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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو الشيخ نواف األحمد والرئيس جاسم اخلرافي واملستشار راشد احلماد صاحب السمو األمير والشيخ جابر العبداهللا والشيخ فيصل السعود والشيخ مشعل األحمد والشيخ جابر املبارك

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مهنئا املستشار احلماد بحلول عيد الفطر السعيد صاحب السمو يتلقى التهاني من الشيخ محمد اخلالد

صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد والشيخ جابر العبداهللا والشيخ مشعل االحمد في استقبال املهنئني بعيد الفطر صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا قيادات «األوقاف»

الشيخ مشعل األحمد والشيخ جابر املبارك يتلقيان التهاني ويبدو روضان الروضان والشيخ فيصل احلمود الشيخ جابر العبداهللا مهنئا املستشار راشد احلماد

جانب من الشيوخ والوزراء في املسجد الكبير الشيخ مشعل األحمد والشيخ جابر املبارك في استقبال املهنئني

صاحب السمو األمير وسمو ولي عهده ورئيس مجلس األمة وكبار الشيوخ في املسجد الكبير صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتلقى التهاني من رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي

أسامة أبوالسعود
تقدم صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ نواف األحمد املصلني في صالة 
عيد الفطر السعيد مبسجد الدولة الكبير 
وفي معيتهما رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي وكبار الشيوخ ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد 
ورئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
املبارك ووزير  الشــــيخ جابر  الدفاع 
شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر 
صباح األحمد وكبار املسؤولني بالدولة 

. وحضور فاق الـ٧ آالف مصلٍّ
وألقـــى خطبة اجلمعـــة خطيب 
املســـجد الكبير د.وليد العلي الذي 
شدد على ما جاء في اخلطاب السامي 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في العشر األواخر من ضرورة 
العمل واألمل في مســـتقبل مشرق 
للكويت وشـــعبها األبي وعلينا ان 
نطرح خالفاتنـــا وراء ظهورنا وان 
جنعل احلرية نورا يضيء لنا الطريق 
وأال جنعلها نـــارا تلظى تضرم لنا 

الفتنة وتوقد احلريق.
وقال د. العلي في خطبته: اعلموا 
ان اجتماعكـــم املبارك بصالة العيد 
يذكركم بأمرين اثنني، كل امر منهما 
يستدعي جلاللة قدره انشراح الصدر 

وقرة العني.
فأول أمر نســـتذكره بهذا املقام، 
معشر الســـادة الفضالء الكرام: ان 
الصائم يستشـــعر فـــي عيد فطره 
الســـعيد: أعظم لذة وهي النظر الى 
وجه اهللا احلميد، فشـــوق الصائم 
الى وقت فطره، شبيه بشدة شوقه 

بلقاء فاطره.
وتأملوا هذا املعنى العظيم، فيما 
أثر عن رسولنا الكرمي، عليه افضل 
الصالة والتسليم: «للصائم فرحتان 
يفرحهما: اذا افطر فرح بفطره، وإذا 

لقي ربه فرح بصومه».
فأسأل اهللا ان يقر أعينكم بالنظر 
الى وجهه الكرمي، في مقعد صدق عند 

مليك مقتدر في جنات النعيم.
اهللا أكبر، اهللا أكبـــر، اهللا أكبر، 
ال إلـــه إال اهللا، اهللا أكبر، اهللا أكبر، 

وهللا احلمد.
واألمر الثاني الذي نستذكره في 
هـــذا اليوم املبارك الذي يلي شـــهر 
رمضان: هـــو ان جنتمع على كلمة 
ســـواء ويتالحم مجتمعنا ويشتد 

كاشتداد البنيان.
وتأملوا معنى هذا التواد والتراحم 
بني افراد املجتمع الواحد في شرعنا 
القومي، في زكاة الفطر التي فرضها 
علينا الرســـول عليه أفضل الصالة 

وأزكى التسليم:
قال عبـــداهللا بن عبـــاس رضي 
اهللا عنهما: «فرض رســـول اهللا ژ 
زكاة الفطر ُطهرة للصائم من اللغو 
والرفث، وطعمة للمساكني، من أداها 
قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن 
أداهـــا بعد الصالة فهـــي صدقة من 

الصدقات».
فأســـأل اهللا ان يجعل مجتمعنا 
متراحما كالبنيان املرصوص، وان 
يوفينا مبنه مـــن األمان واالطمئ ان 

نصيبنا غير منقوص.
فهذان األمران اللذان وقع التذكير 
بهما من اعظم املنن واأللطاف، وقد جاء 
التنبيه عليهما في القرآن الكرمي في 
سورة األعراف: (والذين آمنوا وعملوا 
الصاحلات ال نكلف نفسا إال وسعها 
أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون، 
ونزعنا ما في صدورهم من غل جتري 
من حتتهم األنهار وقالوا احلمد هللا 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال ان 
هدانا اهللا لقد جاءت رسل ربنا باحلق 
ونودوا ان تلكم اجلنة أورثتموها مبا 

كنتم تعملون).

ان التكبير هو شعار املؤمنني في 
ليلة ويوم العيد، فتكبير اهللا تعالى 
مع التقوى هو القول السديد (يأيها 
الذين آمنـــوا اتقوا اهللا وقولوا قوال 
ســـديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله 

فقد فاز فوزا عظيما).
أما بعد: فقد علم ان اجتماعنا بالعيد 
يذكر بأجل نعيم اجلنة الذي يوجب 
احلبور والسرور: وهو ما يغتبط به 
أهل اجلنة من اجتماعهم ونزع فساد 
الغل املستودع في الصدور، فسالمة 
الصدور وصفاؤها موجب الجتماع 
الكلمة ووحدة الصف وصالح األمور. 
وقد تشنفت منا األسماع، كما ترققت 
منا الطبـــاع، يوم دعينا جميعا الى 
وحدة الصف واجتماع الكلمة وهو امر 
ال يخفى عليكم جليل وزاخر، جاء في 
طيات الكلمات األبوية التي خاطبنا بها 
سمو أميرنا حفظه اهللا تعالى بالعشر 
األواخر. كلمات ينبض بها فؤاد األب 
الوالد، ويستوي على حروفها احلب 
اخلالد، وتؤمل ممن يستمع إليها الوالء 
التالد. فاليوم قد أشرقت علينا شمس 
العيـــد، وان وطننا احلبيب لينتظر 
منـــا املزيد، ان وطننا ينتظر منا ان 
نقبل على العمل واألمل، وان نطرح 
وراءنا ظهريا االختالف واجلدل. ان 
وطننا ينتظر منا ان جنعل احلرية 
نورا يضيء لنا الطريق، وأال جنعلها 
نارا تلظى تضرم لنا الفتنة وتوقد 
احلريق. فاليوم قد أشـــرقت علينا 
شـــمس العيد، وان وطننا احلبيب 
لينتظر منا املزيد، ان وطننا ينتظر 
منا ان نحافظ عليه كما حافظ عليه 
اآلباء واألجداد باألمس، وان نبذل في 
احملافظـــة عليه ما منلكه من الغالي 

والنفيس واملال والولد والنفس.
ان وطننا ينتظـــر منا ان نحفظ 
بيضته من االضطرابات والغوائل، 
وان نعتقـــد ان والءنا للوطن مقدم 

على والئنا للعوائل والقبائل.
ولـــي وطن أليت أن ال أبيعه

وال أرى غيري له الدهر مالكا
إليهم الرجال  وحبب أوطان 

مآرب قضاها الشباب هنالكا
إذا ذكـــروا أوطانهم ذكرتهم

عهود الصبا فيها فحنوا لذالكا
فمـــا أحوجنـــا الى ان نســـتلهم 
الدروس والعبر من شـــهر رمضان 
ويوم العيـــد، وان ننأى مبجتمعنا 
املتراحم املسالم عن كل اسباب الفتنة 

والشقاق البعيد.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا 
وأسبغ عليه نعمك الباطنة والظاهرة، 
وادفع عنه برحمتك يا أرحم الراحمني 

كل الفنت املدلهمة واحملن القاهرة.
اللهم احفظ أميرنا ووالدنا وأنت 
خير احلافظني، وأعنه يا معني بفضلك 

على مصالح الدنيا والدين.
اللهم بارك له في ولي عهده األمني، 
وأيده وأعنه برئيس حكومته املكني، 
اللهم هبهم من لدنـــك رحمة وامنن 
عليهم جميعا بوافر املنن، وامددهم 
بطول عمر يصحبه قوة بدن ويقارنه 

عمل حسن.
اللهم وأيد جميع وزرائهم باألمر 
الرشيد، وســـدد اخوانهم وأعوانهم 

بالقول السديد.
اللهم وامنن على سمو الشيخ سالم 
العلي الصباح بالشفاء، واجبر مصاب 
ضحايا اجلهراء، وعاف املصابني من 

كل بالء.
اللهم جنب افراد مجتمعنا اسباب 
التفرق والشقاق، وحبب اليهم مكارم 

العادات وفضائل األخالق.
واعصم اللهم شباب مجتمعنا من 
فكر التطرف الذميم والغلو والضالل، 
وألهمهم وأرشـــدهم واهدهم سلوك 

سبيل الوسطية وطريق االعتدال.

إمام المسجد الكبير استشهد بكلمات األمير في خطابه السامٍي وشدد على أهمية حفظ الوطن من االضطرابات والغوائل وأن يكون والؤنا له مقدمًا على العوائل والقبائل

صاحب السمو وولي العهد تقدما المصلين في مسجد الدولة الكبير

الصالح يهنئ القيادة السياسية بالعيد
سعود المطيري

هنا نائب رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية 
م.رعد الصالح صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد ورئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي وسمو 
رئيس الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد واعضاء مجلس االمة والشعب 
الكويتي بعيد الفطر الســـعيد متمنيا من اهللا عز وجل ان يعيده على 

االمتني العربية واالسالمية باخلير واليمن والبركات.

وقال: منذ ايام قليلة حل علينا شـــهر رمضـــان املبارك حامال بني 
ايامه ولياليه اخلير والبركة والفرحة وها هو اآلن يفارقنا على موعد 
بعام جديد، داعيا املولى عز وجل ان يدمي ايام الشعب الكويتي اعيادا 
حتت مظلة قيادتها احلكيمة. واضاف الصالح ان اعضاء الهيئة االدارية 
للرابطة حملوا على عاتقهم امانة كبيرة ومازالو يتابعون والسيما ان 
الرابطة هي اجلهة املخولة بالدفاع عن حقوق اعضاء هيئة التدريس 

في الهيئة واحلفاظ عليها.




