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تصحيح املسار 
رهن االختيار

هنا الكويت

جاسم احلمر

انتخبني شكرًا

بيت القصيد

عبد الهادي وسام األصقة العجمي

أم عامر الضبع وهي أكثر مخلوقات اهللا خيانة 
وغدرا، ال يثمر فيها املعروف ولها قصة مع مجيرها 
صارت مثال للغدر واجلحود مثل جرو الســوء، 

ومن هنا قال زهير بن أبي سلمى:
ومن يجعل املعروف في غير أهله

يكن حمده ذمــا عليه ويندم
لقد بات من املألوف نكران املعروف وجحود 
النعم عندنا، وهذه العينة متوافرة عندنا ونسمع 
قصصا يشيب لها الرأس، خاصة في وقتنا هذا 
األغبر، حتى أصبحت «اللئامة» شــهامة وضاع 
املعروف في أروقة خاربي الضمائر، وليت نكران 
املعروف يقف عند هذا احلد لسكتنا على مضض، 
ولكن منكر املعروف يسيء ملن أحسن إليه وهذه 
نذالة ما بعدها نذالة، مع العلم أن إسداء املعروف 
وصنع اجلميل وشاح األشراف وحلية املؤمنني، 
ومن هنا قال الناس «خيرا تعمل شرا تلقى» ومن 

ال يشكر اهللا ال يشكر الناس.
يقول املولى عز وجل: (ومن شكر فإمنا يشكر 
لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كرمي) النمل: ٤٠، 
واحلمد هللا الذي ال يحمد على مكروه سواه فإن 
ضاع املعروف عند اجلاحد فلن يضيع عند اهللا 
تعالى، وقد سمي املعروف معروفا ألن النفوس 
تعرفه وحتبه وترتاح له وتشهد مبالءمته للفطرة، 

فما بال بعض الناس ينكره! 
واحلمد هللا أن صنائع املعروف تقي مصارع 
السوء، فال يندمن أحد على إسداء املعروف وفعل 
اخليــر، وال يظنن أحــد أن اهللا غافل عما يفعله 
الظاملون، فنكران املعروف هو سبب زوال النعم 
قضى بذلك امللك احلق العــادل، قال األصمعي 
سمعت أعرابيا يقول: أسرع الذنوب عقوبة نكران 
املعروف، ومن قصة أم عامر أن جماعة من العرب 
خرجت للصيد فعرضت لهم أم عامر فطاردوها 
في يوم حــار فدخلت بيت أعرابي وهم وراءها 
فاخترط ســيفه وقال لهم: إنها في جواري وال 
ســبيل لكم عليها فانصرفوا، فأحضر لها ماء 
وسقاها حليبا من شاته فشربت فلما رأى ذلك 
نام، فما ان نام حتى وثبت أم عامر إليه وبقرت 
بطنه، وفي الصباح رأى ابن عم األعرابي ما حدث 
له فعلم أنها أم عامر فتبع أثرها حتى حلقها فرماها 

بسهم قتلها وقال:
ومن يصنع املعروف في غير أهله

يالقي الذي القى مجير أم عامر
ببيته لها حني استجارت  أدام 

لتأمــن ألبان اللقــاح الدرائر
فأســمنها حتى إذا ما تكاملت

فرتــه بأنيــاب لهــا وأظافر
فقل لذوي املعروف هذا جزاء من

بدا يصنع املعروف في غير شاكر
من هنا أقول إن نكران املعروف من شــيم 
اللئام، والنفوس الكرمية ال جتازي اإلحســان 
بالنكران، وإمنا تعرف ألهل املعروف حقهم هذا، 

ودمتم ساملني.

عدم إحساس الفرد بالعدالة االجتماعية يدفعه 
ألن يحقق العدالة على طريقته، فيصبح في ذهن 
الغالبية أن كل شيء مباح، وأي شيء يستطيع 
الوصول إليه هو حق من حقوقه، فيصبح الوضع 
في املجتمع «مخامط» الكل يريد أخذ كل شيء، 
وشخصية «الذيب» الذي يتفاخر بتجاوزه القانون، 
وأخذ حقوق اآلخرين، هي الشخصية التي يطمح 
أفراد املجتمع للوصول إليها، وكلما جتاوزت أحبك 
أفــراد املجتمع أكثر، وكلما التزمت في القانون 
أصبح (درويش) ال يعرف مصلحة نفسه، وتصبح 
الطيبة غباء، واخلداع يصبح ذكاء، والغدر أصبح 
دهاء، وسرقة املال العام بطولة، واإلنسانية تقسم 
على حسب العرق واللون واملذهب، وغالبا بتحليلك 
لهذا النوع من املجتمعات تســتغرب من مدى 
قربه من قانون الغاب، وكأنهما خطان متوازنان.
جنــاح أي مجتمع يعتمد علــى النجاحات 
الصغيرة لألفــراد أو الفئــات الصغيرة، تتم 
رعايتها وتنميتها من املجتمع حتى تكبر، ومع 
زيادة هذه النجاحات ينعكس ذلك على املجتمع 
فيصبح ناجحا، واملجتمعات التي ال توجد فيها 
عدالة اجتماعية تهمش هذه النجاحات الصغيرة، 
وتدمر دون وعي البيئات الراعية لها، باحملسوبية 
واملعارف وفكرة «من صادها عشى عياله» تصبح 
هي املســيطرة، عندما ال تعطي الدولة املواطن 
حقوقــه، يبحث عن كيانــات أصغر متكنه من 
الكيانات  احلصول عليها، ويصبح والؤه لهذه 
أو الهويات الصغرى، ومستعد ألن يضحي في 
سبيلها، ليس حبا فيها، بل سعيا الستمرار حصوله 
على حقوقه أو مكتسبات ال يستحقها، ويصبح 
املجتمع ممزقا، وبالتالــي فإن توحيد املجتمع 
يكون بإضعاف هذه الكيانات، وإضعافها يكون 

بتحقيق العدالة االجتماعية.
املجتمع يشكل شــخصية الفرد ومستوى 
طموحه وســلوكه وعاداته، الفرد الذي يرتكب 
جرمية، هي فعل فردي، لكن غالبا يكون املجتمع 
مشاركا بشكل غير مباشر في اجلرمية، فاملجرم 
هو نتيجة جماعة، واملبدع كذلك، لذلك املجتمع 
الراغب في إنتــاج املبدعني يجب أن يطبق فيه 
الفرد العدالة االجتماعية على نفســه أوال، ثم 
يطالب بتحقيقها من وإلــى اآلخرين ثانيا، فال 
ميكن ملجتمع يســود فيه «املخامط» أن ينتج 
إبداعــا، ألن األفكار اإلبداعيــة حتتاج الى بيئة 

صحية لتثمر فيها.

تعد التجربة الدميوقراطية الكويتية حالة 
خاصة كونها األولى في املنطقة، وعلى الرغم 
من أننا قطعنا شــوطا طويال في جتارب 
انتخابية برملانية عديــدة، إال أنها تعتبر 
حديثة ومستمرة في التطوير والتحديث. 
ال شك أن اخلطاب السامي الذي ألقاه 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، نيابة 
عن أخيه صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظهما اهللا ورعاهما، نقطة حتول 
في تاريخ الكويت السياسي احلديث، فبعد 
اشتداد الصراعات بني األقطاب احلكومية 
والبرملانية، جاء هذا القرار التاريخي بالعودة 
لإلرادة الشعبية من جديد لنضرب موعدا 
مع عرس دميوقراطي آخر حتت شــعار 

«تصحيح املسار».
ولعل أبرز ما استجد في هذا العرس 
الدميوقراطي إضافة مناطق جديدة للدوائر 
االنتخابية اخلمس إلعطاء حق االختيار 
ألكبر شريحة ممكنة من املواطنني للمشاركة 
في االنتخابات البرملانية حرموا منها سابقا، 
باإلضافة إلى اعتماد كشوفات الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية كدليل للقيد االنتخابي 
واالستدالل على مقر السكن لسد ثغرات 
ســابقة في نقل األصوات االنتخابية بني 
الدوائر، ما يجعل املخرجات لدينا أكثر دقة 
من السابق، وهي محاولة ستتضح أكثر 
بعد ظهور نتائج االنتخابات. كما ذكرنا أن 
العملية االنتخابية الكويتية مرت مبراحل 
عديدة وهي قيــد عملية التطوير ملواكبة 

كل التطلعات واآلمال.
العملية االنتخابية قد يشوبها العديد 
من الشوائب، وهنا يأتي دور الناخبني في 
حرصهم وأمانتهم في االختيار الصحيح 
قدر اإلمكان، وال يخفى عليكم أننا سنتحمل 
نتائج اختياراتنا، وسنحّمل الكويت عبئا 
باالختيار  املنشــودة  للتنمية  معاكســا 
اخلطأ، فقد علمتنا التجارب السابقة مدى 
القصور التشريعي لدى العديد من النواب 
السابقني وانشغالهم بكثير من التصادمات 
والصراعات كأضــداد، وبرزت الفوضى 

وتوقفت مصالح البالد والعباد. 
في النهاية، تصحيح املسار هو رهن 
اختياراتنا وملن نضع أصواتنا بالصناديق 

والتجارب خير برهان. 
في اخلتام، نسأل اهللا العلي القدير أن 
يجعل أمورنا خيــرا، وأن يحفظ قيادتنا 
ويلهمهم ملا هو خيــر وصالح للكويت، 
وجميعنا مــن الكويت نبدأ وإلى الكويت 

ننتهي، ودمتم بخير.

لكل مواطن ومواطنة على أرض هذا 
الوطن الغالي، لكل شخص كان سببا 
في التغيير وطالب بعهد جديد مزروع 
باألمل واخليرات، اسمعوا مني نصيحة 
فإن أعجبتكم فاعملوا بها «لنتِق اهللا في 
وطننا» فإذا كانت بدأت مسيرة إصالح 
فال تفسدوها باختياراتكم في انتخابات 
مجلس األمة املقبل، ال تدعو مجاال بينكم 
للمجامــالت، راعوا مصالح الوطن ال 
مصاحلكم، أحبــوا الوطن وانتقوا له 

األفضل وليس القريب والصديق.
أيام قليلــة تفصلنا عن انتخابات 
مجلس األمة والتي ستقام على آليات 
تطبق ألول مرة فــي تاريخ كويتنا، 
البطاقة  فالتصويت سيتم عن طريق 
املدنية، في حني أن لدينا حكومة جديدة 
تسعى بكل طاقتها إلى إقامة انتخابات 
نزيهة، وفي ظل هذا املشــهد اجلميل 
املبشــر باخلير ظهــر البعض ممن 
يفسدون علينا األمر ويقحمون أنفسهم 
إلفساد عملية اإلصالح، وأقصد بهؤالء 
هم من يزجون بأســمائهم ويحدثون 
حالة من الشقاق وهم على يقني كامل 
بأن قدراتهــم وإمكانياتهم لن تتوافق 
مع متطلبات املرحلــة القادمة، إال أن 
رغبتهم في الظهور االجتماعي يدفعهم 
للتضحية مبصلحــة الوطن مقدمني 

مطامعهم الشخصية.
كثرة عدد املرشحني قد يعد ظاهرة 
صحية سياســيا، إال أنه وبحســب 
الظروف التي ميــر بها وطننا الغالي 
فإنني أراها بالشيء الضار، فزيادة عدد 
املرشحني تتسبب في تفتت وتشتيت 
الكتل االنتخابية، وبالتالي فإن معدالت 
النجاح لن تكون مضمونة للجميع حتى 
املرشحني األقوى لن يسلموا من هذا، 
وســيرفع اجلميع شــعار «انتخبني 

شكرا»، على أمل الفوز.
أمامنا جميعا فرصة عظيمة إلثبات 
للكويت واستقرارها، فرصتنا  والئنا 
لنثبت أننا بالفعــل تغيرنا، وأننا قد 
نفرنا من الفســاد ولن نتقبله مجددا 
على أنفسنا، انتخبوا من ميتلك قدرة 
على إحداث التغيير، من يحفظ األمانة 

ويصون القسم.

املنتظر. وليس عيبا أن ندرس جتارب 
ناجحة في الدول الشــقيقة والصديقة 
القريبة في مجال جذب وتوطني املراكز 
الطبية العاملية واالستفادة منها لتطوير 
النظام الصحي وتعزيز قدراته وتقليص 
ميزانيات العالج باخلارج التي يجب أال 
تستمر إلى ما ال نهاية. وإن االستثمار 
املشترك في القطاع الصحي من خالل 
مشــاريع عمالقة هو في الواقع إضافة 
مهمة لالستثمار في الصحة ودفع عجلة 

التنمية املستدامة إلى األمام.
وهناك أيضا محاوالت ســابقة قد 
تكون لها ســجالت وتوثيق لالستفادة 
منها والبناء عليهــا وأقربها احملادثات 
مع مستشــفيات جامعة ســيئول في 
كوريا وقبلها مع مستشــفى فرنسي 
متخصص في عالج السرطان ومجموعات 
مستشــفيات أميركية عاملية فيجب أال 
نبدأ من الصفر من جديد حملاولة حتقيق 
احللــم من أجل أجيال قادمة تنظر إلينا 
نظرة تقدير وامتنان حلرصنا على التميز 
واالرتقاء بــأداء النظام الصحي ونقل 

إجنازاته إلى العاملية والتميز.

الصور املتحركة في الواليات املتحدة عام 
١٩٢٧، وهي أكادميية فخرية، لتأتي بعد ذلك 
أكادميية جائزة األوسكار ألفضل األفالم، 
وقد أصبحت أهم جائزة ســينمائية في 
العالم. أما بالنسبة ملصمم متثال األوسكار 
فهو النحات األميركي جورج ســتانلي، 
والذي يجسد في التمثال املطلي بالذهب 
صورة محارب يحمل سيفا على بكرة الفيلم 
السينمائي، وتصل تكلفة التمثال الواحد 
إلى ما يقرب من ٢٠ ألف دوالر، حيث تبلغ 
تكلفة حفالت األوسكار تقريبا ٤٤ مليون 
دوالر. لتصبح مدينة لوس أجنلوس الرابح 
األكبر مع إيرادات اقتصادية بحدود ١٣٠

مليون دوالر.
تصدرت  أكبر شركات اإلنتاج والتوزيع السينمائي: 
«والت ديزني» شركات اإلنتاج في هوليوود 
بإنتــاج بلغ ٥٩٢ فيلمــا، إذ بلغ مجموع 
إيراداتها ٤٠ مليار دوالر، خالل فترة ما 
بني عامي ١٩٩٥ و٢٠٢٢. تلتها شركة «وارنر 
براذرز» بإيرادات بلغت ٣٦ مليار دوالر 
خالل الفترة ذاتهــا. كما حلت في املركز 
الثالث شركة «سوني» بإيرادات بلغت ٣٠

مليار دوالر.

املراكز الطبية العاملية املتميزة من خالل 
جذب وتشجيع فتح مراكز وفروع عاملية 
بالكويت بعد التأكد من توافر القوانني 
والقرارات املشجعة لذلك وتوافر الرؤية 
واإلرادة ألن احللم ال يصعب حتقيقه مع 
وجود البنية األساسية بالقطاع الصحي 
واخلدمــات املعاونة لــه وهي العنصر 

الرئيسي املشجع على حتقيق احللم.
وإن دراسة جدوى فنية واقتصادية 
قد تكشف عن املردود اإليجابي ملثل هذا 
االستثمار وقد تكون مبررا ملتخذي القرار 

في هوليوود على األفالم التي كانت تعرض 
في جميع أنحاء الواليات املتحدة، وامتلكت 
خمس شركات على دور العرض مثل وارنر 
براذرز، باراماونــت وغيرها. خالل هذه 
الفترة لم يكن لدى جنوم السينما سوى 
التعاقد مع تلك األستوديوهات إلى أن قامت 
احملكمة العليا بإلغاء تلك العقود احلصرية 
مع تلك األستوديوهات، والذي أعتبر هذا 
القرار مبنزلة نهاية غير رسمية «للعصر 

الذهبي لهوليوود». 
جائزة األوسكار: تأسست أكادميية فنون وعلوم 

دراســات جدوى تقنع متخذي القرار 
باملضي قدما نحو جعل الكويت مركزا 
طبيا عامليا من خالل اتفاقيات وتعاقدات 
مع املراكز واملستشفيات العاملية بدال من 
استمرار الوضع احلالي للعالج باخلارج 

دون استقدام وتوطني املراكز العاملية.
وفي السياق نفسه، فإن الصناعات 
الدوائية فــي الكويت ميكن أن تنتعش 
وتتطور من خالل جذب الشركات العاملية 
لفتح فروع لها في الكويت فقد آن األوان 
ولو كان متأخرا لرؤية الكويت على خارطة 

املنطقة فــي محاولة للتخلص من هيمنة 
أديسون، حيث  شركة أسســها توماس 
كانت حتتكر إنتاج األفالم وتوزيعها في 
أميركا مبوجب براءة اختراع آلة العرض 
السينمائية التي اخترعها. وبنيت في املنطقة 
أستوديوهات ومختبرات سينمائية أثناء 
احلرب العاملية األولى في تطور ســاعد 
صناعة السينما األميركية، التي أصبحت 

تدر أرباحا كبيرة.
العصر الذهبي: مع نهاية عصر األفالم الصامتة 
عام ١٩٤٨، سيطرت أستوديوهات األفالم 

ليس حلما صعب حتقيقه أن تكون 
الكويت مركزا طبيا عامليا متميزا بل قد 
يكون من السهل حتقيقه من خالل اإلرادة 
والتصميم والتقييم للبنية األساسية التي 
تستطيع أن حتتضن وترعى مثل هذا 
املشروع الذي ما ان يظهر في األفق إال 
ويختفي، مع العلم أن لدينا مستشفيات 
مثل مستشــفى جابر ومدينة اجلهراء 
الطبية والتي كانت منذ إقامتها ضمن حلم 
التشغيل واإلرادة غير التقليدية من خالل 
اتفاقيات مع املستشفيات واملراكز العاملية.
كذلك فإن مركز مكافحة الســرطان 
اجلديد كان أيضا ضمن سياق التخطيط 
جلعل الكويت مركزا طبيا عامليا يجذب 
املرضى من دول املنطقة ويقدم خدماته 
للمواطنني بديال أو مساعدا للعالج باخلارج 
في ضوء ارتفاع تكاليف العالج باخلارج 
بينما املستشفيات العاملية ميكنها أن تفتح 
فروعا لها بالكويت إن توافرت الظروف.

وأعتقد أن الشــراكة بــني القطاع 
الطبي  املجــال  األجنبــي والدولة في 
وتدخل اجلهات املختصة لتشجيع جذب 
االســتثمار األجنبي قادرة على تقدمي 

«هي مدينة الفن، ورمز صناعة األفالم 
السينمائية في الواليات املتحدة والعالم، 

وبوابة الشهرة للنجوم».
في مدينــة لوس أجنلــوس بوالية 
كاليفورنيا، يقع حي هوليوود املرادف لعالم 
السحر واملال وقوة صناعة الترفيه، باعتباره 
عاصمة صناعة السينما في العالم، إذ تعد 
هوليوود موطنا للعديد من أستوديوهات 

التلفزيون واألفالم وشركات اإلنتاج.
تقع هوليوود شــمال غــرب مركز 
مدينة لوس أجنلوس، وأسست عام ١٩٠٣، 
وعرفت لدى سكانها األصليني باسم «وادي 
كاهونغا»، املمتــد إلى ما وراء ممر جبال 
سانتا مونيكا. ولرمبا من الصعب تخيل أن 
مدينة املشاهير كانت في عام ١٨٥٣ مجرد 
قرية، أقيمت على أرضها أكواخ بسيطة، 
إال أنه على مدار العقدين التاليني، أصبحت 

املنطقة مجتمعا زراعيا مزدهرا.
أول فيلم:  صور أول فيلم في هوليوود عام 
١٩٠٨، حني قدمت إليها من شيكاغو مجموعة 
تصوير تابعة لشــركة سينمائية صغيرة 
لتصوير فيلم «دي مونت كريستو»، وانتقل 
عدد من الشركات السينمائية الصغيرة إلى 

التواصل وامتهان «التفاهة». وكثير من 
املراهقني والشــباب يجهلون أن اغلب 
ممتلكات هؤالء املشاهير ما هي إال «هبات» 
بعضهــا مجهول املصــدر، واملمتلكات 
األخرى مؤجرة، وأخرى للتسويق فقط 
أو بدعم من أفراد أو شركات من ضمنها 

السفرات والطيارات اخلاصة وغيرها.
ففــي بعض الــدول الغربية، أثيرت 
احلمالت ضد هؤالء التافهني، حيث رفعوا 
شعارهم الشهير «ال جتعلوا من احلمقى 
مشــاهير» وطالبوا بفرض رسوم على 
احملتوى الذي يقدمونه، حتى انه يتعني 
عليهم اإلفصاح عن أي فلتر يســتخدم 
لتصوير أنفسهم وعن مصادر أموالهم، 
حتى ال يساء استغالل الشباب ثم يغرر 
بهم الحقا، فنحن من يساعدهم على ذلك 
مبتابعتهم وتصديقهم ومتابعة حياتهم 

ويومياتهم وتفاهاتهم.
٭ بالقلم األحمر: لــو امتلكوا كنوز الدنيا، 

يبقون في نظر املجتمع «تافهني».

السخيفة وأصبحوا أثرياء، حتى رسخت 
فكرة أن املشاهير ينعمون بحياة أفضل من 
أصحاب الشهادات، واملثقفني، والعاملني.
فتدنــي الوعي الفكــري، والثقافي 
البطالة، والتأثر بحياة  وارتفاع معدالت 
األثرياء املزيفة، اصبح يهدد الشباب سلبا، 
والفرصة الذهبية للوصول للثراء الفاحش 
هو فتح حساب في احد تطبيقات وسائل 

غير املقبولة والال أخالقية.
األكبر يقع علــى الصحافة،  العتب 
التي تلمع هذه الفئة وتصنفهم على انهم 
«مؤثرون» أو «جنوم الشــهرة»، وتبدأ 
األخبار والعناوين تنتشر ومتأل الصفحات 
والدعايــات واإلعالنات، بل وحتى كتابة 
تقارير عن حياتهم البائسة قبل الشهرة 
وكيف حتولت لألفضل بعد نشرهم املقاطع 

حب الشــهرة والبحث عن املال في 
عصر السوشيال ميديا، وضع كثيرا من 
الشباب على شفير الهاوية، خاصة فئة 
املراهقني الذيــن اجنرفوا خلف العوملة 
الرخــص، فتركوا  املزيفة ومشــاهير 
وظائفهم، و«نقعوا» شــهاداتهم وجلأوا 
لصنع محتوى تافه وغير هادف يدر املال، 
فامتهنوا التفاهــة وأصبحوا عبئا ثقيال 
على املجتمع وآفة جديدة تهدد األطفال 

وطموحات شباب املستقبل.
املراهقني  أثرت فــي  حياة مزيفة 
الفريســة  الذين اصبحوا  واألطفال، 
السهلة ووقعوا في فخ شهرة وسائل 
التواصل، فأصبح البعض يبحث عن 
أي موضــوع يثير اجلدل به، حتى لو 
كان على حساب كرامته أو سمعته أو 
مكانته االجتماعية، فأصبح الوضع أشبه 
البرامج  بالطبيعي عندما نتصفح في 
ونشــاهد مقاطع «التعري» والرقص 
الرخيص، والكالم البذيء والسلوكيات 

بالقلم األحمر

آفة جديدة
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التعليم العالي ليقوم بإجراء ما إلعادة النظر 
في تلك املخصصات املالية ومراعاة ظروف 
املعيشة الباهظة في اخلارج. ومن ناحية 
أخرى نقول إن الڤيزا التي يقوم الطالب 
باســتخراجها تكلف تقريبا ١٥٠٠ د.ك، 
لكي متكنه من اإلقامة في أوروبا طوال 
فترة دراسته فيها والتي متتد إلى ست 
سنوات وزيادة، والتي يتكبدها الطالب، 
عالوة على مشكلة نزول تذكرة السفر، 
باإلضافة لعدم وجود مستحقات سنوية، 

وال تأمني صحي! 
وبناء على كل ما مت تناوله في مقالنا هذا 
نقول إن الدولة مطالبة بإعادة النظر في هذه 
القضية التي تشكل هاجسا مؤرقا كبيرا 
ألبنائنا الطلبة، ميكنها أن تؤثر على مستوى 
حتصيلهم العلمي في بالد الغربة، إضافة 
للعديد من الضغوطات التي يعيشــونها 
بعيدا عن أهلهــم وذويهم وأحبائهم في 
سبيل العودة لبلدهم األم بأعلى الشهادات 

وخدمة بلدهم.. واهللا املوفق.

يذكر في زيادتها، على الرغم من التغيرات 
الكبيرة التي حدثت في العالم أجمع منذ 
ذلك التاريــخ، إذ كيف ميكن للطالب أن 
يتعايش مع الظروف املالية احلالية بنفس 

املخصصات القدمية التي لم تتغير؟! 
إن هذا األمــر يحتاج الوقوف عنده 
بشكل جلي من قبل املسؤولني في الدولة 
وعلى رأسهم معالي وزير التربية ووكيل 

وعلى ســبيل املثال فإننا هنا ومن هذا 
املقال جند أن هناك تقصيرا واضحا في 
هذا الصــدد يتمثل بجانب مهم في هذا 

السياق وهو املخصصات املالية. 
فعلى ســبيل املثال أيضا نقول بأن 
املخصصات املاليــة لطلبتنا في اململكة 
املتحدة مازالت على وضعها منذ سنوات 
وحتديدا منذ ٢٠١٦ لم يطرأ عليها تغيير 

لكــي تقوم قائمة أي أمة أو دولة من 
الدول فــي العالم، فإنها لن تقوم إال من 
خالل شريحة الشباب الذين هم عماد أي 
مجتمع في العالم، فهم األساس وهم من 
يجب االهتمام بهم بكل الوسائل، وهم من 
يجب أن يكونوا حتت دائرة االهتمام الدائم.

ولعله مبكان سرد تلك املقدمة التي البد 
منها للتأكيد على دور الشــباب في بناء 
األوطان ونتاج املستقبل وعمود الكويت 
الفقري. وما نعنيه هنا طلبتنا من الشباب 
املبتعثني في خارج البالد لتلقي علومهم، 
وهم بال شك عددهم كبير وال يستهان به. 
فآلوا على أنفسهم أن يتغربوا ويتجهوا 
شرقا وغربا لالستزادة والنهل من العلوم 
في دول بعيدة ألجل أن يعودوا في نهاية 
املطــاف إلى بلدهم الكويت متســلحني 
بشهاداتهم العالية، ليساهموا ببناء بلدهم 
من واقع علمهم وخبرتهم خالل سنوات 
الغربة تلك. فاألجدر والوضع بهذا الشكل 
أن يكون االهتمام بهم على قدر املسؤولية. 

من الواقع
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