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سمو الشيخ نواف األحمد: استثناء لرجل 
في زمن طغت عليه الماديات والصراعات

طوكيوـ  كونا: اشاد سفيرنا لدى كوريا اجلنوبية متعب املطوطح 
بالنجاحـــات التي حتققهـــا اجلمعية الكوريـــةـ  العربية وجهودها 
املتواصلة والبناءة لدعم وتعزيـــز العالقات العربية ـ الكورية في 

املجاالت كافة.
واشـــار املطوطح في تصريح لـ »كونا« مبناسبة اقامة مهرجان 

الثقافـــة العربية الثالث في كوريا والذي اختتم أنشـــطته اول من 
أمس مبشـــاركة الكويت عبر فرقة القصر األحمر للفنون الشعبية 
الى اجلهود التي كرستها اجلمعية الكورية ـ العربية لتكون جسرا 
للتواصل الثقافي بني اجلانبني. وقال ان فرقة القصر األحمر قدمت 
عرضا فنيا متميزا احتوى على أشكال متعددة من اللوحات الفنية 

التـــي تعبر عن أوجه الثقافة الكويتية املختلفة والقى استحســـانا 
كبيرا من اجلمهور الكوري.

وأكد أن مثل هذه األنشـــطة الثقافية والفنية بني الدول العربية 
وكوريا تســـاهم في تعريف اجلمهور الكوري على الثقافة والفنون 
العربية وتعتبر جزءا مهما مكمال للعالقات املشتركة بني اجلانبني.

سفيرنا في كوريا: نجاحات متواصلة للجمعية الكورية ـ العربية

املشـــهد في قاعة عبداهلل 
السالم على مدى االشهر املاضية 
ال يسر صديقا وال يغيظ عدوا، 
واالمر ال يحتاج لبيان أو دليل 
وبرهان، غير أن املشهد في تلك 
القاعة خالل اجللسة املاضية 
كان على غير عادته وحتديدا 
حني نظر املجلس في موضوع 
يتعلق بديوان سمو ولي العهد 
الشـــيخ نواف االحمد اجلابر 
الصباح حفظـــه اهلل ورعاه 
والذي يعتبـــر ديوانا جلميع 
أهل الكويت مبختلف طوائفهم 

ومشاربهم، نعم كان مشهدا فريدا نادرا ما يتكرر، حيث توحد 
الفرقاء من النواب بل االصح أنت يا ســـمو ولي العهد االمني 
مبا تتصف به من معان نبيلة وفاضلة ونزاهة ونظافة ال بل 
طهارة يد ولسان، من وحد الفرقاء من النواب، حيث ان جميع 
النواب على مختلف مشاربهم وتوجهاتهم رأوا في سموك تلك 
القيم واملثل التي هي عصية على سواك أطال اهلل في عمرك، 
كيـــف ال وقد أجمـــع قبلهم جميع أهل الكويـــت على محبتك 
وطيبتك ورحمتك وعدالتك ونصرتك للمظلومني ومساعدتك 
للمحتاجني؟! كيف ال وأبواب ديوانك العامر في قصر السيف 
مفتوحـــة يوميا الهل الكويت فقيرهم قبل غنيهم وصغيرهم 
قبل كبيرهم؟! تستقبلهم بابتسامتك االبوية التي تزيل عنهم 
رهبة احلكم، وجتلس معهم بتواضعك املعتاد تواضع الكبير 
تستمع لهمومهم ومشاكلهم وتعمل على حلها برحابة صدرك 

املعهودة.
هلل درك يا سيدي يا سمو ولي العهد وهنيئا لك التزكية التي 
تستحقها في كل زمان ومكان، حيث سيرتك العطرة وسجاياك 
احلميدة كانت على لسان أكثر من نائب في تلك اجللسة التي 
كان ســـموك بامتياز هو القاسم املشـــترك الذي، كما أسلفت، 

توحد النواب حوله وجتاوزوا خالفاتهم فيما بينهم.
نعم كانت تلك اجللســـة فرصة العضاء مجلس االمة لكي 
يعبـــروا بصدق عما يحملونه من مشـــاعر احملبة واالحترام 
والتقدير لشخص سموك الذي هو مقر للنزاهة واالمانة والصدق 

والتواضع واحلزم واخللق اجلم.
فلقد عرف أهل الكويت سمو ولي العهد منذ أمد طويل وانطبع 
في قلوبهم وعقولهم شـــيخا للتواضع والرحمة واالنسانية 
وعنوانـــا للنزاهة واالمانة والعـــدل واالنصاف، عاش معهم 
وبينهم واحدا منهم الن ســـموه مؤمن بكل عمق وصدق بأنه 

أب جلميع أهل الكويت.
ولقد عرف الكويتيون في ســـموه املصداقية والشـــفافية 
والوضوح واالمانة، فارتاحوا واطمانوا، عرف الكويتيون في 
سموه اللني في التعامل واحلزم الشديد في احلق، فأصبح اسم 
سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مبعثا للطمأنينة واالمن 
واالمانة جلميع أهل الكويـــت، يضع مصلحة الكويت وأبناء 

الكويت فوق كل اعتبار مهما كانت الظروف.
نعم فســـمو الشيخ نواف االحمد، استثناء لرجل في زمن 
طغت عليه املاديات والصراعات، فكلما ارتفع ســـموه منصبا 
وارتقى درجة زاد قربا من الناس وزادت واتسعت محبة ووالء 

أهل الكويت لسموه.
نعم فلقد أثرى سموه العمل في صمت بعيدا عن البهرجة 
االعالمية، واختار من االعمال أنبلها منذ بداية انخراط سموه 
في العمل السياسي عام 1962، حيث كان سموه واليزال يحرص 
على راحة الناس ورفع الظلم عن املظلومني وحل مشـــاكلهم، 
واآلن يحصد سموه طيب ما زرع من احلب واالحترام والتقدير 

والثقة لدى أهل الكويت.
وأخيرا أكرر ما طالبت به منذ ســـنوات ان يبقى الديوان 
االميري وديوان سمو ولي العهد بعيدا عن التجريح والصراعات 
والنقاشـــات العلنية حفاظا على هيبة النظام واحتراما ملركز 

احلكم. 
اللهم احفظ لنا والدنا وقائدنا حضرة صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح وعضيده االمني سمو ولي 

العهد الشيخ نواف االحمد اجلابر الصباح.

»السكنية« تدعو أصحاب 
الطلبات في مدينة جابر 

األحمد لمراجعتها
العامة   دعــــت املؤسســــة 
الســــكنية املواطنني  للرعاية 
أصحاب الطلبات اإلسكانية حتى 
30 مايو عام 1994 الراغبني في 
احلصول على قسائم حكومية 
فــــي مدينة جابــــر األحمد إلى 
مراجعتهــــا للنظر في طلبات 

التخصيص لهم.
وقالت املؤسســــة في بيان 
انها ســــتبدأ  صحافــــي أمس 
باســــتقبال املراجعني اعتبارا 
من األحد املقبل مشــــددة على 
ضرورة إحضارهم املستندات 
الرسمية اخلاصة بهم السيما 
من اجروا معامالت تغيير اسم 

من الرجال والنساء.
وأضافــــت ان املســــتندات 
الطلبات  الرســــمية ألصحاب 
تتمثل في البطاقة املدنية لرب 
األسرة وأفرادها وشهادة راتب 
حديثة وكتاب حديث من بنك 
التســــليف واالدخار وشهادة 
سجل عقاري حديثة من وزارة 

العدل.

»الزراعة«: حظر استيراد 
الطيور من منغوليا

أصدر رئيس مجلس االدارة 
املديــــر العام للهيئــــة العامة 
الزراعــــة والثروة  لشــــؤون 
السمكية م.جاسم البدر قرارا 
يقضي بفــــرض حظر مؤقت 
على اســــتيراد جميــــع انواع 
الطيور احلية وبيض التفريخ 
والصيصان عمــــر يوم واحد 
البياض والالحم من  للدجاج 

دولة منغوليا.
واشار بيان لهيئة الزراعة في 
هذا الشأن الى ان قرار احلظر 
يأتي على خلفية صدور تقارير 
من املنظمــــة العاملية للصحة 
احليوانية )OIE( تفيد بظهور 
الطيور في  إنفلونــــزا  مرض 

منغوليا.

بقلم اإلعالمي نواف الفليح الشمري


