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الكويت حربا  أعداء  يشــّن 
شــعواء مدمرة عليهــا تهدف 
إلى حتطيم القواعد الرئيســية 
التي يؤســس عليهــا املجتمع 
لبنــاء مســتقبله،  الكويتــي 
الشباب عماد املستقبل والثروة 
احلقيقية للكويت تتم محاربتهم 
وحتطيمهم، ولألسف فقد جنحوا 
في حتقيق أهدافهم في املراحل 
األولى، وبإذن اهللا ســيتم الرد 
عليهــم وهزميتهــم بتحصني 
الشباب وتوعيتهم باملخاطر التي 

يواجهونها.
إنها حرب املخدرات (السموم 
البيضــاء)، إن إدمان املخدرات 
طال العديد من شرائح املجتمع 
الكويتــي وانتشــرت جتارة 
املخدرات وتعاطيها في املدارس 
واجلامعات بشكل واضح والفت 
للنظــر، أكثر من ٧٠ ألف مدمن 
مخدرات في الكويت، وال ينجو 
منها إال من رحم ربي، إن نحو ٧٥٪ 
من مدمني املخدرات في الكويت 
تتراوح أعمارهم بني ١٥و ٢٨ عاما، 
وما يثير القلق هو ارتفاع نسبة 
اإلناث املدمنات بينهم باإلضافة 
إلى ارتفاع نسبة الوفيات بسبب 

اجلرعات الزائدة للمخدرات.
الشباب في الكويت يتمتعون 
ببيئــة خصبة ملروجــي هذه 
السموم ألســباب عديدة منها، 
أن عددا كبيرا حالته املادية جيدة 
ومنهم من ميتلك الوفرة املادية 
الزائدة عن احلاجة، رفاق السوء، 
الشباب  وحب االستطالع لدى 
الستكشاف وجتربة كل ما هو 
جديــد، وقبل كل ذلــك انعدام 
الــوازع الديني واحلرية والثقة 
املطلقة املمنوحــة لهم وانعدام 
الرقابة مــن قبل أولياء األمور، 
الكويت  املدمنني في  يقدر عدد 
وفق مكتــب مكافحة املخدرات 
التابع ملنظمة الصحة العاملية بـ 
٧٠ ألف مدمن، واألعداد بازدياد 
بشكل مخيف، ومن خالل بحث 
قمت به شخصيا ألحد البرامج 
اطلعت على حاالت مؤسفة ومؤملة 
يندى لها اجلبني، ال أستطيع أن 
أسرد تفاصيلها، ولكنني أخلصها 
بأنني وجدت هناك أسرا محترمة 
تفككت وعوائــل كانت ملتزمة 
انهارت، واملسؤولون في الدولة 
ووســائل اإلعالم الرسمية بني 
فترة وأخــرى يقيمون حملة 
ملدة يومني أو ثالثة حتت عنوان 
«ال للمخدرات» يحضرها وزير 
وترعى احلدث إحدى الشركات 
للدعاية اإلعالمية، توزع الشهادات 
والدروع ثــم تنطفئ األضواء 
وتسدل الستائر وكأن شيئا لم 
يكن، أصبح تداول املخدرات وكأنه 
أمر طبيعي، نقرأ خبر القبض على 
متعاطني وعصابة جتار املخدرات 
وكأننا نقرأ خبر احلوادث اليومية 
للمرور، إنها كارثة وطامة كبرى 

حلت بنا.
يجب أن تلتفت احلكومة إلى 
املوضــوع وتعطيه جدية أكثر، 
إن هذا املوضــوع يهدد األمن 
الشباب عماد  للكويت،  القومي 
املستقبل يدمر واألسر تتفكك، 
هناك العديد من اجلهات احلكومية 
والتطوعية حتت مسمى يوحي 
بأن لها عالقة بعالج املخدرات، 
ال ننكر جهودهــم ولكنها غير 
الوباء مازال  أن  كافية، والدليل 
ينتشــر، يجــب أن تســتمر 
احلمالت اإلعالمية اإلرشــادية 
لتوعية األســر قبل الشــباب، 
الوقاية،  التركيز علــى  ويجب 
«درهم وقايــة خير من قنطار 
عالج»، تصوروا أن طفال عمره 
١٢ سنة يتعاطى حبوبا وكشفت 
التحقيقات ان سبب اإلدمان أنه 
شــاهد إحدى املسلسالت التي 
جاءت في إحدى لقطاتها مشاهد 
ان االبن بعد أن ضربه والده ذهب 
وتعاطى املخدرات، فأعجب الطفل 
التعاطي، يجب  بالفكرة وبــدأ 
إجازة  على وزارة اإلعالم عدم 
أي نصــوص درامية تتكلم عن 
اإلدمان وتصــوره كأنه روتني 
طبيعي في حياة األسر الكويتية، 
إن تصريح أحد املسؤولني في 
وزارة الداخلية بأن أعداد الطلبة 
املخدرات يتعدى حاجز  مدمني 
العشرين ألفا يجب أال مير مرور 
الكرام، على اإلخوة في مجلس 
األمة القادم محاولة وضع احللول 
الالزمة حلل هذه الكارثة وترك 
خالفاتهم ومصاحلهم الشخصية 
الكويت  جانبا وتقدمي مصلحة 
وشــبابها على كل شيء، يجب 
علــى وزارة التربية أن تدرس 
مدى قانونية إنشاء إدارة ملكافحة 
املخــدرات يجــوب موظفوها 
املــدارس والكليات وتكون لهم 
مكاتب فيهــا، لتضييق الفرص 
على املتعاطني وتكون لهم سلطة 
الضبطية والتحقيق عند االشتباه 
بأي شخص، يحب أن يكون هناك 
حزم فــي التعامل مع مثل هذه 

القضية، ..وللحديث بقية.

ما نقول إال اهللا يعني صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد على حمل املسؤولية الكبيرة 

في مواصلة مسيرة اخلير والنماء.
هناك أمور كان قد بدأها املغفور له بإذن اهللا 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، ومنها 
إمتام املشاريع اإلمنائية بإنشاء طرق جديدة وبناء 
مستشفيات في املناطق اجلديدة وإنشاء مؤسسات 
صناعية واقتصادية وذلك إلتاحة الفرصة إليجاد 
وظائف لألجيال القادمة التي تخرجت من اجلامعة، 
كما ســعى ســموه رحمه اهللا، إلى حل اخلالف 
اخلليجي ونأمل أن يواصل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد جهوده لتحقيق الوفاق بني 
الدول اخلليجية الشقيقة، وال شك أن هذا سيدعم 
مجلس التعاون اخلليجي الذي يعتبر نواة الحتاد 

دول مجلس التعاون اخلليجي.
وهناك أمور داخلية حتتاج إلى تعديل بعض 
القوانني واإلجراءات لتسهيل اخلدمات للمواطنني، 
منها ان وزارة الصحة مشــكورة استطاعت أن 
تتغلب على أزمة كورونا، إال إننا نسأل: ملاذا ال 
تكون اإلجراءات الصحيــة كباقي دول اخلليج 
العربي وهــي دول ال تختلف كثيرا عن الوضع 
الصحي في الكويت. كذلك هناك ارتباطات أسرية 
بني مواطني دول اخلليج فهم بحاجة إلى تسهيل 
تنقلهم لزيارة األهل.. يسافر أحدنا إلى البحرين 
أو قطر فتكون إجراءاتهما الفحص باملطار واحلجر 
يوما واحدا للتأكد من عدم إصابته بـ«كورونا».. 
ثم يسمح له باالنطالق لزيارة األقارب لكن عند 
العودة إلى الكويــت يطلب من أي مواطن قادم 
احلجر ملدة أســبوعني رغم أنه عمل مسحة في 
املطــار وكانت نتيجته عــدم إصابته، فلماذا ال 
تكون إجراءاتنا كبقية دول اخلليج العربي التي 
تتشابه مع أوضاعنا.. نأمل أن نشهد في العهد 
اجلديد مراجعة وزارة الصحة العامة تلك االجراءات 

لتخفيف معاناة املواطنني.
ندرك أن مسؤولية صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد كبيرة، والبد من إعانته حتى يتمكن 
من مواصلة مسيرة الكويت نحو التقدم والعودة 
إلى املراكز املتقدمة، مع ما يتمتع به ســموه من 
حكمــة إضافة إلى إجماع أهل الكويت على حب 
ســموه، وهذا يدفع بالبالد لتجاوز كل األخطار 

والتحديات.
نرجــو من املــــولى القدير أن يوفق أميرنا 
احملبوب في ســــعيه لتحقيق مزيد من التقدم 
في جميع املجــــاالت، وحتـــية إجالل وإكبار 

لسموه.
آية كرمية (قل ال يستوي اخلبيث والطيب ولو 
أعجبك كثرة اخلبيث فاتقوا اهللا يا أولي األلباب 

لعلكم تفلحون).
واهللا املوفق.

إن الوجود اإلسرائيلي املعترف به دوليا أتى من 
ممارسات الدول العربية التي احتضنت إسرائيل 
بالعالقات غير املعلنــة واملعاهدات الدولية التي 
وقعتها مع الكيــان الصهيوني بدءا من معاهدة 
السالم واتفاقية أوسلو، ومنذ وجود هذا الكيان 
الصهيوني وسط الدول العربية بدأ ينفذ مخططه 
الوجودي بالعالقات بني الدول العربية سواء عالقات 
علنية أو غير علنية وجنحت هذه العصابة الغاشمة 
في إثبات وجودها بني الدول العربية التي تخاذلت 
لدرجة انها لم حترك ســاكنا رغم حصار الدولة 
الفلسطينية وقتل أبنائها يوميا ووصفت مقاومة 
هذا الشــعب الكيان الصهيوني باإلرهابي الذي 
يدافع عن بلده وأبنائه نتيجة لعدم التوحد العربي 
واالستسالم والتفكك في تالقي املصالح العربية، 
وبعضها بني الدول العربية وبعضها البعض وفرض 
سياسة األمر الواقع واملصالح األحادية املزعومة، 
فقد أعلنت أكثر من دولة تطبيعها مع إسرائيل ظنا 
منها أن هذا التطبيع يخدم القضية الفلسطينية، 
وهو ما يعد بالســراب الذي ال يتحقق مزاعمه 
أبدا، فدولة اإلمارات العربية املتحدة تسعى ألخذ 
دور ريــادي وفاعل في املنطقــة العربية وذلك 
استقواء بأميركا وإســرائيل، وأعلنت تطبيعها 
مــع الكيان الصهيوني وذلــك خوفا من فزاعة 
تهديدات إيران للدول العربية، ومن بعدها مملكة 
البحرين أعلنت هي األخرى تطبيعها مع الكيان 
الصهيوني وكـــثير من الدول العربية تفكر في 

انتهاج هذا النهج.
ولكن هذا التطبيــع ال يخدم الدول العربية، 
بل إن هذا املســار يصب في االعتراف بالدولة 
اإلسرائيلية وعاصمتها القدس وال يخدم القضية 
الفلسطينية ونهاية االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 
العربية املغتصبة منذ عام ١٩٤٨، وأصبحت دولة 
االحتالل معترفا بها دوليا بسياسة األمر الواحد، 
وأيـــن املصالح التي تأتي من هــــذا الكــيان 
الصهـــيوني الذي استباح األرض والعرض إال 
حتقيق مصاحله الشخصية والغرف من الثروات 
العربية، وذلك مبساعدة أميركا وأصبحت إسرائيل 

لها متنفس بني الدول العربية.
وما يزيــد الطني بلة أن التطبيع يفرض أمرا 
واقعا وهو أن القدس عاصمة إلســرائيل، وذلك 
ما أعلنه الرئيس ترامب ولم حترك الدول العربية 

ساكنا، بل أدانت فقط، .
(حفظ اهللا الكويت وأميرها وشــعبها من كل 

مكروه).

من معرفة مــا لها من مدلول وعمق في 
اإلسالم، فيعرف اإلنسان قدره من خالل 

معرفة قدر أخيه وما له من حق عليه.
إن االلتــزام بآداب راقية في العالقة 
مع اآلخرين يخلق أجــواء من التكامل 
اإلنساني ويساهم في إنتاج صورة متكاملة 
ومسلك مستقيم لدى اإلنسان ال شك أن 
أول املستفيدين منه هو اإلنسان نفسه 
الــذي ان بقي على ما بــدأ به من عمل 
صادق حقيقي فإنه سيخلف ذكرا حسنا 
وسمعة طيبة وسعادة دائمة، وال ينقطع 
ذلك اخلير العظيم عمن وصف بأنه أخ 
حقا وصدقا ألنه أقام حدود األخوة وراعى 
حقوقها والتزم آدابها، واألخوة ليســت 
جناحا بســيطا، بل انها مجموعة مركبة 
من جناحات تتوالى في احلياة، جناحات 
ذات ألــوان متعددة وفي مجاالت أخرى 
رمبا اتسعت ميادينها إلى ساحة حياتنا 

الكبرى التي ال تعّد وال حتصى.

الذي يخبرك بــأن حضورك هو دعوة 
للحياة، وفي بســمتك ضحكة تتجلجل 
بعمق العمق، وأنك مؤثر ولست جمادا، 
أنك ذو حضور يلون املكان يستقي من كل 
شيء قوته ويفرض نفسه فرضا بأنه ما 
عاد للبهتان والشحوب سبيل بيننا، حتى 
لو كان هذا العالم الذي أحببت قد انتهكك 
بقساوة وأن املاضي قد نهش من حياتك 
بضراوة.. ال بأس، قد ينكسر قلبك لكن 
ال تسمح له بأن يصبح حطاما هشيما، 
واجعل املجرفة التي غرفت الفرحة منك 

هي ذاتها التي تدفن احلزن فيك.
حتى تتجنب احلضور الباهت اختبر 
شيئا من املستحيل حتى تتمكن من العودة 
إلى الواقع بامتنان الوجود، اختبر الغرق 
والظالم الدامس، تخّط االختناق والفوبيا 
من األماكن املرتفعة والصراصير واملمرات 
الزجاجية، اعبر التجربة األولى من كل 
شــيء، اجتز انتظار الشيء والالشيء، 
اشــهد عددا من املرارات والالخيارات 
واإلرادة املســلوبة والعجــز واألبواب 
املسدودة، وباملقابل اشهد النجاحات كلها، 
كن كورود الزفاف التي شهدت كل فرحة، 
كآالت التصوير التي التقطت كل ابتسامة 
متوج ما بني فرحة وفرحة.. حتى يتبقى 

لك في النهاية منو األجنحة والطيران.

بعض الشوارع تالفة، فاملناقصات شغالة 
مناقصة تلو مناقصة إلصالحه من أجلك!

والتركيبة السكانية مو شغلك، ونحن 
نحاسب جتار اإلقامات، ونقص الكهرباء، 
مو شغلك فاحملوالت املتنقلة متوافرة! 
وال تتحدث عن ارتفاع األسعار، فنحن 
وضعنا لك اجلمعيات لتقدم لك سلعا 
رخيصة تنافسية وأنت اخترت إدارتها 
واخترت من يحميهم عند املساءلة فال 

تغضب! أنت هنا مواطن عاقل.
عليــك أن تعيش احليــاة بحلوها 
ومرها، أنت لهذا خلقت وال تسأل، ولن 

جتد إجابة ومهما حاولت!
املــراد منك أن تكون مواطنا عاقال 
ومن دون أن تفهم! فلن جتد إجابة وال 
سبورة وال كتابا وال معلما.. تعلَّم بهدوء، 
وإن فهمت افهم على قدك، فالعلم جعلناه 

لتتعلم ما نريد!
٭ ٢/١ كلمة: لن تنهض أمة علمها ناقص!

الثمرات ما ال ميكن عده وإحصاؤه. كما 
ورد في احلديث النبوي: «من استفاد أخا 
في اهللا عّز وجّل استفاد بيتا في اجلنة».

إن لألخوة الدينية دورا رائدا في بناء 
املؤمنة، حيث تعينها على  الشــخصية 
التحلي مبجموعة من الفضائل وتشعرها 
مبسؤولية ولو على نطاق خاص انطالقا 

تكتمل بالعالمات األخرى، هذا االختالف 
هو ما يجعل نغمة احلياة جميلة متناغمة 
تتواتر يوما عقب يوم، فلو كانت متساوية 
لكان رمت احلياة واحدا ممال تود لو يتوقف 
ألنه يبدو مزعجا وبال معنى، موجود لكنه 

غير مؤثر وال داعي له.
يأتينا السالم الداخلي متى ما استمعنا 
ألصواتنا، ننبش ذاكرتنا باحثني عن حادثة 
ترقرق القلب، فبالنهاية التصالح مع النفس 
ومسامحتها يغدو سبيال للعيش بهدوء 
ولو رغما عنا، نوقف الضجيج الذي تخلفه 
احلياة في الروح، نوقف الشرود الذي 
يغرقنا ونسكت فرقعات القلب حني غضب 
حتى يتسنى لنا ســماع صوت احلياة 

الدولي ساعدنا في مناهج لم يفهمها احد 
حتى من وضعها، فماذا تريد أكثر من 
هذه املعجزة؟! والعالج موجود وإذا لم 
يتوافر فتم توفيره لك سياحيا بشمة 
هواء مع العــالج! كل هذا واكثر لك.. 
والشوارع واسعة والصناعيات متوافرة 
في كل احملافظات وال ضرر لو كانت 

التآخي انه يخلق جوا بهيجا من السكينة 
واالطمئنان وراحة البال فعن اإلمام الصادق 
(گ): «لكل شي ء يستريح إليه وإن املؤمن 
ليستريح إلى أخيه املؤمن كما يستريح 
الطير إلى شكله». ومن منا ال يرغب في 
هذه الراحة التي لو لم يكن لألخوة فائدة 
غيرها لكفت وأغنت، فكيف إذا كان لها من 

مرئية أمامك وتكون لديك خطة دفاعية 
ضده، جتهز به ردود األفعال التي تكسره 
وحتطم شحوبه ولونه الرمادي القاسي.. 
تقلعه من جذره، تعلم أن تشتكي وترفض 
الهــدوء ألجل الهدوء فقــط، هذا ليس 
الداخلي بل استسالمك حلياة  بسالمك 

تسير بوتيرة واحدة.
جميعنا منلك الشجاعة والقوة واجلرأة 
والصدق واحلب والعطاء واألمانة والشغف، 
قد أملك من الشجاعة ما متلكه أنت من 
احلب، ومتلك أنت من األمانة قدر ما أملكه 
أنا من اجلرأة، وقد نفتقد كالنا الشغف، 
العواطف هنا متفاوتة وبدرجات مختلفة، 
كسلم موسيقي العالمة املوسيقية «دو» 

أن تزهق أرواح الدجاج فتضيع الثروة 
احليوانية وينقطع نسل الدجاج، ويختفي 
من شــباك التموين، الذي سعره فيها 
كما سعره في السوق! هيهات والدجاج!

والتعليم والعالج مجاني فماذا تريد؟! 
املناهج نطورها و(زوير وعوير) شغالني 
جلنة تلو اللجنة لتطويرها لك! حتى البنك 

األُخّوة قيمة نحتاجها اليوم لبناء ما 
تصدع من عاملنا وهي ال ميكن االستغناء 
عنها، ولقد أرسل بها الرسل واألنبياء، إذ 
يقول الرسول األكرم (صلى اهللا عليه وآله 
وسلم): «ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد 
فائدة اإلسالم مثل أخ يستفيده في اهللا». 
لذلك فإن لألخوة بهــذه املكانة جوانب 
عظيمــة وأبعاد مختلفة يراد للمؤمن أن 
يحيا بها مجسدا في عالقاته أسمى صور 

الكمال.
وليس اتخاذ اإلخوان أمرا هامشــيا 
أو ترفا اجتماعيــا، بل هو منهج حياتي 
ضروري للعيش بسالم مع مراعاة موازين 
اإلخاء وســلوك الطريــق الصحيح في 
االختيار، إن األخوة تؤدي إلى اكتساب 
ثمار جميلة في الدنيا وفي اآلخرة أيضا، 
فلقد قال نبينا (صلى اهللا عليه وآله وسلم): 
«استكثروا من اإلخوان فإن لكل مؤمن 
شفاعة يوم القيامة». إن من أجمل ما في 

يجتمع زوجان علــى مائدة واحدة 
جتمعهما عقود من الزمن بكل تفاصيله، 
حتدثه عن يومها ويحدثها عن عمله، تخبره 
عن رغبتها برحلة صغيرة على الشاطئ 
ويبادرها باملوافقة.. لكن يستشعر أحدهما 
أو كالهما حضورا باهتا، يجمعهما املكان 
ويغيبهما الوجــود، كأن أحدهما يخبر 

اآلخر: أنت بقربي لكنك لست معي.
احلضور الباهت له وجود، له صوت 
وحكايــة وموقف، لــه ضحكة ونظرة 
وإمياءة وميل، مليء باحلال والســؤال، 
مليء بكل شيء إال أنه يأتي باهتا شاحبا، 
كأعشــاش الصقور اجلارحة، كاملالعق 

الفضية املنسية، كتراب املقابر.
هل تعلم مــاذا يصنع بك احلضور 
الباهت؟ إنه يجعلك تصد عن النداءات، لن 
متيز ما إذا كان هذا النداء رحيما بقلبك 
أم إلشاحة النظر عما يؤذيك، لن تسمع 
أنني التوسالت بالبقاء والصمود، يجعلك 
صامتا دون ردة فعل وقد يكون في ميل 
ابتسامتك إفصاحا عنه، تفصح بأن هناك 
شيئا شاحبا قد نال منك وأنت صامت، 
احلضور الباهت صمتا يفضح الصمت.

تعلم أن تتجنب احلضور الباهت، تعلم 
أال ميتلكك الشعور به، انفضه جيدا من 
جسدك، يجب أن تتخيله وتراه كشاشة 

مواطن عاقل هكــذا يريدونك بال 
مقدمات في جميع أمــورك، واألمور 
كافة، كيف؟ وملاذا؟ ال أحد يعلم، حتى 
هم ال يعلمــون كيفية ذلك وملاذا يراد 
منك ذلك باألســاس! حتى لو ســرق 
حلمك أو تأخر قليال، ولو اســتيقظت 
منه مرغما ال مختارا! العقل والعقالنية 
بال مقدمات وبال تشــويق، وبال نهاية 
أنت هنا  دراماتيكية تضعها مخيلتك! 
(مواطن) حريتك ليست بكل األحوال 
مقدســة، رمبا سنوا قانونا يذهب بك 
الشمس! فالتشــريع اختيارك!  وراء 
وعملك كذلك ال يتوافر دائما فلتنتظر 
مع الصفوف واهللا يفرجها! والسكن.. 
نرسمه على اخلريطة وتتفرج لتصمت! 
وانتظر حتى نقضي على العوائق، نعم 
أرضنا ليست جبلية، ولكن هناك سكرابا 
أو رمبا مزرعة دواجن او صخرة كبيرة! 
فهل ترضى أن تسكن فوق صخرة؟! أو 

نقطة انتهى

احلضور الباهت

noufqais٧٨@gmail.comنوف قيس

الزاوية ٩١

املواطن 
العاقل!

احملامي مطلق السعيدي

احلكمة سراج العطاء

أخّوتنا اإلنسانية 
هي حياتنا 

احلقيقية
الشيخ أحمد حسني محمد

 @noufqais

لقد تابع العالم كله عبر الفضائيات 
تســليم مقاليد احلكم لصاحب السمو، 
وأشاد بهذا املنظر اجللل وكيف أن دولة 
الكويت دولة سلم وأمان.. دولة مؤسسات، 
وأن تســليم احلكم مت في هدوء بال أي 
منازعات، وهذه هي الكويت، دائما تعطي 

العالم دروسا مستفادة.
كما تابع العالم اختيار ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، والذي القى 
ترحيبا كبيرا محليــا ودوليا، فهو من 
نفس مدرسة احلكم وله مواقف مشرفة 
كثيرة، وعاصر األمراء السابقني للكويت 
على مدى عشرات السنني، ومشهود له 

بالتميز في اإلدارة.
إن الكويت من الدول القليلة الثابتة 
على مبادئها ومواقفها، وهي اآلن مقدمة 
على مرحلة تاريخية جديدة، تتطلب منا 
جميعا التكاتف والتضافر جلعل لؤلؤة 
اخلليج تتألأل أبد الدهر، حفظ اهللا الكويت 
وشعبها، حفظ اهللا سمو األمير ورعاه، 

حفظ اهللا سمو ولي عهده األمني.

خلير ســلف، فاألوطان تعيش برجالها 
املخلصني، ونهنئ أنفسنا بتقلد سموه 
مقاليد احلكــم، فهو نعم احلاكم القادر 
علــى إدارة دفة البالد، ومســيرته في 
خدمة الكويت حافلة باإلجنازات، ونحن 
نتوسم خيرا في الفترة املقبلة الستكمال 
املشــاريع التنموية الكبرى واستمرار 
التطوير والبناء ونقل الكويت إلى مصاف 

الدول األكثر تطورا في العالم.

بيديه الساميتني أجمل ملحمة في حب 
الكويت، وجعل من الكويت مركزا للعمل 
اإلنساني، ما جعلنا نباهي شعوب العالم 
بأن أميرنا هو قائد اإلنسانية في العالم، 
ونحن نطمح ألن تظل هذه املكانة الدولية 
خالدة في الكويت، وأن نكمل هذه املسيرة 

احلافلة باإلجنازات.
نحمد اهللا على أن صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، هو خير خلف 

ترجــل القائد احلكيــم، املغفور له 
بإذن اهللا، سمو الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، بعد أكثر من ٦٥ عاما من 
العمل املخلــص لوطنه الكويت وللعالم 
العربي واإلسالمي باإلضافة إلى إسهاماته 

الالمحدودة لشعوب العالم.
تعلمنــا علــى يديــه الســاميتني 
بروتوكوالت العالقات العامة، فهو قائد 

الديبلوماسية وشيخها.
لقد غيبه املوت عن املشهد، لكن أعماله 
العظيمة ستبقى خالدة في قلوبنا وقلوب 
الشعوب، وسيشــهد العالم أنه الزعيم 
العربي الذي ظل على مبدئه من القضية 

الفلسطينية ولم يقبل التطبيع.
لقد كان لنا احلظوة والشرف في لقاء 
سمو األمير الراحل أكثر من مرة، وكانت 
ابتسامة ســموه ال تفارقه، وقد تعلمنا 
اإليجابية من كلماته السامية، كان دائما 

يقول ديروا بالكم على الكويت.
إن كلمات سمو األمير الراحل ستبقى 
خارطة طريق في حب الوطن، لقد رسم 

ومضة

عدل نواف اخلير
وقوة ولي عهده
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