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صندوق احملبة

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

احملبة في كل أحوالها رائعة، وهي ال تســتقر إال في 
القلوب البيضاء النقية، تلك القلوب التي ال حتمل ضغينة 
وال كراهيــة وال بغضاء، وال يأكلها احلســد، بل تنبض 
بالتسامح واأللفة واحملبة، وبها يعيش الناس في سعادة 
وتواصل وأمن وأمان، ألنها الفضيلة األولى بل هي جماع 
الفضائل كلهــا، كما أنها هبة مــن رب العاملني يجب أن 
نحافــظ عليها، فالفرد محتاج ملن حوله، وال يتحقق ذلك 
له إال باحملبة، فال غنى للناس عنها، وباحملبة يعيش الناس 

ويندمجون ويتعاونون.
وما أجمــل أن يعيش الناس بروابط األخوة واحلب!، 
وإذا فتحنا صندوق احملبة انتشــرت من جنباته الروائح 
الزكية العطرة، أما إذا فتحنا صندوق البغضاء والكراهية 

انتشرت منه الروائح الكريهة.
وإن من أســمى درجات احملبة على اإلطالق تلك التي 
تكون في اهللا، فهي احملبة اخلالصة املبنية على أســاس 
متني، ولنا فيمن سبقنا عبر ومواعظ ودروس، فقد كان 
الشاعر الكميت بن زيد األسدي وهو من مشاهير شعراء 
الدولة األموية عدنانيا متعصبا لعدنانيته، حدبا عليها، وكان 
الطرماح بن حكيم الطائي قحطانيا متعصبا لقحطانيته، 
وكذلك الكميت كان شــيعيا مواليا ألهل البيت والطرماح 
خارجيا من الصفرية، والكميــت متعصب ألهل الكوفة 

والطرماح متعصب ألهل الشام.
وعلى الرغم من هذا البون الكبير واالختالف الواضح 
لــم ير الناس أعجب حاال منهما، كانا متخالطني متوادين 
متحابني لم يســمع أحد من اآلخر كلمة ســوء ولم يجر 
بينهما صرم وال جفوة وال إعراض، سنني طويلة، كما أن 
الناس لم يروا مثل صحبتهما وتوادهما وتواصلهما حتى 

فرق املوت بينهما.
 فلم ال نتعايش نحن مبودة وألفة وإن اختلفنا؟، ولم 
ال نحترم بعضنا البعض، حتى وإن كان كل له رأيه؟، ولم 
جنعل من خالفاتنا الفكرية والسياسية خالفات شخصية 

نكره بعضنا بعضا بسببها؟.
 إن اختالف البشر ليس أمرا جديدا لقد ولد مع ابني 
سيدنا آدم قابيل وهابيل، وكانت النتيجة قتل النفس التي 
حرم اهللا، والشك ان االختالف ظاهرة صحية وأمر غير 
مستغرب إن كان في محله، ولكن التعصب والفجور في 
اخلصومة هو اخلطأ الذي رمبا ال يتدارك، والوسطية هي 
صمام األمــان حلياتنا ومجتمعنا ووطننا، فال جنعل من 
االختالف خالفا، ولنجعل بيننا شعرة معاوية، إذا شددمتوها 
أرخيناها وإذا أرخيناها شددمتوها لنعيش بسعادة وألفة 
ومحبة، وتسير أمورنا وفق أطر التفاهم. ودمتم ساملني.

ما هو اإلنترنت الفضائي؟ أنشــأت شركة «سبيس 
إكس»، املتخصصة في خدمات استكشاف ورحالت الفضاء 
في عام ٢٠١٥ قطاعا داخليا يحمل اسم ستار لينك، وهو 
متخصص في تقدمي خدمات اإلنترنت الفضائي باالعتماد 
على األقمار االصطناعية احمللقة في املدار املنخفض حول 

األرض، على ارتفاع ٥٥٠ كيلومترا من سطح األرض.
وبعد سلسلة من احملاوالت والتجارب، متكنت «ستار 
لينك» من إطالق أول أقمارها التجريبية إلى الفضاء في 
عام ٢٠١٨، ومنذ ذلك الوقت حتى اآلن، وصل عدد األقمار 
الصناعية املنتشرة في املدار حول األرض إلى أكثر من 

٣٠٠٠ قمر صناعي.
تتركز فكرة ستار لينك في توفير خدمات اإلنترنت 
إلى كل الشعوب في الكرة األرضية، خاصة في األماكن 
النائية والتي ال تتوافر فيها بنية حتتية تسمح لسكانها 
باحلصول على اإلنترنت األرضي، املعتمد على الكابالت 
األرضية، وكذلك غير املتوافر بها تغطية جيدة للشبكات 
الالسلكية. حيث تبلغ سرعة اإلنترنت الفضائي إلى ٦١٠

ميغابيت في الثانية.
شركة سبيس أكس: تعتبر سبيس أكس شركة فضاء 
والتي أسسها امللياردير إيلون ماسك، والتي من ضمن 
أهدافها بناء مدينة على ســطح املريخ، وتخفيض تكلفة 
استكشاف الفضاء، وإنشاء جتمعات من األقمار الصناعية 
لتوفير خدمات اإلنترنت عالي الســرعة على مستوى 
العالم. وقد جمعت سبيس أكس نحو ٢٫٧٥ مليار دوالر 
من املستثمرين، كما تقوم حاليا بجمع ما يزيد عن ٥١٠
ماليــني دوالر في متويالت جديدة، كما أن لديها عقودا 
مبليارات الدوالرات من وكالة الفضاء (ناسا) وعدد من 

الشركات األخرى. 
ويتوقع أن يكون من ضمن مشروعاتها املستقبلية، 
إطالق رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في كبسوالت 

دراغون مأهولة على منت صواريخ فالكون ٩.
وبالنظر الى الشركات املنافسة فقد حصلت شركات 
عمالقة مثل أمازون، ون ويب، وتيال سات، وليوسات على 
املوافقات الالزمة من جلنة االتصاالت الفيدرالية األميركية 

إلطالق أقمار صناعية خلدمة اإلنترنت. 
مركبات فضائية: مت تصميم كل مركبة فضائية مجهزة 
بنظام مالحة ســتارت تراكر، الذي يساعد على توجيه 
األقمار الصناعية بدقة عالية القادرة على تتبع احلطام 
في املدار، مع تقليل االصطدام، كما أن نسبة كبيرة من 
املكونات ستحترق بســرعة كبيرة في الغالف اجلوي 

لألرض في نهاية دورة حياة كل قمر صناعي.
األزمة األوكرانية الروسية: كشف امللياردير ايلون ماسك في 
تغريدته إلى وزارة الدفاع األميركية (الپنتاغون)، عن اقتراب 
تبرعه بوحدات خدمة ستار لينك الفضائية بأوكرانيا، من 
نهايته بسبب الكلفة الهائلة التي بلغت ٨٠ مليون دوالر 
متوقعا جتاوزها إلى ١٠٠ مليون دوالر بحلول نهاية العام.
ووفقا لشبكة «cnn» تأتى پولندا كأكبر مساهم في 
إنشــاء احملطات، بتحملهــا ٩ آالف محطة، فيما قدمت 
الواليات املتحدة ١٧٠٠ محطة إضافة إلى مساهمة كل من 

بريطانيا ومنظمات غير حكومية أخرى.
ويعد ماسك أكبر مســاهم في «سبيس أكس» التي 
كشفت في مايو املاضي، أن قيمتها ارتفعت إلى ١٢٧ مليار 
.(cnbc) دوالر، وأن مكاسبها بلغت ملياري دوالر هذا العام

٭ اشفيك بو فالح متكدر؟
٭ يا خوي من أطلع وأجول في الشوارع 

يضيق خلقي!
٭ أكيد من زحمة السيارات؟

٭ هذا صوب، ولكن من الفوضى: فهذا 
نساف تتطاير منه األتربة على الطريق، 
وذاك ســيكل الطلبات يقطع اإلشــارة 
احلمرة ويســير عكس السير، وسايق 
الباص العمومــي يقف في نص الدوار 
ليحمل وينزل الركاب! والسواق برعونة 

تخرع!
٭ يبي لهم غرامة مشددة وتسفير!

٭ يدفعون وما يهمهم، وفي حالة التسفير 
يرجعون إما بواسطة، أو بتغيير أسمائهم!

٭ أجل شنو املطلوب؟
٭ هذوال ما جترأوا إال بسبب ما يسمعون 
ويشوفون من مستوى الفساد واستشراء 
الواســطات بني املواطنني الكبار وقبل 
الصغار من أهل البالد! فإذا هؤالء وهم 
أبناء هذا الوطن، فماذا بأولئك الوافدين؟!
٭ ما عليك بو فالح ال تتشــاءم، اخلير 
جاي مع هذا العهد اجلديد وكل شــيء 

راح يتصلح إن شاء اهللا تعالى.
٭ شيوخنا والنعم فيهم، لكن يا خوي 
صار لنا ٦٠ ســنة واحلكومة والنواب 
يواعدونا باإلصــالح، لكن قضايانا ما 
زالت نعلكها جيال بعد جيل، ما نقبض 
منهم إال الصيحــة والنچرة والهواش، 
وحكومة تروح حكومة جتي، وملينا من 
االنتخابات بعــد انتخابات، ونواب أمة 

يروحون ونواب يجون!
٭ بــس ال تظلمهم يا بــو فالح طلعوا 
الوطن واملواطن،  قوانني حتفظ حقوق 
العمران واجلسور واملجمعات  وشوف 

و.. و.. و..!
٭ يا خوي ال تغرك هــذه املظاهر، أنا 
العيال سفروني بلدان انبهرت بنظافتها 
وتنظيمها ومظاهرها الفخمة وهي دول 
فقيرة ال متلك معشار ما متلكه الكويت.

٭ مشكلتنا في الفساد املالي واإلداري اللي 
خربت اإلنسان الكويتي لألسف الشديد!

٭ يا معود خل يسوون اللي يبونه، بس 
يخلون بلدنا سنعة مثل العالم املتقدمة 
علينــا اللي فيها نهب خفــي وما فيها 
دميوقراطية، بس بلدانهم كل يوم لهم 
إبداع حضاري، وان كنا احســن منهم 

سياسيا وإسالميا!
٭ إن شاء اهللا القادم أحسن. 

٭ أمس أرســلوا لي ڤيديو من جامعة 
الكويت، الطلبة فرحانني بفوزهم، ولكن 
يردحون بشعارات وعرضات تنضح منها 
العصبية الفئوية! تفضل هذا اجليل اجلديد 
وهو املعول عليه مســتقبل البالد، فهل 

هذا القادم اللي تبشرنا به؟!
٭ يعني بو فالح شــتبي نسوي؟ انت 
مو راضي بشي، تبي نهاجر وال ننتحر!

٭ البالد حتتاج نفضة قوية أشبه ما تكون 
بثورة بيضاء تشمل اجلميع، ويتحمل 
اجلميع تبعاتها الكبار قبل الصغار، وبالدنا 
تستاهل التضحية، أما احللول الترقيعية 
فشبعنا منها وما عاد نتأمل منها إصالح 

جذري!

نتمنى من نوابنا األفاضل، خصوصاً 
ممثلي الدائرة الثالثة، زيارة منطقة قرطبة 
صباحا أو مســاء ليروا بأعينهم مدى 
الزحام الشديد في هذه املنطقة اجلميلة، 
وأقدم لهم أهم أسباب هذا الزحام الشديد، 
راجني أن يتواصلوا مع املسؤولني إلزالة 
هذه األماكن التي ال متس بصلة خلدمة 

املنطقة، وهي كالتالي:
١ - اخلدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية 

واملعروفة بـ «قسم النظر».
٢ - املعاهد الدينية بشقيها البنات والبنني، 
فمكانها هو العارضية الصناعية، حيث 
توجد جميع معاهد وزارة التربية، فقد بدأ 
يظهر للجميع أن هذه املنطقة املخصصة 
للمعاهد احلكومية تســتغل من القطاع 
اخلاص مثل اجلامعات اخلاصة والكراجات 

واملقاهي.
كما أن املعهد الديني الرجالي والسكن 
الداخلي فيه يؤثر على ســكن العوائل، 
حيث يتجول شباب السكن بني املنازل 
ليال، وهذا بحد ذاته خطر أمني. في حني 
أن املعهد النسائي ال يوجد أحد مسجل 

عليه من أهل املنطقة.
٣ - نقل جمعية إحياء التراث إلى منطقة 
غير سكنية، حيث إن ما تقدمه من خدمات 
متنوعة ال تقابله مواقف تكفي املستفيدين 

من هذه اخلدمات في قرطبة.
٤ - نقل مكان صرف التموين إلى مكان 
قرب فرع الغاز لعدم وجود أماكن للوقوف 

في هذه املنطقة.
٥ - عدم جتديــد بعض احملالت مبول 
قرطبة املســببة لالزدحام املروري من 

قبل اجلمعية.

املالية على أنها مبنزلة تســريب في 
االقتصاد، فيجب على احلكومات أن 
تتخذ تدابير مثل حتفيز االستثمارات 
احمللية، وخاصة في العقارات واألسهم 
بالنســبة لألجانب، زيــادة الفرص 
أمور  العائالت، وغيرها من  لتجميع 

بدال من فرض الضريبة.
٭ اخلالصة: ليس هناك شك أن للدول 
احلــق بالتفكير في طــرق مبتكرة 
لزيادة إيراداتها، ولكن يجب دراسة 
املوضوع من املختصني والنظر إلى 
جميع األبعاد وأفضل احللول املتاحة. 
فهي ليست قضية بني فريقني، وهي 
ليست مسألة عشــوائية في فرض 
ضرائب دون دراســة مستفيضة، 
ولكن يجب النظر في هذا امللف بشكل 
جدي، وال يترك للزمن دون أي إجراء 
تصحيحي. يجب التوسع في النظر 
أيضا لهجرة أموال املواطنني املصروفة 
السياحة واالستثمار والتسوق،  في 
وهجرة أموال التجار املصروفة في 
التجارية واالســتثمارية  القطاعات 
املختلفة، وكذلــك العمل على جذب 

رؤوس األموال في شتى املجاالت.

مؤمنني باهللا، وأال نخاف أبدا من قول 
احلق فإن العمل الصالح يكسب ثوابا 
عند اهللا سبحانه وتعالى ويؤجر عليه.
وبال شــك أننا نحن البشر لدينا 
مبادئ طيبة اكتســبناها من سلفنا 
الصالح ولكن العيــب كل العيب أال 
نطبقهــا مبا شــرعه اهللا، لذلك فإن 
أخطاءنا وسلبياتنا املتناثرة في كل مكان 
هي من صنع أيدينا فكل عمل يخرج 
عن نطاق اإلميان والتربية هو خارج 
عن مبادئنا وتقاليدنا اإلسالمية ألن 
قراننا الكرمي يعتمد على مبدأ الثواب 
والعقاب فكلما عملت عمال يرضى اهللا 
أثابك اهللا ولسنة نبينا محمد صلى اهللا 
عليه وسلم هو الفوز العظيم في الدنيا 
واآلخرة ونحن إذ ندعو اهللا عز وجل 
أن يهدي أبناءنا ملا فيه خير وصالح 
امتنا اإلســالمية والعربية ندعوه أن 
يوحد قلوبنا دائما على احملبة والتواد 
والتراحم وان يزرع في عقولنا زهور 

اإلميان لعلنا نفوز بجنان الرحمن.

توفير دخل غير نفطي، سيحمل معه 
تكاليــف طويلة األجل تفوق الفوائد 
قصيــرة األجل بكثير. فمن شــأن 
فــرض الضريبة دفع هذه التدفقات 
إلى قنوات غير منظمة، فسيلجأ الوافد 
إلى التحويل عــن طريق األصدقاء، 
الزمالء املسافرين، وقد ينشط السوق 
الســوداء. كذلك قد يســاهم فرض 
الضريبة علــى التحويالت في دفع 
العاملني املغتربــني إلى االنتقال إلى 

بلدان أخرى.
إذا كان ينظــر إلــى التحويالت 

على القرآن والسنة، فإذا كان مخالفا 
لذلــك تركه، فهذا يدل على أنه مؤمن 
قوي، كما أن خامس اخللفاء الراشدين 
عمر بن عبدالعزيز كان ال يعمل عمال 
إال إذا استشار صحابة رسول اهللا ژ 
والتابعني، فاملؤمن ال يسكت على خطأ 
يراه وال ظلم يشاهده، بل يصده دون 
خوف أو تــردد لذلك يجب علينا أن 
نكون مؤمنني صادقني مع أنفسنا أقوياء 

فإن ذلك يدق ناقوس اخلطر للنظر 
في هذا األمر. خرجت اللجنة املالية 
البرملانيــة الســابقة باملوافقة على 
مشروع قانون يجيز فرض ضريبة 
على التحويالت املالية للوافدين. على 
سبيل املثال، لو مت تطبيق ضريبة على 
التحويالت التي بلغت ٥٠ مليار دينار 
في آخر ١٠ سنوات والضريبة فقط 

٢٪ لكان الناجت مليار دينار.
في املقابل يقول البعض إن فرض 
التحويالت وإن كان  الضرائب على 
مجديا على املدى القصير، وميكنها 

الســلوكية والثقافية اإلسالمية التي 
حتتــاج لقوة اإلميــان، فاملؤمن هو 
نواة املواطــن الصالح في تعامله مع 
اآلخرين.. فالبد لنــا أن نضع دائما 
نصب أعيننا القرآن الكرمي وسنة نبينا 
محمد ژ واتباع السلف الصالح في 

القول والعمل.
فأميــر املؤمنني عمر بن اخلطاب 
ے كان ال يقوم بعمل إال إذا عرضه 

ال شــك أن التحويــالت املالية 
اخلارجية تشكل شريان حياة للمئات 
من ماليني البشر حول العالم وتصب 
فــي معركة محاربة الفقــر. ارتفاع 
حتويالت الوافدين إلى اخلارج ما هو 
إال مؤشر على عدم عمل احلكومة أي 
إجراءات جدية للحفاظ على هجرة هذه 
األموال، والتي بال شك لو مت صرفها 
في البالد لــكان من مصلحة الوطن 
واملواطنني. يعمــل في دول مجلس 
التعاون اخلليجي والتي تعتبر من أكثر 
الدول التي تستقطب عمالة أجنبية أكثر 
من ٢٠ مليون عامل أجنبي، ويحولون 
أكثر من ١٠٠ مليار دوالر سنويا إلى 
اقتصادات  بلدانهم لتسهم في دعم 
الفقيرة. االقتصاد اخلليجي  دولهم 
قائم على العمالة األجنبية ويشكلون 

أكثر من ٥٠٪ من القوى العاملة.
املعلنة، فإن  على حسب األخبار 
حتويالت العمالة الوافدة في الكويت 
في الســنوات الثالث األخيرة كانت 
مبعدل ٥ مليارات دينار سنويا تقريبا.

وإن كانت التحويالت من العاملني 
تزيد عن ٢٠٪ من إجمالي الناجت احمللي، 

إن األعباء اليومية مليئة بالسلبيات 
واملخالفات التي تصدر من مجموعة 
من الناس الذيــن ليس لديهم حتكم 
في السلوك العام، فقد جتد شخصا 
أمام اإلشارة الضوئية أو في الشارع 
يرمي «أعقاب ســجائره» من خالل 
نافذة ســيارته، واآلخر يرمي ورق 
الكلينكس، والبعــض واآلخر يرمي 
علب املشــروبات الغازية، وكل هذه 
املناظر الشاذة واملقززة للنفس تنجم 
عن أناس لديهم خلل في الشخصية 

وجهل في التربية.
وبال شــك أن مثل هــذه األمور 
املجتمع اإلسالمي  السلبية ال يقرها 
احملافظ على النظافة ألن النظافة من 
اإلميان وهؤالء البشــر ليس لهم أي 
إحساس باملســؤولية جتاه وطنهم 
ومجتمعهــم، ولن نبالغ إذا قلنا إنهم 
أناس غيــر حضاريني وثقافتهم تدل 

على أنهم بال ثقافة ووعي.
فتربية جيــل حتتاج إلى التوعية 

ومضات إدارية

هجرة األموال
د.هشام كلندر

كلمة ومعنى

السلبية خلل 
في الشخصية

د.عبدالعزيز يوسف األحمد

الشعبي  الوطني  وعليه.. وباجلد 
ننتظر من احلكومة اجلديدة الكثير من 
األمور، ومنها تنفيذ امللفات املصيرية 
في البالد كالتعليم والصحة واإلسكان، 
وقبل كل هذا تعديل التركيبة السكانية، 
التي أخذت احلكومة الكويتية السابقة 
الوزراء سمو  برئاسة رئيس مجلس 
الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
على عاتقها حمل اإلرث التنموي املهمل 
وغربلته، ذلك اإلرث الذي تسبب في 
الوراء،  إلى  الكويت ســنوات  إرجاع 
واملواطن يحمل على ظهره «قفة» الهموم 
والقروض وتراجع اخلدمات والتوجس 
على مســتقبل أجياله، ولنواب األمة 
منحة الدستور في استخدام األدوات 
الدستورية جتاه الوزراء كل هذا حتت 
قبة عبداهللا السالم.. وال يريد املواطن 
تعطيــل العمل السياســي والتنمية 
املنشــودة، ولذلك نتطلــع للحكومة 
اجلديدة أن تكون احلكومة الناجزة بعيدا 

عن «البروباغندا» السياسية القائمة.

اجلديدة مبارك لها.. والسمع والطاعة 
لتوجيهات القيادة الســامية الرشيدة 
باختيار الوزراء األكفاء وفق ما يراه 
سمو الرئيس، ومع تقدمي االعتذارات 
من قبل شــخصيات كانــت مدعوة 
للتكليف حتت رئاســة سمو الشيخ 
الصباح، شكلت  أحمد نواف األحمد 
احلكومة اجلديدة، عاجال غير آجل لبدء 
عمل السلطتني التشريعية والتنفيذية. 

نهج القيادة الرشيدة بالتوجه لالنتخاب 
واختيار أعضاء مجلس األمة، ونقرأ ما 
يتوارد على وسائل التواصل االجتماعي 
من «بروباغندا» سياسية حول الطعون 
وغيرها، والتحليالت املتنوعة بني إبطال 
املجلس وغيره وقبلها رفض التشكيل 
ورفض الشخوص الوزارية املختارة 

من قبل سمو رئيس الوزراء. 
وعلى الضفة األخرى.. أي احلكومة 

السياسي  أراقب املشــهد  مازلت 
متفائــال، وككويتيني وبعد تشــكيل 
احلكومة اجلديدة وما قام الشعب به من 
التحية والسالم والتوجه إلى صناديق 
االقتراع واختيار ممثليه بحس وطني، 
وبعد اخلطــوات اإليجابية التي بدأها 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح، لدينا تطلعاتنا 
وخصوصا بعد تأجيل انعقاد اجتماع 
مجلس األمة للدور العادي األول من 
الفصل التشــريعي السابع عشر إلى 
صباح اليوم الثالثاء، وذلك اســتنادا 

الى املادة ١٠٦ من الدستور.
بالقرارات  حقيقة توسمنا خيرا.. 
املتوالية التي صدرت عن رئاسة مجلس 
الوزراء برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح، في احلكومة السابقة 
دفعا للتنمية وإحاطة وحتجيما للفساد 
والكساد املنتشر في مفاصل الدولة، 
وعلى مبدأ إطالق اليد الطولي في هذا 
اجلانب، تطلع الشعب الذي سار على 

سلطنة حرف

احلكومة اجلديدة.. 
و«البروباغندا» 

السياسية
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

نسمح بالعبث بها في أي وقت وحتت 
أي ظرف وما دمنا نصون القســم 
العظيم فإن عناية اهللا سبحانه وتعالى 

ستحيط بنا وباحلكومة اجلديدة.
إنهــا مرحلة تتطلب العمل صفا 
واحدا دون أي طائفية أو خالف أو 
تعكير لصف الوحدة الوطنية ومتاسك 
املجتمع والتقدم نحو حتقيق التنمية 
الشــاملة في جميع املجاالت. والبد 
من اتباع الشفافية في كل األعمال 
والسعي حلفظ األمن للوطن واملواطن 
التنموية  وتنفيذ جميع املشــاريع 
الشــعب كاملة  وتوفير احتياجات 
ومكافحة الفساد في جميع املجاالت 

وفي جميع املواقع.
حفظ اهللا وطننا الكويت في ظل 
قيادتنــا احلكيمــة الداعمة للوطن 
والشــعب وبتعاون اجلميع للسير 

في دروب اخلير دائما.

اجلميع دون أي استثناء.
إنني على ثقة باملرحلة اجلديدة 
القادمة أنها ستراعي مصالح الوطن 
العليا بعد أن أثبت الشعب وعيه الكامل 
ومتسكه بالدستور وعاداته وموروثاته 
التي نعتز بهــا وتركها لنا أجدادنا 
واآلباء ويجب أن نحافظ عليها وأال 

العظيــم، فإن اهللا عــز وجل خير 
شاهد، ويجب أن تكون ركائز القسم 
حاضرة دائما أمام كل وزير بتأدية 
عمله بإخالص وأمانة وشــرف مع 
رعاية مصالح الشعب والوطن وحتمل 
مسؤولية وأمانة خدمة الشعب بالعدل 
واملســاواة وبتطبيق القوانني على 

هكذا كانت كلمات ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، للوزراء بعد أداء 
القسم، وهي كلمات مركزة شاملة 
حتمــل الكثير مــن املعاني وتضع 
الوزراء أمام مســؤولياتهم بعد أداء 

القسم أمام سموه، حفظه اهللا.
فقد بني سموه أن ركائز القسم 
العظيم هي اإلخالص للوطن وسمو 
األمير واحترام الدســتور وتطبيق 
القوانني والذود عن حريات الشعب 
ومصاحله وأموالــه وأداء األعمال 
بأمانة وصدق وفي املرحلة القادمة 
أنه أمــام كل وزير قضايا جوهرية 
وملفات متعددة يجب االهتمام بها 
اهتماما كبيرا ويجب تنفيذ امللفات 
ذات األولويــة للقيادة السياســية 

وللشعب الكويتي.
يجــب أال يحنث أحد بالقســم 

ألم وأمل

إنه قسم عظيم.. 
فكونوا به باّرين

د.هند الشومر


