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رؤية سامية حتّل األزمة

شخطة قلم

د.ظاهر هادي املركز

هذا مثل جميل وصالح لكل زمان ومكان، فاملتيح 
في اللغة مبيم مفتوحة وتاء ســاكنة وياء مفتوحة 
وحاء مضمومة، هو الذي يتعرض ألمور ال دخل له 
فيها، هو ما يقال لها عندنا «امللقوف»، ومدور تعني 

باحث، والطاليب املنازعات.
واحلق أن األمثال كثيرة جدا وكلها من الواقع، 
وهي دروس نستفيد منها وعبرة ملن يعتبر، حتمل 
قصصا فيها الفائدة، وهذا املثل له قصة عجيبة جرت 
أحداثهــا منذ زمن طويل في عهد الدولة العثمانية، 
ورمبا قالوا بدال من مدور «شراي» أو دوار وكلتاهما 

تعطي نفس املعنى.
وبومتيح هذا رجل يبحث عن املشاكل والنزاعات 
في كل مكان، بهدف جتيرها جليبه، وهو رجل عربي 
متيز بالذكاء وطالقة اللسان وثبات احلجة، ينتمي 
إلى إحدى القبائل العربية، ويعد بومتيح أول محام 
عشائري بال شــهادة قانون، ولم يسبقه أحد على 
اإلطالق، وقد جنح في مهمته جناحا كبيرا واشتهر 
شهرة واسعة، ومن قصته أنه كان يشتري مديونيات 
الناس الذين عجزوا عن استردادها، فتكون ملكا له، 
بعد ان يدفع للدائن ما يرضيه وهو ال يساوي ربع 
الدين، ثم تصبح املديونية ملكا له بشهادة الشهود 
العدول، ثم يسعى سعيا حثيثا بالترغيب والترهيب 
السترداد املال حتى يستوفيه كامال وهو أضعاف ما 
دفعه للناس، وظل يسير في هذا الطريق حتى أثرى 
ثراء فاحشا، وصار ذا جاه ومال ومكانة مرموقة إال 
أن هذا الطريق غير ممهد ومحفوف باملخاطر، ومن 
ذلك كســبه عداوة أبناء قبيلته والقبائل املجاورة، 
فالمه أهله وأقرباؤه لوما شديدا وطالبوه باالمتناع 
عــن هذا العمل الذي اعتبروه مشــينا، ونصحوه 
فاســتمع الرجل للنصيحة وكف عــن هذا العمل، 
فصارت حكاية بومتيح مضربا لألمثال وتوارثتها 

األجيال جيال بعد جيل.
ومبا أن الشيء بالشيء يذكر، فعندنا آالف مؤلفة 
من عينة بومتيح، وليس في الكويت فحسب وإمنا 
في شتى بقاع األرض، ورمبا زادوا عليه، فما أن تثار 
مشكلة حتى ينبرى لها ابومتيح الكويتي ويتطوع 
حللها دون أن يطلب منه أحد املساعدة، ولكن املسكني 
بدال من أن يحل املشــكلة ورط نفسه، ودخل في 
متاهات هو في غنى عنها، علما بأنه غير معني بهذه 
املشكلة وال تخصه ال من قريب وال من بعيد، وقد 
سقت لكم هذا املثل ألن كثيرا من الناس يبحثون عن 
«الطاليب» حتى إذا ما وقع الفأس بالرأس ووقعوا في 
شر أعمالهم وسوء تدبيرهم ندموا حني ال ينفع الندم.

واحلقيقة أن اإلنســان معرض للخطأ، فاخلطأ 
وارد، ولكن املصيبة أن تكرر اخلطأ الذي ارتكبته 
مرات عدة وكأنك تعاند نفسك وقد أوصانا سيدنا 
محمد ژ أال نلدغ من جحر مرتني، فما بالنا نلدغ 

ملرات كثيرة وال نرعوي؟
واألدهى من ذلك، أن تصحح خطأك بخطأ أكبر، 
ومثل هذه الفئة من الناس حتتاج إلى مصحات عقلية، 
فرمبا ثابوا إلى رشدهم، وضمير اإلنسان هو الذي 
يوجهه وكذلك البيئة التي نشأ بها، فالعلم في الصغر 
كالنقش في احلجــر، والداخل فيما ال يعنيه حتما 

سيلقى ما ال يرضيه.. ودمتم ساملني.

نيابة عن صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، ألقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، كلمة تدرس لألجيال، متســكت 

بالدستور، ودعت للحفاظ على الوحدة الوطنية.
سموه استعرض في كلمته األوضاع التي تشهدها 
الساحة احمللية، حيث أكد سموه: احتراما لنصوص 
الدستور وحفاظا على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها، 
قدمنا النصح واإلرشاد للسلطتني بشأن إدارة الدولة، 
ولم نتدخل ولم مننع أحدا من القيام بأي إجراءات.

ارتضينا بالدستور وبالدميوقراطية أساسا ومنهجا 
للحكم في إدارة البالد، ولن نحيد عن الدستور، ولن 
نقوم بتعديله وال تنقيحه وال تعطيله وال تعليقه وال 

حتى املساس به.
سموه قال في سياق الكلمة: مازال املشهد السياسي 
متزقه االختالفات وتدمره الصراعات وتسيره املصالح 
واألهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه 
وازدهاره ورفاهية شــعبه، ويعود ذلك كله بسبب 
تصدع العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
وتدخل التشريعية في عمل التنفيذية وتخلي التنفيذية 

عن القيام بدورها املطلوب منها بالشكل الصحيح.
ونزوال علــى رغبة الشــعب واحتراما إلرادته 
واالحتكام إلى الدستور يحل مجلس األمة حال دستوريا 
والدعوة إلى انتخابات عامة يقوم الشعب بنفسه ليقول 
كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار املشهد السياسي 
من جديد باختيار من ميثله االختيار الصحيح والذي 

يعكس صدى تطلعات وآمال هذا الشعب.
حكمة سموه عبرت بسفينتنا إلى بر األمان، وبفضل 
التوجيهات السامية لسمو األمير وسمو ولي العهد، 
حفظهم اهللا، خلقت انفراجة لالزمة التي نعيشها طوال 
الفترة املاضية، كما أنها نزعت فتيل أزمة كان لها أثر 

بالغ على البالد والعباد.
املرحلة املقبلة تتطلب من الناخبني رد التحية لقيادتنا 
السياسية بحسن اختيار من ميثلهم في مجلس األمة، 
والبعد عن أســس اختيار تخضع للتعصب القبلي 

أو الطائفي أو الفئوي على حساب مصلحة الوطن.
الكرة اآلن في ملعب الشعب وفرصة عظيمة حلسن 
اختيار القوي األمني الــذي يضع مصلحة الكويت 
وشــعبها فوق كل مصالح خاصة، ألن اجلميع في 
مركب واحد وأي إخفاق في االختيار املقبل للنواب 

سيكون تأثيره كبيرا على البالد والعباد. 
لذلك بات من الضروري التريث جيدا قبل االختيار 
ومراجعة سيرة املرشح مراجعة دقيقة، الن الناخب 

سيكون املسؤول األول واألخير عن مخرجاته.
القيادة الكرمية أكدت أن املجلس ســيكون سيد 
قراراته في اختيار أعضائه ورئيسه وجلانه وكل ما 
يخصه، األمر الذي يجب أن يقابله االختيار الصحيح 
والسليم الذي يأتي عن قناعة تامة بعيدة عن التعصب. 
تكفون نريدها فزعــة للكويت وتلبية لنداء والدنا.. 

أحسنوا اختياركم.

أنعم اهللا عز وجل على الكويت بأسرة حكم رشيدة 
تراعــي الوطن واملواطنني، في حكــم ميتد لثالثمائة 
ســنة وتزيد. قامت الدولة وأركانها على الشــورى 
والدميوقراطية والتعاون شــعبا وقيادة سياســية، 
متالحمني في مواجهة األخطار والتحديات واألزمات 

التي مرت على الكويت منذ االستقالل.
وجاء دستور ٦٢ متناغما مع تطلعات الشعب والقيادة 
، وهو الدعامة األساســية والركيزة التي قامت عليها 
الدولة احلديثة وصمام أمان ومرجعية للكل في مواجهة 
األزمات٬ وقد جاء اخلطاب األميري الذي ألقاه سمو 
ولي العهد الشيخ مشــعل األحمد، نيابة عن صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظهما اهللا، جاء 
خطابا نوعيا يعالج ويالمس الواقع السياسي ويتضمن 
تشخيصا حقيقيا لألزمة التي عصفت بالكويت، وكذلك 
األمور التي تسببت في تأخر مسيرة التنمية وتعطل 

املشاريع والقوانني التي تخدم الوطن واملواطنني.
 توجيه ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد 
في مضامني اخلطاب واضح املعالم في إميان القيادة 
السياسية بدستور ودولة املؤسسات والقانون واالحتكام 
للدستور وحق الشــعب في اختيار نوابه، وحكومة 
كفاءات للمرحلة جديدة في مسيرة الوطن٬ وحتمل 
الشعب املســؤولية الوطنية للحفاظ على املكتسبات 

الدستورية وحمايتها.
٭ شخطة قلم: «أقسمنا باهللا أن نصون هذه األمانة جيال 
بعد جيل، وأكدنا دوما متسكنا بتعاليم ديننا احلنيف 
وارتضينا بالدستور وبالدميوقراطية أساسا ومنهجا 

للحكم». (سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد).

ليكون املجلس سيد قراراته، ولن 
نقوم كذلك بدعم فئة على حساب 
فئة أخرى، بل سنقف من اجلميع 
على مســافة واحدة، هدفها فتح 
صفحة ومرحلة جديدة مشــرقة 

لصالح الوطن واملواطنني».
إدراك حجــم املســؤولية في اختيار 
املناســب: وقد لفت ســموه إلى 
أهمية حسن اختيار املرشح: «ان 
املرحلة القادمة تتطلب منكم حسن 
اختيار من ميثلكم، ونأمل أال يكون 
االختيار أساسه التعصب للطائفة أو 
للقبيلة أو لفئة على حساب الوطن».

االختيار غير الصحيح سوف يضر مبصلحة 
البالد والعباد:  وأكد ســموه، حفظه 
اهللا، «وسوف يعود بنا إلى املربع 
األول جو التعصب والتناحر وعدم 
التعاون وتغليب املصالح الشخصية 
على حســاب الوطن واملواطنني، 
لذلك فإننا نطلب من اجلميع إدراك 
حجم املسؤولية الوطنية امللقاة على 
عاتقكم في املشاركة اإليجابية في 
عملية انتخاب القوي األمني املؤمن 

بربه ثم بوطنه».
مناشدة سمو ولي العهد لشعبه األمني: وقد 
ختم سمو ولي العهد خطابه بهذه 
املناشدة: «ونناشدكم أال تضيعوا 
فرصة تصحيح مســار املشاركة 
الوطنيــة حتى ال نعود إلى ما كنا 
عليه ألن هذه العودة لن تكون في 
صالح الوطن واملواطنني، وسيكون 
لنا في حال عودتها إجراءات أخرى 

ثقيلة الوقع واحلدث».

اســتغلوا في الفترة الســابقة 
انتماءاتهم غير الوطنية، وكانت 
دعوة سموه واضحة ألن يكون 
اختياراتنا للمرشح الوطني والذي 
يضع مصلحة الكويت فوق كل 
اعتبــار، لقــد آن األوان علينا 
نحــن املواطنني ألن نترجم تلك 
التوجيهات لسمو ولي العهد التي 
الوطنية،  انصبت على املصالح 
وضروري أن نستغل فرصة تغيير 
التي شهدناها  السيئة  األوضاع 
في املجلس خالل الفترة السابقة.
وال يسعنا بعد اخلطاب التي 
استمعنا إليه من سمو ولي العهد 
إال أن نرفــع أيادينا تضرعا إلى 
املولى القديــر أن يحفظ أميرنا 
صاحب القلب الكبير وأن يحفظ 
الذي حتدث  العهد  ســمو ولي 
للمواطنني بكل شفافية ورسم 

لهم خريطة طريق للمستقبل.
من أقوال ســمو ولي العهد: 
«نناشــدكم أال تضيعوا فرصة 
تصحيح مسار املشاركة الوطنية 
حتى ال نعود إلى ما كنا عليه ألن 
هذه العودة ســتكون لنا إزاءها 
إجــراءات أخرى ثقيلــة الوقع 

واحلدث».
واهللا املوفق.

عن والءات األشخاص خاصة من 
فريقي الصراع السياســي الذي 
بات مكشــوفا للجميع وهو اآلن 

أشهر من أن يذكر.
أن نعي دخولنا ملرحلة  علينا 
تستوجب منا مساندة القيادة العليا 
ملستقبل أفضل للبلد، ونبتعد عن 
مجاميع الصراع الذين لم نر منهم 
إال الثرثرة، وإجنازاتهم كانت صفرا 

على الشمال. 
يجب أال ننسى خطاب سموه 
الذي وضع النقاط على احلروف، 
ومنحنا فرصة من أجمل الفرص 
السياسية لتصحيح املسار، وإذ لم 
نستفد منها لصالح وطننا الغالي، 
حتما سنقبل بأي إجراءات مقبلة، 
الوقع واحلدث،  ثقيلة  وإن كانت 
ألن مصلحــة الكويت العليا أهم 
بكثير من مصالح فئات وأفراد غير 
مدركة خلطورة الوضع الذي نحن 
به بسبب مصالح خاصة وممارسات 
دميوقراطية خاطئة، جلبت لنا الهم 

وتعطيل مصالح البالد العليا.

ولي العهد اللجوء إلى الشعب ليقوم 
بنفســه بإعادة تصحيح مســار 
املشهد السياسي من جديد ويحل 

مجلس األمة ٢٠٢٠. 
«فقد قررنا مضطرين ونزوال 
على رغبة الشعب واحتراما إلرادته 
االحتكام إلى الدستور العهد الذي 
ارتضينــاه واســتنادا إلى حقنا 
الدســتوري املنصوص عليه في 
املادة (١٠٧) من الدستور أن نحل 
مجلس األمة حال دستوريا والدعوة 

إلى انتخابات عامة».
الوحدة  وحرصــا على  لن نتدخل: 
الوطنية وعلى تصحيح مســار 
السياسي فإن سمو ولي  املشهد 
العهد صرح بعبارة «لن نتدخل» 

وكررها، حفظه اهللا مرارا: 
«إننا لن نتدخل في اختيارات 
الشعب ملمثليه، ولن نتدخل كذلك 
في اختيارات مجلس األمة القادم 
في اختيار رئيسه أو جلانه املختلفة 

احلكومية واملمارســة البرملانية 
أدتا إلى تذمر وسخط املواطنني 
وعدم رضاهم عن عمل السلطتني. 
كما نالحظ أن سموه لم يثن على 
جانب من السلطتني، وكان واضحا 
مدى تلمسه ما يعانيه املواطنون 
من عدم قيام السلطتني التنفيذية 
والتشــريعية مبا ميلي عليهم 
واجباتهم جتاه الوطن واملواطنني، 
وكان حرص سموه على أن يعي 
املواطنون دورهم في تصحيح 
األوضاع من خالل اختيار األكثر 
وطنية وأن والءهم للكويت وليس 

للقبلية والطائفية.
ونبه ســموه إلــى ضرورة 
تفويت الفرصة على مرشــحني 

العاقل عليه أن يدرك أن خطاب 
سموه كان مبنزلة رسالة وطنية 
تشكل أساسا لنهج جديد يطالب من 
خالله املواطنني بااللتزام به من اجل 
وطنهم ومن اجل مصاحلهم العامة، 
فمن هذه الزاوية أنا أرى أننا دخلنا 
بوابة النهج اجلديد وأصبحت الكرة 
اآلن في ملعب الشعب للمساهمة 
في االرتقــاء بالدميوقراطية من 
أجل الكويت بعيدا عن االنتماءات 
القبلية والطائفية والفئوية وبعيدا 

بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
وعدم التزام البعض بالقسم العظيم 
أحد أسباب حل مجلس األمة ٢٠٢٠.

«فمازال املشهد السياسي متزقه 
الصراعات  االختالفات وتدمــره 
وتســيره املصالــح واألهــواء 
الشخصية على حساب استقرار 

الوطن وتقدمه وازدهاره.
مما ترتب على ذلك مع األسف 
الشــديد القيام مبمارسات تهدد 
الوحــدة الوطنيــة وال تتفق مع 
تطلعات املواطنني وآمالهم وال مع 
ما تعاهدنا به لآلباء واألجداد في 
احلفاظ على أمانة الوطن وظهور 
تصرفات وأعمــال تتعارض مع 

األعراف والتقاليد البرملانية».
حل مجلس األمة واللجوء إلى الشعب: 
وحفاظــا على الوحــدة الوطنية 
الشــعب صاحب  وإميانا برغبة 
الكلمة املسموعة واستجابة للواجب 
الوطني والدستوري، فقد قرر سمو 

دور املواطنني في اختيار أفضل 
ملمثليهم، بعيدون عن االنتماءات 
الطائفية والقبلية، ودعا اجلميع 
ألن يكون هدفهم الوحيد مصلحة 

الوطن واملواطنني.
لقد مررنا في الفترة السابقة 
في خالفات وخصومات داخل 
املجلــس ومما يؤســف له أن 
هــذه اخلصومات ليســت في 
مصلحة الوطن بل كانت خالفات 

وخصومات شخصية.
العهد بأن  ونبه ســمو ولي 
الدور احلكومي غاب في املتابعة 
واحملاسبة وعدم وضوح الرؤية 
املستقبلية مما ترتب عليه عرقلة 
التنميــة، وأضــاف أن اإلدارة 

في حتقيق طموحاتنا وتطلعاتنا 
على كافة األصعدة.

نعيش مرحلة سياسية ثقيلة 
علينا االنتباه والتركيز على ما طالب 
به سموه عندما قال: «ال تضيعوا 
فرصة تصحيح مسار املشاركة 
الوطنية حتى ال نعود إلى ما كنا 
عليه ألن هذه العودة لن تكون في 
صالح الوطن واملواطنني، وسيكون 
لنا في حالة عودتها إجراءات أخرى 

ثقيلة الوقع واحلدث»!

يوم األربعاء املوافق ٢٠٢٢/٦/٢٢ 
يوم أشرقت فيه الشمس وانقشع 
السحاب وبزغ فيه نور احلق، حيث 
ألقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، خطابا تاريخيا 
نيابة عن صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، 
أعلن فيه حل مجلس األمة ٢٠٢٠ 
على أن يصدر املرسوم الحقا، مبينا 
األسباب والنتائج، ومناشدا الشعب 
الكويتي ضرورة حتمل املسؤولية 
من أجل كويت جديدة خالية من 

التعصب والشللية واألنانية.
سيبقى هذا اخلطاب محفورا في 
ذاكرة الوطن وفي الضمير، فهو لم 
يكن خطابا عاديا بل مدرسة وطنية 
تورث لألجيال عبر مناهج وزارة 
التربيــة، والتي تلعب دورا كبيرا 
في تخليد هذا اخلطاب في قلوب 
أبنائنا ليكون منارة وطنية يتعلم 
منها الطلبة والطالبات كيف تصنع 
األوطان وكيف تنمو املجتمعات 

وتغزو النهضة كل املجاالت.
بداية اإلصالح: إنه خطاب يتعلم منه 
الطالب بداية اإلصالح وكيفية شق 
التقــدم وإدراك خطورة  طريق 
الفساد اإلداري الذي يبدأ بالتعصب 
للطائفة أو للقبيلة وينتهي بالقضاء 
على الطموحات واآلمال واألمنيات 
ليصبح الفســاد اإلداري البوابة 

األولى لقتل األوطان.
تصدع العالقة بني السلطتني: وقد أوضح 
سمو ولي العهد ان تصدع العالقة 

في خطاب تاريخي نيابة عن 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا، أعلن سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، وبكل شفافية «لن نحيد عن 
الدستور ولن نقوم بتعديله وال 
تنقيحه وال تعطيله وال تعليقه وال 
حتى املساس به» هكذا أعلنها سمو 
ولي العهد، وبهذا أغلق الباب أمام 
كل من يحاول استغالل شعارات 

الدفاع عن الدستور.
وقال سموه: سيكون الدستور 
في حرز مكنون فهو شــرعية 
احلكــم وضمان بقائــه والعهد 
الوثيق بيننا وبينكم.. لن نتدخل 
في اختيارات الشعب ملمثليه ولن 
نقوم بدعم فئة على حساب فئة 
أخرى، بل ســنقف من اجلميع 
على مســافة واحدة هدفها فتح 
صفحة ومرحلة جديدة ومشرقة 
لصالح الوطن واملواطنني.. وناشد 
املواطنني أن يستغلوا  ســموه 
فرصة تصحيح مسار املشاركة 
الوطنية حتى ال نعود إلى ما كنا 
عليه؛ ألن هذه العودة ســتكون 
لنا إزاءها إجراءات أخرى ثقيلة 

الوقع واحلدث.
لقد كان ســموه واضحا في 

لقد أسعدني خطاب سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، وأسعد 
أهل الكويت كافة، وكانت الفرحة 
التوجه حلل  عارمة باإلعالن عن 
مجلــس األمة خالل أشــهر بعد 

الترتيبات القانونية.
التاريخي كان  خطاب سموه 
ينم عن مسؤولية القائد احلكيم، 
القائد اإلصالحي، القائد الناصح، 
القائد احملب لوطنه وشعبه، وأبرز 
ما جاء في اخلطاب حسب رؤيتي 
هو مناشدة سموه للشعب الكويتي 
بأهمية حسن اختيار من ميثلهم 
خاصة باختيار أشخاص يخافون 
اهللا بوطنهم بعيدا عن مصاحلهم 
الشخصية، وطالب سموه بأهمية 
االبتعــاد عن التعصــب القبلي 
والطائفي والفئــوي الذي مازال 
يشكل عائقا رئيسيا في ممارسة 
الدميوقراطية على أصولها السليمة 
التي يفترض أن نعبر من خاللها 
إلــى بر األمان فــي ظل ظروف 
صعبة نعيشها، جعلتنا متأخرين 
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رحيل املغفور له الشيخ خليفة 
بن زايد - طيب اهللا ثراه

بقلم: سفير دولة اإلمارات لدى الكويت
د.مطر حامد النيادي

برحيل املغفور له الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان 
آل نهيان، طيب اهللا ثراه، فقدت املنطقة والعالم رجل دولة 
من الطراز األول وقائدا من قادة التنمية والنهضة مبا 
كان له من رؤية ثاقبة وحرص على التطوير واالزدهار، 
األمر الــذي كان له األثر الكبير في حتقيق اإلجنازات 
والقفزة النوعية التي شــهدتها دولة اإلمارات العربية 
املتحدة خالل عهده املبارك. املغفور له الشيخ خليفة بن 
زايد من القيادات التاريخية الفذة املشهود لها بالعطاء 
والبذل على مدى سنوات طويلة من العمل الوطني في 
خدمة الوطن واملواطن منذ أن شــارك وهو في صباه 
إلى جانب والده املغفور له الشيــخ زايد بن سلطـان 
آل نهيان في مرحلة التأســيس لبناء ونهضة الوطن 

ومواكبة مسيرة التقدم في العالم.
وبانتهاء فترة احلداد الرسمي نتقدم لألشقاء في 
الكويت الشقيقة بخالص الشكر والتقدير على املشاعر 
الصادقة جتــاه فقيد الوطن الكبير والتي عبرت فيها 
الكويت عن حزنها العميق لوفاة املغفور له الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، طيب اهللا ثراه. فقد نعى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، املغفور له الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان معبرا سموه عن بالغ حزنه وتأثره لوفاته، 
قائال إن «األمتني العربية واإلسالمية فقدت أحد قادتها 
العظام الذي كرس حياته خلدمة وطنه وشعبه والدفاع 
عن القضايا العربية واإلسالمية». كما وجه سموه بإقامة 
صالة الغائب في جميع مساجد الكويت على روح الفقيد 
وتعطيل الدوائر الرسمية ملدة ثالثة أيام وتنكيس اإلعالم 
ملدة ٤٠ يوما وقطعت قنوات التلفزيون برامجها املعتادة 
وبثت القرآن الكرمي. كما عبر سمو الشيخ مشعل األحمد 
الصباح ولي العهد عن بالغ حزنه وتعازيه ألخيه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه اهللا، وكذلك ألخيه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهللا. كما ترأس ســمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد وفد الكويت لتقدمي واجب 
العزاء في فقيد الوطن بينما ترأس معالي مرزوق الغامن 
رئيس مجلس األمة وفد املجلس لتقدمي واجب العزاء.

وفي يوم الســبت املوافق ٢٠٢٢/٥/١٤ فتح سجل 
العزاء في بيت اإلمارات بالكويت الشــقيقة وكان أول 
املعزين وزير اخلارجية في الكويت الشــقيقة الشيخ 
د.أحمــد ناصر احملمد الذي حرص على أن يكون أول 
املعزين لنقل تعازي صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، 

وحكومة الكويت والشعب الكويتي الشقيق.
خالل فترة العزاء التي استمرت مدة سبعة أيام كانت 
العبارة التي نســمعها من جميع املعزين من مختلف 
أطياف املجتمع الكويتي الشقيق بأن الفقد واحد واحلزن 
واحد في الكويت كما هو في اإلمارات. كما أعد اإلعالم 
الكويتي خالل فترة العزاء تغطية خاصة عن املغفور له 
الشيخ خليفة بن زايد، طيب اهللا ثراه، ومسيرته العطرة 
وكذلك خصص برامج وتغطية عن انتخاب ســيدي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه 
اهللا، رئيسا لدولة اإلمارات وانطالقة مرحلة جديدة في 

مسيرة دولة اإلمارات العربية املتحدة.
إن االنتقال السلس للسلطة بدولة اإلمارات بانتخاب 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه اهللا، 
من قبل إخوانه أصحاب السمو أعضاء املجلس األعلى 
لالحتاد حكام اإلمارات يوم السبت املوافق ٢٠٢٢/٥/١٤ 
يعكس مكانة وقوة العمل املؤسسي واملستوى املتقدم 
الستقرار احلكم وآليات تداول السلطة في دولة اإلمارات 
وفقا ألحكام الدستور. لقد رسخت دولة اإلمارات موقعها 
الريادي في مرحلتي التأسيس والتمكني كموطن للفرص 
وحتقيق األحالم وأرض خصبة لالقتصاد واالستثمار 
والتقدم العملي والتحول الرقمي واكتشاف الفضاء والتميز 
وتنويع مصادر الطاقة وحتقيق األمن الغذائي والصحي 
وتسهيل ممارسة األعمال ومد يد العون وإغاثة امللهوف 
وتنمية العالقات مع األشقاء واألصدقاء وتعزيز مسيرة 
النمو وحتصني الدولة لردع كل طامع في مقدرات الوطن. 
ومتضي دولة اإلمارات نحو اخلمسني السنة القادمة برؤية 
واضحة وبطموح وعزمية ملستقبل زاهر وإجنازات غير 
مسبوقة حتت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهللا.


