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ليس من مهام ولي االمر، ان 
يدور على بي���وت املدينة يدق 
ابوابها، ويحّدث ساكنيها واحدا 
واح���دا، ولكن لول���ي االمر في 
العصر احلديث وسيلة ملخاطبة 
شعبه، يتابع ويراقب ويسمع 
ويستمع ويستشير، يتحسس 

ما يج���ري في بالده، فإن وه���ن العظم وتثاقلت 
اخلطى وتطاولت األلسن وشحذت السيوف، ارتاب 
وارتعب قلبه خوفا على بالده ورعيته التي ولي 
امره���ا، وهنا البد لولي االمر ان يطل على الناس 
يطلعهم على وساوس نفسه وما استقر فيها من 
هواجس ذرتها رياح املتحركني بباطل والساعني 

الى الهدم.
وكان خلطاب سمو االمير، صدى مدٍو في قلوب 
الواع���ني منا وفي آذان الس���امعني بوعي وادراك 
واملتخوفني مثل س���موه على ما يجري في البالد 
وتقوده قلة منحرفة تسير في البالد على طريق 
الشوك وهي ال تدري وال حتس بالشوك يجّرح ال 
اقدامها هي فقط، بل يجّرح البالد واهلها املطمئنني 
الذين عاش���وا عمرهم في بالد مس���ورة باخلير 
ومزروع���ة ارضها باحلب، تبني اس���وار التآخي 
وترفع اس���قف االخوة، حتتمي حتتها من غائلة 

الزمن.
القلوب الكويتية كلها تصفق لسموه وحتييه 
وتنحني لعبارات خطابه املسؤولة واملتحسسة 
هواجسنا واملتلمسة مخاوفنا، والتي جاء اخلطاب 
ليعبر عنها وليشعرنا بقرب سموه منا، وبتآخي 
احاسيسنا مع احاسيسه، كما عودنا سموه ومن 
سبقه من حكامنا الذين اقتسمنا معهم ايام الكويت 
ولياليها وزمنها الذي انقضى، مثلما تشاركنا معهم 
في الهموم ورقصنا في افراح الكويت، وهي كثيرة 
ان شاء اهلل، ولن تس���تطيع تلك القلة املنحرفة 
املنفلتة إنقاص افراحنا او التنغيص علينا في يوم 

فرح تعيشه بالدنا وترقص فيه قلوبنا.
لقد جاء خطاب صاحب السمو األمير محذرا منذرا 
وإن خال من عبارات التحذير واالنذار والتخويف 
ولكن اخلافيات تدركها القلوب الواعية والعقول 
الفطنة، فليس من طبع س���موه اشهار السيوف 
حتى وان كانت من كالم، ولكن التلميح يغني ذوي 
الفطنة عن التصريح، ويتبقى على اولئك املنفلتني 
واملوغلني في دروب التيه والشطط، ان يعوا دورهم، 
وان يكفوا عن غيه���م، وان يدركوا ان هذه البالد 
جعلت للجميع بيتا ودار أمن وامان، ولم تكن في 

يوم من االيام حاضنة لهذا وطاردة لذاك.
قلب بالدنا كبير، فلتكن قلوبنا مفتوحة بعضنا 

لبعض عن حب ال عن خوف او نفاق او طمع.

تفض����ل صاح����ب 
السمو األمير حفظه 
بالق����اء خطابه  اهلل 
الس����نوي للش����عب 
مبناس����بة  الكويتي 
العشر االواخر جريا 
على عادته السنوية 

وقد تضمن اخلط����اب هذه املرة الكثير 
من املعاني الهام����ة والنصائح االبوية 
الت����ي يراها ولي االمر مبنظور احلكيم 
واملتمرس في اوض����اع البلد والقريب 
من همومه واماله، وك��ذلك جاء اخلطاب 
باجابة شافية على تلك الصحيفة التي 
ناشدت سموه اال يجعل خطابه بالعشر 
االواخر واال يبدأ بالبسملة واال يتضم���ن 
اخلط��������اب آيات من الق���رآن الكري���م 
وغيرها من املطالبات املنكرة واملتطرفة 
التي ارادت فيها هذه الصحيفة طم���س 
الهوي���ة االسالمي����ة للشعب الكويتي، 
فقد استهل سم����وه خطاب����ه باسم اهلل 
ثم آي����ة من الق����رآن الكرمي ثم حم���د 
اهلل والثن����اء علي����ه كما بني س����موه 
العش����ر االواخر لدى  خصوصي��������ة 
سموه وما حتمل���ه م����ن روحاني����ة 
خاص��������ة كم���ا اكد س����م���وه ان من 
طليع���ة املس����ؤولي���ات امللق���اة على 
املواطن هي التزامه بدينه ومتس����ك��ه 

مبك����ارم االخ��الق.
بهذه الكلمات املوج����زة رد صاحب 
الس����مو وهو يتكلم بلس����ان حال اهل 
الكويت بان الش����عب الكويتي ش����عب 
محافظ متمسك بدينه وتعاليم شريعته 
الس����محاء ومتمس����ك مبكارم االخالق 
وعاداته االصيلة وتقاليده العريقة والتي 
ال تخرج عن االطار السابق. وليعلم هؤالء 
املتطرفون ان الش����عب الكويتي وعلى 
رأس����ه صاحب السمو يرفض الدعوات 
التغريبية الش����اذة الت����ي تدعونا الى 
االنسالخ عن ديننا وشريعتنا وعاداتنا 

وتقاليدنا العريقة.
لذا نقول لصاحب السمو بارك اهلل 
فيك وسدد خطاك للخير ونصر بك الدين 
واعانك على هذه املسؤولية ونسأله تعالى 
ان يعيد علينا شهر رمضان وسموكم 
يرفل بالصحة والعافية والسالمة وبالدنا 

باخلير واالزدهار والتقدم.

في كلمته مبناسبة العشر 
االواخ���ر من رمضان، اش���ار 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صب���اح االحم���د، حفظه اهلل 
ورع���اه الى اهمي���ة احملافظة 
على وحدتن���ا الوطنية »التي 
جمعت اهل الكويت في احلك 
الظ���روف واحمل���ن« كما حث 
سموه املواطنني على احلفاظ 
على هذه الوحدة وصونها من 

كيد العابثني واحلاقدين.
فاالوطان وان احتوت البحر 
والصحراء والسهل واجلبل فانها 
ليست كالبحار وال الصحارى 
او السهول واجلبال التي تبقى 
ثابتة دون رعاية مباشرة من 
االنس���ان، ام���ا االوطان فمثل 
الرعاية  الى  البساتني بحاجة 
والسقاية والتشذيب واالهتمام 
واال حتولت االوطان � البساتني 
ال���ى اطالل ينع���ق البوم في 

خرائبها.
وكما أن االنس���ان بحاجة 
الى وط���ن يقدم ل���ه الرعاية 
الظليل  واالحتضان والظ���ل 
الى  فكذلك االوط���ان بحاجة 
الذين يقدم���ون لها  ابنائه���ا 
الرعاية واحلماية ويس���عون 
الوطنية،  الى تعزيز هويتها 
وتلك واجبات مقدسة واهداف 
نبيل���ة ال ميكن حتقيقها دون 
تعمي���ق الوعي الوطني ونبذ 
االنفاس االنعزالية والكف عن 
التراش���ق باملاضي والتنابذ 
بااللقاب والتمترس في النعرات 

الهمجية.
لقد انطوى اخلطاب السامي 
على معان عميقة ينبغي التأمل 
فيها وجعلها نبراس���ا يضيء 
لنا ال���درب في ه���ذه الظلمة 

اخلرمسية.

الس���مو األمير  اتى خطاب صاحب 
الش���يخ صباح االحمد حفظه اهلل في 
العش���ر االواخر من رمضان حازما في 
مواقف���ه وافيا في معاني���ه، وقد ابتدأ 
اخلطاب بالتعاطف مع فاجعة اجلهراء 
االليمة مثنيا على توحد مشاعر املواطنني 
واملقيمني مع الضحايا شاكرا قادة الدول 
الشقيقة والصديقة على مشاركتهم بلدنا 

العزاء.
> > >

وقد ذّك���ر االب ابناءه املواطنني بأن 
بلدنا هو املالذ اآلمن الوحيد لنا والذي 
حافظ عليه االجداد واصبح واجبا علينا 
ان نوصله آمنا لالحفاد، مبديا أمله الشديد 
مما يقال ويكتب ويتس���بب في تفتيت 

واضعاف البلد.
> > >

وقد كانت كلمات اخلطاب حاسمة في 
ردع وعدم السماح ملن يحاول استغالل 
اجواء احلريات التي كفلها الدس���تور 
للمساس بنسيجنا الوطني واالجتماعي 
او لضرب وحدتن���ا الوطنية، كما دعا 
س���موه القائمني على وس���ائل االعالم 
املرئي واملس���موع الى االلتزام مببادئ 
احلرية املس���ؤولة وجعل مؤسساتهم 
االعالمي���ة منارات وع������ي وتثقي���ف 

للمواطن���ني.
> > >

ومما اتى في اخلطاب الهام احلث مرة 
اخرى على التمسك بالوحدة الوطنية 
والتذكير بأنه���ا ما جمع الكويتيني في 
اس���وأ الظروف واحملن خاصة في ظل 
الظروف االقليمي���ة والدولية احلرجة 
احمليطة بنا وضمن معطيات الس���باق 
احملموم القائم بني الدول للعمل واالجناز 
في وقت ساد فيه اجلدل واخلالف بني 

صفوفن���ا.
> > >

وكان جميال ان يس���تذكر سموه في 
هذه االيام املباركة االمير الراحل جابر 
االحمد واالمير الوالد س���عد العبداهلل 
طيب اهلل ثراهما وان يتمنى الش���فاء 
العاجل لسمو الشيخ سالم العلي وعودته 

معافى الرض الوطن، 
لقد رس���م اخلطاب 
النذير معالم الطريق 
واضحة ملا يفت���رض 
ان يكون عليه النهج 
القادم، وال��واجب ان 
تتلو ذل���ك اخلطاب 

اعمال ملموس���ة م���ن قب���ل احلكومة 
والبرملان تش���عرنا كمواطنني بتغيير 

املس���ار الساب��ق.
> > >

يتبقى دور املواطن الراعي واملسؤول 
عن رعيت��ه � كما اتى في اخلطاب � في 
احلقبة املقبل���ة واعتقد ان اول ترجمة 
لتلك املسؤولي���ات هي عب���ر نبذ اخلالف 
وعمليات التش���دد والتخندق الطائفي 
والقبلي، والتوق���ف عن دع���م املطالب 
املدغدغة، ومس���اعدة املسؤول���ني في 
كشف اوج����ه القص���ور � وما اكثرها 
� في اعم����ال ال��وزارات واملؤسس���ات 
احلكومي���ة، منتظري������ن بع���د ذلك 
وضم������ن نه���ج ما بع���د اخلطاب ان 
يتجاوب املس���ؤولون مع ما يكتب وان 
يبتعدوا عن اسلوب »عمك اصم����خ« 
املعت����اد فق���د اصبحن����ا واصب����ح 
البلد على ش���فا الس���ق���وط في حفرة 
سحيقة وما عادت مفردات الكلمات توفي 
خطورة اوضاعنا الداخلي���ة واخلارجي���ة 

حقه��ا.
> > >

آخ�ر محط�ة: فاجعة اجله���راء، كارثة 
مجاري مشرف ذات ال� 56 مليون دينار 
املس���تباحة من املال الع���ام، فضيحة 
اللوحات االعالنية، مشروع تخصيص 
»الكويتي���ة« املتعثر وغيرها كثير هي 
ملفات س���اخنة قائمة والناس تنتظر 
وترقب كيفية التصرف واحملاسبة فيها 
فإن شهدت احلزم واحلسم اطمأنت على 
مسارها اجلديد ومستقبلها، وان بقينا 
على طمام املرحوم فسيشعر كثيرون 
بأننا تعدينا مرحلة االصالح ولم يبق 
اال انتظار ان ننتهي الى ما انتهت اليه 
دول اكبر منا واعظم س���ادت ثم ابادها 
الفساد والتس���يب وكثرة اجلدل وقلة 

العم��ل.

الجواب الشافي في الخطاب الساميقلوبنا واعية وعقولنا فطنة الخطاب النذيرالنبراس

البقاء هلل مواقيت الصالة والخدمات
وبرامج رمضان  ص 40

الصفحة  األمنية ص 14

تس���تضيف »األنباء« اليوم 
»الثالثاء« استشاري طب وجراحة 
العيون وجتميل اجلفون وجراحة 
محجر العني والقنوات الدمعية 
وعمليات الليزك د.فيصل جراغ 

سيكون معكم اليوم من التاسعة 
العاشرة  والنصف مساء حتى 
والنصف على هواتف: 24830805 
� 24830979 � 24830322، داخلي: 

.131 � 318

د.جراغ اليوم وياكم

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الحمام الزاجل في جنوب أفريقيا أسرع من اإلنترنت.

� وفي بعض بلدان الشرق األوسط حتى السالحف »المعاق�ة« أس�رع 
من اإلنترنت.

يقول لك إنفلونزا الخنازير في الديرة ما يصيب إال العرب.
� ألن نش�رات »الصح�ة« ع�ن الوب�اء بالع�ربي ماك�و ال باإلنجلي�زي 

أبواللطفواحدوال باالردو وال بالفارسي.

 � عب�داهلل  س�رحان  دالل 
أرملة عالي علي دغيم 
املطي���ري � 70 عام���ا � 
الرجال: الفردوس � ق7 
� ت:  � م10  � ج9  � ش1 
 ،67744277 � 66422313
النساء: ضاحية عبداهلل 
املبارك )غرب اجلليب( 
� ق4 � ش423 � م1 � ت: 

.99658191 � 24356511
ش�نونة كزار عليوي � زوجة 
طلق مب���ارك احمليش 
الرش���يدي � 53 عاما � 
الرج���ال: الف���ردوس � 
ق3 � ش1 � ج3 � م37 � 
ت: 97914944، النساء: 
الفردوس � ق3 � ش1 � ج3 

� م32 � ت: 97995412.
 � نصرة عي�د محم�د الهاللي 
أرملة رابح مفرح رباح 
اخلميل���ي � 61 عام���ا � 
اش���بيلية � ق1 � ش10 � 
قسيمة 73 � ت: 99023601 

.66599499 �
 � عقاب سعود علوي الشمري 
56 عام���ا � الصباحية � 
ق4 � ش5 � م356 � ت: 

.99428898
جميلة ع�كاب مجيد � أرملة 
عبدالرحم���ن س���عود 
عبدالعزي���ز البن���اي � 
52 عاما � جابر العلي � 
ق5 � ش46 � م32 � ت: 

.66622624
قماشة عبدالرزاق عبداهلل البطاح 
� أرملة سليمان يوسف 
البالول � 83 عاما � الرجال: 
الصليبية � ساحة ق8 � 
النساء:  ت: 66622851، 
الصليبي���ة � ق8 � ش11 

� م11.
خالد حماد دغيمان العازمي � 
66 عاما � صباح السالم 
� ق11 � الشارع الثاني � 
ج5 � م38 � ت: 99051229 

.99800709 �
عبدالوهاب ي�ار محمد حجي 
فاضل � 58 عاما � الرجال: 
القيروان � ق3 � ش326 
� م6 � ت: 97227747، 
 � القي���روان  النس���اء: 
� ت:  � م8  ق1 � ش121 

.97922533

ڤيــــل للإيجــــار
من �شاحب البيت مبا�شرة

3 اأدوار + �شرداب + حمام �شباحة - منطقة كيفان

تلفون: 66622550


