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بيبي الصباح:
«السدو» تنقل
المهارات اليدوية
للشباب 14

يومية سياسية مستقلة

فلس

رئيس التحرير :عمـاد جـواد بوخمسين

صوت النهار

حكمة ..وحنكة

في حكمة بالغة ،وفي خطوة حكيمة راش��دة أس��دى حضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد -حفظه اهلل
تعالى ورعاه -جملة من النصائح واإلرشادات والتوجيهات إلى
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،ورئيسي السلطتني
التشريعية والتنفيذية ،ظهر واضحًا من حروفها وألفاظها
وجملها ومعانيها أن القيادة السياسية تضع الكويت ومصالحها
فوق كل اعتبار ،وقبل أي مصلحة.
ً
جاءت كلمات صاحب السمو تنبع حنكة ،وتنثر أمال ،وتحض
اّ
على العمل اإليجابي الخالق ،الذي ال مكان فيه للتباغض وال
التقاطع وال التدابر ،وال مجال فيه لالختالفات املختلقة التي ال
ُ
ُ
تسمن وال تغني من جوع.
وعلى الوتيرة نفسها ،وفي
اإلطار ذاته كانت ردود سمو
ولي العهد ،مشعل الخير،
ال�ع�ض�ي��د األم� ��ني ،فبرغم
قصرها وإي�ج��ازه��ا فقد
حملت كل معاني الوفاء،
وك ��ل ال �ع �ه��ود وامل��واث �ي��ق
الصادقة األمينة التي ال
تخرج إال من قلب املحب
وعقل الواعي الفطن اللبيب
إذ قال حفظه اهلل ورعاه:

عماد بوخمسين

«إحنا عيالك طال عمرك ،كلهم يمشون في تعليمات سموك
اللي رسمتها لهم ،تقيدهم بدستورهم ،بقانونهم ،بالعدالة،
باملساواة ،بتطهير جميع الفساد اللي في البلد تدريجيًا مع
حفظ حقوق الناس ،ومع األصول القضائية األمنية».
إنها بحق كلمات ليست كالكلمات ،فما أبسطها ،وم��ا أشد
وقعها ،وما أوضح ما فيها من عواطف وأحاسيس ومشاعر
ف�ي��اض��ة ت�ج��اه ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب��الد ،وت�ج��اه
الكويت ،وتجاه الشعب الكويتي كله بمختلف مشاربه وألوانه
وفئاته ،ذلك الشعب املعجون بحب الكويت ،أرضًا وبحرًا وسماء
ً
وهواء يفوح منه عبق الكويت ماضيًا وحاضرًا ومستقبال.
وإذا كان حضرة صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد
قد عهد إل��ى عضده وسنده وأخيه سمو ول��ي العهد الشيخ
مشعل األحمد ببعض صالحياته الدستورية ،فإن ذلك -بال
أدنى شك -نابع من حقيقة واحدة هي أنهما روح واحدة في
جسدين ،فكالهما صادق الوعد ،قوي اإلرادة ،محدد األهداف،
ال يعرف سوى البذل والعطاء للكويت وللكويتيني.
إن التقيد بالدستور وبالقانون وبالعدالة وباملساواة ليس شعارًا
ترفعه القيادة السياسية ،وإنما هو نهج واضح ،وطريق قويم
سام ،وهو
يحمل لواءه اليوم سمو ولي العهد بتفويض أميري ٍ
كما يعلم الجميع رجل يعي ما يقول ،ويفعل ما َي ِعد به ،وهذا
هو العهد به في كل مكان شغله ،وفي أي مسؤولية ُعهدت إليه.
أم��ا نحن -ج�م��وع الشعب ال�ك��وي�ت��ي -ف��إن علينا مسؤوليات

وواجبات من املفروض أن نقوم بها خير قيام؛ لنكون كما
كان اآلباء واألجداد ردءًا لقادتنا ،وسندًا لحكامنا من خالل
ُ
اللحمة الوطنية ،والوحدة الكويتية املألوفة واملعروفة عنا ال
في منطقة الخليج وحدها ،بل على مستوى املنطقة والعالم.
إن من واجبنا أال ندع أي فرصة أمام دعاة الفتنة ومروجي
األباطيل لينفذوا منها سعيًا إلى أن يكونوا «سوسًا» ينخر
في جسد الوطن ،وما هم بقادرين ما دمنا يدًا واحدة وقلبًا
واحدًا وعزيمة قوية ال تلني.
اّ
إن ِم��ن واجبنا كذلك أن ي��ؤدي كل منا دوره قبل أن ُيطالب
باملغانم واملكتسبات ،فحني تنهض الكويت ،وتشتد سواعدها،
وتقوى إرادت�ه��ا سيعم الخير الجميع ،وسيصل كل إل��ى ما
يصبو إل�ي��ه بجهده وع��رق��ه وعطائه م��ن دون أي ح��اج��ة إلى

محاولة القفز أو الوصول على أكتاف اآلخرين.
فيا أبناء الكويت ،استلهموا الوعي من قيادتكم األمينة الرشيدة،
وسيروا خلفها مرفوعي الرأس ،عظماء القيمة والقامةَّ ،
تمسكوا
بوحدتكم ،واعمروا بلدكم ،وأضيفوا إلى صرحكم الوطني
الشامخ لبنات جديدة تزيده رسوخًا وصالبة وشموخا ،فأنتم
أب�ن��اء م��ن ك��ان��وا يمخرون عباب البحر ،وي�ص��ارع��ون قسوة
الصحراء ،وال يفرطون أب �دًا في مصلحة الكويت ،وبالتالي
ال يسمحون لكائن من ك��ان أن يقض مضاجعها ،أو يهدد
أمنها وسالمتها.
دامت الكويت حرة َّ
أبية ،ودام الكويتيون أعزاء َشرفاء نبالء،
اّ
ْ
الفكر ،صادقة الوعي ،ي ِقظة الضمير.
ودامت القيادة وقادة ِ
وحفظ اهلل الكويت وأميرها وولي عهده وشعبها من كل مكروه.

ّ
توجه لتغيير جذري في الوزارات االقتصادية ..فصل «االستثمار» عن «املالية»

هيكلة جديدة لـ«التشكيل الحكومي»

الوزراء الحاليون دخلوا مرحلة «التقييم واملفاضلة» ..وحقيبة مختصة بـ«الذكاء االصطناعي»
دندرة
G.P.S
«حرس» ثالثي
كتب المحرر االقتصادي

كتب الفي النبهان
وعبداهلل المجادي

ردا على استنكار النائبني شعيب
امل ��وي ��زري وع �ب��دال �ك��ري��م ال �ك �ن��دري
ب�ش��أن إق��ام��ة ت��دري��ب م�ش�ت��رك بني
ح� � ��رس م �ج �ل��س األم � � ��ة وال � �ح ��رس
األم �ي��ري وال �ح��رس ال��وط �ن��ي داخ��ل
مبنى مجلس األم��ة ،أوض��ح األم��ني
ال � �ع� ��ام امل� �س ��اع ��د ل � �ش� ��ؤون ح ��رس
مجلس األم ��ة ال �ل��واء خ��ال��د الوقيت
أن الهدف من تواجد قوات الحرس
ال ��وط� �ن ��ي وال � �ح� ��رس األم � �ي� ��ري ف��ي
م �ج �ل��س األم � ��ة ه ��و إج� � ��راء ت��دري��ب
مشترك مع حرس املجلس لتكوين
ق� ��اع� ��دة م �ش �ت��رك��ة م� ��ن ال� �خ� �ب ��رات،
ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل � � ��ى االس� � �ت� � �ع � ��دادات
ل �ت ��أم ��ني ف �ع ��ال �ي ��ات اف� �ت� �ت ��اح أدوار
االنعقاد التشريعية وزي��ارات كبار
الشخصيات ملجلس األمة.
وأك��د الوقيت أن التدريب ج��اء بناء
ع �ل��ى ط �ل��ب م ��ن ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي
وال� �ح ��رس األم� �ي ��ري ب�ع�م��ل م�س��رح
ع �م �ل �ي��ات ي� �ح ��اك ��ي ال � ��واق � ��ع داخ� ��ل
املجلس.
وبني أن اختيار مبنى مجلس األمة
إلج��راء التدريب أم��ر طبيعي إذ إن
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فيما تسير عملية اختيار التشكيل الحكومي
ال� �ج ��دي ��د ح �ت ��ى اآلن ف� ��ي م ��رح �ل ��ة «ال �ت �ق �ي �ي��م
وامل �ف��اض �ل��ة ب��ني وزراء ال �ح �ك��وم��ة املستقيلة
كشفت مصادر حكومية ان االعالن عن والدة
الحكومة قد يستغرق نحو اسبوعني.
وك �ش �ف��ت امل � �ص� ��ادر ان ه� �ن ��اك ت��وج �ه��ا ع��ام��ا
الح � ��داث ت�غ�ي�ي��ر ج� ��ذري ف ��ي ش �ك��ل ال�ح�ق��ائ��ب
االقتصادية ليكون مواكبا للتوجهات الجادة
ل�ل�م�ض��ي ق��دم��ًا ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ ال ��رؤي ��ة ال�ت�ن�م��وي��ة
الشاملة «كويت جديدة  ،»2035وبما يجعلها
ً
إط � ��ارًا واق �ع �ي��ًا ق ��اب ��ال ل�ل�ت�ن�ف�ي��ذ ،م ��ع ال�ت��رك�ي��ز

كاليفورنيا ...اختراع سيارات
ترفض قيادة السائق
املخمور ...لو اخترعوا سيارات
ترفض قيادة السائق الغبي...
لتوقفت حركة املرور لدينا !
دندرجي
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إحصائية53 ...
حادثًا مروريًا كل
ساعة في الهند...
لدينا نفس الرقم
بـ ...الدقيقة !
تائه

أثرياء الكويت الجدد« ..جيوب خاوية»!
كتب عمر أبو الفتوح

فيما يقدر عدد متداولي العمالت الرقمية بالكويت ب�  15ألف
مواطن ومقيم % 60 ،منهم من فئة الشباب ،تبلغ قيمة ما يتم
تداوله من تلك العمالت ملياري دوالر تقريبًا ،وذلك حسب ما
كشفت عنه أوساط اقتصادية ل�«النهار».
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن امل �ح��اذي��ر ال �ت��ي ت �ص �ط��دم ب �ه��ا ت �ل��ك ال�ع�م��الت
الرقمية في الكويت ،فإن دوال أخرى تشهد ازدهارًا غير مسبوق
لهذا البزنس الذي يستقطب الكثير من املغامرين الراغبني في
تكوين ثروات سريعة عبر بوابة العمالت الرقمية.
وفيما يتزايد حجم املتعاملني بالعمالت الرقمية في الكويت

بني الشباب ،فإنهم محرومون من العائد الذي يحصلون عليه
من استثماراتهم ،بسبب املحاذير الرقابية التي تمنع دخول
تلك األموال نظرا ملخاطرها العالية.
وب �ي �ن��ت االوس� � ��اط االق �ت �ص��ادي��ة أن ع � ��ددا ك �ب �ي��را م ��ن ال �ش �ب��اب
امل�ت�ع��ام�ل��ني ي�م�ل�ك��ون أرص� ��دة ال ب ��أس ب�ه��ا ل�ك�ن�ه��ا ت�ظ��ل رهينة
بالخارج في بنوك آسيوية ،حتى تقنني اوضاعها بالداخل أو
الحصول عليها بطرق مشروعة أخرى.
وكان بنك الكويت املركزي وجه رسائل تحذيرية للمتعاملني
بالعمالت االفتراضية عبر موقعه في «تويتر» ،كونها ال تصدر
ع��ن دول��ة وال ع��ن جهة اع�ت�ب��اري��ة م�ع��روف��ة وال تخضع لجهات
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