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ومضات

وطني سالحي

تشهد الكويت في هذه األيام املباركة من 
عمر االستقالل والتحرير فزعة وطنية 
جامعة غير مسبوقة جلمع السالح غير 
املرخص حيث حرص اجليش الصدامي 

العراقي على نشره في الكويت كمخلفات 
لالحتالل الغاشم بعد اندحاره في عام 1991 

على يد قوات التحالف الدولي.
الكويت اليوم آية للناظرين ومطمع 

للحاسدين واحلاقدين ومن اول واجباتنا 
كمواطنني رص الصفوف واملبادرة بتسليم 

كل سالح غير مرخص، وما احتد قوم 
فكانوا صفا وجمعا ورأيا واحدا اال بارك اهلل 

فيهم وبارك لهم.
الكويت هي سالحنا األمضى واألقوى 

وتسليم السالح غير املرخص سبيلنا ألننا 
بهذا العمل الوطني ال نعطي العدو املاكر 
أو احلاقد احلاسد اي فرصة ما دام ولي 

االمر طلب منا تسليم اي قطعة سالح في 
حوزتنا غير مرخصة، فالواجب علينا جميعا 

االمتثال لألمر ألن رسولنا ژ يحذرنا 
بقوله:»إياكم والفرقة« رواه مسلم.

والكويتي ان أقنعته بقرارك يستجب ما دام 
يعرف ويتيقن بأنك سوف تطبق القانون 

على اجلميع دون استثناء.
ان الكويت محمية بجيشها وقواتها 
واملعاهدات التي وقعتها مع األشقاء 

واألصدقاء وآن األوان لتطبيق التجنيد 
اإللزامي على وجه السرعة حلماية الكويت 

من كل األخطار، وأوالدنا هم السالح 
احلقيقي الذي سوف يحمي الوطن بدمائه 

وتضحياته كما فعل االجداد واآلباء.
ان قيام سمو ولي العهد االمني ووكيل 
وزارة الداخلية وضباط جيش وشرطة 

وشيوخ ووزراء بتسليم أسلحتهم يعتبر 
من النماذج لقدوات يجب تقليدها واملبادرة 

بتسليم اي قطعة سالح في حوزتنا حتى 
ال نقع حتت طائلة القانون، وما تفعله 

القيادات السياسية والعسكرية من تسليم 

ألسلحتها هو سوابق للخيرات بتوفيق اهلل، 
ثم بحكمة القيادة الرشيدة لوزارة الداخلية، 

متمثلة في وزيرها الشيخ محمد اخلالد، 
هذا املسؤول املثابر، وهو »سيف مجرب«، 

والذي يحرص دائما على تطبيق القانون 
على أي كائن من كان، دون خوف اال من اهلل 

عز وجل، النه راع، وكل راع مسؤول عن 
رعيته، وتنفيذ أوامر أولي األمر بكل هيبة 
وقبول والتي القت قبوال وتفاعال بعد هذه 

احلملة اإلعالمية الناجحة من قبل اجهزة 
وزارة الداخلية ممثلة بإدارة اإلعالم األمني 

والعالقات العامة.
ومضة: على كل أب وأم من املواطنني 

تذكير أوالدهم بأهمية تطبيق هذا الواجب 
الوطني والسعي احلثيث حلفظ امن وأمان 

هذا الوطن ومكتسباته قبل مضي املدة 
القانونية، وهذه فرصة ألذكر اإلخوة 

املقيمني »يا غريب كن أديب« سلموا ما 
عندكم من سالح قبل انتهاء الفرصة.

آخر الكالم: يقول الشاعر عبدالرزاق محمد 
صالح العدساني في نونية العدساني، 
قصيدة طويلة، قالها مبناسبة األعياد 

الوطنية وذكرى التحرير، اختار لكم منها 
هذه األبيات:

فهي عروس باخلليج مقامها
وشاهدها بني البحار لها جون

ستبقني باأليام صادقة املنى
وما الصدق يوما كان في ركبة شحن

جمة واملطامع  عيد  فعيدك 
فمنك لها عني ومنك لها جفن

تبقى احلقيقة ان الشكر كل الشكر جلميع 
هذه اجلهود الوطنية املباركة التي تتدافع 
اليوم لتطبيق قرار جمع السالح، وحسنا 
فعلت وزارة الداخلية مشكورة بتشكيل 

إدارة عامة جلمع السالح، وهذا دليل على 
جديتها في ممارسة احلملة بعد انتهاء املهلة 

حتى ال نقول: »ال طبنا وال غدا الشر«.

بح����ث س����فيرنا لدى 
البدر مع  ألبانيا جني����ب 
الزراع����ة والتنمية  وزير 
الريفية وإدارة املياه أدموند 
باناريتي في تيرانا العالقات 
الثنائية بني البلدين وسبل 
تعزيزها وتطويرها، السيما 

في املجال الزراعي.
وذكرت سفارتنا في بيان 
تلقته »كونا« ان اجلانبني 
بحث����ا خالل اللقاء س����بل 
تعزيز التعاون الزراعي بني 

البلدين في ظل اإلمكانات 
والقدرات الزراعية الهائلة 
الت����ي متتلكه����ا ألباني����ا 
وم����ا يرب����ط البلدين من 
عالقات متميزة في جميع 

املجاالت.
وقال البيان ان املباحثات 
تناولت كذلك امكانية توقيع 
مذك����رة تفاه����م لتعزيز 
الزراع����ي بني  التع����اون 
البلدين لتحقيق الطموحات 
واألهداف املش����تركة ذات 

الصلة.
من جانبه، أشاد وزير 
الزراعة األلباني بالتعاون 
القائم ب����ني البلدين داعيا 
ف����ي الوقت ذات����ه القطاع 
اخلاص بالكويت الى تعزيز 
الزراعي  فرص االستثمار 
وتطويره مبا يخدم مصالح 

البلدين والشعبني.
وأك����د في ه����ذا اإلطار 
حرصه على إيجاد شراكة 
فاعلة في مجال االستثمار 

الزراعي تسهم في تنمية 
القطاع الزراعي واحليواني 

في ألبانيا.
وأعرب ع����ن ثقته في 
ان توقيع مذك����رة تفاهم 
الزراعي  التعاون  لتعزيز 
سيفتح آفاقا واعدة للتعاون 
الثنائي في مجاالت التجارة 
والزراعة والثروة السمكية 
الى  واحليوانية باالضافة 
تبادل اخلب����رات واملوارد 

البشرية.

سفيرنا في تيرانا بحث مع وزير ألباني التعاون الزراعي


