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الشجاعة

ألم وأمل

د.هند الشومر

احليرة هي االرتباك والتردد في فعل شيء، أما 
اخليرة فهي أن يستخير املرء اهللا تعالى في أمر مهم 
يريد أن يفعله، لذلك قالوا اخليرة فيما اختاره اهللا، 
وهي من اختيارك الشيء، وكم أناس وأناس عاشوا 
حلظات عصيبــة بني حيرة وخيرة، ومن الصعوبة 
مبكان أن يقع املرء بني أمرين مهمني يحتار بينهما 

ال يدري أيهما يختار، ويتردد كثيرا حيال ذلك.
واألصعب منه أنك ال تستطيع ذكر هذا األمر ألحد 
فيعطيك النصيحة ويريحك من هذا التردد، فتظل 
ليلتك ســاهرا لم يغمض لك جفن ال تدري ما الذي 
تفعله مثل من يقدم رجال ويؤخر أخرى، وهذه هي 
احليرة بعينها، ال كما يذكر البعض: أنا محتار أين 
أسافر العام، أو إلى أين أذهب اليوم وما شابه ذلك 
من أمور ليس لها أهمية، وكان الناس عندنا يقولون: 
إذا أردت أن حتيره فخيره، وهنا البد أن نضع في 
ذهننا أمرين مهمني للغاية علينا القيام بهما ما دمنا 
في حيرة من أمرنا، أولهما االستشارة كنحو قول. 

فتيان الشاغوري:
شاور سواك إذا نابتك نائبة

يوما وإن كنت من أهل املشورات
وقد قيل: ما خاب من استخار، وال ندم من استشار

أما االستخارة فأنت تفوض أمرك إلى مالك األمر، 
ومفتاحها اليقني، وأن ترضى مبا سيؤول إليه أمرك، 
وما كتبه اهللا لك وهو الذي أحاط بكل شــيء علما، 
واحلقيقة أن مصدر احليرة في النفس البشرية أنك 
ال تعرف عواقب األمر الــذي تريد أن تفعله، فهل 
سيكون لك أم عليك؟ فأنت في تردد وخوف أتفعل 

األمر أو تتركه.
 يقول ابن تيمية، رحمه اهللا، في هذا الصدد: ما 
ندم من استخار اخلالق، وشاور املخلوقني، وتثبت 
في أمره، واملرء ال يدري أين تكون اخليرة فيوكل 
أمره هللا القائل: (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير 
لكم، وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكم، واهللا يعلم 
وأنتم ال تعلمون) وعندما أراد عمر بن اخلطاب قتال 
الفرس، وكان ذا رأي وفطنة وكياسة لم يستبد برأيه، 
ولكنه جمع الصحابة وشاورهم بأن يقود اجليش 
فأشار عليه علي بن أبي طالب أن يبعث قائدا يختاره 
وأال يذهب بنفسه فليس هذا األمر من احلكمة بشيء 
فأخذ عمر برأي علي وبعث على رأس اجليش سعد 

بن أبي وقاص فكان الفتح املبني، ودمتم ساملني.

كان اختيار دولة قطر الشقيقة الشجاع الستضافة 
مونديال كأس العالم مصدر جدل كبير، حيث وجدت 
الدولة اخلليجية الصغيرة في املساحة والغنية بالطاقة 
نفســها مدانة باستمرار في وسائل اإلعالم بسبب 
ادعاءات مختلفة، مبا في ذلك ســوء معاملة العمال 
املهاجرين واملواقف املتعلقة بها للعديد من املوضوعات 
االجتماعية املختلفة. مع األسف، خالل فترة التمهيد 
للبطولة ســيطرت على التغطية اإلعالمية الغربية 
اجلدل احمليط باحلدث وليس الرياضة نفسها، ومع 
ذلك رد منتقدو هذه التغطية على أن الدول األخرى 
التي لديها سجالت مشكوك فيها في مجال حقوق 
اإلنسان لم تتعرض ملثل هذا التدقيق عند استضافة 

األحداث الرياضية العاملية.
ونتيجة للصحافة السلبية، اتخذت بعض الدول 
إجراءات، مثل أجزاء من فرنســا التي قررت عدم 
بث مباريــات كأس العالم علنا، وأيضا دول أخرى 
كالواليات املتحدة األميركية وإجنلترا اللتان خططتا 
في البداية الرتداء شارات «قوس قزح» احملظورة 
احتجاجا على ذلك وامتنعت محطة اإلذاعة البريطانية 
«BBC» عن بث حفل االفتتــاح، واختارت بدال من 
ذلك تغطية االنتقادات للدولة املضيفة. مع هذا كله، 
يعتقد اخلبراء أن التغطية الســلبية لقطر أظهرت 
عمــق التحيز الغربي والغضب الال أخالقي األدائي 
واملعايير املزدوجة اجلسيمة، السيما من الكيانات 
التي من الواضح أنها متورطة في انتهاكات حقوق 

اإلنسان داخل وعبر حدودها.
قطــر.. أول دولة عربية، وأول دولة مســلمة 
تستضيف مونديال كأس العالم أو األلعاب األوملبية 
وأصغــر دولة تقوم بذلك، فهي تســير على حبل 
مشدود بني القيم العربية واألعراف الغربية متجهة 
نحو مستقبل إيجابي. كان من املتوقع أن يأتي الكثير 
من املعجبني بعقلية غربية للغاية مفادها أن أي شيء 
يفعلونه هو ببســاطة الشيء الصحيح وأي شيء 
يتعارض مع ذلك هو أمر عكســي. لكن في النهاية، 
انتصر الشعب القطري وخاض معارك غير معلنة من 
خالل ضيافتهم العربية التي ال مثيل لها ممتزجة مع 
روح الترحيب، تاركني غالبية الغرب الزوار مندهشني 

من سحرهم، مع ترك التحيز غير املبرر وراءهم.
وكما أشــار رئيس الفيفا بقوله «من النفاق أن 
يعطي الغرب دروسا في األخالق لآلخرين». عالوة 
على ذلك فإن سجالت حقوق اإلنسان في دولة قطر، 
كما تدعي بعض املصــادر أنها فقيرة، ال ميكن أن 
تكون أكثر فظاعة من دول أخرى مثل روسيا والصني 
وإســرائيل الصهيونية، حيث إن الدولة املضيفة ال 
تشــارك بالتأكيد في التطهير العرقي، وال يعيش 
املهاجرون فيها داخل معسكرات االعتقال، كما هو 
احلال في بعض الدول التي استضافت البطولة سابقا. 
في هذا احلدث بالذات، لم يربح أمير دولة قطر احلبيب 
ـ الذي كان محبوبا أيضا من قائد اإلنسانية أميرنا 
الراحل الشــيخ صباح األحمــد رحمه اهللاـ  قلوب 
القادمني من اخلارج مبشهد رائع فحسب، بل أفرح 
أيضا قلوب العرب جتاه بعضهم البعض من خالل 

إظهار الوحدة التي نسعى جاهدين للدفاع عنها.

تعرف الشــجاعة بأنها اإلقدام على 
املكاره واملهالك عند احلاجة لذلك، وهي 
الثبات عند املخاوف واالستهانة باملوت، 
وتنقسم إلى نوعني إما أن تكون شجاعة 
طبيعية جتاه األلم الطبيعي أو املشــقة 
أو التهديد باملوت، أو شــجاعة أخالقية 
بالقدرة على التصرف بشــكل صحيح 
جتاه أي معارضة أو فضيحة أو إحباط. 
قال العرب: إن الشجاعة وقاية واجلنب 
مقتلة، وقال البعض عن الشــجاعة إنها 
جرأة القلب وقــوة النفس عند مواجهة 
األمور الصعبة، وقال أرسطو: الشجاعة 
أولى سمات البشر فهي التي جتعل بقية 
الســمات ممكنة. إن الشجاعة هي التي 
تقود اإلنسان إلى األمام وتقضي على الذل 
والهوان، وهي سر بقاء البشر واستمرار 
احلياة وعمران األرض وهي من صفات 
الكمال واجلمال. وقد اتصف بالشجاعة 
األنبياء واملرسلون وامتاز بها نبينا محمد 
ژ فقد كان هو الشجاع الذي يحاذى به 
وكان فــي املعارك هو أقرب للعدو، وقد 
حث أمته على الشجاعة وجعلها مجلبة 
حلبه ورضاه وقــال ژ: «ثالثة يحبهم 
اهللا عز وجل وذكر منهم ورجل كان في 
العدو فأقبل بصدره حتى  سرية فلقوا 

يقتل أو يفتح اهللا له».
إن الشجاعة عز واجلنب ذل والشجاع 
محبب جلميع الناس حتى أعدائه، واجلبان 
مبغض من اجلميع، حيث قال رسول اهللا 
ژ: «شر ما في الرجل شح هالع وجنب 
طالع» وكانت الشــجاعة مفخرة العرب 
في اجلاهلية أيضا كانوا يتفاخرون بها 

ويتمادحون. 
وبالشجاعة يتحقق للمرء ما ال يتحقق 
بدونها وبها يســتطيع أن يضحي مباله 
ونفسه ألنها تكون أعلى مراتب الشجاعة 
كما قال أبو بكر الصديق خلالد بن الوليد 
رضي اهللا عنهما: «احرص على املوت توهب 
لك احلياة». والشــجاعة جتعل اإلنسان 
ينطق باحلق ويتكلم بالصدق وبها يأمر 
باملعروف وينهى عن املنكر كما قال رسولنا 
الكرمي ژ: «قل احلق ولو كان مرا»، وعد 
الرسول ژ أن كلمة احلق عند السلطان 
اجلائر من أفضل اجلهاد وقال: «أفضل 
اجلهاد كلمة عدل عند ســلطان جائر أو 

أمير جائر».
ويقول أحمد شوقي: إن الشجاعة في 
القلوب كثيرة.. ووجدت شجعان العقول 
قليال. وقد شهد التاريخ أن كل أمة أصيب 
رجالها في شجاعتهم ورجولتهم وغيرتهم 
وحميتهم أفل جنمها وكسفت شمسها 
وقد قال علي بن أبي طالب ے: «اقتحموا 
املوت فرب جريء كتبت له السالمة ورب 

جبان لقي حتفه في مكمنه». 
النفس  فالشجاعة خلق كرمي يحمل 
على التحلي بالفضائل ويحرســها من 
االتصاف بالرذائل وهي ينبوع األخالق 
الكرمية واخلصــال احلميدة، وهي من 
أعز أخالق اإلسالم وأفخر أخالق العرب 
وبها عاشت األمة اإلسالمية، وبها فتحوا 
البالد وحكموا العباد وقضوا على الظلم 

والعدوان.

بني احليرة واخليرة

متيم املجد.. مبروك النصر!
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املستقبل اليوم
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وقفات
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د.مطلق راشد القراوي

حقق املنتخب املغربي لكرة القدم املركز 
الرابع في نهائيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢، 
في إجناز غير مســبوق ملنتخب عربي 
أو أفريقي، بعد أن خرج مرفوع الرأس 
أمام املنتخب الفرنسي في الدور نصف 
النهائي قبل أيام في ظل حتكيم لم يكن 
في أفضل حاالته، ثم خسارته أمام نظيره 

الكرواتي أمس.
أداء العبي املنتخب املغربي على مدار 
مباريات البطولــة كان مبهرا وعطاؤهم 
اجلماعي كان متميزا، وسنظل نحن العرب 
نفتخر بهذا األداء والظهور في مصاف 
الدول الكبرى في هذا املجال والوصول 
إلى املربع الذهبي بني كبار اللعبة بإجناز 

سيسجله التاريخ بأحرف من نور.
نبــارك للمغــرب ونبــارك للعرب 
واملســلمني هذه النتيجة العظيمة وهذا 

اجلهد الفائق.
كما نفتخر بدور الشقيقة قطر املتميز 
في إعداد وتنظيم هذا احلدث العاملي الذي 
ساهم في نشر القيم اإلسالمية وتعزيزها 
والتأكيد على العروبة والوطنية والدين.

إن دولتي قطر واملغرب ومعهما اململكة 
العربية السعودية وتونس شاركت بفاعلية 
في هذه البطولــة، وهي دولنا نعتز بها 
ونفتخر بأسمائها، فنحن يجمعنا الدين 

والعروبة واألخوة.
افرحوا بالعبيكم أيها املغاربة، فنحن 
معكم وإلى جانبكــم، ونفخر كل الفخر 
بوصولكم إلى هذا اإلجناز، رفعتم الرأس 
وأزلتم البأس وأشفيتم الغليل وخففتم 
الثقيل، فكان ذلــك رفعة للعرب وفخرا 

نعتز به.

وحقوق األجيال القادمة وفائض امليزانية 
واســترجاع االحتياطي، وبفضل حكمة 
أميرها وقيادته السياسية ساهمت رؤيته 
في تقليص البيروقراطية ومكافحة اإلرهاب 
وغســيل األموال وكل ما يعطل التنمية 

املستدامة في الدولة.
كما شهد قطاع الطاقة تطورا كبيرا، 
عزز مكانة دولة قطر في ســوق الغاز 
الطبيعي العاملي، بهدف حتقيق قفزة نوعية 
وكمية في إنتاج الغاز املسال وتصديره، 
وتسير دولة قطر في االستكشاف واإلنتاج 
في عشر دول من أفريقيا وأميركا الالتينية 

وآسيا، منها دولتان عربيتان.
وأما الرياضة في قطر.. فقد استعدت 
دولة قطر ألكبر حــدث عاملي منذ عام 
٢٠١٠، الستضافة املونديال - كأس العالم 
على أراضيها، وتوافد عليها الزائرون من 
كل حدب وصــوب.. وفي املقال املقبل.. 
سأكتب عن استعدادات قطر للحدث العاملي، 
كأول أرض عربية جنحت في استضافة 
املونديــال العاملي، لتصبح عوالم الكون 

في قطر ٢٠٢٢.

«انحشت فورا من املستشفى اخلاص»، 
وذهبت إلى مستشفى البحر للعيون، ومت 
فحصي من قبل طبيبني هناك، وبــعدها 
بـ ٣ أيام ذهبت إلى مستشفى آخر، أجمعوا 
على أنني ال أحتاج بتاتا إلى عملية، فقط 
اإلصابة تسببت في جتمع دموي بالعني، 
وهي بحاجة إلى قطرات ملدة أسبوع، وهللا 

احلمد ما فيني إال العافية.
يجب علــى وزارة التجارة ووزارة 
الصحة وقف التسيب وعدم الرقابة على 
عقود التأمني اخلاص وتأمني عافية في ظل 
غياب الضمير لدى بعض مالك العيادات 
واملستشفيات اخلاصة، حيث يقول املثل: 
«إن املال الســايب يعلم السرقة».. على 
حســاب صحة املواطنني وعلى حساب 
املال العام، باملقابل: على كثر الفلوس اللي 
يدخلونها من عقود التأمني، وألن الدولة 
ما تفرض عليهم توظيف عمالة كويتية 
حتى ولو في الوظائف اإلدارية البسيطة، 
الحظت أن حتى القطو املوجود مبواقف 

سيارات املستشفى.. مو كويتي!

في الكويت.
أرجو أن يتعاون نوابنا األفاضل مع 
سعي وزير الصحة للنهوض باملستوى 
الصحي في الكويت وعــدم عرقلة ما 
تقوم به الوزارة، البد أن نعطي الوزير 
الفرصة ألن يباشر العمل إلجناز برنامجه 
الصحي لصالح املواطنني، وذلك من خالل 
سعي الوزارة لتطوير اخلدمات العالجية 
واالستعانة باخلبرات العاملية وبرنامجه 
للتوعية بالوقاية من مرض الســرطان 
وتطوير أجهزة الفحوص والتشخيص.

ونحن إذ نحيــي جهود واهتمامات 
العامة  وزير الصحة للنهوض بالصحة 
في الكويت، فإننا نتمنى له التوفيق في 

مساعيه الطيبة.
من أقوال املغفور له بإذن اهللا سمو 
الشيخ جابر األحمد، طيب اهللا ثراه: «نريد 
أن تكون اإلجنازات تصريحا، ال أن تكون 

التصريحات إجنازا».
واهللا املوفق.

دولة قطر.
في قطر شيد أكبر مركز ثقافي خليجي 
وعاملي، يستقطب جميع الشعوب من دول 
العالم وفيه النشاطات والفعاليات الثقافية 
والفنية واملسارح ومعارض الكتب، والتراث 
الفكري والفني لكثير من النخب اخلليجية 

والعربية واألجنبية.
حققت دولة قطر قفزة نوعية في مجال 
إنتاج الطاقة واالستكشــافات واحلفاظ 
للدولة  القوي  االئتماني  التصنيف  على 

منها»، حيث أصبت قبل فترة قصيرة في 
عيني اليمنى أثناء ممارستي ألحد األنشطة 
الرياضية مما أثر على نظري، راجعت 
أحد املستشفيات اخلاصة، وبعد فحص 
بدائي من قبل الطبيبة، قررت بســرعة 
أنني بحاجة إلى عملية في الشبكية بسبب 
وجود قطع فيهــا، وبأنني بعد العملية 
سأشاهد طول حياتي شيئا مثل الذبابة 
بسبب اإلصابة!، املهم ما ارحتت لكالمها 

ضرورة إنشاء مصانع لألدوية لتوفير ما 
حتتاج إليه وزارة الصحة والتغلب على 
العجز الذي تعانــي منه وزارة الصحة 
بسبب نفاد بعض األدوية والتأخير في 
استيرادها ورمبا عدم توافرها. وال شك 
أن هذه أيضا تعتبر خطوة موفقة لوزير 
الصحة في إنشاء مصانع لألدوية لتوفير 
ما حتتاجه املستشفيات واملراكز الصحية 

الصداقة القطرية مع دول وشعوب العالم، 
ومتيزت بالعالقات الدولية والديبلوماسية 
الفاعلة في عــدة ملفات وقضايا عربية 

سياسية في املنطقة.
استطاعت دولة قطر أن تسير بطريق 
التنمية املستدامة وتنهض بالبالد حتت ظل 
استراتيجيات القيادة احلكيمة والرشيدة، 
لتتعدى التحديات على جميع املستويات 
في ظل القيادة الشابة املتمثلة في صاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير 

من ألم في أذنه طلبوا منه أشعة بضعف 
السعر وأدوية بكمية فوق حاجته من بينها 
أدوية أللم املعدة!، كما ذكر أحد دكاترة 
العظام أن هناك إصابات باإلمكان معاجلتها 
بالعالج الطبيعي واألدوية املوضعية، لكن 
كون العمليات تدر أمواال أكثر للمستشفى 
ينصح الطبيب املريض الذي لديه تأمني 

بعمل عملية قد ال يحتاج لها! 
وفي جتربة شخصية «إلى اآلن محتر 

الستغالل العالج في اخلارج، وأمام وزارة 
الصحة أيضا للسعي إلى إنشاء مستشفى 
خاص ملرضى السرطان هذا إلى جانب 
عدة مستشفيات خاصة بأمراض السرطان 
تأسست بتبرعات بعض الرجال اخليرين 
الذين يســعدهم توفير كل اإلمكانيات 

الصحية للمواطنني.
وقد أعلن الوزير العوضي أيضا عن 

حتتفل دولة قطر الشــقيقة بعيدها 
الوطنــي الـ ٥١ على االســتقالل في ١٨

ديسمبر في كل عام، إحياء لذكرى تأسيس 
دولة قطر على يد املؤسس الشيخ جاسم 
بن محمد، رحمه اهللا، وتزامنا مع ذكرى 
وضع أول دستور لها في عام ١٩٧١، فقد 
أعلنت قطر استقاللها عن بريطانيا العظمى 
وأصبحت دولة مستقلة عام ١٩٧١، عندها 
خلف الشــيخ جاسم مؤسس دولة قطر 
والده الشيخ محمد بن ثاني كحاكم وقاد 
البالد نحو الوحدة، كما يركز اليوم الوطني 
لدولة قطر في املناسبة السنوية، على هوية 
وتاريخ البالد وجتسيد املثل والتطلعات 
املستقبلية للبلد واإلشادة بالنساء والرجال 
الذين ساهموا في بناء األمة وتوحيد شبه 
اجلزيرة القطرية من قبل الشيخ جاسم بن 
محمد بن ثاني، ويعرف أن اليوم الوطني 
لدولة قطر صدر مبرسوم عام ١٩٩٢، وكان 
قبل ذلك يحتفل به بشكل غير رسمي.

تعتبر دولة قطــر صاحبة املبادرات 
واإلجنازات االقتصاديــة عبر برامجها 
الدولية، ومنها عالقات  الديبلوماســية 

لدي صديق، تعمل زوجته مسؤولة في 
أحد املستشفيات احلكومية، وهي على 
دراية إلى حد كبير بأفضلية اختيار أماكن 
العالج بني اخلاص واحلكومي بحســب 
املرض، نصحني باخلروج فورا من أحد 
املستشفيات اخلاصة والذهاب فورا إلى 
املستشفى األميري ملعاجلة الوالد بعدما 
ذكرت له أن الدكتور املعالج للوالد قد طلب 
منه عمل عدة أشعات بأيام مختلفة ألمور 
ليست لها عالقة مبرضه!، حيث ذكر لي أن 
كل دكتور له نسبة على كل أشعة وحتليل 
يطلبه من املريض! من دون حسيب أو 
رقيب من وزارة التجارة ووزارة الصحة، 
بعد غياب الضمير املســؤول من قبل 
الطبيب املعالج وإدارة ومالك املستشفى 
الذين ال يهمهم عــالج املريض ووقته 
املال على حساب  وصحته بقدر كسب 

أموال الدولة! 
باملقابل ينطبــق ذلك على أصحاب 
انتشــر ڤيديو  التأمني الصحي، حيث 
لإلعالمي صالح العالج عن مريض يشكو 

وزير الصحــة د.أحمد عبدالوهاب 
العوضي باشــر التواصــل مع رئيس 
العالقات الدولية في مستشفى غوساف 
روسي الفرنسي لفتح آفاق التعاون مع 
املستشــفى الفرنســي لعالج أمراض 
السرطان مباشرة دون كفيل، وهذه تعتبر 
خطوة موفقة، إذ ستتيح لوزارة الصحة 
بأريحية كاملة،  التعامل مع املستشفى 
وستوفر على احلكومة ميزانيات كبيرة.
وتأتي هذه اخلطوة في إطار حرص 
الوزارة على توفيــر أفضل اخلدمات 
الصحية وتتيح الفرصة لوزارة الصحة 
االستعانة بخبرات املتخصصني العامليني 
وتسعى الوزارة أيضا إلى أن تكون الكويت 

مركزا إقليميا لعالج مرض السرطان.
وفي هذه اخلطوة ستتغلب الوزارة 
على استغالل البعض البتعاث املرضى 
إلى اخلارج والتي تتكفل إلى املزيد من 
امليزانيات هذا إلى جانب املشــاكل التي 
تواجه الوزارة بسبب الواسطات النيابية 

ووزير الداخلية الشيخ طالل اخلالد لديه 
طموح كبيــر وتصور لكل ما حتتاجه 
الوزارة، خاصة القوة البشرية لالرتقاء 
باعتبار أن زيادة الشرطة النسائية يحدث 
الفارق ويغطي األعداد التي حتتاج إليها 
الــوزارة، وتبقى العناصر الوطنية من 
اجلنسني هي األفضل في جهاز الشرطة 
مع التقدير لغيــر الكويتيني من أبناء 
الكويتيات واإلخوة اخلليجيني.. حفظ 

اهللا الكويت من كل مكروه.
القانون  ٭ آخر الــكالم: تعمد مخالفــة 
للتشهير  التواصل  واستخدام وسائل 
واإليحاء باملظلومية ال ميكن القبول به 

في دولة القانون.
قيام مواطن بتصوير رجال أمن بعد 
توقيفه مخالفا ونشــر هذا املقطع ظنا 
منه أنه سيلحق بهم األذى ملجرد مرافقة 
أطفال له غير الئــق، املواطن املخالف 
يجاهر بأنه غير ملتزم بالقانون ويريد 
أن يقلب احلق إلى باطل، لذا حسنا فعلت 
وزارة الداخلية بتوجيه تهمة التحريض 
على مخالفة النظام العام إليه. رب األسرة 
يجب أن يكون قدوة ال أن يجاهر باملخالفة 

أمام األطفال.

في املقار األمنية على السلوك العام لقوة 
املخفر والتعامل مع بعض املراجعني.

التحاق املرأة بالعمل الشرطي وهو ما 
ناديت به ترجمه النائب األول مشكورا في 
قرار وطني بامتياز انطلق من إميان راسخ 
بقدرة وكفــاءة املرأة الكويتية وأهمية 
االستفادة من نصف املجتمع وصوال إلى 
اكتفاء وطني في جهاز الشرطة يعوض 
أي نقص قد يحدث، نأمل تطبيق هذا 
اإلجراء لبقية املتقدمات للعمل بالشرطة 

النسائية كضباط صف.
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

احتجاز النسوة وتأمني دور العبادة في 
املناسبات، وأن وجود شرطيات يشرفن 
على «نظارات النســاء» يشكل ضمانة 
ويحول دون قضايا اعتداء قد تقع أو 
ادعاءات بوقوع اعتداء على موقوفات 

أيضا.
املخافر تستقبل بالغات من سيدات 
لديهن قضايا يصعب التحدث فيها لغير 
نســاء، ووجود ضابطات وشرطيات 
التجاوب بشكل  باملخافر سيسهم في 
سريع مع مهام تفتيش نسوة أو فض 
مشاجرات نسائية وينعكس وجودهن 

األســبوع املاضــي وّجــه النائب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشــيخ طالل اخلالد بقبول 
جميع املتقدمــات بالدفعة اجلديدة من 
طالبــات ضباط االختصــاص الدفعة 
١٣ للعام الدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، حيث 
استبعدت بعضهن القرعة رغم اجتيازهن 
التحريريــة واملقابالت  االختبــارات 

الشخصية والفحوصات الطبية.
املبادرة حقا تأكيد صادق على إميان 
اخلالد بدور املرأة الكويتية الفاعل في 
تعزيز إمكانيات وزارة الداخلية بالطاقات 
املتخصصة وتشجيعا للكوادر الوطنية 
النسائية في صفوف املؤسسة األمنية.

في أكثر من موضــع تطرقت إلى 
حتمية التوسع في قبول بناتنا في العمل 
الشرطي، وذكرت أن الشرطة النسائية 
ميكن أن تكون احلل السحري في تغطية 
أي نقص في القوة البشــرية بوزارة 
الداخلية وتشكيل إضافة في قطاعات 
مثل األمــن العام واملباحــث اجلنائية 
واملنافــذ وغيرها، وأن تواجد العنصر 
النسائي مؤثر في التعامل مع املخالفات 
واملتسوالت واألوكار املشبوهة، ونظارات 

نافذة على األمن
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