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تطرقنا قبل فترة إلى غالء أســعار األسماك وما 
تشهده األسواق من تالعب في أسعارها، وطالبنا وقتها 
املســؤولني في وزارة التجارة بفرض هيبة القانون 
ومحاسبة املخالفني، واملسيطرين على سوق السمك. 
فرق التفتيــش جتاوبت ونزلــت للميدان بعد 
مناشدتنا، وفرضت على أصحاب البسطات االلتزام 
بالســعر احملدد من قبل الوزارة، ولكن رغم ذلك لم 
جند أحدا التزم بهذه األسعار حيث مازالت مرتفعة، 
ويشهد على ذلك سعر الزبيدي الذي جتاوز ١٠دنانير 

وال حياة ملن تنادي. 
املطلوب تفعيل الدور الرقابي الذي أجاز للمفتشني 
حق املخالفة واإلحالة إلى اجلهات املختصة خصوصا 
فيما يتعلق بالتالعب في األسعار، والغش التجاري 
الذي يسلكه البعض من ضعاف النفوس سواء من 
جتار أو بائعني، ويجب على الفرق التواجد بشــكل 
يومي في تلك األســواق لتتأكــد من التزام اجلميع 

باألسعار احملددة من قبل الوزارة. 
قبل أسبوعني، أعلنت الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية عن بدء موسم صيد امليد وتفاؤل املواطنني 
بهذا اخلبر الذي يبشر بتوافر امليد إضافة إلى انخفاض 
ســعره، ولكن جاءت الرياح مبا ال تشتهي السفن، 
حيث بدأ املوسم وال أثر لوجوده في أسواق السمك. 
شــح امليد في هذا الوقت رغم موعد صيده أمر 
يدعو لالستغراب، مضى أكثر من ٣ أسابيع، ومازالت 

املوائد تفتقر لهذا النوع من السمك.
أصحاب البسطات قالوا إن السمك يباع في اخلارج 
وال يصل إلى الســوق، وسعر بيع السلة وصل إلى 
أكثر من ١٢٠ دينارا، وســعر الكيلو إن وجد يكون 
بخمسة دنانير، األمر الذي تسبب في عزوف أصحاب 
البسطات عن شرائه وعرضه بهذه األسعار اجلنونية.

اجلهات املعنية سواء في التجارة أو الثروة السمكية 
ملتزمة بالصمت جتاه هذه األفعال، حيث ســبق ان 
شهدنا خالل املوسم املاضي استغالال لبيع امليد ولم 
نر أي تدخل يذكر، واآلن تكرر املشهد مرة أخرى، 
وال نعلــم إذا كانت الثروة الســمكية تعلم عن هذا 
الشح شيئا، والسؤال الذي يطرح نفسه وموجه إلى 
تلك اجلهات هو ما األسباب احلقيقية وراء شح امليد 

حتى اليوم؟
كيف يعاني السوق ومرتادوه من شح امليد، وفي 
املقابل جند املطاعم تقدمه على موائدها بأسعار عالية 

جدا للكيلو الواحد.
هناك من ربط شــح األســماك بأزمة نقص في 
الصيادين، فاحلل موجود وســهل هناك العديد من 
أبناء الوطن لديهم هواية الصيد يحتاجون فقط إلى 
تراخيص من قبــل الهيئة متكنهم من حرية الصيد 
وتغطية سوق السمك بالنقص الذي يعاني منه رغم 

توافر هذه الثروة في مياهنا.
 بات من الضروري أن تتحرك اجلهات ســريعا، 
وتقوم فورا مبحاسبة جتار األزمات الذين يستغلون 
مثل هذه الظروف الســتنزاف جيــوب املواطنني 

واستغاللهم بحجة قلة العرض وزيادة الطلب. 
هل تعلم الوزارة كم يبلغ سعر بيع كيلو امليد خارج 
السوق، وفي املواقف القريبة من السوق حتديدا ؟ 
ننتظر اإلجابة، علما بأن ســعره احملدد من الوزارة 

دينار للحبة الوسط ودينار وربع للحبة الكبيرة.
يجب على وزارة التجارة والثروة السمكية اتخاذ 
اإلجراءات بحق الصيادين الذين حرموا السوق من 
سمك امليد، ومحاسبة املقصرين الذين ساهموا في 
تفاقم املشكلة، لذلك البد من تطبيق القانون على كل 

متالعب وجشع لوقف هذا االستغالل.

أصدرت الكويت القانــون رقم ١١٤ في عام ٢٠١٤ 
بشأن التأمني الصحي على املواطنني املتقاعدين ضمن 
اهتمامات الدولة ومســؤولياتها عن الرعاية الصحية 
الكرمية للمتقاعدين وكبار السن وامتدادا لدور مؤسسة 
التأمينات االجتماعيــة ذات اخلدمات املتميزة والتي 
تتفــوق بها على معظم األجهزة احلكومية بشــهادة 
القاصي والداني. وقبل تطبيق هذا القانون كانت جتربة 
تطبيق التأمني الصحي على الوافدين غير ناجحة ومن 
ثم قررت وزارة الصحة بعد ذلك حتويله إلى ضمان 
صحي منذ عدة ســنوات. ومما ال شك فيه أن وزارة 
الصحة هي جهة فنية وليســت جهة متخصصة في 
اإلدارة املاليــة أو التأمني ولكن مت تطبيق عافية حتت 
مظلة وزارة الصحة واقتصر دور التأمينات االجتماعية 
على تزويد الوزارة ببيانات املنتفعني املتقاعدين وأي 
تغييرات قد حتدث بها وتولت الصحة إدارة مشروع 

عافية فنيا وماليا وإداريا. 
ومنــذ بداية التطبيق وحتــى اآلن لم يصدر أي 
تقرير متخصص ومستقل عن إيجابيات وسلبيات هذا 
املشــروع اجلديد والذي كلف املاليني ومن املفترض 
أنه يحقق احتياجات وتطلعات املتقاعدين، فإن تقييم 
مشروع مثل هذا بعد تلك السنوات التي مضت منذ 
بداية تطبيقه بال شــك مطلب مشروع لكل األطراف 
ســواء متقاعدين أو متعاقدين أو من يدفع تكاليف 
املشروع وهي وزارة املالية من خالل ميزانية الدولة 
ومن حق اجلميع االطالع على الدروس املســتفادة 
من خالل حتليل ودراســة علمية وأمتنى أن تكون 
في أولويات وزارة املالية واملؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية وهي األمينة على مصالح املتقاعدين وهذا 
التحليل سيكون أداة لتحقيق املزيد من النجاح وتطوير 
املشروع إلى «عافية٢» لتحقيق ما يستحقه املتقاعدون 
من رعاية كاملة ودون أن تتخلى التأمينات االجتماعية 

عن دورها الرئيسي في رعايتهم. 
وقد يســتحق هذا املوضوع أن يكون على قمة 
األولويات إداريا وماليا وسياسيا قبل أن يصنف فنيا 
حيث إن تقييم هذا املشروع يجب أن يتم مبوضوعية 
واستقاللية وشفافية كاملة وأال تغيب جميع األطراف 
وأولهم أصحاب املصلحة وهم املتقاعدون املواطنون 
فضال عن أن مثل هذا التقييم يقدم األدلة على التوجيه 
الصحيح وإدارة املوارد بكفاءة وتوجيهها لألغراض 
املخصصة لها وهي صحة ورفاه املواطنني املتقاعدين 
واســتكماال ملا تقدمه الدولة لهم من خالل مؤسسة 

التأمينات االجتماعية ذات السمعة املتميزة.

«غاب القطو العب يا فار»، مثل 
يلخص بداية القرارات غير الشعبوية 
احلكومية (أو من يدور حتت علمها) 
التي ستظهر شيئا فشيئا، بعد أن 
ذهب مجلس األمة إلى سباته الصيفي 
الطويل! فبعد حكاية خدمة الـ ٢٠٠ 
فلس في بعض محطات الوقود، جاء 
رفع سعر وقود «ألترا»! وهو متهيد 
منطقي لرفع أسعار األنواع األخرى 
وألنه مادة بترولية واحدة. ثم التجرؤ 
بإصدار «بدعة» شــروط مخاطبة 
الرسميني بنمط ومبستوى  بعض 
ال يخلو من التعالي على الناس بـ 
«املعالي» ووضع شروط على مستوى 
املخاطبات.. واحلبل جرار واأليام 

حبلى باملزيد.
هــذا إذا لم يكــن ذلك يجرى 
باالتفاق مع مجلس األمة على تأجيل 
إصدارها إلى مــا بعد انتهاء الدور 
االنعقادي، فرارا من اإلحراج أمام 
الشعب، الذي سينسى األمر، مثلما 
نسي وعد احلكومة مبنح كمية من 
الوقود بسعر مدعوم وكمية أخرى 
بســعر مجاني منذ عام ٢٠١٦ مع 
اإلعالن عن زيادة أســعار الوقود 

في ذلك الوقت!
والغريب أن يأتي ذلك اآلن في 
املركز  الفرحة باإلعالن عن  نشوة 

املالي املمتاز للدولة!
< < <

حقق رجاالت منطقة الدســمة 
الرقابة الشــعبية علــى جتاوزات 
القوانني داخل منطقتهم من سكن 
الســراديب  العزاب، واســتخدام 
للتخزين، وإهماالت البلدية وسوء 
الطرق... الخ، فقادوا حملة إعالمية 
ناقــدة ألجهزة الدولــة املتراخية، 
األمر الذي جنّد احملافظ واملختارية، 
لالجتماع مع هؤالء السكان، ووضع 
خطة لتنظيفها، لتتحرك جحافل آليات 
الدولة ملعاجلة الوضع فورا، في أولى 
املناطق اإلسكانية بعد السور مع بداية 
االنتقال من الكويت القدمية، وهي 
املشــهورة بوحدة وطنية سكانها، 
وكانت متثــل مزرعــة اخلضار 

للكويتيني حتى سميت بالدسمة!
كل الشكر والتقدير لهذه املبادرات 
الشــكوى والتبرم  اإليجابية بدل 

الشعبي املعتاد!

منذ تولي الوزير الشاب الشيخ 
ثامر العلي حقيبة وزارة الداخلية 
عرف عنه العمل الدؤوب سعيا إلى 
اإلجناز وحتقيــق الوعود، كنهج 
والده، رحمة اهللا عليه، وقد عرف 
عنه أنه ممــن ال يرضون بالظلم 
وبخس حقوق أبنائه العاملني في 

وزارة الداخلية.
في مقالة سابقة بتاريخ ١١ مارس 
٢٠٢١ ناشدت الوزير العلي أن يرفع 
الظلم عن دفعة حملة الثانوية العامة 
والدبلــوم «وكيل أول» حيث إلى 
اآلن ينتظرون ترقيتهم إلى مالزم 

وتأخرت ملدة ٨ سنوات.
الداخلية  وقد أعلــن وزيــر 
بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢١  مشكورا 
الكويت عن فتح  تلفزيون  وعبر 
دورة الترقية لكل من اجلامعيني 
والثانوية والدبلوم وزف البشرى 
جلميع أبنائه بعد عيد الفطر، حيث 
أعاد لهم األمل ورفع من معنوياتهم.
ولكن التحق بــدورة الترقية 
الضباط من حملة الشهادة اجلامعية 
منذ شهر مارس وانتهت الدورة منذ 
أسبوع، أما حملة الدبلوم والثانوية 
فإلى اآلن لم يتم فتح دورة الترقية 
اخلاصة بهــم، ومازال لديهم أمل 
بالوزير أن يرفع عنهم الظلم الذي 

وقع عليهم منذ سنوات.
لذلك نناشــد للمــرة الثانية 
الوزير الشاب الشيخ ثامر العلي، 
االستعجال وإصدار قراره بفتح 
الــدورة عاجال ألبنائه من حاملي 
الثانوية العامــة والدبلوم تقديرا 
لهم لعطائهم وجلهودهم في خدمة 
وطننا الغالي وحمايته وحفظ أمنه 
واستقراره وإعادة العدل واملساواة 
بني أفراد القوة ولتأهيلهم أيضا في 
رفع املستوى التعليمي واخلبرات 
العملية ملا لها األثر اإليجابي على 

دولتنا احلبيبة.

أن هذا األمر صار محيرا للغاية، بل 
وكثر وزاد، واحلقيقة أن هذا األمر 
املريب وهذه الظاهرة زادت وأصبحت 
منتشرة في كل مكان، فكيف يعظ 
الناس من هو محتاج للوعظ؟ أو ينصح 
الناس من هو بحاجة إلى النصيحة، 
كيف تنهى الناس عــن أمور نهارا 
وتأتيها ليال، كيف تأمر الناس بتقوى 
اهللا وأنت لست بتقي؟ وما أكثر من 
يجعل الدين ســتارا له لبلوغ إربه، 
وهذا هــو اآلفة والــداء العياء، هو 
يظن أنه سيفوز مبا أراد ويصل إلى 
هدفه بهذه الطريقة، لكنه في النهاية 
سيكشف أمره، ويعرف الناس حقيقته 
وميقتونه، فحبل الكذب قصير، واهللا 
تعالى باملرصاد، واملؤمن فطن كيّس 
يرى بنور اهللا، ال تنطلي عليه حيل 
هؤالء املرائني، فهل التظاهر مبا ليس 
فيك يجعلك أفضل عند الناس؟ واهم 
من يظن ذلك، فما هكذا تورد اإلبل 

يا سعد.

ونتطاحن فيما بيننا.
العالم العربي في الوضع احلالي مير 
اإلنتاجية تكاد تكون  بوضع اجلمود، 
مقتصرة على تصديــر املواد اخلام، 
املعسكر القدمي التقليدي يفرض سيطرته 
على الوضع، ويستخدم وسائل اإلعالم 
والثقافة ووعاظ السالطني لفرض هذه 
الســيطرة، هناك محاوالت لنجاحات 
اقتصادية هنا وهناك، لكن دون تغيير 
للمفاهيم وغرس القيم التي حتث على 
اإلخالص فــي العمل وبذل اجلهد في 
تطوير النفس واملجتمع. نعم هناك الكثير 
من القيم املستقاة من الدين اإلسالمي 
والثقافة العربية التي حتث على ذلك، 
لكنها في حالة جمود، ودعوات التطور 
صوتها يرجتف، وهذه احلالة عادة ما 
تكون حالة الرماد الذي يحمل النار في 
طياته، واخليار السليم للمجتمعات في 
هذه احلالة أن يقوم املعسكر احملافظ 
بالتغيير من بعــض مفاهيمه بطريقة 
اختيارية، حتى ال يتكرر الربيع العربي 

بطريقة أكثر دموية.

مقاتال حتى آخر أنفاسه، ال يريد لها 
االنتصار، وال يريد لروحه االنكسار، 
يرفــض أن يكون منســيا، أو مرثيا 
قبل موتــه، وال يقبل أن يكون «على 
الهامش» مهمشا، متقاعدا كان أو ممن 
متكنت منهم «املعارك اليومية» فأكثرت 
جراحهم، وأنهكت قواهم، فأوقفتهم على 
قارعة الطريق رغما عن إرادتهم، لكنهم 
صامدون كاجلبال الصماء شــموخا، 
ينهضون صبيحة كل يوم أكثر إشراقا 
ثاقبة، وحكمتهم  وحيوية، نظرتهــم 
حاضرة، ومشاعرهم املرهفة أرق من 
قطرات الندى على وردة برية نضرة. 
ألولئك جميعا.. حتية وتقدير، فأنتم 
احلياة املتجددة وقيمها وقيمتها وسر 
توازنها ودميومتهــا، وأنتم وحدكم 
«الطيبون» والذكريات العطرة اخلالدة.. 

دمتم بخير وعافية.

في ممارسة دورهم املنوط بهم في خطط 
التنمية في الكويــت ومبا يعود عليهم 

وعلى البالد باخلير.
وفي احلقيقة أن الدورات التدريبية 
واملســابقات والبرامج التي تقوم هيئة 
الشباب بتنظيمها والتنسيق مع الوزارات 
واجلهات املعنية تسهم إلى حد كبير في 
اكتشاف الكثير من الطاقات الكامنة لدى 
شبابنا إضافة إلى املبدعني في العديد من 
املجاالت والتي نتمنى من الهيئة العامة 
للشــباب تبنيها ودعمها ماديا ومعنويا 
وتقــدمي كل ما ميكــن أن ينهض بها 
وبأصحابها سواء رياضيا أو فكريا أو فنيا 
أو مهنيا وأن تكون شاملة أيضا للشباب 
على اختالف توجهاتهم واختصاصاتهم 
وفي جميع املواقــع واملراحل العمرية 
إلى اجلامعة  الثانوية  للشباب من طلبة 
وصوال للعاملني في القطاعني احلكومي 
واخلاص وكذلــك أصحاب الهمم الذين 
لهــم مكانتهم بيننا وفي قلوبنا، لنصل 
إلى تنمية شبابية حقيقية تنعكس إيجابا 
على التنمية الشاملة لكويتنا احلبيبة.. 

ومنا إليكم.

ال تنه عــن فعل وتأتــي مثله
إذا فعلــت عظيم عار عليــك 
اليــوم أيها الســادة، كل يدعي 
الفهم حملبة الظهور، لنقول له «أستاذ 
فهمان»، وهو خال من الفهم، يريد 
الظهور من اجل الظهور وال مانع أن 
يكون منّظرا أو محلال أو ما شــابه 
ذلك، فال تغرنكم املظاهر الزائفة فعما 
قليل تنكشف األمور، أفال ترون معي 

هذه القصة حتدث كثيرا في التاريخ 
البشري، دائما ما يكون هناك من يسعون 
الى التطور والتحديث وآخرون راغبون 
ومستفيدون من الوضع القائم، ال شك 
أن الراغبني في التقدم غالبا ما يتعرضون 
أحيانا،  لالضطهاد والســجن والقتل 
لكــن على املدى الطويل يكون النصر 
للمحدثني، ولو لم يكن النصر لألفكار 
التقدمية احلديثة، لكنا كبشــر ما زلنا 
الصيد  الكهوف، ونعيش على  نسكن 

أوغاد النهــار املنهكة، فأصبح يعمل 
بنصف طاقته أو ثلثها.

لكنها احلياة ترفض العدم، والروح 
كاألرض تأبى املوات، هناك من يرفض 
املرحلة األخيرة، خوفا وطمعا، أو جزعا، 
يبقى مصارعا أيامها والرياح العاتية، 

العمل في الهيئة العامة للشباب قادرون 
على النجاح في أداء واجباتهم وأعمالهم 
وإجناح اخلطط واالستراتيجيات واألهداف 
املوضوعة، السيما إذا متت معرفة رغبات 
الشــباب وما يطمحون إليه من خالل 
إلى  التواصل احلقيقي معهــم، إضافة 
التحديات التي تواجههم وتسبب القلق 
لهم خصوصا عند شعورهم باإلحباط 
في بعــض املجاالت كالتوظيف أو عدم 
اإلحساس باالهتمام بأوضاعهم وتنمية 
قدراتهم وخبراتهم ليكونوا أكثر فاعلية 

منكرا وهي من الداخل جوفاء وفارغة، 
فما أكثر هؤالء الناس الذين ينصحون 
وهم أحوج ما يكونون إلى النصيحة، 
يأمــرون بأمر ال يلتزمون به، وهللا در 

أبو األسود الدؤلي حيث يقول:
يــا أيهــا الرجل املعلــم غيره

هــال لنفســك كان ذا التعليم
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى

كيما يصــح به وأنت ســقيم

تنصيب اإلمبراطــور الصغير ميجي 
ومنحه السلطات، لتبدأ احلرب الداخلية 
الرافض لالنفتاح  القدمي  املعسكر  بني 
واملتمسك باألعراف القدمية، واملعسكر 
احلديث الراغب في التطور والتغريب، 
وكان االنتصار الســاحق من نصيب 
اجليش اإلمبراطوري املسلح بالبنادق 
واملدافع احلديثة، بينما كان املعســكر 
اآلخر يدافع بالطريقة التقليدية بالسيف 

واخليل.

العمر  املواقف، كأيــام  وقلصتهــم 
املتناقصة التي ال تتسع لتجربة مزيد 
من بني البشر، والعقل ينشد الهدوء، 
واملزاج أحــادي القطبيــة، ال يؤمن 
بالتعددية، واجلسد عطبت أعضاؤه، من 
صراع أفكار الليل املتوهجة، وخناجر 

للهيئة العامة للشباب د.مشعل الشاهني 
على العمل على تطبيق السياسة الوطنية 
للشباب بكامل جوانبها واهتمامه بإشراك 
الشباب واالستماع ألصواتهم وحاجاتهم 
والتواصل معهم ملعرفة أولوياتهم والتركيز 
املبتغاة  إلى األهــداف  عليها للوصول 
واملرجوة وتقوم الهيئة بدورها احلقيقي 
والفعال الذي أنشئت من أجله وهو خدمة 
أبناء وبنات الكويت من الشباب وتقدمي 

كل ما فيه مصلحتهم. 
وكلنا ثقة بــأن املدير العام وفريق 

تذكرت خالل كتابتي لهذه املقالة مثال 
شعبيا قدميا نسيه الناس، يقول: «يا 
طبابة طبي جحرك» وهذا املثل يشبه 
إلى حد ما قول أبــي منصور الفقيه: 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب 
يداوي الناس وهو عليل، فكيف لطبيب 
مريــض أن يعالج الناس، يدعي الطب 
وهو خالي الوفاض منه، ففاقد الشيء 

ال ميكن له أن يعطيه.
واحلق أننا فــي زمننا هذا صرنا 
نرى األعاجيب، وليس للزمن دخل في 
تصرفاتنا وأخالقنا ألن كل إناء ينضح 
مبا فيه، والنشأة هي الفيصل في أخالق 
املــرء، من هنا أقول لكم إننا بتنا نرى 
مظاهر بال جواهر، وقول بال فعل، وبرق 
ورعد بال مطر، كما أن الكذب فشا من 
أجل املظاهر، حتى أنه اصبح زينة يتزين 
بها بعض الناس، وحلية يتحلون بها، 
بعد أن كان الكذاب ال قيمة له بني الناس، 
وكان الصــدق هو الزينة التي يتحلى 
به املرء، طبول جوفاء تسمع لها صوتا 

في أواخر القرن التاسع عشر، كان 
اليابانيون بني خيارين، إما أن تستعمر 
دولتهم أو أن يحاكوا الغرب ويصبحوا 
دولة متطورة، وكال اخليارين مر، فاليابان 
كدولة، آلهة كمــا يعتقد اليابانيون، ال 
يحق لألجنبي أن يفرض سيطرته عليها، 
والتحول للمدنية حسب املفهوم الغربي، 
يعني أن تتصــادم الثقافة الغربية مع 
اليابانية، ويبدأ الصراع داخل الشعب 
الواحد، اختار اليابانيون التطور، فقامت 
النخبة بفهم الوضع اإلقليمي والعاملي، 
واالستشفاف بأن بريطانيا تغرق الصني 
باألفيون وانتهت حرب األفيون األولى، 
وأن أميركا التي أرســلت لها السفن، 
وأجبرتها على االنفتاح يســعون إلى 
السيطرة على دولتهم، فرفضوا ذلك، 
ورفعوا شــعار االنفتاح، وألن احلاكم 
العسكري لليابان رفض هذا التحديث 
لقيم وثقافة املجتمع، أصبحوا معارضني 
له، ونشروا فكرة إرجاع جميع السلطات 
إلى اإلمبراطور الذي كان يحكم بشكل 
صــوري فقــط، وفعال جنحــوا في 

باملتاعب  بعــد مشــوار حافــل 
واملصاعب، تخللته املشاعر املتأججة 
فرحا وحزنا، واأليام رتيبة وصاخبة، 
املفــرط، والهدوء  وحلظات اجلنون 
الساكن، تأخذك احلياة على عجل إلى 
مينائك األخير، لتمنحك نظرة مودع، 
أو تبصر فيمــا حدث ويحدث، لعلك 
تستفيق من غياب عقلك، وتيهك هائما 
على وجهك في دروبها املجهولة الوعرة، 
أو لتعطيك فترة قصيرة محدودة تلتقط 
املتحشرجة ضيقا قبل  أنفاسك  فيها 
أن تغادرها إلى غير عودة، لتبدأ رحلة 
العواقب، واألخيرة  أخرى مجهولــة 
يا  باألولى «وأنت ونفســك  مرتبطة 

بطل!».
التقاعد.. تلــك املرحلة الصفرية، 
سنوات طلن أو قصرن، فهن قصار، 
األصدقاء قلة، اســتنفدهم املســير، 

يعتبر الشــباب العمود األساســي 
الذي ترتكز عليــه مقومات تقدم األمم 
ونهوضها عبر التاريخ، كما تقاس قوة 
الدول السكانية وحيويتها مبقدار ما تكون 
الفئة السكانية األكبر فيها فتية، ومن النعم 
التي وهبنا إياها اهللا تعالى في املجتمعات 
الشرقية والعربية وفي الكويت ارتفاع 
نسبة الشباب بني السكان، وهذا مؤشر 
إيجابي إذا مت استثماره بالشكل املطلوب.

وألن الكويت ممثلة بالقيادة السياسية 
وعلى رأسها صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشعل األحمد، تدرك مدى أهمية 
الــدور الذي يقوم به الشــباب وكذلك 
التــي تبنى عليهم  الطموحات واآلمال 
جعلت للهيئة العامة للشباب دورا حيويا 
ذا تأثير إيجابي وبناء في رسم اخلطط 
واالستراتيجيات التي تسهم في حتقيق 
الكويت ومساعدتهم في  مطالب شباب 
خوض غمار التجارب الناجحة واختيار 
العديد من  بالتعاون مــع  األفضل لهم 

اجلهات املعنية في الدولة. 
ومن األمور الالفتة حرص املدير العام 
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