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كل حب تطويه صفحة النسيان إال احلب األول، فهو 
حب فريد من نوعه، ال يشــبهه حب، راسخ في الوجدان 
عالقا في األذهان قوي البنيان، وعندما يتذكر املرء حبه 
األول يظــل مفكرا مبا كان عليه مــن أيام خوال فيأرق 
ويقلق ويتمنى لو عادت تلك األيام ولســان حاله يردد 

قول الشاعر:
يريــد املــرء أن يعطــى مناه

أرادا مــا  إال  اهللا  ويأبــى 
فكيف ميكن لإلنســان أن ينسى أو يتناسى أول من 
حرك مشاعره، وأول من خفق له قلبه، ال ميكن ذلك مهما 
تعاقبت على هذا احلب األيام والليالي، فهو حب ال ميوت 
إال مبوت صاحبه، يسير معك أينما سرت وتوجهت حتى 
وإن شــغلتك الدنيا، ومن األسية مبكان أن تسير سفن 
هذا احلب مبا ال تشتهيه نفسك، ويحل فراق من أحببته 
رغما عنك، فيتفرق األحبة، وقد يسأم املرء أشياء كثيرة 
في حياته ولكن احلب األول ال ميكن نسيانه أو امللل منه، 
فهو غير قابل للسآمة وال أبالغ إذا قلت إنه مثل النسيم 
للعليــل، واملاء البارد للغليل فيه جمــال الدنيا وعذوبة 
احلياة، تشتاق إليه النفس كشوق الطيور إلى أعشاشها، 
يحن له القلب وتهش له النفس، وقد صدق الشــاعر أبو 

متام وأحسن حيث يقول:
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى

ما احلــب إال للحبيــب األول
كم منزل في األرض يألفه الفتى

وحنينــه أبــدا ألول منــزل
إن من فارق حبيبه األول رغما عنه ومر بتجارب عابرة، 
يشعر بالفرق الكبير بني هذا وذاك، فأين الثرى من الثريا 
؟ فال حيا اهللا البني أينما كان، وإني ألعجب ممن يقول إن 
احلب األول خرافة، وفي هذا التشبيه جتني على كل من 
عاش هذه التجربة، ومع ذلك فهو رأي وعلينا احترام كل 
اآلراء، وال شك أن من ال يقر باحلب األول لم يذق طعمه 
كما يجب، ألنه مجموعة من املشاعر زعزعت كيان املرء، 
وبه من الرقة والعذوبة الشيء الكثير، والنار ال حترق إال 

من وطأها بقدمه رجل، وما أجمل قول األبله البغدادي:
ال يعرف الشوق إال من يكابده

وال الصبابــة إال مــن يعانيها
والسؤال املستحق هنا: لم ال ينسى املرء حبه األول 

؟ واإلجابة عن هذا السؤال:
أن احلــب األول غالبا ما يكون عفويا وبريئا، وأن له 
أثرا كبيرا في تكوين شخصية املرء وطريقة تعامله مع 
اآلخرين، وهــي فترة مهمة في حياته، وكلما تقدم املرء 
في السن ازداد شــوقا وحنينا إلى تلك الفترة التي تعد 
بالنسبة له أفضل أيام حياته، والسم الزعاف موت حبيبك 

األول وأنت على ظهر هذه الدنيا، ودمتم ساملني.

البر اسم جامع للخير، أما العقوق فيعني إيذاء الولد 
لوالديه وعصيانهما واخلروج عن طاعتهما، ولن يستطيع 
األبناء مجازاة الوالدين على ما عماله منذ نعومة أظفارهم 
حتى أصبحوا رجاال أو نســاء يعتمدون على أنفسهم، 
ووجود األب في حياة الطفل يعني احلماية والرعاية، واألب 
هو القدوة والسلطة والتكامل األسري، فاألطفال جميعهم 
بحاجة إلى أن يشعروا بأن هناك حماية ورعاية وإرشادا 
وهو املسؤول عن رعايتهم، فاألب في نظر أبنائه هو البطل 
الذي يقلدونه في كل شــيء، في حركاته وتصرفاته، لذا 
يجب على اآلباء أن يبذلوا جهدا كبيرا في تربية أبنائهم 

ويشعروهم مبكانتهم ودورهم الرئيسي في حياته.
 ومســؤولية حسن تربية األبناء تقع على األب واألم 
على حد سواء ودور األب في تربية أبنائه ال يقل أهمية 
عن دور األم، فاألم هي األســاس فــي حياة الطفل منذ 
الوالدة واألم مهمة جدا في االنتماء التربوي للطفل رغم 
اختالفها واألب يحاول مساعدة أبنائه على حل مشاكلهم 
ومعرفة أصدقائهم ويكون لهم الصديق املخلص املوجود 
دائما حتى ولو كان غائبا وتكون أفكاره ومبادئه راسخه 

في أذهان األطفال.
واألم حملتك في بطنها تسعة اشهر وعانت من اآلالم 
الكثيرة فإذا جاءها الوضع وجاءها املخاض شاهدت املوت 
فتارة تنجو وتارة أخرى متــوت قال تعالى (حملته أمه 
كرها ووضعته كرهــا) ثم تقوم بإرضاعه حولني كاملني 
قال تعالى: (ووصينا اإلنسان بوالديه) ولم يقل سبحانه 
وتعالى العكس ألن الوالديــن ال يحتاجان إلى التوصية 
بأبنائهما، ولكن األبناء هم من يحتاجون إلى هذه التوصية 
والعناية واحملافظة على سرور والديهما، قال تعالى (إما 
يبلغن عنــدك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف 
وال تنهرهما وقل لهما قوال كرميا)، فإذا وصل الوالدان 
أو أحدهما إلى الكبر وأصبحا ضعيفني وعاجزين وصارا 
عنــدك في آخر العمر كما كنــت عندهما في أوله وجب 
عليك أن تشفق عليهما وتلطف بهما، فتعاملهما معاملة 
حســنة تقديرا لهما وال تتأفف من شيء تشاهده منهما 
مما يتــأذى به الناس ولكن البد أن تصبر على ذلك كما 

صبرا عليك في صغرك.
وبر الوالدين ليس مقصورا على حياتهم فقط ولكن 
باستطاعة املسلم أن يبر والديه بعد موتهما كقضاء الدين 
عنهما والدعاء لهما وإنفــاذ وصيتهما والصدقة عنهما 
وقضاء النذر عنها وقضاء احلج عنهما وزيارة قبريهما 
وبر اصدقائهمــا ومن البر في حياتهما بأال ينادي الولد 
والده أو والدته باسميهما، وأال يجلس قبل أبيه أو أمه، وأال 
يدخل من الباب قبل أبيه وأمه، وأال يرفع صوته بحضرة 
أبيه وأمه، وأال يخطئهما بحديث، فاهللا لن يسامحنا على 
التفريط في حقوق والدينا ولن ميهلنا إلى يوم القيامة، 
فعقوق الوالدين يجعل اهللا ســبحانه وتعالى عقوبته في 

الدنيا قبل اآلخرة ويراه العاق قبل أن ميوت.
 وعن حفصة بنت ســيرين أخت التابعي محمد بن 
ســيرين قالت: كان محمد إذا دخــل على أمه لم يكلمها 
بلسانه كله تخشعا له فدخل رجل على محمد بن سيرين 
عند أمه فقال: ما شــأن محمد أيشتكي شيئا!؟ فقالوا ال 
ولكنه هكذا إذا دخل عند امه. كان علي ابن احلسني رضي 
اهللا عنهما ال يأكل مع امه في صحفة واحدة وكان من أبر 
الناس بها فقيل له في ذلك فقال (أخاف أن تســبق يدي 

يدها إلى ما تسبق عيناها فأكون قد عققتها).
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجعل جزاءهما خير اجلزاء، 
اللهم ارفع درجاتهما وأعل قدرهما وأسكنهما الفردوس 
األعلــى مع النبيني والصديقني والشــهداء واجعلنا من 

البارين بوالدينا أحياء أو أمواتا. اللهم آمني.

العديد من  الشــباب  واجــه 
أزمة  التحديات واملصاعب خالل 
«كورونا»، خسروا رؤوس أموالهم 
ولم يجدوا من يقف معهم، أغلقت 
األبــواب في وجوههــم من كل 
اجلهات، طرقــوا جميع األبواب 
احلكومية وصرخوا بأعلى أصواتهم 
مطالبني احلكومة ومجلس األمة بأن 
يساعدوهم كما حصل في أغلب 

دول العالم. 
الديــون  تراكمــت عليهــم 
بُعد خطوات من  وأصبحوا على 
السجون، هناك من استسلم وأغلق 
جتارته وضاع مستقبله، وهناك من 
هو في الرمق األخير على وشك 
االستسالم، وهناك من سيلحقهم 

قريبا.
السؤال: هل يقبل املسؤولون 
في الدولة بأن يكون نهاية الشباب 
بالســجون مع املجرمني وأرباب 
السوابق، أم ستقوم احلكومة في 
العاجل مبســاعدة جيل  القريب 

املستقبل؟
كلنا أمل بأن تأخذ الدولة هذا 
املوضوع على محمل اجلد، ويكون 

ضمن األولويات بإذن اهللا.

فجأة وبدون سابق إنذار أصبح 
العالم كله يتحدث عن إعادة ترتيب 
أولوياته ومت وضع قضايا الالجئني 
وأبنائهم وكيفية إنقاذهم وإيوائهم 
على قمة أولوياته بعد أن كانت 
محاوالتهــم الهرب من اجلحيم 
القادم وحتولهم إلى أشالء بشرية 
إذ ترى املتزاحمني في مطار كابول 
واملناطق القريبة منه بدون تطبيق 
أي اشتراطات صحية وبدون لبس 
كمامات أو تباعد جسدي، ولكن 
في الوقت نفسه تعلن الدول ذات 
العاليــة عن خططها  اإلمكانات 
إلعطاء جرعة ثالثة للتطعيم ضد 
كورونــا ملواطنيها النبالء وهذا 
يعنــي أن هناك بؤرا جديدة من 
اجلائحة ســتزداد مع تداعيات 
العنف والنزوح واالنسحاب غير 
املنظم وحركة الكتل البشرية من 

الالجئني والنازحني. 
ويجب أال يغيب عن اجلميع 
ارتبــاط األوبئــة واجلوائــح 
املوجات  واألمراض مــع حركة 
النزاعات  البشــرية من مناطق 
إذ يجب أال ننســى أن حمالت 
التخلص من شــلل األطفال قد 
حققت أهدافها منذ فترة في جميع 
الدول ما عدا أفغانستان وباكستان 
مع تردد أخبار عن اعتداءات على 
فرق التطعيم لشلل األطفال فيها. 
إن مــا يحدث اآلن في العالم 
يدعو لتحديد األولويات املستجدة 
حيث إنها قلبت احلسابات رأسا 
على عقب وستكون لها تداعياتها 
التي ستؤثر  الدولية واإلقليمية 
على مجريات األحداث والسياسات 
لسنوات قادمة وقد تؤدي إلى بناء 
حتالفات جديدة وتصدع حتالفات 
تقليدية وسقوط شعارات سابقة 
والتغني والترويج لشــعارات 
جديدة ليس من بينها ما يصون 
ويدعم احلق في احلياة ألشالء 
من تعلقوا بإطارات طائرة اإلخالء 
األميركية العمالقة عند مغادرتها 
مطار كابول ولــم متنعها هذه 
األشالء عن االنطالق وواصلت 
رحلتهــا إلى عالــم تبدلت فيه 
أولوياته ومازال يبحث عن خطط 
للتعايش مع األولويات اجلديدة 
التي ال حتمل أي أمل باخلير آلالف 
العالقني الذين يتهرب العالم من 
استضافتهم ولو بصورة مؤقتة. 
إن مواقف الدول ال تستجيب 
للعواطف ولكن حتكمها املصالح 
إلى تغير األولويات  التي تؤدي 
وتوقــف احلديث عــن حقوق 
اإلنســان أو جتميده لفترة من 
الزمن. ويكفي أن تعليق العالم على 
املشهد البشع لألشالء البشرية 
العالقة بعجالت الطائرة املغادرة 
من مطار كابول تفتر حدته يوما 
بعد يوم وكأن األشــالء لم تكن 
بشرية وال تستحق االلتفات إليها 
أولوياتهم وبلحظة  ممن تبدلت 

سريعة.

واضحــة املعالم، كما يتطلب خارطة 
طريق قابلة للتنفيذ، خاصة أن تطوير 
السياحة له آثار إيجابية مباشرة وغير 
مباشــرة، ومنها التي متتد لتفعيل 
العالقات واالتفاقيات االستراتيجية 
احلالية للدولة واستقطاب االستثمارات 
اخلارجية الكبرى، ولذلك جند أن تطوير 
السياحة يدعم الرؤية التنموية للكويت 
واألهداف االستراتيجية املنبثقة عنها.

ما قل ودل:
٭ املشاريع في الكويت تبدأ كبيرة 
وتتالشى مبرور األيام، فهل ستتغير 

الصورة خالل األيام املقبلة؟
٭ الكويــت أفضــل دولــة تضع 
أين  اســتراتيجيات تطويرية، لكن 

التنفيذ على أرض الواقع؟
٭ نتمنى من نواب الكويت الفزعة من 
أجل تطوير البالد بدال من االنشغال 

في التجاذبات السياسية.
٭ نأمل من احلكومة املضي قدما في 
املشاريع التنموية، وأن تدفع بكل ما 
لديها من قوة قطار التنمية املتوقف.

لم يفحصوا ثم تصعقهم في بداية 
الدراسة بإصرارها عليه.. ثم ماذا؟

يجلس الطالب في بيته فيعتبر 
غائباً ويفصل وتضيع سنة دراسية 
من عمره! وكذلك املعلم الذي إن غاب 
أكثر من ١٤ يوما متصلة سيتم فصله 

وإنهاء خدماته!
املوضوع ليس بســيطا وفيه 
مصيــر ومســتقبل آالف الطلبة 

واملعلمني.
٭ نقطة أخيــرة: هناك حل ومخرج 
لوزارة التربية من هذا املأزق، وهو 
اإلعالن عن أن الدراسة في الفصل 
األول ستكون عن بُعد، ثم تصدر بيانا 
واضحا وصريحا ال لبس فيه أنه ال 
دوام في الفصل الثاني الذي سيكون 
حضوريا إال للمطّعم وتنسى قصة 
الفحص، ألنه من سابع املستحيالت 
أن يقبل أي شخص بأن يخضع لهذا 
الفحص املؤلم أسبوعيا بل قد يكون 
مضرا لسالمة اجليوب األنفية وقد 

يسبب ضررا دائما فيها.

إطفاء مجهزة بكامل معداتها ملكافحة 
حرائق الغابات وعمليات اإلنقاذ مهداة 
لها وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية.
كذلك لم تتأخر الكويت في دعم 
الوضع الصحي في تونس بسبب 
تفشي ڤيروس كورونا وقد زودتها 
باملعدات الطبية وأسطوانات األكسجني 
لتتجاوز هذا الظرف الصحي الطارئ.

وأخيرا وليس آخرا، قدمت الكويت 
الدعم فــي اجلانب التعليمي لليمن 
املدارس وتأثيثها  بافتتاح  الشقيق 
باملســتلزمات والذي من شأنه أن 
املواطن  العلم وبناء  يرتقي مبكانة 

اليمني ورفع حتصيله العلمي. 
٭ باملختصر: الديبلوماسية اإلغاثية 

واإلنسانية صناعة كويتية. 
٭ رسالة: قال اإلمام الشافعي:
ال تقطعن يد املعروف عن أحد

ما دمــت تقدر واأليام تارات
واذكر فضيلة صنع اهللا إذ جعلت

إليك ال لك عند الناس حاجات

إنني أستغرب من بعض ممن لم يأخذ 
التطعيم ورمبا ال يرتدي الكمام في 
الناس  األماكــن ويجالس  كثير من 
التطعيم، ماذا  ويتباهى بعدم أخــذ 
نسمى هذا التصرف وهذا السلوك؟.
يجب أن يعرف بعض املترددين 
واخلائفني أن كثيرا من الدول شعوبها 
متوت، ألنهم لم يســتطيعوا توفير 
اللقاح لهم لقلة إمكانياتهم املالية، ونحن 
الكويــت لم تقصر  وهللا احلمد في 
حكومتنا في شــيء ولم تفرق بني 
مواطن ومقيم ووفرت اللقاح للجميع 
باملجان، وهذه نعمة يجب أن نشكر 
اهللا عليها، ونشكره أوال وأخير جلت 
قدرته الذي أهدى العلماء الكتشاف 
الدواء والعالج الواقي من هذا الوباء، ما 
نتمناه أن يقدم املترددون على التطعيم 
وان يســاهموا في القضاء على هذا 
املرض بأسرع وقت ممكن، وان ينقذوا 
بلدهم وأهلهم من املخاطر، أما بقاؤهم 
على هذه احلال فسيجعلهم منبوذين 
في املجتمع وصورتهم مهزوزة أمام 
أهلهــم وأبناءهم  اآلخرين وخاصة 
وسيتحملون في الدنيا واآلخرة عاقبة 
ما سيحدث لكل شخص قريب كان 

أم بعيد تسببوا في وفاته أو إيذائه.

على تعزيز الناجت القومي للدولة ورفع 
القدرة على استقطاب استثمارات عاملية 
وتوفير عشرات بل مئات اآلالف من 
الفرص الوظيفية، كما أنه يفتح املجال 
أمام القطاع اخلاص للمشاركة الفاعلة 

في التصميم والتنفيذ. 
إن تطوير الســياحة في الكويت 
يتطلب تطوير البنية التحتية وتطوير 
الطرق وعمــل املزيد مــن األماكن 
الترفيهية، كل ذلك يتطلب استراتيجية 

دراسية كاملة. يجب أن يصدر قرار 
واضح وصريح وتلتزم فيه وزارة 
التربية عن إجراءاتها في حال رفض 
الطالب أو املعلم غير املطعم اخلضوع 

للفحص األسبوعي للكورونا.
ترك هــذا األمر في عالم الغيب 
هو ظلم للجميع، فهم قد يفسرون 
ســكوت «التربية» عن هذه النقطة 
بأنها غير جادة ولن تلتزم مبنع غير 
لو  الفصول حتى  املطعمني دخول 

الالزمة.
كما أرســلت الكويت إلى تركيا 
فريق إطفاء ملكافحة احلرائق واإلنقاذ 
مؤلفاً من ٤٥ شخصا للمشاركة في 
إخماد حرائق الغابات التي طالت عدة 
واليات تركيــة، وأهدت الكويت ٦ 
سيارات إطفاء بكامل معداتها لتركيا.

واستكماال للدور الكويتي اإلغاثي، 
سلمت الكويت إلى اجلزائر ٦ آليات 

باألحاديث املغلوطة، اليوم املسؤولية 
كبيرة على الكبار وأولياء األمور خاصة 
فهم املسؤولون أمام اهللا عن أبنائهم، 
فمن مينع أبناءه من التطعيم بحجة 
خوفه عليهم فهو بالعكس بفعله هذا 
يتسبب في مضرتهم وزيادة أوجاعهم، 
اليوم الصورة أصبحت واضحة وجلية، 
العالم بأسره بعد تلقي شعوبه التطعيم 
تنفس الصعداء بعدما يقارب السنتني 
من اخلوف والهلع والدمار الذي أصاب 

البشر.
إن عدم تلقي التطعيم من البعض 
يعبر عن أنانية وعن عدم اهتمامهم 
مبن حولهم واستهتارهم بأرواح الناس، 

املناطق ويربط الكويت بدول اخلليج، 
أين ميناء مبارك وأين طريق احلرير؟! 
آالف التساؤالت جتول في خاطري 

كمواطن غيور على بلده.
إن السياحة تعتبر رافدا متجددا 
للدخل في الكثير من دول العالم وعلينا 
أن نهتم بهــا في الكويت، خاصة أن 
قطاع الســياحة يعــد قطاعا جاذبا 
لالســتثمار ورؤوس األموال سواء 
احمللية أو األجنبية، فهو قطاع قادر 

يلوم اللي يلومهم»، فأنا بسبب إجراء 
طبي خضعت لفحص الـ PCR مرتني 
وأقول جازما إنها من أكثر اإلجراءات 
الطبية إزعاجــا وإيالما، وأنا الذي 
خضعت لكل أنواع اإلجراءات الطبية 

من عمليات وغيرها.
ال يجب أن يترك هذا املوضوع 
آلخر حلظة ليفاجــأ أولياء األمور 
بقرارات قاســية كرسوب أبنائهم 
واعتبارهم غيابا لتضيع عليهم سنة 

إلى الكويت متهيدا لنقلهم للواليات 
املتحدة.

أيضا اســتقبلت الكويت حتت 
إشراف فريق طبي من وزارة الصحة 
الكويتية ٦ مصابــني لبنانيني إلى 
األراضي الكويتية وذلك جراء أحد 
االنفجارات في شمال لبنان للعالج 
في مركز البابطني للحروق وتقدمي 
اخلدمة العالجيــة والرعاية الطبية 

التواصل االجتماعي تسبب في أذية 
الكثير  اآلخرين بل تسبب في وفاة 
منهم، فكم مــن القصص احلقيقية 
والواقعية التي سمعناها من األطباء 
ومن الكثير من حولنا ألفراد تسببوا 
في وفاة آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم 
وأصدقائهم بسبب ترهيبهم ومنعهم 
من أخذ اللقاح، واليوم يعضون أصابع 

الندم واحلسرة.
احلكومة ممثلة في وزارة الصحة 
لم جتبر أحدا على التطعيم ولكنها منذ 
بداية احلملة وهي تخاطب وتناشــد 
اجلميــع من خالل وســائل اإلعالم 
املختلفة أخذ التطعيم وعدم االكتراث 

قطاع السياحة في الكويت لألسف 
منسي، يتطلب تضافر اجلهود للنهوض 
واالرتقاء به، الشركات السياحية التابعة 
للحكومة عليها جزء كبير من مسؤولية 
الكويت، ونحن  السياحة في  تطوير 
ننتظر منها التحرك في اجتاه التنمية 
السياحية، فالكويت تستحق أن تتألأل 
من جديد على خارطة الدول اخلليجية 
والعربية، بــل نطمح ألبعد من ذلك، 
وأن حتتل مكانة سياحية مميزة بني 

دول العالم.
أسئلة تطرح نفسها، ألم يئن األوان 
لتعود عروس اخلليج لعرشها، ألم يئن 
لؤلؤة اخلليج،  الكويت  لتعود  األوان 
ألم يئــن األوان لتصبح هناك هيئة 

مستقلة للسياحة؟
الكويت ال ينقصها شيء كي تعود 
من جديد في مقدمة دول اخلليج، لدينا 
مصادر طبيعيــة وآثار وجزر، فأين 
املشاريع التطويرية، أين تطوير اجلزر 
الذي سمعنا عنه منذ سنوات طويلة، 
أين مشروع القطار الذي يربط جميع 

قرار وزارة التربية دوام جميع 
الطلبة في ٣ أكتوبر فيه ثغرة واحدة، 
سواء الطلبة أو طاقم التدريس الذين 
لم يُطعموا وهم مصممون على عدم 
 (PCR) اخلضوع للفحص األسبوعي
ماذا سيكون مصيرهم؟ هذا األمر 
وارد وســمعنا الكثيــر من أولياء 
أمور الطلبة يستنكرون ويرفضون 
خضوع أبنائهم غير املطعمني لفحص 
أسبوعي مؤلم، وكذلك هناك معلمون 
ومعلمات لم يقوموا بالتطعيم سواء 
باختيارهم أو بســبب موانع طبية 
أو كذلك بسبب أمور خارجة على 
إرادتهم كاملعلمني العالقني في اخلارج 
والــذي حتاول «التربيــة» جاهدة 
إحضارهم للبلد هؤالء الكثير منهم 
بها  بلقاحات غير معترف  تطعموا 

في الكويت.
لم حتتو كل بيانات وزارة التربية 
على ما تنوي فعله جتاه هذه الفئة 
من غير املطعمني في حال رفضوا 
اخلضوع للفحص األسبوعي، «واهللا 

حرصت الكويــت على التواجد 
الساحة  الســريع واملســتمر في 
اإلغاثية واإلنسانية على املستوى 
العاملي، خطى ثابتة إلى األمام بقيادة 
وتوجيهات صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، إصــرارا على بقاء الكويت 
األولى عامليا مبحافظتها على كونها 

مركزا للعمل اإلنساني.
كما أن ســرعة رصد الكوارث 
واألزمات التي تعاني منها الشعوب 
وتوليــف آليــة عاجلــة إلمدادها 
باملساعدات الالزمة جاء نتيجة جهود 
فريق متكامل يعمل خلف الكواليس، 
ما جعل الكويت ذات بصمة مميزة 

في قلوب شعوب ودول العالم. 
ومن خــالل الفتــرة املاضية، 
اســتجابت الكويت لطلب الواليات 
بنقــل بعثتها  الصديقة  املتحــدة 
الديبلوماســية، وكذلك نقل نحو 
٥٠٠٠ من األفغان من أفغانســتان 

الكثير من األشــخاص  مــازال 
يعيشون هوس نظرية املؤامرة، وان 
التطعيم خدعة قــام بها الغرب من 
اجل جني األموال وتغير الكثير من 
السياسات وغيره من الكالم الفارغ، كل 
هذه احلجج الواهية التي يرددها البعض 
هم أنفســهم ال يصدقونها ولكنهم 
يتحججون بها أمام اآلخرين بسبب 
خوفهم وترددهم من التطعيم، ورمبا 
هذا الكالم نستطيع ان نستمع له في 
بدايات حملة التطعيم قبل سبعة أشهر 
في جميع دول العالم وما صاحبها تلك 
الفترة من أحداث ومغالطات وتشويهات 
وشــائعات، أما اآلن وبعد مرور كل 
هذه الفترة وتطعيم مئات املاليني من 
البشر في مختلف دول العالم ونزول 
أعداد اإلصابات والوفيات خصوصا 
عندنا فــي الكويت بعد إقبال الناس 
على التطعيم بشكل كبير ومكثف بعد 
أن توسعت وزارة الصحة مشكورة 
في زيادة أعداد مراكز التطعيم، فما 
الذي يجعل هؤالء املعارضني لفكرة 
التطعيم مترددين وخائفني ومازالوا 

يغردون خارج السرب.
إن امتناع البعــض عن التطعيم 
الشــائعات من خالل وسائل  ونقل 

كلمات ال تنسى

احلب األول
مشعل السعيد

صراحة

فضل 
الوالدين

 Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

في الصميم

الطالب الذي
م ولن يفحص  لم ُيطعَّ

ماذا ستفعلون به؟
@ghunaimalzubyم.غنيم الزعبي

هنا الكويت

الكويت 
وبصماتها 
اإلنسانية

جاسم احلمر

كلمات

خائف
من التطعيم!

zaben٩٠٠@hotmail.com زبن حمد البذال

وقفة

السياحة في الكويت 
بني الطموح

 والنسيان
جمال النصراهللا


