
 هنـــأ رئيـــس احتاد 
البترول وصناعة  عمال 
البتروكيماويات جاسم 
الكويت  الناصـــر  محمد 
حكومة وشـــعبا باســـم 
العاملني في القطاع النفطي 
واحلركة النقابية الكويتية 
مبناســـبة االحتفـــاالت 

الوطنية.
إن  الناصـــر    وقـــال 
الكويت هذا  احتفـــاالت 
العام مختلفة كونها حتمل 
ذكريـــات وطنية عديدة 
السيما الذكرى اخلامسة 
الســـمو  لتولي صاحب 
األمير مقاليد احلكم، الفتا 

الى أن لسموه مآثر كبيرة واجنازات ال حتصى بتأسيس الدولة 
قبل اكثر من ثالثة قرون، فهو يعتبر األمير اخلامس في مسيرة 
الدولة الدســـتورية التي لقب فيها سموه بصباح الرابع كون 
سموه رابع حاكم يحمل اسم الشيخ/ صباح واحلاكم اخلامس 

عشر لدولة الكويت.
  وبني أن دعوة ســـموه إلى العمل يـــدا واحدة من أجل جعل 
الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم واملعرفة واحملافظة 
على الدميوقراطية التي عشـــقها منذ صغره وأسسها لتكون 

الصفة التي يتميز بها الشعب الكويتي الدميوقراطي.
  وأكمل الناصر أن لسمو الشيخ صباح األحمد تاريخا عريقا 
حافال بالكثير من العطاءات خالل مسيرة حياته العملية فإلى 
جانب هذا التاريخ نؤكد على حياته الديبلوماسية التي أسسها 
ســـموه منذ كان وزيرا للخارجية ألكثر من أربعني عاما، أطلق 
عليه إثرها لقب شيخ الديبلوماسيني العرب وعميد الديبلوماسية 
الكويتية، فسموه يعتبر أقدم وزير للخارجية في العالم قاطبة 
إذ تولى هذا املنصب في التشـــكيل الوزاري الثاني بتاريخ ٢٨ 

يناير ١٩٦٣م.
  ودعا الناصر ان تكون هذه األيام أيام خير على بالدنا وأن 
تستمر أفراحنا، وأن نشـــهد تعاونا كبيرا فيما بني السلطتني 
التنفيذية والتشريعية لتنفيذ خطة بالدنا احليوية التي أقرتها 

للتنمية االقتصادية للنهوض باقتصادنا الوطني.
  وختم الناصر تصريحه بأننا نعجز عن التعبير عن فرحتنا 
وأن كلمـــات احلب والوفاء ال تكفي للتعبير عن مدى اعتزازنا 
لقائد دولتنا وشيخ عزتنا وأن مآثر سمو واجنازاته ال حتصى، 
راجني من املولى عز وجل أن يوفق سموه ملا فيه خير ومصلحة 
لبالدنا وشـــعبنا وأن يدمي عليه موفور الصحة والعافية وأن 
يجعل الكويت دار أمن وأمان في ظل القيادة احلكيمة حلضرة 
صاحب السمو األمير وســـمو ولي عهده األمني وسمو رئيس 

مجلس الوزراء. 
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 الحجي: التعامل السعودي معنا وقت االحتالل كان البلسم لجراحنا

 أسامة دياب
  تقدم املستشــــار في ديــــوان رئيس مجلس 
الوزراء فيصل احلجي بجزيل الشــــكر للجارة 
الكبيرة وواسطة العقد ألمتنا اإلسالمية والعربية 
ومركز النور واإلشعاع اململكة العربية السعودية، 
وتقدم بالشكر والعرفان لكل من تقدم لنصرتنا 
ومشــــاركتنا في حترير الكويت وعلى رأسهم 
جارتنا السعودية ممثلة بقيادتها احلكيمة والتي 
كان يترأســــها آنذاك املغفور له بإذن اهللا خادم 
احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز، والشكر 
موصول خلادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا 
بــــن عبدالعزيز من جهة، ومن جهة اخرى كافة 
أبناء الشعب السعودي الذين هبوا للترحيب بنا 

واستقبالنا في بيوتهم في وقت أزمتنا.
  جــــاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها خالل 
الليلة السعودية التي أقامها بيت الكويت لألعمال 
الوطنيــــة حتت رعاية رئيــــس مجلس الوزراء 
وبحضور املستشــــار في ديوان رئيس مجلس 
الوزراء فيصــــل احلجي، في قاعة الدانة بفندق 
هوليدي إن الســــاملية، حيث مت تكــــرمي الوفد 
الســــعودي الذي شارك في االحتفاالت باألعياد 
التي أقامها بيت الكويت لألعمال الوطنية، وكوكبة 
من رجال اإلعالم والسياسة من الكويت واململكة 
العربية الســــعودية. وأضاف احلجي «لو أردنا 
أن نعدد ما مررنا فيه من محن فلن نستطيع إال 
أن احلقيقة الواحدة التي ال ميكن إنكارها هي أن 
التعامل السعودي كان البلسم لنا جميعا حيث 
أحسنوا استقبالنا فقد كنا نخرج من بيتنا في 
الداخل (الكويت) الذي فقدنــــاه لنذهب لبيتنا 

الثاني (السعودية) الذي كسبناه».

  وثّمن موقف الدول العربية التي هبت ملساندة 
الكويت في محنتهــــا واتخذت موقف املعارض 
واملستنكر لالحتالل الغاشم، قائال: «هذا هو ما كان 
متوقعا من عاملنا العربي، فالشرفاء والصادقون 
منهم وقفوا معنا وإلى جوارنا في محنتنا فكل 
الشكر لهم وعلى رأســــهم السعودية وسورية 
ومصر، والبلد الصغير فــــي حجمه الكبير في 
موقفه لبنان والذي وقــــف موقفا ثابتا رافضا 

لالحتالل».
   وبدوره أكد رئيس بيــــت الكويت لألعمال 
الوطنية يوســــف العميري أن املهرجان يستمر 
للســــنة السادســــة على التوالي، مشيرا إلى أن 
مهرجان هذا العام تضمن أربعة أنشــــطة كانت 
اليوم البريطاني، واليوم اللبناني، ويوم االستقالل 
الكويتي، وأخيرا اليوم السعودي حيث نحتفل 
مع االخوة في اململكة العربية السعودية، مثنيا 
على وزيــــر اإلعالم د.عبدالعزيز خوجة لقبوله 

املشاركة في هذا االحتفال.
  وأضــــاف العميري «كما شــــاهدتهم تضمن 
االحتفال فرق شعبية السعودية تشارك معنا في 
أفراحنا الوطنية وخصوصا في هذه األجواء التي 
تعيشها الكويت متزامنة مع الذكرى اخلامسة على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ـ حفظه اهللا ورعاه ـ مقاليد احلكم ومبناســــبة 
اليوبيل الذهبي الستقالل الكويت وذكرى عيد 

التحرير العشرين».
  أما من ناحية التكرمي فقد كان التكرمي لـ ١٩ 
شخصية كويتية وسعودية كان لهم دور إعالمي 
في خدمة الكويت. وتابع: كما كرمنا اإلعالميني 
السعوديني الذين شــــاركوا في طرح مواضيع 

إعالمية في حق قضايا الكويت.
  وفي ختام كلمته شكر العميري سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على رعايته 
للمهرجان وكل من ســــاهم في تنظيم املهرجان 

وجناحه.
  ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية 
املنتجني السعوديني محمد الغامدي ان «الشعبني 
الكويتي والسعودي يحتفالن اليوم بأربعة أعياد 
ومناسبات مميزة: مرور ٥٠ عاما على استقالل 
الكويت، ٢٠ عاما على حتريرها، ٥ سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مسند اإلمارة، أما العيد الرابع فهو عودة خادم 
احلرمني الشريفني ســــاملا معافى ألرض الوطن 

بعد رحلة عالج في اخلارج».
  وأشار الغامدي إلى أن الكويتيني والسعوديني 
شــــعب واحد في األفراح واألتراح، الفتا إلى أنه 
كان ضمن ٣ ماليني ســــعودي تطوعوا لتحرير 
الكويت ابان فترة االحتالل الغاشم، متمنيا أن 
يدمي اهللا فرحة األعياد واالزدهار ودوام االستقرار 

على البلدين الشقيقني.
  وبدوره هنأ وكيل الوزارة املســــاعد لإلعالم 
الداخلي بوزارة اإلعالم السعودية أحمد بن عيد 
احلوت الكويت حكومة وشعبا مبناسبة األعياد 
الوطنية، موضحا أن الكويت محظوظة بربانها 
احلكيم صاحب الســــمو األمير الشــــيخ صباح 
األحمد الذي رسا بالبالد على شواطئ االستقرار، 
الفتا إلى أن فرحة أبناء الشعب السعودي بأعياد 
الكويت اكتملت بعودة خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز ألرض الوطن بعد 

رحلة عالج ناجحة في اخلارج. 

 خالل الليلة السعودية التي أقامها بيت الكويت لألعمال الوطنية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء

 (كرم ذياب)  تكرمي د.فايز العنزي

 فرقة تراثية سعودية

 فيصل احلجي ويوسف العميري يسلمان أبرار ملك درع ماما أنيسة باإلنابة عن والدتها تكرمي أحمد احلوت

 الناصر: كلمات الحب والوفاء
  ال تكفي للتعبير عن اعتزازنا باألمير

 هنأ الكويت حكومة وشعبًا باالحتفاالت

 جاسم الناصر 

 الشيخة شيخة العبداهللا ترفع العلم (سعود سالم) فريق عمل مجموعة شباب اخلير التطوعية

 العنود العلي تساعد في وضع بصمة أحد احلضور الزميلة مليس بالل تضع بصمتها على العلم

الفكرة اجلميلة التي اتاحت للمعاقني 
املشاركة في هذه االعياد عن طريق 
بصمتهم، ومن ناحية اخرى شكر 
الديسكفري عبداهللا  مدير مجمع 

الشمالي املجموعة على هذا العمل 
العظيم ومتنى للمجموعة مزيدا 
من التقدم على أعمالها اجلميلة 

التي تقوم بها. 

والبنوك لتبني هذه الفكرة ووضعها 
على ملصقاتها او كتيباتها، وشكرت 
الشيخة شيخة العبداهللا املجموعة 
على هذا العمل املميز وعلى هذه 

مشــــاركة طيبة. وفي كلمة القتها 
الشيخة شيخة العبداهللا وصفت 
فيها هذا العمــــل باجلبار واملميز 
خاصــــة انه اجنز بأيــــدي ابنائنا 

املعاقني الذين حاولوا عن طريق 
هذا الشراع ايصال رسالة صادقة 

وواضحة بحب الكويت.
الشــــركات اخلاصة    ودعــــت 

 لميس بالل
  حتت شعار «حبيبتي يا كويت» 
اقامــــت مجموعة شــــباب اخلير 
التطوعية أنشطتها مبناسبة مرور 
٥٠ عاما على االستقالل ومرور ٢٠ 
سنة على التحرير و٥ سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مقاليد احلكم، وذلك 
بعمل صرح تذكاري على شــــكل 
شراع بوم ويشــــكل علم الكويت 
القدمي واجلديد من بصمة املعاقني 
في حديقة مجمع الديسكفري ليبقى 

سنة كاملة في احلديقة.
  حضر احلفل كل من الشيخة 
شيخة العبداهللا الرئيس الفخري 
للنادي الكويتي للمعاقني ونائب 
رئيس اجلمعيــــة ملتابعة قضايا 
املعاقــــني خلود العلــــي واعضاء 
اجلمعيــــة الكويتية الولياء امور 
املعاقني فهد الســــهلي ويوســــف 
الزويــــد. كما تخلل احلفل العديد 
من الفقرات الترفيهية واملسابقات 
علــــى جانب عمل الشــــراع، وقد 
أبدت رئيســــة املجموعة العنود 
العلي سرورها لتنظيم مثل هذه 
االنشطة وعمل مثل هذا الصرح 
التذكاري وشكرت كل من ساهم 
بهذا العمل من اشخاص من ذوي 
االعاقة واولياء امورهم والشركات 
الداعمة وعلى رأســــهم الشيخة 

شيخة العبداهللا.
  وقالــــت: نحــــن كمجموعــــة 
تطوعية نحــــب ان ندمج املعاقني 
دائما باملناسبات االجتماعية وهو 
واجب وطني واملعاقون جزء من 
الدولة والبد ان يتعلموا املشاركة 
بهذه االنشطة فهذه االنشطة تترك 
بصمة في عقولهم وهذه هدية من 
ابناء الكويت الى صاحب السمو 
األمير كمشاركة لذوي االعاقة في 

عيد الكويت اخلمسني.
  واضافت: نحن كجمعية تطوعية 
نهنئ صاحب السمو األمير ونتمنى 
ان تترك هذه األنشطة في الشارع 
الكويتي اثرا جميال خصوصا اننا 
وضعنا الشــــراع مقابل الشــــارع 
لتكون هدية للكويت، كما شكرت 
الديســــكفري  ادارة مجمع  العلي 
وممثلها عبداهللا الشــــمالي وهي 

 «حبيبتي يا كويت» مع مجموعة شباب الخير التطوعية


