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الشيخ أحمد الفهد في أحد أجنحة معرض مؤمتر ذوي االحتياجات اخلاصة

موسى تركيالشيخ فيصل املالك

تغمرني الفرحة وأنا أكتب هذه السطور 
املليئة باحلب والود للحبيبة الكويت، صاحبة 
الفضل التي أعطتني الكثير واحتضنتني منذ 
والدتي في اكتوبر عام 1964 في صحة دسمان 
باملرقاب، وكانت مهدي األول وعش���ت بني 
أهلي الذين قدموا للعمل والدراسة من إمارة 
الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة عام 
1952 وكان والدي يعمل مأمور بدالة بقصر 
السيف ويدرس في ثانوية كيفان الى ان التحق 
بجامعة الكويت عندما مت افتتاحها والتحق 
بكلية اآلداب قسم األدب االجنليزي، وكنت 
في تلك الفترة أعيش في ش���قة بعمارة من 
عمارات األيتام مبنطقة املرقاب، فكانت ملعبي 
األول وسط أبناء اجليران، وكان أغلبهم من 
أبناء اإلمارات، وعاملي الذي احتضن الكثير 
من ذكريات الطفولة اجلميلة التي تربيت بني 
شوارعها وفتحت عيني على اجلو الثقافي 
من خالل تصفح مجلة العربي ومجلة الوعي 
االس���المي التي كان يقتنيها والدي � طيب 
اهلل ث���راه � وتعرفت عل���ى وطني اإلمارات 
من خالل االستطالعات املصورة ومنا حب 
الصحافة لدي من خ���الل تصفح الصحف 

اليومية مع والدي.
كنت في تلك الفترة قد تعرفت على مكان 
عمل والدي بقصر الس���يف وحظيت بلقاء 
املرحوم الشيخ صباح السالم الصباح واللعب 
بني جنبات القصر وعلى شاطئ البحر بالقرب 
من القصر وتشرفت بلقاء جدي العود املرحوم 
س���مو الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح الذي 
غمرني بحبه وعطفه وال أنسى اللحظة التي 
تشرفت بالسالم عليه عندما علم بوجودي 
ف���ي الكويت ضمن وفد الطالبات املتفوقات 
عام 1983 وتركت في االثر الكبير الذي عزز 
مكانة الكويت وقيادتها وشعبها حتى عندما 
عدت الى الشارقة وأنا طالبة في االبتدائية 
بعد التحاقي مبدرسة عائشة االبتدائية عام 
1970 إلى 1973 ولكن هذه األيام مازالت في 
الذاكرة لن تطويها سجالت النسيان، ولكني 
افتحها كلما سمعت اسم الكويت عندما تفتحت 
عيناي وتعرفت على العالم من حولي كانت 
األجواء السائدة من احداث سياسية وقومية 
عربية، كنت قد ب���دأت أتعلم الدرس األول 
في احلياة وتأثرت مبا شاهدته عبر شاشة 
تلفزيون الكويت بنزول أول إنس���ان على 
سطح القمر وسمعت اذني خبر وفاة الزعيم 
جمال عبدالناصر في اذاعة الكويت، وقرأت 
عن تشكيل احتاد لالمارات العربية املتحدة 
عبر الصحافة الكويتية تفتحت معها مداركي 
نحو اكتشاف موهبتي اإلعالمية وحبي للقراءة 
وهواية جمع الطواب���ع التي عرفتني على 
مختلف املناسبات العاملية والوطنية ومختلف 

بلدان العالم التي 
احتفظ  مازلت 

بها حتى اآلن.
هذه البدايات 
ل���دي  ش���كلت 
الوالء واالنتماء 
لدولة ولدت فيها 
بني  وترعرعت 
ترابها وتعلمت 
ال���درس األول 
منها ورس���مت 
خارطته���ا بني 

أحالمي جعلتني أق���ف وقفة صمت عندما 
علمت بلحظات الغزو الغاشم ولم أستوعب 
ان دولة عربية ج���ارة تعتدي على جارتها 
مث���ل الكويت التي تربى بني اراضيها أغلب 
مواطني ال���دول العربية أو كان لها الفضل 
في بناء املنشآت التعليمية والصحية دون 
النظر الى مذهب أو لون أو عرق، لذلك كانت 
حلظات قاسية على اجلميع وعشنا خاللها 
سبعة أشهر نتمنى ان تزول هذه السحابة 
الصيفية التي وان س���رت بشهداء من أبناء 
الوطن وخسائر معنوية ومادية فادحة اال 
انه عندما أعلنت قوات التحرير في اخلامس 
والعش���رين من يناير عام 1991 حترير أول 
أرض كويتية وهي جزيرة قاروه كانت البداية 
لطرد العدو الغاشم وعودة العزة والكرامة 
والرفعة والسمو للكويت احلبيبة، وعاد احلق 
الى اصحابه بعودة القيادة السياسية بقيادة 
املغفور له سمو الشيخ جابر األحمد الصباح، 
طيب اهلل ثراه، وتزامنت االحتفاالت بالعيد 
الوطني مع عيد التحري���ر. حقيقة الذاكرة 
مليئ���ة بالذكريات التي ل���ن متحوها األيام 
والسنون، وكلما تذكرت اللحظات اجلميلة 
وان كانت طفولية اال انني يش���دني احلنني 
اليها مرة أخرى، فالكويت في قلبي وعقلي 
وفكري ولن أنسى الدقائق التي وقفت فيها 
ألول مرة أحي���ي رفع العلم الكويتي وأردد 
النشيد الوطني وطني الكويت سلمت للمجد 

وعلى جبينك طالع السعد.
تعيش »ديرتي الكويت« افراح خمسني عاما 
من االستقالل وعشرين عاما من التحرير في 
ظل النهضة التنموية الشاملة التي يرعاها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
حفظه اهلل ورعاه إثر توليه مقاليد احلكم منذ 
خمسة أعوام ونتمنى لها كل العزة والكرامة 
وكل عام والكويت قيادة وحكومة وشعبا بألف 

خير مبناسبة األعياد الوطنية املجيدة.

*مديرة تحرير مجلة »المرأة المتميزة«
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ديرتي الكويت تعزف 
فيصل المالك: نتبنى جميع قضايا ذوي االحتياجات الخاصةقيثارة أفراح االستقالل والتحرير

  تركي: »العالقات العامة« شاركت بمطبوعات وبروشورات

أكد وكي���ل وزارة اإلعالم 
الش���يخ فيصل املالك حرص 
التفاعل مع  ال���وزارة عل���ى 
جمي���ع األنش���طة اخلاصة 
ب���ذوي االحتياجات اخلاصة 
والعم���ل على تبن���ي جميع 
القضايا املتعلقة بهم وضرورة 
التواصل معه���م وإبراز تلك 
القضايا، مشيرا الى ان فئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة متثل جزءا 
رئيس���يا ومهما من املجتمع، 
نظرا لتلك اجلهود واخلدمات 
التي يقدمونها في العديد من 
املجاالت. جاء ذلك على هامش 
مشاركة وزارة اإلعالم ممثلة في 
ادارة العالقات العامة في مؤمتر 
الكويت األول لذوي االحتياجات 
اخلاصة والذي عقد حتت رعاية 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 

أحمد الفهد. وأش���اد الش���يخ 
فيصل املالك باملؤمتر واحملاور 
التي تضمنها وكذلك احللقات 
النقاش���ية والتي ركزت على 
كيفية تغير نظرة املجتمع نحو 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
من جانبه، أكد موسى تركي 
مدي���ر إدارة العالقات العامة 
بوزارة اإلعالم أهمية املشاركة 
الفعالة في مثل هذه األنشطة 
واملؤمترات التي حترص إدارة 
العالقات العامة على املشاركة 
فيها انطالقا من الدور االجتماعي 
والوطني الذي تضطلع به نحو 
مسؤولية اجتماعية. وأوضح 
تركي ان ادارة العالقات العامة 
قد شاركت في هذا املؤمتر بعدد 
من املطبوعات والبروشورات 
اخلاصة بوزارة اإلعالم والتي 
تؤكد وتبرز الدور احلضاري 
للكوي���ت في جميع املجاالت، 

السيما الدور االجتماعي.

أشاد بمؤتمر الكويت األول الذي يرعاه الشيخ أحمد الفهد
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