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دِع الندامة ال يذهب بَك الندم

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

رمبا ارتكب املرء ذنبا فتحسر وأسف على ذلك، 
ومن منا لم يرتكب ذنبا، ومن منا لم يخطئ، وحسن 
أن تندم على ذنبك وتعزم على عدم الرجوع إليه، فهذا 
أول خطوة لك في الطريق الصحيح، أما ما فاتك فال 
تأسف عليه فأنت مسير ال مخير، لعل في ذلك اخليرة 
لك وأنت ال تعلم، وإن زلت قدمك فحاول قدر إمكانك 
أال تزل مــرة ثانية، ومن منا لم تزل قدمه، وفي ذلك 

يقول ابن معصوم املدني:
دع الندامــة ال يذهــب بــك الندم

فلســت أول مــن زلت بــه القدم
واحلقيقة أن خيرنا من أناب وتاب واستغفر العزيز 
الوهاب، فلننس يومنا الغابر ولنفكر بيومنا احلاضر، 
وقد بني لنا هذا الشاعر أمرا مهما قد يكون غاب عن 

بعضنا فقال:
هــي املقاديــر واألحــكام جارية

وللمهيمــن فــي أحكامــه حكم
إذن هي املقادير، حكمة اهللا تعالى وقضاؤه في عباده، 
الرقيب املسيطر، فال غالب إلرادته، فما الذي نفعله في 

مثل هذه احلالة؟ وكيف لنا أن نتصرف؟ هو يقول:
خفــض عليــك فما حــال بباقية

هيهــات ال نعــم تبقــى وال نقم
هون عليك األمر وال يذهب بك الهم بعيدا وال تبال 
مبا مضى، فدوام احلال على ماهي عليه محال، وإمنا 
األمر بيد الذي إذا قال لألمر كن فيكون، فال حســن 
احلال وراحة البال بباقيني، وال الشــدائد دائمة فكل 
ذلك سيزول، (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو 

اجلالل واإلكرام ـ الرحمن: ٢٦ -٢٧).
يروى أن عروة بن الزبير، وهو أحد الفقهاء السبعة 
باملدينة وأبوه الزبيــر بن العوام رضي اهللا عنه أحد 
الصحابة العشرة املبشرين باجلنة، وأمه أسماء بنت 
أبي بكر رضي اهللا عنها وعن أبيها، خرج من املدينة 
قاصداً الوليد بن عبد امللك في دمشق، وفي الطريق 
أصابه مرض فــي رجله تألم منه كثيراً، حيث وقعت 
«األكلة» في رجله، فلما وصل دمشق جمع له الوليد 
األطباء فلم يجدوا له دواء وأجمع رأيهم على قطع رجله 
كي ال يسري املرض إلى جسمه، فقطعها الطبيب، وما 
تغير وجهه، وما نظر إلى رجله املقطوعة حتى قال: إن 
اهللا يعلم أني ما مشــيت بك إلى معصية قط، ثم وقع 
ابنه محمد وهو أعز أبنائه في اسطبل اخليل فداسته 
حتى مات، فما زاد على أن قال: لقد لقينا من سفرنا 
هذا نصبا، اللهم كان لي بنون ســبعة فأخذت واحدا 
وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفا 
وأبقيت لي ثالثة فلك احلمد، وأمي اهللا لئن أخذت لقد 
أبقيت، ولئن ابتليت لطاملا عافيت.. هذا، ودمتم ساملني.

من العازف الفنان املبدع فيصل شاه 
الذي قال في إحدى املناسبات: إن أكثر 
مفهوم يجب أن يعزَّز في مجتمعنا هو 
مفهوم (التعايش)، خصوصا في الفترة 
األخيرة، وإمياني الشخصي بأنه ال 
توجد أداة في هذا العالم قادرة على أن 
تأصل وتعزز هذا املفهوم كثر (الفن) 
بشكل عام (واملوسيقى) بشكل خاص، 
جميع اخلالفات واالختالفات تذوب: 
عرقك أصلك لونك «رأيك» قرارك.. 
الخ، ويظهر الشيء احلقيقي املشترك: 
وهو الشعور األرقى واألسمى واألنبل 
وهو الشــعور اإلنساني املشترك، 
مفهوم التعايش وقبول اآلخر ال يغرس 
بشكل مباشر بني البشر بل بتغيير 
تعاطي وسائل اإلعالم التي تخرج لنا 
كل يوم مبوضوع عنصري أو جدلي، 
وإشغالها بأمور جتمع ال تفرق: كالفن 

واألدب والثقافة والرياضة.

هذه الظواهر، والتي يجب أن تضرب 
بيد من حديد وقد ســبقت مشاهد 

العنف اجلائحة.
لقد هتكت حادثة القتل املزدوجة 
يوم أمس أمــن األبرياء اآلمنني في 
وضح النهار وعلى مرأى من املارة 
اخلائفني من التدخل ليذهب ضحيتها 
رجل أمن، وقبله أم القاتل، بســبب 
ذلك الذي باع آخرته ودنياه وضرب 
بقواعد الســماء ببر الوالدين، ومن 
قبلها أحداث أخرى عديدة تستوجب 
الوقوف عندها وجتيير كل ما ميكن 
العابثني  الناس من  جتييره حلماية 

واملستهترين.
رحمة اهللا على من قضى بسبب 
حماقة واســتهتار وعبث، وحسبنا 

اهللا ونعم الوكيل.

لها والعمل  التابعة  عشر والغايات 
على حتقيقها بحلول عام ٢٠٣٠.

ويجب توعية الشباب بضرورة 
ممارسة الرياضة بانتظام والتغذية 
الصحية ليكونوا قادرين على التعامل 
مع مشكالت احلياة والتغلب عليها 
وحتى ال يلجأوا للمخدرات كوسيلة 
للهروب من هذه املشاكل. وقد يكون 
الكثيرة  اإلدمان بسبب اإلغراءات 
وخاصة للتدخني أو تناول الكحوليات 
الهروب  الرغبة فــي  أو بســبب 
من الواقع أو عــدم قبول النفس 
وأحيانا بسبب التمرد على احلياة 
االجتماعية لكثرة األوامر والضغوط 
من احمليطني بهــم أو التعاطي من 
الفضول لتجربــة املخدرات  باب 
ومن ثم يصبح الشــخص مدمنا، 
وقد يكون اإلدمان بسبب الصحبة 
السيئة وخاصة من األصدقاء الذين 
قد يكونون مدمنني. لذلك لنحافظ 
على شبابنا من آفة املخدرات، حيث 
إنهم هم عمود املجتمع وبصالحهم 

يصلح املجتمع.

بني طرفــني، ووجود الكاميرات في 
سيارات الشرطة موجود في مختلف 
دول العالم من أجل هذا األمر، وهو 
حفظ حقوق رجال الشرطة في حال 
تعرضهم ألي اعتــداء وتوثيق لكل 

العمليات التي يقومون بها.
املنطقة احلرة:  استوقفني كالم جميل 

ال ميكن لنا ان نرمي باملسؤولية 
على جائحة كورونا لتبرير أي عمل 
جنوني ومســتهتر فــي املجتمع، 
فاألسرة ومؤسسات الدولة واملجتمع 
املدني مسؤولون عن التصدي لكل 

ضمن برامج الوزارات ذات الصلة 
كأولوية رئيسية بخطط التنمية.

وال نغفــل أن مكافحة اإلدمان 
قــد نصت عليه غايــات األهداف 
العامليــة للتنمية املســتدامة وهو 
التزام أمام األمم املتحدة واملجتمع 
الدولي، حيث ان الكويت قد صادقت 
القرار  في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٥ على 
املتحدة رقم ١/٧٠  التاريخي لألمم 
للتنمية  العاملية  القمة  الصادر عن 
املستدامة باعتماد األهداف السبعة 

في املقابل أن وجود كاميرات التوثيق 
متنع أيضا من حتدثه نفسه من رجال 
الشرطة - وهم بشر في النهاية - من 
استغالل سلطتهم وتكون عني رقيب 
على تصرفاتهم مع اآلخرين حفظا 
للحقوق املدنية للجميع، وتكون مرجعا 
موثقا كدليل في حال وجود أي نزاع 

األمر الذي كانت له آثاره النفســية 
بالتأكيد على السواد األعظم من الناس 
مع تفاوت مستوى هذا التأثير من 
شــخص الى آخر، ويعزز سلبيتها 
مستوى األخالق والتربية بني األفراد. 

وهناك العديد من األمراض واألوبئة 
التي ترتبط باإلدمان وبصفة خاصة 
عند التعاطي باستخدام اإلبر امللوثة 
مثل اإليدز والتهاب الكبد الوبائي. 
ولذلك فإن وضع اســتراتيجيات 
للتصــدي لإلدمان يجب أال تكون 
في معزل عن استراتيجيات رعاية 
الشباب واســتراتيجيات مكافحة 
اإلرهاب والتصدي لغسيل األموال 
التصدي لإليدز  واســتراتيجيات 
ويجب أن نــرى مكافحة اإلدمان 

عثر على شرطي مرور مقتوال 
بجانــب دوريته في منطقة املهبولة 
صباح أمس متأثرا بطعنات تعرض 
لها من مجهول بعد أن دهسه وهرب 
تناقلته وسائل  بسيارته بحسب ما 
اإلعالم، كما انتشر ڤيديو حملاصرة 
دورية شــرطة من قبــل مجموعة 
مستهترين كان قائد الدورية يحاول 
الهرب منهم بعد أن كان يحاول القبض 
على أحدهــم! والڤيديو مصور من 
هاتف أحد املســتهترين املشاركني 
في الشــغب! وغيرها من القصص 
باتت حتتم ضرورة  التي  واملواقف 
حماية حقوق رجال الشرطة من خالل 
وضع كاميرات تصوير توثق كل عملية 
الشرطة، خصوصا  داخل سيارات 
خالل عمليات االقتحام على املجرمني 
وجتار املخدرات، كدليل يحميهم ال 
ســمح اهللا في حال االعتداء عليهم، 

لــم تعد مشــاهد العنف باألمر 
الطارئ أو املشــهد العابر، فقد بتنا 
نشــهد أحداث عنــف تفضي الى 
املوت وأي مــوت هو قتل االقارب 
واالبرياء، والتي تعدت صورها كل 

قواعد اإلنسانية.
لقد دقت سلوكيات العنف والتنمر 
بتنا نلحظها  ناقوس اخلطر عندما 
الســنوات  املدارس في  بني طالب 
األخيرة، وحتديدا من وجهة نظري 
بعد ان انتشرت األلعاب عبر األجهزة 
االلكترونية والذكية بني أيدي االطفال، 
والتي تعزز في نفوسهم نزعة العنف 
والقوه غيــر املبررة، وبدأ املجتمع 
مبحاوالت التصدي لها الى أن داهمت 
جائحة كورونا العالم، وغرق الكل في 
العالم بدائرة الفراغ واحلجر واحلظر، 

في البداية، أتوجه بتحية تقدير 
وعرفان وامتنان للعيون الساهرة 
التي تســعد قلوبنــا من آن آلخر 
بالكشف عن ضبط محاوالت تهريب 
أنواع مختلفة من املخدرات إلى البالد 
وبأساليب شــيطانية متعددة وال 
تكفي كلماتي ألوفي حقوق أبنائنا 
وإخواننا الســاهرين على حماية 
الوطن واملجتمع من آفة املخدرات 

املهربة.
ولم يعد خافيا على أحد ارتباط 
اإلرهاب وجتارة املخدرات، وكذلك 
ارتباط املخدرات واإلدمان مع الكثير 
من العوامل االجتماعية، وقد يكون 
مركز اإلدمان مزدحما بحاالت إدمان 
مأساوية والتي يسعى املتخصصون 
لتحليل وضع هذه احلاالت لوقاية 
الشباب من أخطار املخدرات ودعم 

كل جهود الوقاية والعالج.
وإن نشر األرقام واإلحصائيات 
واملؤشرات اخلاصة باإلدمان يجب أن 
يكون وسيلة لتنير طريق من يضع 
اخلطط والبرامج ومن يقوم مبتابعتها 

احلصول على مسمى «دكتور» أغلى األهداف واملقاصد!
إن ســعي «عيالنا» لبلوغ أعلى املراتب العلمية أمر محمود ال 
خالف علية، لكن املصيبة في األسلوب!. شتان بينهم وبني وصية 
والدة اإلمام سفيان الثوري له عندما كان صغيرا واهتمامها بتعلم 
ابنها حني أوصته بقولها: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك من مغزلي. 

مع بداية العام الدراســي، يكون من حســن الطالع أن نقلب 
صفحات صفــراء ألحداث أخلّت بســمعتنا العلمية بعد أن قام 
البعض باحلصول على شــهادات جامعية وشهادات عليا بطرق 
ملتوية تعددت أشكالها وتصنيفها! لينكشف املستور ويوجهون 
لنا صفعه «مدوية» بعد أن «فشلونا» بحقيقة أمرهم وأنهم «يبون 

يصيرون جامعيني ودكاترة بالغتره».
نعم.. نختلف معهم في األسلوب ونتفق على الهدف للحصول 
على تلك املرتبة العلمية فائقة التقدير واألهمية، وقد فوجئنا بعد 
أن أحتفتنا وسائل التواصل االجتماعي واإلعالم احمللي بأنواعه 
بفضيحة ونشر غســيل من قام باحلصول على هذه الشهادات 
بطرق ووسائل غريبة وعجيبة ومبغزى مريب! وهم جالسون على 
مكاتب عملهم وآخرون في بيوتهم. «ليش»؟ يقول البعض علشان 
«البرســتيج» وامتالك مفاتيح «مزجنرة» لدخول أبواب الشهرة 

وميكن من خاللها يصير لهم شأن في املجتمع!
وآخرون للحصول على امتيــازات مالية مغرية ـ دون وجه 
حقـ  «يعني الدخول بعش الفســاد من أوسع أبوابه»، مع حتول 
حرف «د» ليصبح معيارا للمكانة االجتماعية والعلمية مما جعل 

أي أنها تعمل وتكدح وتغزل األثواب لبيعها من أجل لقمة العيش 
لها وألبنها، فآثرت أال يعمــل ولدها ويتفرغ لطلب العلم فكفته 
البحث عن العمل، وحتملت هي أعباء الصرف عليه وشراء الكتب 

ودفع متطلبات تعلمه وتوفير كرمي العيش لها وله.
هكذا هو اجلهاد املباح وطلب العلم باألسلوب املتاح واالرتقاء 

مبراتبه العلمية بطرق ووسائل كرمية باجلد والكفاح.
اليوم يســتطيع «عيالنا» أن يظفروا بالشهادات العلمية بعد 
تطبيق كل الشروط الالزمة واحلصول على التفرغ الدراسي دون 
االنشغال بالبحث عن قوتهم وقوت «عيالهم»، فرعاية الدولة تكفيهم 
العناء والشقاء ملواصلة تعليمهم بأنواعه داخل البالد أو خارجها 
وفق طرق رســمية مع ضمان أمنهــم االجتماعي واالقتصادي 

وحتى النفسي.
هللا درك يا أم سفيان الثوري وما أثمن وصيتك «يا بني اطلب 

العلم وأنا أكفيك مبغزلي».
لنحمــد اهللا على املمكن واملتاح لتحقيق احللم وبلوغ الهدف 
املباح. شتان ما بني ظروف اإلمام ســفيان، ومغازي عيالنا في 

طلب علم رفيع الشأن!

رأي

عنف املوت 
يهتك أمن 

األبرياء
بقلم: نيفني أبوالفي

ألم وأمل

الشباب 
واإلدمان

د.هند الشومر

عماريات

ِمْغَزل أم سفيان 
وَمَغزى بعض 

الشبان
د.ناصر أحمد العمار

«الغمندة»

وضع كاميرات 
في دوريات 

الشرطة
Malmoasharji@gmail.com مزيد مبارك املعوشرجي

هل النفط نعمة؟!

خارج الصندوق

بدر سعيد الفيلكاوي

املجتمع الكويتي ما قبل ظهور النفط، كان على رغم 
فقره حياً، السفن البحرية الكويتية كانت حتجز مساحة 
كبيرة من طريق احلرير البحــري، وعند العودة من 
السفر كانوا يغوصون بحثا عن اللؤلؤ، وصيد السمك، 
والوقت املتبقي من العام يجهزون خالله الشباك، هذا 
غير الزراعة والصناعات كانت مزدهرة ببناء الســفن 
والغزل والنسج واحلياكة وصناعة بيوت الشعر واخليام 
وصناعة الشباك وأدوات الصيد وصناعة الذهب واألسلحة 
والصناعات اجللدية، كان لدينا تاريخ حافل بالصناعة 
وإعادة التصدير والنقل البحري والبري، وكان املجتمع 
يســتخدم كل طاقته اإلنتاجية، ويستهلك أقل شيء 
ممكن، وهذا وضع طبيعي متر فيه كل املجتمعات احلية.
حســب النظرية التي وضعهــا االقتصادي والت 
ويتمان روستو، التي حتدد مراحل التطور االقتصادي 
للمجتمعات، كنا في مرحلة االنتقال من املجتمع البدائي 
إلى االنطالق واالستعداد للتطور ويستخدم املجتمع فيها 
بعض اآلالت اخلفيفة التي تسهل اإلنتاج ويقوم املجتمع 
بإنشاء املصانع اخلفيفة ويتوسع في الزراعة وهي مرحلة 
قصيرة يكون فيها التطور والتقدم االقتصادي واضحا 
على املجتمع، ويتغير فكر املجتمع وتتغير أخالقياته مبا 
يتناسب مع تطوره وتعليمه، وإن ازدهرت هذه املرحلة 
سيكثر فيها املفكرون ودعاة التقدم والنقاش الفكري 
وهدم األعراف التي تقف فــي وجه التطور، والناظر 
للوضع الكويتي قبل النفط يستشــف أن االنطالقة 
نحو التطور كانت في بدايتهــا، والتراكمات الثقافية 
والتاريخية، وحتى املجلسان التشريعيان األول والثاني 
في عام ١٩٢٨-١٩٣٩م، كانا خير مثال على هذا التطور 
الثقافي والسياسي. وصحيح أن اإلنسان الكويتي كان 
قليل التعليم، لكنه كان يستخدم في اإلنتاج كل املواد 

املتاحة لديه.
مبجرد ظهور النفط توقف كل شيء، زادت األموال 
في مجتمع محدود املدخول، ســرعان ما استغنوا عن 
إعادة التصديــر والنقل البحري، وعوضا عن تطوير 
صناعة السفن اندثرت، وبدال من تطوير الغوص عن 
اللؤلؤ عن طريق زراعته انقرضت املهنة، وأصبح إنتاج 
املجتمع نادرا واســتهالكه ضخما مقارنة باملجتمعات 
األخرى، وبسبب الوفرة املالية أصبح مظهر اإلنسان 
ومسماه الوظيفي أو األكادميي أهم من فكره وإنتاجيته، 

لدى نسبة كبيرة من املجتمع.
الوفرة املالية التي حتصل عليها املجتمعات املتطورة 
صناعيا، تأتي نتيجة مرورها مبراحل اقتصادية حددها 
روستو، وهذا املرور يغرس لدى املجتمع تراكمات في 
العقل اجلمعي، جتعله قــادرا على التعامل مع الوفرة 
املالية التي تأتــي نتيجة جد وتعب من جيل إلى جيل، 
مجتمعنا لم يكمل هذه املراحل حتى تتكون لديه هذه 
التراكمات الثقافية، وهذا ال يعني أننا ال نستطيع حرق 
هذه املراحل والتقدم لألمام، لكن نحتاج إلى تغيير بعض 
األفكار املترسبة بسبب الطفرة املالية املفاجئة، ورغم 
ســلبية التفاعالت السياسية التي متر بها الكويت في 
الوقت احلالي، إال أنها باعتقادي مرحلة ستسهم كثيرا 
في تطوير العقل اجلمعي حتــى نتمكن من اخلروج 

من هذه احلالة.

الكويت.. واحة
األمن ال الدماء

سلطنة حرف

gstmb١٢٣@hotmail.com
طارق بورسلي

أعــداد املصابني  على وقع زيادة 
بفيروس كورونا واملتحور منه داخل 
مستشفياتنا في الكويت والعالم، استمر 
مسلســل اجلرمية الكاملة بالقتل مع 
سبق اإلصرار والترصد وإشاعة الذعر 
وانتشار العنف في وضح النهار، في 
حني مازالت قضية املغدورة (فرح) في 
صباح السالم بني يدي القضاء، ينتظر 
املجتمع القصاص العادل أخذا بحقها، 
حتى صحونا على خبر اقشــعرت له 
اإلنسانية وعلى فزع وحزن أبناء الكويت 
الشرفاء وقع على أسماعنا ومبرأى من 
عيوننا خبر القاتل الســوري لوالدته 
املواطنة في منطقة القصور وجرميته 
الثانية التي نفذها بحق شرطي األمن 
شهيد الواجب املغدور املرحوم بإذن اهللا 
عبدالعزيز مريبد الذي فاضت روحه 
إلى بارئها على يدي املجرم، طعنا أمام 
الناس بوضح النهار في منطقة املهبولة 

محل عمله على دوريته.
رمبا ال يريدنــا البعض أن نضع 
يدنا على اجلرح النازف والذي يؤملنا 
العمل  تزامنا مــع توقف  كمواطنني، 
الوطني التنموي، والذي أعتبره توقفا 
مقصودا شــخصانيا ممثــال بغياب 
التشريع ووقف استراتيجية التعاون 
الالزمة بني الســلطتني التشــريعية 
والتنفيذية، وإهمال القوانني التي حتتاج 
إلى التعديل ال التعطيل خلدمة املواطن 

معنويا وماديا. 
 يا سادة، لقد كفر الشباب أصحاب 
القلوب امليتة والنفوس الضعيفة ومن هم 
حتت ستار املتنفذين بقوة من ورائهم، 
فعاثوا في األرض فســادا.. تواصلت 
جرائم القتل في وضــح النهار وبني 
لنكون شــاهدين على شيء  الناس، 
جديد ومستهجن وغريب ودخيل علينا 
ككويتيني، ولكل من ولد على هذه األرض 
الطاهرة التي قامت ونهضت النهضة 
الكبرى بسواعد وهمم رجال بذلوا الغالي 
والنفيس حلفظ النفس واملال والولد.

إنه الفساد.. الفساد الذي نخر في 
جســد أمتنا الكويتية وعقول وقلوب 
شبابنا، وضاعت معه الثوابت األخالقية 
لدى الكثيرين منهم، ليصبح بعضهم 
من الشباب غير املسؤول، ممن يقومون 
باألعمال املخزية التي ال تعكس ثقافتنا 
الكويتية األصيلة،  األسرية وأعرافنا 
حيث اخلطف والطعن والقتل بشكل 
عادي بني الناس، جرائم تستدعي وقفة 
جادة من املسؤولني وفرض نقطة نظام 
حقيقية على العمل السياسي في الكويت 

ومخرجاته التنموية وأمنه القومي.
إلى دراســة  نحن فــي حاجــة 
مســتفيضة وحلول وتوصيات مبا 
يحدث، يدخــل مبرتكزاتها أطباء في 
علم النفــس ومتخصصون في علم 
اجلرمية ومتخصصون في الرقابة على 
القرارات السياســية التي من شأنها 
أن تدفع بشبابنا إلى القتل واملخدرات 
وتغيير اجلنس واتباع غير املألوف وغير 
املقبول في ديننا وأخالقيات مجتمعنا.
هذا جرس إنذار خطير.. يا وزير 
الداخلية، يا ســادتي القضاة.. فليُعد 
اإلعدام العلني لكل قاتل قتل نفســا 
بغير نفس.. يا وزير الصحة، ويا وزير 
التربية والتعليم، نريد قرارات مدروسة، 
والشباب الكويتي واملواطن ضاقت عليه 
الدنيا مبا رحبت.. يا وزارة األشغال ويا 
وزارة الشؤون ما هي خططكم للترفيه 
عن الشباب واملواطن وحتى املقيم؟ ويا 
وزارة األوقاف ويا وزارة اإلعالم أين 
دوركم اإلرشادي والتوعوي والترويجي 

لألخالق واملبادئ والرحمة؟
لقد ضاعــت املبادئ واألخالقيات 
حت.. وأســفا أخاف عليها أن  وســطِّ
تندثر.. وأين أنتم جميعكم يا مؤسسات 
الدولة من توظيف الشباب ومتكينهم 

من أحالمهم وتطلعاتهم؟
إن ما تشهده الكويت اليوم من جرائم 
يندى لها اجلبني، ما هو إال نتاج غياب 
الدور املجتمعي املؤسساتي في حياة 
الشاب املواطن والعنف والقتل مازال 
حاالت معــدودة، وأتخوف أن تصبح 
ظاهرة فتتحول الكويت من واحة األمن 
إلــى واحة الدماء.. ومبزيد من احلزن 
واألسى أنعى شهيد الواجب الشرطي 
عبدالعزيز مريبد رحمه اهللا، وأتقدم إلى 
ذويه واجلهاز األمني الكويتي بخالص 
التعازي واملواساة بهذا احلادث األليم.. 

إنا هللا وإنا إليه راجعون.


