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سعر اخلروف احمللي 
وصل 120 دينارا.

اجلامعة العربية: إسرائيل تستفزنا بإقامة سباق 
سيارات دولي في القدس.

٭ وإذا »التجارة« ما ت�دري ترى مجموعة من 
اآلسيويني هم اللي يلعبون باألسعار!

٭ كل هذا القتل والتشريد واحلركة االستيطانية 
ولم يستفزكم سوى سباق سيارات!
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سعد المعطش 

منى العياف 

إذا حكم القضاءاحلكومة القادمة

حمد البديح 
والشباب

حكمة األمير.. 
ومسؤولية 
احلكومة!

أتى حل مجلس األمة ليتيح الفرصة لسمو الشيخ 
جابر املبارك فرصة التخلص من بعض الوزراء 
الذين أثبتوا انهم عالة بحق على الوزارة وبلوى 

على احلكم، فهم احصنة خاسرة ملن يراهن عليهم 
وقد جربوا فأخسروا املراهنني عليهم املرة تلو 

األخرى وهل يجرب املجرب؟!
>>>

لقد قال درزائيلي اشهر سياسي بريطاني عرفه 
التاريخ »ان السياسي اجليد هو القصاب اجليد« 

اي الذي يتخلص سريعا من بؤر املشاكل وأصحاب 
االجندات اخلاصة واملتلونني ومن يتم تسييرهم 

بالرميوت كنترول ومن يحكم قراراتهم شركاؤهم 
التجاريون واالقتصاديون ممن قد ال تتماشى 

توجهاتهم مع توجهات احلكومة أو رغبات الشعب.
>>>

لقد مررنا في الكويت بحقب أضرت كثيرا برجال 
احلكم ورجال احلكومة عندما كان املسؤولون 
يرفعون على أكتافهم بعض الوزراء املخفقني 

فيغرق الوزراء ويُغرقون من دعمهم معهم فيفقد 
املسؤولون جزءا من مصداقيتهم وجزءا من 

شعبيتهم لقول الناس ان من يدعم هذا الوزير غير 
الكفؤ أو غير األمني ال بد أن يكون مثله.

>>>
وقد أثبتت التجارب مرارا أن فترة األسبوعني التي 

تفصل بني انتهاء االنتخابات وتشكيل احلكومة 
ال تتيح الوقت الكافي حلسن االختيار خاصة أن 
االنتخابات لن تأتي بأغلبية للحزب الشيوعي أو 
حزب اخلضر كي يتم انتظار النتائج لتسليمهم 

حق تشكيل احلكومة، ان املطلوب من النتائج إيجاد 
الوزير احمللل وقضيته قراءة نتائج االنتخابات امر 
تقديري واجتهادي مطلق، فهناك من يرى التوزير 
من الطيف الفائز وهناك من يرى العكس من ذلك 
اي التوزير من االطياف غير املمثلة في املجلس.

>>>
لذا من األفضل أن تبدأ من اليوم عمليات البحث 

عن العناصر املالئمة من داخل األسرة احلاكمة 
وخارجها لتولي املراكز الوزارية اجلديدة وأن 
تكون فترة االسبوعني هي فقط للمشاورات 

الدستورية البروتوكولية املعتادة ووضع اللمسات 
االخيرة للوزارة القادمة واحلديث ذو شجون 

وتكملة.
>>>

آخر محطة: تعتمد بعض األنظمة امللكية العريقة 
على تشكيل ما هو اشبه بحكومة ظل من 

املستشارين املختصني في مجاالت احلياة املختلفة 
يعينون في بالط امللك ويكونون في حالة اتصال 

دائم مع نظرائهم من الوزراء بحيث ينقلون 
للملك ما يحدث عند الوزراء، كما ينقلون للوزراء 

توجهات امللك.

»رأيي صواب يحتمل اخلطأ، ورأي غيري خطأ 
يحتمل الصواب« قول منسوب لإلمام الشافعي، 
ومبرور الزمن أصبح هذا القول املأثور صراطا 

ومنهاجا لكل حاذق فطني، ذلك أن الراشد العاقل 
يدرك استحالة احتكار احلقيقة، وإن كان الشافعي 
قاله في أمور الفقه فإنه أوجب في عالم السياسة 

التي يكثر فيها االختالف واالجتهادات، غير أن لكل 
قضية خالفية ستارة تُسدل لتعلن اخلتام وفض 

سامر الكالم.
بعد صدور مرسوم الضرورة العام املاضي 

وتقليص آلية التصويت في انتخابات البرملان انشق 
الناس في الكويت شقني ما بني مؤيد ومعارض 

)بعكس ما يروجه البعض بأن اخلالف بني الشعب 
والنظام(! وحتت هذه الظالل القامتة والقلوب 

الكاظمة أجريت االنتخابات وانتهت بانعقاد الندوة 
البرملانية، بيد ان االختالف استمر ولم يتوقف 
حتى أمسى خالفا، فكان االحتكام لدى احملكمة 

الدستورية لتفصل بني الرأيني، وقد فعلت وَحَكَم 
القضاء، يوم أمس األول، ومت حتصني املرسوم.

قضاء رشيد، حصيف أصدر أحكاما محكمة 
وّضاءة، فردم هّوة الشقاق ومهد الدرب لتمشي 
عليه القلوب الصاحلة في الصدور املؤمنة بحيث 

لم يتبق أمام الكويتيني املؤمنني مبرجعية الدستور 
إال االلتقاء على كلمة سواء من أجل بالدهم التي 

تستحق البذل بصمت بعد أن أتعبها الضجيج 
وأتعبها اخلالف، فهل تهدأ األنفس وتستريح 

الكويت؟ .. أشكّ!

من الطبيعي أننا كأشخاص ال نعرف كل 
الشخصيات الكويتية الذين قدموا خدمات لبلدهم 
وذلك لسببني: أولهما أن ما أعرفه عمن يسكنون 

في منطقتي ال يعرفه من يسكن منطقة أخرى، 
أما السبب اآلخر فهو عدم رغبة البعض منهم في 

التكسب، فما يفعله من أعمال خير أو خدمات 
عامة قدمها ألبناء وشباب املنطقة.

من تلك الشخصيات الكويتية التي سمعت عنها 
من أبناء منطقة الفنطاس هو املغفور له بإذن اهلل 
حمد محمد البديح والذي كانت له أياد بيضاء في 
منطقته ولن أكتب عن مساعداته اإلنسانية فاهلل 

أعلم بها وأسال اهلل أن يجزيه عن أعماله خير 
اجلزاء.

لقد سمعنا كثيرا عمن يريد خدمة الشباب ويعمل 
من أجل مصلحتهم، ولكن احلقيقة أنهم يستغلون 

الشباب وجعلوهم سلما ملا يريدون الوصول 
له والشواهد على هذا األمر أن الشباب هم من 

يدفعون الثمن حاليا مبا اقترفه الذين يدعون أنهم 
يريدون مصلحتهم.

ولكن املغفور له أبومحمد كان يحب الشباب قوال 
وعمال وهذا ما دعاه الى عمل أكثر من دورة 

رياضية لهم وعلى مدى سنوات وكانت اجلوائز 
مجزية للشباب في منطقة الفنطاس وليت كل من 

يدعي أنه يبحث عن مصلحة الشباب أن يحذو 
حذو املغفور له بإذن اهلل حمد البديح.

البديح، رحمه اهلل، دعم الشباب دون أن يرجو 
منهم منفعة أو مصلحة بعكس من يدعون أنهم 

يدعمون الشباب وأظنهم يقصدون »الدعم« 
بسياراتهم لتكسيرهم حتى ال يحلموا مبناصبهم 

التي يريدون العودة لها.
أدام اهلل من قلد البديح بدعمه للشباب وال دام من 

يريد دعم الشباب ليصل لهدفه اخلاص.

أسدل الستار باألمس على قضية شغلت الديرة 
لفترة طويلة.. وهي قضية »الصوت الواحد«، 
وهو املرسوم الذي كان إصداره حقاً لصاحب 

السمو كمرسوم للضرورة وفقاً للمادة 71، والتي 
أكدتها احملكمة الدستورية في حكمها الصادر 

يوم 2012/6/28، والذي يشرح الضرورة املوجبة 
للتشريع االستثنائي، وهو شرط سياسي ال 

قانوني، ذلك أنه يدخل في نطاق العمل السياسي 
الذي ينفرد به الرئيس، ومن هنا أسدل الستار 

على قضية آمنا بها منذ البداية، وأوضحنا أسباب 
ذلك في كتاباتنا، وجاءت احملكمة الدستورية 
لتؤكد صحة ما ذهبنا إليه في حتليلنا لنتائج 

االنتخابات ملجلس »الصوت الواحد«، وهو ان 
»الصوت الواحد« مينح األقلية متثيالً في البرملان 

وال تتالشى أصواتهم وال تطغى األغلبية عليهم.
> > >

 وكان من احلقائق الناصعة للجميع أن مجلس 
الصوت الواحد – املبطل – أفرز تركيبة نيابية 
جديدة قوامها )32( نائباً مستقالً، وهي نسبة 

تتحقق ألول مرة من بني القبائل الصغيرة 
ومن أوساط النساء، وبالفعل تغيرت التركيبة، 

وانتخب مجلس بعيد عن النعرات الطائفية 
واحلزبية والطبقية، وأجنز اجنازاً قياسياً، لم 
تنجزه املجالس السابقة، وحظيت معه الكويت 
باالستقرار، وبالفعل مت ما مت، وجاءت احملكمة 

لتؤكد أحقية سموه في اصدار هذا املرسوم وهي 
رسالة واضحة ومباشرة جلماعة »إال الدستور« 

وجماعة »الرصاصات اخلمس«! إنها دائماً حكمة 
سمو األمير

> > >
حل املجلس..

ثمة جانب آخر للحكم التاريخي للمحكمة 
الدستورية، وأعني به الشق اخلاص بـ »حل 

املجلس« وفي اعتقادي أن الرسالة التي وصلت 
لكل املواطنني للمرة الثانية بوجود نفس 

احلكومة ونفس تشكيلها، بأنها ليست رسالة 
ايجابية، وال أعتقد أياً من الوزراء الذين انتشوا 

بقرار حل املجلس، بعد استبعاد شبح مساءلة 
هذا املجلس لهم، وهي املساءالت التي كانت 

مدرجة على جدول اعمال املجلس في الفصل 
التشريعي القادم، يجب ان يشعروا بذلك بل 

عليهم ان يشعروا باإلحراج الكبير بسبب هذه 
األخطاء التي تعكس سوء إدارة وتعكس تخبطاً 
والمباالة، في اداء احلكومة فأينما تقع السلطة 

تقع املسئولية!
وفي اعتقادي ان هذه القاعدة الذهبية تستوجب 
محاسبة كل من ساهم في إضعاف هيبة احلكم، 

من خالل إضعاف املراسيم الصادرة منه، وأيضاً 
لتسببه في اهدار أموال الشعب التي صرفت في 

التحضير النتخابات هذه املجالس، ناهيكم عن 
السمعة الدولية التي تلتصق بنا لكوننا نعيش في 
ظل حكومة ال تشعر مبسئوليتها عن هذا احلدث 

الذي يحدث للمرة الثانية.. وللحديث بقية.
..والعبرة ملن يتعظ!!.

امللكة تخاطب اجلمهور بعد التتويج 

ـ يو.بي. الس فيغـــاس 
اي: توجـــت ملكـــة جمال 
إيرين برايدي  كونيكتيكت 
على عـــرش اجلمال وفازت 
الواليات  بلقب ملكة جمال 
املتحــدة للعام 2013. وأقيم 
حفل انتخـــاب ملكة جمال 
الواليـــات املتحدة في الس 
فيغـــاس، ففـــازت برايدي 
باللقـب، في حني حلت ملكة 
جمال أالباما ماري مارغريت 
ماكورد وصيفة أولى، وملكــة 
إيلينوي ستايسي  جــمال 
جوريس وصيفـــة ثانية. 
وقـــدم احلفل الذي أقيم في 
كازينو بالنيـــت هوليوود 
بالس فيغاس كــل مــن نيك 

محمد فهاد سعود احلميدي املطيري ـ 
32 عاما ـ صباح السالم ـ ق9 ـ ش3 ـ 

م38 ـ ت: 66155518 ـ 66880107.
عبداهلل مسلم فالح فياض ـ 28 عاما ـ 
العارضية ـ ق2 ـ ش3 ـ م29 ـ مقابل 

الدائري اخلامس ـ ت: 99112332 ـ 
.99059005

ضاحي مطر ثويبت العنزي ـ 61 عاما 
ـ الرجال: العيون ـ ق2 ـ ش5 ـ م6 

ـ ازرق 44 ـ ت: 50522852، النساء: 
سعد العبداهلل ـ ق10 ـ ش47 ـ م1 ـ ت: 
99599560 ـ الدفن بعد صالة العصر 

مقبرة اجلهراء.

ـ يو.بي.آي: بيعت  طوكيو 
بطيخة يابانية في مزاد علني 

بأكثر من ثالثة آالف دوالر.
وأفـــادت هيئـــة اإلذاعـــة 
 NHK والتلفزيـــون اليابانيـــة

امس بـــأن بطيخة من مقاطعة 
هوكايدو بشمال اليابان بيعت 
بـ 300 ألف ين أو ما يعادل 3200 
دوالر فـــي أول مزاد علني من 
نوعه هذه الســـنة. وأوضحت 

ان البطيخـــة من بلـــدة توما 
وهي شهيرة بقشرتها السوداء 
والرقيقة، وهي تعتبر قيمة جدا 
وتقدم كهدية. يشار إلى ان موسم 
البطيخ تأخر هذه الســـنة في 

اليابان بسبب برودة الطقس، 
لكن يتوقـــع أن يتزايد اإلنتاج 
في منتصف الشهر املقبل، خالل 
موسم الصيف الذي يعد موسم 

الهدايا في البالد.

جوناس وجوليانا رانكيك. 
يشار إلى ان برايدي في الـ 
العمر، وهي حائزة  25 من 
فـــي االقتصاد  على إجازة 
من جــامعـــة كونيكتيكت، 
وهي تعمــل محاســـبـة في 
 Prudential Retirement شركة

بهارتفورد.
وكانت برايدي واحدة من 
15 ملكة جمال أميركية وصلن 
إلى احلفل النهائي من بني 51 
متبارية، بعد إجراء مقابالت 
معهن ومنافسات بينهن خالل 
األسبوع الذي سبق احلفل 

املتلفز.

إميي تفوز بتاج اجلمال األميركي

بطيخة يابانية بأكثر من 3 آالف دوالر

حالة الطقس

حالة البحر
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حـــار + رمال مثـــارة والرياح 
شـــمالية غربية سرعتها من 15 

- 40 كم/ساعة
العظمى: 44
الصغرى: 31
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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي


