تضم مجموع ��ة كبيرة من املش ��روعات
خط ��ط التنمي ��ة الت ��ي ّ
الطموحة التي س ��وف تس ��تفيد منه ��ا البالد ويس ��تفيد منها
العباد.
وق ��ال خليف ��ة :إن االحتف ��ال بالعي ��د الوطني للكوي ��ت ذكرى
نوحد الصف وأن نتعاون
عزيزة على قلوبنا
ً
جميعا فيجب أن ّ
أيض ��ا أن نتح ّول م ��ن فرقاء إلى
وننس ��ق فيم ��ا بينن ��ا ،وعلينا ً
ّ
جميع ��ا نهدف إل ��ى حتقيق
�ا
�
ن
ألن
واحد،
�ن
�
ط
و
�اء
�
ن
وأب
�وة
أخ �
ً
وتقدمه ،كما أنه ال بد من
املصلح ��ة العامة وإلى رقي الوط ��ن ّ
االبتع ��اد ع ��ن النفس التأزميي واملش ��اكل التي الجت� � ّر إال إلى
والتحضر الذي تعيش ��ه اآلن الدول
التقدم
التخل ��ف عن ركب
ّ
ّ
املجاورة ،فالكويت ليست أقل من أحد ،وعلينا نحن الكويتيني
ّ
املتقدمة.
مصاف الدول
أن ننهض بها وجنعلها في
ّ
> وم ��ن جانبه ��ا أكدت الناش ��طة السياس ��ية الدكت ��ورة خالدة
اخلض ��ر :أن احتف ��االت الكوي ��ت باملناس ��بات الوطني ��ة خ�ل�ال
مبكرا ع ��ن كل عام باملكرمة
ش ��هر فبراي ��ر من هذا الع ��ام بدأت ً
األميري ��ة للمواطنني والس ��لع التموينية ،وهذا إمنا يدلّ على
مدى التناغم املوجود بني احلاكم والرعية ،فلقد ع ّودنا الشيخ
أيضا
صب ��اح عل ��ى كرمه وعطف ��ه على أبنائ ��ه ،وفي احلقيق ��ة ً
أيضا ع ��ن كل عام حيث أننا س ��وف
أن ه ��ذه املناس ��بة تختل ��ف ً
نحتفل هذا العام مبناس ��بة الذكرى اخلامس ��ة جللوس س ��مو
أمي ��ر البالد على س � ّ�دة احلكم ،باإلضافة إل ��ى ذكرى التحرير
جميعا
وذكرى االس ��تقالل ،وتلك مناسبات عزيزة على قلوبنا
ً
نحن الكويتيني.
وقال ��ت اخلض ��ر إنه ال يجب أن مي� � ّر االحتفال هذا العام مرور
جميعا أن نستلهم روح البسالة والفداء من أجل
الكرام ،فعلينا
ً
الوطن في نبذ كل ما بيننا من خالفات وتش ��احن وإش ��كاليات
عك ��رت صفو العالقة ب�ي�ن أبناء الوطن الواح ��د ،وذلك بهدف
ماسة
اس ��تكمال مس ��يرة البناء والتنمية ،فالكويت في حاجة ّ
واحدا خلف القيادة احلكيمة للش ��يخ
جميعا صف ًا
لكي نقف
ً
ً
جميعا
صب ��اح األحمد ذلك القائد احلكيم واألب العظيم لنا
ً
أبناء الشعب الكويتي.
وأوضح ��ت اخلض ��ر أن ��ه من الض ��روري بل ومن امله ��م أن تكون
احتفاالت هذا العام منظمة عن األعوام السابقة ،فإننا نريده
كرنف ��اال وطن ًي ��ا بال صابون وفقاقيع في الس ��ماء وبال مظاهر
جميع ��ا في
كله ��ا ال تناس ��ب املوق ��ف ال ��ذي نعيش ��ه ونعايش ��ه
ً
الكوي ��ت ،إننا ال نريد حوادث مر ّوعة مثلما يحدث كل عام ،بل
منظما يبعث في النفس الفرحة والس ��رور وكل
نريد احتفاال
ً
بعيدا عن االنتم ��اءات الطائفية
معان ��ي الوطنية واالنتم ��اءً ،
والفئوية والقبيلة التي الجت ّرنا إال إلى املهالك.
وأشارت اخلضر إلى ضرورة بدء صفحة جديدة بني أبناء الوطن
الواح ��د ،خاص ��ة أعضاء الس ��لطتني التنفيذية والتش ��ريعية،
واعتب ��ار أن احتف ��االت فبراير بداية مرحلة جديدة من العمل
الوطني اخلالص لوجه الوطن الذي أعطانا الكثير ويستحق
من ��ا املزيد واملزيد من العمل الوطن ��ي والبنّاء في كافة املواقع
واملج ��االت دون اس ��تثناء ،خاص ��ة وأن لدين ��ا خط ��ة تنمو ّي ��ة
كبي ��رة حتتاج إلى توحيد الصف ونب ��ذ اخلالفات واالعتبارات
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والتقدم والرقي الذي تش ��هده الدول
الش ��خصية التي أخرتنا عن ركب احلضارة
ّ
املجاورة الشقيقة والصديقة.
> وبدوره ��ا قال ��ت الناش ��طة السياس ��ية غنيم ��ة احلي ��در أن احتف ��االت الكوي ��ت
مبناس ��بة (ه�ل�ا فبراي ��ر) إمن ��ا ه ��ي تأكيد جدي ��د يتك ّرر م ��ن عام إلى ع ��ام ليثبت
التحديات ،وتأتي
للجمي ��ع أن أبن ��اء الكويت صف واحد مهما حدث ومهما كانت
ّ
غد مشرق
ذكرى االستقالل والتحرير كل عام
ّ
ليتجدد األمل والطموح في خلق ٍ
ألبناء هذا الوطن العظيم الذي يستحق منا كل التقدير واالعتزاز.
وقال ��ت احلي ��در :إن الذكري ��ات الت ��ي يحتف ��ل بها الش ��عب الكويتي تع � ّ�د ذكريات
خالدة في تاريخ هذا الش ��عب ألنها دليل واضح أمام األجيال القادمة على كفاح
األجيال الس ��ابقة ليأخذ منها العبرة والعظة في املس ��تقبل ،فعلينا أن نبدأ من
فصاعدا في الس ��مو على كافة املش ��اكل والعراقيل الت ��ي تواجهنا لكي نكون
اآلن
ً
يدا واحدة تبني الكويت ومستقبله املشرق لألجيال القادمة ،ولتكن االحتفاالت
ً
ه ��ذا الع ��ام هي البداية احلقيق ��ة للمصاحلة بني أبناء اجلس ��د والوطن الواحد
غد مش ��رق ،فالكوي ��ت تنتظر منا
كم ��ا كنا في الس ��ابق يس ��ودنا احلب واألمل في ٍ
الكثي ��ر ،وعلين ��ا أن ندفع بها إلى األمام لتحتل مكانتها التي تليق بها بني األمم
والش ��عوب ،وأن ننتش ��لها من الغرق في بحور التأزمي واملشاكل التي ال تسمن وال
تغني من جوع وال طائل منها.
واختتم ��ت احلي ��در قائل ��ة :أه ّن ��ئ كل أبن ��اء الكوي ��ت مبناس ��بة أعي ��اد التحري ��ر
واالس ��تقالل الت ��ي تط ��ل علين ��ا كل ع ��ام ،وأذكّر ب ��أن املطلوب منا ه ��و االجناز ثم
االجناز لكي تكون احتفاالتنا ليست مجرد أقوال بل أقوال وأفعال ،وهذه صفات
الشعوب الراغبة في صنع مستقبل مشرق ألبنائها.

