
 6  محليات  االثنين  ٢١  سبتمبر  ٢٠٠٩   

 (سعود سالم)

ـ كونا: قال سفيرنا   الرياض 
لدى السعودية الشيخ حمد جابر 
العلي امس ان العالقات الكويتية 
الســــعودية قد أصبحت مضربا 
لالمثال ومنوذجا يحتذى به في 

العالقات الدولية واالقليمية.
  جاء ذلك في تصريح خاص 
للشــــيخ حمد اجلابر مبناســــبة 
الذكــــرى الـ ٧٩ لليــــوم الوطني 
السعودي الذي يصادف االربعاء 
املقبل حيث تقدم بالتهنئة بهذه 
املناسبة الى القيادة السعودية وفي 
مقدمتها خادم احلرمني الشريفني 

امللك عبداهللا بن عبدالعزيز.
  واشار الشيخ حمد اجلابر الى ان البلدين يتمتعان 
بعالقات راسخة منذ القدم ومن واقع خلفية زمنية 
موغلة في التاريخ وممتدة الى املســــتقبل لتعكس 
احلقيقة االستراتيجية للعالقات الكويتية السعودية 
الثنائية واالزلية بني البلدين الشــــقيقني. وذكر ان 
«العالقات قد ازدادت عراها وقوتها أثناء حرب حترير 
الكويت والتي اختلطت فيها دماء شــــهدائنا جميعا 

على ثرى الكويت الطاهر».
  وعبر الشيخ حمد اجلابر عن بالغ سروره بهذه 
املناسبة الغالية مســــتذكرا في غمرة هذا االحتفال 
التاريخي الكبير مؤسس هذا الكيان امللك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود طيب اهللا ثراه والذي سار على 
خطاه ابناؤه امللوك رحمهم اهللا وصوال الى عهد خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز الذي 
حافظ على هذا الكيان وعمل على تطويره وازدهاره 
مبا يتماشــــى ومتطلبات العصر احلديث ومواكبة 
للتطــــور العاملي. واعرب عن فخــــره واعتزازه مبا 
حققته الشقيقة الكبرى في العهد امليمون من اجنازات 
ضخمة في املجاالت السياسية واالقتصادية والتنموية 

والصناعية والتعليمية وغيرها. 
واكد الشيخ حمد اجلابر على ان 
تفاعل القيادة السعودية مع شعبها 
والتي يتشارك فيها احلاكم وعالم 
الدين واملهني واملثقف وكل اطياف 
املجتمع كل علــــى قدره قد مكن 
اململكة من استمرار مسيرة التنمية 
دون توقف. وقال ان السعودية 
اتبعت سياسة حكيمة في تعاملها 
مع االرهاب واالرهابيني ومقاتلة 
الفكر الضال وليس الفرد فأسست 
بذلك مثاال ومنهجا استفادت منه 
الدول واالمم من اجل استئصال 
الفكر الضال ولتثبت للعالم انها 
بلد السالم واالمان ومنوذجا للوسطية واالعتدال. 
واشاد الشــــيخ حمد اجلابر بالدعم املتواصل والال 
محدود من العاهل السعودي ملسيرة مجلس التعاون 
اخلليجي واحلفاظ عليه ككيان موحد وقوي ليصبح 
مصدر قوة لدول اخلليج وشعوبه في ظل املتغيرات 

املتسارعة في العالم واحمليط االقليمي.
  كما أشاد بشجاعة خادم احلرمني الشريفني في 
«تســـامحه ومد يديه وقبلها قلبه الكبير في طي 
خالفات املاضي من اجل ترســـيخ مبدأ التعاون 
والتكاتف حيـــث ال قوة أو وحدة دونهما وكذلك 
حثه املستمر ووقوفه الدائم في خندق نصرة احلق 
من اجل احلفاظ على القيم العربية واالســـالمية 

في احملافل الدولية».
  ومتنى الشـــيخ حمد جابر في ختام حديثه لـ 
(كونا) العودة السريعة لولي العهد االمير سلطان 
بن عبدالعزيز الى وطنه الذي ينتظره بفارغ الصبر 
حتى تكتمل االعياد فـــي اململكة في ظل قيادتها 
الرشيدة وان يدمي االمن واالمان في ربوعها وان 

حتقق النجاح في خططها التنموية. 

 رفعت نقابة شؤون القصر بصفتها وعن جميع 
العاملني بالهيئة ملقام صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد ولســـمو ولي عهده الشيخ نواف 
االحمد وألهل الكويت ولرئيس مجلس االمة وسمو 
رئيس مجلس الوزراء وأعضاء السلطة التشريعية 
من االعضاء والوزراء وللسلطة القضائية واالمة 

االسالمية بأسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة 
عيد الفطر الســـعيد، داعني املولـــى عز وجل ان 
يتقبل صيامهم وقيامهم لشـــهر رمضان املبارك 
اعاده اهللا علينـــا بالصحة والعافية، وتضرعت 
للبـــاري عز وجل ان يحفظ الكويت ووالة امرها 

وأهلها من كل مكروه. 

 الشيخ حمد جابر العلي 

 تذكر وتدبر   زوار املقابر حضروا مبكرا لزيارة أحباء فقدوهم
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 حمد الجابر: العالقات الكويتية - السعودية 
  مثال  في العالقات الدولية واإلقليمية

 نقابة شؤون القّصر هنأت القيادة السياسية بالعيد

 بمناسبة الذكرى الـ ٧٩ لليوم الوطني السعودي بعد غد

 ذوو ضحايا حريق الجهراء: أول عيد يمرّ علينا وأحباؤنا ليسوا بيننا 

 حمد العنزي
  زيارة األقارب وصلة األرحام 
الســــمة  والتواصــــل االجتماعي 
الســــائدة مع حلول اول ايام عيد 
الفطر املبارك وهذه الزيارات حث 
عليها ديننا احلنيف وأوصى بها 
وهــــي ال تقتصر على االحياء منا 
أهلنا  ولكن هناك اشــــخاصا من 
املقربني واألصدقاء من  واحبائنا 
الذين توفاهم رب العباد وذهبوا 
لدار اآلخرة ال نستطيع ان نتواجد 
معهم ونلتقي بهم في هذه األيام 
الســــعيدة املباركة ولعلها فرصة 
طيبة ومناسبة لكثير من العوائل 
واألسر لزيارة «املقابر» من أجل 
تذكر هؤالء األحبة واملوعظة حيث 
تزداد في هذه األوقات من كل عام 
زيــــارة القبور والصــــالة وقراءة 
الفاحتة وما تيسر من القرآن الكرمي 

على أرواح من افتقدناهم.
  «األنبــــاء» تواجدت وحرصت 
على ان تكون قريبة من هذه األماكن 
حيث استطلعنا احوالها واالجواء 

احمليطة بداخلها من قبل الزوار.
  في البداية واثناء جتولنا التقينا 
بأحد الزوار ويدعى عبداهللا البراك 
فقال: جئت منــــذ الصباح الباكر 

بعد صالة العيد مباشــــرة لزيارة 
والدتي التــــي توفيت مؤخرا في 
الذي  حــــادث احلريق املؤســــف 
وقع في منطقة محافظة اجلهراء 
وأودى بحياة الكثير من الضحايا 
من ضمنهم والدتي، مشيرا الى ان 
هذا العيد األول الذي مير بحياتي 

ووالدتي ليست بيننا.
  وذكر ان احلادث يعتبر قضاء 
وقدرا وهذه مشــــيئة اهللا وال راد 
لقضائه سبحانه وتعالى ولكنني ال 

اجلهراء وجــــاء مع اوالده لزيارة 
قبرها وتالوة القرآن عليها والدعاء 
لها باملغرفة وان يتقبلها اهللا شهيدة 
لديه في جنات النعيم، مشيرا الى 
انــــه مع اوالده حرصــــوا على ان 
يحضروا في أول ايام عيد الفطر 
املبارك للسالم عليها والدعاء لها، 
مبينا ان هذا اقل شــــيء نستطيع 

ان نقدمه لروحها الطاهرة.
  فالح الصالح اعتبر ان زيارة 
القبــــور عادة دائمة وهو يحرص 

اتصور انني لن اراها دائما فهي كل 
شيء في حياتي، واسأل اهللا العلي 
القدير ان يتغمدها بواسع رحمته 
ويجعــــل مثواها جنات اخللد مع 
النبيني والصديقني وحسن أولئك 
رفيقا. وحتركنا قليال فوجدنا عائلة 
بأكملها مجتمعــــة قريبة من احد 
األضرحة وأيديهم مرتفعة للباري 
عز وجل بالدعاء تقدم ولي امرهم 
وقال: انه يدعى محمد رشيد فقد 
زوجتــــه هي األخــــرى في حريق 

عليها سواء مبفرده او مع اوالده من 
اجل ان نتذكر أحبة لنا فقدناهم في 
هذه الدنيا، مبينا ان زيارة املقابر 
نكتسب منها العبر والعضات بأن 
الدنيا كل من عليها فان وال يبقى اال 

وجه اهللا ذي اجلالل واإلكرام.
  وأشار الى انه جاء لزيارة قبر 
والده الذي فقده منذ عدة اعوام وهو 
يحرص كل احلرص على زيارته 
للدعاء له والترحم عليه سواء في 

أوقات األعياد أو األيام العادية. 
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