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كنــت دائما ضد نصب اخليام وســط الضواحي أو في 
البراحات بني الضواحي كخيام األعراس واملناسبات العمالقة 
لسببني، األول هو شكلها غير احلضاري خاصة مع وجود 
صاالت األفراح املنتشرة في كل الضواحي، والسبب الثاني 
وهو األهم بالنسبة لي هو ضررها البيئي ملا حتتاج إليه من 
تكسير وحفر في التربة لنصبها، وكذلك فيها أعزكم دورات 
مياه ومغاسل تصب في محيط اخليمة مما يخلق بيئة جاذبة 

للجراثيم واألوبئة.
عملت كل شيء ملكافحة هذه الظاهرة كتبت مقالة وعشرات 
التغريدات وجهتها الى بلدية الكويت وذهبت الى مقر البلدية 
شخصيا للشــكوى، لكن كل هذا دون جدوى ولم يحصل 
شيء بسبب أنهم حصلوا على تراخيص إلقامة تلك اخليام، 
كل الذي نتج عن جهدي الكثير من اللوم والعتب من أصحاب 

تلك اخليام من باب «ال تقطع رزقنا».
هذه األيام ومع سماح بلدية الكويت (اهللا يعطيها العافية) 
ملرشحي مجلس األمة بنصب خيمتني لكل واحد منهم كمقرين 
انتخابيني أحدهما للرجال وآخر للنساء، وإذا علمنا أن عدد 
املرشــحني وصل تقريبا الى ٤٠٠ مرشح، (خالص) رفعت 
الراية البيضاء وقررت االستسالم وتطبيق املثل األميركي 
(of you can’t beat them join them)، أي إذا لم تهزمهم انضم 
اليهم. لذلك أقترح على كل مرشح هذا االقتراح البيئي، وهو 
زراعة ١٠٠ شتلة صغيرة أو متوسطة حول مخيمه االنتخابي 
واالســتعانة بإحدى الشركات الزراعية لتمديد خط ري لها 
ممتد مباشرة من مغاسل ودورات مياه املقر االنتخابي يذهب 
لها مباشرة ويسقيها. هو ماء مهدر على كل حال والتخلص 
منه بالطريقــة القدمية فيه ضرر للبيئة أو قد يكلفك أمواال 
ليســت قليلة، لذلك من األفضل استخدام تلك األموال التي 
كنت ستدفعها لنقل والتخلص من تلك املياه غير النظيفة إلى 
زراعة وري ١٠٠ شجرة تتركها تنمو وتكبر لتصبح أشجارا 

وارفة خضراء وجميلة يذكرك فيها أهل املنطقة باخلير.
«شفتوا ها الشــجر اجلميل والكثير تراه تبرع من بو 

فالن جزاه اهللا خير».
وإذا انتهت االنتخابات ال يضيرك لو تركت أحد «توانكي» 
املاء من مقرك بجانب تلك الشــتالت، لتكون سقيا مستمرة 
لتلك الشتالت ميلؤها مرة بالشهر، إما من قبلك أو من جمعية 
املنطقة أو أحد أهالي املنطقة املتبرعني بـ ٢٠ دينارا في الشهر 

تكلفة درب تنكر ماء.
٭ نقطة أخيرة: أمتنى من هيئة الزراعة التعاون مع املرشــحني 
في هذه املبادرة البيئية اجلميلة ولنا طموح جميل وتوقعات 
أجمــل من هيئة الزراعة خاصة بعد ضمها حتت إدارة نائب 

رئيس الوزراء ووزير النفط د.محمد عبداللطيف الفارس.

قد نتفق على أن السفر من أفضل الوسائل للترفيه عن 
النفس، وعالج للتعب واإلرهاق والتوتر، وأنه يبعث السعادة 
على النفس. هناك أسس ومعايير الختيار وجهة السفر لقضاء 
اإلجازة الصيفية التي غالبا ما تخضع ملزاج وثقافة الشخص 
وأحيانا أســرته وكذا مقدار ميزانيته! فتجــد ذلك التباين 
الكبير في اختيار املكان.  كثير منا من يعشــق االصطياف 
في بالد حارة، وآخرون في بالد باردة، والبعض اآلخر في 
بالد اســتوائية، وهناك من يعشق البلدان التي متر بفصل 
الشتاء، مثل نيوزالندا وأستراليا وجنوب أفريقيا…وهكذا.. 
نتســاءل دائما (ليش عائلة فالن) حتب تصيف كل عام في 
املدينة الفالنية احلارة التي تفتقد أبســط مقومات السياحة 
سوى التسوق، وعائلة أخرى اختارت بلد املطاعم واملقاهي 
دون غيرها! وهنا كأسر لديها حب النوم نهارا والسهر ليال 

في املدن والعواصم التي تزخر (بكوكتيل) وناسة. 
وفئة أخرى ومنهم كاتب السطور نحتفظ مبزاج مختلف 
ألن أهدافنا موجهة الى الريف حيث رونق الطبيعة واجلبال 
واألنهار والبحيــرات وهدوء املكان وجوهر املناظر اخلالبة 
بجانــب القرى احمليطة أو القابعة حولها. عثرنا على ضالتنا 
التي بحثنا عنها لسنوات، يبهرنا نحن شعوب الصحراء جمال 
الطبيعة اخلالبة في نســيمها العليل مع رذاذ املطر، ومتايل 
أغصان الشــجر، تغرد فوقها أنواع الطيور فرحة، وتسمع 
حتتها خرير املاء املبتهج، وتنعكس على صفحتها ألوان ساحرة 
من خضرة األشــجار إلى بياض الســحاب املتقطع وزرقة 
السماء، تنســج خيوطا من شمس حانية، كشمس الربيع.. 
أو شمس الشتاء في بلداننا، تلك هي الطبيعة وعالقتها في 
إثارة البهجة والسرور في النفس، إن روعة املناظر الطبيعية 
جتعل اإلنســان يسبح باسم املبدع العظيم، فاطر السموات 
واألرض. فال غرابة أن متنح مســامعك حق استقبال نغمات 
غريبة لم يســبق أن ســمعت مثيال لها، نغم أشبه ما يكون 
مبقطوعة موســيقية نادرة اللحن، متنوعة املصدر، يجبرك 

فضولك الكشف عن هذا املجهول.
 توقفك نغماتها الساحرة تارة وتطلق لك العنان الستكمال 
جوالتك وصوالتك تارة أخرى، تنقلك معها الى خيال واسع، 
فأركان احلســن واجلمال اجتمعت، اخلضرة واملاء واملنظر 
البديع، وأصوات موسيقى متردت على كل قوانني املوسيقى، 
لم تلمسها أنامل بشر، تصدمك املفاجأة مثل ما يصدمك تفوق 
جمال املكان املتغير بتغير الغيوم والسحب والرياح العابرة، 
فمصدر هذه املوسيقى يجبرك قسرا الوقوف والتأمل وطرح 
األســئلة تلو األخرى للتعرف على حقيقة هذا الصوت ذي 
اللحن املوسيقي اجلميل، فال وجود لعازفني هواة، وال ألدوات 

موسيقية أو غيرها، وال جائلني هنا أو هناك. 
فتكتشف حينها احلقيقة.. معقولة؟ مصدر صوت املوسيقى 
يأتي من هناك، من مجموعة أبقار؟ منتشرة على طول وعرض 
الوديان واجلبال، فهي تلهو وتأكل من خشاش األرض، فما 
عالقة الصوت بها؟ تقترب أكثر فأكثر، فتدرك حينها صحة 
اعتقادك، نعم أنه صوت األجراس املعلقة على رقابها تتدلى 
وحتدث أصواتا تتخيلها حلنا جميال، عندما تتحرك األجراس 
ميينا ويســارا، وهكذا محدثة تلك األنغام املختلفة، تشكل 
مبجملها عزفا جماعيا عفويا أشبه ما يكون بقطعة موسيقية 
رائعة، فأطلقت عليها مجازا ســيمفونية البقر، متعنت بهذه 
األجراس، فوجدتها مثبتة على أطواق مصنوعة من جلد قوي 
علقت على رقابها، ســألت عن السبب؟ فذكر لي القرويون 
أن وضع هذه األجراس للتعــرف على موقع القطعان وإلى 
أي جهة استقر بها الرعي، وكذا لالستدالل على املفقود منها 
والتي تطوي مسافات طويلة بني التالل والسهول والغابات 
وال تستطيع العودة، فهذه األجراس ترشدنا ملكانها قبل أن 

تكون عرضة للضياع والهالك! 
إنها لوحة رائعة اجلمال بالصوت والصورة رسمت من 
لدن عزيز جبار، فسبحان من خلق وأبدع وقدر، وألهمنا على 
حسن الظن واالختيار، والدعاء لكل من استخار واختار مكانا 

يستقر به ناشدا الراحة واالستقرار.

خبر وفاة سيدة قصور اململكة املتحدة 
إلمبراطورة ال تغيب عنها الشمس، له أحزان 
مشتركة، نظراً جلهودها عبر قرون وحتى 
الواقع احلالي، وبالــذات بصماتها عامليا 
تعني الكثير، لعلها امللكة إليزابيث، والتي 
جاء وداعها األخير بأمر اهللا في التوقيت 
املناســب مع فصل الصيف، وبعيدا عن 
األوضاع املتردية عسكريا وماليا بحروب 
مدبرة تعني البشــرية كافة، غابت عنها 
ملكة الشمس املشرقة والتي ال شك كانت 
تربطنا بهــا عالقات قوية محلية ودولية 
لهذه الصيفية وقبل اســتقبال الشتوية 
بتشــكيلة إجنليزية رجالية بعد ٩٦ عاما 
عمر امللكــة األم لينتقل احلكم إلى ابنها 

األكبر بقامة شامخة.
أما صيف العالم الواســع بالذات هذا 
العام فتصاحبه الكثير من الكوارث واآلالم، 
بيئية، طبيعية، عسكرية، ومدنية جفافها 
طال بالدا كثيرة كانت ترتع بأجواء معتدلة 
في األعوام املاضية، لكنها بأمر اهللا تدنت 
هذا العام لألشبه متاما بالقارات األفريقية، 
والكوارث اآلسيوية كما تناقلتها األخبار.
أما إقليم البلقان وحتديدا يوغسالفيا 
الســابقة بكل مواقع فخرائطها مفككة، 
ومحزومة، كان االعتدال ســيد أجوائها، 
تشكلت فيها بالذات للمدن البوسنية مجاميع 
وجماعات سياحية أشبه باألوروبية تنظيما 
وترتيبا رغم محدودية ثقافتهم السياحية 
أحيانا في التعامل العفوي لندرة اإلمكانات، 
لكنها تعدله بقفزة دعم ومعونة عربية عامة 
ومسلمة، وغير هذه الدول تعنيها البوسنة 
بثرواتها الطبيعية حيث تشــييد املوالت 
الراقية، والفنادق الفاخرة، والطرق واألنفاق 
الدولية، ومدن التسلية، والرياضة، والعالج 
الطبيعي وغيرها جعلتها في مصاف مدن 
أوروبا من جوارها ووسطها وأخوة لها 
أبرزها تركيا احلديثة ودعمها الشــامل 
مناحي كثيرة تنتعش لها سياحة الصيف، 
والشتوية تزحلق جليدي وتسلق جبلي 
لها جماهيرها ونظمها،  ورياضات عامة 

تنامت هذه الصيفية أخبارها.
وكما يقال لكل شيء بداية يختم بنهاية 
قابلة للتجديد، تأهبت قوافل سياحة هذا 
الصيف للرحيل واعدة وموعودة ألعوام 
قادمة بإذن اهللا بحلة أفضل وروح سياحة 
أشــمل مع إدارات لها باع بثقافة وثروة 

سياحة غنية بالتجديد، إن شاء اهللا.

ســتة عقود مضــت علــى العملية 
الدميوقراطية في الكويت عاش الكويتيون 
خاللهــا الكثير من األمــور والتجارب 
يتذكرون معها الشخصيات النيابية التي 
قامت بأعمال خالدة من خالل تشريعاتهم 
ورقابتهم ومازالت أسماؤهم ومواقفهم 
وأعمالهم وقوانينهم عالقة في أذهان الناس 

إلى يومنا هذا.
التي نعيش  ال شــك أن االنتخابات 
أجواءها حاليا مختلفة في كل شيء جوهرا 
ومضمونــا ألنها جاءت بعد فتر مخاض 
عسير، وكانت النهاية واحلل في اخلطاب 
السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، نيابة عن صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، أدام 

اهللا عليه الصحة والعافية.
هــذا اخلطــاب التاريخــي الذي لم 
يسمع مثله الشعب خطابا طوال املسيرة 
الدميوقراطية وما ســبقها، ان السطور 
العريضة والكلمات التي سمعها الناس جاءت 
القيادة  بأن  املوطنني  كالبلسم وأشعرت 
تبادلهم نفس املشاعر والهموم وليست 
بعيدة عنهم مثل ما كان يصورها البعض 
بعد هذا اخلطاب الذي تسطر كلماته مباء 
الذهب شعر الناس باالرتياح والطمأنينة 
وانقشــع معها الضغط الشديد والتوتر 
والقلق الذي كان يعيشه الناس لكن هذا 
اخلطاب الذي جــاء كالنهر املتدفق قدم 

التحية للجميع.
لذا يجب أن نرد التحية بأفضل منها، 
ألن اخلطاب حملنا بنفس الوقت املسؤولية 
في عملية االختيار للنواب ومن سيمثلنا 
في املجلس بعــد أن تذمرنا من املجلس 
املاضي، لذلــك إذا كنا بالفعل مصدومني 
فإن الكرة اآلن في ملعبنا ولم يعد لنا حجة 
خصوصا بعد أن استطاعت احلكومة فرض 
هيبتها في منع الفرعيات وشراء األصوات 
وجعلت التصويت بالبطاقة املدنية لتقطع 
الطريق على كل من قاموا بنقل األصوات 
لدوائرهم مبعنى أن القيادة واحلكومة مهدت 
لنا الطريف ومنحتنا فرصة ذهبية قد ال 
تتكرر باملستقبل، لذلك نتمنى من اجلميع 
أن يضع الكويت ومســتقبل أبنائه أمام 
عينيه وال يلتفت للطائفية أو العنصرية أو 
القبلية، ويختار الذي يراه األصلح واألمني، 

فهل سيتحقق هذا احللم وهذا األمل؟.

فإن من يتشحون بالتاج واألوسمة ال 
حتميهم تلك من املوت ولو بعد العديد 
من السنني في موقع سلطة ثبت أنها 
زائلة بســقوط جسر لندن، ولكنه ال 
يسقط إلى األبد ما دام اإلصرار على 
اإلصالح قائما بني الشعب البريطاني 
التاريخية. وهذا ما  املالكة  وأســرته 
عبر عنه امللك تشــالز الذي آلت إليه 
مسؤوليات التاج البريطاني بعد سبعة 
عقود وبعد سقوط جسر لندن، وهو 
القصة التي لن يكون من السهل نسيانها 
أو جتاوزها مبا فيها من أبعاد إنسانية 

عميقة.
وهكذا إن النظم املستقرة التاريخية 
الشعوب  ينعكس اســتقرارها على 
وتنقل جتربتها ليتعلم منها اآلخرون 
في جميع الظــروف، وأكرر تعاطفي 
في هذه الظروف الدقيقة مع الشعب 
البريطاني الصديق الذي كانت له وقفاته 
إلــى جانبنا والتي دلت على العالقات 

الوثيقة على مستوى الشعوب.

لدينا فرصة أخيرة لتصحيح املسار، 
فرصة لن تأتي بها األيام ثانية أما أن 
ننجح في انتقاء مرشــحني يديرون 
باملراقبة  التغيير واإلصــالح  عملية 
والتشريع وإال سنعود إلى سابق عهدنا 
وأدعو املرشحني جميعا إلى تفضيل 
املصلحة العامة للوطن على مصاحلهم 
الشخصية وأن يضعوا بعني االعتبار 
أن كويتنا منحتنا كل شيء ويتوجب 
علينا أن نرد باإلحسان على اإلحسان.

«مسج»: نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة 
الشــيخ طالل اخلالد، ألول مرة في 
تاريخ وزارة الداخلية ينزل وزير إلى 
االعتصامات ويلبي متطلباتهم وهذا 
األمر يحسب لك، هذا إضافة إلى ما تقوم 
به من ضبط جتار السموم ومداهمة 
أوكارهم في املؤسسات اإلصالحية قواك 
اهللا يا شيخ طالل، حفظ اهللا الكويت 

وأميرها وشعبها من كل مكروه.

اليزابيث الثانية واألمير فيليب.
وتلقى تعليمه بني بريطانيا وأستراليا، 
ودرس األركيولوجيا واألنثروبولوجيا 
والتاريخ في جامعة كامبريدج، كما جنح 
في استكمال خدمته العسكرية، وأصبح 
طيارا في سالح اجلو البريطاني، وخدم 
أول مرة في اجليش سنة ١٩٦٩، واستمر 

في اخلدمة ٧ سنوات.
وفي ســنة ٢٠١٢، منحتــه امللكة 
إليزابيث أعلى رتبة وســام عسكري 
في سالح اجلو والبحر واملشاة، ليصبح 
البحرية، ومارشــال  القوات  أدميرال 

القوات البرية واجلوية.
إضافة الى ذلــك فقد حصل امللك 
تشــالز الثالث على لقب فارس الرباط 
عام ١٩٥٨، وله الكثير من األلقاب التي 
حصل عليها بوصفه وريثا للعرش بعد 
والدته امللكــة اليزابيث ومنها: الدوق 
كورنوال، الدوق روثساى، ودوق أدنبرة 
الذي حصل عليه بعد وفاة جده امللك 

جورج السادس. 
تعزيــة: نتقدم بصــادق التعازي 
للحكومة والشعب البريطاني الصديق، 
في وفاة جاللة امللكة اليزابيث الثانية، 
والتي فقد العالم برحيلها رمزا إنسانيا 

كبيرا.

احلاكم بالشعب في جميع نظم احلكم 
وليست امللكية باستثناء في هذا السياق، 
خصوصا امللكية التاريخية مثل ملكية 
بريطانيا التي قدمت األمثلة ملن كانوا 
محسوبني حتت ظل التاج وما زال التاج 

رمزا لهم في ظل امللكية التاريخية.
التي  املوت هــو احلقيقة  ويبقى 
يتعلم منها اجلميــع والذي ال يفرق 
بني حاكم ومحكــوم أو غني وفقير، 

بهني، وأنه سينعكس سلبا على املظهر 
العام للعملية االنتخابية، السيما حالة 
العبث التي حتدث أمام مقر إدارة شؤون 
انتخابات من ســجال بني املرشحني 
وبعض املراسلني، ووصول األمر إلى 
الســخرية منهم وانتقادهم، وهذا ما 
ســيجعل الناخبني غير متحمســني 

للمشاركة بالتصويت.

إال انه وقبل أيام من رحيل امللكة، 
تراجع ترتيب اململكة املتحدة على قائمة 
أكبر االقتصادات في العالم الى املركز 
الســادس بعد الهند (األنباء األملانية). 
ووفقا ملا تعهدت به رئيســة احلكومة 
اجلديدة بقيادة بريطانيا للخروج من 
العاصفة االقتصادية، حيث حددت ثالث 
أولويات هي االقتصاد والطاقة والرعاية 

الصحية.
امللك تشــالز الثالث: وقد مت اإلعالن عن 
تنصيب امللك تشالز ملكا على اململكة 
املتحدة، وقد ولد فــي عام ١٩٤٨ في 
قصر باكنغهــام خالل عهد جده امللك 
جورج السادس، وهو االبن األكبر للملكة 

حيــث إن أخبار بريطانيا ســتكون 
متداولــة في جميع دول العالم لرؤية 
كيف سينجح أصحاب امللكية التاريخية 
والدميوقراطية من إصالح اجلســر 
من جديد إلبهار العالم وتقدمي الدرس 
املستفاد في جتاوز احملن مهما كانت 

قاسية نفسياً وعاطفياً. 
إن للشعوب مشــاعر قد تفيض 
في العديد من املواقف املتعلقة بعالقة 

أن أعداد املرشــحني كبيرة وهذا ما 
سيتيح الفرصة أمام تفتيت األصوات 

بالصندوق االنتخابي.
من جهتي أتوقع أن عددا من هؤالء 
األيام  املرشحني سينسحبون خالل 

القليلة القادمة.
ومن يجيد قراءة املشهد السياسي 
واالجتماعي يدرك أن ما يحدث أمر ليس 

أنها ترأس ستة عشر دولة من مجموع 
٥٣ تشكل احتاد الكومنويلث، إضافة إلى 
ترؤسها كنيسة إجنلترا منذ ٦ فبراير 
١٩٥٢. ولدت امللكة الراحلة إليزابيث في 
لندن وتلقــت تعليما خاصا في منزل 
والديها. ارتقى والدها، جورج السادس، 
عرش بريطانيا بعدما تنازل له شقيقه 
إدوارد الثامن عنه في عام ١٩٣٦. ومنذ 
ذلك احلني، أصبحت إليزابيث الوريث 

املفترض للعرش.
االقتصــاد البريطاني: منا االقتصاد «الناجت 
احمللى اإلجمالــي» منذ أن تولت ملكة 
بريطانيا الراحلة العرش في ١٩٥٢ بنمو 
بلغ ٤١٠٪ «مكتب اإلحصاء البريطاني».

املواقع في األيام املاضية  تناولت 
جملة «ســقوط جســر لندن»، وهي 
كلمة السر التي عبرت عن وفاة امللكة 
إليزابيث الثانية بعد نحو ٧٠ سنة من 
توليها حكم بريطانيــا، وبالفعل بعد 
هذه املدة وما حدث فيها من تغيرات 
كانت وفاتها أقرب إلى سقوط «جسر 
لندن»، لــوال أن الترتيبات املوضوعة 
بدقة منذ فترة ســواء على مستوى 
الدولة أو القصر أو العائلة قد أدت إلى 
تناسق في اإلجراءات وعدم اخللط بني 
املشاعر العاطفية والواجبات الرسمية 
املســتحقة، باإلضافة إلى أن مرسوم 
إعالن الوفاة الذي يعلق على باب القصر 
لم يكن ببعيد عن خطة سقوط جسر 
لندن، وهكذا فإن نظم احلكم العريقة 
ال تترك األمور للصدفة أو لالجتهادات، 
وستبدأ اآلن مرحلة جديدة في بريطانيا 
بعد انتهاء مراسم احلداد ودفن امللكة. 
وهذه هي مرحلة «إصالح جسر 
لندن» بعد جتاوز التعامل مع سقوطه، 

عادة ما تصاحب األحداث السياسية 
أو االجتماعية البارزة ظاهرة استغالل 
املوقف وحب الظهور إعالميا، وهذا ما 
وجدناه حاصال في انتخابات مجلس 
األمة ٢٠٢٢ فهناك الكثيرون ممن أعلنوا 
عن ترشحهم عبر حساباتهم الشخصية 
مبنصات التواصل االجتماعي املختلفة 
ملجرد احلصول على الشــهرة فقط، 
والبعض اآلخر تقــدم جديا بأوراق 

ترشحه.
الرغبة في الظهور واحلصول على 
الشهرة السريعة دفعت بالبعض إلى 
تناسي مدى أهمية وخطورة الوضع 
احلالي، فمجلس األمة القادم ستعلق به 
الكثير من اآلمال والطموحات ولذلك فإنه 
يجب علينا انتقاء أعضائه بعناية فائقة، 
وألننا في العهد اجلديد كنت أتوقع أن 
عدد املرشحني سيكون قليال للغاية، 
كل دائرة ســتدفع باملرشح األنسب 
وتدعمه، ولكن ما حــدث في الواقع 

أعلن قصر باكينغهام عن وفاة امللكة 
إليزابيث الثانية، امللكة األكثر شهرة في 
العالم، والتي تولت العرش في اململكة 
املتحدة ملدة قياســية بلغت ٧٠ عاما، 
اخلميس، عن عمر يناهز الـ ٩٦ عاما، 
وتوالت ردود الفعل الدولية وســارع 
قادة العالم لتقدمي العزاء والتعبير عن 
حزنهم وتضامنهم مع الشعب البريطاني.

قائدة عظيمة: في هذه األثناء بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، ببرقية تعزية إلى صاحب 
اجلاللة امللك تشالز الثالث. مشيرا أن 
العالم أجمع قد فقد برحيل امللكة إليزابيث 
الثانية قائدة عظيمة اتسمت باحلكمة 
واخلبرة وبعد النظر، وكانت لها مواقفها 
التاريخية التي أسهمت في رسم مالمح 
مناطق عدة في العالم املعاصر، كما أثمرت 
مبادراتها النيرة في تعزيز األمن والسالم 
وخدمة القضايا اإلنسانية واإلسهام في 
التنمية املستدامة في  االرتقاء مبسار 
العالم، مما أكسبها جل تقدير واحترام 

املجتمع الدولي كافة.
امللكة اليزابيث الثانية: إليزابيث أليكسندرا 
ولدت فــي ٢١ أبريل ١٩٢٦، وهي ملكة 
اململكــة املتحــدة وكندا وأســتراليا 
ونيوزيلندا ورئيسة الكومنويلث، كما 
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منه سمو ولي العهد، حفظه اهللا ورعاه، 
في خطابه التاريخي نيابة عن صاحب 
السمو األمير، حفظه اهللا، والذي اشار 
فيه الى جزأين، مهمني حسن االختيار 

وإال..!
لذلك يجب مراعاة حسن االختيار 
ولنترك املجال لنرى الوجه املشــرق 
لالصالح والذي فيه صالح البلد والرقي 
والرفاهية، كل الدول التي تعمل على 
تطبيق القانون وااللتزام بالنظام تعيش 
شعوبها برفاهية بسبب االصالح والذي 
ينتج عنه وجود أثر التنمية، والكويت 
ال ينقصها شيء ســوى أنها تبحث 
عن التقدم باخلدمــات ولن يكون إال 
باالصالح، لذلك فالعملية بيد كل ناخب، 
والدور علينا كمواطنني ناخبني وبعد 
عملية االقتراع ينتهي دورنا ويكون 
الدور على نــواب األمة ملتابعة ادائهم 

ومحاسبتهم أو الثناء عليهم الحقا.
ختاما نسأل اهللا ان يحفظ الكويت 
وأهلها من مكروه وأن يدمي علينا نعمة 
األمن واألمــان في ظل قيادة حضرة 
صاحب السمو أمير البالد وسمو ولي 

عهده األمني، حفظهما اهللا ورعاهما.

حكومة ما بعد االنتخابات واعتقد ان 
سمو رئيس الوزراء يعمل على انتقاء 
فريقــه بدقة واحترافيــة كبيرة جدا 
املالية حيث سيكون  الســيما وزارة 
هذا املنصب أو باألحرى الوزير الذي 
سيتم اختياره رأس احلربة في عملية 
النهضة املرتقبة باجلانب االقتصادي 
خصوصا لو كانت تلك الشخصية من 
حملة املؤهالت السياسية واالقتصادية.

إن صحة االختيار في املرحلة احلالية 
مطلوبة، فإن أسأنا االختيار فسيترتب 
عليه العودة للمربع األول وهو ما حذر 

ومدروسة بشــكل احترافي محنك، 
بدليل أن التغيير قد طال حتى الوظائف 
احملدودة واخلاصة باجلنسيات األخرى، 
الكويت تســتعني باخلبرات  فها هي 
األردنية والفلسطينية للصحة والتعليم، 
وهو مؤشــر على عودة الكويت الى 
أســاس التعليم واملناهج في العصر 
الذهبي والذي نتج عنه أجيال (اقرأ)، 
تلك األجيال التــي نهضت بالكويت، 
وهذا أبسط مثال على موجة التغيير 

التي متر بها الكويت.
إن الشارع الكويتي يترقب تشكيل 

أود أن أســجل حتية شكر بحجم 
الوزراء سمو  السماء لرئيس مجلس 
الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
ولنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ 
طالل اخلالد على جهودهما ومالمسة 
مشــاكل املواطنني بجميع شرائحهم 
وتذليل العقبات والصعوبات وتوجيه 
كل مسؤولي الدولة لفتح األبواب أمام 
املواطنني وتسخير الوسائل التكنولوجية 
للتواصل السريع، وهذه املؤشرات تدل 
على أن هناك جدية في املرحلة القادمة 
لوقف تراجع أداء الدولة واإلسراع بعجلة 

التنمية بأقصر مدة ممكنة.
إن ما نريده هو السعي نحو التطوير 
االقتصادي ومحاولة إعادة ثقة املواطنني 
بحكومة دولة الكويت من خالل تنفيذ 
القرارات على أرض الواقع لرسم انطباع 
واقعي بأن الكويــت متر بعهد جديد 
وعهد الغربلة االيجابية للنهوض بالوطن 
والسعي نحو مواكبة باقي دول املنطقة 
لتعود لؤلؤة اخلليج  كما عهدناها سابقا.
إن الغربلة التي نشهدها تثبت أن 
العملية تطبق وفــق خطة موضوعة 

 مكتوب

كويتنا 
اجلديدة...
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