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مالحظات للنشمي.. 
وزارات ومؤسسات 

مشكورين!
بسم اهلل الرحمن الرحيم: )املال، 
والبنون زينة احلياة الدنيا( املال 

الوبال بأيدي عيال! رغم ذلك 
الهدي اإللهي العظيم، إال أنه مع 
غفلة اجلهال بعالم اليوم ضاعت 

فيه أخالق وتدمرت ذمم وتعطلت 
همم وتخاصم إخوان، وتدمرت 

طاقات إنسان كرمه الرحمن، كل 
ذلك سببه مال »وبال« بالشعبي، 

نتائج كارثية بعاملنا اليوم لقيادات، 
دولية رياضية وسياسية وعلمية، 

ليس فقط بعالم فقير يعتبرونه 
حقيرا! لكنهم لوردات، وجنوم، 
فن، وساحات آباء منهم وأمهات 

فنانني وآرتستات!؟ شباب، 
وشابات، وشياب، بعالم واسع 

حولنا بسبب املال أصبحوا 
أراجوزات، وتركوها بعدهم 

نهبا للحياة وفرصة احملظوظني 
لكالب وكلبات وقرود وطماشات! 

والشاطر يفهمها!
يقولون باألمثال »األشجار متوت، 

صامتة« وكثير لها تشبيهات! 
يا ليت هيئة زراعتنا بعد كل 

موسم صيفي تتابع بفرسانها 
وشريكاتها للصيانة تلك 

األشجار، والشجيرات،بالشوارع 
اجلانبية والطرقات ذات املشاريع 
التكسيرية؟! لسقايتها، وترطيب 
جذورها بدال من جفافها وموتها 

بصمتها كما يحصل اليوم ملشروع 
طريق الغوص ومروره بثالث 

محافظات، برا وبحرا وكذلك جزرنا 
املنسية أهمها فيلكا أحلى اجلزر 
املهملة، ترى لكم من اهلل أجرها!

٭ تقاطعات طرق »السادس 
واخلامس والسابع« حتتاج ألكثر 

من جلنة حكومية مرورية بعد 
طرقها البديلة لزيادة إرشاداتها، 

وضوابط سرعتها ملجانني الطرق 
حتديدا، وانيتات الدفع الرباعي 

وسواقها بسرعتهم اجلنونية 
كأنهم بصحاري كلهاري! 

أو الدبدبة! أو نفود الزلفي، 
أو الصمان! يا سادة أرواح 

الناس بذمتكم عبادة وطاعة، 
ربانية تابعوهم وعاقبوهم قبل 
خراب مالطا،مروريا مثال ذلك 

الطريق،السادس متجها من وإلى 
الساملية كل صباح ومغربية، احلال 

ال يطاق سرعة وصرعة!
٭ وزارة التربية والتعليم العالي، 
للمرة األلف بعد املائة، يا جماعة 

ضاحية منوذجية بال مدارس 
وال مراكز صحية بلغوا وزاراتها 
املعنية واحلكومة الوفية لزيارة 
ضاحية مبارك العبداهلل اجلابر 
قرب الكلية األسترالية وارض 

املعارض الدولية، واملناطق 
الديبلوماسية مبشرف وما حولها 

للقصور الرسمية، ليس فيها 
وال مدرسة، حتت، رحمة اهلل، 

وجيرانها، مدارسا، وعالجا! طالت 
اعماركم!

٭ وزارة األوقاف مشكورة 
خصصت لكل مساجدها تقريبا 

إمامني ومؤذنني، وفراشني، لكنها 
بغفلة عن توعية اآلسيويني، 

رواد مساجدها لنظافة احلمامات، 
وابدانهم استعدادا لفروض 

صالتهم ومالحظة تلوع الكبد 
لبعضهم باستخدام فرشة اسنان 

جماعية توجد مبداخل الوضوء 
تستخدم ألكثر من واحد باملناطق 

الداخلية واخلارجية، ال يدركون 
خطورة ذلك، مع توافر سالم 

عليكم للقادم واملغادر جوامعهم 
وحماماتهم قدوة لآلخرين 

بجهلهم!
مؤسسة التأمينات للمتقاعدين 

صرح حكومي منوذجي ال يختلف 
عليه اثنان.

وعودها اإلعالمية ونواب باملجلس 
ومرشحون بارزون لم يوفقوا 
للنيابة حتدثوا كثيرا وبحماس 

ووطنية عن حقوق مالية ومراكز 
ترفيهية وصحية وزيادات سنوية 

من حاللهم لم يحصد من ذلك 
سوى سراب وحتريك لعاب 
فقط 30 د.ك، كل 3 سنوات، 

وردود القياديني، غير املنحاش! 
تبتنهبون؟! وفرنا لكم، بطاقة 

عافية، اهلل يعطيكم العافية! لكن 
وين بيزات املكافآت السنوية 
حقوقا وكرامة ألهل ديرتكم؟!

٭ وزارة اإلعالم مشكورة بقنواتها 
اجلديدة،مثل القرين والعربي 

والرياضية وبرامج اإلذاعة الرسمية 
خلقت نوعا من الراحة للمستمعني 
مواطنني ووافدين بلغات،مختلفة، 
تفيد وتستفيد منهم اخيار بالذات 

مع زيادة االختناقات املرورية 
اصبح إلذاعاتنا الكويتية نكهة 

وحملة ونبرة إيجابية وفقكم اهلل 
لألفضل آمني.

نقش القلم

Yousufyacoubq@hotmail.com
د. يوسف يعقوب البصاره 

ذكرنا في مقالنا السابق كيف أن تصريحا ألول رئيس 
وزراء إسرائيلي ديفيد بن جوريون وآخر لوزير 

الدفاع موشى ديان قبل عقود خلت كان قوال وأمس 
فعال في شتات أمتنا، وكيف أنهم وصفونا بأننا أمة 

غبية ال تقرأ وال تفهم.
ومن نزعة اليهود وسماتهم أنهم في حركة دميومية 

)مستمرة( وليسوا بساكنني، السيما فيما يتعلق 
بأمنهم وأمانهم. فلم يثبتوا البتة على منهجية سياسية 

واحدة. فمن بعد تبني احلروب والدمار واملؤامرات 
انتهجوا نشر الربيع العربي وفيه يقتل املواطن 

مواطنيه دون أن تُطلق رصاصة البتة على إسرائيل.
وفي نهجهم احلالي ارتأوا من فرص مصاحلة حماس 

وفتح تأسيس دولة فلسطينية كونفيدرالية مع األردن 
ومصر مبشروع باركه األميركان وباقتراح من رئيس 

وزرائهم نتنياهو ومبباركة من الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، فما مكونات - أو لنقل مؤقتا أسرار - 

هذه االتفاقية؟
٭ الضفة الغربية حتت الوصايا األمنية األردنية بتعهد 

أردني حلفظ أمن الكيان الصهيوني.
٭ تتولى السلطة الفلسطينية مسؤولية وتبعية األمن 

الداخلي.
٭ كونفيدرالية مع األردن حتت وصاية أمنية.

٭ تتولى إسرائيل الرعاية األمنية لشعبها قاطني 
املستوطنات.

٭ تعترف إسرائيل بدولة فلسطينية كونفيدرالية مع 
اعتراف دولي، وكذلك اعتراف مجلس األمن، ولكن 

دون القدس كعاصمة.
٭ توسعة مطار قلنديا وفتحه للطيران واملالحة 

اجلوية على أن  يدار رسميا من الفلسطينيني وفعليا 
من خبرات أجنبية.

٭ فتح معبر جتاري ومنطقة حرة في أريحا مع إنشاء 
محطة كهرباء نووية بالضفة الغربية )ليسهل تدمير 

الفلسطينيني متى شاءوا(.
٭ يوضع قطاع غزة حتت الوصايا األمنية املصرية 

مع تعهدها بحفظ احلدود مع الصهاينة ودمجه 
كونفيدراليا مع مصر.

٭ حتويل حركة حماس إلى حزب سياسي وتفكيك 
أجنحتها العسكرية وإحلاقها باألمنية.

٭ تلتزم مصر والسلطة الفلسطينية بتزويد إسرائيل 
واملستوطنات باملياه العذبة مبجمع غوش قطيف 

وماكروون.
٭ تواجد قوات دولية حلفظ السالم )وهذا يعني سالم 

وأمن إلسرائيل(.
٭ يدار مطار في غزة اسميا من الفلسطينيني وفعليا 

من قوات دولية.
٭ فتح منطقة حرة جتارية مع مصر.

هذه بنود من اتفاقيات تدرس بني األطراف سالفة 
الذكر وبعد االتفاق عليها يقوم عباس بجولة عربية 

إلقناع رؤسائها بذلك ليشهر اتفاقا فلسطينيا - 
صهيونيا برعاية أميركية وحتالف عربي.

وبعد كل هذا، واتفاق أصحاب الشأن بذلك، ملاذا نحن 
ككويتيني نحاول أن نكون ملوكا أكثر من امللك؟ 

فلنعرف حجمنا وواقعنا.
بقي أن نعرف أن الدميوغرافية )إحصائية السكان( 

بينت أن عدد العرب 1.5 مليار نسمة، وعدد اليهود 14 
مليون نسمة، أي 1:107 وان إسرائيل محاطة بكماشة 

من دول عربية!

هل نحن حقًا أمة 
ساذجة غبية؟ )2(

قل احلق

عندما تقوم بعمل خاطئ بحق الناس فإنهم 
ينتظرون منك تصحيح الوضع وبداية األمر 
يجب عليك أن تعتذر وتعترف لهم مبا قمت 

به اجتاههم، فكما قيل »االعتراف باحلق 
فضيلة« ومن بعدها يُترك لك تصحيح ما 
قمت به بطريقة ترضيهم ليسامحوك إن 

قبلوا اعتذارك.
تقدمي االعتذار يسبقه إحساسك بالندم عما 
فعلت أو قلت، فالندم دليل على إنسانيتك 

ورجاحة عقلك، وهو اعتراف داخلي في 
نفسك بأنك قد أخطأت، ودليل أنه ال زال بك 

بعض اخلير وأال تأخذك املكابرة التي قام 
بها إبليس الرجيم.

طرق االعتذار تختلف من مجتمع ملجتمع 
آخر، فهناك طرق يفرضها املجتمع على من 

أخطأ بأمر ما، فكما يقال إن الطريقة التي 
نشاهدها بالقسم لدى كثير من الشعوب، 

حيث يطلبون منه أن يفتح راحة يده، وهي 
عادة كانت متبعة سابقا ألنهم كانوا يسمون 

يد املذنب من الداخل.
في إحدى القبائل االفريقية لديهم طريقة 
جتعل املخطئ يبكي دماً حني يكتشفون 

كذبه حيث يجبرونه على توزيع نصف ما 
ميلك على أبناء قبيلته الفقراء، وال يعطي 

املخطئني السابقني حتى لو كانوا أفقر أبناء 
القبيلة، مما يجعل اغلبهم ال يقدم على 
اخلطأ بحق أي شخص ألنه ال يريد أن 

يخسر ما ميلكه.
من العادات املتبعة في جمهورية بنغالديش 
باالعتذار والندم والتأكيد على عدم العودة 

للخطأ أو الكذب هي مسك شحمة األذن 
وجرها لألسفل، وال نعرف ما املقصود 

بها وهل يعتبرون تلك الطريقة هي طريقة 
مقنعة لهم بقبول االعتذار؟

لو كانت الطريقة االفريقية متبعة في الكويت 
الحتار املخطئ ألنه لن يجد صادقني يعطيهم 

نصف ما ميلك، ألن جميعنا كاذبون، لذلك 
اطمئنوا فلن تخسروا أموالكم، أما الطريقة 

البنغالديشية فلو طبقناها بيننا لتعثرنا 
بآذان بعضنا من كثرة شدها، ألن الشد 

يطول اآلذان وأصبحنا شعبا يُلقب بأصحاب 
اآلذان الطويلة، وفهمكم كفاية.

أدام اهلل الصدق والصادقني في مجتمعنا، 
وال دام أصحاب اآلذان الطويلة الذين أصبح 

اجلميع يقلدهم.

كانت كلمة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في افتتاح مجلس األمة »نبراسا« 

و»جرسا« لنا جميعا يتحتم علينا أن نكون على 
أهبة االستعداد جلميع االحتماالت التي ستدور 
باملنطقة مستقبال، فكانت رسالة سموه حفظه 
اهلل رسالة الوالد ألبنائه احلريص على شعبه 

ويرسم بخطابه خارطة الكويت املستقبلية.
لقد شدد سموه حفظه اهلل على ضرورة 
احملافظة على أمن الكويت واستقرارها 

وحرصه الكبير على أهمية الوحدة الوطنية 
وأن تكون الغاية األولى والهدف األعلى للجميع 
ألنه السور احلامي للكويت وأن يكون »األمن« 

هو هم اجلميع ألن بفقدانه ينعدم كل شيء، 
تلك الكلمات جاءت لشعوره بالتحديات القادمة 

سواء باخلارج أو بالداخل، لقد كانت كلماته 

»دستورا« للجميع بأن يسير على خطاه، ولقد 
حذر سموه من خطر الفتنة الطائفية وضرورة 

تكاتف اجلميع على التصدي لها والتي قد 
سببت »شرخا« في احمليط القريب من الكويت، 
ولقد شدد على ضرورة أن يكون الوالء األول 

واألخير إلى الكويت فهي أمنا جميعا وإن 
اختلفنا في أمور كثيرة، إن تركيز سموه حفظه 

اهلل على إصالح االقتصاد الوطني لشعوره 
بأنه هو العمود األساسي الذي تقوم عليه كل 
دول العالم وإن العنصر البشري الكويتي هو 
القادر على إصالح ذلك الوضع بإذن اهلل لهو 

حافز كبير للجميع لتشمير السواعد من أجل 
بناء كويت املستقبل.

وقد شدد سمو األمير على ضرورة التزام 
اجلميع بالتهدئة من أجل احتواء األزمة بإذن 

اهلل وحتى تصفو القلوب ويرجع مجلس 
التعاون اخلليجي صرحا شامخا، كما أعرب 
سموه عن أسفه من إساءة استخدام البعض 
لوسائل التواصل االجتماعي في إثارة الفنت 

واإلساءة للشعوب واحلكومات.
أخيرا.. على اجلميع أن يكونوا سندا وعونا 

لوالدنا صاحب السمو، فاخلطر الداخلي 
واخلارجي يتطلب أن يكون نسيجنا الوطني 

متينا ضد أي خطر محتمل، ونقول له جميعا: 
سمعا وطاعة نحن عصاك اللي ما تعصاك.

دمت لنا »ذخرا« يا صاحب السمو أميرا ووالدا، 
وحفظك اهلل من كل سوء، وأطال في عمرك 

وأمت عليك موفور الصحة والعافية، حفظ اهلل 
الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه اللهم 

آمني.

تباينت آراء الكويتيني حول طرد الرئيس 
الغامن للوفد اإلسرائيلي من جلسات 

مؤمتر البرملان العاملي بني مؤيد متحمس 
بدافع شرعي أو قومي أو إنساني ضد ما 

يفعله يهود إسرائيل من تقتيل وتنكيل 
بالفلسطينيني العزل وانتهاك جلميع حقوقهم 

الشرعية واإلنسانية، وبني طرف آخر 
معارض ينطلق في معارضته من التجربة 

املرة الصطفاف الفلسطينيني داخل الكويت 
احملتلة وخارجها إلى جانب الغزو العراقي 
وتأييدهم احلماسي له، ويبقى طرف ثالث 
متحفظا يرى ان الرئيس الغامن كان منفعال 

وعاطفيا أثناء مطالبته الوفد اإلسرائيلي 
مبغادرة القاعة وكان يتعني عليه البعد عن 

العاطفة واستعراض تاريخ انتهاكات الصهاينة 
لألعراف ومواثيق حقوق اإلنسان لتدرج 

كوثيقة شاملة في مضابط البرملان العاملي، 

وأميل للرأي األخير إال أنني ال أرى تقصيرا 
من الغامن الذي تصرف وفق املعطيات التي 

رأى في حينه انها حتقق له هدفه.
املهم في احلدث انه حقق غاياته عربيا وعامليا 
فقد دحض كل ترهات املغرضني الذين دأبوا 
على إظهار اخلليج وشعوبه على انهم سبب 
النكبة الفلسطينية وانه السبب في استمرار 

احتالل فلسطني!
محليا جاء احلدث االستثنائي لينسف الربط 

بني سوء أداء البرملان ومرسوم الصوت 
الواحد، فها هو رئيس برملان الصوت الواحد 
يقدم للكويت مجدا لم تستطع كل برملاناتها 

السابقة منذ الفصل التشريعي األول إلى اآلن 
تقدمي مثيل له فأصبح اسمها ميجد حتى 

في طوابير الصباح في املدارس االبتدائية 
العربية، ان أداء برملان الصوت الواحد 

ليس بأسوأ من أداء البرملانات التي سبقته 

واشتهرت بصفة برملانات املعارضة بينما 
يراها غالبية الكويتيني على انها لم تكن أكثر 

من برملانات أعاقت حتقيق طموحات األمة 
فلم يطرح فيها أي من تطلعاتها احلقيقية في 

النماء وحماية مستقبل الوطن مثل تنويع 
مصادر الدخل وتطوير التعليم والشروع 

في مشاريع التنمية الكبرى ومحاربة الفساد 
بصورته الشاملة ال التركيز على بعض 

شخوص احلكم بهدف إقصائها خلالفات 
شخصية أكثر منها قضايا مبدئية وإن كان 

من الواجب التأكيد على فساد معظم املتهمني 
في اجلهازين احلكومي والبرملان.

لقد ألزم الرئيس الغامن ببراعة واقتدار كل 
معارضيه بالتصفيق له وبرهن على ان 

تردي البرملان امنا يعود الى سوء اختيار 
الناخبني وتدخل احلكومة لصالح مؤيديها من 

املرشحني.

saad.almotish@hotmail.com

samy_elkorafy@hotmail.com

dralialhuwail@yahoo.com

سعد المعطش

سامي الخرافي

د.علي عبدالرحمن الحويل

العقاب 
البنغالديشي

سمعًا وطاعة يا 
صاحب السمو

شكرًا األخ 
الرئيس

رماح

جرس

الزاوية

هل ظهور وسائل إعالم جديدة، أضر بالعملية 
اإلعالمية أم أنه خدمها وقدم خدمات جديدة للناس، 

وهل هو تطوير للعمل اإلعالمي أم إساءة ورداءة 
وضرر؟!

ورغم أنه لكل جيل وسائله وأدواته التي ينحاز إليها 
ويتمسك بها، وأنا أنتمي إلى جيل سلفت ومضت 

وسائله وأدواته التي أطلقته، أو أنها واقفة على باب 
الوداع، وأعني بتلك الوسائل واألدوات الصحافة 

الورقية التقليدية، فإن انتمائي هذا ال يخولني أن 
أقف محاربا مجاهدا رافضا ما يستجد من وسائل 

وأدوات في املهنة اإلعالمية.
هذه الوسائل اجلديدة أو املنابر اإلعالمية أو 

املنصات كما يسميها البعض، لها جنومها الذين 
تألألوا في سمائها واحتلوا ساحاتها وصاروا 

من علية القوم اإلعالميني، يتتبع الناس أخبارهم 
وكتاباتهم وتعليقاتهم املصورة بشغف بالغ 

وينحازون إليهم ويصدقونهم ويدافعون عنهم 
بشكل جدي ال يقبلون التشكيك بهم كمصادر 

خبرية إعالمية، حتى انهم شغلوا احلكومات 
واجلهات الرسمية وأجهدوها في الرد عليهم 

وتكذيب ما أشاعوا أو تعديل ما كتبوا أو تصحيح 
ما أعلنوا.

هذا الواقع أفرز كما أسلفت جنومه الذين ال قبل لنا 
نحن املنتمني إلى القبيلة اإلعالمية القدمية بكل ما 
فيها من أصول وتقاليد وتنظيم ودقة، مبجاراتهم 

أو حتى محاذاتهم، ناهيك عن منافستهم أو التفكير 
بدحرهم وإبعادهم خارج امليدان اإلعالمي.

نحن لسنا قادرين على ذلك، ولكن هم القادرون على 
إقصائنا وإبعادنا وإهالة التراب على زمننا الذي ولى 
بفعل فاعل اسمه اإلعالم اجلديد واإلعالميون اجلدد.

بكل تأكيد أنا لست حزينا ألن هناك من خرج من 
املجهول ليدحرني ويدحر زماني ويخرجني مبلال 
بعرق الهزمية، بل على العكس من ذلك فهو رمبا 

يكون أمرا مفرحا رغم إصابتي وهزميتي بسببه، ألنه 
دليل على أن احلياة خالقة وال تتوقف وأن اإلبداع 
فيها سنة وطبع حميد، وهذا دافع لألمل يدلل على 
ان احلياة بخير وأن اإلبداع واخللق لدى الناس من 

املسلمات وأن التاريخ يهزمه الواقع، وذلك خير من أن 
يهزم التاريخ احلاضر.

هذه طبيعة احلياة وسنة اهلل في خلقه، جتديد وخلق 
وإبداع، واملهم في كل ذلك خدمة اإلنسان وكل ما هو 

على وجه األرض.

katebkom@gmail.com
صالح الشايجي

احلاضر 
يهزم التاريخ

بال قناع

عزة الغامدي
منذ أن ُوضع الدستور الكويتي في عام 

1962 وهناك قواعد دستورية ثابتة كفلها 
الدستور لضمان كافة احلقوق جلميع 
األطراف، إال أن عملية تقنني القواعد 

الدستورية ترك الدستور الكويتي للمشرع 
احلرية في تقنني هذه القواعد لضمان 

املمارسة السليمة للحياة السياسية الكويتية 
لضمان حقوق كافة األطراف.

ومن أبرز القواعد التي كفلها الدستور 
الكويتي هي الفصل بني السلطات الثالث 

أال وهي السلطة التنفيذية والتشريعية 
والقضائية لضمان املمارسة السليمة للحياة 

السياسية.
إال أن تأخر التشريع لدينا بات واضحا 

وبشكل جلي وباألخص في األزمات فحني 
يحدث امر معني دائما ما ينكشف لنا ضعف 

التشريع وعدم مواكبته ملستجدات العصر 
املتسارعة واملتتالية وهذه اخلصيصة تعتبر 

احد ابرز عيوب التشريع التي ال ميكن 
تالفيها إال ان املختصني بالقانون البد أن 

يتصدوا لها بوضع الفرضيات املسبقة 
للتمكن من معاجلة كافة السلبيات التي قد 

تطفو على الساحة.
وقد تكون أبرز حادثة حدثت مؤخرا هي 

استجواب الشيخ محمد العبداهلل، فقد أبرزت 
احدى أبرز سلبية في التشريع لم تتم 

معاجلتها مسبقا وهي املادة 101 من الدستور 
التي أعطت أعضاء السلطة التشريعية احلق 

في طرح الثقة بالوزراء دون ان تشير هذه 
املادة إلى اآللية التي يتم من خاللها إجراءات 

تقدمي طلب طرح الثقة بحيث كانت املادة 
عامة بشكل كبير دون ان حتتوي تنظيما 
آللية التنفيذ بحيث اكتفت بتقدمي عشرة 

أعضاء طلب طرح الثقة وجعلته كافيا لطلب 
جلسة طرح الثقة بالوزير.

إال أنه ونظراً ملا الحظناه في اجللسة 
األخيرة في استجواب الوزير الشيخ محمد 
العبداهلل بات واضح التعسف في استخدام 

هذا احلق واملزاجية الواضحة من قبل 
النواب دون االرتكاز على قاعدة سليمة 

فباتت املزاجية تتحكم في طلبات طرح الثقة 
وهذه املمارسة السياسية مرفوضة من قبل 

أطياف كبيرة من أبناء الشعب الكويتي وبات 
من الضروري أن يصاغ تشريع يحدد آليات 

طلب طرح الثقة، فاملادة أتت عامة وتقنينها 
من املمكن وتعتبر ضمن األدوات الدستورية 

أيضا بحيث أصبح من الضروري أن يتم 
تعيني محكمة مختصة للفصل في جدية 
طلبات طرح الثقة على أن ينص القانون 

أن يوقع العشرة على طلب طرح الثقة 
ثم تعرض على احملكمة املختصة ليتحقق 

القضاء من مدى جدية طلب طرح الثقة وهل 
هو يخضع للمزاجية واالنتقائية أم أنه جدي 
وإذا كان وفقا للهوى فترفض احملكمة طلب 
طرح الثقة ويعتبر الطلب الغيا، أما إذا تبني 
للمحكمة اجلدية فبعدها تعقد جلسة طلب 

التصويت على طرح الثقة.
وذلك ألن عبارة طرح الثقة بالوزير عبارة 
بشعة فمن املشني ان تتهم بانك غير اهل 
بالثقة دون ان يكون هناك جهة محايدة 

تفصل باجلدية وتكون مختصة ولها أدواتها 
بالتحقق من اجلدية في طلبات طرح الثقة 
وهذه اآللية أبدا ال تنافي احلق الدستوري 

في االستجواب ولكنها تضمن حقوق 
الوزير بأال يقع حتت مزاجية النواب.

رسالة
إلى أمي الروحية الشيخة د.سعاد الصباح أود 
أن أقول لك بأنني إحدى بناتك التي تربت على 

أشعارك منذ الصغر فمنذ ان تعلمنا قراءة 
الشعر وأشعارك تربت عليها أجيال وكنت أنا 
منهم، وأود أن أشكرك باسمي وباسم جميع 

أبناء الشعب الكويتي الطيبني على حسن 
تربيتك للشيخ محمد العبداهلل فأنت قدمتي 
للكويت قائدا عظيما ذيع عنه الكرم وحسن 

اخللق واألمانة والتواضع واملثابرة ألجل 
نهضة الكويت وشعبها، وأود ان أقول لك 

بأنك لست وحدك وأننا جميعا لم نصدق وال 
كلمة مما جاءت به صحيفة االستجواب وأنا 
وكثر ثقتنا بالشيخ محمد العبداهلل ال حتدها 

حدود فهو حفيد املغفور له الشيخ مبارك 
الكبير رحمه اهلل وكل حلفاء الشيخ مبارك 
الكبير أحفادهم حلفاء أحفاد الشيخ مبارك 

الكبير.

محكمة مختصة 
للتحقق من جدية 
طلبات طرح 
الثقة!

رأي


