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هل يجب أن يكون 
وزير الصحة طبيبًا؟

ألم وأمل

د.هند الشومر

خاض الشباب والفتيات في الكويت، مختلف املجاالت االقتصادية 
والعلمية والثقافية واالجتماعية والسياسية، وجنحوا فيها، ومنذ أن 
تأسست الكويت، ونحن نرى الهّمة والنشاط واإلبداع الذي يتمتع 
به هؤالء الشــباب في كل امليادين، وهذا األمر أسهم بشكل خالق 

في النهضة والتطور.
ومن املعروف أن الكويت بلد فتي، مبعنى أن الشباب والفتيات 
ميثلون فيه نسبة كبيرة، مما يساهم في طرح األفكار، وجتديد الدماء.
ولو حتدثنا عــن تلك النماذج الشــبابية الناجحة في الكويت 
الحتجنا الى الكثير من املجلــدات، إلعطاء هذا املوضوع احليوي 

حقه من الدراسة والبحث.
إال أنني ســأحتدث في هذه املســاحة عن منوذج، رمبا يعطي 
صورة واضحة للشباب في الكويت، وما يتمتعون به من حب للعلم، 
وقدرة على البحث ومواصلة العمل األكادميي، مبا يخدم اإلنسانية، 

ويثري مسألة تخطيط املوارد املؤسساتية.
وهذا النموذج ميثله الشاب الكويتي خلف إبراهيم خلف، الذي 
يتمتع بطاقة شبابية متميزة، ورغبة في التحصيل العلمي، دفعته 
إلى املضي قدما في مجاالت بحثية مهمة، من خالل تخصصه في 

احملاسبة.
 (ERP) ولقد اطلعت على أطروحته «أثر تطبيق املوارد األساسية
في حتسني األداء احملاسبي للمؤسسات املالية في الكويت»، ورأيت 
فيها جهدا مبذوال، ومثابرة في طرح األفكار، واستنتاج النتائج من 

خالل منهجية الدراسة والتوصيات واالستبيان.
وهي األطروحة نفسها التي حصل مبوجبها - هذا العام - على 
املاجستير في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارة - قسم احملاسبة التابعة 
جلامعة آل البيت في األردن، وأشــاد بها األســتاذ الدكتور نوفان 
حامد العليمات، الذي أشرف على الرسالة، بفضل ما تضمنته من 
حلول في مسائل عدة تتعلق بتحسني األداء في املؤسسات املالية.

إن أطروحة خلف إبراهيم خلف، تهدف إلى حتسني األداء احملاسبي 
في املؤسسات املالية، التي تطبّق نظم تخطيط املوارد في الكويت، 
واســتعان خلف في ذلك باستبيان مكون من ٣ مجاالت اشتملت 
على اســتخدام برنامج إدارة سلسلة التوزيع واإلمداد، وتخطيط 
موارد املواد، وإدارة املوارد املؤسســية، كما وّزع االستبيان على 
١٢٠ مؤسســة مالية في الكويت، ومن ثم حتليل النتائج عن طريق 
برنامج احلزمة اإلحصائية SPSS، وتوصلت الدراسة إلى نتائج مهمة، 
ستعود بالفائدة على املنظومة املالية في الكويت حال تنفيذها. إنني 
أطــرح هذا النموذج الكويتي، على أمل أن يلقى االهتمام والرعاية 
من املسؤولني في بلدنا احلبيب الكويت، حيث إن رسالته تستحق 
أن تكــون مرجعا علميا في مجال االقتصــاد الكويتي، وأن تدرج 
ضمن خطة التطوير التي نطمح إليها، وهذا األمر غاية في األهمية، 

ملا فيه مصلحة البلد.
وباإلضافة إلى هذا النموذج الكويتي املشرف لشباب الكويت، 
هناك مناذج أخرى في ميادين عدة، بحاجة إلى من يوليها االهتمام، 
والرعاية والدعم والتشجيع، بدال من اإلهمال الذي يؤدي - في معظم 
األحوال - إلى االنصراف عن الطموح واالبتعاد عن األحالم، وهذا ما 
ال نريده لشبابنا وفتياتنا، الذين يحملون في مشاعرهم حب الكويت، 

ويسعون جاهدين إلى تطويرها، بكل ما ميتلكون من إمكانيات.

مع تنوع التحديات واجلهود ومع األزمــة العاملية التي اعترت 
العالم خالل العامني املاضيني، طفت على السطح لدينا أزمة حقيقية، 
تنبأت بها األغلبية ألنها كانت نتيجة منطقية للجائحة التي اجتاحت 
العالم، أال وهي ضعف املســتوى العلمــي واللغوي لدى كثير من 

الطلبة والطالبات.
فعلى الرغم من كل التحذيرات التي أطلقتها وزارة التربية ومعها 
املختصون، بضرورة عدم تدخل أولياء األمور في ســير العملية 
التعليميــة في نظــام التعليم عن بعد، إال أن أغلــب أولياء األمور 
ومع األســف أفسدوا مضمون وجوهر التعليم عن بعد، فما فائدة 
األفعال التــي كان يقوم بها أغلب أولياء األمور في احلضور مكان 
الطالــب بالفصل االفتراضي أو حل الواجبــات واالمتحانات نيابة 
عنه، فالكل كان يفكر في الدرجات والنجاح على حساب التحصيل 
العلمــي للطالب، فالتعليم ليس الهدف منه هو نيل الدرجات العالية 
للدخول في تخصصات ذات رواتب مرتفعة وحسب بل الهدف منها 
هو التعلم، وأولى أساسيات التعلم هي إجادة اللغات كتابة وقراءة، 
وأن يكون لدى املتعلم ثقافة متكنه من إدراك املفاهيم اجلديدة التي 

سيكتسبها مستقبال.
لكن ضعف اللغات وما يصاحبه مــن ضعف بالقراءة والكتابة 
مؤشر على ضعف التعليم لدى الشخص، وهو األمر الذي يشتكي 
منه أكثر أســاتذة اجلامعات حني يصححون االختبارات فيجدون 
ضعفا كبيرا لدى الطلبة والطالبات في اللغتني العربية واإلجنليزية 
حتى إنهم يتعمدون إجناح الطلبة وبعضهم ال يستحقون فقط ألن 

األغلبية على هذا املستوى الضعيف.
ولم يكن ينقصنا في دولنا اخلليجية مجتمعة إال هذا الوباء حتى 
يزداد الوضع سوءا لدينا ويخلق جيل أطفال جديدا يعاني من ضعف 

أشد مما كان عليه الطلبة والطالبات في السابق.
إال أن هذه األزمة حقيقة تستوجب تضافر جهود وزارات التربية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي وتبادل اخلبرات بني دول املجلس 

حتى نتمكن من إنقاذ هذا اجليل مما يعانيه من ضعف التعليم.
نحتاج حقيقة دراسة وافية وممنهجة في كيفية إكساب الطلبة 
ما فقدوه خالل اجلائحة، لذا جند أن التعاون املثمر والبناء بني دول 
املجلــس في مثل هذه القضية أمرا مفيدا ألن ما حدث ظاهرة عامة 
تعاني منها كل املجتمعات اخلليجية، وقد يكون ما سبب هذه الظاهرة 
املشتركة هو متاثل عقلية املواطن اخلليجي بشكل كبير، فاملجتمعات 
اخلليجية تفكر بنفس اآللية تقريبا وميارسون نفس العادات اخلاطئة 
في تربية األبناء، وقد يكون ذلك ألن املرأة اخلليجية حتديدا متتاز 
باحلنان والعاطفة واالهتمام الزائد بأطفالها حد اإلفراط في التدليل 
وهذا ما جعل من األجيال الشابة احلالية اتكالية ألنها لم تتعلم االعتماد 

على ذاتها منذ الصغر فاإلفراط في التدليل له آثار سلبية كثيرة.
ومــن هذا املنطلق نتمنى تضافر اجلهود بني الكفاءات التربوية 
واالستعانة باملتقاعدين في دول مجلس التعاون لوضع آلية لتقوية 
ضعف الطلبة وحقيقه قد تكون أفضــل دولة خليجية مخرجاتها 
حقيقه في اللغة العربية قوية هي اململكة العربية الســعودية وذلك 
ألن مناهــج اللغة لديهم قوية خاصة انهــم يعتمدون على تدريس 
األطفال من املصحف، وهذا ما كان له أثر كبير في خلق جيل كامل 
من الطلبة الســعوديني لغتهم وهللا احلمــد قوية، ونتمنى أن تعمم 

التجربة ويكون هناك تبادل للتجارب بني الدول.
فحبذا لو مت أخذ عينات عشــوائية من الطلبة في دول مجلس 
التعاون وإخضاعهم الختبارات قياس نقاط الضعف، التي يعاني منها 
الطلبة في كل مجتمع حتى يتم التركيز على تقويتها، فما نحتاجه 

في الكويت قد يكون مختلفا عن بقية الدول.

الدين ليس فقط  الذين يكذبــون 
املالحدة، بل تتعداهم إلى من ال يعيش 
التحسس  املســؤولية األخالقية في 
باالحتياجات الضرورية اآلدمية للناس.

ومن صور ذلك االعتداء على أموال 
اليتامــى، أو بحرمانهم مــن التكفل 
أرزاق  التســبب بقطع  أو  برعايتهم، 
الناس ومصادرة أســباب معايشهم، 
فيتم إدخالهم عنوة كضحايا للصراع 
السياسي، ومادة للضغوطات الدولية. 
رغم أن القرآن الكرمي، ومن بعده املواثيق 
اإلنسانية تقرر أنه ال تزر وازرة وزر 
أخرى، واملتهم بريء حتى إثبات التهمة 

بال إكراه قهري.
إن النتائج الوخيمــة لكل ذلك ال 
تنحصر في أصحاب القرار فيها، وإمنا 
تتعدى إلى الراضني بها وتتوسع إلى 
املجتمع بأسره مبا فيها الصاحلون، 

فهم جميعا في مركب واحد!
ومثلما تزدهر األرض وتعم أهلها 
بالبركات واخليرات، واألمن واألمان 
بسبب الصدقات، كذلك يعم البالء وتأتي 
املصائب ويتالشى األمن واألمان بالظلم. 
وهي سنة كونية ضرب اهللا عز وجل 
األمثال، وحذر: (واتقوا فتنة ال تصينب 
الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن 
اهللا شديد العقاب -األنفال -٢٥)، فالعقاب 

الدنيوي هنا عام شامل.
القرآني  التوصيــف  فاحلذر من 

(ومينعون املاعون)!.

سؤال منطقي يطرح نفسه مع كل 
تشكيل وزاري جديد، خاصة أن لدينا 
بعض السوابق لوزراء صحة لم يكونوا 
أطباء لكنهم أداروا الوزارة بنجاح، وهو 
ما ال يجعل ضرورة لتولي منصب وزارة 
الصحة ألطباء فقــط. ومن الطبيعي 
أن الوزيــر ال ميارس عمال فنيا طبيا 
لكنه يدير سياســيا ملف الصحة من 
حيث تلبية احتياجات املواطنني سواء 
باملشــاريع التنموية أو التطويرية أو 
اإلنشــائية، وهذه اإلدارة حتتاج إلى 
مهارات وخبرات قد ال تتوافر بني األطباء 
ألنهم لم يدرســوها ولم ميارسوها، 
حيث إن اإلدارة الصحية ليست مهارة 
لدى األطباء في جميع املستويات، وأن 
ميزانية الدولة وحجم العاملني بـ«الصحة 
املجتمع للصحة وضرورة  وتطلعات 
التخطيط العلمي لها قد ال تتطلب وجود 
أطباء بينما يجب أن ميارس الطبيب 
عمله الطبي واملهني دون االجتهاد في 
اإلدارة واألعباء السياســية وأالعيب 
السياســة ودهاليزهــا التي ال ميكن 
التعامل معها باملنظار أو باألدوات الطبية 

املعروفة فقط.
إن مفهــوم الصحــة يختلف إلى 
حد كبير عن مفهوم الطب التقليدي، 
وإن مهام وزير الصحة ليست كتابة 
وصفات طبية او إجراء عمليات جراحية 
أو توليد، بل يقود منظومة متكاملة البد 
من التركيز على استراتيجيات وخطط 
الــى حتقيق الصحة  وبرامج تهدف 
الرئيسي  العنصر  باعتبارها  للجميع 
للتنمية الشــاملة، وهو ما يحتاج إلى 
مساعدين قادرين علميا وعمليا ليكونوا 
الذراع الفنية للوزير وليس بالضرورة 

من األطباء فقط.
وقد يتطلب األمر إعادة التفكير في 
اختيار منصب وزير الصحة للمرحلة 
القادمة وعالقتها باالقتصاد والتنمية 
الشاملة والتخطيط العلمي للمستقبل 
الذي ال يحتاج إلى مقويات أو عمليات 
جراحية أو وصفات طبية فمن يستطيع 
إدارة ملف الصحة ليس بالضرورة أن 
يكون من ذوي الرداء األبيض وخبراتهم 
البعيدة عن اإلدارة علميا وعمليا ومهنيا 
وممارسة، مع االحترام الكامل لكل من 
يتطلعون إلى اإلدارة الصحية بجميع 
مستوياتها دون التفكير في مسؤولياتها 

وأعبائها.
إن محاســبة وزير الصحة تكون 
عن السياسات واخلطط، وهي أشمل 
وأكبر مــن خطأ طبي أو صرف دواء 
باخلطأ أو ممارسات غير مهنية. يجب 
أن تتوافر اخلطــط والبرامج العلمية 
للتصدي لتحديات الصحة مهما كانت 
مهنة الوزير سواء كان طبيبا أو غير 

طبيب.

يريد هدوءها دون شديد لهيب 
نيرانها، اهللا ولي الصاحلني، وإلى 
زيادة مواد شــحنات حريتها 
للتمييز بني اإليجاب والسلب 
لألوضاع احمليطة، قبل ضياع 
وطن النهار، يرعاه الواحد القهار، 

بسالمتكم.
٭ اإلفراج عن عدد من احملكومني 
«العبدلــي»، وكذلك  في خلية 
«العفو» عن عدد من املواطنني، 
أمر يســتحق االحتــرام من 
اجلميع، فلو تخيلنا هذا الوضع 
حتت نظام ديكتاتوري، وحتديدا 
احلزبي الذي اجتاح أوطانا لها 
تاريخ وجغرافيــا وحضارة، 
الهدم  إلى  أنها صارت  لوجدنا 
والتدميــر دون تعمير، ما هو 
نهايته كمسجون متهم ومظلوم! 

يا كافي.

السياسية واستقطاب بعضها، 
بعد أن ضمنت البقاء طوال عمر 
البرملان احلالــي ورمبا القادم، 
كما في الوضع في برملان ٢٠١٣ 

و٢٠١٦.
التاريخ واملجتمع كالهما لن 
املتخاذلني ولن يســمح  يرحم 
بإعطاء فرصة أخرى ألي حكومة 
بعد ذلك، وستكون تكلفة اإلصالح 
عالية سياسيا واقتصاديا آنذاك.
اخلالصة: هناك فرصة أمام 
احلكومة أوجدها «مرسوم العفو» 
لــن تتكرر ويجب اســتغاللها 
إيجابيا أما العودة إلى السياسات 
بالضرورة  القدمية فســيحتم 
عودة املعارضة السياسية أقوى 
من ذي قبل، خصوصا بعد عودة 
رموزها إلى البلد، وهم وإن لم 
يشاركوا في االنتخابات القادمة 
فإن فعاليتهم وتأثيرهم وقيادتهم 
السياسي ستستمر  للمشــهد 

طويال.

باللغة  الثانية  القناة  ناهيك عن 
اإلجنليزية.

إن مــا نكتب عنــه اليوم.. 
للبصمة  مسيرة ســتة عقود 
اإلعالميــة الكويتية في تاريخ 
الكويت احلديثة والريادة على 
املســتويني اخلليجي والعربي، 
تعاقبت عليه شــخصيات من 

اإلعالميات واإلعالميني.
لذا أبارك للقائمني على قطاع 
التلفزيون واإلذاعة هذه اجلهود، 
وأتقدم بطلب أن تثبت مسيرة 
تلفزيون الكويت اإلعالمية املميزة 
في املناهج التعليمية ضمن مادة 
الدستور ليتعرف النشء الكويتي 
واخلليجي والعربي على اجلهود 
لبنــاء هذا الصرح  التي بذلت 
الكبيــر والعظيــم، وأن توثق 
الكويتية  الشــخصيات  أسماء 
التي قادت هذه املسيرة احلافلة 
وحتى ال ينسب الفضل إال ألهله، 
العقود الستة للتلفزيون.. الريادة 

اإلعالمية.

املستفيدين، فهؤالء في العادة، 
حني يرغبون في احلصول على 
الدعــم، يقدمون كما كبيرا من 
الشــخصية، والتي  املعلومات 
حرصــت املواثيــق األخالقية 
على ضمان حمايتها مبا يعرف 
 Right of باحلق في اخلصوصية
privacy، كما يعرف في مجال 
قياسات الرأي العام بإخفاء هوية 
املستجيب De-identification وهو 
ما كتبت عنه سابقا حتت عنوان 
«خصوصيتكم التي ال متس!».

إن غياب األمــن عن أنظمة 
املعلومــات اخلاصــة بقواعد 
بيانات املستفيدين، لن جتعلهم 
باملؤسســات  الثقة  يفقــدون 
اخليريــة فحســب، وإمنا قد 
جتعلهم أكثر فقرا وتهميشــا، 
ليس بسبب قلة املال هذه املرة، 
وإمنا بسبب احلرج من انتشار 
أسمائهم واطالع اآلخرين على 

فقرهم ومدهم أليديهم!

من أغنيائها أو املستورين بنعمة 
أمانها، ســابق والحق األعوام 

والسنني.
بالفم املخلص  لذلك نقولها 
لوطنه: رفقــا بوطنكم وراعوا 
أجيالكم، ورحبوا بالعالم الواعي 
حولنا، واهتموا بدعواتكم ألمتكم، 
وحتروا كل مخلص بنسيجها 

سياســة تصفير املشــكالت 
العالقة منذ زمن أو تقدمي رؤية 
واضحة لسياستها بشأن تعزيز 
القضاء، ومحاربة  اســتقاللية 
الفساد ومالحقة مرتكبيه، تعديل 
قانون االنتخاب وقانون اإلعالم 
اإللكتروني، وحل قضية البدون، 
املشكلة اإلسكانية وغيرها من 
أن احلكومة تعود  أم  القضايا، 
لسياســاتها القدميــة بعد أن 
اســتطاعت تفكيــك املعارضة 

وتنوعت البرامج الرياضية.
قــدم تلفزيــون الكويــت 
التغطيات لالنتخابات في البالد 
التطور اســتخدم أحدث  ومع 
التقنيات إلعــالن النتائج على 
الشاشــة الفضيــة، وتنوعت 
البرامج السياسية واالقتصادية 
التحليلية، وتدرج بإطالق القنوات 
الرسمية التابعة له لتندرج حتت 
إداراته ما يزيد على ١٠ قنوات 
متنوعة، واكبت البث الفضائي 
للبرنامــج العام (القناة األولى) 

أكثر حاجة من تلقي العون، كما 
أن تضمن هذه القواعد لبيانات 
مكانية سيســهل على موظفي 
املؤسســات اخليرية الوصول 
إليهــم دون عناء،  وســيمكن 
الباحثني من إجراء الدراســات 
التحليليــة حلالة الفقر احلالية 

 واملستقبلية.
في املقابل، تواجه هذه القواعد 
أهمها  عدة حتديــات، ولعــل 
وأخطرهــا حماية خصوصية 

إلى القلوب والصدور مبعانيها 
الرائعة، السيما عقول العقالء، 
النصيحة تشــفي  أن  إلدراك 
القلــوب اجلريحــة بســاحة 
دميقراطيتنا، كنوزها في رموزها 
كافية إلبالغ عباد اهللا «أنهم بقلب 
أمانها بني كل  مؤمن» ميلكون 
قلوب محبيها األوفياء املخلصني 

التي بدأت بالفعل تعاني من عدم 
التماسك، وقد تزداد هذه احلالة 
كلما طالت املدة ومع عدم وجود 
قضية وطنية كبيرة جامعة لهم 

كـ«قضية العفو».
مــا يهمنــا هــو أن احلالة 
السياسية الكويتية اآلن قريبة 
حلالة الهدوء السياسي، فأقوى 
املعارضني داخل البرملان وخارجه 
مع إعطاء احلكومة فرصة حقيقية 
الختبار نواياها، وهل ستتبع 

وعبداحلليم حافظ وغيرهم، ولم 
التلفزيــون عن تقدمي  يعزف 
البرامج الشعرية واألدبية، إضافة 
إلى األفــالم العربية واألجنبية 

على اختالفها.
اعتنى تلفزيون الكويت بنقل 
املسرحيات الكويتية واخلليجية 
على مدى العقود الستة، إلى جانب 
تقدميه للمسلسالت املدبلجة في 
ثمانينيات القرن املاضي، وتابع 
تلفزيــون الكويــت التغطيات 
اخلارجية في املناسبات واملباريات 

 ومتناقضة.
القواعد  وســتعزز هــذه 
التســجيل واملراقبة والتقييم 
والرقابة ، وتضمن تقدمي املساعدة 
والعون وفقــا للحاجة الفعلية، 
وأن حتد من االحتيال الذي قد 
يقوم به بعض األشخاص، حني 
يتالعبون بالبيانات أو يخفونها 
للحصول  على املساعدات من أكثر 
من جهة خيرية في ذات الوقت، 
وهو ما يحرم آخرين قد  يكونون 

هللا احلمد والفضل والشكر 
«أن تفوق الفعل على االنفعال 
للساحة السياسية بحكمة العود 
ابــزود»، ففي خالل  وحزمته 
الشــهور واألســابيع واأليام 
الســابقة، تضخم حجم الكالم 
من أصحاب احلنكة السياسية 
املغاالة  نار  بخالف شــياطني 
لفــنت مجتمع األمــن واألمان 
لديرة يشهد لها الزمان، بهدوء 

واطمئنان ال تكرار لهما.
وتشــرف مجلس كل األمة 
باستقبال صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا، وقيام ســموه، من قاعة 
السالم،  الكبير عبداهللا  الراحل 
مبخاطبة نواب األمة وحكومتها 
بالكافي الوافي من كلمات القلب 
للقلب، كلمات وصلت حروفها 

القيادة  اتبعته  الــذي  النهج 
الكويتية في حل أكبر مشــكلة 
سياسية «املهجرين» أو احملكومني 
في قضية دخول مجلس األمة 
وقضايا الرأي، كان نهجا سليما 
أنقذ احلكومة والبرملان من عقدة 
منعت تدفق احلياة السياســية 

املعتادة.
أصبح بإمكان احلكومة أن تبدأ 
من جديد وان تطلب فرصة إلثبات 
نهجها اإلصالحي الذي تنادي به، 
بعد أن كانت تصارع للبقاء وسط 
ارتباك سياسي ناجم عن هجوم 
نيابي على كل وزرائها بتقدميهم 
استجوابات ضدهم بعد أن بات 
استجواب رئيس احلكومة شبه 

مستحيل آنذاك.
وكذلك أوجد «مرسوم العفو» 
فسحة لنواب البرملان للمناورة 
باجتــاه احلكومة، ومن املتوقع 
أن يذهــب بعــض نوابها إليها 
وتخسرهم املعارضة السياسية 

حتتفل وزارة اإلعالم الكويتية 
بالذكرى الســتني النطالق بث 
الذي صادف  الكويت  تلفزيون 
اخلامس عشر من نوفمبر عام 
١٩٦١، وهذه االنطالقة رعتها عناية 
املغفور له بإذن اهللا، سمو األمير 
الراحل الشــيخ صباح األحمد، 
حني كان سموه وزيرا لوزارة 
اإلرشاد واألنباء (اإلعالم) آنذاك.

ولقد اهتمت الدولة مبجموعة 
من النخب اإلعالمية التي طورت 
التلفزيون  العمل اإلعالمي في 
العم  واإلذاعة ومن اخلبــرات 
الشــاعر بدر بورسلي، وأيضا 
من الفنانني واإلعالميني الرواد، 
العديد  الكويت  تلفزيون  وقدم 
من البرامج املتنوعة التي تخص 
التربية والتعليم والطفل واألسرة 
التلفزيون  اهتم  واملجتمع، كما 
باألمسيات اخلاصة بالفن الشعبي 
والطــرب والغنــاء اخلليجي 
والعربي واستضاف العديد من 
املطربني العرب ومنهم أم كلثوم 

طرقت التكنولوجيا احلديثة 
أبواب القطاع اخليري، شــأنه 
باقي قطاعات  في ذلك شــأن 
احلياة، وباتت من أهم الوسائل 
التي يستخدمها لتحقيق أهدافه، 
وفي هذا اإلطار، اســتحدثت 
قواعد البيانات اخلاصة بأسماء 
املستفيدين من األسر واألفراد 

الفقراء.
البيانات  وتكتســب قواعد 
هذه أهمية كبيرة، حيث أكدت 
الدراســات أن جهود مكافحة 
الفقر تتطلب وجود قواعد بيانات 
واضحة وشاملة ويتم حتديثها 
باســتمرار،  كما أن من شأنها 
أن تخدم زيادة التنســيق بني 
جميع الهيئات واملؤسسات  العاملة 
في مجال احلد من الفقر، وأن 
 تلغي وبشكل تدريجي التناقض 
الذي حدث في جهود املؤسسات 
املختلفة  للحد من الفقر بسبب 
اســتخدامها بيانــات مختلفة 

رؤى

خلف إبراهيم خلف.. 
وطموح شباب 

الكويت
د.ليلى خلف السبعان

نريد متطوعني من املتقاعدين 
ملعاجلة هذه األزمة

عزة الغامدي

صدى األحداث

سياسة تصفير 
املشكالت

عادل عبداهللا املطيري

سلطنة حرف

العقود الستة 
للريادة 

اإلعالمية
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

عالم اآلراء

حتى ال تخرق 
قواعد بياناتهم 

خصوصيتهم!
د.سامر أبورمان

نقش القلم

تهدأ األمور 
بأهل الرأي 

األفضل
محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر


