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ستكتب تقريرا جديدا يحال للمجلس

حتت املجهر

نغتنم حلول شهر رمضان املبارك لنرفع إلى مقام صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد وإلى سمو ولي عهده األمني الشيخ نواف 
األحمد وإلى أبناء الكويت وإخوانهم املقيمني أسمى التبريكات بحلول 
شهر رمضان املبارك جعله الله شهر إميان وعمل صالح متقبل، ونسأل 
الله العلي القدير أن مين علينا بنعمة األمن واالستقرار، إنه نعم املولى 

ونعم املجيب.
مير علينا هذا الشهر الكرمي واجلميع يعلم أحوال أمتنا وما تتعرض له 
من مخططات لتمزيقها وإضعافها لتحقيق أطماع أعدائنا من الصهاينة 
والصفويني، من خالل احتالل أجــزاء من بالدنا، وكيف عمقوا اخلالفات 
املذهبية والعرقية وحققوا أحالمهم املريضة بأن جعلوا العربي يقتل 
العربي، واستنزفوا عائداتنا في احلروب والدمار والقتل دون أن يصيبهم 
شيء منها، فالعراق ضاع جنوبه لتحتله دولة الفرس، والشام أصبح أرضا 
لينة للتمدد الصهيوني، ناهيك عن احوال باقي األمة العربية التي شغلتها 

اوضاعها الداخلية عن أي جهد يؤدي إلى انهاء املأساة التي نعيشها.
ويبقى خليجنا هو اجلزء املضيء من األمة الذي يعيش في استقرار 
ومنو دائم وتعاون مثمر وتنافس في التطور وتسابق في اإلبداع وذلك 
بفضل الله اوال ثم بجهود قياداته وشعوبه، حيث اننا يجمعنا دين واحد 
وأصل وتقاليد مشتركة حتى يعجز اآلخر عن التعرف على بلد اخلليجي، 
فاحتادنا قائم منذ أربعة عقود، وتربطنا أواصر تعاون أمني واقتصادي 
واجتماعي وقوانني موحدة، بل حتولنا مؤخرا إلى قوة عسكرية يحسب 
لها ألف حساب، وأثبتنا ذلك في حرب حترير الكويت، واليوم نواجه 
التغلغل الصفوي في جنوب اجلزيرة في عاصفة احلزم التي حققنا بها 

أمننا وكسرنا بها شوكة الفرس الذين يرعون اإلرهاب.
وبالرغم من كيد احلاقدين ومحاوالتهم بث اخلالفات بيننا، إال أن 
وحدتنا أقوى من نواياهم، ونبقى قادرين على حل املشاكل بيننا باحلوار 
ولــن يستطيعوا النيل من مجلسنا، فنحن نعلم وتعلمنا أن العالم 

اليوم للمتحالفني وأن التمزق هو سبيل الضياع مصداقا لقوله تعالى 
»واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا«، وإننا منلك حق قيادة األمة 
العربية واإلسالمية ألننا أصل الدين والعروبة، وألننا نعرف مسؤوليتنا 
في نشر العقيدة الصافية ونشر اخلير في ارجاء العالم، فقد أصبحنا 

بجدارة قادة لألعمال اإلنسانية ومنبع اخلير للبشرية.
ومهما اختلفنا فإن مسؤوليتنا اإلنسانية العظيمة ودورنا اإلنساني 
سيجعالنا نتجاوز عن بعض الصغائر، فأسالفنا جتاوزا عن خالفاتهم 
وانقذوا البشرية ونشرو العقيدة السمحة وأنقذوا العباد من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة اآلخرة، فنسأل 
الله العلي القدير أن مين على خليجنا باألمن واخلير واإلميان وأن مينع 
عنا شرور احلاسدين واملتربصني وأن يهدي قلوبنا إلى اخلير والتقوى، 

إنه نعم املولى ونعم املجيب.
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علمت »الوسط« من مصادر مطلعة أن رأي اخلبراء 
الدستوريني باملجلس عن املوقف من امليزانيات التي 
رفضها املجلس يتلخص فــي اعتبار رفــض املجلس 

ملشروع ميزانية اي جهة مبثابة سقوط لها ويتم رفعها 
ــدول وفــي حــال متسك احلكومة بــذات مشروع  من اجل
امليزانية املرفوضة فانه يحال الــى جلنة امليزانيات 
ــرى لعقد اجتماع جديد  واحلــســاب اخلتامي مــرة أخ

حتضره اجلهة احلكومية ومناقشة امليزانية مجددا ثم 
كتابة اللجنة تقريرا جديدا وحتيله لرئيس املجلس.

»مقدمة ابن خلدون«..  كتاٌب 
عربي عّلم العالم

»موديز« تثبت التصنيف 
السيادي للكويت عند 

»Aa2« مع نظرة 
مستقبلية مستقرة

ثبتت وكــالــة مــوديــز خلــدمــات املستثمرين امس  
السبت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند املرتبة 
)Aa2( مع تغيير النظرة املستقبلية من سلبية إلى 

مستقرة.
وقالت الوكالة في بيان صحافي إن قــرار تغيير 
النظرة املستقبلية من سلبية إلــى مستقرة يعكس 
رؤية )موديز( بأن هناك إشــارات كافية على القدرة 
املؤسساتية للحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج 
اإلصــالح املالي واالقتصادي بشكل فعال للمحافظة 

على اجلدارة االئتمانية في األجل املتوسط.

بريطانيا تخفض مستوى 
التهديد األمني

اعلنت رئيسة الـــوزراء البريطانية تيريزا ماي 
أمس خفض درجة التحذير االمني في بريطانيا من 
»حرجة« الى »خطرة« بعد رفعها االثنني في اعقاب 

اعتداء مانشستر.
وقــالــت مــاي فــي بيان “حصلت حتــركــات كبيرة 
للشرطة في الساعات الـ24 املاضية، وهناك 11 
مشتبها بهم  قيد التوقيف” مضيفة انه “في ضوء 
ــإن املــركــز املشترك املستقل لتحليل  الــتــطــورات، ف
املعلومات املتعلقة باالرهاب اتخذ قرار بخفض درجة 
االنــذار من حرجة الى خطرة”. ويعني هذا االجــراء 
ان وقــوع اعتداء اصبح “محتمال جدا” لكنه لم يعد 

“وشيكا”.

تهديد نيابي باستجواب رئيس 
الوزراء على خلفية دخول 
محمد باقر الفالي الكويت
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هدد النائبان محمد املطير ووليد الطبطبائي بتقدمي 
ااستجواب الى سمو رئيس الــوزراء غدا االثنني على 
خلفية دخول رجل الدين محمد باقر الفالي الكويت، 
وأكدا تقدميهما لالستجواب في حال لم يبعد الفالي 

عن الكويت خالل الـ 24 ساعة .
وقال النائب محمد املطير :  إلى رئيس الوزراء إذا لم 

يطرد الفالي خالل الـ 24 ساعة القادمة 
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