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نعم ..الغزو عراقي

االفتتاحية
قوبل اللقاء الذي أجرته «النهار» في عددها الصادر أمس مع
السفير العراقي لدى الكويت عالء الهاشمي بالكثير من ردات
الفعل املتفاوتة ..و«النهار» حينما نشرت اللقاء فهي لم َ
تتنب ما
طالب به السفير بتغيير مصطلح «الغزو العراقي» إلى «الغزو
الصدامي» ..بل نشرت ما صرح به.
والحقيقة وال�ت��اري��خ ي��ؤك��دان أن ال�غ��زو «ع��راق��ي» وت��م على يد
الطاغية املقبور ص��دام حسني وزم��رت��ه وراح ضحيته املئات

من الشهداء من أبناء الكويت البررة ،وكذلك فإن الثابت في كل
الوثائق الرسمية في األمم املتحدة أن املنظمة الدولية هي من
أطلق مصطلح «الغزو العراقي» على ما قام به املقبور من هجوم
بربري ووحشي على بلد وشعب آمنني.
والشعب الكويتي لم ولن ينسى ما حدث في تلك الشهور السبعة
�آس وآالم م��ازال يعاني من
من غدر وخيانة وغ��زو غاشم وم� ٍ
آثارها إلى اليوم.

واالستقرار واألمن يجب أن تسود العالم ..نعم قدمت الكويت
كل ما تستطيع ملساعدة العراق وشعبه لتضرب أروع األمثلة
على الوفاء واالحترام والتقدير واإلنسانية ،ألن أميرها قائد
العمل اإلنساني واملبادر بالخير والعطاء ..نعم هذه هي الكويت
وهذه هي قيادتها وهذا هو شعبها ..ديدنهم الوفاء والعطاء دون
َّ
ِمنة ،وإيمانهم راسخ بإسالمهم وعروبتهم ،واحترامهم كبير
ملكانتهم ،وتقديرهم عظيم لدورهم.

وال يعني فتح صفحة جديدة في أي مسألة أن ينسى اإلنسان
ُ
ما كتب في الصفحات السابقة؛ ألنه إن فعل ذلك فإنه لن َي ْع ِتبر
أو يتعظ أو يتعلم ،كما أن التاريخ ال ُيمحى وال ُي َّ
غير إكرامًا
ً
لشخص أو لدولة وإنما يظل مرجعًا وسجال مهمًا في حياة
األمم والشعوب.
َ
نعم ..الكويت تسامت فوق الجراح ،لكنها لم تنس الغزو ولن
تنساه ..نعم فتحت صفحة جديدة؛ ألن قيادتها تؤمن بأن السالم
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راهنلا

دعا إلى استلهام العبر من األزمة للمحافظة على أمن الوطن والتكاتف لتعزيز الوحدة الوطنية

مجلس الوزراء :الغزو العراقي جريمة غدر

النواب :نرفض دعوة السفير العراقي لتغيير تسمية «االحتالل الغاشم» إلى «الصدامي»
مصطفى الشمالي:
التغيير يتطلب إعادة
مسارات تاريخية
ال يتقبلها العقل
واملنطق
علي املوسى :ما فائدة
تغيير املصطلحات
دون الفعل؟

دع� ��ا م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي إل� ��ى أن
يستلهم الدروس والعبر من جريمة الغزو العراقي
ال�غ��اش��م للمحافظة ع�ل��ى أم��ن ال��وط��ن واس �ت �ق��راره
والتكاتف لتعزيز الوحدة الوطنية والسعي لبناء
الحاضر واملستقبل( .طالع ص )04
واس�ت��ذك��ر املجلس ف��ي اجتماعه األس�ب��وع��ي أمس
ب �م �ن��اس �ب��ة ال� ��ذك� ��رى ال �ث��ام �ن��ة وال �ع �ش ��ري��ن ل�ل�غ��زو
العراقي بكل مشاعر األسى جريمة الغدر التي راح
ضحيتها م�ئ��ات م��ن ال�ش�ه��داء وامل�ف�ق��ودي��ن وال�ت��ي
عاثت بها قوى الشر والعدوان على أيدي النظام
الصدامي.
وسجل املجلس بكل الفخر التضحيات والجهود
املخلصة التي قام بها كل من الفقيدين سمو األمير
الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح وسمو األمير
ال ��وال ��د ال ��راح ��ل ال �ش �ي��خ س�ع��د ال�ع �ب��دال�ل��ه ال�ص�ب��اح
وال �ب��ررة م��ن أب �ن��اء ال�ك��وي��ت م��ن أج��ل ص��ون ك��رام��ة
وطنهم ومواجهة العدوان الغادر.
كما سجل املجلس بكل العرفان والتقدير مواقف
الدول الشقيقة والصديقة في دعم الحق الكويتي.

املالكي في الكويت
لتعزيز العالقات
وص��ل ال��ى البالد ام��س ن��وري املالكي نائب
رئ �ي��س ج�م�ه��وري��ة ال �ع��راق وال��وف��د امل��راف��ق
وذلك في زيارة رسمية للبالد.
وك� ��ان ف��ي اس �ت �ق �ب��ال��ه ن��ائ��ب وزي� ��ر ش��ؤون
الديوان األميري الشيخ محمد العبدالله.
وق��ال املستشار االع��الم��ي لنائب الرئيس
عباس امل��وس��وي ف��ي تصريح ل � «ك��ون��ا» :ان
امل��ال �ك��ي ي ��زور ال �ك��وي��ت ف��ي زي� ��ارة رس�م�ي��ة
ت�س�ت�غ��رق ي��وم��ًا واح � �دًا ت �ه��دف ال ��ى تعزيز
العالقات الثنائية بني العراق والكويت.
واوض��ح ان املالكي سيلتقي خ��الل زيارته
ع � ��ددًا م ��ن امل� �س ��ؤول ��ني ال �ك��وي �ت �ي��ني ب �ه��دف
ترسيخ العالقات االخوية وتحقيق املصالح
املشتركة ملا فيه مصلحة الشعبني.
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ربط آلي بني التعليم العالي وديوان الخدمة والقوى العاملة ملعادلة اإلجازات الجامعية

الكويت الثالثة عامليًا
بأرخص أسعار البنزين
نشرت وك��ال��ة «بلومبرغ» تقريرًا يتضمن قائمة
بأسعار البنزين ف��ي دول العالم ،وج��اءت بعض
الدول العربية في قائمة األرخص ،بينما تصدرت
ال � ��دول األوروب � �ي� ��ة ق��ائ �م��ة أغ �ل��ى ال � ��دول ف ��ي سعر
البنزين.
ويظهر من التقرير أن أسعار البنزين في ال��دول
الغنية مرتفعة باملقارنة م��ع ال��دول الفقيرة ،أما
ال ��دول املنتجة وامل �ص��درة ل�ل�ب�ت��رول ف��ان األس�ع��ار
فيها عادة متدنية.
وج��اءت فنزويال في املرتبة األول��ى بالقائمة من
حيث أرخ��ص األسعار ب �� 0٫01دوالر للتر الواحد،

لجنة لفحص شهادات جميع موظفي الدولة
ش� ��دد م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ع �ل��ى اص � � ��راره ب��ات �خ��اذ ج�م�ي��ع
االج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ال��الزم��ة ض��د م ��زوري ال�ش�ه��ادات
ال��دراس�ي��ة لحن االن�ت�ه��اء م��ن التحقيقات ومحاكمتهم
قضائيًا ،وبمالحقة كل من تورط في التسهيل لهم سواء
كان من القيادين أو غيرهم .
وق��رر املجلس في اجتماعه األسبوعي ال��ذي عقد أمس

ب��رئ��اس��ة ال�ش�ي��خ ص�ب��اح ال�خ��ال��د تشكيل لجنة برئاسة
وزارة التعليم العالي تضم في عضويتها كال من «ديوان
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ،وادارة ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع» للتنسيق
م��ع ك��ل ال ��وزارات والجهات الحكومية ل��دراس��ة وفحص
شهادات موظفي الدولة سواء من املواطنن أو الوافدين
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الجاراهلل :ندرس أفكارًا تتعلق بالتحالف
االستراتيجي في منطقة الشرق األوسط

العاهل المغربي دعا
في «خطاب العرش»
إلعادة هيكلة شاملة
للبرامج والسياسات

أك��د نائب وزي��ر الخارجية خالد الجارالله استعداد
ال� ��وزارة للتواصل م��ع وزارة التعليم ال�ع��ال��ي لبلورة
جهود مشتركة الحتواء ظاهرة الشهادات الوهمية.
ول�ف��ت ال�ج��ارال�ل��ه ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي ع�ل��ى هامش
مشاركته ف��ي فعالية ال�ي��وم العاملي ملكافحة االتجار

ب��ال �ب �ش��ر ام � ��س ال � ��ى ان ه� �ن ��اك ات � �ص ��اال م� �ب ��اش ��را م��ع
السفارات املعنية يتعلق في هذا االطار باالضافة الى
التنسيق مع السفارات الكويتية في الخارج بالدول
املعنية .وع��ن نية وزارة الخارجية افتتاح ملحقيات
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«كالد إكس»  ..فيروس غامض يهدد بقتل  900مليون شخص
الظروف تقوي المغاربة األحرار
لمواجهة التحديات
الخاسر األكبر من إشاعة
الفوضى والفتنة الوطن
والمواطن على حد سواء
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واش�ن�ط��ن – ال��وك��االت :ح��ذر معهد طبي رائ��د في
الواليات املتحدة األميركية من أن فيروسا خطيرا
ي�ن��ذر بقتل ن�ح��و  900م�ل�ي��ون ش�خ��ص ف��ي العالم
اذا ل��م ينجح العلماء ف��ي تطوير ل�ق��اح ن��اج��ع في
املستقبل القريب.
وق��ال موقع «ساينس أل�ي��رت» ان الفيروس «كالد
اكس» الذي ينتمي الى «ساللة االنفلونزا» يحدث
أع��راض��ا تنفسية شبيهة ب�ت�ل��ك ال �ت��ي ي�ش�ع��ر بها
امل��ري��ض ع �ن��د اص��اب �ت��ه ب �ن��زل��ة ب� ��رد ،ل �ك��ن ال�ع�ل�م��اء
ّ
التعرف عليه ب�ص��ورة دقيقة.
م��ا زال��وا يحاولون
وتظهر أعراض الفيروس على املصاب في غضون
أس �ب��وع واح ��د ،وتنتقل م��ن ش�خ��ص ال��ى آخ��ر عن
طريق السعال ،وسجلت نحو  400إصابة باملرض
ح�ي��ث ت��وف��ي خ�م�س��ون منهم وأغ�ل�ب�ه��م ف��ي مدينة
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إنتاج «أوبك» عند أعلى
مستوى منذ أكتوبر 2017
أشار مسح ل�«رويترز» ،إلى أن انتاج نفط «أوبك»
في يوليو املاضي ارتفع  70ألف برميل يوميًا عن
الشهر السابق ال��ى  32.64مليون برميل (شامال
العضو الجديد الكونغو) ليسجل أعلى مستوى
منذ أكتوبر .2017
وب �ل��غ ال� �ت ��زام أع �ض��اء أوب� ��ك ال �خ��اض �ع��ن أله ��داف
مستوى املعروض النفطي  111%من تخفيضات
االن�ت��اج ف��ي يوليو (مقارنة م��ع  116%معدلة في
يونيو).
وق ��اد أع �ض��اء «أوب� ��ك» الخليجيون زي ��ادة ان�ت��اج
النفط في «أوبك» بينما جاءت تراجعات االنتاج
بقيادة ايران وأنغوال وليبيا.

