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لم تعد القهوة مجرد مشــروب، بل أصبحت صلة 
الوصل بني أفراد املجتمع بغض النظر عن طبيعة عالقتهم 
ببعضهم البعض. القهوة ثقافة يشترك فيها العالم أجمع، 
لكن تختلف طريقة التعامل معها من مجتمع إلى آخر.

تعد القهوة املشــروب األكثر شــعبية في العالم، 
ويستهلك يوميا قرابة ٣ مليارات كوب من القهوة في 
شــتى أنحاء العالم، ويتناولها الناس في املنازل وفي 
املقاهي التقليدية والفنادق واملطاعم، كما يرتشــفونها 
في القطارات والطائرات، وقد أصبح احتســاء القهوة 

ظاهرة تترافق مع احلداثة.
ملاذا يأتي أجود أنواع النب من املرتفعات الشاهقة؟

تعتبر اليمن أول بلد قام بزراعة وتصدير النب إلى 
العالم، حيث كان النب ومازال يزرع في مرتفعات السروات 
اليمنية، وحتديدا في مناطق شاهقة مثل حراز وعتمة 
وآنس وغيرها من املناطق اجلبلية التي يصل ارتفاعها 

إلى أكثر من ٣٢٠٠ متر عن سطح البحر.
كما ساعد املناخ الرطب والبارد في مرتفعات اإلنديز 
الكولومبية على خلق ظروف مثالية إلنتاج قهوة أرابيكا 
املميزة، وبهذا أصبحت كولومبيا تشتهر بإنتاج بعض 

من أجود أنواع النب في العالم.
يــزرع أفخر أنواع النب الكولومبــي في مرتفعات 
اإلنديز الشاهقة، وحتديدا في مقاطعة كالداس اجلبلية 
غرب العاصمة بوغوتا، والتي تقع على ارتفاع ٥٩٠٠ قدم 
فوق مستوى سطح البحر، وهي املنطقة ذاتها التي تأتي 

منها قهوة ماستر أوريجني الشهيرة.
 (ICO) املؤسسة العاملية للنب

تأسســت عام ١٩٦٣ عندما دخلت االتفاقية الدولية 
األولى للنب حيز التنفيذ في عام ١٩٦٢ ملدة خمس سنوات، 
واستمرت في العمل مبوجب اتفاقيات متتالية مت التفاوض 
بشأنها منذ ذلك احلني. وتشمل هذه االتفاقية الفترة من 
١٩٦٨ الى ٢٠١١. ويجتمع املؤمتر العاملي للنب كل أربع إلى 
خمس سنوات بهدف املساهمة في تعزيز أهداف االتفاقية.

أبرز الدول املصدرة للقهوة في العالم

البرازيل، ڤيتنام، كولومبيا، إندونيسيا، إثيوبيا، الهند، 
املكسيك، غواتيماال، بيرو، هندوراس. وقد بلغت قيمة 
صناعة تصدير حبوب القهوة نحو ٢٠ مليار دوالر في 
عام ٢٠١١، لتكون بذلك القهوة ثاني أكثر السلع تصديرا 

في العالم بعد النفط.
التغيرات املناخية وآثارها 

نظرا ألن أزمة املناخ تسبب فوضى في أمناط درجات 
احلرارة وهطــول األمطار في جميع أنحاء العالم، فإن 
أحد احملاصيل العديدة املهددة هو النب النفيس للبشرية.

تعتبر أشجار النب شديدة احلساسية للتقلبات املناخية 
والطقس غير املعتاد وعلى رأسها موجات الصقيع التي 
قد تضرب منطقة اإلنتاج، وهو األمر الذي قد يتسبب 
في أضرار جسيمة وتعرقل عملية اإلنتاج، وهذا ما تعاني 
منه البرازيل حاليا، أكبر منتج للنب في العالم. كل هذه 
التقلبات أفضت إلى ارتفاع أسعار النب، والتي وصلت 
إلى أعلى مستوياتها في ست سنوات باألسواق العاملية، 
كما أنها ستتسبب في انخفاض محصول العام املقبل.

عزيزي القارئ في النهاية، ومع مرور الوقت، يبدو 
أنك قد تذهب إلى املقهى املفضل لديك، أو املتجر لشراء 
عبوة من القهوة التي حتبها، لكن اجلودة لن تكون هي 
نفسها التي اعتدتها سابقا، ستتأثر األسعار مستقبال، 
وسيكون من الصعب في بعض األحيان احلصول على 

فنجان قهوة ساحرة.

األعراض هي مؤشرات لوجود 
خلــل في أي حقــل، وتكون هذه 
املؤشــرات وفق قناعة قائلها، قد 
تقنع أو ليس لها أثر، إال أنها في كثير 
من األحيان تدل هذه األعراض على 

مراجعة املرض وإجراءات عالجه.
يكمن املرض غالبا في الصحة 
واألخالق والعالقات وغيرها، حيث 
تتضح هــذه األعراض وحتدد كل 
خلل في املشــكلة، إال أن بعضها 
ينبع عن حالة نفسية أو ردة فعل 
أو انتصار للذات وهذا حلها صعب 

الوصول إليه.
بدأت هذه األعراض بصورتها 
اجلديدة في عصرنا احلالي تعبر 
عــن رأي صاحبها دون النظر إلى 
االعتبارات األخــرى والتي ميثل 
بعضها مصير األمة، بل إن الدفاع 
املستميت عن هذه األعراض يؤثر 
سلبا في متاسك األمة وتالحمها، 
فلكل شــاردة وواردة تثار بعض 
األعــراض على مســتوى الفكر 
واملذهب وحب الوطن والوالء له، بل 
كل يخوض في إقحام رأيه ويقول أنا 
«أبو العريف»، ال تأخذه في املسلمني 
إالً وال ذمة، كما أنه ال يعي دوره في 
املجتمع ويثير البلبلة ليقنع الناس 
أنه هــو احلريص وصاحب العلم، 
الناس بسكوته  لو يكرم  واألصل 

لكان خيرا له ولهم.
إن الوطــن يتعرض في اآلونة 
األخيرة إلى عثرات يفتعلها البعض، 
ولو سكتوا والتمسوا األعذار وتركوا 
أهل املعرفة واالختصاص كي يقوموا 

بدورهم خلرجنا بنتائج صائبة.

ظهرت صيحة الوجبات السريعة 
منذ عدة عقود وانتشرت بسرعة 
في جميــع أنحاء العالــم إذ إنها 
جذبــت العديد من املســتهلكني 
بسبب التســويق احملموم املوجه 
جلميع فئــات املجتمع وأصبحت 
ثقافة الوجبات السريعة هي السائدة 
وبدأت تختفــي الوجبات التراثية 
التقليدية التي كانت تفخر بإعدادها 
كل امرأة كعالمة متيز لها في أسرتها 
وبني قريناتها في املجتمع وكذلك 
بدأت تختفي الوجبات الصحية التي 
تساعد في احلفاظ على صحة القلب.

ومن املثير أن الوجبات السريعة 
انتشــرت كثقافة جديدة باحلياة 
وليس فقط كنمط وأسلوب للتغذية، 
فلم يعد أحد يطيق االنتظار حتى 
إمتام طهي الوجبات التقليدية ومن 
ثم ضمان اجلودة وحتقيق الفائدة، 
ويبدو أن أنصار الوجبات السريعة 
قد حولــوا حياتهم إلــى الوتيرة 
السريعة حتى في اتخاذ القرارات 
إذ إن القرار إن كان شخصيا فهذا 

يعتبر من اخلصوصية.
أمــا إن كان قرارا عاما وميس 
املجتمع فيجب إعداده وعدم التسرع 
في تقدميه حتى ال يكتشف بعد فترة 
عن تداعيات يصعب عالجها متاما 
مثل ما نتج عن الوجبات السريعة 
من انتشار السمنة وزيادة الوزن 
ومرض السكر وأمراض الغدد والتي 
ألقت بأعبائها وتداعياتها على صحة 
األفراد واألسرة واملجتمعات وأثقلت 
كاهل النظم الصحية وعرقلت خطط 

التنمية.
الدرس املستفاد  ومن ثم فإن 
مما أصاب البشرية بسبب الوجبات 
الســريعة التحضيــر هو تفادي 
القرارات ســريعة التحضير بأي 
موقع وبأي مســتوى فقد حتقق 
ردود أفعال سريعة ولكن تداعياتها 
تظهر بعد فترة وتكون تكلفة إصالح 
تلك التداعيات باهظة الثمن إداريا 

ووظيفيا واقتصاديا وسياسيا.
القرارات  وأمتنى من متخذي 
إلــى احلكمة  التمهــل والركون 
والرؤية والبصيرة حتى ال يتسببوا 
املدى  بتداعيات وأضــرار بعيدة 
بسبب القرارات السريعة وحتى ال 
تتكرر جتربة الوجبات السريعة التي 
قلبت املوازين والتي مهما أضفنا 
لها النكهات واخللطات فلن يخفف 
من آثارها وتداعياتها. وكذلك فإن 
القرارات السريعة ميكنها أن تؤدي 
إلى سلب احلقوق أو تعطيل العدالة 
أو حرمان املستحقني من وظيفة 
قيادية أو إشــرافية أو هدر للمال 

العام دون مبرر يذكر.

التابعة ملساكنهم،  السكنية واملواقف 
ويستمر التجاوز دون عقوبات قانونية!

من جانب آخر يجب تنبيه اجلميع 
إلى مشكلة تزاحم املركبات في املناطق 
املكتظة بالسكان قرب مواقع احلفالت 
واملناسبات وغيرها، فعلى من يرتاد 
هذا األماكن توخــي احلذر من إيذاء 

خلق اهللا، يرحمكم اهللا تعالى.
يجب التعامل بحزم جتاه السيارات 
املتكدســة بال قائد «بأن يكون هناك 
ســحب وعقاب ومحاسبة عاجلة بال 
تردد منعا للفتور وتفعيل الواســطة 
التي ال تقــل ضررا عن وباء العصر 
التسامح مع  الكوروني، ويجب عدم 
أي مشــاغب ومتالعب بالقانون، بل 
البــد من وضع حد له وألمثاله طالت 

أعماركم»!

النفسية، فال متلك كل األسر املبالغ 
املالية ليذهبوا بأبنائهم إلى املجمعات 
التجارية واأللعاب اإللكترونية املكلفة 
ماديا، وال يحتمل أولياء األمور األخطاء 

احلكومية.
أدعو اإلخوة النواب إلى التحرك 
السريع للضغط على احلكومة إلعادة 
افتتاح املدينة الترفيهية، وإعادة دراسة 
احلالــة الرائعة التي كانت على أعلى 
مستوى في الدولة وإعطاء املسؤولني 
احلرية في العمل السياحي املنضبط 
الكويت،  أخالقيا والذي متيزت فيه 
نعم لم يكن ميلك الكثير من املوارد 
املوجودة حاليا، ولكنه كان ميلك الروح 
احلقيقية حلب الكويت والنهوض بها.
إن إعــادة بناء األماكــن واملدن 
الترفيهية واجب وطني كبناء املؤسسات 
اخلدمية املختلفة، ومن اخلطأ إغالقها 
كلها في وقت واحد، وعلى احلكومة 
أن تتدارك هذا األمر وترجع الكويت 

مرة أخرى درة للخليج.

الظروف اجلوية.
بات من الضروري على اجلهات 
املســؤولة في هيئة الغذاء أن تفعل 
دورها وتكثف رقابتها، وتطبق القانون 
املخالفني من أصحاب احملالت  على 
وتتأكد مــن التزام اجلميع بالقانون 
وتتوقف عن التنبيهات التي ساهمت 
في متادي البعض سواء كانت متعلقة 
باالشتراطات الصحية داخل احملل 
أو ما يتعلق بالعمالة أو تخزين املواد 

الغذائية.
يجب عليهم القيام بجوالت شبه 
يومية على املطاعم واحملالت املتداولة 
للمواد الغذائية بشكل مفاجئ سواء 
كانت أسواقا مركزية أو مخازن جملة 
للتأكد من ســالمة الغذاء املعروض 
وحترير املخالفــات، وتطبيق اغلظ 
العقوبات التــي منحها لهم القانون 
في معاقبة مخالفي القوانني واللوائح 

املنصوص عليها.
نأمل من الهيئة عمل مسح ميداني 
من قبل قيادييها والنزول إلى أرض 
امليدان والتأكد بأنفسهم من تطبيق 
القانــون ألن عملهم متصل بصحة 
وســالمة الغذاء املقدم لنا، فالبد من 
احلزم وعدم التراخي في هذا اجلانب. 

(٢٣))، فهــي تقرأ بعد احلدث وعقب 
األخذ باألسباب، ووقتها تبدو قوتها، 
حني حتقق قوة وحالة نفسية إيجابية 
لإلنسان (لكيال تأسوا على ما فاتكم)، 
وتطفي على نفسه تلك الراحة والقناعة 
والتسليم مبا حدث، وجتعل ردة فعله 
متزنة إذا أخذ باألسباب ثم عرف أن 
هذا قدره، وخالفا لذلك وعند إهمال 
األسباب ستكون ردة الفعل غير متزنة!
بعض السذج من البشر تراوحوا 
في مواقفهم في هذا الشأن بني اإلفراط 
والتفريط، فهنــاك املتواكلون الذين 
أســرفوا في الركون الى القدر دون 
إعمال األمر الشرعي بضرورة األخذ 
باألسباب، وهناك السببيون إن صح 
وصفهم بذلك ممن أفرطوا في التعلق 
القدر مغفلني أن  باألسباب وأهملوا 
األمر كله بيــد اهللا عزوجل، وما بني 
هؤالء وأولئك يأتي الفهم السليم في 
قوله ژ «أعقلهــا وتوكل» فالتوكل 
الصحيح يتضمن األخذ باألسباب وال 

يعارضها وال هي تعارضه.

املزايدات ملن هو األحق بالوقوف، حتى 
وإن كان اخلطأ بارزا، وأحيانا يكون 
التجاوز على مواقف املعاقني من بعض 
القوارير، دون مراعاة لذوي االحتياجات 
اخلاصة ومن لهم األولوية أمام العمارات 

االهتمام بهذه األماكن السياحية فهل 
يعقل أن تكون دولة بجميع مناطقها بال 
مدن ترفيهية لألطفال وألولياء األمور 
للخروج من ضغوط احلياة اليومية؟!

إن إغــالق األماكن الترفيهية في 
الكويت يعتبر جرمية في حق األبناء، 
وكأن هذا األمر منسي ال يتحدث عنه 
أحــد من النــواب وال يعنيهم، فهذا 
اإلغالق يدخل األبناء في خانة العقد 

هناك منهم من هو ملتزم ذاتيا ولكن 
هناك من يتفاخر مبخالفة القانون. 

املالحظ أن هناك بعض احملالت، 
وخصوصا بعض املطاعم التي ال يلتزم 
عمالتها بالقانون الذي مينع بيع املادة 
الغذائية خارج أبواب احملالت، حيث 
نالحظ تعديا صارخا من قبل هؤالء 
بعرض أســياخ الشاورما في الهواء 
الطالق دون وجود أي اشــتراطات 
صحيــة تذكر حتافظ على ســالمة 
الغذاء التي تتطلب من أصحاب هؤالء 
احملالت جتهيزه وبيع املادة الغذائية 
داخل احملل، وليس باخلارج ما يجعل 
الغذاء عرضه للتلوث والتسمم بسبب 

األثر النفسي السلبي للحدث، وقلبه 
إلى إيجابي، بعد أن يكون اإلنســان 
قد أخذ بكل األسباب ثم حدث ما هو 
خارج طاقته ولم يكن في احلسبان، 
وبهذا املعنى جاءت اآلية الكرمية (ما 
أصاب من مصيبة في األرض وال في 
أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأها 
إن ذلك على اهللا يســير (٢٢) لكيال 
تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا 
آتاكم واهللا ال يحب كل مختال فخور 

املستشفيات واملراكز الصحية داخل 
املناطق وكذلك مواقف األهالي، خاصة 
خالل العطل األسبوعية واملناسبات.

وتلعب التجاوزات بسبب الوقوف 
اخلطأ في هــذه املواقف، وقد تثور 

وكنا على موعد بأن نكون الدولة 
األولى خليجياً في ذلك الوقت بتنوع 
األماكن الترفيهيــة، ولكن من دون 
أماكن  الكويت بال  مقدمات أصبحت 
أو واجهات سياحية، فأغلقت  ترفيه 
املدينة الترفيهية عام ٢٠١٥ للترميم ولم 
تفتح إلى اآلن، وأغلقت حديقة الشعب 
عام ٢٠١٧، وال أعلم سببا منطقيا إلغالق 
هذه املنشــآت إال «قلة دبرة» وعدم 

ســواء متعلقة بالعمالة أو بتحضير 
املادة الغذائية املقدمة. 

يجب على الهيئة أن تفعل دورها 
بالشكل املطلوب وتطلعنا على عملها 
بشكل رســمي من خالل تقاريرها 
الرســمية بعدد اجلــوالت اليومية 
واألسبوعية وعدد املخالفات اجلسيمة 
منها خصوصا التي تصل إلى إلغاء 
التراخيص مثال هناك بعض احملالت 
واملطاعم جتد من ذلك التراخي فرصة 
لتشــغيل عمالة من غير تراخيص 
صحية وتروج لبضاعة غير صاحلة 
لالستهالك بسبب عدم وجود رقابة 
صارمة علــى أصحاب املطاعم، نعم 

يختلف عن ذاك بعدها، فقبل الفعل 
ينبغي أن يأخذ املرء بكل األســباب 
املقنعة واملنطقية، مع ما يقع من اخلالف 
املعهود في وجهات النظر بني البشر 
حول ما يؤخذ أو ال يؤخذ به، واختالف 
الناس في هذه األسباب أما القتناعهم 
بها أو غبــاء وعنادا منهم، لكن مبدأ 
األخذ باألسباب يبقى دون خالف عليه.

أما بعد احلدث ووقوع القدر فتأتي 
قوة «قدر اهللا وما شاء فعل» لتخفيف 

املقصود باملواقف املستباحة هو 
مواقف السيارات املشبوهة التي يختار 
قائدوها مكانا لتوقفها «غلط×غلط»! 
مثال ذلك توقف سيارات غير املعاقني، 
ويكون أصحابها من فئة الشباب من 
كال اجلنسني في أماكن توقف سيارات 
املعاقني، مع املخالفة للقانون في وضح 
النهار رغم بروز شعار ينبهك أن املكان 
مخصص ملعاق! وكأن املخالف يقول 
«غصبا عليكــم أوقف مركبتي رغم 
بشاعة مخالفتي لهذا الشعار الواضح 
للجميع بال احترام لكل مخارج تلك 
الكفيلة  الدولية  أو  الشعارات احمللية 

مبنحها كل االحترام»!
وهنــاك أيضا ســيارات يوقفها 
املدارس  أصحابهــا فــي مظــالت 
واملؤسسات الرسمية واألهلية ومواقف 

جيلي هــو الذي فتح عينيه على 
الكويت اجلميلة الرائعة وجيل الترويح 
السياحي الذي كان يؤسس ملنظومة 
سياحية وبتوجيهات مباشرة من سمو 
األمير الراحل الشــيخ جابر األحمد 
الذي كان، رحمه اهللا، يتابع مع أخيه 
وولي عهده سمو األمير الوالد الشيخ 
سعد العبداهللا، طيب اهللا ثراهما، إجناز 
املشاريع وقبلها اختيار الشخصيات 
ذات الصلة بالعمل السياحي كاملغفور 
له بإذن اهللا رائد صالح شهاب والكثير 

من أبناء وبنات الكويت.
وحينها اســتمتعنا ببرنامج يوم 
الشباب  الرياضي ومراكز  األحمدي 
العامة ورحــالت فيلكا  واحلدائــق 
والكثير من األماكن الســياحية التي 
كانت قبلة لكل من يزور الكويت من 
دول اخلليــج وغيرها، وتوجت هذه 
املشروعات السياحية في عام ١٩٨٤ 
الترفيهية، والواجهة  املدينة  بافتتاح 

البحرية عام ١٩٨٨.

هيئة الغذاء واحدة من أهم الهيئات 
املختصة مبا يتعلق بكل األمور اخلاصة 
بالغذاء والتغذية، منها سالمة األغذية 
الكويتي مطلوب  ومالئمتها للسوق 
منهــا دور كبير يجــب أن حتققه 
خصوصا بعد إنشائها كجهة حكومية 
مستقلة ويشرف على عملها وزير 

الصحة.
سابقا كانت الرقابة على احملالت 
املتداولة للمواد الغذائية واملسالخ تقع 
حتت مسؤولية البلدية، وكان هناك 
إجناز ملحوظ وضبطيات وإغالقات 
كثيرة، وبعد إنشــاء الهيئة وانتقال 
غالبية املوظفني من البلدية لها أصبح 
األمر مختلفا متاما، حيث لم نعد نسمع 
عن إجنازات أو ضبطيات أو إغالقات، 
وإمنا مجرد تنبيهات ال تســمن وال 
تغني من جوع رغم وجود العقوبات 
والغرامات التي فرضها القانون لردع 

املخالفني واملتالعبني.
اآلن وبعد هذا التوضيح البسيط 
عن الهيئة نالحظ أن هناك تراخيا في 
عمل الفرق الرقابية في هيئة الغذاء 
والدليل على قلة الرقابة هو انتشار 
للعيان في  املخالفات بشكل واضح 
بعض املطاعــم من تعديات واضحة 

التعامل مع القدر من أعظم احلكم 
والنعم على اإلنســان، والتي متزج 
العقل والفكر من جهة، واحلياة  بني 
واملمارســة والواقع العملي من جهة 
أخرى، سواء ما قبل احلدث وما بعده 

رغم ما بينهما من اختالف.
قبل احلدث، ينبغي أن يتصرف 
اإلنسان مبعزل كامل عن الركون إلى 
القدر والرهان عليه، فيسلم باألسباب 
ويأخذ بها مبنتهى اجلدية واالعتبار 
دون االلتفات إلى القدر وال االحتجاج 
به في التهاون والتقصير من أخذ كافة 
األسباب، وعلى ذلك ال ينبغي أن يقال 
قبل احلدث، كما يخلط بعضهم، «قدر 
اهللا وما شاء فعل»، فقد ورد احلديث 
بهذا اللفظ ولم يكن املقصود أن اهللا 
عز وجل سيقدر وما شاء سيفعل، وهو 
ســبحانه وإن كان سيقدر كل شيء 
إال أن احلديث قبل الفعل يختلف في 
الســياق واملضمون عما بعده، ومن 
احلكمة املطلوبة عندما نخاطب الناس 
أن نعرف أن حديثنا عما قبل املصيبة 
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وتتوالى اإلجنازات واملساهمات التي ستؤدي في 
نهاية املطاف لتحقيق الوصول بالكويت لرؤية ٢٠٣٥، 
وذلك على يد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالــد، وذلك من خالل العديد من النشــاطات بالغة 
األهمية التي جرت مؤخرا، والتي كان بعض منها ما مت 
في لقاء مركز جابر والذي كان حتت عنوان «الكويت.. 
ما بعد اجلائحة»، ولعلنا هنا نذكر بعضها بشكل مبدئي 
والتصريح بوجود ٤ حتديات تتعلق بالقياديني، ومكافحة 
الفساد، وتطبيق ســهل ومعاجلة اخللل االقتصادي، 
واحملافظة على حتسني وضع الدولة باملؤشرات العاملية، 
وقد كان سموه واضحا وصريحا وشفافا عندما صرح 
في اللقاء املذكور بتحديد (٩) مؤشــرات مهمة لبقاء 
القياديني مثــل االلتزام بالتحول الرقمي، وهو أمر له 
أهمية كبرى في اختيار القيادي واستمراره في منصبه 

بناء على املعايير التي حددها سموه.
ويجدر بنا أن نذكر هنا أن عدم القبول باملعامالت 
الورقية في الدولة بعد أن يتم تطبيق «ســهل» الذي 
يعتبر حتديا لكل قيادي في الدولة حيث يجب أن يعي 
القياديون أهمية املرحلة احلالية والنقلة النوعية الكبيرة 
في تطبيق التكنولوجيا املتاحة في العالم خلدمة البشرية 
واملجتمعات والتسهيل على تنفيذ أمور الناس بأيسر 
الطرق من دون معاناة كما كان احلال في الســابق.. 
ويأتي تصريح رئيس احلكومة بعدم تواني احلكومة 
في محاسبة أي مسؤول يثبت تورطه أو محاولة قيامه 
بأمر فيه الفســاد مهما كان شأنه في الدولة، فال أحد 

أكبر من الكويت كائنا من كان.
وجميع تلك القضايا تشكل أهمية بالغة في حتقيق 
الرؤية املنشــودة للدولة والتي تســعى إليها بكل ما 
أوتيت من قوة وعزم، وهــي قضايا حتتاجها الدولة 
على األقل في املرحلة احلالية والظروف التي متر بها 
الدولة وأيضا املنطقة في بعض جوانبها، ومن ناحية 
أخرى فإن تلك اللقاءات التي يقوم بها ســمو الشيخ 
صباح اخلالد تعتبر بادرة لها قيمة كبيرة على صعيد 
البحث والسعي احلثيث للنهوض بالبالد على أكثر من 
صعيد، وال بأس من التأكيد على اجلانب االقتصادي 
والنهوض به والذي يتطلب تكاتف اجلهود بني جميع 
الهيئات والوزارات في الدولة والبرملان والقطاع اخلاص، 
وضرورة التعاون بني جميع األطراف ملا فيه مصلحة 

الكويت وشعبها.
وفي اخلتام، نقول ان أداء رئيس احلكومة احلالي 
يبشر باخلير على صعيد الفترة املقبلة من عمر الدولة 
والتي سيكون لها دور كبير في حتقيق رؤية ٢٠٣٥.

واهللا املوفق.
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