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األعراض اجلانبية 
لألدوية

ومضة طبية

صيدلي علي حامد املطيري

يوما بعد يوم، تؤكد القيادة السياســية الرشــيدة للشعب 
والعالم كله أنها مصممة على اإلصالح واالرتقاء بالبالد واالهتمام 
بالعيش الكرمي للشعب املعطاء، وأن تكون الكويت درة للخليج، 
باألفعال ال باألقوال فقط، فالكويت تعيش بحق أبهى أيامها في 
عهد سيدي صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، ورئيس الوزراء ســمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح، وإن جاز لي أن أطلق وصفا على هذا العهد، فهو العهد 
امليمون، وعهد اإلجناز والتطوير، والنهضة بالكويت وأبنائها.

كالمي هذا ليــس املقصود به املجاملة، فالكويتيون جميعا 
يشعرون بأنهم يتنفسون هواء نقيا، هواء اإلصالح والتجديد 
والتطوير، هواء عودة الكويت إلى الســاحة الدولية واإلقليمية 
كالعب أساسي ومحوري في جميع امللفات، عودة الكويت إلى 
أبنائها بحق، وخير ما يؤكد هذا التوجه هو اجلوالت املستمرة 
من ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد دوليا، حيث حضر 
سموه القمة العربية في اجلزائر، واليوم ميثل الكويت في قمة 

املناخ «cop٢٧» وقمة مبادرة الشرق األوسط األخضر.
رســائل محلية وإقليمية ودولية يرسلها سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، بأننا إن أردنا احلياة الكرمية في املستقبل 
فعلينا االعتماد على أنفسنا، أن نطعم أنفسنا بأيدينا، ونأكل من 
خيرات بالدنا، ونشرب من مائها، أن نزرع ونصنع، فالزراعة 
والصناعة أســاس احلياة لشــعوبنا، واالعتماد على اآلخرين 
يجعلنا رهينة لهم، تابعني لهم في كل شيء، إلى جانب االهتمام 

باإلنتاج على مختلف أنواعه احليواني والنباتي.
قمة املناخ في مصر واحلضور العالي املستوى لها من الزعماء 
العرب، ومتثيل الكويت العالي بحضور سمو ولي العهد دليل 
واضح على الفهم العميق بأبعاد املرحلة احلالية، والنظر الثاقب 
في الواقع العاملــي املتقلب واملتأرجح، الذي يجعل اجلميع في 
حالة من اخلوف من املستقبل، ووضع السيناريوهات احملتملة 
لألزمات وكيفية التعامل معها، فاجلميع ينظر إلى املستقبل بعني 

القلق وعدم االطمئنان.
نحن في الكويت نســير خلف القيادة السياسية وفكرها 
النير، وحتقيق دعوات صاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو 
رئيس الوزراء إلى ان توفير األمن الغذائي مســؤولية اجلميع، 
ابتــداء من الوزارات املعنية وانتهــاء باملواطنني، فجميعنا في 
قارب واحد، والتعاون سبيلنا للوصول إلى ما ننشده من رقي 
وحضارة وأمان وأمن غذائــي واكتفاء ذاتي، وهذا يدفعنا إلى 
دعــوة املنتجني واملزارعني إلى أخذ هذه التوجهات على محمل 
اجلد، وتقدمي األفضل للنهوض بالكويت، ووفرة اإلنتاج احمللي 
متهيدا لالكتفاء الذاتي، وصوال إلى التصدير، وأن تتحول الكويت 

من دولة مستوردة إلى منتجة موردة.
قمة املناخ ومبادرة الشرق األوسط األخضر ال تقالن أهمية 
عن القمة العربية، فاألخيرة سياســية واألولى والثانية بيئية 
بامتياز، وقد سلكت الكويت ســبيل التخضير واحلفاظ على 
البيئة من خالل إطالق خطــة التخضير في الكويت بناء على 
املرســوم ٨٦ والتي مت تنفيذ ٨٨٪ منها، وتسعى هيئة الزراعة 
إلى استكمال املرحلة الثانية منها قريبا، وهاهو سمو ولي العهد 
في القاهرة ليشــير إلى أهمية العمل اجلماعي املشترك عربيا 
للنهوض بالواقع، والتخلص من التبعية، وأن يكون للعرب كلمة 
مسموعة ليس في املجال النفطي فقط، وإمنا في جميع املجاالت.
كل هذه التحركات اجلادة واملســؤولة من سمو ولي العهد 
إلنقاذ الواقع واســتعادة املكانة تتطلب وعيا محليا وشــعبيا 
بضرورة الوقوف خلف القيادة السياســية، ودعمها باإلجناز 
والتفاني واإلخالص والتضحية، فنحن نرى قيادتنا تتفانى من 
أجلنا، ومن أجل الكويت، وعلينا أن نرد اجلميل باجلميل، وأن 
نقف وراءها، ونكون لها خير معني فيما تصبو إليه، فســر يا 
سمو ولي العهد، وامض في اإلصالح على بركة اهللا، فجميعنا 

خلفك سائرون.

بعد أيام يحل اليوم العاملي للوقاية من مرض الســكري 
وهو أحد أيام التوعية باملرض وإلقاء الضوء على الوقاية منه 
ومن مضاعفاته والتي تصيب معظم أجهزة اجلسم في جميع 
األعمار وهناك لألسف بعض الزمالء الذين يتعاملون مع التوعية 
الصحية بأسلوب التهوين الشديد لدرجة أن املريض قد يقتنع 
بأنه عند تناوله بعض األعشاب قد ال يحتاج إلى عالج السكري 
ويلقي بعالجه جانبا وبعض املرضى يعطون نصائح لغيرهم 
في الدواوين ومع شــاي الضحى لترك إبر السكري ومن ثم 

يتوجهون إلى سبل أخرى للعالج. 
وبعض الزمالء ينشــرون أرقاما غير دقيقة في مناسبة 
اليوم العاملي للسكري ويخلطون بني معدالت أو نسب اإلصابة 
ومعدالت االنتشار وكالهما مختلف علميا حيث إن اخللط بينهما 
من املتخصصني يضع املشكلة في غير حجمها احلقيقي وبذلك 
يكون التخطيط حللها ال يســتند إلى معلومات علمية واقعية 
ومنهجية علمية وتختلط األمور عندما نلقي العلم جانبا ونتجه 

إلى التهوين أو التهويل بدون مبرر مقبول. 
وفي مناســبة يوم الســكري العاملي فإنني أدعو الزمالء 
إلى تدقيق رســالتهم اإلعالمية لتكون أكثر دقة وموضوعية 
دون تهويــل أو تهوين إذ إن التوعيــة بالوقاية والتعامل مع 
السكري هي محور رئيسي للعالج للفرد واملجتمع، وأعتقد 
أنه ال مجال للخلط بني الطب الشعبي وعالج مرض السكري 
كمرض مزمن يؤثر على األســرة واملجتمــع بل إن تداعياته 
تؤثر على خطط التنمية الشــاملة بالبالد وميكن الوقاية منه 
والتصدي له من خالل برامج وطنية متعددة احملاور تتعامل 
مع اخلمول البدني والتدخني والســمنة وزيادة الوزن وهي 
جميعها عوامل خطورة مشتركة لألمراض املزمنة مثل أمراض 

القلب والسكري والسرطان. 
ويجب أن تكون هذه البرامج أولوية في جميع خطط التنمية 
وأن نتصدى من خاللها إلى أساليب التوعية التي ال تستند إلى 
العلم والتي ال ميكن قبولها ألنها أساليب تتبع التهويل والتهوين 
في وقت أصبحت املصادر العلمية واضحة وال مجال ملعلومات 
غير حقيقية للتسويق غير العلمي ملنتجات تروج عن طريق 
املواقع دون رقيب أو محاســبة فتؤدي إلى مضاعفات نحن 
جميعــا في غنى عنها إن جتنبنا ما يروج له في املواقع ومن 
غير املتخصصني حتت مسميات مختلفة ليست فقط ملرض 
السكري ولكن لغيره من األمراض املزمنة التي يجب أن تكون 
التوعية بالوقاية منها على قمة أولويات احلكومة دون تهوين 
أو تهويل وانطالقا من األرقام الدقيقة عن معدالت انتشارها 
في املجتمع وهي معدالت يجب حتديثها أوال بأول من خالل 
املسوحات الصحية كل خمس سنوات حسب توصيات منظمة 
الصحة العاملية. وأعتقد أن الوقت قد حان لتكرار تلك املسوحات 
املستحقة لوضع وحتديث البرامج استنادا إلى األسس العلمية 
وبعيدا عن التهويل أو التهوين وعدم دقة البيانات أو عدم دقة 
اخلطاب اإلعالمي الذي قد يؤثر على األمن الصحي والتنمية.

قبل أن نتحدث عن األعراض اجلانبية 
لألدوية، البــد أن نعرف أوال أن معظم 
األدوية لها تأثيرات جانبية تختلف حدتها 
وشدتها من شخص إلى شخص بتأثير 
عدة عوامل منها اجلرعة، وتكيف اجلسم 
مع الدواء، ومــدة اجلرعة، وكمية هذه 

اجلرعة، وغيرها من العوامل األخرى.
ولعل الوصف الدقيق الذي أطلقه العالم 
األملاني الكبير بول إهرليخ عندما وصف 
الدواء املثالي في مطلع القرن العشرين 
بأنه «رصاصة سحرية» تستهدف مكمن 
الداء من دون أن تصيب أي أنسجة أخرى، 
ذلك الوصف الذي لم يتحقق حتى اآلن، 
على الرغم من التطور الرهيب الذي بلغته 
األدوية في هذا العصر، ودقتها الكبيرة 

في استهداف «املرض».
والعرض اجلانبي للمرض إذا أردنا 
تعريفه فسنقول إنه تأثير غير مقصود 
للدواء، وال يرتبط باألثر العالجي، ولكن 
األثر اجلانبي للعــالج أو الدواء يكون 
أحيانا كثيرة ذا أثر سلبي على املريض 

من الناحية النفسية. 
وفي الواقع فإنه كما أســلفنا فإن 
األدويــة تختلف أعراضها اجلانبية من 
شــخص إلى شــخص باختالف عدة 
عوامل كمــا قلنا ســابقا، لكن يتبقى 
السؤال األهم، والذي يسأله تقريبا كل 
مرتادي الصيدليات هل ستظهر علينا كل 
األعراض اجلانبية املكتوبة في النشرة 

الداخلية للدواء؟
وجنيب عن هذا السؤال بأن هيئات 
ترخيص األدوية جتبر شركات األدوية 
والعالجات املختلفة على كتابة كل عرض 
ظهر خالل إجراء الدراسات املختلفة على 
الدواء، وأثناء مرحلة جتريبه، وقبل إنتاجه، 

وظهوره للجمهور.
ومن هنا نستطيع أن نطمئن املرضى 
أنه ليس كل ما يكتب في النشرات الداخلية 
لألدوية يظهر لديــك، وإمنا هي نتائج 
سريرية ألشخاص خضعوا لتجربة الدواء 
في مراحله األولى، وظهرت عليهم هذه 
األعراض أثناء مراحل الدواء التجريبية.

يتبقى أن نشير في هذه الزاوية إلى 
أن معظم التأثيــرات اجلانبية لألدوية 
والعالجات املختلفة تكون خفيفة نسبيا، 
ومنها ما يزول عند إيقاف استعمال الدواء، 
ومنها ما يزول متاما عند تغيير اجلرعة، 
بينما يقل تأثير بعضها مع تكيف اجلسم 

عليها.

مقالة

ولي العهد.. 
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وخارجها، والذي عرفت عنه سعة اطالعه 
فاختير كأحد أعضاء بعثة احلج الكويتية 
لإلفتاء، وكذلك لم يبخل في تلبية الدعوات 
التي تقيمها الدولة في املناسبات، فكان 
لغويا دقيقا في لغته، وفصيحا دقيقا 

في خطاباته.
وفي فجر األربعاء املوافق ١٢ يونيو 
٢٠٠٢ ترجل الفارس عن صهوة جواده، 
حيث وافته املنية بعد عطاء حافل مليء 
باإلجنازات، فــكان، رحمه اهللا أمة في 
رجل، وإنســانا ذا قيم عالية وأخالق 
رفيعة وعطاء غير منقطع، ترك وراءه 
عائلة كرمية وقرية عظيمة يذكرونه بكل 
فخر واعتــزاز، وتكرميا له من الدولة 
مت إطالق اســمه على إحدى املدارس 
تخليدا ملا قــّدم. فإجنازات املال ناصر 
تراث وطني وجزء أساسي من الهوية 
الوطنية التي تسعى الشعوب للحفاظ 
عليه، «وصاحب البصمة» ال ينسى بل 
مخلد في وجدان مجتمعه، فاســتحق 
بحق أن ينظر إليه كإستراتيجي بارع 

تترجم أفكاره إلى واقع.
فاملــال ناصر، رحمــه اهللا، فارقنا 
بجسده ولكن ستظل ذكراه باقية مدى 

احلياة.. ودمتم ودام الوطن.

جميع القصص حتاكي حب الوطن وعمل 
اخلير والصدق وغيرها من مبادئ البد 
غرسها في أطفالنا في تلك املرحلة ولكن 
ما كان يعيب القصص عدم استخدام 
األلوان في الرسومات، حيث هذا العمر 
وتلك الفئة تنجذب بصرها نحو األلوان 
وباألخص األلوان الزاهية والفاحتة، أما 
اجلزء الـ ١٥ فأعتقد أنه يخص مرحلة 
الطفولــة املتأخرة والتي تبدأ من عمر 
١٢ إلى ١٨ عاما، وما جعلني أخمن أنها 
تخص تلك الفئة ما حملته القصص من 
مفاهيم ومضامــني دنيوية ودينية ال 
يستوعبها إال تلك املرحلة وبالفعل كان 
جزءا مميزا لتلك املرحلة، بعد القراءة 
واالستمتاع بها والرجوع بنا إلى مرحلة 
اشتقنا ويشتاق الكثير بالرجوع إليها 
وهي الطفولة رسالتنا إلى وزارة التربية 
بتفعيل تلك اإلدارة واالهتمام بها من 
التطوير وتنويع أنشطتها، ألن  خالل 
الطفــل أصبح بالفعل بحاجة ماســة 

لألنشطة وباألخص القراءة.
٭ مســك اخلتام: للحديث له بقية، غدا.. 
سطورنا جميعها من عبق املاضي، وكيف 
عندما املاضي يحاكي ويوثق لنا احلاضر 

لنرسم به مستقبلنا!

الفاضلة،  الشــباب باألخالق  فحّصن 
فبنى إنسانا وغذى عقوال (وأنا كاتب 

املقال تشرفت بالصالة خلفه).
لقد حقق املال ناصــر دورا فاعال 
ومنهجا واضحا في التطوير من خالل 
وضع األسس واملبادئ والتنظيم، فأسهم 
في إرساء القواعد املثلى وروح التجديد، 
وكما أكد على أهمية التخطيط السليم 
لبلوغ األهداف وتسخير كل اإلمكانات 
لتحقيقها، وأن اإلرادة احلديدية كفيلة 
بإزاحة كل العقبات والعراقيل لتحقيق 

الهدف املنشود.
فكان مثار إعجاب وتقدير من القرية 

املراد قمت بقراءتها ظنا مني بأن من 
أرسلها إلى يريدني بأن أسلط الضوء 
على تلك اإلدارة وأهميتها لنشأة الطفل 
وإعــادة إصداراتها من خالل قصص 
األطفال التي تصدر منهم باسم وزارة 
التربية، وبالفعل قمت بقراءة اجلزأين 
املرســلني إلي واللذين يحتويان علي 
العديد من القصص، ما ميزهما بأن كل 
جزء كان يحاكي مرحلة عمرية مختلفة 
عن اآلخر فالتنويع واالهتمام بالفئات 
واملراحل العمرية مطلوب، فالفئة من ٤
إلى الـ ١٠ سنوات هي مرحلة الطفولة 
املبكرة وكان هذا اجلزء الـ ١٤ فكانت 

وأسلوبه املميز في فن اخلطابة واإلقناع، 
فكان حاد الذكاء، حازما شديد البأس، 
حافظا لكتــاب اهللا، فدرس على علماء 
عصره القرآن وعلومه، والفقه وأصوله، 
وعلم الســير، والعربيــة «فأجادوه»، 
وأســنده بذلك إلى موهبته الفذة التي 
أنتجت فيما بعد عاملا وفقيها ومؤرخا، 
فأصبح متعدد املعارف والعلوم، فتصدر 
مجالس التعليم معلما في مسجد القرية 
ومدارسها، فأخذ يبث تعاليمه في نفوس 
طالبه، فتخرج على يديه ثلة من حفظة 
كتاب اهللا، واســتطاع أن يظهر رجاال 
الدولة،  الرفيعــة في  املناصب  تقلّدوا 

ملستقبل مشرق يحملون رايتها طالب 
«اجلوهرة»... فهنيئا لـ «LOYAK» وهنيئا 

للكويت بتلك اجلواهر.
٭ إدارة األنشطة املدرسية التابعة لوزارة 
التربية، بعيدا عن سلبيات الوزارة إال 
أن يوجد بؤرة أمــل تنبعث من إدارة 
األنشطة املدرســية! من خالل كتابني 
«جزء ١٤ وجزء ١٥» أرسلوهما إلي كإهداء 
من إدارة األنشطة، كانت مفاجأة لي بأن 
تلك اإلدارة مازالت إلى اآلن تعمل على 
أنشــطة ثقافية ألبنائنا الطلبة ! ولكن 
املفاجأة األقوى من عملها أن اإلصدارات 
قدمية ٢٠١٣/٢٠١٤ فال أعلم ملاذا أرسلت؟

ترجع نهضة األمم ومنوها إلى جهود 
املخلصني من أبنائها، الذين يســعون 
دائما إلــى توحيد مفاهيم مجتمعاتهم، 
وإيقاظ وعيهم وحتريك هممهم نحو 
اإلصــالح والتجديد، وقدم لنا التاريخ 
سجال حافال من رواده املبدعني، الذين 
بهم يُحتذى ويُهتدى ويُقتدى، فتركوا لنا 
إرثا كبيرا زاخرا في الفكر اإلستراتيجي 
احلديث، فكانوا أئمة للهدى ومصابيح 
الدجى فحققوا مكانة رفيعة في قلوب 
مجتمعاتهم، ومن هؤالء الرجال هو املال 
ناصر احلنيف املزيعل، رحمه اهللا تعالى، 
صاحب اإلرادة والطموح، الذي اجتمعت 
فيه اخلصال احلميدة والصفات الفريدة، 
الرجل العصامي! الذي بنى نفسه بنفسه 
ومتتع بقدرات فذة، فرسم مسار حياته 
وارتقى بجهده حتــى أصبح من أبرز 

أعالم الكويت أهمية.
ولد املال ناصر عام ١٩١٧ في قرية 
الفنطاس حيث تنفس أول أنفاسه بها، 
مالئا الدنيا بكماله، وشاغال للناس بأفكاره 
وإجنازاته، فهو من صفوة رجال القرية 
التي تفخر بهم، وأحد مؤسسي النهضة 

العلمية بها.
اتصف املال ناصر بقوة الشخصية 

ما أجمل أن يهــدى لك الكثير من 
الكتــب من أصحابهــا لالطالع عليها 
وقراءتهــا، واألجمــل أيضا أن تدعى 
ملناســبات «ثقافية سياسية» لتسمع 
وتشــاهد أين نحن من خارطة العالم 
الثقافية والسياسية فهما وجهان لعملة 
واحدة، وإليكم بعــض احملطات التي 
قضيت بها إجازتي ســواء أكانت بني 

السطور أو حوار:
٭ حوار اجلوهرة هي حلقة نقاشــية 
أقيمت األحد املاضي في تاريخ ٣٠ أكتوبر 
 «LOYAK» ودعيت لها من قبل رئيسة
فارعة الســقاف، والتي أشكرها على 
دعوتها الكرمية التي أعطتني قوة إيجابية 
مما سمعته من طالب اجلوهرة، احللقة 
كانت مبشاركة كل من عضو مجلس 
األمة سابقا د.أسيل العوضي، واإلعالمي 
زافني قيومجيان وطالب اجلوهرة، بعيدا 
عن احلوارات واألسئلة التي مت طرحها 
على د.العوضي وقامت باإلجابة عنها، 
إال ما كان مييز احللقة هالة من األمل 
التي تنبثق من محاورات وأسئلة طالب 
اجلوهرة ومتكنهم من طرح األســئلة 
التي متيزت جميعها عن املســتقبل، 
بالفعل أعطتني تلك احللقة طاقة إيجابية 

تسلم من وبائه، وهناك إحصائية هائلة 
ومخيفة تؤكد ان هذه السموم حصدت 
أرواح ألوف الضحايا من خيرة شباب 
وشابات الوطن وذبحتهم من الوريد 
للوريد، وهنا نتساءل بألم وحسرة من 
املسؤول عن غزو املخدرات اإلجرامي 
الذي فتك بأرواح أبناء وبنات الوطن؟ 
أهي الدولــة..؟!.. األمن؟!.. املنزل؟!.. 
املدرسة؟!.. التعليم...؟! املجتمع؟! هل 

هناك حماية ملثل هؤالء املجرمني؟!
هل هنــاك تراخ في اتخاذ أقصى 
العقوبات وهي اإلعدام كما طبقته الدول 
األخرى التي سلخت جلودهم قبل أن 
أبنائهم؟! أم هناك مافيا  تسلخ جلود 
دولية منظمة يتربــص بها أعداء لنا 
عن طريق تخريب الشباب واختراق 
كل حصوننا املتهالكة ليضعفوا بنيتنا 
التحتية؟ اللهم احفظ كويتنا احلبيبة من 
كل سوء حتت ظل الوالد القائد صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو 

الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح.

القلوب ويفري األكباد لشباب اصفرت 
وجوههم وزاغــت عيونهم وحتجر 
نبضهم وامتصت عافيتهم فقد نخرت 
املخدرات، أجسامهم، وشلت  سوسة 
عقولهم، فأصبحوا أكواما من اللحم ال 
حراك فيها، فبكتهم الطيور في أعشاشها 
واألشجار بأوراقها واألزهار بأكمامها، 
والكل حزين لهذا الغزو اخلطير الذي 
البيوت  زحف علينا فاخترق جدران 
وتسلق أسوار املدارس وقفز بداخل 
املستشفيات حتى السجون احملكمة لم 

ينخرون كالسوسة في أجساد شباب 
الوطن وبناة مجده وحضارته، الذين 
ســقطوا بأعداد كبيرة في مستنقع 
لتجار الفســق والفســاد، أعداء اهللا 
الذين ال يهمهــم أمر الوطن وال حب 
الوطن ولكن جمع األموال القذرة من 
مصدرها احلرام لتضاف إلى أرصدتهم 
نارا تكوي جلودهم وجباههم بإذن اهللا 
تعالى يوم يقفون أمام الواحد القهار، 

يوم ال ينفع فيه مال وال بنون.
هناك ألم شديد وحزن عميق يطعن 

القلب يتأوه حزنا، واألعماق تبكي 
دموعا، وحنايــا الضلوع تتمزق أملا، 
واجلروح غائرة محملة بأرتال العذاب 
اإلنساني وقسوة الزمن بأنني سياطه 

املتالحقة.
هناك صرخات عذاب تشــق عناء 
الســماء، األمهات ثكالى ممن فقدن 
أكبادهن، وأنني وألم لزوجات  فلذات 
حيارى تلبدت غيوم سوداء داكنة على 
سماء مستقبلهن وبجانب آخر أطفال 
أبرياء حتولت ســعادتهم إلى تعاسة 
وفرحتهم إلى كآبة لطوفان قاس قلع 
شجرة ظلهم وشــرخ دفء حنانهم 
عيون حتترق وإنسانية تتعذب على 
صفيح ســاخن أحدثته فئة ضالة من 
املجتمع، انحرفت مع عصابات البغي 
والعــدوان، هذه الفئة قذرة من جتار 
املوت وبائعي السموم (املخدرات) ايدز 
عصرنا احلاضر، الذي ال يرحم الورود 
الصغار التي تتساقط وهي في خريف 
عمرها، حقيقة مرة وواقع ملموس بأن 
بؤر الفساد وشــياطينهم يسرحون 
وميرحون من دون حساب أو رقيب، 

النيابي واإلشادة بقرار  التجاوب 
النائب األول يؤكــدان أن القرار كان 
مطلبا ورمبا عقبة مستقبلية، لذا ملسنا 
استحسانا من الكافة، وظهر ذلك بشكل 
نيابية  أكثر وضوحا عبر تصريحات 
وشعبية مرحبة ومثمنة القرار، واصفة 

إياه بخطوة مقدرة.
حفظ اهللا الكويت من كل مكروه.

التبريكات  أتقدم بأطيب  آخر الكالم:  ٭ 
أول م.الشــيخ  الفريق  إلى  والتهاني 
النواف بصدور قرار مجلس  فيصل 
الوزراء بتعيينه نائبا لرئيس احلرس 
الوطني، وبإذن اهللا يسهم في حتقيق 
املزيد من التقدم والرقي لهذه املؤسسة 
املهمة والعريقة، فخبرات الفريق فيصل 
بالعطاء، ومن  األمنية كبيرة وزاخرة 
املؤكــد أن تنعكس هذه اخلبرات على 
جهاز احلرس الوطنــي واالرتقاء به، 
حتت راية قائد مسيرتنا صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، 
حفظهما اهللا ورعاهما وسدد على طريق 

اخلير خطاهما.

النائب األول سنجده ترجمة لتوجيهات 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
الوزراء سمو الشيخ  ورئيس مجلس 
أحمد نواف األحمد الصباح، لترسيخ 
املبادئ الدميوقراطية وتعزيز احلريات 
العامة ومنــح أصحاب الرأي الفرصة 
كاملة ألن يدلوا بدلوهم بحرية، واضعني 
فــي اعتبارهم أن الكويت تســتحق، 
وشخصيا أرى أن هذا القرار مبنزلة 
خطوة تعزز االنفراجة السياسية بني 

احلكومة ومجلس األمة.

وبدء صفحة جديدة، خاصة مع السلطة 
التشريعية، ومبا يحقق الطموحات.

الكويت  سيدي ســمو ولي عهد 
الشــيخ مشــعل األحمد وفي كلمة 
لسموه، حفظه اهللا، في يونيو املاضي 
قال: «استقرار البالد واستكمال نهضتها 
وتعزيز مكانتها وترســيخ ممارستها 
الدميوقراطية، وحتقيق طموح وتطلعات 
وآمال شعبها، تتطلب منا كقيادة سياسية 
للدولة أن نقف وقفة تأمل ومصارحة 
ومراجعة للنفس»، وإذ دققنا في قرار 

قبل أيام، أصدر النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
طالل اخلالــد قرارا تاريخيــا بإلغاء 
التحفظات األمنية عن املواطنني، التزاماً 
باملادة ٣٦ من الدستور الكويتي التي 
كفلت حرية الرأي، كما شــّكل جلنة 
تختــص بالنظر في التظلمات املقدمة 

من أصحاب الشأن.
القضــاء الكويتي الشــامخ مالذ 
للجميع يلجأ إليه املتضرر، سواء كان 
شــخصا أو جهة ما، وهناك عقوبات 
تتناسب مع أي خطأ أو جرم صدر عن 
أي مواطن ليقول القضاء كلمته بعيدا عن 
تدخل أي سلطة، وبالتالي نأمل سرعة 
إنهاء تبعات القيود األمنية التي كانت 
قد فرضت وظلت تشكل معاناة على 

أصعدة عدة لشريحة كبيرة.
قرار الوزير اخلالد لم يأت من فراغ، 
وإمنا جاء ليتوافق مع الرغبة السامية 
بتصحيح املسار واخلطى اإلصالحية 
املتسارعة لرئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح، 
ومبا يســهم في طي صفحة املاضي 

نافذة على األمن
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قطر ٢٠٢٢
دوحة اجلميع

نبض

سعد النشوان

منذ ١٢ عاما، وبعد فوز دولة قطر 
الشــقيقة مبلف تنظيم «كأس العالم 
٢٠٢٢»، بدأت عجلة التنمية في الدولة 
الشــقيقة، وكلمة السر في ذلك هي 
إعطاء الشــباب الفرصــة ومتكينهم 
وتوليهم زمام األمور، فاملنصف يرى 
أن قطر خالل السنوات العشر األخيرة 
أصبحــت رقما صعبا، ليس فقط في 
املجال الرياضي، وإمنا في العديد من 

امللفات املهمة إقليميا ودوليا.
تنظيم قطر «مونديال ٢٠٢٢» يعتبر 
حتديا كبيرا ليس لقطر فحسب، وإمنا 
لكل الدول العربية واإلسالمية ودول 
الشرق األوســط، فقد قدمت الدولة 
منوذجا في حتدي الطبيعة شبه القاسية، 
واستطاعت أن جتعل من الدوحة واحة 
غنّاء تســير فيها وأنت تعبق رحيق 

التنمية، وقبلها قبول القطريني. 
البطولة  لقد جنحت قطر بتنظيم 
حقيقة قبل انطالقها، حيث استطاعت 
أن حتول «كأس العالم» من مناســبة 
رياضيــة إلى نفحات دعوية لنشــر 
الفضيلة واألخالق، فقد التزمت مبنع 
ما يسمى باملثليني (الشواذ) من الدخول 
إلى قطر، وانتشرت لوحات تعريفية 
الرفيعة،  باإلســالم وأخالقه وقيمه 
ونشط القطريون مبا يتمتعون به من 
خلق رفيع بتمثيلنا كخليجيني وعرب 
ومسلمني، وجنحوا باعتماد اللغة العربية 
لغة رســمية في االحتاد الدولي لكرة 

القدم (فيفا). 
إن مساندة قطر في تنظيم املونديال 
واجب على اإلخوة من العرب واملسلمني، 
وهو كذلك شــرف وفخر، وأشــكر 
بلدي الكويت على املشاركة في تأمني 
فعاليات البطولة، وكذلك االحتاد الكويتي 
على تخصيصه ســتاد جابر لعرض 
الدعم اإلعالمي  املباريات، وال ننسى 
املساند لألشــقاء القطريني، ما جعل 
مجلة «املجتمع» الكويتية تصدر ملفا 
خاصا في عددها لشهر نوفمبر عن 
كأس العالم وكيف يستفيد منه العرب 

واملسلمون.


