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صباح العنزي

«الذهب له قيمة عاطفية وثقافية ومالية ويتم شــراؤه 
من قبل األفراد والشــركات واحلكومات في جميع أنحاء 
العالم ألسباب مختلفة، وغالبا ما يتأثر بالعوامل االجتماعية 
والثقافية والسياســة وظروف السوق احمللية ومحركات 

االقتصاد الكلي األوسع».
ما الذي يجعل الذهب أصال إستراتيجيا؟

يستفيد الذهب من مصادر الطلب املتنوعة كاالستثمار 
وكأصل احتياطي ومكون تكنولوجي وال يحمل أي مخاطر 
ائتمانية ويحافظ تاريخيا على قيمته مبرور الوقت. كما 
لعب الذهب دورا مهما فــي النظام النقدي الدولي، حيث 
زاد الطلب على الذهب في عام ٢٠٢٠ بفضل اتباع االحتاد 
األوروبي والواليات املتحدة سياســة اســتحداث النقود 

ملساعدة االقتصادات الوطنية.
أهم العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب: العرض والطلب يؤثران 
على أسعار الذهب، مثله مثل أي سلعة أخرى - فزيادة الطلب 
وانخفاض املعروض يؤديان إلى زيادة الســعر، والعكس 
صحيح، التضخم وأســعار الفائــدة والعمالت، التقلبات 
اجليوسياسية. عدم االستقرار السياسي والصراعات قد 

تؤدي إلى رفع أسعار الذهب.
احتياطيات الذهب في العالم: وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس 
الذهب العاملي، بلغت احتياطيات البنوك املركزية من الذهب 
٣٦ ألف طن، وكان بنك االحتياطي الهندي أكبر مشتر للذهب 
في الربع الثالث من عام ٢٠٢١، بعد أن زاد حجم احتياطي 
الذهب من ٤١ طنا إلى ٧٤٥ طنا، كما زادت البرازيل ٩ أطنان 
مــن الذهب إلى احتياطياتها مــن الذهب، في حني اكتفت 

روسيا بزيادة ٦ أطنان فقط إلى احتياطياتها من الذهب.
األزمة األوكرانية - الروســية: ويعد الذهــب أحد األصول التي 
يتم التحوط بها ضــد ارتفاعات التضخم، وضد املخاطر 
اجليوسياسية وفي أوقات األزمات االقتصادية واحلروب. 
ويســتفيد الذهب خالل الفترة األخيــرة من التطورات 
اجليوسياسية، ويتفاعل مع تطورات امللف الروسي األوكراني، 
ويرتفع عنــد كل توتر جديد بــني الطرفني. حيث بلغت 
االحتياطيات الروســية من الذهب والنقد وفقا لتصريح 
البنك املركزي الروســي نحــو ٣٠٠ مليار من أصل ٦٤٠ 
مليار دوالر. كما متكن الكرملني من رفع احتياطي الذهب 
بالبنك املركزي مبعــدل ما يزيد على ٤ أضعاف منذ عام 
٢٠١٠، ليمتلك بذلك ما وصفه اخلبراء واحملللون «بصندوق 
لتمويل احلرب من خالل مزيج من الواردات واالحتياطات 
احمللية الضخمة من الذهب. إذ تعتبر موســكو ثالث أكبر 

منتج لذلك املعدن النفيس في العالم.
مجموعة الـ «جى ٧»: عقدت مجموعة الدول الســبع الصناعية 
الكبرى في منطقة األلب، حظرا على واردت الذهب الروسي 
ضمن جهود تشديد العقوبات وقطع سبل متويل احلرب 

األوكرانية - الروسية.
ويرى اخلبراء االقتصاديون أن عددا قليال من الدول 
ستنفذ حظرا على الذهب الروسي، وبالتالي فإن اخلطوة 
التي اتخذتها قمة السبع بشأن هذا الذهب ال تعدو كونها 
إجراء رمزيا، بينما يؤكد في إدارة الرئيس األميركي بايدن، 
أن فرض حظر على واردات الذهب الروسي سيستهدف 

قدرتها على التعامل مع النظام املالي العاملي.
السؤال عزيزي القارئ: هل يا ترى تنجح قمة مجموعة 

الدول السبع في حظر الذهب الروسي؟

هنــاك وجوه ال تعرف احلياء، غريبة في كل شــيء 
يصدر منها!، فإذا حتدث الناس عن احلق والباطل جتدها 
تناصر الباطل، وإذا حتدث الناس عن اخلير والشر جتدها 
تنافح وتدافع عن الشر!، وإذا حتدثوا عن املليح والقبيح 
فإنها تنحاز للقبيح، ففي كل مضمار يتخذ أصحاب هذه 
الوجوه - الفاقدة للحياء - املواقف غير الصاحلة، ويجعلون 

من أنفسهم جبهة مدافعة عن كل ما هو سلبي!
هــذه الوجوه التي ال تعرف احلياء، لو طرحت أمامها 
قضايا واضحة في عدالتها، وصريحة في مالبساتها فإنها 
جتنح إلى الطريق املوصل إلى اجلور والظلم!، وإن قيل 
لها هذا هو احلق، والكل قد أجمع على أن هذا هو احلق، 
فإنها تضع الشبهات أمام ذاك احلق حتى ينحني الناس 

أمام الباطل ويناصروه!.
هــذه الوجوه التي ال تعرف احليــاء، يجب عليها أن 
تســتحيي من اهللا أوال وأخيرا، فاهللا - ســبحانه - أمر 
بإشاعة اخلير ونصرته، وأمر مبساندة احلق ومتكينه، 
ودعا إلحقاق العدالة فــي كل جانب من جوانب احلياة، 
وقارئ القرآن العظيم واملتتبع لألحاديث النبوية الكرمية 

سيجد ذلك واضحا للعيان!.
وأتســاءل: ما هذه اجلراءة التي حتملها هذه الوجوه 
الفاقدة للحياء حني تتصدى بكل الطرق إلى تلك األخالق 
الســامية التي كلنا مأمورون بالتمسك بها!؟.. فمن أين 

أتت تلك اجلراءة؟!.
أيها الكرام، ليكن كل واحد منا مؤمنا ومدركا أن اخلير 
موجود، وبالوقت نفسه عليه أن يؤمن ويدرك أيضا أنه 
ليست كل الوجوه مباركة، وأن الشر موجود كذلك، فتلك 
الوجوه الفاقدة للحياء ال أظن أن بها بركة، وأظنها وجوها 
بخيلة في املشــاعر النبيلة، وهناك وجوه كرمية عامرة 
باحلياء وغنية بكل خلق نبيــل، لذلك بيننا وجه مبارك 
كرمي، وبيننــا وجه ال بركة به، بخيل، وأذكر بأنني قلت 

حول «الوجوه» بعض األبيات الشعبية، فقلت:
بيننا وجه كــرمي وبيننا وجه فلس

قسمة معروفة عبر العصور مثبته
 واحد شوفه مريح ويسعدك ال من جلس

 يشرح القلب احلزين وله حروف ملفته
لذلك علينا االهتمــام بأمر «احلياء» بحياتنا اليومية، 
فاحلياء خلق كرمي يجعلنا نتفادى كل طريق «ال أخالقي»، 
فهو زينة للوجــوه، ومقوم العوجاج النفس، ودال على 
اخلير، ومهذب جلور قلب اإلنســان، فاحلياء ال يأتي إال 
بخير، وأعظم صور احلياء أن يستحيي اإلنسان من اهللا - 
جل شأنه - فيلتزم ما أمر به سبحانه، ويبتعد عن نواهيه.

قال اهللا سبحانه: (ألم يعلم بأن اهللا يرى).
وقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إن لكل دين خلقا، وخلق اإلسالم 
احليــاء». وقال أيضا ملسو هيلع هللا ىلص: «إن مما أدرك الناس من كالم 

النبوة األولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت».
وقال أحد الشعراء:

حيــاؤك فاحفظــه عليــك فإمنــا
يــدل على فضل الكــرمي حياؤه 

إذا قــل مــاء الوجــه قــل حياؤه
وال خير في وجــه إذا قل ماؤه

لم يكد ينتهي قلق اآلباء واألمهات 
مع بشائر ظهور نتائج أبنائهم الطلبة 
املتفوقني،  العامة  الثانوية  خريجي 
حتى نّغص فرحتهم قلق القبول في 
جامعة الكويت، فليس اجلميع يرغب 

بالدراسة خارج البالد ألسباب ما.
ورغم تراجع جامعة الكويت في 
تصنيفهــا العاملي لعام ٢٠٢٢، وفق 
موقع QS على مستوى العالم، والتي 
خصصت لها مســاحة شاسعة في 
الراقية  الشــدادية ملبانيها  منطقة 
وبأحدث املعدات، إال أنها تبالغ في 
امتحانات القدرات، كمقدمة للقبول 
لدرجة التعجيز، ليس ألسباب علمية 
وإمنا لتقليل نسبة القبول! عالوة على 
رفع نسب القبول في الكليات العلمية 
بحيث تكون األولوية ملا يقارب   ١٠٠٪!

كما أن نظام االبتعاث اخلارجي في 
حساب املعدل غير عادل وال منصف! 
حيث يحصل طالب املدارس اخلاصة 
على معدل تراكمي ٤ ليقوم مبعدل 
  ١٠٠٪ والتي تعادل نحو ٩٣٪ لزميله 
باملدارس احلكومية الذي ال ميكن أن 
يحصل على هذه الدرجة املفترضة، 
ما يخل مبيــزان العدالة خاصة في 
استغراق معدل ٤ نقاط جلميع األعداد 
املرصودة للقبول في الكليات املفضلة 

ومنها الطب البشري!
إنه أمر غير مقبول بل ومستهجن، 
أن يُحــرم الطلبــة الكويتيون من 
أو  باالبتعــاث اخلارجي،  االلتحاق 
القبول لدى جامعة الكويت، بسبب 
ضيق املساحة االستيعابية ألعداد 
الطلبة، وتضيع أمامهم حرية االختيار 
للتخصصــات العلميــة التي طاملا 
كانت أحالمهم وطموحاتهم، هؤالء 
أقلية في  الذين ميثلون  املواطنون 
بلدهم الذي ينشط في دعم التعليم 
في بلدان العالم احملتاجة، بينما جامعة 
الكويت التي عمرها اآلن يقترب من 
٦٠ عاما عاجزة عن قبول جميع الطلبة 
الكويتيني من ذوي املعدالت املتفوقة 
ولم تفلح حكومة الكويت من افتتاح 
جامعة أخرى، مما يتبني أن مؤسسات 
التخطيط للتطوير العلمي عندنا إما 
هي مجرد ديكورات خرسانية، أو أن 
توصياتها االستشرافية للمستقبل 
ال جتــد اهتماماً لدى صانع القرار، 
والضحية هم هؤالء الطلبة الذين دائماً 
يتغنى اخلطاب احلكومي والبرملاني 

بأنهم الثروة احلقيقية للوطن!

يعيش اإلنسان معظم حياته في 
البحث عن السعادة، وقد يقضي جل 
حياته في البحث عن مفهومها والبحث 
عن ذلك اإلحساس اجلميل بالشعور 
بالسعادة، فهل ســألنا أنفسنا عن 
السعادة وهل تشعر وتعيش  معنى 

هذه السعادة؟
الســعادة وفقا  يختلف مفهوم 
الختالف وعي اإلنســان وتفكيره 
إنســان في  وحتليله لألمور فلكل 
هذه احلياة له أولوياته واعتباراته في 
تفسير معنى السعادة وفقا ملا يشعر 
به أو ما يحقق رغباته وتطلعاته، فقد 
يرى البعض السعادة في وجود املال، 
ويجدها آخــرون في وجود األبناء، 
أو قد تكون الســعادة في احلصول 
على وظيفة حتقق رغباته وأهدافه، إذ 
يختلف مفهوم السعادة من شخص 
إلى آخر لكن لــو متعنا في مفهوم 
السعادة فســنجد أن هناك قاسما 
مشتركا بني كل من وصل إلى مفهوم 

السعادة والشعور بها.
أال وهو ذلك االطمئنان النفسي 
والشعور بالرضا والقناعة مبا قدره 
اهللا له، فهو راض مبقادير اهللا سبحانه 
ومبا مينحه من خير أو رزق، فالسعادة 
هي ذلك الشعور الذي يجعلك إنسانا 
مطمئنا راضيا قانعا متفائال شاكرا 
حامدا لنعمة تعالى عليك، مستشعرا 
رحمته جل جالله في جميع األمور 
التي تعترضك سواء كانت خيرا أو 
شرا، تنظر جلميع األمور نظرة إيجابية 
وتبحث دائما عن احلكمة اإللهية في 
مقادير اهللا اجلارية محسنا الظن به 
ســبحانه وتعالى فقد قال في كتابه 

الكرمي (فما ظنّكم برّب العاملني).
ربنا ما ظننا بك إال خيرا فاخلير 
كله منك وإليك، والشــر ليس إليك 
تباركت ربنا وتعاليت. دمتم ساملني 

بحفظ اهللا ورعايته.

فيمضي جلدا ظاهرا، منكســرا في 
أعماقه، وبروح متشــظية منكسرة 

باكية.
األخفيــاء.. بــني ظهرانينا، في 
«الديوانيــات»، والعمل، ومنهم من 
نلتقيه مصادفــة، فحديث عابر قد 
ينتهي بابتســامة هادئــة.. األنقياء 
بالفطرة، ليس لهم من احلظ إال ذاك 
أيامهم  الــذي يبقي  الضئيل  القدر 
متصلة مملــة في أغلبها، وهم على 
قدر قســوة احلياة التي يكابدون، 
جتدهم، صابرين ومقبلني، مبادريون 
ومتوكلني، وكأنهم بلسم هذه األرض، 
واكسير احلياة املتجدد، وكأن البركة 
حتفهم من بني أيديهم ومن خلفهم، 
وكأن عناية رب السماء ال تغادرهم 

في كل حني..
يقول املولــى عز وجل (واصبر 
حلكم ربك فإنك بأعيننا) «ســورة 

الطور ٤٨».

من قريب أو بعيد، من متعاط أو مدمن 
وخالفه.

ومن ناحية أخرى، نقول ان اجلهود 
في هذا الوطن يجب أن تكون متكاتفة 
فيما بني املجتمع واألسرة من حيث 
اآلفة،  تلك  التوعية والتنبيه بأخطار 
ويضاف لهــذا كله أيضا ما نادى به 
البعض من إجراء فحص اإلدمان او 
فحص تعاطي املخدرات لبعض األنشطة 
التي تتم في الدولة من زواج أو الترشح 

لوظيفة وخالفه.
وهي أمور وال شك تسهم في احلد 
بشــكل كبير من انتشارها، وأيضا 
يتوجب قيام الدولة بفحص الوافدين 
إليها اجلدد فحصا مشددا لتبيان ما 
إذا كانوا يتعاطون أو تبدو عليهم آثار 
التعاطي، مما يعد أمرا مهما في احلد من 
تلك اآلفة البعيدة كل البعد عن مجتمعنا 
الذي ابتلي بها من خارج الدولة، والتي 
من املؤكد ال تشبه مجتمعنا بأي شكل 
من األشكال.. واهللا احلافظ واملوفق.

حتى يتربصه اآلخر باملوت أو العجز، 
وهم في أغلبهم، كمن دخل «صالة 
القادمون» بعد طول سفر ومشقة، 
فجال ببصره، فإذا اجلميع في بهجة 
االستقبال، بني حاضن وباسم ودامع، 
وهو ميشــي تائهاً بني اجلموع، فال 
قريب مقبال، وال األيام تركت له صديقا 
يضمه كوطن مواسيا غربة العودة، 

أن تتضمن جهود الدولة االســتعانة 
باخلبرات الدولية فــي هذا الصدد، 
وتعزز من تعاونها مع تلك الدول عبر 
عقــد االتفاقيات حملاربة جتار املوت 

أينما كانوا.
وأيضا يجــب أن يتم تشــديد 
العقوبــات وتغليظها كما هو معمول 
به في بعض الدول التي سنت قوانني 
اإلعدام لكل من له عالقة بتلك اآلفة 

عليهم قلة الكالم، وإن حتدثوا أوجزوا، 
استقبلتهم احلياة بوجه عابس، فمنهم 
املبكر، فحرمته  باليتــم  من لطمته 
من أجمل املشاعر وأعذبها، وهناك 
من وضعت «األوغاد» في طريقهم، 
وزرعتهم بشكل هندسي معّقد على 
مدى سنّي عمرهم، متاماً كحقل ألغام 
شائك، ما أن يتخطى أحدهم واحداً، 

التي تقوم بها الدولة جتاهها، وان كل 
ما نسمعه أو نراه خبر متواضع هنا 

أو من هناك.
وبالتالي فإننا نشدد على تعظيم 
دورها في محاربة كل ما من شأنه أن 
يحد من تلك اآلفة املدمرة، مبحاصرة 
جتار املــوت ومتعاطيها ومروجيها 
إلخ، وهي وال شــك  وموزعيهــا.. 
مهمة ثقيلة تقع على عاتقها، ويجب 

حتتفظ ذاكرة البشرية بعديد من 
الشــخصيات التي ُخلدت أسماؤها 
بأحرف من نور، وال تكاد تستحضر 
املتنوعة،  من مجاالت احلياة  مجاالً 
حتى يأتيك السيل العرم جارفاً بأسماء 
تنتابك «ربكة أدبية» إن شئت تقدمي 
اسم على آخر، وقد تهيأت األسباب 
املختلفة، من عناية إلهية، ونبوغ عقلي، 
وذكاء حاد، وظروف مواتية، وبيئة 
متماسكة، حتى تشابكت هذه وتلك، 
لتقدم تلك العبقرية الفريدة في مجالها.

ولكــن - مرهقة متعبــة «لكن» 
االســتدراك عندما تعترض طريقك 
فجأة - هناك أناس لم يحظوا بتلك 
القدرات االســتثنائية اخلاصة، فلم 
يتركوا بصمــة محفوظة بني طيات 
الكتب، ولم تســعفهم ملكاتهم على 
اخللود الدنيوي، األخفياء عن أعني 
العامة من النــاس، ممن «إذا حضر 
ال يعّد، وإن غــاب ال يُفتقد»، يغلب 

لعــل التحذيرات التي نتجت عن 
املشروع الوطني للوقاية من املخدرات 
«غراس» هي حتذيرات خطيرة جدا، 
تفسر كيف تصنف الكويت بأنها تعد 
دولة مستهلكة آلفة املخدرات بعد أن 

كانت لفترة قريبة معبرا لها. 
وبعيدا عن األرقام واملســتويات 
واإلحصائيات املتعلقة بتلك اآلفة في 
بلدنا احلبيب، ميكننا أن نعرج على 
بعض أرقامها بشكل مختصر. لنقول 
بوجود ٢٠ ألف مدمن للمخدرات في 
الكويت وهو رقم خطير جدا وعليها 
فإننا هنا يجب أن نتوقف مليا عند تلك 
املعطيات، وأهمها جهود الدولة في هذا 
الصدد، وهي تلك اجلهود التي يجب 
أن يتعاظم دورها ويتشدد في تعاطيها 
مع هذه اآلفة اخلطيرة، وبعيدا أيضا 
عن أي مزايــدات فإن الدولة مطالبة 
بأن تتعاطى مع هــذه القضية على 
قدر حجمها، ويجب أن يرى املواطن 
ويسمع كل يوم عن آخر التطورات 

من القلب

وجوه ال تعرف 
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كل اختــالف إلى خالف، ويتعرض 
الغالب  املفكر بشــكل مختلف في 
للنبذ والتنمر، واألمثلة من احلاضر 
واملاضي كثيرة، فال يخفى على أحد 
أن نسبة كبيرة من علماء احلضارة 
العربية تعرضــوا لالتهام باجلنون 
واالضطهاد والقتــل أحيانا كثيرة، 
خصوصا «العباقــرة» منهم الذين 
نفخر بهم حاليا كابن رشد، الرازي، 
ابن ســينا، املعري، الكندي، وحتى 

عباس بن فرناس.
مما ســبق، واضــح أننا نضع 
احلواجز بيننا وبــني العلم، النظام 
التعليمي قائم على التلقني، واملجتمع 
ال يرحب باالختالف، فالشخص الذي 
تكون كل سبل تطوير نفسه متاحة 
أمامــه وال يتطور، في الغالب يلقي 
اللوم عليه، واملجتمعات كذلك، سهل 
جدا أن نلقي باللوم على الظروف أو 
نتفنن بابتداع نظريات املؤامرة، لكن 
من الصعب أن نعترف بأننا السبب، 
ولكن هذا االعتراف على صعوبته، 

سيكون أولى خطوات التطور.

فأصبح شائعا لدينا تقييم اإلنسان 
حســب مظهره، وليســت أفكاره 
ومعلوماته، فأصبــح لدينا مجتمع 
املهم لديه الشكليات، أما اجلوهريات 
فأصبحت حتصيل حاصل إال ما ندر.

من ناحية أخرى، التعريف البسيط 
لإلبداع هو التفكير بشــكل مغاير 
للسائد، فهل مجتمعاتنا تعطي مساحة 
للتفكير بشــكل مغاير؟، وهو الذي 
ابتدع الكثير مــن األعراف التي ال 
تسمح ملنتسبيه باالختالف، وحتويل 

تلقــني املعلومات هــو الطريقة 
املعتمــدة في نظــام التعليم لدينا، 
للتعليم هي  املهمة األساسية  بينما 
زرع األفكار اإليجابية، حب اآلخر، 
تقبل اآلراء املخالفة، األفكار التطورية، 
نبذ اخلالفات االجتماعية، االعتراف 
باألخطــاء وغيرها من األفكار تكاد 
تكــون معدومــة، أو يتطــرق لها 
كمعلومات دون زرعها، وعندما يفقد 
اإلنسان القيمة الفكرية، يحاول أن 
النقص بالقيمة املادية،  يعوض هذا 

من أهم واجبات العملية التعليمية 
زراعة فكرة حب العلم واملعرفة في 
الطالب، فالطالب حتى لو تربى في 
أفضل مدرسة من غير هذه الفكرة، لن 
يستفيد شيئا من املعلومات املخّزنة 
لديه، والنظام التعليمي احلالي غالباً 
ال يبذل أي سبب لزراعة فكرة حب 
العلــم، ويحدث أن جتتهد مع طفل 
مدى احلياة، فــي تعليمه وتربيته 
وأحيانا ال تفلح، بينما تستطيع أن 
تغرس فيه فضيلة حب العلم، وتتركه 
التعليمية  يسعى بنفســه.. طرقنا 
احلاليــة املعتمدة علــى التلقني ال 
تغرس في الطفــل هذه الفكرة، بل 
أحياناً بسبب قلة خبرة املعلم وتخبط 
املناهج تنغرس فيه فكرة كره العلم 
واملتعلمني، وهذا مالحظ، ال شك أن 
العقل موجود إلنتاج األفكار وليس 
حلفظها، فهذه مهمة الدفاتر. ونظامنا 
التعليمي يهتم بتحفيظ األفكار وليس 
إنتاجها، وكنتيجة حتمية لذلك، جند 
أجياال حتفظ األشياء احلميدة وال 

تطبقها.
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وزارة الداخلية.
أما «كويت املستقبل» فلقد أسر 
قلوبنا عندما قال «فأكثركم يعرفني 
جيدا، ويعرف أسلوبي، ال أقبل باألمور 
التي تسيء إلى املواطن، فهو شغلي 
الشاغل، وجئت ألخدمه»، فهناك ملفات 
اجلنسية واملعامالت وغيرها، حيث 
اتخذ خطوات تصحيحية حقيقية، 
فردت أبــرز قيادات الداخلية نحن 

ذراعك اليمنى ولن نعصاك.
نتفاءل بأن يكون عهد الشــيخ 
أحمد النواف عهدا جديدا من اإلصالح 
ومواجهة التحديات في ظل جو من 
السياســية والتنافسية  الضبابية 
الشخصية على املصالح، ومحاوالت 
تشويه الدميوقراطية السياسية في 
الكويت، فالشــيخ أحمد النواف ال 
ينطبق عليه إال املثل العربي األصيل 
«هذا الشبل من ذاك األسد»، حفظ اهللا 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وســمو ولي عهده الشيخ 
مشعل األحمد، وسدد خطاهما خلدمة 

البالد والعباد.

األبواب حتت خطة التعامالت الرقمية 
ال الورقية، كما قامت وزارة الداخلية 
بإطالق خدمة العمالة املنزلية إلصدار 

اإلقامات عبر تطبيق «سهل».
ولم يبعد عن طرح وإرساء الدور 
الكبير لوزارة الداخلية عبر اخلطة 
القادة في  القادمة لتهيئة  اخلمسية 
أنه يريد  القياديــة، كما  مناصبهم 
محاربة الفســاد وســرقة املواطن 
ونهب خيرات مســتقبل هذا البلد 
املعطاء، تلك خطة معاليه في تطوير 

في املناصب القيادية وانها سنة احلياة 
لتجديد الدماء.. فدشــنها بقرارات 
تقاعد القياديني ممن بلغوا ٦٠ عاما.
إنه الوزير اإلصالحي الذي دعا 
وزارة الداخلية وطواقمها الى التعاون 
للمواطن  معه وأن حتقيق األمــن 
واملقيم مســطرة واحــدة لكل من 
يقيم على أرض الكويت الرحبة، ولم 
يقف عند هذا احلد بل إنه ماض في 
الكويتي،  الشباب  استثمار طاقات 
كما ان احلكومة الرقمية باتت على 

تــرددت معلومات قبل أيام عن 
قرب تكليــف النائب األول لرئيس 
الداخلية  الــوزراء وزيــر  مجلس 
الشيخ أحمد النواف برئاسة مجلس 
الوزراء، وإذ نستبشر بهذه املعلومات، 
نستبشر أيضا بشعاره الذي أطلقه 
حني قال: «إننــا مقبلون على عهد 
جديد»، هذا القول الباعث لألمل في 
أننا ســنتخطى كل التحديات التي 
عاشها املواطن الكويتي حتت مظلة 
التجاذبات السياسية السلبية وتعطيل 
التنمية في البــالد. رغم أن التركة 
السياسية ثقيلة ألنها نتاج تراكمات 
سوء األداء احلكومي والبرملاني عبر 

عقود. 
أما عن التفــاؤل بالعهد اجلديد 
وســببه، فإنه ينبعث من الرسائل 
بثها عبر  التي  الوطنية واإلنسانية 
حديثه عن التصحيحات في وزارة 
القومي  الداخليــة عصب األمــن 
الكويتي، وأحسست بالطمأنينة لقوله 
إن الظلم ليس في قاموسه وإنه جاء 
إلصالح الوضع عبر النقل والتدوير 

سلطنة حرف

أحمد النواف.. 
املواطن شغلي 
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