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يبدو أن األمور والعالقــة بني احلكومة ومجلس األمة 
لم حتقق التوافق والتفاهم الذي دعا إليه صاحب الســمو 
األمير في خطابه الذي ألقاه سمو ولي العهد، وكان سموه 
قد اســتهل صدور أمره األميري بحل املجلس الســابق، 
وأكد سموه ضرورة احترام الدستور والذود عن حريات 
الشــعب ومصاحله وأمواله، كما وّجه سموه إلى ضرورة 
توخي الصدق واألمانة أثناء قيامكم مبهمتكم األساســية 

كنواب الشعب.
كذلك أشــار ســموه إلى ضرورة االختيار الصحيح، 
موجهاً الشــعب ألن يركزوا في اختيارهم على من ميثل 
الشعب في مجلس األمة وعدم اتباع األساليب التي تتناقض 
مع النهج الدميوقراطي الذي يعتمد على االختيار الطائفي 
والقبلي، وحذر ســموه أيضا من االختيار غير الصحيح 
ملن ميثلكم والذي ســيضر مبصلحــة الوطن واملواطنني 
وسيعود بنا إلى املربع األول وإلى جو التعصب والتناحر 
وعدم التعاون وتغليب املصالح الشــخصية على حساب 
الوطن، حيث يســعى البعض إلى طرح املطالب الشعبوية 

التي تضر باقتصاد البالد. 
ونبه سموه كذلك إلى ضرورة أن يضع الشعب في اعتباره 
مصلحة الوطن واملواطنني في عملية انتخاب أعضاء مجلس 
األمة وحذر سموه من أنه في حالة عدم االلتزام باالختيار 
الصحيح والعودة إلى ما كان عليه الوضع السابق، فإن لنا 

إجراءاتنا قد تكون ثقيلة الواقع واحلدث.
هذا من ما جاء في خطاب صاحب السمو األمير عندما 
أصدر املرسوم األميري بحل املجلس السابق لعدم التعاون 
والتفاهم بني مجلسي األمة واحلكومة، وكان من املفروض 
أن يسود التعاون بني املجلس واحلكومة إال أن ما نشاهده 
من تناحر وجدال ال يحقق أي إجناز على املستوى الوطني، 
وكان ذلك واضحاً من تذمر سمو رئيس الوزراء الذي أشار 
إلى أن أعضاء املجلس قدموا ألف سؤال واستجواب دون أن 
يقدموا أي مشاريع تنموية، ومن ضمن هذه االستجوابات 
هناك إعادة الستجوابات طرحت في املجلس السابق وتسببت 
بعدم التفاهم والتعاون بــني املجلس واحلكومة، من هذه 
االستجوابات املكررة من املجلس السابق مسألة العفو العام 
عن كل الذين جتــاوزوا قوانني البالد، ثم إن هناك أحكاما 
صدرت فيها من القضاء العام وال يجوز جتاوزها، ألن هذا 
األمر قد يلجأ إليه في املستقبل آخرون وفي قضايا جديدة، 
وبالتالي يؤدي ذلك إلى الفوضى وعدم احترام أحكام القضاء.

 واملسألة الثانية التي يحاول البعض طرحها هي قضية 
إسقاط القروض، فهذه القضية ال حتقق العدالة واملساواة 
بني املواطنني ورمبا يلجأ إليها من يريد إســقاط قروض 
جديدة وهذه تضر باقتصاد البالد، والبد أن يعي أعضاء 
مجلس األمة أن مثل هذه االســتجوابات غير القانونية قد 

تضر مبصلحة الوطن.
كما أن صاحب الســمو األمير قد حتدث صراحة إلى 
الشعب ألن يســتغلوا هذه الفرصة لتصحيح األوضاع، 
وكذلــك نبه إلى عدم العودة إلــى األجواء غير الصحيحة 
وعدم التعــاون بني املجلس واحلكومة الذي قد يؤدي إلى 
حل املجلس. ومما يؤســف له اليوم أن تعود تلك األجواء 
التي سادت املرحلة الســابقة والتي تسببت بعدم التفاهم 

والتعاون بني املجلس واحلكومة مرة أخرى.
واآلن جاء دور احلكومة ألن تتشدد في مواقفها جتاه تلك 
االستجوابات التي تضر مبصلحة الوطن، وعدم السماح لبعض 
النواب بالتدخل في تعيينات وبرامج وزارات ومؤسسات 
الدولة، حيث إن واجبات ودور مجلس األمة مراقبة العمل 
احلكومي والعمــل على تصحيح األوضاع اخلاطئة وعدم 
السماح بتجاوز قوانني الدولة، لكن إذا ما جاء تدخل النواب 
في شؤون مؤسسات الدولة فإن هذا يحملها مسؤولية أي 

إجراءات خاطئة في تلك املؤسسات.
من أقوال صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 

حفظه اهللا ورعاه:
«احرصوا على أن تكون ممارسات قاعة عبداهللا السالم 
ومداوالتها مدرسة ألبنائنا وأجيالنا القادمة وأن تكون قدوة 

صاحلة جتسد اإلميان بالنهج الدميوقراطي وجدواه».
واهللا املوفق.

صادقُت إمام مسجدنا.. 
ولكن!

عماريات

د. ناصر أحمد العمار

منذ اللحظــات األولى بتكليفه 
لإلمامة في مسجدنا وهو يحاول 
التعرف على املصلني، خاصة الشياب 
منهم، وتكوين عالقات اجتماعية 
وصحبة قوامها التآلف واملودة لرواد 
بيوت هللا، حيث العالقات الطيبة بني 
أبناء احلي الواحد أو رواد املسجد 
أداء صلواتهم فيه،  اعتادوا  الذين 
لتتكون بينهم احملبة في اهللا، وتنمية 
أواصر األخوة احلقة التي ال تعرف 
للمصلحة دروبا، وال النفاق نهجا، 
السعي  املجامالت وسيلة، بل  وال 
لتحقيق ذلك االنسجام في األسرة 
الواحدة، يشعر الفرد خاللها بتلك 
اللحمة املباركة التي جمعتهم على 
محبة اهللا والعمل مبا يقتضيه، فإذا 
غاب احدنا يوما عن املسجد سأل 
عنه بقية املصلني واطمأنوا عليه، 
هذه بعض من عادات املصلني في 
مساجد األحياء التي عادة ما يحرص 

إمام املسجد على بلوغها. 
لقد اســترعى انتباهي طريقة 
إمامنا اجلديد في حتقيق تلك الغاية 
بالتقرب للمصلني ومحاوالته بناء 
عالقات اجتماعية وصحبة معهم، 
كانــت طريقته محببــة تتصف 
بأســلوب رجل الدين احلق الذي 
يقرب ال ينفر، يوحد ال يفرق، يجمع 
على محبة اهللا ورســوله، أسلوب 
اجتماعي تقبله اجلميع، شجعني 
ذلك على طلب املزيد، فاستثمرت 
حينها شغفه وبدأت بتنمية عالقتي 
معه أكثر، لتتعدى (السالم عليكم 
شيخ، كيف أصبحت شيخ أو كيف 
أمسيت شــيخ؟) فتحقق ما أريد، 
وتعمقــت عالقتي معه حتى بلغت 
مستوى شــجعني على نقل هذه 
العالقة الى خارج أسوار املسجد، 
لكنها لــم تتعد بضعة كيلومترات 
نقضيها في رياضة املشي قريبا من 
املسجد، مرت أيام وزادت العالقة به 
طيبا، ومن معشره تألقا، فرغبت في 
توسيع نطاق هذه الصحبة املباركة، 
وأنتقل معه في رحلة الى شــاليه 
أحد االصدقاء ليتعرف على كوكبة 
متلهفة للقاء بأمثاله، ألفاجأ باعتذاره 
لي لعدم متكنه من مرافقتي، مذكرا 
ببقية الفرائــض التي يجب عليه 
التواجد باملسجد ويصليها بالناس، 

فاستدركت خطأي.
 مــرت األيــام ومازالت فكرة 
اصطحابه معي ألي مكان تراودني، 
فعاودت الكرة يوما طالبا مرافقتي 
لزيــارة أصدقاء من فئة املزارعني 
الهواة في منطقة العبدلي، فضحك 
قائال: أشكرك على الدعوة، فكم أنا 
مشــتاق لزيارة مثل هذه املزارع، 
لكن هذا مســتحيل لنفس السبب 
الذي ذكرته لك سابقا، ومرت أيام 
فجاءتنــي فكرة جديــدة بدعوته 
لتناول «استكانة»  للذهاب سريعا 
شاي في أحد مقاهي املباركية، كون 
مسجدنا ضمن املناطق املطلة على 
حدود الدائري األول (يعني نروح 
ونرجع قبل موعد الصالة القادمة) 
وأن مثل هذا الطلب متاح بعد صالة 
املغرب، وصعب بعد صلوات الفجر 
أو الظهر أو العصر، بسبب طبيعة 
عملــي وكذلك طبيعة عمل اإلمام، 
أو أمثاله من احلريصني على تأدية 
واجباتهم، استمع اإلمام لطلبي ثم 
عاود الضحك قائــال: الظاهر أنك 
نســيت يا دكتور أني إمام مسجد 
والصالة قادمــة ووجودي واجب 
بحكــم وظيفتي، أدركت حينها أن 
(ماكو فايدة) فصداقتنا ذات حدود 
مكانية ضيقة جدا، وطلبات اخلروج 
و(التمشي) مع إمام مسجد مرفوضة. 
شعر إمامنا الفاضل بخيبة أملي، فدعا 
لي بأن يرزقني اهللا صحبة طيبة مع 
إمام آخر ألحد مساجد أسواق الديرة 
أو إمام أحد مساجد الشاليهات، أو 
إمام أحد مساجد مزارع العبدلي! 

الوظيفي فــي نقل املعلومة وتقدميها 
ليس فقــط للقارئ الكويتي بل كذلك 
للقراء واملتابعني العرب، ولعل ذلك ما 
جعل مجلة فوربس األميركية تضعها 
من ضمن أهم الصحف العربية، وأيضا 
تبوأت موقع الصدارة في االنتشــار 
احمللي من حيث التوزيع الورقي وكذلك 
االنتشار اإللكتروني املرتبط بوسائل 

التواصل االجتماعي.
إن االستمرارية واالنتشار هما دليل 
ثقة الناس بهذه املدرســة الصحافية 
التي أطلقها املؤسس املغفور له بإذن 
اهللا تعالى خالد يوسف املرزوق، حيث 
نالت «األنباء» لقب الصحيفة األولى 
على مســتوى الكويت حسب بحوث 
ودراسات أجرتها الشركات واملؤسسات 
املتخصصة في البحوث واالستطالعات. 
نبارك للجميع ذكرى تأسيس هذه 
املدرسة اإلعالمية الكويتية كـ «ذكرى» 

متجددة ملسيرة مستمرة.

انطالقها، وال تزال ملتزمة بهذا اخلط 
الوطني، وذلك الطريق الســليم الذي 
معه تخرجــت أجيال من الصحافيني 
الكويتيني، وأيضا احتضنت جيال آخر 
من الصحافيني العرب الذين وجدوا في 
«مدرســة» جريدة «األنباء» احلاضن 
املهني لهم، واملنطلق لنشر إبداعاتهم 
الكتابية واملهنية وأيضا القيام بواجبهم 

العمل وطريق اإلصالح ليكون جزءا 
من صناعة القرار.

هذه احملاور جسدها مؤسس جريدة 
«األنباء» املرحوم العم خالد يوســف 
املــرزوق ضمن مدرســة للصحافة 
حملت اســم جريدة «األنباء» التي مت 
تأسيسها في العام ١٩٧٦، وها هي تعيش 
اليوم الذكرى السابعة واألربعني على 

إن للصحافة واإلعالم دورا محوريا 
الرأي وتوجيه اجلماهير  في صناعة 
وأيضا العمل كـ «وسيط» بني اجلهات 
الرسمية واملجتمع مبختلف مكوناته 
ملا فيه منفعة الوطن واملواطن ضمن 
أهداف ساعية لصناعة التنمية وحتقيق 
النهضة احلضارية والتطوير، حيث 
تلتزم الصحافة مبا فيه حتقيق الصالح 
العام وحفظ النظام والبعد عن البلبلة 
واإلثارات غير املوضوعية، وهذا هو 
ديدن وخط ســير الصحافة امللتزمة 
الطرح  مهنيا، صاحبة املصداقية في 
واحملتفظة بالرزانة ضمن أجندة عمل 
تضع «مصلحة الكويت العليا» بالتوافق 
مع املصالح الشعبية في خط سير واحد 

يريد صناعة مستقبل مشرق.
وكذلك للصحافة دور في تثقيف 
املجتمع ومناقشة قضاياه من خالل 
تقدمي املعلومــة وصناعة الرأي الذي 
يصف ويكشف اخللل ويضع خطوط 

وأمل» في «األنبــاء» ٢٣ عاما، وكنت 
أعتبر نفسي أحد أفراد أسرة اجلريدة 
ملا ملسته من اجلميع من حب ومودة 
واحترام وتفاعل ملا فيه اخلير للوطن 
واملواطن، وملا يحقــق التقدم املهني 
والطرح الوطني الصادق الذي يضع 

املصلحة العامة في املقدمة.
أدعــو اهللا أن يدمي التوفيق الدائم 
لهذا الصرح اإلعالمي من أجل مصلحة 
الكويت عبر الطرح الصادق الصائب 
ونقل احلقائق بحيادية، واإلميان بالرأي 
والــرأي اآلخر، وأن تبقــى «األنباء» 
شامخة في خدمة الوطن واملواطنني.

أمتنى املزيد من التقدم واالزدهار 
التحرير  لرئيس  لـ «األنباء»، وأبارك 
والعاملني باجلريــدة بالذكرى الـ ٤٧

لصدورها، آملة أن تستمر في عطائها 
الوطني املتميز في ظل قيادتنا احلكيمة، 

وكل عام واجلميع بخير.

وأدائها املتميز، ما جعلها موضع ثقة 
اجلميع، كما ساهمت «األنباء» بتأسيس 
البنية اإلعالمية القوية ونالت ثقة القراء 
على جميع املســتويات ملصداقيتها 
وحياديتها واستقالليتها، فهي مرآة 

احلقيقة منذ تأسيسها.
وقد مضى على كتابتي زاويتي «ألم 

على املوضوعية واحلرفية اإلعالمية 
ونشر احلقائق وعدم االلتفات إلى أي 
شائعات.  كما كانت «األنباء» صوت 
احلق أثناء الغزو العراقي الغاشــم، 
وأكدت على احلق الكويتي، وساهمت 
في حترير البــالد من براثن العدو، 
ألنها تكرس كلمة احلق بطرحها املهني 

أهنئ نفسي وأهنئ جميع العاملني 
بجريدة «األنباء» ملضي ٤٧ سنة على 
تأسيسها وصدورها وتبوئها مركزا 
مرموقا بني الصحف األخرى في البالد 
وتعزيزها املسيرة الدميوقراطية للوطن.

إن الدور الرائد لـ «األنباء» بفضل 
اهللا ثم بفضل عائلة املرزوق، حفظهم 
اهللا، جعلها نبراســا مشعا تتعلم منه 
األجيال ، فقد كانــت ومازالت تهتم 
بالقضايا الوطنية، وتقدم دائما األخبار 
االقتراحات  املتميزة وكذلك  الصادقة 
والنصائــح ملا فيــه مصلحة الوطن 
واملواطنني، فـ«األنباء» هي الشعلة التي 
تنير الطريق للقراء والكتاب بنشر الفكر 
في مختلف املجاالت مبا يعود بالنفع 
على اجلميع ويعزز الوحدة الوطنية.

وقد احتلت «األنباء» مكانا مرموقا 
بني الصحف الدولية بفضل اجلهود 
املتميزة ألسرة اجلريدة وحرصهم 

السريعة لهذه األزمة، ومحاسبة املتسبب، والعمل كذلك على حتسني 
وتطوير اخلدمات الصحية، ودعوة احلكومة الى فتح املجال الستقطاب 
املستشفيات العاملية لالســتفادة من خبراتهم في تدريب الكوادر 
الطبية في الوزارة فذلك االســتقطاب يحد من مصروفات العالج 
باخلارج التي أصبحت تستنزف جزءا كبيرا من ميزانية الوزارة. 
ومطلوب من النواب كذلك بعد هذا التوافق حث احلكومة على 
إعادة النظر في سلم رواتب املوظفني والعمل على زيادتها، وكذلك 
احلال بالنســبة للمتقاعدين الذين ينتظرون من النواب انصافهم 
وحتسني وضعهم املعيشي، وااللتفات أيضا مللف التوظيف إذ يجب 
على الســلطتني ايجاد آلية حلل مشكلة قوائم االنتظار في ديوان 
اخلدمة املدنية، والعمل على تكويت الوظائف حلل مشكلة البطالة 
وإلزام احلكومة بتوظيف املواطنني حســب تخصصاتهم وليس 

تعيينهم بصورة عشوائية. 
وبالنسبة حلل ملف التركيبة السكانية في ظل التوافق ومعرفة 
رأي احلكومة واحللول املطروحة لديها مطلوب معاجلة هذا امللف، 
كما يجب على النواب مناقشــة غالء األسعار وخطة احلكومة في 

مواجهة هذا الغالء املصطنع. 
وأخيرا نــرى أن الكرة اآلن في ملعب النواب واجلميع ينتظر 
إجنازاتكم، امنحوا احلكومة فرصة لتنفيذ برنامج عملها في الوقت 
احملدد له وبعدها حاسبوا املتقاعسني، ألن فرصة التعاون لن تتكرر، 

فاغتنموها في حل امللفات العالقة قبل فوات األوان. 

أن مت توفيــر األراضي ألنه من غير املعقول أن يتم حل املشــكلة 
بحلول ترقيعية مثل التوزيع على الورق، ويجب على الســلطتني 
العمل على إيجاد البدائل لتســريع إجناز املدن اإلسكانية التي مت 
توزيعها واالستفادة من عامل الوقت بتجارب الدول الشقيقة في 
فكرة املطور العقاري الذي سيحل الكثير والكثير في مجال أزمة 

السكن وتراكم طلبات اإلسكان.
كذلك امللف الصحي الذي يحتاج إلى تعاون مشترك بني الطرفني 
حلل املشاكل التي يعاني منها هذا امللف مثل قضية نقص األدوية 
الذي تشهده املستشــفيات، والبد من اإلسراع في إيجاد احللول 

أصبح التوافق بني أعضاء مجلسي الوزراء واألمة واضحا وعنوانا 
بــارزا للمرحلة املقبلة بعد اجتماع احلكومة بأعضاء مجلس األمة 
الذي اتسم باإليجابية، فاحلكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح متد يد التعاون وتبادر بدعوة 
رئيس مجلس األمة أحمد السعدون وعدد من النواب للتباحث في 
القضايا املشتركة وحتديد األولويات ووضع النقاط على احلروف 

بشأن عدد من امللفات. 
وهذه املبادرة من ســمو رئيس الوزراء تبشر باخلير وتهدف 
إلى نزع أي احتقان سياسي كان موجودا أو قادما، كما أنها دعوة 
لتعزيز التعاون بني املجلسني والسعي حلل كافة القضايا التي تهم 
املواطنني وطرحها على طاولة النقاش، خصوصا الشــعبية منها، 

وهذا ما نأمل بتحقيقه في هذا املجلس.
وكمواطنني، نتمنى من النواب أن يستثمروا هذا التعاون في حل 
كافة امللفات العالقة بالتنسيق مع احلكومة، والعمل على متريرها 
في ظل التوافق واألجواء الصحية التي يعيشــها املجلسان، وهي 
كفيلة بحل كافة املشاكل إن مت استغاللها بالشكل الصحيح وتأجيل 
امللفات التي يدور حولها خالف لدراستها للخروج بحلول ترضي 

جميع األطراف.
واملطلوب مــن النواب التعاون مع احلكومــة ومنحها فرصة 
لتحقيق هذه األولويات، والتي يأتي على رأسها القضية اإلسكانية 
والتي بحاجة إلى فزعة من احلكومة لتوفير الســيولة املالية بعد 

نؤدي حتية تعظيم وإكبار وإجالل لكل صاحب أحسن 
الصحبة وصان العشــرة وحفظ الود، وأنّا لنا مثل هذا 
الصاحب في هذا الزمن، لقد كانت للصحبة قيمة عالية، 
يظهر معناها جليا عند األزمات، حتى أننا نعرف أخالق 
الرجل من صاحبه، فإن كان صاحلا عرفنا ذلك وإن كان 

سيئا عرفنا ذلك أيضا:
عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه

باملقــارن مقتدي فــكل قريــن 
ويقول حكيم: «اصحب مــن إن صحبته زانك، وإن 
خدمته صانك، وإن أصابتــك خصاصة مانك، وإن رأى 
منك ثلمة ســدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى 
منك سيئة ســترها، وإن سألته أعطاك، وإن تعففت عنه 
ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك، وإن عاتبك لم يحرمك، 
وإن تباعدت عنه لم يرفضك، وإذا قلت صدق قولك، وإن 

تنازعتما في حق آثرك على نفسه».
هكذا تكون مبادئ وقيم الصحبة، ال كما نسمع ونرى 
هــذه األيام، لذلك قال الرجل الصالح ســفيان الثوري: 
أقلل من معرفة الناس، وأراد بهذا القول قلة من يستحق 
الصحبة املبنية على أســاس متــني، فالصاحب احلق ال 
يتخلى عن صاحبه، ويكون صافي السريرة كامتا لسره، 
سمحا رفيقا سهال مبتسما صادقا مع نفسه ومعي، وبغير 
ما ذكرت ســيكون مصير الصحبة الفشل، هكذا يكون 

الصاحب هذه األيام.
وعندما احتضر معاوية بن أبي ســفيان أوصى ابنه 
يزيد بوصايا كثيرة ومما قاله له: إن لي خليال في املدينة 
املنورة فاحفظني به، فقال يزيد: ومن هو يا أمير املؤمنني؟ 
قال: عبداهللا بن جعفر الطيار، ومات معاوية وجاء عبداهللا 
إلى دمشق زائرا يزيد، فقال له: كم كانت هديتك أبا جعفر 
على أبي؟ قال: ألف ألــف درهم، قال: قد ضاعفناها لك 
حفظا لوصية أبي، فقال ابن جعفر: فداك أمي وأبي، فقال: 
ولهذه جعلناها ثالثة آالف ألف درهم (رواه الطبري وابن 
كثير) ولم يشهد التاريخ اإلسالمي مثل صحبة النبي ژ 
وأبــي بكر الصديق ے، حتى قال عليه أفضل الصالة 
والسالم في حقه: إن اهللا بعثني إليكم، فقلتم: كذبت وقال 
أبوبكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو 

لي صاحبي (مرتني).
هذا، ودمتم ساملني.
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كآباء وأمهات، باعتبارهم القدوة لألبناء 
وتبصير اآلباء بالتدقيق عما يصدر 
عنهم لتحفيز االبناء على نبذ العنف.

ايضا تطرقت الى الشرطة النسائية 
العنصر  التوسع في احلاق  واهمية 
النســائي بالعمل امليدانــي وزيادة 
اعدادهن في املخافر وقطاع االمن العام 
العمود  باعتباره  التحديد  على وجه 
الفقري لوزارة الداخلية وكون املخفر 
واجهة الوزارة ويتردد على مخافرنا 
نساء قد يشعرن باحلرج في قضايا 
بعينها ووجود ضابطات او شرطيات 

يستمعن اليهن يزيل هذا احلرج. 
حديث الذكريــات حول القضايا 
التي تعاملت معها كان مطوال، شكرا 

لقناة العدالة.
االستعانة بكاميرات اجليل  آخر الكالم: 
الســادس لرصد مخالفات استعمال 
الهاتف النقال باليد وعدم ربط حزام 
األمــان والضبــط التلقائي حلاالت 
االنعطاف باملمنوع ميينا او يســارا 
او الرجوع عكس السير والوقوف في 
املربع االصفر عند تقاطعات االشارات 
الضوئية وجتاوز السرعة خطوة مهمة 
التــي يبذلها رجال  وتوفر اجلهود 
املرور، لذلك نأمل استبدال الكاميرات 
القدمية باحلديثة. حفظ اهللا الكويت 

وشعبها من كل مكروه. 

اال حتتسب له سابقة حتى ال يتأثر 
مستقبل االبن او االبنة او الزوج بهذا 

الطريق اخلطر.
اما ملف العنف الذي كان من بني 
احملاور فأكدت ان عددا كبيرا من قضايا 
العنف مرتبطة بانتشــار املخدرات 
وكذلك عدم استغالل طاقات الشباب 
وتركهم فريسة للفراغ. ودعوت الى 
تدشني نواد بها رياضات متنوعة مبا 
في ذلك العنيفة مثل املالكمة واملصارعة 
وإقامة حلبات لقيادة املركبات يتوافر 
بها اشتراطات للسالمة، والعمل على 

إيجاد منافذ للترفيه.
وتفعيــل دور القطــاع اخلاص 
في انهاء البطالة بتفضيل الشــباب 
الكويتي مع التركيز على سلوكياتنا 

واخلمور والتــي يصعب التصديق 
بأنها موجهة فقط إلى داخل البالد. 
عالج آفة املخدرات يتطلب تقدمي 
العلمية  التأهيلية  اخلدمات الصحية 
للمتعاطني وإنشاء مراكز كافية للعالج 

من اإلدمان.
املدمن ميكــن التعرف عليه من 
خالل عدة عالمات كاالكتئاب وكثرة 
إنفاق األموال وظهور اضطراب في 
الشهية ومييل الى العنف والعدوانية 
ودائما مــا يعاني من األرق أو كثرة 
النوم، وقد تقترن بتلك العالمات فقدان 
اغراض ثمينة، لــذا فهناك ضرورة 
حلمــالت توعوية توجــه الى اآلباء 
واألمهات والزوجات والتواصل فورا 
مع اخلط الساخن لتلقي البالغات على 

العــام ٢٠٢٣ تلقيت  أيــام  أول 
دعوة من قنــاة العدالة للحديث في 
البرنامج املتميز «عالســيف» حول 
أهم القضايا وامللفات االمنية سواء 
تلك التــي تعاني منها دولتنا الغالية 
او تلك التي عايشتها وتعاملت معها 
الداخلية  خالل مسيرتي في وزارة 
والتي بدأت منــذ العام ١٩٧٢ حينما 
تدرجت في العمل مبحافظة األحمدي 
ضابطا ثم انتقالي الى محافظة حولي 
ضابط مخفر وعقب ذلك عملي رئيس 
قسم اجلوازات مبطار الكويت الدولي 
ثم انتقالي الى قطاع األمن اجلنائي 
ضابط مباحث قبل العودة إلى قطاعي 
املفضل «األمن العام» والذي عملت 
به مديرا عاما ألمن االحمدي وأخير 
مديرا عاما ألمــن العاصمة قبل ان 

أنهي مسيرتي في وزارة الداخلية.
املقابلة سئلت عن قضية  خالل 
املخدرات فأعدت التأكيد على انها آفة 
كبيرة تعاني منها الكويت والغالبية 
العظمى مــن دول العالم وان هناك 
التجارة احملرمة.  «مافيا» تدير هذه 
وأشــرت الى ان االهتمــام الكبير 
للنائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ طالل اخلالد 
بدأت الكويت حتصد ثمارها بضبط 
كميات كبيرة من املخدرات واحلبوب 

نافذة على األمن

امللفات األمنية 
في ٢٠٢٣
«عالسيف»
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