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الدولي واالقليمي  التنمية والتعـــاون 
فـــي هذا املجال من شـــأنها ان حتد من 
تفشي مشـــكلة الفقر التي تعتبر بيئة 
خصبة وداعمـــة لنمو ظواهر االرهاب 
والتطرف واجلرمية املنظمة واملخدرات 
التي تؤدي الى اإلخالل باالمن واالستقرار 

في العالم.
وندعو في هـــذا الصدد الى تضافر 
جهود املجتمع الدولي ملواجهة ظاهرة 
اإلرهاب بكافة اشكالها وصورها وتطبيق 
قواعـــد االتفاقيات الدوليـــة وقرارات 

الشرعية الدولية ذات العالقة.
كما ندعو من خالل هذا احملفل الدولي 
وانطالقا من حرصنا على تعزيز االمن 
والسالم في العالم الى التأكيد على بذل 
جهودنا جميعا جلعل منطقة الشـــرق 
االوسط خالية من السالح النووي وذلك 
ضمن هدفنا السامي بجعل العالم خاليا 

من اسلحة الدمار الشامل.
السيد الرئيس، اننا في هذه القارة 
نواجه العديـــد من القضايا التي ميثل 
استمرارها تقويضا وتهديدا للسلم واألمن 
العامليني وتأتي القضية الفلسطينية في 
مقدمة هذه القضايا التي تستوجب قيام 
املجتمع الدولي بواجباته ومسوؤلياته مبا 
يوفر املناخات املالئمة للمضي قدما لقيام 
الدولة الفلسطينية املستقلة واملتصلة 
والقابلة للحياة وفقا ملبادئ الشرعية 
الدولية وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة 
ومبدأ األرض مقابل السالم انطالقا من 
مبادرة الســـالم العربية باإلضافة الى 
خارطة الطريق. السيد الرئيس، إن دولة 
الكويت شـــأنها شأن دول العالم اجمع 
تولي اهتماما خاصا بالبيئة والتي تشهد 
تقلبات حادة في املناخ، واميانا منا بأن 
هذه األرض هي امانة لنا واألجيال القادمة 
فإننا لن نألو جهدا في ان نكون في مقدمة 
الدول املساهمة واملؤيدة ألي اجراء يكفل 
لها حمايتها سواء عبر مجاالت البحث 
العلمي اخلاصة بهذا الشأن او عبر وضع 
الضوابط الكفيلة التي حتد من اسباب 

اإلضرار باملناخ والبيئة.
السيد الرئيس، لعل كلمة الثقة التي 
بنيت عليها هذه املبادرة متثل نبراسا 
وفلسفة كفيلة بان تنزع أي فرصة ملا قد 
يحدث من مشاكل قد تعصف بأي منجزات 
راسخة او وليدة. وفي اطار التحديات 
التي تواجهنا في مجتمعنا الدولي والتي 
شاءت الظروف ان حتظى قارتنا اآلسيوية 
بجل ملفاتها الساخنة، جند ان التحاور 
والتشاور خطوة اساسية جتاه التعاون 
الذي من شأنه ان يضع اخلالفات جانبا 
وان يكرس ثقافة االستماع لآلخر بغية 
الوصول إلى التوافق الذي يخدم مصالح 

جميع األطراف.
وفي اخلتـــام اود ان أعرب لكم عن 
متني دولـــة الكويت ان تكثف اجلهود 
نحو حتقيق األهداف واملبادئ املوضوعة 
لهذا التجمع من خالل تبنيه آلليات فعالة 
ميكن تنفيذها وتضمن تكريسا عمليا 
لالرادة اجلماعية للدول األعضاء. وشكرا 
لكم ايها السيد الرئيس... والسالم عليكم 

ورحمة اهللا وبركاته».
وفي الثالث من اكتوبر حضر سمو 
نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد افتتاح املؤمتر العام اخلامس عشر 
ملنظمة املدن العربية على مسرح قصر 
بيان مببنى املؤمترات والذي استضافته 
الكويت بحضور نخبة متميزة تعمل في 
مجاالت التنمية احمللية والوطنية في 
املنطقة العربية. واستمع سمو ولي العهد 
فـــي ٢٩ نوفمبر لكل من وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون ووزير االشغال 
العامة ووزير الدولة لشـــؤون البلدية 
د.فاضل صفر، حيث قدما لسموه شرحا 
تفصيليا عـــن االجراءات التي اتخذتها 
وزارتا التجارة والبلدية بشأن ما مت في 
مجال ضبط املخالفات ومظاهر الغش 
التجاري من خالل احلمالت التي قامت 
بها الوزارتان السيما فيما يتعلق باملواد 
الغذائية، وما ترتب عليه من اجراءات 
الى  ادارية وقانونية واحالة املخالفني 

القضاء.
وشدد سموه على ضرورة تطبيق اشد 
العقوبات على املخالفني دون استثناء 
والوقوف باملرصاد لكل من تســـول له 
نفسه التالعب والغش في السلع التجارية 
وباألخص املواد الغذائية بجميع انواعها 
واشكالها مؤكدا ســـموه على ضرورة 
االستمرار في محاربة جتاوزات املخالفني 
وصوال للحفاظ على صحة وســـالمة 
ارواح املواطنني واملقيمني، متمنيا سموه 
استمرار التعاون وتضافر اجلهود الرامية 

لتحقيق املصلحة العامة للبالد.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مع صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

سموه مفتتحا نافورة اخلير في مركز الكويت للتوحد 

نواف األحمد.. رجل القيادة واإلدارة الحكيمة
تأتي الذكرى اخلامسة لتولي سمو الشيخ نواف االحمد وليا للعهد على بعد 
ايام قليلة من احتفاالت الكويت باليوبيل الذهبي مبرور ٥٠ عاما على استقاللها 
لتكون الفرحة مضاعفة مبنجزات وطن كان فيه سمو ولي العهد أحد أبرز رجاالته 

والذي استطاع بحكمته وحنكته وحسه السياسي ان يساهم في رسم مسيرة 
الوطن واعالء شأن املواطن الذي ما رأى فيه يوما اال ابا عطوفا ملواطنيه وشيخا 
رحيما كان واليزال دوما عنوانا لالنسانية ولدماثة اخللق والهدوء وطيبة القلب 

ونقاء السريرة واحلزم والعزم في إدارة جميع املناصب التي توالها وكان خاللها يدًا 
واحدة مع صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في خدمة البلد واملواطنني 

ما انعكس خيرًا ورخاء على بلدنا احلبيب. 

حفل العام اخلامس لتولي سمو الشيخ 
نـــواف األحمد والية العهد بالعديد من 
النشاطات لسموه، ففي ١٥ مارس شمل 
سمو ولي العهد برعايته حفل التخرج 
السنوي املوحد خلريجي طلبة جامعة 
الكويت للدفعة الـ ٣٩ للعام االكادميي 
٢٠٠٨ـ  ٢٠٠٩ على الستاد الرياضي باحلرم 

اجلامعي في منطقة الشويخ.
وفي كلمة ابوية مؤثرة، قال ســـمو 
ولي العهد: قال ســـبحانه وتعالى في 
كتابه الكرمي: (قل هل يســـتوي الذين 
يعلمون والذيـــن ال يعلمون) ڈ، 
االخوة واالخوات الكرام، ابناءنا وبناتنا 
اخلريجني االعزاء، السالم عليكم ورحمة 
اهللا وبركاته، يسعدنا ان نحتفي اليوم 
بتكرمي دفعة جديدة من أبنائنا وبناتنا 
خريجي اجلامعـــة، اذ انه بتخرج هذه 
الكوكبة من الشباب ينضم جيل جديد 
من اجلامعيني الى االجيال السابقة ليزيد 
الصرح العلمي الكويتي شموخا وازدهارا 
وتثرى الكويت بطاقات شبابية خالقة 
تنبض بدمـــاء جديدة مليئة باحلماس 
واحليويـــة. أبناءنا وبناتنا اخلريجني 
ال ريـــب أن وطنكـــم قيـــادة وحكومة 
وشعبا يؤمن اميانا راسخا بان الشباب 
هم املســـتقبل واالمل املتجدد للوطن، 
ولذلك فإنه قد بذل كل ما ميلك من جهده 
ورعايته حتـــى تخرجتم في اجلامعة، 
تغمر الســـعادة والفخر نفوسكم بنيل 
الشهادات العلمية الرفيعة. واآلن حان 
وقت العطاء واجلد واالجتهاد في حياتكم 
العملية لتنهضوا بدوركم فاالوطان امنا 
تبنى بســـواعد ابنائها، ولذا فإن حق 
الكويت عليكم ان جتعلوها نصب اعينكم 
وان تضعوها في عقولكم وقلوبكم، وان 
تعطوا لها من أنفسكم كما أعطتكم، وان 
يكون االخالص والتفاني في سبيلها هو 
شعاركم، وذلك في اطار من مبادئ ديننا 
االسالمي احلنيف وما يحض عليه من 

مكارم االخالق والوسطية واالعتدال.
ايها احلفل الكرمي ال يفوتني في هذا 
املقام ان اوجه الثناء والتقدير الى معالي 
الكرمية د.موضـــي عبدالعزيز  االخت 
احلمود وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي والى االخـــوة واالخوات الكرام 
اساتذة اجلامعة االفاضل ملا بذلوه جميعا 
من جهد دءوب حتى بلغ اخلريجون هذا 
املستوى العلمي الرفيع. كما ال يفوتني 
ايضا، ان اوجه اطيب التهاني مصحوبة 
بالتقدير والعرفان الى االخوة واالخوات 
الكرام اولياء امور اخلريجني ملا بذلوه 
من رعاية كرمية البنائهم طوال سنوات 
الدراسة، واهللا ال يضيع اجر من احسن 

عمال.
ابناءنا وبناتنا االعزاء، في اخلتام اسأل 
اهللا عز وجل وانتم على ابواب مستقبل 
حافل باالمل ان يجمع سبحانه قلوبكم 
على صالح القول والعمل وان يســـدد 
على طريق اخلير خطاكم، كما نتوجه 
اليه جل وعال ان يبارك وحدتنا ويحفظ 
وطننا ويعيننا جميعا مبشاركة جهودكم 
الفعالة على حتقيـــق آمال وطموحات 
شـــعبنا الوفي في ظل قائد مســـيرتنا 
وراعي نهضتنا حضرة صاحب السمو 
أمير البالد املفـــدى حفظه اهللا ورعاه 
ذخـــرا للبالد. ربنا عليك توكلنا واليك 
انبنا واليك املصيـــر، وآخر دعوانا ان 

احلمد هللا رب العاملني.
وفي ٢٠ ابريل، أكد سمو ولي العهد 
الشـــيخ نواف األحمـــد أهمية احلفاظ 
علـــى الوحدة الوطنيـــة والترابط بني 
ابناء الشـــعب الكويتي بجميع اطيافه 
من جهة وبني الشعب الكويتي وأسرة 

الصباح.
ودعا ســـموه، خالل لقائه مع أبناء 
األسرة ممن تتجاوز اعمارهم االربعني 
وبوصفه رئيسا ملجلس األسرة، ابناء 
األسرة إلى جتنب الدخول في اخلالف 
السياسي أو اســـتغالل اجواء احلرية 
والدميوقراطيـــة مـــن خـــالل الظهور 
االعالمي أو التصريح الصحافي، وقال 
ان هـــذه االجواء قد تؤدي إلى اخلروج 
عن املألوف وما اعتاده أهل الكويت وما 
جبلوا عليه من تآلف ومتسك بالوحدة 
الوطنية، خاصة ان املتغيرات السياسية 
الدولية واالقليميـــة تتطلب ان نكون 

يدا واحدة.
وفـــي لقاء مـــع جريـــدة «االهرام» 
املصرية، اكد ســـمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمـــد ان حدوث اختالفات في 
وجهات النظر بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية امـــر طبيعي بيد ان جميع 
السلطات تلتزم بالثوابت واملوروثات 
الوطنية وتضع املصالح الوطنية العليا 

بهجومها على هذه السفن مما ادى الى 
إزهـــاق ارواح األبرياء األمر الذي ميثل 
انتهاكا سافرا للقانون واالعراف الدولية 
ســـائلني املولى عز وجل ان يغفر لهم 
ويتغمدهم بواســـع رحمته ومين على 

املصابني بالشفاء العاجل.
وفي هذا الصـــدد فإن دولة الكويت 
تشـــيد باملواقف املبدئية الصلبة التي 
اتخذتها والتزال جمهورية تركيا الصديقة 
بقيادة فخامتكم وحكومتكم الرشيدة من 
اجل الدفاع عن احلقوق املشروعة للشعب 
الفلســـطيني في اقامة دولته املستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.
السيد الرئيس، انه ملن دواعي الغبطة 
الكويت  والســـرور ان تشـــرف دولة 
باملشاركة في مؤمتر القمة الثالث للتفاعل 
واجراءات بناء الثقة في آسيا مع ادراكنا 
بان خبرتكم وحسن ادارتكم سيكفالن 
ملؤمترنا هذا حتقيـــق اهدافه ونتائجه 
املرجوة ملا فيها من خير ملنطقتنا وللعالم 
اجمع وال يفوتني في هذا الصدد ان اشكر 
فخامتكم وبلدكم الصديق على حســـن 
الكرمية واالعداد  االستقبال والضيافة 

اجليد لهذا املؤمتر الهام.
ويهمني في هذا املقام ان اتوجه بجزيل 
الشكر واالمتنان لفخامة الرئيس نور 
ســـلطان نزارباييف رئيس جمهورية 
كازاخستان ورئيس الدورتني السابقتني 
على اجلهد املبذول والنجاح الذي حتقق 

فوق كل اعتبار، آمال ان يحالف السداد 
احلكومة في وضع خطة التنمية التي 
حازت ثقة صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمـــد ومباركة مجلس االمة 

موضع التنفيذ.
ولفت ســـموه الـــى ان دول مجلس 
التعاون اخلليجي والكويت حتديدا تؤكد 
في مناسبات عدة ضرورة ابقاء منطقة 
الشرق االوسط خالية من اسلحة الدمار 
الشامل آمال تسوية ملف ايران النووي 

بالطرق السلمية.
وبني ان دول مجلس التعاون التدخر 
جهدا في تعزيز ودعم مسيرة التعاون 
العسكري واالمني فيما بينها لتحقيق 
االمن واالستقرار، داعيا دول جوار العراق 
الى بذل قصارى جهودها االمنية ملكافحة 
االرهاب وضبط حدودها منعا لتسلل 
االرهابيني الى العراق ســـواء كانوا من 
«القاعدة» او غيره باعتبار ان تعرض 
العراق لعدم االســـتقرار ســـيكون له 
مردود سلبي على جميع دول املنطقة، 
ومبينا ان اجلهات املختصة في الكويت 
وبغداد تعمل على حل القضايا العالقة 

بني البلدين.
واعتبر سموه ان االرهاب بات ظاهرة 
عاملية لم يسلم من شرها مختلف الدول، 
محذرا من استفحال الظاهرة وضراوتها 
ما لم يتكاتف اجلميع في موقف صلب 
من اجل القضاء عليهـــا واقتالعها من 

خالل ترؤسه للدورتني السابقتني.
السيد الرئيس، اميانا من دولة الكويت 
بهذه املبـــادرة والتي متخض عنها هذا 
الكيان وما تضمنه من املبادئ السامية 
واخلطى العملية التي ترى بها بالدي 
مسارا ايجابيا يدفع باجتاه جتمع ناجح 
وفعال فقـــد ارتأينا ضرورة االنضمام 
لركب الدول االعضاء التي سبقتنا نحو 

استكمال االجراءات العملية الالزمة.
هذا وتؤكد دولة الكويت على اهمية 
الدور الذي تلعبه الديبلوماسية املتعددة 
االطراف واجلهود اجلماعية في مجال 
االرتقاء وتطوير وتنمية سبل التعاون 
بـــني دول القارة ســـعيا منها لتحقيق 
املصالح املشـــتركة التـــي تطمح اليها 
باعتبار ان التعاون الدولي هو من اهم 
الوسائل الكفيلة مبعاجلة القضايا التي 
تواجه العالم وسعيا للمساهمة الفعالة 
وااليجابية في ارســـاء السالم والتقدم 

والرخاء في املنطقة.
وجتدد دولة الكويت في هذا احملفل 
التزامها جتاه قضايا القارة ودولها من 
خالل دعمها جلهود التنمية والســـالم 
االقليمي ومشـــاركتها الفعالة في دعم 
اقتصادات دول القارة من خالل مشاريع 
التنموية  التحتية واملشـــاريع  البنية 
االخرى الداعمة خللق مزيد من الفرص 

االقتصادية.
هذا وترى دولـــة الكويت ان جهود 

جذورها وجتفيف منابع متويل االرهاب 
ونشر ثقافة الوسطية واالعتدال ونبذ 

العنف واالرهاب.
وفي الفترة من السابع الى التاسع 
من يونيو، ترأس ممثل صاحب السمو 
االمير ســـمو ولي العهد وفد الكويت 
املشارك الى مؤمتر القمة الثالث للتفاعل 
وبنـــاء الثقة في آســـيا الذي عقد في 
التعاون  اســـطنبول، وناقش تعزيز 
لتحقيق السالم واالستقرار في آسيا 
وسبل توطيد العالقات بني دول آسيا 
وتفعيل احلوار املشترك ملا فيه مصلحة 
شـــعوب هذه الدول.وألقى سمو ولي 
العهد كلمة في املؤمتر جاءت كالتالي: 
أود في بداية كلمتي ان انقل لكم حتيات 
ومتنيات حضرة صاحب السمو الشيخ 
صباح االحمد اجلابر الصباح امير دولة 
الكويت والذي كان يتمنى التواجد بينكم 
لوال ان التزاماته املسبقة حالت دون 
مشاركته الشـــخصية في هذا املؤمتر 
الهام وقد شرفني سموه ممثال لبلدي 

الكويت.
واذ انقل لفخامتكم مشـــاعر سموه 
والشعب الكويتي في االعراب عن خالص 
التعـــازي وصادق املواســـاة بضحايا 
الغاشمة على  الهجمات االســـرائيلية 
اســـطول «ســـفن احلرية» مع التأكيد 
على ادانة وشـــجب العملية اإلجرامية 
والعدوان السافر الذي ارتكبته اسرائيل 
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أكدوا أن ذكرى تولي سموه والية العهد مناسبة عزيزة على قلوب جميع الكويتيين 

كاملة العياد

مساعد العسعوسي

خديجة احملميد

د. هيلة املكيمي

يوسف العميري

جنالء النقي

فايز العنزي ذكرى املجدلي ذكرى الرشيدي

شخصيات: إسهامات سموه كبيرة في خدمة البلد  عبر تاريخه الطويل

خدمة الكويت

وبدوره أكد رئيس بيت الكويت لألعمال 
الوطنيـــة ان الكويت تعيـــش فرحة األعياد 
الوطنية، منتهزا الفرصة لرفع أســـمى آيات 
التهاني والتبريكات ملقام ســـمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد مبناسبة مرور ٥ أعوام 
على تولي سموه والية العهد، مشيدا بخصال 
ومآثر سموه وإسهاماته البارزة في كل منصب 
تواله في خدمة الكويت، متمنيا ان يدمي اهللا 
األعياد على الكويت حكومة وشعبا حتت قيادة 
والد اجلميع صاحب الســـمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.

رمز العطاء

ومـــن جهته رفـــع رئيس مجلـــس إدارة 

ولفتت الى ان السنوات اخلمس املاضية 
التي تولى فيها ســـموه واليـــة العهد عززت 
مزاياه احلميدة التي ملسناها على أرض الواقع 
معبرة عن فخرها بأن تكتسب الكويت رجال 
بهذه املواصفات ضمن رجال احلكم لديه من 
اخلبرات والتجارب التي تساعد على إيصال 
البلد الى عهد من االستقرار واالنفتاح والشراكة 

حتت عنوان الدميوقراطية احلكيمة.
واستطردت احملميد بان الدميوقراطية في 
تطور مستمر وتتطلب آليات جديدة ومستحدثة 
متمنية مـــن احلكومة احلاليـــة تفعيل هذه 

الدميوقراطية ملا فيه خير اجلميع.

خير الكويت

أما مديرة ادارة املسرح في املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب كاملة العياد، فبعثت 

جمعية أهالي الشهداء واألسرى واملفقودين 
فايز العنزي أسمى آيات التهاني والتبريكات 
لسمو ولي العهد مبناسبة الذكرى اخلامسة 
لتوليه منصب والية العهد، مشيدا بدور سموه 
وإسهاماته البارزة في كل منصب تواله، الفتا 
الى انه قد تعامل مع سموه عندما كان وزيرا 
للداخلية ورئيسا لفريق البحث عن األسرى، 
مثمنا تعاونه وتفاعله مع القضايا الشعبية، 
فهو رمز للعطاء ومثال للتواضع وجتســـيد 
للخصال احلميدة، معربا عن أمله في ان يدمي 
اهللا أعيـــاد الكويت ويعيدهـــا علينا باخلير 

واليمن والبركات.

مثال االتزان والحكمة

وهنأت أستاذة العلوم السياسية في جامعة 
الكويت د.هيلة املكيمي سمو ولي العهد على 

مرور ٥ ســـنوات على توليه مقاليد الوالية، 
معتبرة إياه مثاال لالتزان واحلكمة في العمل 
السياسي. وقالت إن سموه استطاع خالل الـ 
٥ أعـــوام املنصرمة أن يكون قدوة في توليه 
جميـــع القضايا املهمة في البلد، الفتة الى ان 
تعامله مع هذه القضايا ينم عن خبرة وحسن 
قيادة وتواصل مع املجتمع، خصوصا في دعمه 
لتنفيذ رؤية صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صبـــاح األحمد في جعل الكويت مركزا ماليا 

واقتصاديا في املنطقة.

دماثة الخلق

من جهتها، قالت رئيسة الرابطة االجتماعية 
لألمن االسري د.خديجة احملميد ان لسمو ولي 
العهد شخصية عرف عنها دماثة اخللق والهدوء 

والسكينة وطيبة القلب ونقاء السريرة.

أسامة دياب - رندى مرعي
بارك عدد من الشـــخصيات السياســـية 
واالجتماعية لسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد مبناســـبة مرور ٥ سنوات على تولي 
سموه مقاليد الوالية، حيث أكدوا أن شخصيته 
الرزينة وعمله يدا بيد مع صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد من شـــأنه أن يوصل 
الكويـــت الى بر األمان ويضعهـــا في مواقع 

متقدمة ومشرفة.

قائد حكيم

رفع مدير عام الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية مساعد العسعوسي أسمى آيات التهاني 
والتبريكات لسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد مبناسبة مرور ٥ سنوات على تولي 
سموه والية العهد، موضحا ان سموه أحد 
أعمدة بيت احلكم وشخصياته البارزة، وانه 
قائد حكيم ورمز مــــن رموز الكويت الذين 
عملوا بإخالص على رفعتها ورفاهية شعبها، 
الفتا الى ان املناصب التي تقلدها في خدمة 
الكويت وشعبها أضافت خلبراته خبرة واسعة 
ورؤية شــــاملة لشؤون الوطن واملواطنني، 
باالضافة الى ما هو معروف عن سموه من 
تواضع ودماثة خلق وطيبة وقدرة على تفهم 
اآلخرين وذكاء وجداني ونصرة للضعيف 
واملظلوم ورحابة صدر وحســــم في اتخاذ 
القرار. وأشار العسعوسي للعالقة الفريدة 
التي جتمع الشعب ببيت احلكم في الكويت 
والتي قلما جند مثلها في أي دولة من دول 
العالم نظرا لتالحم بيت احلكم بنبض الشارع 
ومعايشته له، متمنيا من اهللا العلي القدير 
ان يدمي على الكويت الرخاء واالزدهار وان 
يحفظ اهللا الكويت وشعبها من كل مكروه 

وان يدمي علينا جميعا فرحة األعياد.

إسهامات كبيرة

ومن جهته هنأ األمني العام املساعد لشؤون 
القوى العاملة ببرنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملـــة واجلهاز التنفيـــذي للدولة فوزي 
املجدلي سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
مبناسبة مرور ٥ سنوات على تولي سموه 
والية العهد، موضحا ان سموه يحظى بحب 
وثقة الشـــعب الكويتي كأحد رموز األسرة 
احلاكمة وملا له من إسهامات كبيرة ومميزة 
في كل املناصب التـــي تقلدها عبر تاريخه 

الطويل.
وأوضـــح املجدلي ان ســـمو ولـــي العهد 
يتمتـــع بحنكة قيادية ورؤيـــة ثاقبة وقدرة 
على استشـــراف املستقبل باالضافة لصفات 
رائعة وخصال مميزة أهمها التواضع واإليثار 
واإلخـــالص والتفاني وهذا مـــا أهله لينال 
ثقة صاحب الســـمو األمير وعموم الشـــعب 

الكويتي.

بتحية من القلب الى صاحب الســـمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد وســـمو ولي العهد 
الشـــيخ نواف األحمد على مرور ٥ سنوات 
على العهد الذي عاشت فيه الكـــويت بخـــير 

وازدهار.
وأملـــت العياد أن تكون الكويت شـــعبا 
وحكومة وحكاما يدا واحدة وعلى قلب واحد 
ملا فيه خير البلد وعزته وكرامته، الفتة الى انه 
ومنذ تولي آل الصباح احلكم وهم والشعب على 
قلب واحد، متمنية استمرار هذه املعادلة التي 
تساهم في قوة البلد وحماية أمنه واستقراره 

وتقدمه.

مناسبة عزيزة

الناشطة السياسية احملامية ذكرى الرشيدي 
اعتبرت أن مرور ٥ سنوات على تولي سمو ولي 
العهد مقاليد الوالية هي مناسبة عزيزة على 
قلوب جميع الكويتيني، خصوصا انها تتزامن 
مع احتفاالت فبراير لهذا العام والتي تتميز 
بكثير من املناسبات اجلليلة وهي ٥٠ سنة على 

االستقالل و٢٠ سنة على التحرير.
وهنأت الرشيدي سمو ولي العهد بهذه 
املناسبات اجلليلة، كما هنأت أهل الكويت 
جميعا، متمنيـــة دوام االفراح عليهم، وان 
تعود الكويت الى ماضيها املشرف في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد احلنكة السياسية
بدورها باركت محامية الدولة في الفتوى 
والتشريع جنالء النقي مرور ٥ سنوات على 
تولي سمو ولي العهد مقاليد الوالية، الفتة 
الى ان الشعب الكويتي على ثقة بأن الكويت 
بأيد أمينة وان هذه األســـرة الكرمية لطاملا 

بادلت شعبها احلب واالحترام.
ورأت ان احلكومـــة احلاليـــة واحلكام 
املوجودين في ســـدة احلكم ال يألون جهدا 
ان يتلمسوا مطالب وهموم املواطنني وهذا 
ما ملسناه من خالل املكرمة األميرية والتي لم 
تأت من فراغ بل من اهتمام القيادة السياسية 
بهموم الشـــعب. وأعربت عـــن فخرها بان 
تكون أســـرة الصباح فـــي احلكم وقد أتت 
تلبية لرغبات الشـــعب وليس على ظهور 
الدبابات، الفتة الى ان العالقة بني األســـرة 
والشعب ليســـت عالقة حاكم ومحكوم بل 

آباء وأبناء.
وأعربت النقي عن يقينها بأن سمو ولي 
العهــــد يعمل مع صاحب الســــمو في اجتاه 
واحد للوصول بسفينة الكويت الى بر األمان 
مؤكدة انهما وجهــــان لعملة واحدة يعمالن 
خلدمة البلد، والدليل صورة الكويت املشرقة 
واملشــــرفة على الصعيد الدولي مما ينم عن 
حنكة سياســــية ودراية وحكمة لدى جميع 

رجال احلكم.

العسعوسـي: سـمو ه أحـد أعمـدة بيـت الحكـم وشـخصياته البـارزة
المجدلـي: يتمتـع بحنكـة قياديـة وقـدرة علـى استشـراف المسـتقبل
العميـري: خصـال ومآثـر  بارزة فـي كل منصـب تواله فـي خدمـة الكويت
العنـزي: رمـز للعطاء ومثـال للتواضـع وتجسـيد للخصـال الحميدة
المكيمـي: ولـي العهـد قـدوة فـي توليـه القضايـا المهمـة للبـالد
المحميـد: السـنوات الخمـس الماضيـة عـززت مزايـاه الحميـدة
العيــاد: آل الصبــاح والشـعــب علــــى قلـــب واحــــد
الرشـيدي: نتمنى عودة الكويت المشـرقة في ظل القيـادة الحكيمة
النقي: سـمــو األميــر  وولــي عهده وجهــان لعملــة واحـدة
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طابور تخريج الدفعة األولى من املتطوعني الكويتيني في دولة اإلمارات

ولي عهدنا يحمل قلب األب احلاني على أوالده من ويالت احلرب

نواف األحمد؟!
متى بكى

تركيا محطتي األولى

كانت األيـــام األولى لالحتالل العراقي صعبة جدا 
علي وأسرتي وأنا في الغربة في تركيا حتديدا، كنت 
اتساءل ما مصيرنا؟ كم سيدوم هذا االحتالل الغادر؟ ما 
موقف الدول والشعوب من هذا االحتالل العدواني بعد 
ان وجدت نفسي في ١٩٩٠/٧/١٤ في «بورصة بتركيا»؟ 
نعم كنـــت في اخلارج كحال الكثيريـــن من بلدي من 
ابناء الكويت وعوائلهم الذين يقضون عطلة الصيف، 
وقد حمل كل واحد منهم امتعته الشخصية وميزانية 
محدودة، وحدثت البلوى الكبرى، الكل في حيرة، كيف 
نتصـــرف؟ الى متى تكفينا األموال التي في جيوبنا؟ 
من سيساعدنا في غربتنا؟ ايام صعبة يصعب وصفها 
ونحن في الغربة، واملصير كان بالنسبة لنا مجهوال، 
أيام سوداء من عمر الكويت والكويتيني، كنا في صدمة، 
حتى «الترافل شيك وبطاقات السحب توقفت» نحاول 
ان نلتصق بسفاراتنا، نتجمع ككوادر بشرية، وتوصلنا 
الى ضرورة تشكيل اللجان بينما أهلنا في داخل الكويت 
في وضع اصعب منا، فهم بني يدي عدو ال يرحم، يبطش 
باجلميع، رجاال ونســـاء واطفاال، لم تردعه جيرة، وال 
عقيدة اسالمية، وال خصال عربية، كان بركانا اسود من 
احلقد الدفني تفجر ونحن في حالة من الذهول، وسيناريو 
االحداث يتعاقب وعالمات الدهشة تسيطر على عقولنا، 
وجدنا انفسنا فعال بني حلظة واخرى الجئني، وطننا محتل 

واهلنا يعانون سطوة وبطش احملتل.
فيما كانت ايامنا متر بطيئة مليئة باالحداث اجلسام كان 
شعوري يتصاعد وأتساءل: متى اخلروج من هذه الكارثة؟

كانت مشاعر املرارة واالحباط تسيطر علّي، مرة بخوالج 
الكـــره واالزدراء ملن خانوا العهد الذي بيننا وبينهم، ومرة 

احلب واإلكبار ملن وقفوا معنا وحددوا موقفهم منذ البداية 
مع احلق الكويتـــي ضد االحتالل العراقـــي الغادر، الى ان 
جاء القرار التاريخي خلادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن 
عبدالعزيـــز ـ طيب اهللا ثراه، زعيـــم عربي صاحب مبادرة 
تاريخية عظيمـــة، عندما قرر خوض احلـــرب متحمال كل 
النتائج، معلنا ان السعودية والكويت لهما مصير واحد فإما 

حياة كرمية حرة وإما املوت!
ولن تنسى األجيال الكويتية على مدار التاريخ هذا املوقف 
الســـعودي، ثم كان املوقف «املصري ـ السوري ـ اللبناني 
ـ املغربي» دعامة أساســـية من النصـــرة العربية الواجبة 
اضافة الى التحالف الدولي، كان هذا هو الشريط الذي يدور 
في خاطري وأنا في منطقـــة «بورصة التركية» وأنا أناظر 
عشرات األسر وقد افترشـــوا احلدائق العامة وهم يعانون 
وضعا مأســـاويا نبع من االحتالل العراقي اآلثم وكل واحد 
من الشـــعب الكويتي يعاني وهو يشـــاهد شاشات التلفاز 
وكله «ألم، قهر، حرمان، معاناة، خوف، ترقب، احباط، امل، 
عزميـــة» كان هذا هو حالنا في صيـــف ١٩٩٠ مليئا بعظائم 
االمـــور بعد ان صحونا على ازيز الطائرات وطلقات املدافع 
وجنازير الدبابات في ليلة الثاني من اغسطس ١٩٩٠ بعد ان 

اظهر العراق وجهه احلقيقي لنا.

رجل المبادرات الصامت

كانت بورصة في تركيا تعج باملئات من العائالت الكويتية 
التي حولت بعض الساحات اخلضراء الى جتمعات كويتية 
غاضبة خاصة في (لونابارك) حيث قمنا برفع صور الشيخ 
جابر االحمد والشيخ سعد العبداهللا ـ رحمهما اهللا وبعض 
الالفتات التي تندد باالحتالل العراقي والدول التي تقف مع 

العراق.

كان الشارع التركي بجماهيره مهيئا معنا وكانوا ينددون 
باالحتالل ويرفضونه ويتعاطفون مع الكويت والكويتيني 
وسمحوا لنا بتنظيم املظاهرات السلمية، وسط هذه االجواء 
االحتقانيـــة كان هناك رجل صامت يقوم بواجبه على خير 
وجه في هدوء وعمل مؤسســـي هو احلادب على دينه العم 
اجلليل يوســـف جاســـم احلجيـ  امد اهللا فـــي عمرهـ  كان 
بحق قائدا موجها صاحب حكمة، واثق اخلطى، كان يبشـــر 
بالتحريـــر ونحن نعيش االحتـــالل، والفرج ونحن نعيش 
ونعاني الضيق، كان وقته وجهده ومنزله ونقوده للكويت 
والكويتيني، وسيســـجل التاريخ له هذا املوقف دون منة او 
متايز على النـــاس ألنه منعني من كتابة هذا اجلزء مكتفيا 
بعبارة الكل عمل من اجل الكويت وعودة الشرعية واستطاع 
ان يحول كتل بشرية محبطة الى فرق عمل حركت الشارع 
التركي واتصل بالطائف والتجار السعوديني من أمثال صالح 
كامل والراجحي وغيرهما الذين كان لهم موقف مشرف في 

دعم ونصرة الشعب الكويتي.
نعم سيســـجل التاريخ الكويتي للعم الفاضل يوســـف 
جاسم احلجي انه حفظ وجوه اسر كثيرة لم تسدد ايجارات 
الفنادق وسيسجل التاريخ لهذا الرمز الكويتي انه اعان كل 
محتاج حينذاك وهي مواقف بينت معادن الرجال وكان بحق 

ابا يعقوب من هؤالء الرجال بجدارة.

إمارات الخير محطتي الثانية

بعد مضي قرابة الشـــهرين على االحتالل العراقي وبعد 
سفر جميع الكويتيني املتواجدين في تركيا الى دول مجلس 
التعاون طرت واســـرتي في ١٩٩٠/٩/٧ الـــى دولة االمارات 
العربية املتحدة واستقبلني املواطن االماراتي الكرمي بخيت 
الظاهري وأسكنني في بيته مبنطقة (العني) وأكرمني وكان 

كتب يوسف عبدالرحمن
- الزمان: السبت ١٠-١١-١٩٩٠م        - املكان: دولة اإلمارات العربية املتحدة ـ معسكر سويحان         - املناسبة: تخريج الدفعة األولى من املتطوعني الكويتيني

ألقى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ـ يومها كان وزيرا للدفاع، كلمة في اختتام فعاليات تخريج الدفعة األولى وسط الهتافات حتيا الكويت ـ كلنا فداء للكويت، كلنا فداء جلابر، كلنا فداء لسعد، وبدا التأثر واضحا على 
سـموه وهو يحاول انتزاع الكلمات ومغالبة دموعه وقال: يسـعدني أن أنقل لكم في هذه الظروف الصعبة، حتيات سيدي القائد األعلى للقوات املسلحة صاحب السمو الشيخ جابر األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ سعد 
العبداهللا، وأؤكد لكم انكم الطليعة األولى والبذرة الصاحلة (هنا لم يتمكن سـموه من مغالبة دموعه التي تسـاقطت على وجنتيه) وتوقف لبرهة ثم عاود احلديث: أنتم وأفواج اخرى من إخوانكم املتطوعني ستشـكلون معا 

سورا يحمي آمال الكويت وطموحاتها من أجل مستقبل أفضل حتت راية سيدي صاحب السمو األمير الشيخ جابر األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ سعد العبداهللا.
إنكم مع إخوانكم في القوات املسلحة في الطليعة األولى وستشاركون في ساعة الصفر وهي إن شاء اهللا في القريب العاجل، أستودعكم اهللا وسنلتقي ان شاء اهللا في الكويت احملررة.

وغادر سموه املعسكر وسط هتافات بدر الوزان واملتطوعني واجلنود والضباط (منوت وحتيا الكويت). تذكرت هذه اللحظات الغالية من التاريخ وأنا استشعر االحتفال مبرور ٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما على 
التحرير و٥ سنوات على تزكية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد لسمو الشيخ نواف األحمد وليا للعهد، انطالقا من ثقة القيادة السياسية في سموه وجلدارته في املناصب التي تقلدها وحقق فيها جناحات 
أثبتت انه رجل دولة من الطراز األول، ميلك قلبا يحمل هم الكويت والكويتيني إضافة الى ما حباه اهللا من شخصية متواضعة متدينة ونصرة للمرأة والطفل واملسن واملظلوم. في االحتالل العراقي كان سموه وزيرا 

للدفاع وحضر بنفسه من اململكة العربية السعودية ليخرج أول دفعة كويتية في دولة اإلمارات العربية املتحدة، ولهذه قصة أعرضها في هذا التقرير:

طابور تخريج الدفعة األولى من املتطوعني الكويتيني في دولة اإلمارات

نواف األحمد؟!نواف األحمد؟!

كانت األيـــام األولى لالحتالل العراقي صعبة جدا 
علي وأسرتي وأنا في الغربة في تركيا حتديدا، كنت 
اتساءل ما مصيرنا؟ كم سيدوم هذا االحتالل الغادر؟ ما 
موقف الدول والشعوب من هذا االحتالل العدواني بعد 

ان وجدت نفسي في 
نعم كنـــت في اخلارج كحال الكثيريـــن من بلدي من 
ابناء الكويت وعوائلهم الذين يقضون عطلة الصيف، 
وقد حمل كل واحد منهم امتعته الشخصية وميزانية 
محدودة، وحدثت البلوى الكبرى، الكل في حيرة، كيف 
نتصـــرف؟ الى متى تكفينا األموال التي في جيوبنا؟ 
من سيساعدنا في غربتنا؟ ايام صعبة يصعب وصفها 
ونحن في الغربة، واملصير كان بالنسبة لنا مجهوال، 
أيام سوداء من عمر الكويت والكويتيني، كنا في صدمة، 
حتى «الترافل شيك وبطاقات السحب توقفت» نحاول 
ان نلتصق بسفاراتنا، نتجمع ككوادر بشرية، وتوصلنا 
الى ضرورة تشكيل اللجان بينما أهلنا في داخل الكويت 
في وضع اصعب منا، فهم بني يدي عدو ال يرحم، يبطش 
باجلميع، رجاال ونســـاء واطفاال، لم تردعه جيرة، وال 
عقيدة اسالمية، وال خصال عربية، كان بركانا اسود من 
احلقد الدفني تفجر ونحن في حالة من الذهول، وسيناريو 
االحداث يتعاقب وعالمات الدهشة تسيطر على عقولنا، 
وجدنا انفسنا فعال بني حلظة واخرى الجئني، وطننا محتل 

واهلنا يعانون سطوة وبطش احملتل.
فيما كانت ايامنا متر بطيئة مليئة باالحداث اجلسام كان 
شعوري يتصاعد وأتساءل: متى اخلروج من هذه الكارثة؟

كانت مشاعر املرارة واالحباط تسيطر علّي، مرة بخوالج 
الكـــره واالزدراء ملن خانوا العهد الذي بيننا وبينهم، ومرة 

كتب يوسف عبدالرحمن
- الزمان: السبت 

ألقى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ـ يومها كان وزيرا للدفاع، كلمة في اختتام فعاليات تخريج الدفعة األولى وسط الهتافات حتيا الكويت ـ كلنا فداء للكويت، كلنا فداء جلابر، كلنا فداء لسعد، وبدا التأثر واضحا على 
سـموه وهو يحاول انتزاع الكلمات ومغالبة دموعه وقال: يسـعدني أن أنقل لكم في هذه الظروف الصعبة، حتيات سيدي القائد األعلى للقوات املسلحة صاحب السمو الشيخ جابر األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ سعد 
العبداهللا، وأؤكد لكم انكم الطليعة األولى والبذرة الصاحلة (هنا لم يتمكن سـموه من مغالبة دموعه التي تسـاقطت على وجنتيه) وتوقف لبرهة ثم عاود احلديث: أنتم وأفواج اخرى من إخوانكم املتطوعني ستشـكلون معا 

سورا يحمي آمال الكويت وطموحاتها من أجل مستقبل أفضل حتت راية سيدي صاحب السمو األمير الشيخ جابر األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ سعد العبداهللا.
إنكم مع إخوانكم في القوات املسلحة في الطليعة األولى وستشاركون في ساعة الصفر وهي إن شاء اهللا في القريب العاجل، أستودعكم اهللا وسنلتقي ان شاء اهللا في الكويت احملررة.

وغادر سموه املعسكر وسط هتافات بدر الوزان واملتطوعني واجلنود والضباط (منوت وحتيا الكويت). تذكرت هذه اللحظات الغالية من التاريخ وأنا استشعر االحتفال مبرور 
التحرير و

أثبتت انه رجل دولة من الطراز األول، ميلك قلبا يحمل هم الكويت والكويتيني إضافة الى ما حباه اهللا من شخصية متواضعة متدينة ونصرة للمرأة والطفل واملسن واملظلوم. في االحتالل العراقي كان سموه وزيرا 
للدفاع وحضر بنفسه من اململكة العربية السعودية ليخرج أول دفعة كويتية في دولة اإلمارات العربية املتحدة، ولهذه قصة أعرضها في هذا التقرير:



االحد
٢٠  فبراير ٢٠١١

31

تأثر سموه أمام ٤٠٠ متطوع كويتي في معسكر سويحان اإلماراتي

صيحـات بـدر الـوزان ألهبـت المشـاعر والحماس

رافقه في التخرج الشيخ جابر الخالد والشيخ راشد الحمود واللواء المؤمن 

القنابل الملونة في فعالية اقتحام المدن أعطت أجواء الحرب 

بكى سموه عندما قال: أنتم الطليعة األولى والبذرة الصالحة

اللبــاس الكيـمــاوي أتعبـنـا فـي التـدريـبـات

الحـداد رمـى المولوتـوف والدبـوس رفع علـم الكويت

المحـررة الكويـت  فـي  أراكـم  للدفعـة:  كلماتـه  آخـر 

خير معني بعد اهللا عز وجل في هذه احملنة الصعبة.
وأهل العني كما هو مشهود ألهلنا في دولة االمارات اهل نخوة 

وكرم وشهامة وهم يخجلونك بلطف معشرهم.
وفي العني وجدنا كما في ابوظبي ودبي والشارقة وبقية اإلمارات 
فزعة عجيبة ولن ننســـى لهم هذه الوقفة التاريخية مع اميرهم 
الشيخ احملبوب زايد بن سلطان رحمه اهللا ملا قدموه ألهل الكويت 
في محنتهم. وفي العني سمعت التلفزيون واإلذاعة يدعوان املواطنني 
الكويتيني لاللتحاق بأول دورة عسكرية لتخريجهم كأول دفعة من 
املتطوعني الكويتيني الذين سينقلون الى اململكة العربية السعودية 

للمشاركة في حرب حترير الكويت.
ثم قمت بتسجيل اسمي ضمن الذين تقدموا للسفارة في ابوظبي 
او القنصلية في دبي لاللتحاق بالدورة ثم جتمعنا في نادي العني 
الرياضي لتأخذنا الباصات الى معســـكر السويحان بني منطقتي 

العني وابوظبي وقد كان.

شهور في سويحان

في ٩-١٠-١٩٩٠ التحقت افواج من الشـــباب الكويتي في أول 
دورة للمتطوعني الكويتيني بدولة اإلمارات العربية املتحدة، وهذه 
الدورة لها في نفسي مكانة عزيزة وذكريات غالية، فقد كانت مرحلة 
جديدة من عمري املدنـــي، والكل يعلم ان من الصعوبة ان تكيف 
انسانا قضى حياته وهو يعمل مدنيا على ان يدخل دون متهيد الى 

حياة العسكر، بكل ما فيها من مشقة وتعب وانضباط.
كانت جتربة صعبة وقد ركبتها دون تفكير ألنها الطريق األول 
لتحرير بلدي الكويت من االحتالل العراقي الغاشم كان عدد الدفعة 
يقـــارب ٤٠٠ متطوع كويتي من مختلف االعمار مت اختيارهم عن 
طريق جلنة عســـكرية يرأسها عميد ركن راشد املشعان العتيبي 
ضابط االرتباط العســـكري في سفارة الكويت في ابوظبي.وبعد 
الفحص الطبي وتدقيق في الوثائق وجوازات الســـفر مت حتديد 
اماكن معروفة في كل دولة االمارات لنقل املتطوعني الى معســـكر 
التدريب الذي يقع في منطقة الســـويحان بضواحي منطقة العني 
التابعة إلمارة ابوظبي، وفي اليوم احملدد نقلتنا حافلة من نادي 
العني الرياضي من امام جلنة الهالل االحمر االماراتي الى املعسكر، 
وكان معنا ضابط اسمه مبارك العدواني وكنت ضمن ٣٥ متطوعا 
جنلس في الباص وال ندري ماذا ينتظرنا هناك سوى ان عزميتنا 

القوية جتعلنا في حالة حتفز للنزال لتحرير كويتنا.

معسكر قديم

وصلنا الى معسكر قدمي وكان في انتظارنا الرائد فيصل سلطان 
العدواني، كان رجال عسكريا بكل ما حتمل هذه املفردة من معنى، 
وإنسانا متفهما بكل ما تعنيه هذه الكلمة كان كويتيا مقهورا مثلنا 
لم يعط فرصة ملنازلة األعداء، رحب بنا ثم مت توزيعنا على سرايا 

من السرية األولى الى اخلامسة.

ضباط أحرار

كانت هناك مجموعة مـــن الضباط األبطال الذين نفتخر بأننا 
عملنا معهم وأتذكر منهم عسى اال تخونني الذاكرة النقيب جمال 
الراجحـــي، والنقيب عبدالناصر الصايغ، والنقيب بدر الســـبت، 
والنقيـــب توفيق القطـــان، والنقيب نبيل املكيمـــي، ومالزم أول 
مبارك الفضلي، ووليد املرطة، وعلي الفيلكاوي وهناك آخرون ال 

أتذكرهم لألسف.
ومـــن دولة اإلمارات النقيب وليد العامري، مالزم أول عبداهللا 

اجلويعد واملالزم احمد عبداهللا الشحي.

سريتي الرابعة ـ الحظيرة األولى

كان نصيبي ضمن الســـرية الرابعـــة ـ احلظيرة األولى وهي 
مكونة من اخوة اعزاء هم: محمد الصالح، خالد عبداللطيف، خالد 
االحمد، عادل ابراهيم بندر، علي الصقران، مبارك االحمد، الشيخ 

خالد املالك الصباح، دبوس الدبوس، محمد كروف.
كان املعســـكر قدميا ومهجورا واجلو حار نســـبيا مما اخرج 
الثعابني والعقارب من جحورها، وكنا كثيرا ما نقتل منها ما جنده 
على اروقة اخليمة، وحتى بالفرش واألحلفة، وكان اجلميع يردد 
وراء الشـــيخ ناصر شـــمس الدين قبل النوم «اعوذ بكلمات اهللا 

التامات من شر ما خلق».
وكان محمد الصالح ـ بو عزوز ـ مســـؤوال عن ســـريتنا التي 
يقودها املالزم أول مبارك الفضلي، وصاحبنا (بو عزوز) مواطن 
كويتي يعمل في وزارة املواصالت باإلذاعة الكويتية في كبد، قامته 
طويلة جدا حتى انه كان يعدنا في الطابور الصباحي وينظر إلينا 
وكأنه (نخلة) غير انه بالفعل كان ميثل الكويتي البســـيط بكل 
طيبتـــه واخالقياته ورغم انه جتاوز العقد اخلامس غير انه كان 
انضباطيا من الطراز االول منفذا لألوامر كأنه عسكري قضى عمره 

في احلياة العسكرية.

الحياة العسكرية

كان ابناء الكويت في املعسكر على العهد بهم رجاال، فبرغم انهم 
جميعا من املدنيني إال انهم حتولوا بني حلظة واخرى الى عســـكر 
حقيقيني بعملهم اجلاد، كان الشـــيخ ناصر شمس الدين يقيم بنا 

الليل، وننام ونصحو فجرا، حولنا املعسكر الى ورشة عمل بل كنا 
خلية نحل، فرشنا املسجد، نظفنا املعسكر وشكلت الفرق الرياضية 
وجلنة للمسابقات، وتوليت انا اعداد النشرة االخبارية التي كنت 
اقولها من اذاعة املعســـكر بعد ان اطلع على اجلرائد وأستمع الى 
االذاعـــات وكانت الفرق تتنافس على الصدارة وكان بني الضباط 
حتد كل منهم يفخر بسريته، وكان التنافس شديدا بني (الفضلي 

ـ املرطة ـ الراجحي ـ القطان ـ املكيمي والفيلكاوي).
وكنا نفوز في السرية الرابعة احلظيرة األولى لسبب بسيط هو 

ان الشباب يحترمون اعمارنا ويغضون الطرف عن التنافس.
كنا جميعا نتطلع الى يوم التخرج لنصافح وزير الدفاع ونبلغه 

برغبتنا في الذهاب لتحرير بلدنا من دنس احملتلني.

السرايا األخرى

كانت احلظيرة اخلامسة قريبة جدا من حظيرتنا وهي تضم: 
ناصر شمس الدين، بدر الوزان، جاسم القطامي، جمال التركيت، 

خليل الربيعة، عارف االحمد، ابراهيم صالح، محمد املطيري.
اما احلظيرة الثالثة فكانت تضم كما اتذكر: اسماعيل الكندري، 
عبدالرحمن الفارس، عماد العتيقي، عبدالعزيز امليع، د.يوســـف 

ذياب الصقر، وآخرين.
اما الســـرية الرابعة: فكانت تضم: ناصر املير، عبداهللا العلي، 
نواف القريفة، شـــاهر املطيري، انور الربيعة، عبداهللا صنقور، 

محمد ابراهيم عبدالوهاب وآخرين.

تدريبات بروڤة التخرج

بدأت البروڤات النهائية قبيل حفل التخرج بأيام، تدريبات مكثفة 
ألكثر من أسبوع وإعادة جلميع التدريبات العسكرية (نظام منظم 

ـ فك وتركيب ـ احلرب الكيماوية ـ اقتحام املدن).
كنـــت يومها صوت وكيل عريف عبداهللا صقار العنزي يدوي 
في كل ارجاء املعســـكر فيما كان الرقيب شاهر والرقيب ابراهيم 
(بوخليل) يتعالى صوتهما بتهديدنا بتطبيق العقاب العســـكري 
اجلماعي والفردي وكان النقيب عبداهللا الســـبت يقف ليشـــاهد 
طابورنا يحمـــل املنقرية ألخذ وجبة الغـــداء بعد يوم حافل من 

اجلهد والتدريب.

حفل التخرج

وفي يوم الســـبت ١٩٩٠/١١/١٠ استقبل رئيس األركان اإلماراتي 
محمد شمل املعمري في معسكر سويحان في إمارة ابوظبي وزير 
الدفاع الكويتي الشـــيخ نـــواف األحمد والوفـــد املرافق من كبار 

الشخصيات.

كلمة رئيس األركان اإلماراتي

ألقى رئيس األركان اإلماراتي كلمـــة رحب فيها مبعالي وزير 
الدفاع الكويتي والوفد العسكري الكويتي املرافق وأشاد باجلهود 
الكويتية في املجال العسكري وطبيعة االتصاالت ما بني البلدين 
والتنسيق العسكري حتى حترير تراب الكويت واستعداد دولة 
اإلمارات اميرا وحكومة وشعبا لتحمل تبعات هذا القرار الشجاع 

للشيخ زايد.

كلمة آمر المعسكر الرائد فيصل العدواني

في كلمته رحب آمر املعسكر الرائد فيصل العدواني برعاية دولة 
االمارات العربية املتحدة للمتطوعني الكويتيني الذين تطوعوا لتحرير 
بلدهم وشـــكر اجليش اإلماراتي على توفيره جميع اشكال الدعم 
واملساندة إلجناح تخريج مثل هذه الدورات العسكرية لرفد اجليش 

الكويتي بدفعات من اجلنود للمساهمة في حترير الكويت.

كلمة المتطوعين

شـــرفني وكلفني اخواني املتطوعـــون بإلقاء كلمة عنهم 
في حفل التخرج شكرنا فيها دولة االمارات العربية املتحدة 
لدورها في توفير كل مستلزمات هذه الدورة العسكرية التي 
كلفـــت الكثير من املال واجلهد حتـــى مت تخريج هذه الدفعة 
األولى التي ســـتكون الطليعة األولى للمتطوعني الكويتيني 
الذين يرغبون في املســـاهمة في حترير بلدهم من االحتالل 
العراقي الغادر وشكرنا رئيس االركان االماراتي على تفهمه 
لطبيعة اننا مدنيون نريد ان نســـاهم في حترير وطننا عن 
طريق التحول الى احلياة العســـكرية وكذلك شـــكرناه على 
ما بذل إلجنـــاح مهمتنا في هذا التحول مـــن احلياة املدنية 
الى احلياة العسكرية مما استلزم وقتا وماال ووسائل وكان 
بحق ميثل دولته التي لم تبخل علينا بأي شيء لتحقيق هذا 

الهدف السامي.

الشيخ نواف األحمد يشكر المتطوعين

وعقب االحتفال توجه الشيخ نواف االحمدـ  ليصافح ابناءه من 
الدفعة األولى التي تخرجت وحتلقوا حوله وألقى اخلطاب الذي 
عرضته في اول التقرير وسط هتافات كويتية صادقة ألبناء هذا الوطن 
املعطاء الذين بالفعل التحق كثير منهم بالقوات املسلحة الكويتية 

وساهموا في حترير بلدهم من االحتالل العراقي الباغي.

رئيس األركان األسبق الفريق والسفير علي املؤمنرئيس األركان الفريق األسبق الشيخ جابر اخلالدالرائد فيصل سلطان العدوانيرئيس األركان اإلماراتي محمد شمل املعمري

طابور تخريج الدفعة األولى من املتطوعني الكويتيني في اإلماراتكلمة املتطوعني ـ يوسف عبدالرحمناثنان من املتطوعني يلبسان اللباس الكيماوياحلداد يستعد لرمي املولوتوف


