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ذعار الرشيدي

النوايا الطيبة.. 
ال تكفي

احلكومة اآلن وبالتأخر »غير 
املبرر« لتشكيلها تتسبب في 
تعطيل عمل املجلس، وهذه 

حقيقة ال ميكن إنكارها، 
فاحلكومة وان كانت متتلك احلق 
الدستوري الكامل في ان »متط« 
أجل التشكيل لعدم وجود إلزام 
دستوري يلزمها بوقت محدد 
إلعالن التشكيل بعد االستقالة 
الطبيعية، اال ان ذلك ال مينحها 

احلق في ان تستخدم غياب 
النص امللزم في ان تتأخر كل 

هذا الوقت.
> > >

التفسير السياسي املنطقي 
الستغالل احلكومة للوقت غير 
احملدد دستوريا لتشكيلها هو 

انها تريد إرسال رسالة واضحة 
للنواب بأنها لن تخرج عن 

الدستور الذي مينحها براحا 
غير محدد من الوقت وفي 

ذات الوقت تبلغهم بطريقة غير 
مباشرة بانه في حال اي صدام 

قادم محتمل فانه ميكنها ان 
تستغل الثغرات الدستورية 

من اجل تعطيل اعمال املجلس، 
حسنا اعتقد شخصيا ان 

الرسالة قد وصلت، ولكن في 
حقيقة االمر ان من يدفع الثمن 

هو نحن املواطنون وليس نواب 
املعارضة.

> > >
نواب املعارضة بدورهم 

شركاء رئيسيون في تعطيل 
عمل املجلس، فهم من اجبر 

احلكومة على االستقالة 
باستجواباتهم املنتقاة املوجهة 

والتي لم حتل معضلة ولم ترفع 
إيقافا ولم ترجع فلسا واحدا 
خلزينة الدولة، فكل نتاجات 
االستجوابات االخيرة كانت 
مغامرات سياسية حتت بند 
الصراع السياسي القائم بني 

األقطاب والكتل.
> > >

أعطني نتيجة إيجابية واحدة 
ألي استجواب، ال يوجد، فأغلبها 

استجوابات استعراض للقوة، 
وكما قلت لم تعدل اعوجاجا 

او تفرض حلوال حقيقية على 
ارض الواقع، فاإليقاف الرياضي 

لم يرفع بعد استجواب الشيخ 
سلمان احلمود، وأما ما بعد 

استجواب الشيخ محمد العبد 
اهلل فال شيء يذكر مت حله او 
تعديله، ألنه باملنطق البسيط 

االستجواب نفسه احتوى على 
محاور غير محددة للهدف طبعا 

ناهيك عن عدم دستوريتها.
> > >

احلكومة ونواب املعارضة شركاء 
بذات الدرجة في جرمية تعطل 

عمل املجلس، طبعا اغلب النواب 
املستقلني شركاء أيضا كونهم 

صمتوا عن هذا العبث السياسي 
غير املبرر، اجلميع هنا شركاء 

في تعطيل البرملان.
> > >

نعم، برملاننا معطل، نعم قلبنا 
الدميوقراطي النابض توقف عن 
النبض، وبفعل فاعل، وكما قلت 
اكثر من جهة مالمة عما يحصل، 

فالبحث عن احملاور الصدامية 
يعد سببا رئيسيا للمشكلة التي 

نعيشها.
> > >

يا أخي استجوب، ولكن 
استجوب صح، اما ان يكون 
االستجواب جزءا او طرفا او 

متعلقا بالصراع السياسي فأنت 
هنا حالك حال احلكومة، ان لم 

تكن أسوأ منها، فأنت من يدفعها 
التخاذ اإلجراءات »الدستورية« 

لتعطيل اعمال البرملان.
> > >

ال احد يشكك في نوايا النواب 
املستجوبني او من أيدهم في 

استجواباتهم فهذا جزء اصيل 
من عملهم، ولكن يا اخي 

استجوب صح، فالنوايا الطيبة ال 
تكفي وحدها للتعديل السياسي 

الذي نأمله منكم، واذا أردت 
ان حترجها سياسيا فاحرجها 

بقضية واضحة ومحددة 
وليست قضية استهداف، ونحن 

معكم.
> > >

باملناسبة، ال أحد بريء
> > >

العمل السياسي ال ميكن 
ان يتطور طاملا ان الصراع 

السياسي غير املعلن اليزال 
قائما، نحن بحاجة الى إصالح 

سياسي شامل وجذري اذا 
ما أردنا ان تتطور العملية 

الدميوقراطية كما نأمل.
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أنوار كامل القحطاني

فاطمة المزيعل

توجيهات وكلمات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، 
ألبنائه النواب واملواطنني حول ضرورة 

أن نحافظ على الوحدة الوطنية وأن 
نقوم بنبذ كل ما من شأنه متزيق الوحدة 
الوطنية، لم تكن فقط كلمات حاكم لشعبه 

بل كانت نصائح األب ألبنائه، األب الذي 
يستشعر خطورة األوضاع اإلقليمية التي 

حتيط بنا ويعمل جاهدا بكل الوسائل 
املتاحة حتى يضمن تكاتف أبنائه ووحدة 

صفهم.
إن صاحب السمو يتلمس خطورة املوقف 

وخطورة األوضاع اإلقليمية املتسارعة 
واألحداث وهو األب احلكيم، ونحن بدورنا 
نثّمن حرص والدنا صاحب السمو ونقدر 
مساعيه لرأب الصدع في البيت اخلليجي 

ومساعيه من أجل لم شمل األشقاء 
باإلضافة إلى حرصه الشديد على احلفاظ 

على الكويت وشعبها.
صاحب السمو قالها سابقا مقسما بأن 

الكويت لن يستطيع احد املساس بها 
ليس بقوتها العسكرية وإمنا بقوة أهلها 

وتكاتفهم وتالحمهم.
صدقت يا صاحب السمو ولن جتد من 

أبنائك سوى االلتفاف حولك مقتدين مبا 
تقدمه من نصح وتوجيهات تصب في 
مصلحة الوطن واملواطنني نابذين كل 

أشكال الفرقة وكل ما يضر أو يؤثر في 
وحدتنا.

سيدي صاحب السمو أبناؤك هم أبناؤك 
الذين واجهوا كل الصعاب والتحديات من 

أجل حماية وطنهم.
فقر عينا يا صاحب السمو بأبنائك ونقول 

لسموك سمعا وطاعة سيدي.
 حفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه.

وحفظ اهلل سمو أميرنا وجعله ذخرا لنا.

يقال: »ان اهلل إذا أراد أن يهلك النملة 
وهبها جناحني« فعندما تطير وتغرها 

مباهج الدنيا، تصبح مزعجة جدا، فتسحق 
سحقا عظيما فتنهشم ومن ثم تفقد 

قيمتها، ولو بعد حني، فليتنا نتعظ ونأخذ 
العبرة ممن سبقونا، ليتنا نندم ونستغفر، 

ليتنا نتعلم، فهناك أسرار ال تعرف 
خوافيها األيام.

والدنيا تدور فال تتعلق بأذيالها، وال 
جتعلها تلهيك مبفاتنها، فما هي إال امتحان 

ودار بالء، )فال تغرنكم احلياة الدنيا وال 
يغرنكم باهلل الغرور.. فاطر 5(، ال يغرك 
مالك او منصبك او مكانتك، وال يأخذك 
االشتطاط القوي واالستهجان، وتسلط 

عنجهيتك وغرورك على بني جنسك، 
وكأنك ملكت األرض وما عليها، فكل ما 

تفعله اليوم، سيكون رصيدا لك في الغد، 
أو رصيدا قد يدفع ثمنه أبناؤك، وال 

تهرول في إطالق تلك »األحكام الشمولية« 
على بعض الظروف او غيرها من األمور، 

وتكون من الشامتني املستهزئني.
 »فقل للشامتني بنا أفيقوا.. سيلقى 

الشامتون كما لقينا«
 من ثم تزداد سخطا وعنادا، وتطلق العنان 

لشر نفسك، وتأخذك غفلتك إلى نشوة 
السعادة والفرح املذموم، مبشاكل وباليا 

اآلخرين، مدججا بكل شيء، وتكشف عن 
ذلك الطالء األسود الذي كنت تغطي به 

وجهك.
فال حصانة لك متتلكها، حتميك من تقلبات 

هذا القدر واحداثه الفجائية، التي قد 
تصدمنا احيانا كثيرة وتؤذينا، ذلك فقط 

ألنك كنت شخصا ذاهال، وعن نفسك 
غائبا، أعمتك البغضاء، والدنيا غرتك.

فيستحيل ان يكون هناك إنسان واع، 
عاقل، يربط بهجته ومصدر سعادته بذلك 
البالء، الذي قد ينزله اهلل سبحانه وتعالى 
على غيره، إال اذا كان مجردا من الضمير 

اإلنساني، وغارقا في سبات عميق.
وان ظن بأن له االحقية في ذلك، ليسوغ 

له الرقص على ألم وجراح ومصائب غيره 
من الناس، فهو مخطئ بال شك، قال ابن 

مسعود ÿ: »واهلل لو أن أحدا عير رجال 
رضع من كلبة لرضع هو من كلبة«، فيجب 

علينا حماية انفسنا مبا قد جتلبه لنا من 
جترؤوها على غيرها ومن شماتتها، ثم 

من تلك االنكسارات التي قد تتلوها، فإنه 
»ميهل وال يهمل«، كما يجب علينا ايضا 

اال نغفل عن ضبط افكارنا بني احلني 
واآلخر، لنراجع حساباتنا، ونعيد ترتيباتنا، 
ونصلح ما نستطيع اصالحه من سريرتنا، 

لنتخلص من تلك املشاعر اخلبيثة، والتي 
بها قد تقتل انسانيتنا.

فمن منا لم يوضع مبوقف ال يحسد عليه؟ 
لكن، يفترض ان مبواقفنا تلك ومبعاناتنا، 
ان نرتقي اكثر، ان نهذب انفسنا، ونخرج 
منها ظافرين مبا كتبه اهلل علينا، لنشعر 
مبعاناة اآلخرين ونترفق مبن حولنا، ال 
لكي نزداد غضبا وحنقا، ونعيب ونعاير 

غيرنا، فقط لكي نشعر بالتساوي ويرتاح 
ضميرنا، فذلك لن يزيدنا إال سوءا وفقدا 

وخسارة.
ونحن كبشر، يستحيل ان نستشعر 

سعادتنا التامة، ما لم يحدث ذلك التناغم 
والتوافق بني باطن االنسان وظاهره، 
وسريرته وعالنيته، وضميره وأفعاله.

صاحب السمو.. 
نبراس  احلكمة

خوافي 
األيام

ومضة

في سياق احلياة

يؤسفنا جدا أن ينكسر قرار إدارة املرور األخير، وهي 
احلريصة على أمننا وسالمتنا جميعا من عنف الشوارع 

الدموي، ولم تقصر في استخدام كل الوسائل الرادعة 
وأدوات الضبط.

ومع هذا ال يكاد أحدنا ينجو من رعونة أو حادث مروري 
يكاد يزهق روحه وأرواح أحبائه. وكم تأملنا للقلوب 

املكلومة جتاه العوائل التي فجعت بأحبائها فجأة، ضحية 
إجرام تخطي اإلشارة احلمراء، أو ساه بالهاتف النقال، أو 
غفلة من استخدام حزام األمان أو طيش سرعة مجنونة... 

الخ.
وهؤالء املنكوون بنار لوعة غياب األحبة، هم من أكثر من 

يقدر ويتوق إلى تشديد العقوبات املرورية. 
إدارة املرور في قراراتها هي كذلك ضحية العوامل التالية:
1- سوء التخطيط أو عدم اهتمام الدولة بالدراسات التي 
تتنبأ باالحتياجات املستقبلية قبل حدوثها، نتيجة للنمو 

البشري واتساع اخلدمات، ولذلك فوجئنا مؤخرا بازدحام 
الشوارع، وتكدس املؤسسات في العاصمة، وضيق 

مبواقف السيارات، وعدم وجود وسائل النقل احلضارية 
البديلة املريحة والسهلة للمواطنني.

2- الثقافة املجتمعية املبنية على الواسطات والتراخي 
وعدم االلتزام بآداب املرور، ومحاباة القوى املتنفذة، 
ولذلك يتجند بعض النواب إللغاء العقوبات املرورية، 

ويغض الطرف عن الدخان األسود املسرطن الذي تبثه 
احلافالت، والتي تقف لنقل الراكب أينما وجد!

3- عدم دراسة قراراتها دراسة موسعة تضع في حسبانها 
كل التوقعات واالفتراضات كردود فعل لتطبيق عقوباتها 
املشددة، حتى ال يتعرض القرار للتجميد، ويفقد صاحب 
القرار هيبته! ومراعاة البدائل لضيق مواقف السيارات، 

والتدرج في تطبيق العقوبات املشددة. وعدم حتميل 
املخالف عقوبات أخرى غير مباشرة كتلف السيارة 

احملجوزة او فقدان أجزاء منها.
4- الفساد اإلداري والفني الذي ينجم عنه رداءة خلطة 

األسفلت، وتطاير احلصى منها، وسوء إعداد املطبات 
وكثرتها بال صباغة أو إنارة عاكسة، وتعسر امتصاص 

مجاري الطرق لألمطار الغزيرة، كلها تساهم في احلوادث، 
وتلف السيارات، ودون اي تعويض للمتضرر. 

اخلالصة أن إدارة املرور تتحمل - مشكورة ومقدرة 
- أمن وأمان الطرق ومرتاديها، لكن هذه املسؤولية 

ذات شراكة مع املواطن واجلهات الرسمية كل حسب 
اختصاصه. وفي كل األحوال نحن بحاجة إلى تغليظ 

العقوبة املرشدة، فإن من أمن العقوبة أساء األدب!

الطرفان املتداخالن في األوضاع داخل سورية 
الواليات املتحدة األميركية وروسيا جتتمعان لبحث 

الوضع السوري، واملفاجأة هي أن روسيا رفضت 
الطلب األميركي بضرورة خروج امليليشيات 

واألحزاب اإليرانية من سورية.. وبررت رفضها بأن 
ألميركا قوات تساعد اجلماعات اإلسالمية اإلرهابية 
التي حتارب النظام وأميركا تريد إخراج اجلماعات 

وامليليشيات اإليرانية ألنها تسيطر على كل املؤسسات 
السورية، وهنا نحن نريد أن نعرف ما دور حاكم 

دمشق بشار األسد؟ فالطرفان األميركي والروسي 
يتقاسمان السيطرة على الوطن السوري وهي 

أيضا بداية لتقسيم سورية.. وهنا يبدو أن حاكم 
دمشق وجيشه غير قادرين على تولي األمور داخل 

الوطن السوري، وأن األوضاع داخل سورية وما 
وصلت األمور فيها يتحمل بشار األسد مسؤوليتها 

الكبرى حينما استنجد بقوات أجنبية حملاربة الشعب 
السوري الذي أعلن غضبته إلجراء التغيير وحتقيق 

الدميوقراطية داخل سورية.. لقد استدعى بشار األسد 
قوات روسية حلماية نظامه املتهالك والتصدي لثورة 
الشعب السوري، واستدعى بشار األسد أيضا إيران 

التي أرسلت حليفها في املنطقة حزب اهلل حملاربة 
الشعب السوري واليوم الوضع داخل سورية خطير 

جدا، حيث املنافسة بني الواليات املتحدة وروسيا 
وإيران من جهة وكذلك تركيا التي تسعى حلماية 

حدودها ومنع األكراد من تهديد األمن التركي..
رغم ما يحدث في سورية من تآمر على الوطن 

السوري والسعي لتقسيمه طبعا املتسبب األول 
واألخير هو بشار األسد الذي استنجد بالقوات 

األجنبية للتدخل في األوضاع السورية إال أننا نتساءل 
هنا ما دور جامعة الدول العربية والدول العربية 
احمليطة بسورية والتي رمبا تنال مصير سورية 

املهيأة للتقسيم؟ إن العرب البد أن يضعوا حدا لهذه 
املهازل التي يتعرض لها الوطن العربي.. فها هي 

سورية تتصارع القوى العظمى على تقسيمها، وفي 
العراق تكاد إيران تهيمن على األوضاع العراقية، وفي 

ليبيا هناك صراع بني مختلف األطراف الليبية وهي 
أيضا مرشحة للتقسيم، وحتاول الصهيونية العاملية 
زعزعة األمن املصري من خالل اجلماعات اإلرهابية 

التي متارس اإلرهاب ضد األمن املصري.. والسعودية 
واليمن أيضا مهددة من قبل احلوثيني حلفاء إيران 
وكل هذه األحداث التي متر بها دولنا العربية لدليل 

على التآمر األجنبي على األمة العربية، فالبد أن تتحرك 
جامعتنا العربية لتوحيد الصفوف ودعم التضامن 
العربي وأن تتفق دولنا العربية على سياسة معينة 

ترتبط مبصالح األمة العربية.
وها هي الفرصة متاحة، حيث دعت اململكة العربية 

السعودية جامعة الدول العربية لعقد اجتماع لوزراء 
اخلارجية العرب لبحث األوضاع داخل الوطن العربي.. 
ال شك أنها دعوة جاءت في وقتها وفي ظروف ملحة 
وأوضاع خطيرة متر بها دولنا العربية، فدعونا نرفع 

شعارا واحدا، شعارا حلماية األمة العربية من التدخالت 
األجنبية والتحرك سريعا ديبلوماسيا وعسكريا لوضع 

حد ملثل هذه التدخالت التي تشكو منها دولنا العربية.
واهلل املوفق.

a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي عبدالحميد الصالح

عبد المحسن محمد الحسيني

كسر قرار »املرور«!

من يحكم سورية؟!
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املوقف السياسي

saad.almotish@hotmail.com
سعد المعطش

ال ميكن ألي العب أو فريق أن يتميز أو 
يفوز في أي مهمة بدون مدرب وفريق 

فني وإداري وطبي متميزين يعرفون كيف 
يوجهون فريقهم ويرسمون له اخلطط 

للنجاح والفوز وإدخال الفرحة على قلوب 
املشجعني واحملبني للفريق.

الفرحة في الفوز أوال تكون ألصحاب 
الفريق الذين يذللون الصعاب مهما كانت 

أمام الالعبني والطواقم الذين ذكرتهم 
ولكن الفرحة احلقيقية تكون للمدرب الذي 

ال يقل دوره أهمية فهو الشخص الذي 
سيضعون الالئمة عليه في حال لم ينجح 

في املهمة.
لقد أدخل وكيل وزارة اإلعالم طارق املزرم 

ووكيل اإلذاعة الشيخ فهد املبارك ووكيل 

التلفزيون مجيد اجلزاف الفرحة في 
قلوب الكويتيني بفوز الوزارة الساحق في 
مونديال القاهرة الدولي لإلعالم واألعمال 
الفنية، فقد حصلت الكويت على نصيب 
األسد وحصدت 45 جائزة من أصل 52 

جائزة مقرر توزيعها في املهرجان.
من ذكرتهم يعتبرون قادة اإلعالم الكويتي 
ونشكرهم على تذليل العقبات أمام العاملني 
في كل القطاعات، وعلينا أن نشكر املدرب 

الذي قاد اإلذاعة وخطط حلصد كل تلك 
اجلوائز من خالل البرامج اإلذاعية وهو 

مدير عام اإلذاعة سعد راشد الفندي.
فهو ابن »اإلعالم« منذ بداية حياته املهنية 

وصاحب رؤية إعالمية رزينة ومحترفة 
ويعتبره أغلب املذيعني ومقدمو البرامج 

مدرسة إعالمية يتعلمون منه وقد صقلها 
من خالل عمله خلف ميكروفون اإلذاعة 

منذ سنوات عديدة.
بعد أن شاهدت الفرحة في عيون بعض 

األصدقاء الذين يحبون النجاح للكويت في 
كل مجال تذكرت بيتا من قصيدة للشاعر 

األمير خالد الفيصل حني قال:
»ما حب أنا املركز الثاني ** األول أنا أموت 

وأحيا به«
لقد أثبت يا أبوراشد للجميع أنك تعشق 

املراكز األولى، فقد راهن عليك املسؤولون 
في الوزارة وكنت فعال قدها يا بوراشد.
أدام اهلل جناح الشباب الكويتي على كل 
األصعدة، وال دام من يريد لهم الفشل 

وكأنه عدو للكويت.

خالد الفيصل 
وسعد الفندي

رماح

abdallahbwair@yahoo.com
عبداهلل عباس بوير

قبل سنوات رفعت الكويت أيديها الى 
السماء وشكرت اهلل ليل نهار على عودة 
سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح 
معافى الى أرض الوطن بعد رحلة عالج 

لنحو عامني ونصف العام.
واليوم هذا هو الشعب الكويتي ومن 

يسكن على أرض ديرتنا احلبيبة 
الكويت لم يبخلوا بالدعاء والسؤال عن 

صحة سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح أثناء إجراء 

بعض الفحوصات في الواليات املتحدة 
األميركية، هذه املشاعر الطيبة النبيلة 

والصادقة ليست بغريبة على هذا الشعب 
في بلد اإلنسانية وقائدها اإلنساني.

قبل أعوام، ارتفعت أكف املواطنني الذين 
جتمعوا امام مستشفى مبارك، مبتهلة 

بالدعاء أن مين اهلل تعالى بالشفاء والصحة 
على سمو الشيخ سالم العلي، واستجاب 
اهلل الدعاء ومّن عليه بالصحة والعافية، 
ولكن كان االشتياق الى الكويت وأهلها 

وناسها خاللها عامال أساسيا عّجل 
بشفائه.

نقول ألهلنا في الكويت إن سمو ولي 
العهد إن شاء اهلل سيعود معافى الى ارض 

الوطن عن قريب.

نواف األحمد.. شيخ التواضع
عرف أهل الكويت سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد بتواضعه وأخالقه السامية 
ونظرته الصائبة ورأيه احلكيم ملا فيه 

اخلير للكويت والكويتيني، فكان اختيار 
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد له 

في محله.. ويبذل سموه جهودا جبارة 
للمحافظة على الوحدة الوطنية من أي 

عبث ويقف باملرصاد ألي محاولة لزرع 
الفتنة الطائفية، كما ان من أهم أولوياته 
احلفاظ على أمن البالد وتوفير األمان 

للمواطنني واملقيمني وعدم التعرض 
حلريات اآلخرين.

ولم يكن اختيار عنوان »نواف األحمد.. 
شيخ التواضع« نابعا من فراغ، فقد ُعرف 

عن سموه دماثة خلقه وتواضعه الكبير 
وحبه الشديد للكويت وأهلها.

الشيخ نواف األحمد.. طود شامخ من 
اإلجنازات والوطنية واألبوة احلانية، 

يعرفه أهل الكويت جميعا بطيبته التي 
تنطق بها مالمح وجهه وأفعاله، وفزعته 

لنصرة الضعيف وإنصاف املظلوم، 
والوقوف بجانب كل صاحب حق حتى 
يصل الى حقه، الى جانب ما يتحلى به 

سمو ولي العهد الشيخ نواف من صدق 
ولباقة في التعامل، وحسن استقباله 

للقاصي والداني، وفتح قلبه قبل بابه 
للجميع، والناس جميعا أمامه سواء وهم 

سواسية أمام القانون.
يعمل بجد ويحب إجناز كل ما يوكل 

إليه من مهمات.. حكمته »اتق شر من 
أحسنت إليه«.. و»لو دامت لغيرك ما 

اتصلت إليك«.. ويؤمن بقوله تعالى: »وال 
تزر وازرة وزر أخرى« مثله األعلى في 
احلياة سمو أمير البالد الراحل الشيخ 

جابر األحمد اجلابر الصباح، فهو بالنسبة 
له األب واألخ واملعلم، فهو دائم االستماع 

إليه.. والعمل بنصائحه.. واألخذ برأيه فهو 
مبثابة األب الروحي له.

أما على اجلانب اإلنساني فتجد الشيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح إنسانا بكل 
ما حتمله الكلمة من معاٍن.. ودودا، يحمل 

بني ضلوعه قلبا كبيرا.. يتسع حملبة 
اجلميع، عطوفا. ضعيفا أمام ما يأمر به 

اهلل سبحانه وتعالى.. عامال بكتابه وسنة 
رسوله.. آخذا في اعتباره تقوى اهلل في 

كل عمل يقوم به.. وكل قرار يتخذه.. 
يؤمله ان يرى طفال يتألم.. أو يرى عجوزا 

أو مسنا معوزا أو محتاجا.. يطلب دائما 
رضى اهلل سبحانه وتعالى.. ثم رضى 

الناس عن أقواله وأفعاله..
شفاك اهلل سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد، ونتمنى من اهلل أن تعود الى أرض 
الوطن معافى قريبا جدا..

وحفظ اهلل الكويت وشعبها من كل 
مكروه، اللهم صل على محمد وعلى آل 

محمد.
اهلل، الوطن، األمير.

أهل الكويت 
الطيبون

ديرة


