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نحن في احلقيقة نحتاج إلى تطبيق رادع وموجع الحترام 
القوانني ال نحتاج للجان تراقب املجتمع والسلوكيات اخلارجة 

عن السلوك العام فحسب!
من القبيح أن الشباب اليوم متأثرون بالتقليد األعمى في كل 
شيء ومن أخطر التصرفات والسلوكيات والظواهر االجتماعية 
السلبية التي ظهرت على شبابنا التأثر بالنهج السياسي اخلارج 
عن املمارسة في انتخابات القوائم الطالبية كمثال حي نشاهده 

ونرصده كل عام دراسي من البداية!
بالطبع اجلامعات والكليات واملعاهد العليا تطبق روح املمارسة 
الدميوقراطية باملجتمع الطالبي حتى يعتاد على حرية التعبير عن 
الرأي واملطالبة باملكتسبات اإلدارية والفنية التي تعيق مسيرته 
التعليمية خالل ســنوات الدراسة وتصنع هذه املمارسة جيال 
متحضرا من الشــباب يتفهم احلياة السياسية العامة ودورها 
باملجتمــع الطالبي واملجتمع احمليط خارج أســوار جامعته أو 
كليته ليصبح قائدا ناضجا يســتطيع ممارسة دوره باملجتمع 

احلضاري مما تعلمه في معترك حياته الدراسية!
لكن هناك ممارسات سلبية طاغية على سلوكيات املجتمع 
الطالبي تدعونا للمطالبة مبزيد من احلرص والتوجيه الصحيح 
في ســن قرارات وقوانني جديدة تراعي التزام هؤالء الشباب 
بالســلوك األخالقي واالجتماعي والوطني من مقاعد الدراسة 

قبل اندماجهم باملجتمع الوظيفي وباحلياة العامة!
لذلك نقول إن على اإلخوة النواب كل في موقعه هو شريك 
بلجنة «الظواهر السلبية» بالتوجيه واإلرشاد والرقابة واحملاسبة 
بتطبيق نصوص الدستور واحترام ما جاء من توجيهات القيادة 
السياسية في «وثيقة العهد اجلديد» من حيث نبذ اخلطاب الفئوي 
والقبلي والطائفي وتصحيح السلوكيات السلبية اخلاطئة والتي 
متارسها بعض املجتمعات الطالبية دومنا وازع من اخللق القومي 
متأثرين بفوضى التمرد على املجتمع والتطاول على األعراف 

وتقاليد مجتمعنا!
إن اخلروج عن مفاهيم اخلطاب الســامي من قبل الشباب 
هو بال شــك جرس اإلنذار الذي نقرعه اليوم حتى تفطن قاعة 
«عبداهللا السالم» بأعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية، وليس 
فقط جلنة «الظواهر السلبية» ألننا جميعا شركاء بردع وتوجيه 

املجتمع الشبابي لطريق الصواب والسلوك!
إن جلنة الظواهر السلبية لن تنجح في تنفيذ الرقابة املجتمعية 
إذا مــا تخلت عن اجلوانب اإليجابيــة التي جاءت في اخلطاب 
السياســي «وثيقة العهد اجلديد» وألنهم شــركاء في مسيرة 
االستقرار والهدوء والقضاء على الفساد املجتمعي وكل السلوكيات 
اإلنسانية التي ميارسها املجتمع الشــبابي والذي هو الثروة 
الوطنية األهم ملستقبل منفتح على دميوقراطية توجيهية حتترم 
الرأي والرأي اآلخر دومنا متييز وإبعاد، ودومنا تكتالت تفرق 
مجتمعنا الواحد الذي اعتاد أن يكون منذ زمن طويل، واليزال 
مجتمع «األسرة الكويتية الواحدة»، من هنا نحن نؤكد احلرص 
على ردع كل املزايدات على قيم وعادات وسلوكيات مجتمعنا 
الكويتي األصيل بقيمه املوروثة والراسخة عن اآلباء واألجداد.
وال راية تعلو على راية الوطن العزيز، وال قوة إال باهللا، وال 

التزام بوثيقة إال بوثيقة العهد اجلديد، واهللا من وراء القصد!

يتألف االقتصاد من أربعة قطاعات أساسية هي: القطاع األول 
الزراعة والصيد والتعدين، والقطاع الثاني التصنيع، والقطاع 
الثالث اخلدمات، والقطاع الرابع اقتصاد املعرفة، وتنتمي صناعة 
الترفيه إلى اخلدمات، لكنها تزداد ارتباطا أكثر فأكثر بالقطاع 
الرابع أي املعرفة وأحد أهم القطاعات الداعمة لالقتصاد اإلبداعي. 
صناعــة الترفيه من الصناعات الرائــدة التي تؤدي دورا 
اســتراتيجيا ومحوريا في التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
وتعزيــز الصحة العامة، وتغيير صــورة املجتمع من مجتمع 
ميت إلى مجتمع نابض باحلياة جاذب للسياح، وتعزيز السياحة 
الداخلية في االقتصاد الوطني. العالقة بني اإلنســان والترفيه 
عالقة تبعث على السعادة والتسامح والصفاء الذهني والنشاط 
واحليوية، مما يعزز الدور اإلنساني في العملية اإلنتاجية للفرد 
واملجتمع كنشاط مكمل لإلنتاج ويحسن من مستويات جودة 
احلياة والسعادة املجتمعية، ومن املستلزمات الضرورية لبناء 
مجتمعات مستدامة الشخصية املتوازنة للفرد، حيث ارتبطت 
ارتباطا وثيقا بالبرامج التعليمية والتثقيفية والترويحية للصغار 
والكبار، واألنشــطة الرياضية، والصناعــات اإلبداعية املادية 
والالمادية والروحية، وغيرها من النشاطات احليوية اليومية في 
حياة كل إنسان، وأكثر القطاعات االقتصادية توليدا للوظائف.
نعيش في الكويت حالة اشتباك بني الفكر الثقافي املتنوع 
والفكر الديني األصولي حول صناعة الترفيه ومجاالته ومساراته، 
مع انه ال ميكن اعتبار الصناعات الثقافية عدوا ملورثاتنا وثوابتنا 
املجتمعية، لذلك يتطلب منا جرأة توازي التنوع الثقافي كأحد 
أهم التحوالت التي يعيشها العالم اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، 
والتنافسية العاملية لصناعة أشكال جديدة من الترفيه، مبا يضمن 
جذب املستهلك، وفتح فرص جديدة وجني األرباح للقطاع الذي 
صار جاذبا لرؤوس األموال والباحثني عن فرص عمل، ورافدا 
اقتصاديا لتنمية االقتصاد والناجت احمللي غير النفطي، وجزءا 

من الدورة االقتصادية.
هنا تأتــي اإلرادة وجرأة القرار حلياة حتتاج إلى االزدهار 
والتطــور، وحترير األفكار والعقول مبعاجلات علمية وفكرية 
معمقة لتفكيك االشــتباكات املعقدة فــي األفكار، وبني ذهنية 

املاضي وذهنية احلاضر واملستقبل.
إيجاد تشريعات وآليات مشجعة خللق صناعة ترفيه وجذب 
القطاع اخلاص، عبر ترسيخ فكرة االرتباط بني الترفيه واإلنتاج 
مبشــاركة اختصاصيني للربط بني مســائل الترفيه واألبعاد 

التنموية واملجتمعية.
الكويت متتلــك عقوال ومبادرات إبداعيــة للنهوض بهذه 
الصناعة، لكنها حتتاج إلى تكامل مؤسســي واهتمام ورعاية، 
لتنمو وتسهم تدريجيا بأثر اقتصادي متنام ومستدام لصناعة 
متطورة، األمر ال يقتصر على املؤسسات الرسمية فقط، وإمنا 
هو فعل مجتمعي عام كأحد أهــم مدخالت التربية التي متثل 
املجتمع وحتصنــه من العنف املجتمعي والتطرف والتعصب، 
ومتكنه من النظر إلى املستقبل بتفاؤل وإيجابية، وقدرة على 
خلق بيئة وفرص استثمارية سواء كان في مجال السياحة أو 
الفنون أو الثقافة كمدخل اقتصادي استثماري ال يتلقى الدعم 

والرعاية فقط من اجلهات الرسمية.
اجلهات االقتصادية عليها أن تدرك أهمية صناعة الترفيه في 
بناء منظومة ثقافية، فنية وابداعية مجتمعية تسمح مبشاركة 
فكريــة وإقرار ثقافة احلوار، حتى ال نبقى أســرى العزلة، أو 
اإللغاء، أو اإلقصاء، وجتاهل الشعوب واحلضارات والثقافات 
والقيم واحلدود اجلغرافية والسياسية واالقتصادية القائمة في 
العالم بشكل يليق بالكويت كمنارة اإلشعاع احلضاري والثقافي 

والتنوير.. ويخطئ كل من يعاند هذه احلقائق أو يتجاهلها!
عز الكالم: النمو االقتصادي واالزدهار يجعل املجتمعات أكثر سعادة.

نالت الكويت منصب نائب احتاد 
الصحافيني العرب في القاهرة ممثلة 
بانتخاب أو ما يعــد «تزكية» رئيس 
مجلــس إدارة جمعيــة الصحافيني 
الكويتية الزميل عدنان الراشد، حيث 
املنصب عن جدارة  لهذا  االستحقاق 
نائبا لرئيس االحتــاد للمرة الثانية، 
بينما متت إعادة انتخاب رئيس نقابة 
الصحافيني العراقيــني مؤيد الالمي 

رئيسا لالحتاد مرة أخرى.
انطلقت أعمال املؤمتر الثالثاء ١٨
أكتوبر في القاهرة األسبوع املاضي 
برعاية رئيس جمهورية مصر العربية 
الرئيس عبد الفتاح السيسي حتت شعار 
«حرية.. مهنية.. مسؤولية»، ومبشاركة 
وفود من ١٨ دولة عربية.. منها الكويت. 
ويبدو أن شــعار هذا العام النطالق 
مؤمتر احتاد الصحافيني العرب يؤكد 
أن الصحافــة البد أن تتمتع باحلرية 
في التعبير عن الرأي والكلمة احلرة 
التي ال تخالف القوانني واألعراف، وأن 
املهنية واالحترافية يجب أن حتكما 
العمل الصحافي في أوطاننا العربية، 
وأن املسؤولية كل املسؤولية تكمن في 
التأهيل احلقيقي للصحافيني الشباب 
من الكويتيني وكل بلد ومواطنيها. ومع 
انطالق عالــم الصحافة اإللكترونية 
أصبحت هناك ضرورة الختيار وانتقاء 
القلــم املؤثر في الرأي العام واحملفز 
للعقول اجلمعية في املجتمع واملناقش 
لقضاياه املصيرية، لذلك من منطلق 
هذا املؤمتر اإلقليمي اخلليجي العربي 
يجب أن تتضافر اجلهود بني الكويت 
والدول الـ ١٨ التي شاركت في املؤمتر 
على مستوى إقامة الورشات والدورات 
الصحافية وتبادل اخلبرات بني الدول 

احلاضرة في القاهرة.
ومازالت الصحافة الكويتية مزهرة 
بأقالم كتابها ومحرريها، وبدوري أبارك 
لألخ عدنان الراشد رئيس مجلس إدارة 
جمعية الصحافيني الكويتية، متمنيا 
له كل اخليــر، وأن نرى الصحافيني 
الكويتيني من الشباب يعملون مبهنية 
واحترافيــة ومســؤولية كاملة كما 
عهدناهم دائما بالتركيز على احملتوى 
والبعد عن التحيز.. وأن تكون مهنة 
الصحافة متطورة بقوالب احلداثة وما 

بعد احلداثة في كل وقت وحني.

فــي ظل غيــاب املواهب وغياب 
التخطيط واالهتمام الصحيح املبني 
على طرق علميــة حديثة في بعض 
األندية، أصبحت املراحل السنية تعيش 
واقعا تعيسا في كل شيء، فميزانية 
النادي ال يصرف منها على البراعم إال 
نسبة ضئيلة، بينما يذهب أغلبها إلى 
فرق الدرجة األولى وأجهزتها الفنية 
واإلدارية واحملترفني. لذلك بدأت تظهر 
لنا األكادمييات املختصة في املراحل 
الســنية لكرة القدم خالل السنوات 
األخيرة في جميع احملافظات، وهدف 
الكثير منها الكسب املادي والتجارة 
املفهوم احلقيقي والعلمي  بعيدا عن 
السليم لفكرة األكادمييات الرياضية 
املطبقة في الدول املتقدمة، فأكادميياتهم 
متتلك أطقما فنية على أعلى مستوى 
ملمة بزرع القيم االحترافية والثقافية 
لدى النــشء، باإلضافة إلى تقوميهم 
وتوجيههم بالشكل االحترافي السليم.
يتابــع عمل كثيــر من  ومــن 
األكادمييات الرياضية في الكويت يجد 
أن هناك خلال في منظومة العمل وضعفا 
فنيا في تأســيس الصغار على أهم 
أساسيات اللعبة، فمخرجات األكادمييات 
ضعيفة وال حتقق الفائدة منها إال بنسبة 
ضئيلة، وهذا يعكس أن أغلبية هذه 
األكادمييات وجدت للتسلية والتجارة.
إنقاذ  الرياضة  لذلك على هيئــة 
ما ميكن إنقاذه بوضــع معايير في 
اختيــار املدربني واإلداريني، وبرامج 
رعاية املوهوبني، كشرط أساسي ملنح 
الرخص إلقامة أي مشروع أكادميية 
لكرة القدم للمراحل السنية كما هو 
معمول به في األكادمييات على مستوى 

العالم.
٭ «كشف تســلل»: األكادمييات مدرسة 
منوذجية للتعليم والتهذيب والتدريب 
وزرع ثقافة االحتــراف في النشء، 
وليس كما يحــدث لدينا في غالبية 
األكادمييات من التركيز على التسلية 

والترفيه والربح فقط.

بيد من حديد لكل من تسول له نفسه 
االجتار بها او تهريبها مع التعجيل في 
األحكام الصادرة بحقهم وسرعة تنفيذها 
وحتفيز األسر بتوجيه األبناء ومعرفة 
من يصادقون، وترسيخ الوازع الديني، 
ودور فاعل إعالميــا بزيادة اجلرعات 
التوعوية للتوضيح بخطورة املخدرات، 
وال ننسى أن تعاطي املخدرات مرتبط 
ارتباطا وثيقا بقضايا العنف، وبقضايا 
الرشوة، واالستدانة  السرقات وطلب 

وارتفاع في قضايا الطالق.. إلخ.
٭ آخر الكالم: تعليمات النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
طالل اخلالد مبتابعة شقق اإليجار اليومي 
ملنع استغالها في غير نشاطها أثلجت 
الصدور، وإذا كانت إدارة اآلداب معنية 
بذلك من األســاس، لكن التنبيه عليها 
أمر جيد، ونأمل من وســائل اإلعالم 
انتقاء ما هو صالح للتداول بعيدا عن 
التضخيم وتسليط الضوء على االستثناء 

باعتباره قاعدة.

من األسماء املشاركة، والسؤال أتى من 
خالل ما شاهدته من متيز في عروضهم، 
فكانت اإلجابة: لألسف دكتورة أسماؤهم 
مستبعده من اجلوائز! فقلت: ملاذا؟! فكان 
الرد بــأن اجلوائز تقتصــر فقط على 
الكويتيني! فأجبــت: هل اإلبداع أصبح 
له هوية؟ عجبا ملن ســّن قانون جوائز 
املهرجان! يا جماعة اخلير من قام على 
النهضة املســرحية في الكويت لم يكن 
كويتيا «اهللا يرحمك يا زكي طليمات»، انتوا 
تتكلمون جد؟! فأجابوا: إي واهللا دكتورة.
من هذا احلوار العقيم أسأل: املمثل 
أو الكاتب أو أيا كان من عناصر العرض 
املسرحي هو يبدع باسم فرقة ال باسم 
بلد يا مســؤولي الثقافــة! ذلك املبدع 
تقدم بإبداعه ليثــري مهرجان الكويت 
املســرحي أليس من حقه بأن يساوى 
باآلخرين! فاإلبداع وكما قلنا في بداية 
نقطتنا األخيرة: «اإلبداع ال ميتلك جنسية 
ليفوز فاإلبداع متى ما أصبح له هوية أو 

جنسية فقد رونقه.
Both art and the artist :٭ مســك اخلتام
lake identity and define themselves
only through their encounter with each

.other Harlod Rosenberg

وقدرتهم على العطاء وإذا كان الشافي 
املعافي هو اهللا سبحانه وتعالى فلنأخذ 

باألسباب ولنبدأ بإصالح اجلسم.
فيا وزير الصحة، أعلم أنك ورثت تركة 
مثقلة باملتاعب واملشاكل ولكن باإلصرار 
والتحدي والشفافية تستطيع أن تطهر 
وزارتك من كل شائبة، ومادمت قد عرفت 
الداء فالبد له مــن دواء فتوكل ومعك 
مســاعدوك، وانفض عن وزارتك غبار 
الســنني وإهمال املسؤولني وال تأخذك 
أموالنا  الرأفة بأي متقاعس، واستغلوا 
بإنشاء املستشفيات التخصصية احلديثة، 
وأود هنا أن أشكر مستشفى جابر وأخص 
بالشكر د.عمر الشريف ود.حوراء معرفي 
وجميع األطباء والهيئة التمريضية على 
الرعاية الصحية التي أولياني بها، وجميع 
املرضى، فشكرا جزيال على هذه اخلدمة 
الطبية الرائعة، ونشكر جميع األطباء في 
مستشفيات الكويت على ما يقومون به 
من رعايتهم للمرضى ويكون في ميزان 

حسناتهم. اللهم آمني.
قال الشاعر:

ليس يــدري لــذة الصحة من
لــم يذق قبــل مرات الســقم.
الكويت وأميرها  بلدي  اللهم احفظ 
وشــعبها ومن عليها من املخلصني من 

كل مكروه، اللهم آمني.

تعمل بأسلوب علمي وشفافية ويجب أن 
حتظى مثل تلك الكيانات بدعم منظمة 

األمم املتحدة واملنظمات الدولية.
التنمية في  ونترقب ظهور دعــاة 
الصحة والتعليــم واالقتصاد وحقوق 
اإلنسان مع وضع آلية للتواصل مع منظمة 
األمم املتحدة وممثلي أمينها العام الذي 
بال شك يهمه أن يرى التنمية خطوات 
واقعية ملموسة وليس مجرد شعارات 

وكلمات براقة.
إن دعاة التنمية الشاملة في الصحة 
يجب أن يعكفوا علــى قراءة األهداف 
والغايات ومؤشرات متابعتها، وأن يقوموا 
بأســلوب علمي بتقييم الوضع احلالي 
ثم إصدار التقييــم املوضوعي العلمي 
عما حتقق وعن املنتظر حتقيقه وكيف 
ميكن التغلب على املعوقات والصعوبات 
حتى ال يتأخر حتقيق األهداف والغايات 
املوضوعة للوصول إليها بحلول عام ٢٠٣٠
عندما نصل إلى الســنوات املستهدفة 

من اخلطة.

لم يجد جتار الســموم سوقا لترويج 
املخدرات فلن يغامروا بجلبها وبالتالي 
سيعزفون عن استهداف الكويت بهذه 

الكميات الكبيرة للغاية.
العالج خطوة مهمة ولكن ال ميكن أن 
حتقق األهداف دون خطوات أخرى ال تقل 
أهمية بأن نولي قضية املخدرات االهتمام 
الكافي من جهة االستمرار في التضيق 
على عمليات اجللب واالجتار والضرب 

وكل من أدلى بأسبابه الفكرية والعلمية، 
وأثناء املداخــالت كان للحديث أطراف 
مسرحية جانبية بيني وبني عبدالعزيز 
ســفر الذي اتفقنا في نهاية النقاش أنه 
بالفعل البد أن تلغى تلك الندوات، وإذا 
لزم األمر فــي إقامتها تتم دون معقب 
على العرض، أي يكتفون مبؤلف ومخرج 
العرض لطرح رؤيتهم على املشاهدين 
ويفتــح باب النقاش بعــد ذلك على أن 
تعطى الفرصة باحلديث لبراعم املسرح.
٭ اإلبداع ال ميتلك جنسية ليفوز! أثناء 
جلوســي مع أبنائي، وهم اآلن زمالئي 
في الثقافة واملســرح، سألت عن العديد 

مستشفياتنا ونوفر لها األطباء واألجهزة 
ونحاسب كل مقصر، فأرواح العباد ليست 
محل التجارب والتدريب وإذا كانت الصحة 
نعمة كبرى من املولى عز وجل ال يراها 
إال املرضى، فلنعمل على رقي اخلدمات 
الصحية لبلدنا الكويت مستغلني الوفرة 
املالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وإذا 
لــم ينعكس هذا املال على حياتنا وعلى 
مستشفياتنا فما فائدة هذا املال وما اخلير 
منه ومرضانا يترنحون ويلهثون بحثا 

عن واسطة للعالج؟
التفتوا إلــى صحة أبناء هذا الوطن 
بدال من أن تنخر األمراض واألوبئة في 
عظامهم فينشأ جيل قاصر خامل ال يرجى 
منه نفع، فصحة املجتمع في صحة أبنائه 

واالقتصاد وحقوق اإلنسان يجب تعزيزها 
من خالل كل من يهمه أن يحصد ثمار 
تلك الوثيقة التي كانت حدثا تاريخيا في 
تاريخ األمم املتحدة وستظل حتى ٢٠٣٠

وهو تاريخ ليس ببعيد ويجب أن نرصد 
باملؤشرات ماذا حتقق حتى اآلن سواء 
في الصحة أو التعليم أو حماية البيئة أو 
حقوق اإلنسان ومن خالل كيانات غير 
تقليدية من الدعاة ومن خالل منصات 

احد أهم امللفات التي تعاني منها الكويت 
لسنوات عديدة ومن شأن هذه اخلطوة 
املوفقة تقدمي العــالج ألبنائنا وبناتنا 
بســرية وإعادة تأهليهم ودمجهم في 
املجتمع ومبا يحافظ على ثروتنا البشرية 
من االجنرار واملضي في طريق خاطيء 

سلكوه.
جتارة املخدرات مثلها مثل أي جتارة 
أخرى خاضعة للعرض والطلب، ومتى 

الوقت لتدريس «فن الدمى»، حيث رأى 
أن الكويت متيزت بهذا الفن من خالل 
التي رآها  للكويــت  العروض األخيرة 
ســواء في مهرجان الكويت املسرحي 
الـ ٢٢ أو عروض كويتية أخرى قدمت 
في مهرجانــات خارج الكويت، من هذا 
املنطلق وهذا التميز كانت مطالبة ومناشدة 
د.ياقوت للمسؤولني عن املسرح بأنه حان 
الوقت مبنهجية وتدريس «فن الدمى».

٭ أثنــاء محاضــرة الفكرية وحتديدا 
التطبيقية على  الندوات  «أثر  محاضرة 
العرض املسرحي»، كانت احلوارات عديدة 
منها املؤيد ومنهم الرافض لتلك الندوات 

املطلوبة ليتم توفيرها قبل أن تنفد من 
الوزارة؟ ماذا يفعل املرضى  صيدليات 
الذين تستدعي حاالتهم االستمرار على 
أدوية معينة وال يجدونها؟ أمام الوزير 
اجلديد مشاكل كثيرة حتتاج إلى حلول، 
وقد آن األوان حلل هذه املشاكل فالبد من 
زيادة املستشفيات وإعادة النظر بنوعية 
األطباء الذين تتعاقد معاهم وزاره الصحة 
وإعادة النظر في رواتب األطباء الكويتيني 
والوافدين والبد من استقطاب األطباء 
الوافدين من أولي اخلبرة والعلم ولهم 
باع طويل وإجنازات طبية وشهرة عاملية 
تتهافت عليهم مستشفيات العالم بأسره.
لقد أفــاء اهللا علينا بخير كثير فال 
أقل من أن نصلح البنية التحتية جلميع 

فهو يحتــاج أيضا إلى وقفــة توعية 
باألهــداف والغايات العامليــة للتنمية 
املستدامة وأعتقد أن التسويق والتوعية 
بتلك األهداف والغايات يجب أن يكونا 
على رأس أولويات احلكومات ومن خالل 
كيانات قادرة على القيام بدورها ومساعدة 
الــوزارات واحلكومات من خالل دعاة 
التوعية بأهداف  إن  يعملون بإخالص. 
التنمية املستدامة في الصحة والتعليم 

في السادس عشر من الشهر اجلاري 
دعوت إلى حتمية التوســع في عالج 
اإلدمان باعتبار العالج وســيلة ناجعة 
للحّد من انتشار املواد املخدرة، وفي 
يوم الثالثاء املاضي أعلن النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ طالل اخلالد عن توجه احلكومة 
إلنشاء مصحات عاملية بقيادة كادر طبي 
متخصص للتأهيل السلوكي والنفسي 
في معاجلة مرضى اإلدمان، بسرية تامة، 
حتى يعودوا إلى املجتمع أعضاء فاعلني، 
وذلك على هامش كشف وزارة الداخلية 
عن ضبط نحــو مليون قرص الريكا 

وحشيش وحبوب مخدرة وخمور.
املراكز املتخصصة لإلدمان متواجدة 
داخل الكويت منذ سنوات ولكنها غير 
كافية ومبا يتناسب مع أعداد الشباب 
والفتيات الذين سلكوا طريق الال عودة، 
وبالتالي فإن التوسع في تدشني مراكز 
إضافية ومصحة عاملية خطوة شديدة 
األهمية في تعامل وزارة الداخلية مع 

ها نحــن نودع مهرجــان الكويت 
املســرحي لدورته الـــ ٢٢ مبا قدم من 
أعمال متميزة وآراء فكرية أدلى بها العديد 
من ضيوف املهرجان أضافت للعديد من 
اجليل القادم الكثير، وكلمات مقالنا اليوم 
ما هي إال ســطور رصدت الكثير من 
املالحظات سواء أكانت من املشاركني في 
املهرجان أو من ضيوف ورواد املهرجان، 

وإليكم البعض منها:
٭ الهجني: في نــدوة «التطبيقية» على 
املسرحية طالبت دراماتورج املسرحية 
فلول الفيلكاوي في ختام الندوة برصد 
جائزة حتت مسمى «فنون الكتابة»، حيث 
رأت أن من يقوم بالدراماتورج أو غيرها 
من أنواع فنون الكتابة لألسف يهضم 
حقهــم في جوائز املهرجــان، حيث إن 
املسابقة ترصد فقط جائزة أفضل تأليف، 
ومن هذا املنطلق طالبت الفيلكاوي في 
املهرجانات القادمة برصد جائزة «فنون 

الكتابة».
٭ لنشــرب القهوة: أيضا أثنــاء الندوة 
التطبيقيــة التي تقام بعــد انتهاء كل 
العرض، طالب د.جمــال ياقوت رئيس 
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 
في ندوة «لنشــرب القهوة» بأنه حان 

بداية نبارك لوزير الصحة اجلديد 
د.أحمد العوضي مبنصبه اجلديد، ونسأل 
اهللا أن يوفقه خلدمة بلده الكويت، الرعاية 
الصحية التي توفرها احلكومات لشعوبها 
هي املقياس احلقيقي للتمدن والرفاهية 
والتقدم، وإذا حملنا هذا املقياس لنقيس به 
حالنا في الكويت فسنصطدم قليال بالواقع 
املرير الذي نعيشه في ظل هذه الرعاية 
الصحية ألهل الكويت، والطامح إلى معرفة 
أين وصل احلال مبرافق وزارة الصحة 
وهيئاتها الطبية والتمريضية والفنية عليه 
أن ينظر فقط إلى العيادات اخلارجية لهذه 
املستشفيات حتى يرى حجم املعاناة التي 
يعانيها املراجعون، ويسأل مراجعا واحدا 
عن موعده القادم مع الطبيب ليعرف أن 
أمامه شهورا حتى يراه مرة ثانية! وعن 
بعض األخطاء التــي حتدث في املجال 
الطبي نتيجة ممارسة جتريبية في العالج 
أو نتيجة حالة طارئة تتطلب السرعة في 
هذه العملية، أما التشخيص اخلاطئ فهو 
أساس البالء، فكم من مريض مات نتيجة 
تشخيص خاطئ وترتب عليه عالج خاطئ 
يفاقم حالة املريض ويزيد اآلالم فال يبرأ 
مريض وال يعرف طريق الشــفاء ألنه 
تناول دواء ال يتناسب ومرضه وصفه 
طبيب بتعجل. لم يوجد نقص في عدد من 
األدوية املهمة؟ أال توجد إحصائية باألدوية 

أصدرت قمة األمم املتحدة في شهر 
ســبتمبر ٢٠١٥ وثيقة األهداف العاملية 
للتنمية املســتدامة وقــد أطلقها قادة 
ورؤســاء دول العالم في هذا االجتماع 
رفيع املســتوى، ومنذ ذلك احلني فقد 
أصبح احلديث عن أهداف وغايات التنمية 
املستدامة من جميع منظمات األمم املتحدة 
ومن قادة الدول يتكرر في املناســبات 
املختلفة مع تقدمي تقارير اإلجناز ولكن 
يبدو أن احلكومات في واد والشعوب في 
واد آخر، فاحلديث عن التصدي للفقر 
وتغير املناخ وإصالح الصحة والتعليم 
واالقتصاد يحتاج إلى دعاة من الشعوب 

وليس من احلكومات.
وفي مناسبة يوم األمم املتحدة فإنني 
أتساءل عن تســويق األهداف العاملية 
للتنمية املستدامة وما يجب عمله للتوعية 
بها وحشد الدعم اجلماهيري واملجتمعي 
ملتابعة االلتزام بها ضمن خطط التنمية 

الوطنية ومن خالل التزام الدولة بها.
أما عن دور اإلعالم واملجتمع املدني 

مساحة للوقت

الظواهر 
السلبية.. 
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