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يا بو ناصر 
يا عسى عمرك يطول

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

من الهدي النبوي الكرمي قوله صلى 
اهلل عليه وسلم: »خيركم من طال عمره 
وحسن عمله« صدق رسول صلى اهلل 

عليه وسلم.
قرت عيــون كويتنا الغالية بعودة 
رمزها قائدنا ووالد اجلميع وولي أمرنا 
قائد اإلنساني، أميرنا الذي وفى وكفى 
بكل معاني الكلمة حاكما لسياســتها 
وراعيا ألمنهــا، وحريصا على أمانها 
ومكانتها بني األمم، في سراء ظروفها 
وضــراء أزماتها مبتســما بكل تلك 
الظروف، محنكا حلسم تلك احملن كما 
قدرهــا اخلالق لها الختبار مخلوقاته 
حكاما ومحكومني رغم تداخل الهموم، 
وتشابك الظروف احملتاجة لعقلية فذة 
تدبر أمورها وتشرح بعد اهلل صدور 
محكوميها، لتنطلق تســمية صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح األحمد 
»قائدا لإلنسانية العاملية« بكل اقتدار 
وبصيرة رقي قيادتها بحنكة ذلك القائد 
الكبير معلما ومنوذجا وقدوة، حاكما 
لوطنه وأمته بكل امللمات، حولنا وبعيدا 
عنا. أبهــرت فطاحل العالم وزعماءها 
وقادتها مبنهاج قيادته للقرن احلالي 
بكل ما تعنيه مــن أوصاف ميزانها، 
ببساطة الرائي وجدية التطبيق وعدالة 
املتابعة بالسهل املمتنع، وحتصيل ذلك 
كسب كل اجلوالت بفضل اهلل للقمة 

الناجحة بكل معانيها.
هذه هي أسباب محبة القائد ألمته، 
توازيهــا محبة وثقة احملكوم بحاكمه 
الوفي، لترتفع أكف الدعوات له بعافية 
مطلوبة له من خالقه، لتستمر عافيته 
ذخرا لوطنه ومواطنيه، ولعامله اإلسالمي 
والعربــي بكل ما يعنيــه ويؤثر فيه، 
لتستمر قراراته السيادية بكل زخم، 
منوذجا للقائد احلضاري املتميز بكل 
معانيه، مع محبة خالقه ورسوله وشعبه 
بكل مــا يحيط فيه، وهنا نتذكر: »إذا 
أحب اهلل عبدا حبب عباده فيه« صدق 
رسولنا الكرمي صلى اهلل عليه وسلم.

ما تشوف شــر يا قائدنا األمني، 
اللهم آمني.

قرت عيونكم يا أهل الكويت واملقيمني 
على أرضهــا بعودة والدنا الغالي قائد 
اإلنسانية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، ساملا معافى إلى أرض 
الكويت الطاهرة بعد تعافيه من الوعكة 

الصحية التي أملت بسموه.
أميرنا الغالي.. حنكة وخبرة كبيرة 
في التعامل مع الظروف احمللية واإلقليمية 
والدولية، وهو صاحب االبتسامة اجلميلة، 
وهو األمل لكل القلوب، فكل صور احلب 
والوفاء من أرض الوفاء إلى أميرنا الغالي 
سمو الشيخ صباح األحمد، وكان الشعب 
معبرا عن كل احلب من قلب ينبض بحب 
الكويت ويهتف باسم سموه مختزال كل 
املسافات، معبرا عن كل احلب واجلميع 
يحمد اهلل ويشكره أن مّن على أميرنا 
الغالي بنعمة الشفاء والصحة والعافية 
وجاءت دموع الفرح لتعبر عن حقيقة 
مكانــة حب األمير من كل قلب كويتي 
وكما تعلقت به القلوب وهو في رحلته 
من الوعكة التي أملت به وواصل الناس 

الليل والنهار رافعني أكفهم الى السماء 
مبتهلني إلــى اهلل متجهني إليه بالدعاء 
أن يحفظ لهــم أميرهم، وأن يتم عليه 
الصحة والعافية، ولم يكن تعلق الشعب 
الكويتــي بأميره وليد احلدث واليوم، 
إمنا جاء هــذا احلب من خالل تاريخه 
الطويل بأهل الكويت، فهو السائل عن 
القاصي والداني والشاعر بآالم الكويتيني 

والساعي إلسعادهم.
ألبسك اهلل ثوب الصحة والعافية يا 

صاحب السمو، وأنت تنور بلدك الكويت 
وشعبك وهم فخورون بك بأنك والدهم 
ووالد اجلميع، وندعو اهلل لك يا أميرنا 
الغالي بأن يطول بعمرك ويرزقك الصحة 
والعافية، فكم نحبك وكم سعدنا برؤيتك، 
وكم أثلج قلوبنا شفاؤك! إنك دائما في 
القلب، حفظك اهلل ورعاك وأدام عليك 
الصحة والعافيــة، وحفظك لنا ذخرا، 
فما أحوجنا إليك رباناً لسفينتنا وراعيا 
لنهضتنا وساعيا دائما لعزتنا وكرامتنا، 

ال أمان لنا إال معك وبوجودك، دمت لنا 
قائدا وحبيبا لنا جميعا ودمت لنا لتكمل 
مسيرتك اخليرة على أرض الوفاء على 

أرض الكويت الطاهرة.
خطاك السوء يا أميرنا الغالي يا أمير 
العز والكرم، وحفظك دائما ساملا معافى 

لشعبك احملب لسموك 
يا صباح جاء يزهو بصباح

مثلما األجفان تزهو بالهدب
إنك الصبح صباحا ومســاء

وغيث كان غيما فتنســكب
نحمــد اهلل بأن قــد جاءنا

بــأميــــر وحكيــم وأب
> > >

ها قد أتى أميرنــا الفذ الهمام
ها قد أتى كالصقر من فوق الغمام

يا قائــدا باملجــد واخلير أتى
يا والدا من غرة الشــمس بدا
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها واملســلمني من كل مكروه.. 

اللهم آمني.

إنها طلعة النور املرتقب واملنتظر.. 
رنــت لطلعته نواظر أبناء الشــعب 
الكويتي األصيل.. وكيف ال وهي عودة 
قائد اإلنسانية.. وصباح اخلير التي 
أبصرنا ضوء النهار من خالله مقتفني 
نور طلته، أطال اهلل في عمرك يا والدنا 

ويا حاكم ديرتنا ويا حكيم العرب.
قد يقول قائل »يتقربون إلى أميرهم 
زلفــى«.. وأرد بأنــه حكيم احلكام 

واحلكماء..
جمع الكويتيني حتت كلمة واحدة، 
فقال في موقع احلدث والدماء لم جتف 
»هذوال عيالــي«، فكان تفجير جامع 
اإلمام الصادق والذي أريد بهذا العمل 
اآلثم دق إسفني الوحدة الوطنية، فنرى 
احلدث يتحول إلى جامعة وطنية، بني 

جميع أطياف املجتمع الكويتي.
وباملناســبة، فإن ســمو األمير 
لعب دورا كبيرا في إحداث التقارب 
اخلليجــي- اخلليجــي، خصوصا 
بعد الغمامــة التي مرت فوق حلمتنا 

اخلليجية منذ عدة سنوات.
ونتساءل: هل كان اختيار سموه 
قائدا للعمل اإلنساني عبثا؟.. ال بكل 
تأكيد، فهناك مؤمترات املانحني لدول 
تضررت مبا يسمى »الربيع العربي«، 
وهناك إجنازات إنسانية في قلب غزة.
وصلت يد اخلير من ســموه إلى 
أقاصي شمال األرض وجنوبها وشرقها 
وغربهــا، فهذا البلــد الكبير بعطائه 
الصغير مبساحته، كان ومازال صباح 

األحمد قلبه النابض ويده املعطاء.
لقد تعالى سموه على اجلراح وعلّم 
الشعب الكويتي كله بأن اجلار العراق 
العراقي  جار عزيز، وأن االحتــالل 
عام ١٩٩٠ كان اختالفا في سياسات 
تلك احلكومات، لقــد علّم الكويتيني 
التعالي على جراحه ليرســخ  معنى 
قيمة األخالق، لنفتح يدينا بالترحاب 
واإلعمار في قلب العراق الشقيق، كما 

أراد سمو األمير، حفظه اهلل ورعاه.

إنها احلكمة واحلنكة تفتقت عن 
عقلية رجل دولة وحنكة سياســي، 
إنه رجل ورث ساللة احلكم وأصالة 
اآلباء واألجداد، وهذا األصل في الدين، 
بالقانون، تطبيقا  اإلنسانية والعدالة 
لقولــه تعالى »وال تــزر وازرة وزر 
أخرى«. وعــن دار املعروف وأهله، 

فهو صباح األحمد اجلابر الصباح.
وعن وجوده فــي كويت األمس 
واليوم، كان ومازال سموه من موقعه 
على مختلف مناصبه السياسية رجال 
سعى سعيا دؤوبا ملصلحة الكويت ثم 
الكويت ثم الكويت على خارطة العمل 

اإلنساني والسياسي.
سيدي يا صاحب السمو.. لقد ذكرت 
في سطوري غيضا من فيض.. عاشت 
الكويت وعاش سيدي صباح األحمد 

الصباح.
فتباركي يا كويت بوطأة أقدام والد 
اجلميع.. سمو أمير البالد والد اجلميع 

»خطاك السوء يا بوناصر«.

اكتشفت وأنا أبحث في معاجم اللغة 
العربية عن أن كلمة تربية أصلها فعل 
)ربا - يربو( يعني منا وزاد، وملا بحثت 
عن معنى التربية وجدت أن لها تعريفا 
هو إحداث تغييرات للفرد بهدف زيادة 
معرفته وخبراته ملواجهة موقف، يعني 
أن التربية هي كل قيمة وسلوك مكتسب 
يزيد من محصلة خبرات الفرد سواء 
كان هذا االكتساب من البيت أو املدرسة 

أو حتى الشارع.
هذه املعرفة ممكن تستخدم للخير 
أو يســاء اســتخدامها، واللي يحدد 
طريقة استخدامها هي أخالق الشخص، 
واألخالق هي منظومة قيم يعتبرها الناس 
بشكل عام جالبة للخير واملنفعة، ومرة 
ثانية إن القيم األخالقية ميكن اكتسابها 
من احمليط املؤثر، يعني البيت أو املدرسة 

أو الشارع.
بالتربية واألخالق  أفكر  وأنا قاعد 
طرت على بالي ســالفة قدمية أيام ما 
كنت باالبتدائي خّربت علي كل قناعاتي 
بيومها والسالفة عن هوشة بني تالميذ 

بالفرصة على منو اللي له حق يوقف 
بطابور املقصف أول واحد بذاك الوقت 
املهم تهاوشوا »اجلهال« وكان األمر عاديا 
يعني ما هو خالف مصالح بكثر ما هو 
خالف على الدور، وطبعا الهوشة بسرعة 
البرق صارت مجرد ضحك وعناق حار 
ألن املدرس املسؤول عن االلتزام والنظام 
كان يخرع، وعمومــا حتى لو ما كان 
يخرع كان للمــدرس هيبة كبيرة في 

ذاك الوقت.
عاد حجز املدرس التالميذ اللي كانوا 

يتهاوشون عن بعض شوي واال بطلعة 
املدرس املسؤول عن املقصف اللي بداية 
ناقش مع املدرس انه التلميذ الفالني هو 
راعي احلق وكلمة من هالشاب اللطيف 
وكلمة من هالشاب الظريف ما وعينا 
املدرسني قاموا يتهاوشون وطبعا  إال 
ألول مرة يتهاوش مدرســون بساحة 
املدرســة عيني عينك بني الطلبة اللي 
قاموا يصارخــون ويصفرون يبون 
يزيدون الطني بلة، وألن املوضوع كبر 
ركض أحد املدرسني معروف عنه انه دامي 

يقط األخبار بإذن الناظر بيقول له عن 
الهوشة عشان يشوف له صرفة فيهم، 
طبعا الناظر وصل احنا تطشرنا والكل 
راح لصفه وانتهت املشكلة بالنسبة لنا، 
ولكن بعد هــذا العمر الطويل تذكرت 
القصة وقمت اســأل نفسي ان كانت 
التربية هي سلوكيات مكتسبة معناته 
ممكن اعرف من وين اكتسبوا هاملدرسني 
سلوكياتهم؟ طيب ان كانت األخالق هي 
للتربية وسلوكياتها كان ودي  تهذيب 
اعرف شنو كانت أخالقيات هاملدرسني 
اللي ما اعملوا حساب ال للمدرسة وال 

للتالميذ وال حتى للناظر.
بس السؤال األهم من هذا كله كان 
ودي اعرف بعد هالسنني كلها شنو قال 
لهم الناظر وشــنو كانت قراراته ألنه 
ذاكرتي قامت تخوني وما قمت أتذكر 
ان اســتمروا هاملدرسني بالتدريس أو 

فصلهم الناظر.
أدام اهلل مــن هذب تربيته بأخالق 
كرمية، وال أدام من تساوى عنده الغلط 

والصح.

سلطنة حرف

قائدنا حكيم 
العرب.. يشرق 

بنوره علينا
gstmb١23@hotmail.comطارق بورسلي

رماح

»مدرستي 
اجلميلة«

بندر املعطش

عاد الوطن وارتاح
بعودة أبونا صباح
هو عديل الروح
حبيب الشعب

وحبه بقلوبنا ما له عديل
بحمد اهلل قّرت عيون أهل الكويت 
بسالمة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد - رعاه اهلل - وعودته 

معافى ألرض الوطن.
صباح الشعب، هو صمام األمان.. 
بصحته كل أهل الكويت أصحاء، يا 
أمير احلب يا حبنا الكبير، على مدى 
األيام ما تنطفي شمعة األحباب، بعودة 
سموه - حفظه اهلل - طافت في خاطري 
الى سنة ١٩86  ذكريات جميلة تعود 
عندما التقيت بسموه - رعاه اهلل - أول 
مرة قبل 33 عاما في وزارة اخلارجية 
بتكليف من والدي - رحمه اهلل - بأمر 
خاص، حيث نقلت تلك الرغبة حلضرة 
صاحب السمو آنذاك، وهكذا انتهت تلك 
املقابلة التي بقيت ذكراها في خاطري 

حتى اليوم!
وفي عام ١٩٩١ كان اللقاء بسموه 
في مدينة دمشــق في شهر مارس 

عندما حضر لقاء وزراء خارجية دول 
مجلس التعــاون اخلليجي ووزيري 
خارجية مصر وسورية بحضور أمني 
السفير عبداهلل  التعاون  عام مجلس 
بشارة، هذا اللقاء مع سموه - حفظه 
اهلل - سيبقى في ذاكرتي ما حييت ألنه 
ثاني لقاء معه بعد اللقاء األول قبل 5 
ســنوات بالكويت وبادرني سموه ـ 
أدامــه اهلل ـ بقوله »طارق« انت هنا، 
كيف األسرة واألهل؟! قبلته وهنأته 
بالتحرير والسالمة ومازالت مصادفة 
اللقاء اجلميل في مخيلتي حتى اليوم 
ألنه نطق باسمي مباشرة قبل أن أعرفه 

بنفسي، فأدرك قيمة القائد احملنك رجل 
الديبلوماسية الذي بقيت في ذاكرته 
منذ اللقاء األول عــام ١٩86 بوزارة 
اخلارجية، أدام عليــه دائما الصحة 

والعافية!
بالتأكيد هنــاك مواطنون كثر ال 
بد أنهم يعرفون هذه القيمة الوطنية 
الرائعة التي تربط القائد بالشعب، ألن 
سمو األمير - رعاه اهلل - يلتقي بالكثير 
ولكن أن تبقى شخصيا في ذاكرته فهذا 
بالتأكيد يبقى فخرا واعتزازا، وصورة 
راسخة في الذاكرة لم تلتقطها عدسة 
كاميرا، إال دهشــة اللقاء اجلميل في 

تلك اللحظة الرائعة!
وعادت الكويت وعدنا بعد التحرير 
فتوجهت ذات يوم للسالم عليه في 
ديوانه العامر مبنطقة »أجنفة« سابقا، 
اقتربت للسالم عليه أعرف  وعندما 
بنفسي بادرني - حفظه اهلل - بقوله 

أعرفك!
فكيف ال يكون أبو ناصر محفورا 

في ذاكرتنا وقلوبنا؟
نعم نحمــد اهلل على هذه النعمة 
وعودة قائد الوطن حبيب الشعب ساملا 
الكبيرة  مباركا ألهله وداره وعائلته 
الكويت التي اشتاقت له أرضا وسماء 
حتى يستظل بحب شعبه له ونستظل 
نحن أهل الكويت بقلبه احلاني الذي 
يجعلنا دائما في أمان واستقرار وهدوء، 
نعم هذا هو الشعور واإلحساس ألن 
صباح الشعب هو صباح احلب، وصباح 
اإلنســانية، وصباح األمن، وصباح 

الرخاء وصباح اخلير واالستقرار!
وقرت عيون الديرة وأهلها بالعودة 
امليمونة لسمو األمير - رعاه اهلل - الى 
أرض الكويت التي تغني فرحا بهذه 

املناسبة الغالية والسعيدة.

مساحة للوقت

يوم حبيب 
الشعب عاد!

طارق إدريس

صراحة

ت عينك قَرّ
يا كويت

Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

عودًا حميدًا مباركًا
يا سمو األمير

هنا الكويت

جاسم احلمر

وأدرك جيجي الصباح...

محلك سر

Nermin-alhoti@hotmail.com

د.نرمني يوسف احلوطي

من قلب كل كويتي وكويتية، نحمد اهلل على 
عودة أمير البالد صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل ورعاه، ساملا معافى، نورت 
الديرة بقدومكم وقرت أعيننا بعودتكم امليمونة.
منذ الوعكة الصحية التي أملت بســموكم 
ومغادرتكم بعدها إلى الواليات املتحدة األميركية 
في زيارة رسمية وسماع أهل الكويت بخبر 
لعارض صحي، أحسسنا باخلوف  تعرضكم 
عليكم وهو اخلوف النابــع من القلب وقلق 
األبناء على والدهم، وكل أهل الكويت يدعون 
اهلل تعالى أن تتشــافى وتتعافى من الوعكة 
الصحية، واحلمد هلل تعالى ابتهج أهل الكويت 
حني ظهر ســموكم ألول مرة في مقر إقامته 
بالواليات املتحــدة األميركية بوافر الصحة 
والعافية، وما زاد فرحتنا ويقيننا واطمئناننا 
ذلك عند ســماعنا صوتك العزيز على قلوبنا 
وأنت تقول أثناء استقبال رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن »سلملي على كل كويتي وكويتية«.
محبتنا لســموك كمحبتك لنا، ســماعنا 
لصوتــك وكلماتك هي صمام أمان بحد ذاته، 
فأنت قائد وربان هذه الســفينة التي حتملنا 
جميعنا وبحكمتكم جتنبنا ما يعصف من حولنا 
في هذا العالم املتسارع واملتغير في األحداث 

وتقودنا إلى بر األمن واألمان.
الكويــت أوفياء محبــون لقيادتهم  أهل 
وأرضهم، لذلك الصغير قبل الكبير يســعى 
ألن يعبر لكم بأي وسيلة ليظهر مشاعر فرحته 
وبهجته بعودة سموكم الى أرض الوطن الغالي.
ســنبارك ألمنا الكويت رجوعك ونبارك 
ألنفسنا كذلك وحتتفل املؤسسات واجلهات 
احلكومية واملدارس وتتزين الشــوارع بنور 
عودتكم وستعود االبتسامة على وجوه أهل 

الكويت.
باملختصر: والدي صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد، حفظكم اهلل ورعاكم، 

عودا حميدا مباركا.
رسالة: إلى احلكومة ومجلس األمة، كونوا 
على قدر املسؤولية وكونوا عونا لسمو األمير، 
فقد سئمنا من صراعاتكم ومهاتراتكم السياسية 

بعيدا عن مصلحة الوطن واملواطنني.

بدأت درجات احلــرارة باالنخفاض وبدأ 
اجلو ليال في التحســن، ممــا يدعو البعض 
منا للجلوس في حدائق منازلهم.. وها نحن 
األصدقاء جنتمع بـ »ميعة األســبوع«، وها 
هي صديقتي »جيجي« حتدثنا مع عبير الليل 
وضوء القمر في منتصف السماء يشع نور 
بدره علينا في فضاء ســمائنا.. في كل مرة 
يختلف حديــث االصدقاء، وباألمس القريب 
اقتــرح البعض من صديقاتي بأن كل واحدة 
منا تقص قصة بشرط أن تكون تلك القصة 
لها مغزى وتؤخذ منها العبرة واحلكمة.. بدأت 
القصص حتكى، وكل منا أخذت تروى قصتها 
إلى أن وصل الدور عند »جيجي« وبالفعل هي 
من فازت في ذلــك اليوم بقصتها.. ولكم ما 

روته علينا جيجي.. فتقول: 
يحكــي أن ملكا أعــرج وال يرى إال بعني 
واحدة وفي أحد األيام دعا هذا امللك »الرسامني« 
ليرسموا له صورة شخصية بشرط أال تظهر 
عيوبه في هذه الصورة! فرفض كل الفنانني 
رسم هذه الصورة! فكيف سيرسمون امللك 
بعينني وهو ال ميلك سوى عني واحدة؟ وكيف 
يصورونه بقدمني سليمتني وهو أعرج؟ وسط 
هذا الرفض اجلماعي تقدم أحد الفنانني وقبل 
أن يرســم امللك وكانت الصورة جميلة وفي 
غاية الروعة.. قام هذا الفنان املبدع برســم 
امللك ممسكا ببندقية الصيد، فبالطبع وجب 
عليه بأن يغمض إحدى عينيه ويحني قدمه 
العرجاء.. وها هو ذلك الفنان املبدع قام بكل 
بساطة برسم صورة امللك بالعيوب.. انتهت 
قصتي لكم والتــي حتمل الكثير من املعاني 
اجلميلة أهمها أن اإلنسان البد أن يحاول أن 
يرســم صورا جميلة وجيدة لآلخرين مهما 
كانت عيوبهم واضحــة.. فعندما ننقل تلك 
الصور اجلميلة لهم لدى اآلخرين نكون قد 
أخفينا عيوبهم.. فال يوجد إنســان خال من 
العيــوب.. وبرغم من تلك العيوب البد علينا 
عندما ننظر لآلخــر ننظر له بنظرة إيجابية 
ونبتعد عن اجلانب الســلبي لراحتنا وراحة 
اآلخرين.. وأدرك جيجي الصباح فســكتت 

عن الكالم املباح.
مسك اخلتام: قال اإلمام الشافعي:

لسانك ال تذكر به عورة امرئ  ...  فكلك 
عورات وللناس ألسن 

وعينك إن ابدت إليك معايبا     ...  فدعها 
وقل يا عني للناس أعني 

وعاشــر مبعروف وسامح من اعتدى ...  
وفارق ولكن بالتي هي أحسن

أمير النهضة العمرانية

رأي

ابراهيم النغيمش

لم تشــهد الكويت منــذ عقود ما 
تشهده اآلن من نهضة عمرانية هائلة. 
وقد شهدت بنفسي في جولة سريعة 
من حدود الكويت اجلنوبية )النويصيب( 
مرورا بالوفرة ومدينة صباح األحمد 
واخليران واجلسور الهائلة التي تأخذك 
من دوار الشيراتون إلى وجهتك في 
شمال الكويت وشرقها وغربها، كلها 
مشــاريع تنم عن نهضة كبيرة في 
البنية التحتية، لكنها لم حتظ بحملة 
تسويقية مناسبة، ولو حدثت في مكان 

آخر لعرف بها القاصي والداني.
ولم تشهد الكويت حتى على صعيد 
نهضتها العمرانية ما يحدث حاليا من 
بناء العديد مــن املتاحف العاملية في 
موقع مدرسة عبداهلل السالم والوزارات 
واملطار احلديث اجلاري إعداده، ومبنى 
الركاب 4، فضال عــن بناء عدد من 
املستشــفيات كاملستشفى األميري 
واجلهراء وتطوير مستشفى مبارك 
والعدان وغيرها مما يصعب عّده. ومنذ 
متى كان لدى الكويت حديقة بحجم 
وطبيعة حديقة الشــهيد التي حسم 
أمرها لتكون رئة الكويت التي تتنفس 
منها هواء نقيا، حيث ستمتد من اول 
الدائري األول إلى وزارة اإلعالم وفق 

أحدث مقاييس التخطيط.
ونحن نبتهج بعودة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ساملا معافى 
من رحلته العالجية، البد أن نستذكر 
إجنازات سموه العديدة، وكيف وضع 
بصمات مضيئة في البالد، ولم ينس 
سموه الشباب بل كان من أبرز املؤيدين 
لوضع وزارة لهم واعتمد مرسوم أشهر 
صندوق متويلي بقيمة ملياري دينار 
للمشروعات الصغيرة لدعم وتشجيع 
انخراطهم في العمل احلر الذي جبل 

عليه أهل الكويت.
الكويت  بناء  لو اســتثنينا حقبة 
احلديثة في عهد الراحل الكبير عبداهلل 
السالم، ومتتع البالد في السبعينيات 
الذهبي، فإن  والثمانينيات بعصرها 
العصر احلالي أضاف لبنة جديدة لبالدنا 
وهي النهضة العمرانية الهائلة واحلديثة 
وبناء أكبر بنية حتتية نشهدها، وذلك 

في عصر أمير النهضة العمرانية.


