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الصوت ملن
ال صوت له لالنتخاب

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

يوم الصيدلة العاملي

أقرباذين

الصيدلي حسن أنور

انتهت مراسم العرس الدميوقراطي، بعد أن ذهب 
املواطنون لالقتراع في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢، ومت اختيار 
ممثليهم من النواب الذيــن نالوا عضوية مجلس أمة 
٢٠٢٢.. وبدوري أبارك ألعضاء املجلس اجلدد، ونأمل 

في أداء نيابي متميز لألربعة أعوام القادمة.
والبد أن نشــيد بسير العملية االنتخابية من جهة 
التنظيم والتنســيق واحلفاظ على األمن والنزاهة في 
سير االقتراع، وفق ما قامت به احلكومة الرشيدة وفق 
اخلطة املرســومة بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح.. التزاما مبا رسمه 
خطاب صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح، حفظه اهللا، والذي ألقاه سمو ولي العهد األمني 
الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح، حفظه اهللا، على 
مسامع املواطنني.. سدد اهللا القيادة السياسية بالبطانة 

الصاحلة والتقدم واإلجناز.
وكان الفتا اإلقبال اجليد على مراكز االقتراع، وأبرز 
النتائج دخول رموز ما كان يسمى باملعارضة الكويتية 
على خط العمل السياســي من جديد، والتوجه النافذ 
لرئاسة مجلس األمة الكويتي إلى الرئيس األسبق للمجلس 
أحمد السعدون، وجاءت تصريحات بعض النواب بأن 
السعدون ميلك من اخلبرة الكبيرة في مجال السياسة 
والتشــريع قد وضع على سكة الرهان السياسي ملن 
ال يراهنون على إجنازات محققة في املجلس اجلديد.

وهذا ديدن الشارع السياسي الصحي في البلدان 
صاحبة الدساتير الدميوقراطية، ومثاله الشارع الكويتي 
منذ ما يقارب الـ ٦ عقود، فالعمل السياسي ال يخلو من 
املراهنات على النجاح أو الفشل في أي مرحلة سياسية 
جديدة، في ظل التطلعات للتشريع وإدارة عجلة التنمية 
في البالد، والالفت أيضا انتخاب الوجوه اجلديدة، مما 
يدل على العزم بتجديد الدماء في مجلس ٢٠٢٢، والذي 
ينتظر منهم العمل وحتقيق تطلعات املواطن واحلفاظ 

على مصاحله ومستقبل أجياله.
وفي ذات السياق.. جناح احلكومة الكويتية وهي 
خطوات جادة وسريعة من خالل القرارات من عدة نواح 
سواء تصحيح مسار التنمية في مجال السياحة واإلعمار 
وإعادة النظر في تثمني املناطق املتدهورة تنمويا من 
جهات عدة والتي من شأنها جلب واقع غريب يشوبه 
املفاسد بعيدا عن عاداتنا وأخالقياتنا وتقاليدنا وديننا.

ولذلك أحمــل في صدري األمنيــات الكثيرة في 
تصحيح مسار العملية السياســية وتطبيق تطلعات 
القيادة السياسية بالتعاون الفعلي واجلاد بني السلطتني 
التشــريعية والتنفيذية بعيدا عــن التزلف واملصالح 

والتكسب على حساب الوطن واملواطن.
أدعو النواب اجلدد للتعاون مع احلكومة الرشيدة، 
ونريد أن تكمل رئاسة سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح مسيرتها مع املجلس اجلديد، بالتعاون مع رئاسة 
العم أحمد الســعدون في مجلس ٢٠٢٢ حتى تتحقق 
الرهانات على التعاون املثمر بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية لتحقيق النهضة الكويتية اجلديدة في عهد 
صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، عهد اإلصالحات املستمر منذ سنتني على 

العهد امليمون.

ودعنا العرس االنتخابي قبل أيام، وبعدما خرج اآلالف 
من املواطنني يلبون نداء الوطن ويدلون بأصواتهم بكل 
نزاهة وشفافية، ولم يدخر قبلها املرشحون جهدا من 
أجل إقناع الناخبني بهم فقدموا برامجهم االنتخابية، 
وأقاموا اللقاءات وكثفوا من سبل تواصلهم مع املواطنني 
في جميع برامج التواصل االجتماعي وقدموا الوعود 
باإلصالح والتعهد بتقدمي األفضل للكويت وشعبها، 
ولكن بعد فوز البعض من املرشحني وخروج البعض 

األخر كيف سيكون اآلمر؟
برامج انتخابية شتى قدمها النواب احلاليون محتواها 
كان يستعرض العديد من القطاعات من بينها التعليم 
والصحــة والتنمية هذا إلى جانــب وضع مقترحات 
للتعامل ولعالج جميع املعوقات واملشكالت بكل قطاع 
على حدا، وبحســب ما أدلو به خالل فترة االنتخابية 
إنهم استعانوا بفريق عملهم لوضع منظور للبرنامج 

االنتخابي وما يحتويه.
وال يخفى عليكم أن البعض قدموا برامج انتخابية 
قوية، لكن هل سيكون لتلك البرامج وجود فعلي على 
أرض الواقع، وهل ســيفي النواب اجلدد بوعودهم، 
ويعملون على الوصول إلى تنسيق مع احلكومة للعمل 
على تنفيذها، خاصة أن الفترة املقبلة ستضمن حتديات 

كبرى وتتطلب من اجلميع إعالن حالة التأهب لها.
أضمن للنواب اجلدد فرصة ذهبية تتمثل في مدى 
قوة التعاون مع احلكومة ففي ظل قيادة سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصبــاح رئيس مجلس الوزراء، 
تعمل جميع أجهزة الدولة على املضي قدما إلى التطوير، 
وبالتالي فإن التعاون مع مجلس األمة سيكون مثمرا 

للغاية، وذلك في حالة جتنب تكرار أخطاء املاضي.
وليعلم النواب اجلدد أنهم سيكونون متابعني ومراقبني 
جيدا من جانب املواطنني، وسيتم متابعة تنفيذ جميع ما 
أدرج في برامجهم االنتخابية، وأن احلساب سينتظر 
املقصرين، بينما الدعم والتشجيع سيكونان من نصيب 
النواب الذين صدقوا مبا وعدو به، ومضوا على طريق 
«حتقيق الوعود» وليؤكدوا للشعب أجمع أن برامجهم 
لم تكن حتمل أحالما وهمية تنتهي بانتهاء االنتخابات.

ننتظر من اجلميع سواء املجلس أو احلكومة العمل 
على إحــداث حالة من التوافــق والتناغم التنظيمي، 
وإعداد دراسات سريعة للمشكالت ووضع حلول لها، 
وكذلك إيجاد إستراتيجيات متعددة للتعامل سواء على 
املستوى احمللي أو الدولي بالشكل الذي يعود بالنفع 
على الكويت، وأال يسعى البعض من النواب إلى جذب 
املجلس نحو توجهاتهم السياسية وأن يكون النقاش 
واالعتدال السياسي متنوع األفكار هو الطريق نحو 

اتخاذ القرارات اإلصالحية.
وباألخير حفظ اهللا الكويت وأميرها وشــعبها من 

كل مكروه.
* «رســالة»: قدمت احلكومة اســتقالتها وقريبا 
سنستقبل أخرى، لكن يبقى السؤال املهم: هل سيكون 
التشــكيل اجلديد مرضيا للشــعب وقادرا على حل 

األزمات؟!

متت بحمــد اهللا وتوفيقه والدة 
برملانيــة نقية، وأدركت شــهرزاد 
بأن  املباح  بالكالم  الصباح ونطقت 
جتربتنا بــإذن اهللا بأمــن وأمان، 
وســنبقى حكاما ومحكومني عبر 
األعوام والســنني حزمــة واحدة 
ونسيجا متماسكا متعاونا ومترابطا 

ال تهزه رياح عابرة مغبرة! 
لكن ما مر من عثرات كان مجرد 
سحابة صيف شوهها البعض ملصالح 
ذاتية ومكاسب أنانية! توقفت عندها 
ســاعة محاوالتهم لتدمير جتربتنا 
وتشويه رابطة حزمتنا، وجرنا إلى 
الصفوف والرفوف اخللفية، ما جعل 
كل األبدان واألفئــدة والقلوب في 
حيرة، جتاه ما كان يطلقه البعض من 
جتربة فقيرة وليست الدميوقراطية 
التي اعتدنا عليها منذ مؤسسها الراحل 
كما وصفها دســتورها لكرامة أهل 
الكويــت بكل أطرافهــا وحدودها، 
خلف قيادتها وفقهم اهللا وفرسان 
الرأي الراجح من ممثلي الشعب في 

مجلس األمة.
واحلمــد هللا رفعــت حكومتنا 
«الكرت األحمر» وطردت  الرشيدة 
بذور الشر! لتدخل قوافل األمل بديلة 
لأللم الذي كان يريد أن يجثم على 
صدور األغلبيــة الصامتة بنواحي 
البالد ونخــوة العباد الذي حتركوا 
ليجدوا ما يسرهم يوم ٢٩/ ٩/ ٢٠٢٢.
لتأتي نتائج فــرز أصواتهم من 
صناديق اقتراعهم لتقول كلمة مدوية 
«حان اآلن االمتحان.. واليوم يكرم 
املرء وال يهان»، عبر مكانه والزمان 
فقــد انفرج فجر كلمــة احلق من 
الوفي أصواتا حكيمة عمال  شعبها 
بالتوجيهات السديدة من قيادة رشيدة 
حتزم وال حترم، وحتافظ على حقوق 

الشعب لألفضل!.
وبعد الســاعة ٨ مســاء وحتى 
الصباح من يوم ٢٠٢٢/٩/٣٠، ظهرت 
كلمة أهل الكويت «احلمد هللا ننتظر 
اليوم خيركم»، لالنطالق برفع علم 
وطنكم شامخا بكل ساحاته كما كان 
ونلتم مرادكــم بانتزاعه من أيدي 

الفزاعة للشر بالصوت العالي.
عاشت سواعدكم يا أهل الكويت 
إلعمار موطنكم، كما سبقكم إلى ذلك 
شياب ديرتكم األبرار لكل ما يصير 
ولكل ما صار، بإذن اهللا حتت قيادة 
حاكم حكيــم وولي عهد أمني، ومع 
شعب للملمات عظيم منذ والدتها قبل 
٤٠٠ عام ذهبية ١٠٠٪، وبسالمتكم.

أقر تاريخ ٢٥ سبتمبر من كل عام 
لالحتفال بيوم الصيدلة العاملي في عام 
أقيم  ٢٠٠٩م خالل مؤمتر للصيادلة 
في مدينة اسطنبول، ذلك أن تاريخ ٢٥

سبتمبر يصادف تاريخ إنشاء االحتاد 
الدولي للصيادلة FIP عام ١٩١٢م.

جاء هذا االحتفال السنوي تقديرا 
جلهوده املبذولة داخل املؤسسة الطبية 
وتأكيدا لدوره املهم في عملية حتضير 
وصرف األدوية العالجية وتكرميا له 
كجندي مجهول في عملية (تعد املهمة 
املستحيلة) في مراقبة ومنع األخطاء 

الطبية والدوائية.
ماذا يحتاج الصيدلي اليوم؟!

أن تقــوم وزارة الصحــة بعدة 
عمليات تصحيحية من شــأنها أن 

ترفع باملهنة.
أغلب القوانني املنظمة للمهنة والتي 
أقرت في ســتينيات القرن املاضي 
أصبحت غير قابلة لالستهالك اليوم.

تطورت مهنة الصيدلة في كثير من 
الدول املجاورة ومآالت هذه التجربة 
على املرضى حتديدا والصحة بشكل 

عام واضحة وجلية.
إلــى اآلن لــم تطبــق الصيدلة 
االكلينيكية في الكويت تطبيقا كامال، 
الكويت بدأت بتدريس  بينما جامعة 
هذا البرنامج من سنة دراسية تقريبا، 
املعنية  والتنسيق غائب بني اجلهات 

وجامعة الكويت.
كل القوانني والتشريعات التي من 
شــأنها أن تصب في مصلحة مهنة 
الصيدلة، املســتفيد األول واألخير 
من مخرجاتها الصحة كمفهوم عام 

واملرضى بشكل خاص.
أن تقوم وزارة الصحة مشكورة 
بتشــكيل جلان مكونة من صيادلة 
يعملون في عــدة قطاعات وجهات 
حكومية من أجل تشــريع وتطوير 
قوانــني تواكب تطــور املهنة عامليا 

ومحليا.

عن أي مواضيع ذات بعد طائفي وعدم 
االنسياق وراء أي صراعات ألصحاب 
املصالح ألن املصلحة يجب أن تكون 
واحدة وهي تعزيز استقرار الوطن 

واحلفاظ على أمنه وموارده. 
الوطن من اجلميع  ويســتحق 
الكثير حتى نطوره ونحقق ما نسعى 
إليه من تقدم وتعود الكويت عروسا 
للخليج كما كانت في السابق ونحقق 
أهداف وغايات التنمية املستدامة حتى 
عــام ٢٠٣٠. والبد أن يقوم اجلميع 
بتوحيــد اجلهود ونبــذ اخلالفات 
حتقيقا ملا دعا له صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشــعل األحمد، حفظه اهللا، 
وسمو رئيس مجلس الوزراء، والذين 
ندعو أن يوفقهم اهللا لقيادة مسيرة 

اخلير في البالد.

إلى نهــج إصالحي يحمل مضامني 
املصلحة العامة بــكل ما تعنيه من 

الكلمة من معنى.
ورســالتي لنواب األمة.. عليكم 
قراءة التوجه الشــعبي الذي ترجم 
رغبة القيادة السياسية نحو الصالح 
العام بعيدا عن املصالح اخلاصة التي 
كانت سيدة مواقف املجالس املاضية.
لذا يركز املجلــس اجلديد على 
دوره في الرقابة احلقيقية والتشريع 
املطلوب بشأن جميع القضايا التي 
حتتاج إلى إصالحها بشكل جذري، 
والعمل علــى ترجمة رغبة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
بوضــع مصلحة الكويــت أولوية 
لتصحيح املســار من خالل وضع 
أولويات تهتم برغبة املواطنني السيما 
فــي القضايا العالقــة كحل قضية 
اإلسكان وتطوير اإلسكان والصحة 
فضال عــن امللف االقتصادي املهم 
لتسريع حركة املشاريع الكبرى من 
دون عراقيل نتيجة املصالح اخلاصة.

تتطلب مزيــدا من العمل واإلجناز، 
فمن واقع الرؤية املســتقبلية التي 
حددتها الدولة تتطلب إحياء مشاريع 
التنمية التي نحتاج إليها في املرحلة 
املستقبلية، ولعلنا هنا جنمع ومعنا 
جميع املواطنني في هذا البلد بأن من 
يقع عليهم االختيار لتمثيل احلكومة 
عبر وزرائها، يتطلب أن يكونوا على 
قدر كبير من القدرات والكفاءة التي 
تتطلبها الدولة ومؤسساتها، ليتمكنوا 
من إيجاد احللول املنطقية والواقعية 
ألي معوقات، ومبا ال يكلف الدولة 
أكثر ممــا تتطلبه هذه التحديات أو 
يرهقها خصوصا فــي ظل األزمة 

املالية العاملية. 
من ناحية أخرى، نقول إنه وفيما 
بعد تشــكيل احلكومــة هناك أمر 
السلطة  مهم، وهو ضرورة تعاون 
التشــريعية مع احلكومة ووزرائها 
الوطن  ملا فيه مصلحــة  للســعي 

واملواطن، واهللا ولي التوفيق.

تذهب أدراج الرياح، وعلى الشعب أن 
يراقب ممثليه ويوجههم ألن النائب هو 
نائب عن األمة وليس عن دائرة بعينها. 
إن ممثلي األمة يجب عليهم احلفاظ 
على الوحدة الوطنية وحتصني اجلبهة 
الداخلية وخاصة أن التحديات التي 
حتيط بالوطن متعددة ويجب االبتعاد 

الشــعب الكويتي بشــأن قضاياه 
الرئيســية التي تعتبر أشهر من أن 
تذكــر، وهذا لن يتــم إال من خالل 
التعاون مع احلكومة املقبلة من خالل 
االتفاق على برنامج عمل واضح وقابل 
للتطبيق والتنفيــذ برغبة حقيقية 
وصادقة من قبل السلطتني، وعلى 
النواب أن يعــوا أن املرحلة املقبلة 
ليست مرحلة مصالح خاصة بقدر 
ما هي مرحلة تغيير النهج الســابق 

فهو كفيل بتدميره، وبالتالي فإن هذا 
الطلب امللح أمــر ذو أهمية كبيرة. 
ويضــاف إلى ذلك أيضا العديد من 
القضايا األخرى التركيبة السكانية 
واإلسكان، تلك القضية األزلية التي 
الزالت تراوح مكانها من حيث انتظار 
املواطن لسنوات طويلة حتى يحصل 

على بيت العمر.
التي  التنميــة  وهناك قضيــة 

ويجب أن تنطلق املسيرة بالوحدة 
الوطنية واحلب واالحترام ألن الطريق 
طويل وحتف به التحديات من أجل 
كويت املستقبل التي يستحقها أبناؤنا 
وأحفادنا مثلما ورثناها عن أجدادنا 

وآبائنا.
إن الوعــود االنتخابية يجب أال 

واملؤسسات احلكومية على مختلف 
املستويات، وهذا ما ملسناه من قبل 
احلكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح، عبــر قرارته اإلصالحية 
األخيرة والتي حظيت بقبول شعبي 
غير مسبوق، األمر الذي يؤكد جدية 
احلكومية بحل جميع القضايا العالقة.
النواب مســؤولية  وأيضا على 
جسيمة جتاه تعاطيهم مع متطلبات 

التوجه في احلكومة السابقة ورفع 
العدو األول  الفساد  وتيرة محاربة 
ألي أداء حكومي أو عبر مجلس األمة، 
القضائية  السلطات  إلى  وحتويلهم 
بدون أي شفقة، فقضية الفساد يجب 
أن تكون خطا أحمر وذلك من واقع 
ما يتم اكتشافه بصفة شبه يومية 
من أمور وقضايا فساد، ناهينا عن 
خطورة وجود الفساد في أي مجتمع 

ال أتفق مع من يقــرأون نتائج 
االنتخابــات من حيــث االنتماء أو 
الطائفية ولكنــي أقرأ أن مخرجات 
هذه االنتخابات تعبر عن إرادة الشعب 
الكويتي في حلظة فاصلة من تاريخه 
ويجب النظر إلــى من جنحوا فيها 
أنهم ميثلون األمة بأســرها وليس 
ملجموعة محددة أو طائفة معينة ومن 
لم يحالفهم احلظ فهم اجتهدوا للفوز 
بشرف متثيل األمة ولن يتوانوا عن 

خدمة الوطن. 
وعلينــا اآلن أن نلقي جانبا أي 
ممارسات شابت العملية االنتخابية 
وأن نفكــر في وطــن يحتاج إلى 
السلطتني التشريعية والتنفيذية وهمة 
أبنائه على اختالف انتماءاتهم وال يجب 
أن يكــون االنتخاب أكثر من عالمة 
للدميوقراطية وليس مبررا لفرقة أو 
اختالف لم تعرفه الكويت من قبل. 

شــكرا للشــعب الكويتي على 
املشــاركة في االنتخابات البرملانية 
التي أجريت يوم اخلميس املاضي، 
والتــي ترجمت ما جاء في اخلطاب 
السامي لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، والذي ألقاه نيابة عن 
سموه ولي عهده األمني سمو الشيخ 

مشعل األحمد.
هذه الفزعة الوطنية من الشعب 
الكويتي جاءت اســتجابة للخطاب 
الكلمة  أعاد  الذي  الســامي األخير 
إلى الشــعب لتصحيح املسار وفقا 
للنهج اإلصالحي اجلديد الذي سبق 
أن جاء رغبة ملحة من قبل القيادة 
السياسية، األمر الذي يستهدف تركيز 
املشهد السياسي املقبل على التعاون 
بني السلطتني إلمتام عملية اإلصالح 

على جميع املستويات.
وهذا ما يتمنــاه املواطنون في 
مرحلة استثنائية نراها اليوم بتحرك 
حكومــي نحو التغيير الفعلي جتاه 
حل القضايا العالقة وتطوير اجلهات 

أيام تفصلنا عن احلكومة القادمة 
والتي تأتي بعد انتخابات مجلس األمة 
٢٠٢٢. وينتظر املواطنون أن تكون 
حكومة مختلفة عن كل ســابقاتها، 
فهي تأتي في ظل مجلس أمة جديد 
انتخبه الشعب وفق ما يراه مناسبا 
من وجهة نظره لكي ميثله حتت قبة 

عبداهللا السالم. 
ومهام احلكومة املقبلة من املنتظر 
أن تكون ذات طابع خاص يتطلب أن 
تكون حكومة عتيدة وحكومة فاعلة 

ومنجزة، وهو ما يتمناه املواطن. 
ومع ما نعيشه من أجواء إصالح 
فإن املطلوب من أي حكومة جديدة 
أن تســعى للتعاون الالمتناهي مع 
نــواب مجلس األمــة وتقبل الرأي 
والرأي اآلخر بكل أريحية بعيدا عن 
أي إرهاصات والتي طاملا عانت منها 

الدولة.
واملطلوب أيضا في هذه املرحلة 
بالذات االســتمرار على نفس نهج 

سلطنة حرف

االنتخابات.. 
والرهان

على السلطتني
طارق بورسلي
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قراءة
في مخرجات 

االنتخابات
د. هند الشومر

من مطاردتهــم والتضييق عليهم 
ومطالبتهــم بصــورة مبطنة بأن 
يشغلوا أوقات فراغهم في التسكع 
أو االستهتار والرعونة أو مصاحبة 
السوء والدخول في نفق  أصدقاء 
اإلدمان أو مضايقة خلق اهللا وغير 

ذلك.
أنا من سكان محافظة األحمدي 
ومنــذ فترة ليســت ببعيدة كنت 
أستشعر أمورا سلبية مريبة تدار 
في بعض املناطق، وبأمانة شديدة 
بدأت تتالشى بالتزامن مع انتشار 
الفود ترك فيها وبدء تقدمي  آليات 
اخلدمــات املشــروبات واألطعمة 

واحللوى إلى روادها.
 تلقيت شــكاوى من شــباب 
متحمــس يقف في هــذه اآلليات 
ويقدم اخلدمات بنفسه ويعد األطعمة 
واحللويات والعصائر، إذ اكدوا لي 
انهم يتعرضون للمضايقة من بعض 
اجلهات وطلبوا أن أنقل معاناتهم.

بعض الشباب بدأوا في اآلونة 
بافتتاح مشــاريع جيدة  األخيرة 
مثــل إدارة آليات «الفود ترك»، إال 
أن هذا العمل النافع يقابل باملالحقة 
وتصيد األخطاء من بعض اجلهات، 
وكأن القائمــني عليهــا يرتكبون 
جرمية أو انهم غرباء دون االنتباه 
إلى أنهم عيالنا، ويجب أن يحظوا 
بالدعم واملساندة والتشجيع بدال 

أن يشــغل وقته مبا ال يدفعه إلى 
ممارسات ناجتة عن فراغ كان يعاني 
منه، مع الوضع في عني االعتبار أننا 
كنا نسمح بصور متعددة للوافد بأن 
يجمع بني عملني، بل ويقدم إثباتات 
بذلك جلهات حكومية، أي موظف 
كان يتجه إلى منزله بعد دوام في 
الغالب فقط يأخذ قيلولة وال يعلم 

ماذا يفعل فيما يتبقى من اليوم.

ترجم مجلس الوزراء تعليمات 
رئيس املجلس سمو الشيخ أحمد 
نــواف األحمد الصباح، وســمح 
للمواطنني بالعمل اإلضافي، البادرة 
ليست بغريبة عن سموه لقربه من 
أبناء هذا الوطن وتلمسه ملا يحتاج، 
وكما عهدناه يعمل كل ما يستطيع 
للكويتيني، وجــاءت هذه اخلطوة 
استكماال إلجراءات وخطوات مبشرة 
للكويت بدأت بدعوة املســؤولني 
للنزول من مكاتبهم واالقتراب من 
املراجعني انتهاء باألداء الفائق لكل 
وزارات الدولة في انتخابات مجلس 
االنتخابات  األمة وأيضا ما قبــل 
الدميوقراطي  العــرس  ليخــرج 
بأبهى صورة قياســا باالنتخابات 
الســابقة، وفي هذا السياق أبارك 
لإلخوة واألخوات النواب ثقة األمة، 

وأمتنى لهم التوفيق.
الســماح للمواطن باجلمع بني 
عمل حكومي وآخر إضافي من شأنه 

وجهة نظر

«عيالنا اشفيكم 
عليهم»

aljalahmahq٨@htmail.comمحمد اجلالهمة

أمة ٢٢.. شكرًا 
للشعب الكويتي


