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 خالل ندوة الجمعية الكويتية لتنمية الموارد البشرية في جمعية المحامين

 النامي: شبابنا محبط وعلينا دعم اإلبداع وتنمية المواهب

 لميس بالل
  اكد املتحدثون في ندوة اجلمعية الكويتية لتنمية 
املوارد البشرية التي اقيمت مساء امس االول في جمعية 
احملامني ان من اهم اسباب االبداع االبتعاد عن االحباط 
واالرتقاء بالعنصر البشري مبراعاة متطلباته وحاجياته 
األساسية، الى جانب تكاتف اجلهود العامة واخلاصة 
في البـــالد، ومن ضمنها الدعـــم احلكومي واخلاص، 
مشيرين الى اهمية الفرد وتأثيره على األسرة وتأثير 
األســـرة على املجتمع واملجتمع على الدولة والعالقة 

بني املواطن والدولة.
  وقال رئيس اجلمعية الكويتية لتنمية املوارد البشرية 

د.نامـــي النامي ان احلضارة تبنى مـــن خالل االبداع 
فهي كلمة جبارة تخلق للمجتمع كيانا والعدو اللدود 
لالبداع هو االحباط مع اننا نرى ان هناك تراجعا في 
مستوى االبداع لدى شبابنا فاننا يجب أال نطلق على 
الكويتيني كلمة مبدع بســـبب باب االحباط املشـــرع 
امامهـــم، مؤكدا اننا فعال دولة حرة لذا البد من وجود 
اهتمام وحراك اجتماعي وفـــردي لذلك هذا اللقاء هو 

لبنة أولى للحراك.
  واضاف ان وزارة التربية قبل التعليم تعنى باالنسان 
والبد منا كمؤسســـات وجمعيات نفـــع عام ان نكون 
على اتصال بالوزارة، وتساءل عن وقت الفراغ وكيف 

يقضيه الشـــباب، لذا الشباب محبط وال توجد اندية 
ليلية حتتويهم ملمارسة هواياتهم، والسلطة الرابعة 
قادرة على تغيير النمط الســـلوكي والكويت حتتوي 
على اكبر عدد مبدع في العالم لكنه في تراجع الحباط 
جميع شرائح الدولة، موضحا ان دور جمعيات النفع 
العام والهيئات املســـتقلة يفيد االنســـان في االرتقاء 
وتغيير قناعات واجتاهات االفراد اآلخرين الى العمل 

االيجابي.
  من جانبه اوضح وكيل الوزارة املســـاعد السابق 
لوزارة االوقاف يوسف العوضي ان االبداع واالرتقاء 
محور االنسان وخص باحلديث املوظف االنسان الذي 

كرم من اهللا والذي يهان من اخيه االنسان ان كان على 
صعيد مدير او رئيس العمل.

  واضاف ان التاريخ اثبت ان االنسان ال يقيم حضارة 
ما لم يغير في نفسه، مؤكدا انه في املؤسسات احلكومية 
ال توجد عدالة واذا كرم املواطن في وظيفته فهذا يؤثر 
على عالقته باسرته والعكس صحيح، مضيفا ان اهم 
ما يهم املوظف قضية الكفـــاءة واحلوافز لتبقى هذه 

الكفاءة.
  وبدوره قال د.انور الشريعان ال توجد جهة تتبنى 
املواهب والقضية حتى لو تواجدت املواهب فاالماكن 
غيرة موجودة مؤكـــدا ان هناك تقصيرا من احلكومة 

والقطاع اخلاص فنحن لســـنا في دولة اشتراكية او 
شيوعية لتقدم احلكومة كل شيء وهذا يقودنا ملفهوم 
املواطنة فهـــي مرتبطة بقضايا مادية لكن ايضا نحن 
كمواطنني في فترة الرخاء البد من تقدمي االفضل للكويت 
فالدولة عندمـــا تقدم التعليم املجاني للطلبة البد من 
الطالب االبداع بعلمه، واوضح اننا بحاجة الى ثورة في 
مفهوم املواطنة واكبر مثال على ذلك اليابان وما وصلت 
اليه وبني ان اعالمنا متخصص في التذمر (التحلطم) 
مـــع ان دور االعالم مهم في تغيير القناعات فالقنوات 
االعالمية سبب رئيسي في تنمية املجتمع، باالضافة 

لتأكيده على دور املواطن املهم في محاسبة نفسه. 
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