
برعاية رئيسة احلملة الوطنية 
»أن���ت تستحق ال��ت��ك��رمي« الشيخة 
انتصار احملمد الصباح نظم مركز 
الشعر اإلعالمي بالكويت مساء أول 
أم��س ف��ي ف��ن��دق ك���راون ب���الزا قاعة 
البركة، أمسية شعرية حتت شعار 
»ن��ع��م ص��ب��اح« مب��ن��اس��ب��ة األع��ي��اد 
الوطنية في الكويت مبشاركة نخبة 
مم��ي��زة م��ن ش��ع��راء جن���وم اخلليج 
العربي باملهرجان الشعري اخلليجي، 
وذل���ك لترجمة ح��ب اه���ل الكويت 
واخل��ل��ي��ج ل��ق��ائ��د ال��ع��م��ل اإلن��س��ان��ي 
صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ 

صباح األحمد.
وأك���دت رئيسة احلملة الوطنية 
»أن���ت تستحق ال��ت��ك��رمي« الشيخة 
انتصار احملمد الصباح، أن الهدف 
األساسي من الفعالية التي تتزامن 
م��ع اح��ت��ف��االت ال��ك��وي��ت ب��االع��ي��اد 
الوطنية، هو ترجمة حبنا »ألبونا 
ال��ع��ود« صاحب السمو امير البالد 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د، م��ن خ��الل 
مشاركة نخبة من شعراء دول مجلس 
التعاون الذين تغنوا بحب قائد العمل 
االنساني واطربوا اجلمهور بعدد من 

القصائد الوطنية.
وق���ال���ت: إن ه��ن��اك ال��ك��ث��ي��ر من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة، إال أن ه��ذه 
الفعالية مختلفة باعتبار أنها تتميز 
بخصوصية املدح والثناء على أمير 
الكويت، م��ؤك��دة انها حرصت على 
توثيق على هذه األمسية في مختلف 
وسائل االعالم حبا وتقديرا للكويت 

وسمو األمير.
وأش���ارت إل��ى ان سمو االمير هو 
»اخليمة التي نستظل بها والسراج 
الكبير الذي ينير علينا«، مؤكدة أنه 
»مهما قدمنا ومهما فعلنا فلن نوفي 
حقه حتى ل��و نعطيه م��اي العني«، 
سائلة ال��ب��اري ع��ز وج��ل ان يحفظ 
ال��ك��وي��ت ومي����د األم���ي���ر بالصحة 

والعافية وطول العمر.

وأع���رب���ت ال��ش��ي��خ ان��ت��ص��ار، عن 
بالغ شكرها وتقديرها لكل من لبى 
الدعوة وشارك وحضر احلفل سواء 
الشعراء الذي انشدوا في حب الكويت 
واألمير او اجلمهور الذي اعطى نكهة 
خاصة للحفل بتفعاله املميز، والشكر 
م��وص��ول ال���ى م��دي��ر م��رك��ز الشعر 
االعالمي خالد املويهان، قائلة »أنتم 
فعال تستحقون التكرمي، فالتكرمي 

لكم وللمستقبل«.
وشارك في األمسية التي انقسمت 
الى جلستني بادارة االعالمية شيماء 
ال��ت��م��ي��م��ي، األول����ى ج��م��ع��ت ك��ل من 
ال��ش��اع��رة االم��ارات��ي��ة م��رمي النقبي 
والشاعر السعودي حمد الدليهي 
والشاعر البحريني الفي الظفيري، 
والثانية جمعت الشاعر الكويتي 
نايف التيمان والشاعرة العمانية 

اصيلة السهيلي والشاعر االماراتي 
محمد املشيخي، حيث تغنى الشعراء 
مب���دح س��م��و االم��ي��ر ال��ش��ي��خ صباح 
األحمد حفظه الله ورعاه والثناء على 
دوره الدبلوماسي واالنساني بواقع 
4 قصائد لكل منهم، وأطربوا احلضور 
مبجموعة من اروع القصائد الوطنية 
ال��ت��ي الق���ت اس��ت��ح��س��ان اجل��م��ه��ور 

ودفعت احلضور للتفاعل معها.
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حملة »أنت تستحق التكرمي« نظمت أمسية شعرية  مبناسبة األعياد الوطنية

انتصار الصباح: أمسية »نعم صباح« ترجمة حبنا »ألبونا 
العود« مبشاركة نخبة من شعراء دول مجلس التعاون

الشيخة انتصار الصباح ترفع علم الكويت في مقدمة احلضور

 .. وتكرم إحدى املشاركات

في  أولى الندوات التاريخية بـ  »معرض الفهد .. روح القيادة«

العصفور والسماري استعرضا 
العالقات الكويتية السعودية

انطلقت يوم أمس األول أولى الندوات 
اخل��اص��ة مل��ع��رض وف��ع��ال��ي��ات وت��اري��خ 
امللك فهد بن عبدالعزيز )الفهد .. روح 
القيادة(، وذلك في قاعة السينما في مركز 
الشيخ ج��اب��ر األح��م��د ال��ث��ق��اف��ي، بإقامة 
ندوة العالقات التاريخية بني السعودية 
والكويت، مبشاركة أم��ني ع��ام دارة امللك 
عبدالعزيز د. فهد بن عبدالله السماري، 
وأس��ت��اذ التاريخ في جامعة الكويت د. 
سعود محمد العصفور، بحضور املدير 
التنفيذي للمعرض خ��ال��د ب��ن عبد الله 
السليمان، وباحثني في التاريخ، وعددا 
من زوار املعرض، وأدراها اإلعالمي محمد 

الوسمي.
وت���ن���اول ال��س��م��اري خ���الل ال��ن��دوة 
مبحورها األول حتت عنوان »العالقات 
التاريخية بني السعودية والكويت.. املكان 
والظروف«، والتماثل والتشابه في نشأة 
الدولتني، وتاريخ خادم احلرمني الشريفني 
امللك فهد بن عبدالعزيز، وتوثيق دارة امللك 
عبدالعزيز لتاريخه، كما سلط الضوء 
على دوره في تنمية العالقات بني اململكة 

العربية السعودية ودولة الكويت.
فيما استعرض د. العصفور في احملور 
ال��ث��ان��ي ل��ل��ن��دوة ب��ع��ن��وان »امل��ؤس��س��ون 
ودورهم في تنمية العالقات بني السعودية 
والكويت«، متطرقا إل��ى بعض الوثائق 
واملأثور من األقوال التي لها أهمية داللية 
على املشتركات التي جتمع بني اململكة 
العربية السعودية والكويت، وحتمية 
امل��ص��ي��ر ال��واح��د س��ي��اس��ي��اً واجتماعياً 

واقتصادياً وغير ذلك من نواحي احلضارة 
املشتركة.

وشهدت الندوة مداخالت واستفسارات 
من احلضور أج��اب عليهم املشاركني، ثم 
قدم املدير التنفيذي للمعرض خالد بن عبد 
الله السليمان هدايا تذكارية إلى املشاركني 

في الندوة.
م��ن جانب آخ��ر تقام الليلة ف��ي مركز 
ج��اب��ر األح��م��د الثقافي ال��ن��دوة الثانية 
ضمن فعاليات املعرض ن��دوة العالقات 

السعودية الكويتية، ستتناول العالقات 
بني البلدين منذ التأسيس وحتى وقتنا 
احلاضر، مبشاركة د. عبدالله البشارة أمني 
عام مجلس التعاون اخلليجي األسبق، د. 
إبراهيم بن محمود النحاس عضو مجلس 
الشورى، د. عايد املناع الكاتب واحمللل 
السياسي، د. صدقة بن يحيى فاضل أستاذ 
في جامعة امللك عبدالعزيز وعضو مجلس 
الشورى السابق، ويدير الندوة اإلعالمي 

محمد املال.

27 عامًا على مذبحة 
خوجالي..  العالم
 ال يعلم إال القليل

حتيي جمهورية أذربيجان هذه األيام الذكرى ال 27على 
م��أس��اة مدينة خوجالي إح��دى أبشع امل��آس��ي ف��ي تاريخ 
أذربيجان خالل القرن العشرين؛ حيث قامت القوات املسلحة 
األرمينية في ليلة السادس والعشرين من فبراير 1992م 
بالهجوم على مدينة خوجالي األذربيجانية، وذلك بدعم 
ومساعدة من الفوج 366 مشاه التابع للجيش السوفيتي 

السابق واملقيم مبدينة خانكندي القريبة من هناك.
وقد أسفر هذا الهجوم عن تدمير مدينة خوجالي بالكامل، 
و قد قتل في هذا العدوان 613 من األبرياء ، منهم 63 طفال  
و 106 من النساء و 70 شيخا و إبادة أكثر من 70 عائلة، 
وأصيب بجروح 1000 مواطنا، منهم 76 طفال، ويعد 
في حكم املفقود 150 و1275 رهيناً. و أثناء املأساة قاموا 
بتشويه 487 شخصا من سكان خوجالي على نحو بشع، 
كان من بينهم 76 طفال لم يتجاوزوا سن الطفولة، و فقد 
26 طفال والديهم، كما فقد 130 طفال أحد من والديهم، و من 
أولئك الذين هلكوا 56 شخصا قتلوا بوحشية غير مسبوقة، 
و ذلك بحرقهم أحياًء وسلخ فروة رؤوسهم وقطع رؤوسهم 

واقتالع أعينهم ، وبقار بطون النساء احلوامل باحلراب. 
لقد سعت أرمينيا منذ أن استقلت جمهورية أذربيجان عن 
االحتاد السوفيتي السابق في 18 أكتوبر 1991م في تكثيف 
سياستها املعادية ألذربيجان، واحتلت منطقة قراباغ 
اجلبلية التي متثل عشرين باملائة من أراض��ي أذربيجان، 
وقامت قبل ذلك بطرد 200 ألف أذربيجاني من أرمينيا عام 
1988م. وأدت هذه السياسة التي تنتهجها أرمينيا إلى 
تدمير مئات القرى األذربيجانية، وإراقة دماء عشرات اآلالف 
من الضحايا األبرياء، وطرد وتشريد آالف املئات من املدنيني 
العزل، ولكن بالرغم من هذا كله تعد مأساة خوجالي هي 

األكثر حدة وبشاعة في كل هذه األحداث.
وبداية من النصف الثاني من شهر فبراير أحكمت القوات 
األرمينية حصارها على املدينة، وكانت تشن عليها هجمات 
يومّيًا وتقوم بإطالق النار على املدينة، حتى قامت بهذه 
املأساة البشعة في ليلة السادس والعشرين من فبراير 

.1992
وألقى اإلعالم العاملي عقب حدوث مأساة خوجالي الضوء 
على هذه اجلرمية التي ارتكبها األرم��ن في حق اإلنسانية 
جمعاء وليس في حق الشعب األذربيجاني فحسب؛ حيث 
زار العديد من الصحفيني األجانب واحملليني مكان احلادث 

وشاهدوا عن قرب ما حدث هناك بالتفضيل. 
وكشف الزعيم الوطني للشعب األذربيجاني حيدر 
علييف اجلوهر احلقيقي ملذبحة خوجالي، وأعطى املجلس 
الوطني األذربيجاني تقييما قانونيا وسياسيا ملذبحة 
خوجالي. ويؤكد رئيس اجلمهورية إلهام علييف دائما على 
تسوية هذا النزاع في إطار وحدة أراضي أذربيجان فقط، 
وض��رورة انسحاب القوى احملتلة من أراض��ي أذربيجان 

احملتلة.  
 و أطلقت السيدة ، ليلى علييفا نائبة رئيس صندوق 
حيدر علييف واملنسقة العامة حلوار الثقافات في منتدى 
الشباب لدى منظمة التعاون اإلسالمي حملتها الدولية« 
العدالة ل� خوجالي ». وتهدف احلملة إلى إطالع املجتمع 
الدولي على حقائق مأساة خوجالي ، واحلصول على تقيمها 
احلقوقي والسياسي واملعنوي من قبل املجتمع الدولي ، 
وتنفذ احلملة من قبل مئات من املتطوعني في أكثر من 35 

دولة حتى اآلن .
ونتيجة جلهود اجلانب األذربيجاني في احملافل الدولية، 
تفاعل املجتمع الدولي بهذه األحداث وأدان هذه االعتداءات 
الواقعة على الشعب األذربيجاني، وص��در عن منظمات 
التعاون اإلس��الم��ي ع��دة ق���رارات تستنكر فيها العدوان 
األرميني وتطالب باالنسحاب األرمني غير املشروط جلميع 
القوات األرمينية من األراض��ي األذربيجانية احملتلة.كما 
اعترف احتاد برملانات دول منظمة التعاون اإلسالمي مرة 
أخرى مبأساة خوجالى في دورته السابعة التي ُعقدت قبل 

عامني في مدينة باليمباجت اإلندونيسية، 
وجتدر اإلشارة إلى أن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
اتخذ ق��رارات رق��م 822، 853، 874، 884 بشأن ع��دوان 
أرمينيا على أذربيجان، وكذلك صدر عن اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة ق��رارات رقم 60 / 285، 62 / 243 بشأن 

»الوضع في األراضي األذربيجانية احملتلة«.
وبالرغم من كل ما ذكر من قرارات وكتابات بشأن مذبحة 
خوجالي، علينا أن نعترف أن العالم ال يزال يعلم القليل عن 
اجلرائم التي ارتكبها وال يزال يرتكبها األرمن ضد الشعب 
األذربيجاني. والوقوف على مثل هذه األح��داث يعوق من 

تكرارها وحدوثها.
وغرضنا ليس الدخول في جدال مع مرتكبي اجلرمية، بل 
نود  أن جتد هذه املذبحة الدموية تقديرا قانونياً وسياسياً 
دوليا ، حتى ال  يتم تكرار تلك اجلرائم في املستقبل. و 
نحن نثق في املفاوضات السلمية وننتظر تنفيذ القرارات 
الدولية من قبل أرمينيا التي لم تزل تستمر في عدوانها على 

آذربيجان وال زالت حتتل %20 من األراضي األذربيجانية. 
ال نود أن نقدم إليكم موقفنا فقط بل كذلك موقف املنظمة 
التي تتضمن 57 دول��ة من ضمنها بلدكم الغالي و بلدكم 
الثاني آذربيجان – منظمة التعاون اإلسالمي. وجدد مجلس 
وزراء اخلارجية ملنظمة التعاون االس��الم��ي في ال��دورة 
ال�42 التي انعقدت خالل الفترة 27-28 مايو 2015 في 
دولة الكويت اعترافه »مبجزرة ضد األذربيجانيني املدنيني 
التي ارتكبها القوات املسلحة األرمينية في مدينة خوجالي 
)جمهورية آذربيجان( في فبراير 1992م و التي تعد جرمية 
من اجلرائم اإلبادة اجلماعية«، داعيا »الدول األعضاء في 
منظمة التعاون االسالمي ومؤسساتها  إلى بذل اجلهود 
الالزمة لالعتراف بهذه املجزرة اجلماعية  على الصعيد 

الوطني والدولي بوصفها جرمية ضد اإلنسانية«.
وتدين دولة الكويت الصديقة االحتالل والعدوان دائماً و 
كذلك تعرض املوقف األخوي في اتخاذ قرارات االمم املتحدة 
ومنظمة املؤمتر اإلسالمي التي تطلب من جمهورية أرمينيا 
احلد من عدوان ضد جمهورية آذربيجان وحترير األراضي 
اآلذربيجانية احملتلة و التي تؤيد وحدة أراضي وسيادة 
جمهورية أذربيجان.  و تقدر جمهورية أذربيجان حكومة 
وشعباً تقديرا عاليا الدعم و التأييد األخوي من دولة الكويت 

في هذه املسألة الهامة واحليوية للشعب األذربيجاني.

سفير جمهورية أذربيجان  إيلخان قهرمان

الشيخة انتصار الصباح تكرم أحد الشعراء

عــــلــــيــــنــــا يـــــنـــــيـــــر  ي  لــــــــــذ ا لـــــكـــــبـــــيـــــر  ا ج  ا لـــــــــســـــــــر ا و بـــــهـــــا  نــــســــتــــظــــل  لــــــتــــــي  ا خلـــــيـــــمـــــة  ا مـــــــيـــــــر  أل ا ســـــمـــــو 

السماري والعصفور و الوسمي خالل الندوة

بيئية  حــاويــة  يضع  »أمــنــيــة« 
جديدة في  »سلوى« لتجميع 

النفايات البالستيكية

وضع مشروع »أمنية« حاوية بيئية جديدة بالتعاون مع البنك 
األهلي املتحد في منطقة سلوى بهدف جتميع النفايات البالستيكية، 
ونشر الوعي البيئي واحلد من مخاطر التلوث، بحضور سحر دشتي 
نائب مدير عام الشكاوى وحماية العمالء وفريق من البنك إلى جانب 

سناء الغمالس وفرح شعبان من فريق »أمنية«.
وعبرت سناء الغمالس أحد مؤسسي مشروع »أمنية« البيئي في 
تصريح صحفي عن اإلعتزاز بالشراكة البيئية املتجددة مع البنك 
األهلى املتحد، الفتة إلى أن ذلك جاء استكماال للتعاون الذي بدء العام 
املاضي من باب مساهمتهم باملسؤولية جتاه املجتمع لنشر ثقافة فرز 
النفايات من املصدر بهدف اعادة تدويرها للحد من مخاطر ردمها او 
التخلص منها بطريقة تضر البيئة، وإننا سعداء جداً بأن نزيد من عدد 

نقاط التجميع لالنتشار والسعي نحو حتقيق أُمنية كويت جديدة.
وأضافت الغمالس إلى أن هناك املزيد من الشراكات البيئية التي 
سيتم الكشف عنها خالل الفترة القليلة املقبلة، وهي تأتي بهدف عملنا 

املستمر نحو إيجاد بيئية صحية سليمة في دولتنا احلبيبة الكويت.

فريق أمنية يطلق املشروع البيئي اجلديد


