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انقسموا بين متفائل بالمستقبل ومن اعتراه الخوف والقلق

مواطنون لـ »األنباء«: نطالب المسؤولين باإلنصات لكلمات صاحب السمو وترك الجدل
محمد هالل الخالدي

»اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر، ال إله إال اهلل، اهلل أكبر اهلل 
أكبر وهلل احلمد« رددها آالف املسلمني في صالة العيد صباح 
أمس، تعطرت بها ألس���نتهم وارتسمت الفرحة في وجوههم 
صغ���ارا وكبارا، فاليوم عيدهم الذي أكرمهم اهلل عز وجل به، 
ليعم اخلير واحملبة والسالم والتسامح في نفوسهم، فالعيد 
فرحة وفرصة لتناس���ي االحقاد واخلالفات وصغائر األمور، 
وكسب األجر باملبادرة في فعل اخليرات، فرصة يستعيد فيها 
املسلمون صفاءهم ونقاوة سريرتهم، ويراجعون فيه حساباتهم 
لتسود روح التسامح والصفح واإلخاء. وكعادتها في كل عيد 
قامت »األنباء« باستطالع آراء املواطنني والوافدين من ضيوف 
الكويت في هذه املناسبة، فكان منهم املتفائل في املستقبل وكان 
منهم من اعتراه ش���يء من اخلوف والقلق، خاصة مع انتشار 

بعض األمراض املعدية والتلوث البيئي املتزايد.
كانت البداية مع احلاج مصطفى الذي هنأ صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف 
األحمد واألمة اإلسالمية في كل مكان بعيد الفطر السعيد، وقال 
أدعو اهلل العلي القدير أن يبارك للمسلمني وأن يطرح البركة 
في الكويت وشعبها الطيب، والذي نعيش بينهم دون أن نشعر 
بأننا غرباء عنهم، فكلنا مسلمون وعرب وإخوة يجمعنا الكثير، 

كما أبارك لشعب مصر بهذه املناسبة وأدعو اهلل أن يعيدها على 
الدول العربية واإلسالمية جميعها باخلير والبركات.

ومن جانبه ق���ال أبو مبارك نهنئ صاحب الس���مو األمير 
وس���مو ولي عهده األمني وحكومتنا الرش���يدة وأهل الكويت 
جميعا بهذه املناس���بة العزيزة، كما نهنئ األمة اإلسالمية في 
كل مكان ونس���أل اهلل أن يكون العيد مناس���بة للتصالح مع 
النفس ومراجعة الذات خاصة من املس���ؤولني املؤمتنني على 
مصالح الناس س���واء في احلكومة أو املجلس، ندعوهم إلى 
اإلنصات لكلمات صاحب الس���مو األمير الذي دعا اجلميع إلى 
ترك اجلدل واس���تبداله بالعمل كما ندعوهم الى التعاون من 
اج���ل مصلحة الكويت فهذه بالدنا وليس من مصلحة أحد أن 
تستمر األوضاع في صراع وتناحر وعناد ال يخدم أحدا، بلدنا 
مقبلة على مشاكل عديدة تتطلب التكاتف والتعاون من اجلميع 

لنتمكن من مواجهتها وجتاوزها على خير.

مشكالت ومصائب

صالح الفضلي عبر عن سعادته بهذه املناسبة الغالية على 
نفوس املس���لمني جميعا، ووجه التهنئة إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وإلى سمو ولي عهده األمني الشيخ 
نواف األحمد وإلى املس���لمني جميعا في كل مكان، وقال علينا 

أن نتذكر في هذه األيام املباركة إخواننا املسلمني في فلسطني 
والعراق وافغانس���تان وغيرها، وأن ندعو لهم بأن يفك اهلل 
أس���رهم ويفرج عنهم كربتهم ألن املسلمني كلهم اخوة وال بد 
من إظهار احملب���ة والتعاطف معهم، وأضاف أن العالم يعاني 
من مشكالت ومصائب كبيرة ونحن ننعم بفضل اهلل باألمن 
والس���الم واخلير ومن واجبنا تذكر نعم اهلل عز وجل علينا 
وشكرها كما ينبغي من خالل احملافظة عليها، وعلينا أن ننتبه 
الى كثرة الفنت واالبتالء من اهلل عز وجل والتي تصيب الناس 
بني فترة وأخرى ونعمل بصدق وإخالص حتى ال يحل علينا 

غضب اهلل عز وجل.

عيد مختلف

أما شهاب العنزي فعبر كذلك عن سعادته بعيد الفطر السعيد 
ووجه التهنئة الى صاحب السمو األمير والى سمو ولي العهد 
والشعب الكويتي واألمة اإلسالمية، وقال هذا العيد مختلف فقد 
واجهنا الكثير من احلوادث التي راح ضحيتها بعض االبرياء، 
وال ن���زال نواجه خطر مرض انفلونزا اخلنازير وتلوث مياه 
الشرب وغيرها، ولذلك ندعو احلكومة واملجلس إلى التعاون 
واالهتمام مبصالح الشعب وترك الصراعات والعناد غير املبرر 
بينهما، الدول من حولنا تتقدم ونحن نواجه مشاكلنا بتأجيلها 

فقط فكيف سنتقدم ونحقق اخلير لوطننا وأبنائنا، واضاف 
أن العيد مناسبة خيرة وفرصة للجميع ملراجعة النفس وفتح 

صفحة جديدة.

الغالء وسوء الخدمات

ومن جهته قال ناصر املطيري: بداية نهنئ صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
نواف األحمد وحكومتنا الرشيدة وأعضاء مجلس األمة الكرام 
والشعب الكويتي واألمة االسالمية مبناسبة عيد الفطر السعيد، 
ونسأل اهلل العلي القدير أن ينير بصيرتهم ويهيئ لهم البطانة 
الصاحل���ة ويعينهم على حمل األمان���ة املوكلة اليهم، وندعو 
أعضاء الس���لطتني التنفيذية والتش���ريعية الى االلتفات الى 
قضايا املواطن الذي أصبح يئن من وطأة الغالء وسوء اخلدمات 
الصحية والتعليمي���ة وغيرها، ندعوهم إلى أداء واجبهم مبا 
يرض���ي اهلل عز وج���ل ويرضي ضمائرهم، فما نعيش���ه من 
مشاكل وهموم ال يتناس���ب على االطالق مع إمكانات الدولة 
ومقدراتها، ندعوهم الى فتح فرص العمل للش���باب الكويتي 
ال���ذي اصبحت البطالة تنهش فيهم من كل جانب وتؤدي إلى 
الكثير من املشاكل، ندعوهم الى الوفاء بقسمهم ووضع مصلحة 

الكويت فوق كل اعتبار.

نقلوا إليهم تهاني سمو الشيخ سالم العلي والشيخ مشعل األحمد

قادة الحرس الوطني شاركوا مواقع الحراسات الخارجية فرحة العيد

قام مدير الهيئة العس���كرية 
الركن  العميد  الوطني  باحلرس 
زايد العدوان���ي يرافقه عدد من 
القادة والضب���اط باملرور  كبار 
على مواقع احلراسات اخلارجية 
للحرس الوطني، حيث نقلوا اليهم 
تهاني وتبريكات رئيس احلرس 
الوطني سمو الشيخ سالم العلي 
ونائب رئي���س احلرس الوطني 
الش���يخ مش���عل االحمد ووكيل 
احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي 

مبناسبة عيد الفطر السعيد.
واعرب مدير الهيئة العسكرية 
عن اعتزاز وتقدير قيادة احلرس 
الوطني بالدور الذي يؤدونه في 
تأمني املواقع احليوية، ومتنى لهم 
التوفيق في اداء واجبهم للحفاظ 
على امن واستقرار البالد في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي عهده االمني الش���يخ نواف 

االحمد.

العميد الركن زايد العدواني وكبار القادة والضباط يتوسطون مواقع احلراسات اخلارجية للحرس الوطني

تبادل التهاني

تقدمي التحية مبارك عليكم العيد

العميد الركن زايد العدواني ينقل تهاني قيادات احلرس الوطني


