وعائالتهم، 
وقد شارك في احلفل فرقة شعبية 
كويتية وأقيمت املسابقات ووزعت 
الهدايـــا واحللوى على األطفال، 
وشارك في احلفل رئيس مجلس 
ادارة اجلمعية عـــادل االبراهيم 
واملدير العام محمود عبداملجيد 
وأعضاء مجلس االدارة، وقد استمر 
احلفل الذي بدأ عصرا الى الثامنة 
مساء ومت خالله تكرمي املوظفني 

القدامى واملوظفني املتميزين. 

 أمانة العمل الخيري بـ «اإلصالح» تهنئ الكويت قيادة وشعبًا
 أعرب نائب األمني العام لألمانة العامة 
للعمـــل اخلــيري بجمــعيـــة اإلصالح 
الفـــالح، عن خالص  االجتماعي، أحمد 
التهــنئـــة مـــن كل العـــاملني بجمعية 
االصـــالح وأمانــــــة العمــــل اخليري 
لصاحب الســـمو األمير الشـيخ صباح 
األحــمد وســــــمو ولي العـــهد وسمو 
رئيس الوزراء والوزراء والنواب وأهل 
الكويت الكرام مبناسبة الذكرى اخلمسني 
لالســـتقالل ومرور عشرين عــاما على 
التحريـــر وخمس ســـنوات على تولي 
صاحب الســـمو األميـــر مقالــيد احلكم 
متمنـــني أن يعيـــد اهللا علـــى الكويت 

وأهلها هذه املناســـبات باخلير واليمن 
والبركات.

  وقال الفالح: في هذه املناسبة الطيبة 
أهنئ الشـــعب الكويتي املعطاء وأهنئ 
قيـــادات الكـــويت وأشـــكرهم على دعمهم 
املســـتمر لعمـــلنا داخلـــيا وخارجيا، 
وذلك من خــالل التنسيـــق مــع وزارة 
الشــــــؤون في الداخل كمـــا أن مكاتبنا 
اخلارجية تعـــمل بشكل رسمي من خالل 
وزارة اخلارجية وســـفـــرائها الكــرام، 
وبعلم وتشـــجيع الدول التي نعمل بها 
ولنا عالقات طيبة مع رؤســـاء ووزراء 

تلك الدول.

  وأشـــار الفالح الـــى ان امانة العمل 
اخليري قد قامت بعدد من االنشطة في 
اطـــار احتـــفـــاالت الكـــويت الوطنية 
ومنها اصـــدار عدد خــاص من نشـــرة 
ديوان اخلير عـــن االحتفالية وطباعة 
بوســـتر ملـــون كما تشــــــارك مكاتب 
األمانة في ٢٢ دولة سفارات الكويت في 
هذه الدول فرحـــة االحتفاالت، وقد قام 
أيتام وطالب مشروع الشفيع في اليمن 
بعمل نشـــيد عن الكويت وقامت ادارة 
مستشفى الكويت التخصصي في غزة 
بعمل يوم طبي مجاني مبناسبة احتفاالت 

الكويت. 

 9  ٥٠ عاماً من المجد  لي 
 االحد  ٢٧  فبراير  ٢٠١١   


