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محمد مطلق الدجيني 

تقوم احلكومة الكويتية اجلديدة برئاسة رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
ووزرائه بحمالت تطهيرية تنظيمية على أرض الواقع، 
والكل متفائل بهذه اإلصالحات احلكومية التي تأتي 
خطوة تلو األخرى، مما بعث في أنفسنا اليقني بأننا 
في عهد جديد يرفع راية اإلصالح ومعاجلة الفساد 

املستفحل في مرافق الدولة منذ عقود وعقود.
وبعد اخلطوة التي أعلنت عنها احلكومة باستقبال 
شكاوى املواطنني وتفعيل احلكومة الرقمية واألخذ 
باملساهمات الشعبية، هناك دليل واضح على انطالق 
قافلة رؤية ٢٠٣٥ فقد اســتجاب الشــعب الكويتي 
وتفاعل عبر «تويتر» و«واتساب» باملناشدات واملطالبات 
باحملاســبة وحتصيل احلقوق، هذه الثقة احلكومية 
شجعت املواطن الكويتي ليكون عينا إعالمية راصدة 
للمخالفات القانونية سواء على مساحات من األراضي 
أو حيازات ألمالك دولة، أو لعمالة مخالفة للقانون،، 

أو منتهكة ملقدرات البالد.
ناهيك عن جهود الدولة من خالل وزارة الداخلية 
في ضبط أوكار الفاسقني ومنازل املخالفني لقانون 
اإلقامة في الكويت، لقد أثمرت اخلطوة األولى ملجلس 
الوزراء عما يراه الشعب خطوة كبيرة نحو اإلصالح 
وضرب الفساد، ولقد تعهد سمو رئيس مجلس الوزراء 

خالل قسمه بإدارة عجلة التنمية في البالد.
لقد جاءت اخلطوة الثانية بإعالن رئاسة املجلس 
باملوافقة عن تأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة 
بالكامل ملعهد األبحاث إلنتاج وتسويق وبيع ابتكاراته، 
هذا اإلعالن ميثل خطوة حتفيزية نحو الوقوف على 
قاعدة صلبة لكل مبتكر ومخترع كويتي، ال يعرف 
ماذا يفعل بعد حصوله على براءة اختراعه كما كان 
في الســنوات املاضية، ومما ال يدع مجاال للشك أن 
هذه احلكومة حترص على مصلحة املواطن الكويتي، 
وحتقق تطلعاته انطالقا من احلرص على مســتقبل 

العلماء الكويتيني.
وفي مقال سابق كتبته منذ عدة سنوات، وحتديدا 
في ٢٠١٢ حول ضرورة تشكيل جلنة وزارية عليا تابعة 
لرئاسة مجلس الوزراء، تضم جميع املعنيني بالتعليم 
وســوق العمل أي تضاف تلك املؤسسات الوطنية 
حتت عضويتها، ومنها.. ديــوان اخلدمة ومجلس 
اجلامعــات اخلاصة وجامعة الكويت ووزارة التربية 
وهيئة التطبيقي واجليش والشرطة واحلرس الوطني، 
وذلك لوضع إستراتيجية واضحة يلتقي من خاللها 
مخرجات التعليم باحتياجات ســوق العمل الكويتي 
مبا يتناسب مع املرحلة القادمة، ومع انطالق احلكومة 
الكويتية نحو التنمية املســتدامة، أصبح االهتمام 
مبخرجات التعليم العالي من خريجي االختصاصات 
املطلوبة في الكويت البد وأن تتناسب وحاجة سوق 
العمل الكويتي، ومبا أن احلكومة فتحت الباب نحو 
الوظيفتني للمواطن الكويتــي، إذن البد من وجود 
هــذه اللجنة العليا التابعة لرئاســة مجلس الوزراء 
من مسؤولياتها دراسة اخلطط واملشاريع القصيرة 
والطويلة األمد، ألن رؤيتنا نحو التنمية بدأت تأخذ 
مكانها في إطار العمل احلكومي املتتابع، ألقول: نعم 

اخلطوات احلكومية، إصالح وتنمية.

الســياحة أهم القطاعات االقتصادية في العالم، 
ولذلك فإن منظمة السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة 
حتتفل في ٢٧ سبتمبر من كل عام بيوم السياحة العاملي 
كاحتفال دولي ومت اختيار هذا التاريخ في عام ١٩٧٠

إذ مت اعتماد النظام األساسي ملنظمة السياحة العاملية 
لزيادة الوعي بدور الســياحة داخل املجتمع الدولي 
وإظهار كيفية تأثيرها على القيم االجتماعية والثقافية 

والسياسية واالقتصادية في جميع أنحاء العالم.
وكان شعار هذا اليوم في عام ٢٠١٧ هو «السياحة 
املستدامة»، وفي عام ٢٠١٨ كان الشعار هو «السياحة 
والتحول الرقمي»، وفي عام ٢٠١٩ كان الشعار «السياحة 
والوظائف: مستقبل أفضل للجميع»، وكان الشعار في 
عام ٢٠٢١ هو «السياحة لتحقيق منو شامل». وقررت 
اجلمعية العامة ملنظمة الســياحة العاملية تعيني دولة 
مضيفة كل عام للعمل كشريك للمنظمة في االحتفال 

بيوم السياحة العاملي.
وقد كان الراحل إغناتيوس أمادوا أتيغبي، وهو 
مواطــن نيجيري، من اقترح فكــرة االحتفال يوم 
٢٧ ســبتمبر من كل عام بيوم السياحة العاملي ومت 
تكرميه أخيرا ملســاهمته في عام ٢٠٠٩. إن التحول 
نحو السياحة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية هي 
اآلن على أجندة احلكومــات واملنظمات الدولية في 

كل مناطق العالم.
وكان شعار يوم السياحة العاملي لعام ٢٠٢٠ هو 
«السياحة والتنمية الريفية» وذلك ألن السياحة أثبتت 
أنها شــريان احلياة للعديد من املجتمعات الريفية 
والتزال قوتها احلقيقية بحاجة إلى االنتشــار على 
نحو كامل وخاصة أن قطاع السياحة يشكل فرصا 
للتماسك اإلقليمي واإلدماج االجتماعي واالقتصادي 

للمناطق األكثر ضعفا.
والسياحة تساعد املجتمعات الريفية على التمسك 
بتراثها الطبيعي والثقافي الفريد وعلى دعم مشاريع 
احلفاظ على الطبيعة، وكذلك املشــاريع التي حتمي 

األنواع املهددة باالنقراض والتقاليد واملوروثات.
وقد أدى وباء كورونا إلى توقف العالم عن احلركة 
مما أثر كثيرا على قطاع الســياحة وتعرض املاليني 
من الوظائف للخطر وتضررت االقتصادات املتقدمة 
والنامية على السواء وكانت الفئات املهمشة هي األشد 
تضررا، فال بد من التكاتف الستئناف السياحة لفوائدها 
على اجلميع وإلعادة االنتعاش والنمو جلميع دول 
العالم. وتعتبر السياحة قطاعا متعدد األبعاد بامتياز 
ألنها تساهم في جميع أهداف التنمية املستدامة، إذ 
ان تسخير السياحة كمحرك للتنمية الريفية سيؤدي 
إلى إبقاء املجتمع العاملي على املسار الصحيح لتحقيق 
خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ والتي يسعى العالم 

بأجمعه الى حتقيقها.
وشــعار هذا العام هو «لقاء الســياحة وحتقيق 
االزدهار الشامل»، وهو ما ميثل حتديا حقيقيا ملختلف 

القطاعات املرتبطة مبلف السفر والسياحة.

بلدنــا احلبيب مقبــل على 
التجديد والتطور والتنمية، وهذا 
ما يســعد القلب ويعيد مجدها 
الســابق عروس اخلليج، لكن ما 
نراه من استغالل جتاري وعدم 
العالم قد يعيدنا  أنظمة  مسايرة 

إلى اخللف والوراء.
يحدثني أحد اإلخوة قائالً: إنه 
كان في مدينة بالك بول اإلجنليزية، 
وكان ذلك أول أيام عيد األضحى 
قبل نحو ١٠ سنوات، سألت العامل 
في املطعم عندما عرفت أنه مسلم: 
هل هناك أضاح ميكن أن نضحي 
بها؟ فقال نعم، ثم أخذنا إلى مزرعة 
قريبة وإذا هي مملوءة باألضاحي، 
فاشــتريت أربع أضاح ودفعت 
القيمة عن طريق كرت االئتمان. 
املفاجأة أن في الكويت، البلد 
التطور واالنفتاح  الذي ينشــد 
العاملي، تقوم بعض احملالت برفض 
بطاقة االئتمان فيه، ويسير األمر 
بعكس تيار البلد في اســتقطاب 
الزوار وتسهيل معامالتهم، إحدى 
الشركات رفضت أن تعاملني بهذه 
والبد أن تكــون محلية ثم طلب 
مني مبلغا كبيرا مقابل ذلك! أين 
وزارة التجارة لتتابع املستهلك؟ 
أين ضوابط البنوك إلعداد قوانني 
في هذا القصور؟ كيف نيســر 
للزوار من اخلارج أعمالهم؟... الخ.
هذه رســالة يســتفيد منها 
العاملون في وزارة التجارة وحكاية 

املستهلك.
واهللا أعلم.

تفضل سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، نيابة عن 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، بإلقاء 
خطاب تاريخي يدرَّس ألجيال تلو 
أجيال، خطاب ملس منه الشعب أن 
السلطة تتكلم بلسانه وتعبر عما 
في داخله وتترجم آماله وتطلعاته 
وتضع الثقــة فيه دون االهتمام 
للنتائج ومخاطرها، وهذا يعكس 
مدى احلب املتبــادل بني احلاكم 
واحملكوم، وتضّمن اخلطاب سابقة 
التعهــد بعدم تدخل  متثلت في 
احلكومة في االنتخابات وال حتى 
في حقها بالتصويت لرئاسة مجلس 
األمة وال حتى اللجان وهذا أيضا 

درس صعب للحكومة القادمة. 
واآلن، نرى ترجمة هذا التعهد 
بعدم تواجد مال سياسي والقيام 
بقمع الفرعيات وشراء األصوات 
ووقف معامالت املرشحني وعدم 
استقبالهم، وهذا ما ملسناه على 
للناخبني  الواقع، وعليه رسالتي 

والناخبات: 
يجب علينا احترام هذا اإلصالح 
وحتقيق رغبتنا املنشــودة وأن 
التاريخية،  الفرصة  نستغل هذه 
ونــرد حتيــة اخلطــاب والثقة 
بأحســن منها، وننتقي األخيار 
الوطنيني بعيدا  من املرشــحني 
القبلية والطائفية والفئوية،  عن 
وتذكر أنك تعطي توكيال رسميا 
لهذا املرشح أو ذاك نيابة عنك أمام 
اهللا أوال ووطنك ثانيا، وأن تترجم 

ثقة السلطة فيك ثالثا. 
أو خدمة  تلتفت ملصلحة  وال 
أو معاملة تقدم لك من املرشــح، 
ألنها رشــوة حالها حال شــراء 
األصوات، وتذكر «لعن اهللا الراشي 
واملرتشــي»، وال تتأثــر بقبلية 
وال طائفيــة وال فئوية، وعليك 
أن تختار املرشــح القوي األمني 
وتعطيه صوتك، وتذّكر أنها أمانة 
أمام اهللا في دنيا  حتاسب عليها 
فانية وزائلة، وال تشارك في إثم 
السارق والراشي واملرتشي والبائع 

لوطنه حتت أي ضغط. 
وقبــل اخلتــام، ابتعدوا عن 
التراشــق باأللسنة والبهتان في 
اإلعالم وامليديا بســبب نصرة 
مرشح على آخر بالكذب والتدليس 
واالتهامات الباطلة وكسب آثام من 
غير مصلحة وفائدة لك، وتذكروا 
أنها أيام وتنتهــي احفظوا فيها 

ألسنتكم فإنكم محاسبون. 
وختاماً، اللهم احفظ بالدنا من 
كل فاسد، وولِّ علينا خيارنا وال 

توّل علينا شرارنا.
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.

كل عام ودمج الطلبة بها ليرتاح اجلميع من 
غبار املدارس، ومستوى حماماتها العفنة 
إلجبار طلبتها على حتمل «وســاختها» 
حتى نهاية اليوم الدراسي التعيس كما 

أوضحنا أسبابه السالفة!
ال منلك ســوى الترحم على أرواح 
املعنية،  بالوزارة  املاضي  القرن  فرسان 
ووكيلهــا الراحل املغفــور له بإذن اهللا 
د.حمود الســعدون ومن زامله، إعدادا 
واستعدادا طول كل عام حتضيرا للعام 
الدراسي التالي لضمان تكامل اإلعداد له 

إال ما ندر من بعض السلبيات! 
عســى مأواكم اجلنة وفاء وعطاء ال 
تنساه األجيال معلمني ومتعلمني، وقيادات 
تقوم بواجبها بدال مــن «عودة حليمة 
لعاداتها القدميــة» كما يحدث مبدارس 
احلكومة احلالية! التــي صارت طاردة 
األعداد واالستعداد صوتا وصورة أمام 
العالم الواسع واألقرب للمدارس األهلية 

أفضل منها شوية!

بينما قيمتها احلقيقية  للمســاهمني، 
تتجاوز الـ ١٠٠ دينار، طيب يا إخوان 
من باب أولى امنحوا سلة لوازم مدرسية 
يفرح بهــا ولي األمر قبل أطفاله، فعن 
طريقها سيتوافر له فائض بسيط كانت 
ستلتهمه لوازم املدرسة، لعله يستفيد 

منه في أمور أخرى تفيده وأسرته.
عزيزي املساهم.. أموال اجلمعية هي 
أموالك، لذلك ال تفوت حضور اجلمعية 
العمومية القادمة، وليكن هذا االقتراح 
أول االقتراحات الذي يجب أن تصوت 
عليه في اجلمعية العمومية ليصبح قرارا 

نافذا يطبق كل بداية عام دراسي.
نقطة أخيرة: نداء إلى وزير التجارة فهد 
مطلق الشريعان، رجاء التكرم باإليعاز 
لقطاع حماية املستهلك بتشديد رقابتهم 
على أســعار املســتلزمات واملالبس 

املدرسية.

وفــرص التجول في أزقتــه ومحالته 
التراثية وممراته القدمية واستنشــاق 
عبــق املاضي الذي يتنفســه ضيوف 
الكويت مــن اإلخوة اخلليجيني لتوافر 
قواسم مشتركة بيننا وبينهم، ليأتي ذلك 
التحول القسري ويفقد سوق املباركية 
العديد من مميزاته، ويتحول من سوق 
جاذب نافع إلى سوق طارد تلفه الكآبة 
لألسباب سالف ذكرها، مع بقايا محالت 
وأسواق تطمئننا على بقائه وصموده، 
فضال عن افتتاح مشاريع حديثة حتاول 
عبثا إنعاش هذا السوق بقبلة احلياة من 
خالل أفكار جتارية حتاول االستيطان، 

ذريعتهم دمج املاضي باحلاضر!. 
في العهد اجلديد يحدونا األمل بعودة 
 (Vision) سوق املباركية كما كان وفق رؤية
منشــودة تنظر لألمور بشكل سليم، 
واإلبصــار بالعني والقلــب، من خالل 
اإلبقاء على شكله القدمي دون املساس به 
والنهوض بطابعه التاريخي العريق، ورسم 
سياسات تطويره، ليس لالستخدامات 
التجارية فقط، بل ليكون مركزا عامليا 
تراثيا تاريخيا ثقافيا اقتصاديا يتضمن 
أنشطة وبرامج تعزز مكانته التي كانت، 
لذا أنصح الرجوع إلى دراسات علمية 
التاريخية،  حديثة في تطوير األسواق 
لعلنا جند ما يتوافق وفلسفة هذا السوق 
باعتباره ليس سوقا وكفى، وإمنا موقعا 
بارزا اختط للكويت أبرز معالم خريطتها 

السياحية في زمن الالسياحة!

 فهل يعقل هــذا الهراء املالزم رغم 
تباشير اإلعالم بوسائله املختلفة أنه عام 
دراسي ناجح لوال دخول واحتالل بعض 
البرملانية وترحيب  املدارس لالنتخابات 
اجلميع مبواسمها املتالزم بدخول العام 
الدراســي لو تأجل تاريــخ بداية العام 
الدراســي احلالي ملا بعد االنتخابات، أو 
استبدالها بخيام عمالقة كما هو ربيع البر 

املجتمع، فهذه املهمة تقع في صميم ذلك.
ال خدمة أفضل مــن دعم ميزانية 
األسرة الكويتية في ظل غالء األسعار 

الفاحش.
تصوروا بعض اجلمعيات تعرض 
سنويا مســتلزمات البر بدينار واحد 

العريقة، وأجبرت أصحاب احملالت من 
ذوي العزم والبأس الشديد البقاء قسرا 
واالســتمرار في مزاولة جتارتهم بعد 
أن استعاضوا (هنا الطامة الكبرى) رفع 
اإليجار عليهم برفع أسعار السلع كافة 
بشكل جنوني مبا ال يتناسب وطبيعته 
التاريخية، الشعبية، التراثية والتقليدية، 
يدفع ثمنها املستهلك في املرات األولى 
ويقتصــر على (التمشــي) والتجوال 

وتضييع األوقات في املرات التالية!
لقد تعاظمت أهداف هذا الســوق، 
وتنامى دوره بشــكل خــاص وحقق 
جناحــا منقطع النظير فــي إجبار كل 
من يزور الكويــت للتوجه له، خاصة 
أشقاءنا اخلليجيني الذين يقصدونه بصفة 
مســتمرة مع نهاية عطلة كل أسبوع، 
بعــد أن ذاع صيته عربيــا وخليجيا، 
وتفرده مبيزة خفض أســعار بضائعه 

سابقة الشرح، والطرح!
وهذا البداية تنذر بعام دراسي متعثر 
للطلبة والطالبــات من مختلف األعمار 
نتيجة عدم نظافة مدارســهم، وصيانة 
خدماتها املؤجلة، مــن تكييف وكهرباء 
وتوقف تدفق املاء إال برحمة رب األرض 
والســماء، مع دلوق ســهيل بأمطاره 

املوسمية!

لوازم املدرسة.
اجلمعيات التعاونية متخمة بالودائع 
املليونية في البنوك، ما الذي مينع سحب 
جزء بسيط منها للتخفيف عن املساهمني 
ومساعدتهم في أعباء اللوازم املدرسية، 
إذا كان أهــم أهــداف اجلمعية خدمة 

السخي والكرمي من أحد عمالقة القطاع 
اخلاص في البالد إلعادة بناء ما دمره 

احلريق. 
إن أســواق املباركية ليســت لبيع 
البصل، الطماط، الســمك ومتر هندي 
وغيرها، بل هي أيقونة األسواق واحملال 
التجارية الكويتية التي حتكي قصة اآلباء 
واألجداد، وسطرت قصصا وحكايات 
الهول واليامال على جدران وأزقة منتشرة 
هنا وهناك، وبقايا أعمدة صمدت بوجه 
حريق مارس املاضي، تستغيث الغيورين 
بقاءها واحملافظة عليها، بعد أن حملنا 
هذا السوق أمانة ثقيلة لتاريخه وكفاح 
أهلنا لننقلها لألجيال القادمة. لقد تسبب 
(رفع اإليجارات، وحادثة حريق مارس) 
بالتقليل من شــأن ومكانة هذا السوق 
وتدهور مقوماته التي جعلته يوما يتربع 
الكويتية  التاريخية  على قمة األسواق 

مصانــع الرجال ومعامــل التعليم 
والتربية التزال بأجواء أتعس بعد ڤيروس 
«كورونا» الكريه مع بداية ونهاية كل عام 
دراسي، بسبب قلة التفكير، وقلق التدبير 
بالتهيئة لعام دراسي مستقر ينذر بالنجاح 

املطلوب، وترجع األسباب إلى: 
قلة العمالــة املختصة بنظافة مواقع 
املدارس باحملافظات الست واملدن التابعة 
لها، مما يضطر هيئة التعليم والتدريس 
إلى االســتجداء بـ«التبرع» مبا يسمى 
شعبيا «قطية» من جميع عاملي وموظفي 
املدرسة لتأجير عمالة الطرق والشوارع! 
لتتولى نظافة مدارسهم، مبا فيها أجلكم اهللا 
حماماتها املتعفنة ومقطوعة اخلدمات من 
املياه املوصولة إليها نتيجة توقف صيانتها 
لهروب العمالة بعد تسلم مقدم الصيانة 
و«ترك القرعة ترعى»! مما يضطر الطلبة 
بكل مراحلهم إلى اإلمساك عن استخدامها 
يوميا لقضاء حاجتهم حتى نهاية دوامهم، 
وخاصة في املدارس احلكومية لألسباب 

كل سنة تقوم أغلب جمعيات الكويت 
بتقدمي سلة رمضانية متنح فيها لألسرة 
الكويتية مستلزمات رمضان. ورمضان 
املاضي جمعية صباح الناصر جزاهم اهللا 
خيرا سلتهم كفتنا رمضان كله وبقي منها 
الكثير. وهي مبادرة جميلة وراقية من 
اجلمعيات نحو أهالي املنطقة لتخفيف 
أعباء غالء األسعار عن ميزانية األسرة.
ونحن هذه األيام نستعد الستقبال 
عام دراسي جديد، نتمنى من اجلمعيات 
التعاونية «تقرقش مخباتها» مرة ومتنح 
كل مساهم جمعية سلة مدرسية فيها 
مستلزمات املدرسة مثل الكتب والدفاتر 
وكذلــك كوبونات للمالبــس من أحد 

املجمعات املختصة مبالبس املدرسة.
إذا عنــدك ٥ أطفال  الوضع حاليا 
في املدارس فستســتهلك ربع راتبك 
«املســتهلك أصال» في شراء وجتهيز 

بعد التدهور واالنحدار املؤلم والشديد 
الذي حل على سوق املباركية التراثي، 
بســبب زيادة اإليجارات بنسبة ٣٠٠٪ 
تقريبا على عدد كبير من محالته، وكان 
ذلك فــي عام (٢٠١٧)، وتعرضه حلريق 
كبير دمر أجزاء مهمة وتراثية ال تقدر 
بثمن في نهاية مارس املاضي (٢٠٢٢)، 
وقضي متاما على ما تبقى من مقوماته 
القيمة  التاريخية وخســر كل كويتي 
االقتصادية، املكانية، األثرية، السياحية 

الشرائية النوعية لهذا السوق. 
اليوم خيرا مبؤشرات  نستبشــر 
تالشــى األلم، وجتدد األمل مع العهد 
اجلديد بقيادة صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
حفظه اهللا، وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح، 
بارك اهللا بجهوده ومســاعي حكومته، 
الســترجاع أســواق املباركية قيمتها 
اجلوهرية ومكانتها كما كانت قبل عام 
٢٠١٧، خاصة أن بشــائر اخلير هلت، 
ومؤشــرات االهتمام والــرؤى بانت، 
العمل ملصلحة  ومالمح اســتراتيجية 
هذا املوقع التراثي العريق باألفق الحت، 
سواء من خالل التصريحات الرسمية أو 
بتشكيل جلنة تطوير أسواق املباركية ملا 
تضم من أعضاء نتوسم خيرا بوطنيتهم 
وكفاءتهم وغيرتهم على وطنهم. وتوج 
مؤخرا خبر السعد باملوافقة على التبرع 
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وكم أمتنى أن تدخل خطابات سموه 
إلى حيز الدراسة في الكويت، وأن يتم 
تعريف الطالب بها حتى تتحقق االستفادة 
املنشودة ســواء من تعلم دروس في 
الوطنية واإلخالص للوطن، واكتساب 
احلكمة ورجاحة العقل، هذا إلى جانب 
تعلــم البالغة التي تفيض بها خطابات 

سموه.
وباملجمل، ستحفظ سجالت التاريخ 
كلمات أيقونة تعد رمزا لإلنسانية أجمع 
في سمو اخللق ورفعة املقام وباحلكمة، 
فعلينا جميعا أن نبقي أعيينا في ترقب 
مستمر ملا يأتي به حتى نتعلم منه دروسا 

في حب الوطن.
٭ «مســج»: نائب رئيس مجلس الوزراء 
بالوكالة  الداخلية  الدفاع ووزير  وزير 
الشــيخ طالل اخلالد، نناشدك النظر 
في موضوع أبناء شهيد الواجب، فهو 
موضوع إنساني ونتمنى أن تتبناه ألن 

أسرته ال يوجد لهم معيل، وشكرا.

يعمل على ازدهار وطنه الراعي ملصاحله، 
احملافظ على وحدته الوطنية الساعي إلى 
رفعته وتقدمه، املتمسك بالدين احلنيف 
والثوابت الوطنية الراسخة» ويدرك أنه 
أمام شخصية تعد منبعا خالصا للوطنية 
واإلخالص والنزاهة، يجعل من التواضع 
مفتاحا للقلوب، ويجعل من كلماته نبراسا 

للعقول.

ومن طالع خطاب سموه عقب مبايعته 
باإلجماع في مجلس األمة بأكتوبر ٢٠٢٠

سيقف كثيرا عند كلماته التي قال فيها: 
«وإنني من خالل مجلسكم املوقر أعاهد 
اهللا وأعاهد سمو األمير وأعاهد الشعب 
الكويتي من خاللكم ممثلني له، أن أكون 
لصاحب السمو العضد املتني والناصح 
األمني، وأن أكون املواطن املخلص الذي 

دائماً ما كان اجلانب اإلنساني على 
مر التاريخ محل اهتمام الكثيرين، وقد 
وقف التاريخ كثيرا أمام شخصية فريدة 
من نوعها كلماتها تنبع من عبق احلكمة، 
نتعلم منها يوما بعد يوم دروســا في 
الوطنية واإلنسانية، فخطابات سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا، 
يجب أن نقف عندها كثيرا، لنتعلم ما جاء 
فيها، ونفهم ما بني السطور فهي حصيلة 

مزيج من احلكمة والعقل واخلبرة.
القراء اجليدون خلطابات ســموه 
يدركون في أن تلك اخلطابات هي جزء 
من تاريخ أمة بأكملها، كما أنها حتوي 
كماً من النصح واإلرشاد واإلشارة إلى 
ما يجب احلذر منه، وهذا ما رأيناه جليا 
في اخلطاب الذي ألقاه سموه أثناء حل 
مجلس األمــة، وبكلماته اخلالدة جعلنا 
جميعا نعيد حساباتنا ونراجع أنفسنا 
في مواقفنا وندقق التفكير في كل من 

يتصل مبصلحة كويتنا الغالية.
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خطابات 
سمو ولي العهد 

اإلنسانية
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أسواق املباركية
«ال تبيع بصًال وسمكًا 

ومتر هندي» فقط!
د.ناصر أحمد العمار
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للعادة القدمية
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