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رقيب عتيد

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

ال بأس ونحن على أبواب عيد املسيرة اخلضراء املظفرة 
في ذكراها الـ ٤٧ باململكة املغربية أن نذكر بأهم املشــاريع 
التنموية واألوراش الكبرى التي شــهدتها ربوع اململكة من 
الشمال حتى اجلنوب، وهنا اخترنا أحد األوراش التي تعتبر 
ثورة اجتماعية في بلد رفع شعار التحديات واالستباقية في 
مواجهة كل ما من شأنه أن يشكل حجرة عثرة أمام استمرار 

موكب التقدم والنمو، ونشر احلماية االجتماعية.
برعاية ملكية سامية، يتقدم ورش تعميم احلماية االجتماعية 
بخطى ثابتة، ويعد هذا املشروع ورشا حقيقيا مخصصا جلميع 
املغاربة يعكس بأكثر من طريقة االهتمام اخلاص الذي يوليه 
امللك محمد السادس حفظه اهللا للقضايا االجتماعية ولتحسني 

الظروف املعيشية للمواطنني.
ومن خالل اعتماد ميزانية مهمة، وإحداث إطار تشريعي 
مناسب وإطالق مشــروع إصالحي لهيكلة النظام الصحي 
الوطني، مت استيفاء جميع الشروط لنجاح هذا الورش الذي 
ميثل نقطة حتول حاسمة على مسار حتقيق التنمية املتوازنة 

والعدالة االجتماعية، في عموم اململكة.
وبجهة الصحراء التي تتمتع مبكانة خاصة في قلوب جميع 
املغاربة وحتظى باهتمــام خاص من طرف جاللة امللك، فإن 
احلكومة ظلت طوال فترة العمل على تنزيل هذا الورش حريصة 
على توفير املوارد الضرورية لضمان التنزيل السليم، كما أنها 
اتخذت ما يلزم من تدابير لتضمن في نفس الوقت التوازن 
املالي ملختلف األنظمة، واستفادة املواطن بجهة الصحراء كما 
بباقي اجلهات من مختلف خدمات احلماية في أحسن الظروف.

ورش تعميم احلماية االجتماعية في اململكة املغربية خطوة 
مهمة ورائدة، من شــأنها دعم االستقرار االجتماعي للعمال 

ومتتيعهم بحقوقهم في التغطية الصحية الشاملة.
وتتضح العالقة بني احلماية االجتماعية والنمو االقتصادي 
واالستقرار باملغرب من خالل استدامة احلماية االجتماعية التي 
من شأنها مقاومة التحديات واألزمات االقتصادية واالجتماعية 
والصحية، عالوة على االستثمار االجتماعي في النمو الشامل 
وجتنب إثقال كاهل اقتصاد البلد، مما سينعكس إيجابا على 
التنافسية واستحداث فرص شغل لفئات كبيرة من املواطنني 

والطاقات الشابة.
كما سيساهم في إنشاء مجتمع أكثر تضامنا وأقل طبقية، 
ومن شــأن ذلك إعادة األمل والثقة وحفظ كرامة املواطنني، 

والعمل على حتقيق املزيد من العدالة االجتماعية.
وفيما يتعلق بالفئات املستهدفة فإن هذا املشروع التنموي 
يستهدف في مرحلة أولى، املزارعني وحرفيي الصناعة التقليدية 
ومهنييها والتجار، واملهنيني ومقدمي اخلدمات املساندة، حيث 
مت توقيع ٣ اتفاقيات تتعلق بتعميم التأمني اإلجباري األساسي 
عن املرض، ليشمل ٨٠٠ ألف من التجار واحلرفيني ومقدمي 
اخلدمات املستقلني، و٥٠٠ ألف من احلرفيني ومهنيي الصناعة 

التقليدية، و١٫٦ مليون من املزارعني.
يعد مشــروع تعميم احلماية االجتماعيــة الذي اعتمده 
امللك محمد السادس ثورة اجتماعية حقيقية باعتبار املواطن 
املغربي هو أساس التنمية ويرتكز هذا املشروع على توسيع 
احلماية الطبية وتعميم التقاعد واالستفادة من التعويض عن 

فقدان العمل.
ومير تنزيل هذا املشروع عبر ٣ مراحل خالل ٥ سنوات، 
سيتم خالل املرحلة األولى (٢٠٢١-٢٠٢٢) تعميم التأمني اإلجباري 
األساسي على املرض، وتوسيع االستفادة ليشمل ٢٢ مليون 
مســتفيد إضافي من هذا التأمني الذي يغطي تكاليف العالج 
واألدوية، وخالل سنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ سيتم تعميم التعويضات 

العائلية لتستهدف ٧ ماليني طفل.
أما املرحلة األخيرة، وستكون سنة ٢٠٢٥، فتهم توسيع 
قاعدة املسجلني في أنظمة التقاعد، لتشمل ٥ ماليني شخص 
ميارســون عمال وال يســتفيدون من أي معاش، كما سيتم 
تعميم االستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، ليشمل ٥

ماليني شخص في أفق سنة ٢٠٢٥، من خالل تبسيط شروط 
االستفادة من هذا التعويض.

وحسب إحصائيات املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
عام ٢٠١٨ حول واقع احلماية االجتماعية باملغرب، ٢٫٤ مليون 
شــخص يعملون في القطاع غير املنظم ال يستفيدون من 
التعويضات العائلية، وأن ٦٠٪ من الفئات النشيطة ال يستفيدون 
من أي حق في املعاش التقاعدي، بينما بلغت ٤٥٫٤٪ من السكان 

ليست لهم أي تغطية صحية عام ٢٠١٦.
ويعد هذا املشروع املجتمعي استثمارا في املستقبل يستهدف 
الرأسمال البشــري، وبذلك فإن تعميم احلماية االجتماعية 
مبنزلة جواب على التحديات االجتماعية املستقبلية، وميثل 
جهدا كبيرا بغرض االستعداد اجليد للمستقبل في عالم يزداد 
فيه الغموض صحيا واجتماعيا، كما أنه ميثل النواة الصلبة 

للنموذج التنموي اجلديد.
وستنعكس آثار هذا املشروع الكبير وجتلياته مستقبال 
في ارتفاع الناجت الداخلي للفرد، ومنه الناجت الداخلي اإلجمالي 
للبالد، وسيرتفع معه االستهالك الداخلي، وسينخفض ادخار 
األسر املؤســس على املخاوف من نفقات العالج التي كانت 
قائمة في غياب التأمني األساســي عن املرض لدى شــرائح 

واسعة من املجتمع.

يقول املولى عز وجل: (ما يلفظ 
من قول إال لديه رقيب عتيد) «اآلية 
١٨: سورة ق»، وهي آية كافية وشافية 
وواضحة كل الوضوح لكل من يتأملها، 
فالرقيب على كتف اإلنسان األمين 
يسجل أعماله احلسنة، والعتيد على 
كتفه األيسر يسجل أعماله السيئة، 
وكالمي موجه لكل من يتعرض لغيره 
بسوء، دون سبب وبال سابق معرفة، 
وال أدري مبا أصف هذه العينة من 
الناس، فاألمر مثير للدهشة والغرابة.

وهذه اآلية الكرمية التي نزل بها 
جبريل گ بأمر من اهللا تعالى على 
سيدنا محمد ژ تقول لك بوضوح 
إنك إن تكلمت بخير أو بشر كتب ذلك 
في صحيفتك وحوسبت عليه أمام 
اهللا على كل أفعالك، فإن كان خيرا 
جزيت خيرا وضوعف ثوابك أضعافا 
مضاعفة، وإن كان شرا دعيت بالويل 
والثبور وعظائم األمور، فنفسك لها 
من يراقبها معتد لذلك حتى احلركة، 
هذا ما أخبرنا به خالقنا ســبحانه 

وتعالى.
ولألســف بعض النــاس طرح 
هذه اآلية الكرمية جانبا وسار في 
غيه وعناده وأخذتــه العزة باإلثم، 
فيشتم هذا ويسب ويقذف ذاك وكأنه 
خارج دائرة احملاسبة اإللهية، مصّر 
علــى ما يفعل علما بــأن اإلصرار 
على الذنب أكبر من الذنب نفســه، 
الشــيخ  القريب حذر  وباألمــس 
الفاضل عثمان اخلميس حفظه اهللا 
من السب والتعدي على الناس في 
مواقع التواصل االجتماعي وذكر هذه 
اآلية مستشهدا بها، من باب النصيحة 
وهو دائم النصح واإلرشاد، فانهالت 
عليه الردود من كل حدب وصوب 
كلها ترفض هذه النصيحة وتصر 
على مــا تفعله من تعّد على الناس، 
بل وتطلب منه تفسيرا لآلية وهي 
أوضح من الشمس في رابعة النهار، 
فتذكرت قول عمرو بن معد يكرب:

ناديت حيا لــو  لقد أســمعت 
تنادي ولكــن ال حيــاة ملــن 

ولو نــار نفخت بهــا أضاءت
الرماد ولكن أنــت تنفخ فــي 

فهناك أناس ســدت آذانهم عن 
سماع النصيحة، سبحان اهللا حتى 
النصيحة صــارت مرفوضة عند 
هؤالء البشــر ولم يعد يسلم منهم 
حتى شــيوخ الدين ورجال العلم، 
يريــدون من النــاس أن ينصتوا 
لهم ويســمعونهم، وفي املقابل ال 
يريدون أن يسمعوا أحدا، بطريقة 
تكميم األفواه بال وجه حق، فأما أن 
توافق على ما أقول أو انهالت عليك 
الشتائم تترى مثل املطر املنهمر، ولم 
ال نتحلى بأخالق الفرسان ونعتذر 
عند اخلطأ واستدراك اخلطأ في حق 
الناس أمر حسن، وهناك فرق بني 

اخلطأ والتمادي في اخلطأ.
شــتم رجل إبراهيم الشــعبي 
وأســمعه ما يكره فقال له: إن كنت 
صادقا فيما قلت فغفر اهللا لي، وإن 
كنت كاذبا غفر اهللا لك ولم يزد على 
ذلك. من هنا أقول إن قضايا السب 
والقذف مــألت احملاكم بني جنحة 
الكويت فحسب  وجناية، ليس في 
وإمنا في كل مــكان، وهذه ظاهرة 
مزريــة وغير صحية وهي فوضى 
تؤدي ملا ال حتمد عقباه، فإن كنت 
شابا في بداية حياتك وسرت في هذا 
الطريق احملفوف باملخاطر لم تسلم 
بل حطمت مستقبلك بيدك بسبب 
قذفك وســبك لهذا أو ذاك، عن أبي 
هريرة عن النبي ژ قال: «أتدرون 
من املفلس؟ قالوا: املفلس فينا من 
ال درهم له وال متاع، فقال: املفلس 
من أمتي من يأتي يوم القيامة بصالة 
وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا 
وقذف هذا وأكل مال هذا وســفك 
دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ 
من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح 

في النار». هذا ودمتم ساملني.

املشــاريع احليوية، بدال من االنتظار 
املشاريع  لسنوات وسنوات في إجناز 
بســبب البيروقراطية، البد أن يسود 
التسامح واحلب بيننا وأن ننبذ الطائفية 
البغيضة التي دخلت مجتمعنا املسالم. 
نريد أن نخرس األلسنة التي تتكلم عن 
«هذا سني وهذا شيعي وهذا بدوي وهذا 
حضري»، ونحتاج إلى التعامل السياسي 
الذكي من جميع املسؤولني في مختلف 

اجلهات مع جميع مشاكلنا.
فيــا أيها الوزراء ويــا أيها النواب 
احملترمون عليكم باإلصــرار والعمل 
اجلاد والتعاون بينكم، لتعبروا برحلتكم 
وعملكم إلى بر األمان، ويا أعضاء مجلس 
األمة احملترمني املطلوب منكم فســحة 
من الوقت تعطونها ألنفسكم وللوزراء 
ونبتعد عن اجلدل العميق ونبتعد عن 
تدني لغة احلوار التي لم نتعود عليها في 
الكويت، فهل نحن قادرون على ذلك؟! 

نعم قادرون، بإذن اهللا.
قال تعالــى: (واعتصموا بحبل اهللا 

جميعا وال تفرقوا).
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من املخلصني من 

كل مكروه، اللهم آمني.

والذي يعد مفخــرة للكويت والنظام 
الصحي بها وستكون جهوده في التوعية 
والعالج واألبحاث في ميزان حسنات 
األمير الراحل طيب اهللا ثراه، فهو مثال 
حي للعالقة املتميزة بني احلاكم والشعب 

في الكويت.
وفــي هــذه املناســبة يجب أن 
تنطلــق حمالت تعزيــز الصحة على 
جميع املســتويات وتشجيع االلتزام 
باألمنــاط الصحية للحيــاة من حيث 
البدني وهو احملور  التغذية والنشاط 
الذي ال يقــل أهمية عن عالج املرض 
ومضاعفاته، ويجب أن تولي املزيد من 
االهتمام بالتوعية املرتكزة على احلقائق 
العلمية واملعلومات احلديثة، وأن نتصدى 
التوعية والترويج والتسويق  لرسائل 
غير املسؤول ملنتجات قد تكون ضارة 

ملرضى السكر بالرقابة الصارمة.
ومهما كانت معدالت انتشار مرض 
السكري، فإن التصدي له ليس مستحيال 
لو وضعنا ذلك كأولوية تنموية وطنية 
نتمنى أن تتبناهــا احلكومة اجلديدة 
وتبرزها ببرنامــج عملها ليس كتحّد 
صحي ولكنه تنموي يستحق االهتمام 

وااللتزام.

عليه ال مكان لــه، وليكن هدفنا واحدا 
هو مصلحة الكويت وأبناء الكويت ومن 

عليها من املخلصني.
لقــد غابت شــمس اإلجنازات عن 
الكويت وعشنا سنوات في ظالم دامس، 
حتى ال نكاد نخرج من مشكلة حتى نقع 
في أخرى، ولم يعد هناك ضوء في نهاية 
النفق، بــل ظالم في ظالم ضاعت معه 
بوصلة الكويت ومرافق الكويت وشوارع 
الكويت املكسرة املزدحمة دائما، أما آن 
األوان ألن ننفض عنا غبار هذه السنوات؟

نريد هيبة للقانون، نريد من حكومتنا 
خطة استراتيجية وجدوال زمنيا إلجناز 

العاملية.
وبالرغم مــن املعلومات املهمة في 
التغذية والسمنة وزيادة  التقرير عن 
الــوزن واخلمول البدني، إال أنه أظهر 
أن مرض السكري ميثل حتديا كبيرا 
أمام النظام الصحي، ولذلك يجب إطالق 
التخصصات  برنامج وطني متعــدد 

واحملاور للتصدي ملرض السكري. 
وبهذه املناسبة، ندعو اهللا عز وجل 
بالرحمة واملغفرة ألمير البالد الراحل 
الشــيخ جابر األحمد اجلابر الصباح 
ملبادرته بإنشاء معهد دسمان للسكري 
التابع ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

اقتحاما ونشرك القطاع اخلاص في حل 
هذه املشــكلة اختصارا ملدة االنتظار 
التي أصبحت تطول لسنوات وسنوات 
ولنلتفت إلى التعليم واستقدام املعلمني 
األكفاء وننشــئ جامعــات كبرى، كما 
نريد ثورة صحية تضع البســمة على 
شفاه املرضى بدال من االنتظار شهورا 
ملقابلة اخصائي أو استشاري ولننشئ 
مستشــفيات مزودة بأحــدث املعدات 

والتجهيزات.
نريد أن نخرس األلسنة والقنوات 
النشاز بثورة في عالم اإلعالم مبيثاق 
شرف تلتف حوله جميعا ومن يخرج 

مرضى السكري يحتاجون إلى رعاية 
ودعم مستمرين إلدارة احلالة الصحية 

وجتنب املضاعفات التي قد حتدث. 
ومن خــالل متابعتــي ملعلومات 
املزمنــة وعوامل اخلطورة  األمراض 
املتعلقة بها ضمن مسؤولياتي للتوعية 
للوقاية من أمراض القلب كعضو بجمعية 
القلب الكويتيــة فإن االهتمام بإجراء 
املسوحات الصحية احلديثة ليس على 
املستوى املقبول إذ ان آخر تقرير عن 
عوامــل اخلطورة ومعدالت انتشــار 
األمراض املزمنة غير املعدية نشر عام 
٢٠١٥ وأجري بالتعاون مع منظمة الصحة 

نتطلع جميعا مع احلكومة اجلديدة، 
أن يكون عنوان املرحلة املقبلة هو العمل 
اجلاد والتنمية في شتى مناحي حياتنا، 
بعد أن كانت التنمية ضحية للممارسات 
اخلاطئــة واأليدي املرتعشــة التي ال 
تستطيع أن تنجز وال جترؤ على اتخاذ 
القرارات الشجاعة، حتى وصل الشعب 
الكويتي قبل حل املجلس الســابق إلى 
مرحلة أنه مل الدميوقراطية املنقوصة 
وأصبح يراهــا معضلة ومعطلة للنماء 

والتنمية.
املطلوب اآلن من الوزراء أن يتسلحوا 
باإلصرار والعزمية وقوة اإلرادة والرغبة 
الصادقة في اإلجناز والقفز فوق املعوقات 
ومواجهة االســتجوابات بكل شفافية، 
فمن كان طاهر اليدين ال يهاب الصراخ 
واملتاجرة بالشــعارات وال يرضخ للي 
الذراع وال يأبه للتهديد باالستجوابات.

لدينا تركة ثقيلة من الهموم واملشاكل 
أولها البطالة، الظاهرة التي تفشت بني 
أبنائنا، وأيضــا البطالة املقنعة املتمثلة 
الذين  أداء بعض املوظفني  في حتسني 
ال عمل لهــم غير األحاديــث وقراءة 
الصحف فلنضع الرجل املناســب في 
املكان املناسب ولنقتحم مبشكلة اإلسكان 

بعد أيــام قليلة وبالتحديد يوم ١٤
نوفمبر يحتفــل العالم باليوم العاملي 
ملرض السكري، ومن الطبيعي أن تقوم 
كل دولة بانتهاز الفرصة إللقاء الضوء 
على جهودها للوقاية والتصدي وعالج 
مرض السكري ومضاعفاته وحتديث 
سياسات وبروتوكوالت الرعاية ملرضى 
السكري بأنواعه املختلفة، وأعتقد أن 
البداية ألي حملة توعوية هي حتديث 
املعلومــات الصحيــة وعرضها على 
املجتمع مبا يبعث على الثقة سواء من 
حيث معدالت انتشار املرض ومعدالت 
املضاعفات على البصر أو على الكلى 
أو مضاعفات احلمل في وجود سكري 
احلمل. وهذه املعلومات يجب حتديثها 
من خالل املسوحات الصحية التي توصي 
منظمة الصحــة العاملية بأن تكون كل 
خمس سنوات ألن استخدام معلومات 

غير حديثة ال يحقق الهدف املطلوب.
وتشــير التقديرات إلى أنه اليزال 
ماليني املصابني بالســكري في جميع 
أنحاء العالم عاجزين عن احلصول على 
الرعاية التي يحتاجون إليها، ولذلك فإن 
موضوع هــذا اليوم هو الوصول إلى 
رعاية مرضى الســكري، وخاصة أن 

مينع الكتاب بسببها!
املنع للكتب وتفريغ الكتب من دورها االجتماعي كأحد عوامل 
التغير يحتاج إلى أن نتوقف عند جدواه، وحترير العقول واإلبداع 

من الوصاية الفكرية.
تعد احلرية الثقافية أهم مكونات املجتمع، ألنها تصوغ العقل 

اإلنساني.
الكويت منذ تأسيسها تبنت مفهوما واسعا لالستثمار في الثقافة، 
وردم الفجوات الثقافية بني شرائح املجتمع وأفراده، دورها الثقافي 
والتنويري حاضر وسيبقى بثقافتها العربية الواضحة بإيجابية 
مع احلفاظ على أصالة هويتها مع مواكبة التطورات املعاصرة في 
مجال الثقافة، وإسهاماتها الثقافية في محيطها اخلليجي والعربي.
معرض الكتاب إلى جانــب قيمته الثقافية املتمثلة في تعزيز 
الوعي ونشــر املعرفة ونقل املجتمع إلــى مجتمع قارئ باحث 

الكتاب ينأى بنا عن ضجيج احلياة يأخذنا حيث الهدوء واخليال 
واحلكمة والتفكر والراحة، يفتح اآلفاق في عقولنا ويزيل اجلهل. 
رحلة جميلة إلى عالم املعرفة تساعدنا على تنمية عقولنا وزيادة 
ثروتنا املعرفية إلى جانب قيمته الثقافية املتمثلة في تعزيز الوعي 
ونشــر املعرفة واالنفتاح على العالم. معــرض الكتاب مهرجان 
ثقافي ينتظره اجلمهور بشغف، يحتفي بالفكر ورواده، فرصة 
حقيقية لتالقي األفكار وتبادلها، مبشاركة أهم الكتاب واملثقفني 
العرب باإلضافة إلى أهم دور النشر ومؤسسات اإلنتاج الثقافي. 
كمــا يلعب دورا ثقافيا ومجتمعيا مهما كجســر ثقافي لفهم 
اآلخر، ومنصة ثقافية تسهم في تعزيز التبادل الثقافي واملعرفي 
والفني بني شــعوب العالم، فضال عن دوره في احلراك الثقافي 
للمجتمعات، ويحفظ للكتــاب قيمته وأهميته ودوره البارز في 
تطور اإلنسان والتغير لألفضل، إال أن الالفت في هذا اخلصوص 

الرقابة املتشددة ومنع بعض الكتب في الكويت. 
وسط ضغط جماعات اإلسالم السياسي املتشدد الذين يتحكمون 
في كل شيء في انقالب واضح على االنفتاح في الكويت في زمن 
أصبح املرء يتواصل فيه مع أي مكان أو حدث في العالم من خالل 
هاتفه الذكي. محاولة لفرض وصايته على املجتمع، وفرض سيطرته 
على الثقافة والفنون واملبدعني، رغم أن املادتني ٣٦ و٣٧ من دستور 

الكويت تشيران إلى أن حرية التعبير والنشر متاحة للجميع.
وسط هذا العالم املفتوح وفي زمن التحوالت واملتغيرات على 
الرقيب إذا كان البد من وجوده أن يكون مثقفا أو قارئا، أو متمكنا 
من أدواته املعرفية، ليتمكن من تفسير محتويات الكتب الواقعة 

حتت طائلة املنع ضمن سياقاتها املوضوعية.
الرقيــب اليوم ينتقي من الرواية أو الكتاب عبارة أو كلمة قد 

مطلع، كمقدمة أساسية لتحقيق نهضة شاملة تعليمية، اقتصادية، 
تنموية، فكرية، والتشجيع على القراءة، وهو ما يقتضي التشجيع 
على التفكير املستقل، والتعبير احلر عن األفكار فهذه هي غاية 

الثقافة واملعرفة.
إال أنها من جانب آخر تعد قيمة اقتصادية عندما يتم توظيفها 
واستثمارها خلدمة وتعزيز االقتصاد الوطني ورفع مساهمتها 
فيه، واحد أهم روافد التنمية، من هنا ينبغي أن تتمثل تلك القيمة 
أو األهمية االقتصادية هنا في معــرض الكويت للكتاب خاصة 
لتنشــيط احلركة االقتصادية، وحتقيق عوائد جديدة من خالل 
سياسات التنويع، على رغم ما يحيط الكتاب الورقي من حتديات 
إال أنه سيبقى محافظا على مكانته وخصوصا أنه يدخل كل بيت 
وميكن قراءته فــي أي وقت، وال تنفد بطاريته كما تنفد بطارية 

األجهزة الذكية.
ركيزة من ركائز االنطالق نحو املســتقبل مبداد من املعرفة 
والعلــم لبناء جيل مثقف على وعي مبكنونــه الثقافي والقيمي 
ليكــون عونا له على مواجهة التحديات التي ال تلبث أن تتصاعد 

وتيرتها في عالم سريع التغير.
مع االنفتاح احلاصل اليوم مع سهولة الوصول للمعلومة وطرق 
احلصول على الكتب متعددة.. تبقى الرقابة الذاتية هي األفضل!
٭ عــز الكالم: «اتخذت اإلمارات اإلبداع واالبتكار طريقا، واإلبداع 
البد له من أســس ودعائم، وتلك الدعائم موجودة على صفحات 
الكتاب وبني غالفيه، فافتحوا لهــم طريق املعرفة، واجعلوا من 
البحث واالطالع عادة دائمــة لهم منذ الصغر ليخرج من بينهم 
خبراء وعلماء يحملون مســؤولية التطوير ويواصلون مسيرة 
التقدم والبناء». (صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم).

ومضة

ثورة  اجتماعية 
كبرى 

في املغرب
nayefshrar@hotmail.comنايف شرار

ألم وأمل

اليوم العاملي 
للسكري

د.هند الشومر

منه الطلبة والطالبات.
هذا، ولهــذه القائمة مبادئ نبيلة 
تكمن في الدميوقراطية والعدالة واحلرية 
واملساواة، وهي قيم أتبناها شخصيا، 
وأرى أن كل شخص يطمح إلى مجتمع 
أفضل أن يؤمن بها أيضا، كما أن هذه 
القائمة أخذت العديد من املواقف الصلبة 
التي خسرت العديد من األصوات إال 
أنها حافظت على مبادئها، آخرها كان 
رفضها لوثيقة القيم التي تفرض الوصايا 

األخالقية على أبناء وبنات الوطن.
أدعو كل الطلبة والطالبات الكويتيني 
في الواليات املتحدة األميركية إلى رفض 
القبلية والطائفية، ودعم قائمة الوحدة 

الطالبية.

بقيادة «الوحدة الطالبية» على متخذي 
القرار لزيــادة رواتب املبتعثني نظرا 
للتضخم غير املســبوق الذي يعاني 

أخذ طابعا غير مسبوق عبر استضافة 
فنانني كويتيني من مختلف املجاالت.

ومؤخرا، هناك ضغط من االحتاد 

الوحدة الطالبية، قائمة طالبية متثل 
التيار الوطني الدميوقراطي في انتخابات 
االحتاد الوطنــي لطلبة الكويت فرع 
أيدي مجموعة  أميركا، تأسست على 
من الشباب والشابات الوطنيني، الذين 
أصبحوا فيما بعد قيادات مهنية لهم 
إســهاماتهم امللحوظة فــي مجاالتهم 

املختلفة.
هذه القائمة، لها الفضل في إحداث 
نقلة نوعية فــي آلية عمل اجلماعات 
أميركا، وفي  الكويتية فــي  الطالبية 
قيادتهم لالحتاد أصبح مؤمتره السنوي 
محط أنظار املجتمع السياسي الكويتي، 
ومنصة النطالق العديد من السياسيني 
ورجال األعمال. كما أن اجلانب الترفيهي 

شؤون اقتصادية

الصوت الوطني 
في أميركا

عبدالغفور حاجية

صراحة

التنمية قادمة 
بإذن اهللا

 Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

عز الكالم

الكتاب.. 
في معرض الكتاب

Nesaim.alewan@gmail.comعبير مبارك
Nesaimallewan

أن حتب..
هو أن تكون املقلد دون قصد لكل تعابير من حتب.

البتسامته، النفعاله، وطريقة نطقه للكلمات...
أن حتب..

هو أن تعشق كل ما ميت بصلة إلى من حتب..
الشــوارع املؤدية ملنزله، األماكن التي يرتادها وحتى 

العطور التي يقوم باستخدامها.
أن حتب..

هو أن تكــون كافرا مبا يســمى باملنتصف ومؤمنا 
باالندفاع.
أن حتب.. 

هو أن تلتفت إلى شاشة هاتفك لكي ترى كم استغرقت 
املكاملة وتقوم بتصويرها وانت تشعر بنصر عظيم.

أن حتب..
هو أن تقوم بدفع كفارة القسم بعد كل خصام... تكفيرا 

لقسمك على عدم الرجوع إليه والنسيان. 
أن حتب..

هو ينشطر داخلك لنصفني 
أحدهما مراهق عنيد واآلخر كهل حكيم

أن حتب..
هو أن تكون أكثر األشــخاص قدرة على شــرح ما 

يسمى «بحب التملك»
فإن لم تكن كذلك.. فأنت لم متارس احلب أبدا.

أن حتب..

Ahmed _ alradaan@hotmail.con أحمد الردعان


