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من يداوي 
الطبيب املداوي

نقش القلم

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

كنت قد كتبت فيما ســبق عن «كلوب هاوس»، وكان مقالي آنذاك 
إمنا هو االنطباع األول وإحساس اللحظات األولى.

ما كتبته سابقا كان طبيعيا بكل تفاصيله بحكم املدة الزمنية القليلة 
التي أمضيتها إبان كتابة املقال األول، وما سأكتبه اآلن ازعم انه طبيعي 

جدا أيضا بل وبزاوية رؤية أدق وأوسع وأشمل وأكمل. 
إن كنت ســابقا أقول إن تطبيق «كلوب هاوس» به الكثير من الغث 
والســمني، فإنني هنا أؤكد على السمني وعلى ما ينطوي عليه «كلوب 

هاوس» من نعم تفوق بشكل كبير النقم التي يحتويها او حتتويه.
<<<

تطبيق «كلوب هاوس» كشف لي الكثير من أقنعة الزيف التي كنت 
أعامل البعض من خلفها بكل احترام ال يستحقونه.

تطبيق كلوب هاوس كشف لي الكثير من العقول والضمائر واألنفس 
اجلوفاء التي كنا نحترم بكل أسف.

تطبيق كلوب هاوس كشف لي بعني اخلبير في السياقات واالتساقات 
واألنساق اإلنسانية، واحملترف في قراءة السطور وما بني السطور من 

كلمات ومن سطور أيضا.
وإذن املتبحر واملتخصص في سبر ورصد جمل التورية وتعابير 

املواربة وفضح «عالمات» اإلدغام بغنة هنا او هناك.
تطبيق كلوب هاوس كشــف لنا الكثير من اخلاليا النائمة للذباب 
اإللكتروني في هذا اجلانب  والكثير من اخلاليا النائمة األخرى للذباب 

اإللكتروني املضاد في اجلانب اآلخر.
كلوب هاوس كشــف لنا حروب الوكالة بني بعض املســتأجرين 
لبعض اجلهات املجهولة واملشــبوهة التي ال تفيد الكويت ال شعبا وال 
حكومة، بل تســيء الى عالقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة وتوغر 
القلوب وتثير الضغائن والبغضاء والشحناء بيننا كشعب كويتي وبني 

الشعوب الشقيقة والصديقة. 
<<<

من النعم الكبيرة لتطبيق كلوب هاوس انه كشف لنا السذاجة والضحالة 
الفكرية والفراغ املستحكم في أغلب مرتادي وجمهور هذا التطبيق.

ال أنكر أن هناك «رومات» محترمة وذات أهداف وفكر ورســائل 
إنسانية رائعة بشتى املناحي واالجتاهات.

ال أنكر أن هناك شــخصيات ذات فكر ورأي وشخصيات مؤثرة 
سياسيا وفكريا وثقافيا واجتماعيا ولكن ما يعزز رأيي أعاله، 

أن هــذه «الرومات» احملترمة ذات الشــخصيات احملترمة ال جتد 
حضورها إال أعدادا قليلة جدا بأقصى مداها ال تتجاوز العشرات القليلة. 
بينما «الرومات» الساقطة املسيئة لألفراد واملؤسسات والدول جتد 

مرتاديها باملئات وفي أحيان باآلالف.
<<<

تطبيــق كلوب هاوس جعلني أترضى وأرضــى قليال على بعض 
املجموعات البشرية املنتشرة بكثرة في املجتمع 

والتي أســميتها أنا «حزب اجلنجفة»، ومفــردة «اجلنجفة» لغير 
الناطقني باللهجة الكويتية تعني «لعبة: الكوتشينة، أو الشدة، أو الورق».

وهؤالء أفراد (حزب اجلنجفة) ال نظام وال اهتمام لديهم ليال ونهارا 
ســوى لعب «اجلنجفة»، ال يجيدون في هذه احلياة سوى هذا النوع 
من اللهو وعندمــا نأتيهم ونحاول توعيتهم.. ال يلتفت منهم للحديث 
إال من يخرج من اللعبة ويحاول متضية الوقت حتى يصله إليه الدور 
مرة أخرى، ولســان حالهم أمام كل قضية حقوقية او حقه ومستحقه 

نطرحها هو عبارة «وانت شكو..؟».
(انت شــكو؟) عندهم حاضرة في كل حــوادث الوطن واألمة، أمر 
واحد فقط هو اللذي يسترعي انتباههم وإحساسهم وجميع جوارحهم 
وال جتد به محال إلعراب كلمة «وانت شكو؟» إال وهو احلديث عن 

زيادة الرواتب أو زيادة أصناف جديدة على املواد التموينية. 
وهؤالء بكل أسف ما هم إال مجرد «كوم حجر» على رقعة شطرجن 

السلبية والالمباالة.
فعال.. اهللا ال يغير عليهم!

تعتبر مشاكل الطلبة في املدارس من أكثر املشكالت التي بحاجة 
إلى تسوية عاجلة من وزارة التربية، فال ميكن أن نصل ملجتمع آمن 
خال من العنف واجلرمية دون أن نقتلع بذروها من تربتها حتى ال 

تنمو وتثمر أضرارا ستطول املجتمع مستقبال.
فالكل الحظ حاالت العنف واجلرمية التي تفشــت في املجتمع 
في اآلونة األخيــرة ما بني ضرب وقتل وانتحار وتعاطي مخدرات 
وانحراف أخالقي وديني، وهذا كله ملاذا؛ ألن األســاس عدم وجود 

تربية في الصغر.
فمع ارتفاع معدالت الطالق التي كشــفت عنها إحصائية وزارة 
العدل مؤخرا فهي ال تدق ناقوس خطر، بل وصلنا معها للخطر ذاته، 
فماذا يعني ١٥ حالة طالق يوميا أغلبها بني املواطنني أي أن كل يوم 
هناك ١٥ أسرة هدمت وتشتت، وهذا بالتأكيد له آثار سلبية وخصوصا 
في وجود األطفال، فالبعض يعتقد أن رقابة األب ووجوده في املنزل 
غير ضرورية لألطفال، ويقول البعض مبا أن األم حازمة فهذا يكفي، 
ولكن ماذا عن اجلانب املعنوي للطفل الذي فقد والده ولم يعد يراه 
متواجدا في املنزل، هذا بالتأكيد أمر مضر على األطفال بشكل كبير 
وله آثار نفسية كبيرة قد تقوده إما للعنف أو االنحراف األخالقي.

لن نخوض في نقاش جدلي بني املســؤولية هل هي ملقاة على 
كاهل الرجل أم املرأة ؟ فاملســؤولية مشتركة بينهما وقد يتحملها 
طرف واحد والذي ذهب للمحكمة وطلق من تلقاء ذاته، فهذا بالتأكيد 
مسؤول وحده عن األضرار ويتحمل اإلثم وحده، ولكن متى ما كانت 
مسؤولية مشتركة ناجتة عن صراخ ومشاكل وضرب متبادل وعدم 

تنازل أي من الطرفني تصبح بالتأكيد املسؤولية مشتركة.
فالبعض يطلق ألنه يرغب في الزواج من أخرى، وهنا الســؤال 
ملاذا تطلق والشرع حلل لك أربع زوجات، هل فقد الرجال رجولتهم 
ليسيروا خلف غيرة النســاء من بعضهن، فهو يستطيع أن يعدد 
ويحزم بني الزوجتــني وال يطلق أيا منهما حتى إذا طلبت إحداهن 
الطالق، بالنهاية العصمة بيد الرجل وهو الذي من املفترض أن يكون 

عاقال وميسك بزمام األمور.
إال أنه ومع األسف أصبح كثير من الرجال ال يتمتعون باحلكمة 
والعقالنية ويسيرون خلف القيل والقال وال يعرفون كيف يتعاملون 
مع انفعاالت املرأة، وكذلك كثير من النســاء باتت تنقصهن احلكمة 
وال يحترمن أزواجهــن، وبالتالي الضحية اليوم هم أبناؤهن وفي 

املستقبل املجتمع بأكمله.
لذا، البد أن تتدخل الدولة، فاحلكومة بيدها السلطة، وهذه هبة 
من الرب كي تربي املجتمع وتضبط األمن والســكينة، والبداية من 
املــدارس، ونطالب وزارة التربية بــأن تتحرك عاجال بالترتيب مع 
وزارة الداخلية لوضع احللول، فلن نخبركم ما هذه احللول، لديكم 
استشاريون تربويون ونفسيون واجتماعيون حصلوا على شهادات 

من أقوى جامعات العالم.
واليوم بات دورهم في معاجلة مشكالت الطلبة في املدارس واحلد 
من العنف الذي نشهده في املدارس بني الطلبة واالنحراف األخالقي، 
فمن يحمي األطفال من اعتداءات الطلبة بني بعضهم البعض، ومن 
يشــعر مبعاناة حتى الطفل الذي ميارس العنف على بقية األطفال 
حوله ومن يحمي املراهق من تعاطي املخدرات ومن يحمي الفتيات 
من االنحراف األخالقي؟ بالتأكيد احلكومة ألن هذا دورها، فاملجتمع 

أمانة في رقاب أصحاب السلطة وسيحاسبون عليها.
وعليه، نتمنى أن جند تسوية عاجلة، ال نريد أن تلقى توصياتنا 
ومشــاكل أفراد املجتمع في ســلة املهمالت، فاحلكومة والبرملان 
انشــغلوا ألعوام بنزاعات ال تعنى املجتمــع، فهناك ضحايا قتلت 
وذهبت دماؤها سدى بسبب إهمال السلطتني التشريعية والتنفيذية 

قضايا املجتمع وهمومه.

عندنــا وبالذات بعد كارثة 
«كورونا»، وتوترات اجللسات، 
ترانا الكل يشــتكي للكل عن 
الهمــوم احملليــة، واحللول 
ببســاطة أخالقيــة أزلية! ال 
تخرج عن كونهــا لو راجعنا 
أسبابها صناعة محلية ال حتتاج 
مستشارين، وال جلانا مدفوعة 
الوقت والثمــن، فقط حتتاج 
مخافة اهللا وطاعة الرحمن، ال 
تتوسع فيها الذمم، وال تتجاوز 
اللوائح، وتفعيل بنودها على 
مخالفيها مهما كانت مراكزهم 
وصفاتهم وسلطتهم وأرصدتهم 
وأصلهم وفصلهم، فهم حزمة 
الكويت، هم من  ونسيج أهل 
أبنائها وتكوينها ملا قبل مئات 
سنواتها، بال تالعب اقتراحات 
األغراب مــن خارجها بحجة 
بأمور  السكان!  زيادة وتنقية 
بنيانها،  تســتهدف تصديع 
وتفكيك قواعدهــا، وزعزعة 

أركانها!
ولو مت االتفــاق والتفاهم 
والتواضع على الرأي السلس 
الســليم، كاألمم احلضارية 
الناضجــة الختيار  املتقدمة 
العقول  الكفاءات وأصحــاب 
الواعية املدبرة من نسيج أهل 
الديــرة، لكانــت الكويت في 
تقدمها كماليزيا وسنغافورة، 
وكندا، وأســتراليا، وغيرها 
الدول في مشرق األرض  من 
ومغاربها، وثرواتها هي مرجعنا 

الكبير واألكيد هي بركتنا.
ولن يتدنى مستوى أبنائنا 
في التعليم بقيادة عيال ديرتنا 
الرعاية  بكامل نسيجهم، وال 
الصحية بال نقص أدويتها! وال 
هدد العنف األسري والشوارعي 
أمننا! وال طال فســاد الذمم 
والنوايا بعــض األيادي ألكل 
احلرام، وتلطيف الكالم بتسمية 
السارق شــاطر! وال اصطف 
أجيال الديرة بانتظار التوظيف 
والســكن! وال حصاد أرواح 
شــبابنا باملخدرات وحوادث 
مفجعة بالسكاكني والسيارات 
حتصــد أرواحهم الزكية! وال 
كانت دموع األســر ال تفارق 
دورهم! وال مسلسالت تخربط 
لهجتهم، وتدنــس أخالقهم 
بتمثيل ركيك للخيانات املفجعة 
ما بني األسر والعائالت ألهل 
الديرة، هي سهراتنا طيلة األيام 

والليالي بنهايات حقيرة!
ومؤسســات اإلصــالح 
والتربيــة والتعليــم واملنابر 
وســط بيــوت اهللا خــارج 
التغطيــة، بســبات عميــق 
ومداخالت عشــوائية ألهلنا 
ال تليق! وهكذا احلال بغربال 
املداوي»  الطبيب  «من يداوي 
بذمتكم تشريعا وتنفيذا حلسم 
أعيت  التي  اجلهل، و«اجلهالة 
من يداويها»، كما تقول احلكمة 

طالت أعماركم!

املزمنة  القلب واألمراض  ألمراض 
غير املعدية.

وال أبالغ لو طلبت من كل وزير 
جديد في التشكيل املرتقب أن يضع 
برنامجا وطنيا للحكومة ككل يتناسب 
مع هذا التحدي التنموي الهام وأن 
جند في برنامج عمل احلكومة اجلديدة 
التزاما واضحا وجادا بالتصدي لتحدي 
خطر صحة القلب الذي ميس اخلطط 
والبرامج التنموية وأن تتعهد السلطة 
التشريعية مبراقبة ومحاسبة احلكومة 
عن مسؤولياتها حيال هذا التحدي من 
خالل برنامج وطني للحكومة بأكملها.
التربيــة والتجارة  وإن لوزارة 
العالي واألوقاف  واإلعالم والتعليم 
مسؤوليات لهذا التحدي فضال عن 
وزارة الشباب ووزارة الشؤون من 
خالل جمعيات النفع العام، وأمتنى أن 
أجد الصدى اإليجابي من هذا النداء 
مــن أجل صحة قلوب اجلميع، فإن 
الكويت تستحق الكثير من العمل اجلاد 
واملخلص واملبني على اإلحصاءات 
واملؤشرات مثل التي يوفرها تقرير 
صحة الكويت والذي يستحق كل من 

ساهم في إعداده الشكر والتقدير.

د.رنا الفارس، وما كان لها من تأثير 
واضح طوال توليها حقيبة األشغال 
واالتصاالت وتنبيها عملية التطوير 
للوصول إلى رؤية الكويت ٢٠٣٥ والتي 
من أهم أركانها التحول الرقمي للدولة 
لتصبح كوزيرة كفؤة من الطراز األول 
ومثال يحتذي به فــي التطوير وال 
ننسى وزير التعليم العالي د.محمد 
الفــارس وقراراته الواضحة العادلة 
التي عملت على إرضاء جميع الطالب 
املبتعثني وامللتحقني بجامعة الكويت.

ما أرجوه من رئيس الوزراء سمو 
الشيخ صباح اخلالد هو أنه كما عمل 
على املشــي باالجتاه الصحيح في 
الفصل بــني وزارة التعليم ووزارة 
التعليم العالــي عدم ضم أي وزارة 
العالــي، وما أرجوه  أخرى للتعليم 
أيضا أال يسند لكل وزير حقيبتان 
وزاريتان، وأن يغلب على التشكيل 
اجلديد التفرغ الوزاري ليكون واضحا 
أمام الشعب من يعمل على اإلصالح 
ومن هو عاجــز عن حتقيقه، ولكي 
ينجز كل وزير في مكانه، الختالف 
نشاط وأهداف كل وزارة عن األخرى.

جوانبهــا املختلفة بحيث تصبح أكثر 
قابلية للتحليل ويقدم معايير لتحديد 
ما إذا كانت سياســات معينة تزيد أو 
الكفــاءة االقتصادية وعدالة  تخفض 
توزيع خدمــات الرعاية الصحي. من 
مبادئ اقتصاديــات الصحة، مفاهيم 
الندرة، والعرض والطلب، والتمييز بني 
احلاجة والطلب، وتكلفة الفرصة البديلة، 
الزمنية، والكفاءة،  واخلصم، واآلفاق 
واإلنصاف، وغيرها. لألسف هذا الفرع 
من العلــوم الصحية، مهمل في بلدي 

وبالكثير من البلدان العربية.
نضرب مثاال، من واقع ما يحدث 
في هذا املجال، لتوصيل املعنى املراد 
من املقال، في سنة ٢٠١٩ أعلنت وزارة 
الصحة عن وصول أغلى دواء في العالم 
اخلاص بعالج حاالت ضمور العضالت 
الشوكي لعالج حالتني عن طريق احلقن 
حيث إن كلفة احلقنة الواحدة تصل إلى 

فمن املفترض أال نستسلم له أبدا، وتلك 
هي أولى بداية صحيح خطواتنا.

ابحث بحب ورضا وقناعة  فقط، 
تامة في ذاتك، وتأكد أثناء بحثك أنك 
متتلك أشياء رائعة لم تكتشفها بعد، 
وفي طريقك استفد من جتارب الناس 
حولك وابتعد عن األخطاء التي وقعوا 
بها، كما ال تنسى أيضا ان تبتعد عما 
هو أهم! أال وهو دوامة املقارنات بهذا 
وذاك، كي ال تغرق نفســك بصعوبة 

املتاهات.
وال تنتظــر في هــذه األثناء من 
أمامهم بكل  الثناء، واظهــر  اآلخرين 
ثقة بقدراتــك احلقيقية ال املصطنعة، 
وال تخفي القصور في البعض منها أو 
تخجل حتى من ذكرها، فاجلميع لديه 
كفاءة عالية في مجال معني، والضعف 

في مجال آخر.
وأنعم بالسالم الداخلي، ونقي من 
األنانية سائر جوارحك، فما أكثر أولئك 
من غلبتهم األنانية، فجعلوا من ذواتهم 

حيث انها صادقت على قرارات األمم 
العاملية  املتحدة ومنظمــة الصحة 
للتصدي لتلــك التحديات التي ال 
تتعلق فقط بالصحة ولكنها تتعلق 
بالتنمية الشــاملة وحتقيق أهداف 
التنمية املستدامة حتى عام ٢٠٣٠ 
والتــي يتعلق الهــدف الثالث من 
السبع عشــرة بتحقيق  األهداف 
الصحــة والرفاهيــة للجميع من 
خالل خطط وبرامج مســتندة إلى 
أرقام ومؤشرات مثلما كشف عنه 
تقرير صحة الكويت ٢٠٢٠ ونتائج 
املســوحات عن عوامل اخلطورة 

وتدفع بها نحو آلية جديدة من التطوير 
في الوجهة الرئيسية للكويت، أال وهو 
إعالمها وتطوير ثقافتها، فقام بإعادة 
هيكلة كثير من القرارات وعمل على 
املالــي داخل اإلعالم،  الهدر  إيقاف 
باإلضافة إلى تشجعيه الدائم للشباب 
والتواجد والتواصل معهم والتوجيه 
بالتطوير الرياضي وسن التشريعات 
واللوائــح التنفيذية التي تعمل على 
تطوير االحتراف واملالعب، وكذلك 
وزيرة األشغال ووزيرة الدولة لشؤون 
االتصــاالت وتكنولوجيا املعلومات 

على موقع منظمــة الصحة العاملية 
عن أمراض القلب واألمراض املزمنة 
غير املعدية مثل السكر والسرطان 
أمراض  التنفسية، وهي  واألمراض 
تستهلك الكثير من ميزانيات الصحة 
سواء للعالج في الداخل أو اخلارج.

وأرجو من رئيس احلكومة اجلديد 
أن يكون انطالقه نحو حتقيق الصحة 
للجميع من خالل برنامج متكامل 
واضح األهداف والغايات واملؤشرات 
للوقاية من أمراض القلب واألمراض 
املزمنة غير املعدية بعد االطالع على 
التزامات الكويت أمام املجتمع الدولي، 

لسبب أنه عندما يكون الوزير السابق 
إصالحيا وقام بالعديد من اإلجنازات 
ووضع حجر األســاس ليقوم ببناء 
هيكل جديد من املمكن أن يأتي بعده 
آخر يلغي ما قام به سابقه بكل سهولة، 
متجاهال دون قصد منه أو اطالع على 
رؤية من سبقه لينهي بها نبتة جديدة 

في اإلصالح.
وهنا نشــير إلى ما اتخذه وزير 
اإلعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون 
الشباب السابق عبدالرحمن املطيري 
من قرارات عديدة تخدم وزارة اإلعالم 

طريق مصادر بديلة عن النفط، مما قد 
يؤثر على الطلب العاملي للنفط مستقبال. 
لذلك يبرز هنا دور فرع من فروع 
علم االقتصاد وهو اقتصادات الصحة 
(health economics)، فهذا العلم يبحث 
في كيفية تطبيق أدوات علم االقتصاد 
على قضايا الرعاية الصحية، وتوضيح 

بيع النفط. النفط له أسعار متغيرة تتأثر 
بعوامل مختلفة وهو مورد ناضب. في 
عام ٢٠١٩، واجهت البالد أزمة اقتصادية 
عندما انخفض سعر برميل النفط من 
١٢٣ دوالرا إلى ٢٢ دوالرا. كما أن هناك 
أنباء أن كثيرا من الدول والشــركات 
تعمل على االستثمار بتوفير الطاقة عن 

جميال بداخلنا، شيئا وان كان بسيطا 
إال انه في املقابــل مييزنا عن غيرنا، 
انفسنا املستمر وبالتغلب  وبتشجيع 
على خوفنا وقهر توترنا، وباملداومة على 
إصرارنا سنحرز على تطوير ذواتنا، 
بالفعل  التي  الثقة  أنفســنا  وسنمنح 
نســتحقها، ولن نستسلم أبدا لنقاط 
ضعفنا وخوفنا، ذلك وألن اخلوف بحد 
ذاته حتما سينتقص من عزمنا وقدرتنا، 

فتأكد أنه ال أحد منا ال ميتلك شيئا 
من تلك املهارات، القدرات والكفاءات، 
ولكن كل ماهو مطلوب منا السعي الدائم 
واحلقيقي للبحث عنها، ومن ثم القيام 
بإبرازها وتطويرها وتدريبها وإضافة كل 
ما هو جديد ومميز لها، واالبتعاد عن تلك 
املفردات احملبطة وجميع التصريحات 

بعدم املعرفة.
فجميعنا دون استثناء منتلك شيئا 

بداية املشــاورات لتشكيل  مع 
احلكومة اجلديدة، رأيت من واجبي 
أن ألقي الضوء الساطع على أهمية 
وضع صحة القلب على قمة أولويات 
احلكومــة اجلديدة، حيث إن املركز 
الوطني للمعلومات الصحية بالكويت 
قد أصدر تقريرا يدق ناقوس اخلطر 
على صحة القلب وفيه مؤشرات مهمة 
عن صحة القلب ومقارنات بني عدة 
سنوات، وعلى الرغم من كثرة األرقام 
واجلداول بالتقرير عن هذه املؤشرات 
إلى أن الســبب األول للوفيات هو 
أمــراض القلب وتزداد املعدالت من 

عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠٢٠.
القلب  وباعتباري عضو جمعية 
الكويتية فإن البرامج الوقائية والتوعية 
واملبادرات املجتمعية يجب أن تسبق 
غرف العمليات واألدوية والقسطرة 
وغرف العناية املركزة، فمن املعروف 
أن عوامل اخلطورة ألمراض القلب 
ميكن الوقاية منها باالكتشاف املبكر 
لهذه العوامل كالسمنة وزيادة الوزن 
والتغذية غيــر الصحية واخلمول 
البدني، وهي معدالت تنذر باخلطر 
وفقا للمؤشرات املنشورة عن الكويت 

بعدما أصدر صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، 
مرسوما بتكليف سمو الشيخ صباح 
اخلالد بتشــكيل احلكومة اجلديدة، 
ظهرت على الساحة كالعادة تكهنات 
وأسماء مطروحة لقيادة املرحلة القادمة 
في البالد التي ينظر إليها املواطنون 
بتطلع للتغيير كما وعد رئيس الوزراء 

سابقا.
تتــم قراءة  أن  واليــوم أمتنى 
املشهد السياسي قراءة جيدة تسهم 
في توطيد ومد جسور التعاون بني 
التشــريعية والتنفيذية  السلطتني 
لتحقيق ما نرجوه من تقدم والتغلب 
التي يتضرر منها  التصادمات  على 
املواطن بكل اجلوانب، وما يفترض 
حاليا هو اختيار حكومة ذات خلفية 
سياسية وجتربة تكون جديرة بالثقة 

وأكثر خبرة.
ومن منطلق ذلك مييل كثير من 
املواطنني إلى أن يأتي كل تشــكيل 
وزاري بشخصيات سياسية جديدة 
ال متت بصلة إلى التشكيل السابق، 
لكني أتعارض معهم في هذه اإلشكالية، 

اإلنفاق على قطاع الرعاية الصحية، 
يتزايد بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، 
والكويت لديها ملف مماثل، فاإلنفاق على 
خدمات الرعاية الصحية يزداد سنويا، 
ففي ٢٠١٧/٢٠١٦ على سبيل املثال، كانت 
تكاليف الرعاية الصحية ٢٫٨ مليار دينار، 
بينما قبل عشر سنوات، كان هذا الرقم 

أقل من نصف مليار دينار. 
رمبا نظام اخلدمة املجانية يتركها 
أكثر عرضة لســوء االســتخدام، مع 
عدم إغفال أن ســوء اإلدارة، والهدر، 
والفساد، والترضيات السياسية خاصة 
في ملف العــالج باخلارج والتعيينات 
واملناقصات لها كلفة مالية أيضا على 
الدولة. عالوة على ذلك، سوف يجلب 
العقد املقبل حتديات كبيرة إلى قطاع 
الرعاية الصحية في الكويت، حيث كما 
هو معلوم يأتي التمويل للقطاع الصحي 
املقدم من احلكومة بشكل أساسي من 

ينبغي عليك وعلى كل إنسان عدم 
التوقف عند حد معني في حياته، وإمنا 
عليه التقدم حتى يصل ملرحلة التركيز 
على األمور التي ستكون يوما ما سببا 
في تغييره، لذلك حــاول أن تكون ذا 
قيمة وال جتعــل من خوفك ان يثنيك 
من التقدم الذي ســيغيرك وبالنجاح 
سيضاعفك، ينمي شخصيتك ويرعى 

جميع اهتماماتك.
فال تيأس من نفسك وتشحذ هممك 
وتنتقص من قيمتك وذاتك، وتقول إنك 
شخص ضعيف ال فائدة منك، وال متتلك 
من نقاط القوة والثقة والشجاعة شيء، 
بل كن بعيدا من ذلــك اليأس وابحث 
وبشكل دقيق في شخصك وذاتك، وتيقن 
بأنك ستجد جيدا اين تختبئ جميع نقاط 
قوتك وثقتك وثباتك، وكل ما سيرضي 
نفسك ويرضي كيانك، وستبرزها فيما 
بعد وستنميها، وستستغل هذه اإلجادة 
بجميــع تفاصيلها وبكل ما متلك، في 
مجال معني ميثلك وميثل شخصيتك.
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نحو مليونــي دوالر. في املقابل على 
سبيل املثال، االختبار املنزلي لڤيروس 
(HPV) والذي يعمل على الكشف املبكر 
لسرطان عنق الرحم «ثاني أكثر سرطان 
يصيب النســاء»، ويســاهم بخفض 
الوفيات الناجمة عنه، ويغطي شريحة 
كبيرة من املجتمع، وال تتعدى كلفته ١٠ 
دنانير، وعن طريقه يتم تفادي إرسال 
الكثير من احلاالت للعالج باخلارج وغالبا 
في مراحل متقدمة من املرض، وبكلفة 
عالية، وبتحقيق فائدة عالجية متدنية، 
غيــر متوافر، وان توافر فال يوجد له 
برنامج صحي لتطبيقه. كل هذه األمور 

لها انعكاسات صحية واقتصادية.
بناء على ذلــك، هناك حاجة إلى 
اســتخدام املوارد احلاليــة بكفاءة 
عالية. مع إيجاد طريقة جديدة إلدارة 
اخلدمات الصحية في الكويت، بفاعلية 

وبشكل مستدام.

أصناما يطوفون حولها، يضرون وال 
ينفعون، يؤخرون وال يقدمون، يهدمون 
وال يبنون، يتسابقون فقط وراء الدنيا 
وملذاتها وحطامها، قال علي ے: «أكثر 
مصارع العقول حتت بروق املطامع»، أي 
األنانية وما إدراك ما األنانية وما جتلبه 
من حــب ذات زائف وكبرياء وغرور، 
هذا وبخالف انها ال ترضي إال رذائل 

وخبث املرء ورغباته.
وامنح نفسك الثقة التي تستحقها، 
فوحدها هي التي ستكون نتاج أفكارك 
اإليجابية وإجنازاتك الناجحة في حياتك، 
وبتاتا ال تنظر وراءك، إال الكتســاب 
اخلبرة التي يجب عليك أخذها مبعناها 
الظاهري، لتتعلــم منها مهارة جديدة 
مميزة، ولتتعلم منها أيضا أهمية إدراكها 
وإتقانها وفي الوقت ذاته ســتضيف 
شيئا جميال لك، ولتنتشل ذاتك وكيانك 
وحتى نقاء عفويتك من طرقات املارة 
الذين ال هدف لهم سوى الوقوف حجر 

عثرة في طريقك.


