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عادل الصرعاوي

القالف: فريق »سنيار« يستعد لسحب 
الطين والرمال من بعض مناهيل محطة مشرف

الدويسان: بيروقراطية كبيرة في صرف بدل 
المسرحين حرمت كثيرًا منهم فرحة العيد

فرج ناصر
نفى رئيس فريق الغوص التابع 
ملركز العمل التطوعي )س����نيار( 
حسني القالف امس ما تردد عن 
انفج����ار البال����ون الهوائي الذي 
وضعه فريق العمل التطوعي لسد 
احد املناهيل الرئيسية املؤدية الى 
محطة مشرف للصرف الصحي.

وقال القالف ف����ي تصريح ل� 
»كون����ا« ان كل ما ف����ي األمر ان 
السلس����لة التي متس����ك البالون 
قطعت نتيجة قوة املياه املتدفقة 
وقد حتركت احلقيبة البالونية من 
مكانها وتسرب بعض املياه، مشيرا 
الى ان الفريق عمل على س����حب 
البالون واج����رى عليه الصيانة 
البال����ون حاليا  الالزمة ووضع 

للطوارئ فقط.
ان����ه مت عمل تقرير  واضاف 
بذلك ومت اطالع القائمني في وزارة 
االشغال مبا مت اتخاذه من اجراءات 
كما مت اط����الع اجلهات االعالمية 
س����واء الصحاف����ة او القن����وات 
الفضائي����ة عل����ى كل االجراءات 
الت����ي مت����ت. وذك����ر ان اجلهود 
متواصلة من قبل فريق الغوص 
الكويتية )سنيار( ووزارة االشغال 
واجلهات املعنية لعمل االجراءات 
الالزمة والصيانة حملطة مشرف 
للصرف الصحي. وقال انه مازالت 
هناك اعمال ف����ي انتظار الفريق 

صرح املنس����ق العام لتجمع 
املسرحني الكويتيني خالد الدويسان 
بأن املسرحني الكويتيني من القطاع 
اخلاص يعيشون شعورا باحلسرة 
واأللم رغم ان هذه األيام هي أيام 
فرحة وسعادة بالعيد حيث أشار 
الى بيروقراطية تنفيذ القرارات 
التي يقع ضحيتها املسرح الذي 
أتاه العيد ولم يصرف له البدل 
الوزاري  القرار  النقدي مبوجب 
الذي أصدره سمو رئيس مجلس 
الوزراء مشكورا عليه منذ فترة 
مناسبة ليتدارك تأخير الصرف، 
ولكن الواقع ان اجلهات التنفيذية 
تباطأت بالصرف وبناء عليه صرف 

للقليل وحرم منه الكثير.
وقال الدويسان: ترى الى متى 
سيستمر حال املسرحني بالنزول. 
أليست أوامر الضبط واإلحضار 
بحقهم من قبل املؤسسات املالية 
الفرحة  كافية لتحرمه����م متعة 

مع العاملني في وزارة االش����غال 
العامة تتمثل في تنظيف بعض 
املناهيل من الرمال التي سبق ان 
ردمتها في بداية حدوث املشكلة 
خاصة ان لدينا معدات لس����حب 
الط����ني والرمال، مش����يرا الى ان 
الفريق ينتظ����ر املوافقة من قبل 
وزارة االش����غال للبدء في عملية 
تنظيف املناهيل. واكد القالف ان 
فريق الغوص الكويتي )سنيار( 
يعمل بصمت ودون ضجيج ويقوم 
بالعديد من عمليات انقاذ الكائنات 
البحرية وانتشال مئات القوارب 
الغارقة وغيرها من املهام املتميزة 
والتي من ضمنها املشاركة في حل 
مش����كلة محطة مشرف للصرف 
الصحي. كما اكد ان املجهود اجلبار 

بالعيد مع عوائلهم. أليس حرمانهم 
من وظائفهم دون وجه حق كفيال 
بأن يصرف لهم هذا البدل ليوفروا 
لعوائله����م أبس����ط االحتياجات 
ليعيشوا مؤقتا فرحة العيد. أال 
البلد املعطاء  أبناء هذا  يستحق 
ان ينعموا باألمان الوظيفي الذي 

الذي قدمه شباب فريق )سنيار( ما 
هو اال جزء بسيط يقدمه للكويت، 
مشيرا الى ان الفريق متواجد في 
املوقع منذ بداية املشكلة الى اآلن 
يتابع كل التط����ورات في محطة 
مش����رف، يذكر ان فريق الغوص 
)سنيار( قد تطوع للعمل في موقع 
محطة مشرف واستطاع ان يغلق 
احد املناهيل بابتكار طريقة جديدة 
عبر استخدام البالون لنفخ واغالق 
املنهول لينتهي منسوب املياه حتى 
تستطيع اجلهات املسؤولة ان تقوم 
بالصيانة الكاملة للمحطة واجلدير 
بالذكر ان محطة مشرف للصرف 
الصحي تتكون من ثالثة مستويات 
حيث يبلغ العمق االجمالي لها 30 
مترا حتت االرض وحتتوي على 
13 مضخة كما يخرج من احملطة 
خطان رئيسيان تنتقل من خاللهما 
مياه الصرف الى محطة العارضية 

ومنها الى محطة الصليبية.
من جانب آخر كش����ف مصدر 
مس����ؤول بوزارة االشغال ان من 
املتوق����ع ان يتم اليوم تش����غيل 

احملطات الغاطسة في احملطة.
واضاف أنه مت وضع سدادات 
واب����واب دائمة ف����ي منهول رقم 
2 املؤدي الى احملطة الرئيس����ية 
حتسبا لوقوع أي حادث او طارئ 
قد يحصل مستقبال وهو مبثابة 

صمام أمان للمحطة.

فقدوه ملدة طويلة؟ أليس كافيا 
انهم محرومون )كمسرحني( من 
نعمة العيش الكرمي )بسبب عدم 
حصولهم على بدل املسرحني(. 
لم تزداد عليهم املآسي ليحرموا 
فرحة العيد بعد ش����هر رمضان 

الكرمي؟
واضاف: كل كويتي معطاء لهذا 
البلد الكرمي يفرح بعد عطلة العيد 
مبزاول����ة مهنته وتبادل التهاني 
والتبريكات م����ع زمالئه بالعمل 
ولكن املسرح محروم من هذا احلق. 
وستعود أيامه األليمة بعد العيد 
ويبحث من جديد عن عمل لرمبا 
بات من املستحيل حصوله عليه 
في ظل هذه الظروف االقتصادية 
املتدهورة. ألي����س هذا احلرمان 
كافيا على املس����رح لتزيد همه 
اجله����ات التنفيذية بعدم صرف 
البدل النقدي ليفرح مؤقتا وبات 

املسرح بال عيد.

ضغط المياه قطع سلسلة البالون الهوائي ولم ينفجر

الدقباسي يقترح السماح لمنتسبي
القوات المسلحة باالنتخاب والترشيح

حسني القالف

خالد الدويسان

خالد العودة

منظمو مهرجان »زوايا الشغف أحييناها« في صورة تذكارية

جاسم اخلرافي

علي الدقباسي

الخرافي هنأ 
رئيس مجلس الشورى 

السعودي بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي ببرقية تهنئة 
الى رئيس مجلس الشورى 
العربية السعودية  باململكة 
الشقيقة د.عبداهلل بن محمد آل 
الشيخ، وذلك مبناسبة العيد 
الوطني التاس���ع والسبعني 
العربية السعودية  للمملكة 

الشقيقة.

قدم النائب علي الدقباس����ي اقتراحا بشأن تعديل قانون 
انتخابات اعضاء مجلس األمة.

مادة أولى: تلغى املادة )الثالثة( من القانون رقم 35 لسنة 
1962 املشار إليه.

م�����ادة ثاني�ة: يلغ�����ى كل حكم يتعارض م����ع أحكام هذا 
القانون.

املذكرة اإليضاحية: حرم القانون رقم 35 لس����نة 1962 في 
شأن انتخابات اعضاء مجلس االمة في مادته الثالثة شريحة 
كبيرة من املواطنني املنتسبني للقوات املسلحة والشرطة من 
ممارسة حقهم في االنتخاب والترشيح، ومتكينا لهذه الفئة 
من املش����اركة في احلياة السياسية ومساواتهم بغيرهم من 
العسكريني في احلرس الوطني وسائر املواطنني، لذا فقد أعد 
هذا االقتراح بقانون ليقضي بالغاء املادة الثالثة من القانون 

رقم 35 لسنة 1962 املشار إليه.

الصرعاوي يسأل عن الالئحة التنفيذية
للمجلس األعلى لألسرة وأعضائه المعينين وعدد اجتماعاته

اكد النائب عادل الصرعاوي 
ان قضية االسرة كنواة للمجتمع 
هي من احب االعمال اليه خالل 
وجوده باملجلس كونها اساسا 
للتنمية وسبق ان قدمت اقتراحا 
بقانون بانشاء املجلس االعلى 
لالسرة وهو االمر الذي تبنته 
احلكومة واصدرته باملرس����وم 
رقم 401 لس����نة 2006 بانشاء 
املجلس االعلى لالسرة بتاريخ 
2006/11/22. وبه����ذا الص����دد، 
النائب عادل الصرعاوي  اشاد 
باحلملة الوطنية حلماية الطفل 
من العنف العائلي، حيث ان سوء 
معاملة الطفل واالهمال والعنف 
االسري آفة اجتماعية حان الوقت 
ملواجهتها والتعامل معها بكل 
جدية، ففي الوقت الذي نشيد فيه 
بالقائمني على هذه احلملة وعلى 
جهودهم في هذا االجتاه، نتمنى 

من جميع املؤسسات واجلهات 
دعم هذه اجلهود التي تصب في 
النهاية بخدمة املجتمع، وهو ما 
اليه جميعا، ومن جهة  نصبو 
اخرى اوضح النائب الصرعاوي 
ان مثل هذه اجلهود تأتي متوافقة 

بل متطابقة مع ما سبق ان قدمته 
باقتراح بقانون بانشاء املجلس 
االعلى لالسرة السابق االشارة 
اليه، اال انه حتى تاريخه لم يفعل 
هذا املرسوم، حيث ان من ضمن 
اختصاصات����ه »اقتراح ووضع 
معايير تقومي اداء املؤسس����ات 
العاملة في مجال االسرة والطفل 
واملرأة والشباب واملسنني وذوي 
االحتياجات اخلاصة ومجاالت 
اخلدمات االسرية واالجتماعية 
ادائها وتوجيهها  بهدف تقومي 
الى كيفية تطوير عملها واقامة 
شبكات ربط معها لتتمكن من 
ايص����ال اخلدمات االساس����ية 
لالسرة الكويتية«، لذا فإن احلملة 
الوطنية حلماية الطفل الكويتي 
م����ن العنف العائلي تكتس����ب 
اهمية خاصة كونها متثل جهدا 
ونشاطا شعبيا لالهتمام بهذه 

القضية، وعليه اوضح النائب 
الصرعاوي انه قد وجه سؤاال 
برملانيا ح����ول املجلس االعلى 

لالسرة وفق اآلتي:
� هل صدرت الالئحة التنفيذية 
للمجلس االعلى لالس����رة؟ مع 

تزويدي بنسخة منها.
� م����ن ه����م االعض����اء ذوو 
اخلبرة واالختصاص الذين مت 
تعيينهم وفق املادة الثانية من 

املرسوم؟
� هل صدرت الالئحة التنفيذية 
للمجلس مع تزويدي بنسخة؟

� عدد االجتماعات التي عقدها 
املجلس مع تزويدي مبحاضر 
االجتماعات. واختتم الصرعاوي 
حديث����ه انه مازال ف����ي انتظار 
االجابة عن����ه، مطالبا اجلميع 
بدعم هذه احلملة التي بحاجة 

الى فزعة مجتمعية.

أشاد بالحملة الوطنية لحماية الطفل من العنف العائلي

العنزي: انطالق »زوايا الشغف أحييناها« في األڤنيوز اليوم

بعد لقاء رئيس الوزراء مع المبعوث الخاص بملف المعتقل 

العودة لـ »األنباء«: المسؤولون الكويتيون لمسوا نية جادة
من قبل اإلدارة األميركية إلطالق معتقلينا في »غوانتانامو«

تحديد موعد اإلفراج عن فـؤاد الربيعة وخالد المطيري بعد تسـليم وثيقة الضمانات األمنية
ال نستبعد خروج المعتقلين اآلخرين دون محاكمتهما والجهود القانونية تتفق مع الديبلوماسية

دعا منظمو مهرجان »زوايا 
الش���غف احييناها« املواطنني 
املهرجان  واملقيمني حلض���ور 
اليوم  الذي تنطلق أنش���طته 
وعلى مدى ثالثة ايام في مجمع 
»األڤنيوز« مبشاركة مجموعة 
متنوعة من املواهب في جميع 

املجاالت املختلفة.
وقال رئيس اللجنة اإلعالمية 
ف���ي مجموعة »زواي���ا« فواز 
العنزي في تصريح ل� »كونا« 
املهرجان وهم 16  ان »منظمي 
شابا وشابة لم تتجاوز أعمارهم 
18 عاما سيدخلون املتعة والفرح 
لدى اجلمهور الذي سيكتشف 
مواهب شبابية تستحق اإلشادة 

والثناء والدعم«.
واوضح العنزي ان املهرجان 
ينقسم الى ثالثة أقسام، يتناول 
املواهب  القس���م األول عرض 
الفنية مثل املس���رح والشعر 
والفنون األخرى كالرس���م أو 
الفن التش���كيلي أو التصوير 
الفوتوغرافي واآلالت املوسيقية 

املختلفة.
واكد ان تلك املوهبة »عنصر 
أساس���ي من عناص���ر هوية 
الش���خصية وعلى االنس���ان 

وكتابة وقراءة في التاريخ، وهو 
من اعداد 16 متطوعا ومتطوعة 

من الشباب.
الثالث من  القسم  ان  وذكر 
املهرجان سيخصص لعرض »تي 
شيرتات« من تصميم أعضاء 
املجموعة حيث ستكون عليها 
رس���ومات واجنازات الكويت 
الفوتوغرافي  التصوير  وركن 
يتم فيه تصوير زوار املهرجان 
ووض���ع صورهم على خلفية 
يختارها الزائر من ضمن خلفيات 
وتصاميم مبتكرة مس���توحاة 
من اجنازات الكويت. واش���ار 
الى انه سيتم استقطاع مبالغ 
للتبرع بها الى مؤسسات خيرية 
انسانية كبيت عبداهلل لرعاية 
األطفال املصابني بالس���رطان. 
وأكد العنزي ان »طموحنا لن 
يتوقف عند هذا املهرجان فقط 
بل سيتم السعي الى مهرجان 
آخر« مشيرا الى انه ستنطلق 
على هامش هذا االحتفال حملة 
الط���رق حاملة  ف���ي  إعالمية 
العطاء  رس���ائل تعزز أهمية 
املميز واملبدع النابع من موهبة 
اإلنسان واهتماماته وستستمر 

الى ما بعد االحتفال.

التأم���ل والبحث في الذات عن 
مواهبه الستخراجها والعناية 
بها وتنميتها« مش���يرا الى ان 
أصحاب املواهب سيعرضون 
مواهبهم على خشبة املسرح 

غدا ملدة ساعتني.
وق���ال ان القس���م الثان���ي 

للمهرجان سيخصص لعرض 
كتاب يحمل عنوان »مختارات 
من اجنازات الكويت« وهو كتاب 
مصور عن اجنازات البالد من 
حقبة اخلمسينيات الى يومنا 
هذا، مشيرا الى ان الكتاب يضم 
صورا لالجنازات على الصعيد 

احمللي واخلليج���ي والعربي 
والعاملي من مختلف املجاالت.

واكد العنزي ان الدافع من 
وراء اعداد الكتاب هو ش���غف 
املتطوع���ني بتوثيق اجنازات 
الكويت وكذلك الشباع مواهبهم 
ومهاراتهم املختلفة من تصميم 

بيان عاكوم
كشف رئيس اللجنة الشعبية 
ألهالي معقلينا في غوانتانامو 
خالد العودة عن وثيقة يجري 
االعداد له���ا داخل أروقة وزارة 
اخلارجي���ة تش���مل ضمانات 
أمنية س���بق ان طلبتها االدارة 

االميركية.
ولف���ت العودة ف���ي اتصال 
هاتفي مع »األنباء« الى ان هذه 
الوثيقة ستسلم بعد عطلة العيد 
الى اجلهات املعنية في الواليات 

املتحدة االميركية.
وعم���ا اذا مت حتدي���د موعد 
تسليم املعتقلني خالد املطيري 
وفؤاد الربيعة قال العودة لم يتم 
االدارة  حتديد موعد ولم تبلغ 
االميركي���ة احلكومة الكويتية 

مشيرا الى ان اجلهود القانونية 
واجلهود الديبلوماسية تسيران 

في االجتاه نفسه.
وعم���ا اذا كان فؤاد الربيعة 
وخالد املطيري سيعودان على 
نفس الطائرة قال هناك احتمال 

كبير ونتمنى ان يتحقق ذلك.
وختم العودة مشيدا بجهود 
الوزراء  س���مو رئيس مجلس 
الشيخ ناصر احملمد الذي تابع 
الس���مو األمير  حترك صاحب 
وكذل���ك أثنى عل���ى دور نائب 
الوزراء ووزير  رئيس مجلس 
اخلارجي���ة الش���يخ د.محم���د 
الصباح في ه���ذا امللف ووكيل 
وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
وسفيرنا في واشنطن الشيخ 

سالم الصباح.

حتى اآلن بأي موعد لتس���ليم 
املعتقلني، متوقعا ان يتم االبالغ 
بعد تسليم الوثيقة، الفتا الى انه 
في الغالب س���تبلغنا احلكومة 
األميركية مبوعد التس���ليم في 
مدة معينة وذلك العطاء مرونة 
لدخول الطائرة كما حصل في 
املرات الس���ابقة الت���ي مت فيها 

تسليم معتقلني.
وع���ن االنطباع ع���ن اللقاء 
الذي مت بني سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد واملبعوث 
االميرك���ي اخل���اص مبعتقلي 
غوانتانامو اش���ار العودة الى 
الذين  الكويتيني  ان املسؤولني 
شاركوا في االجتماع الحظوا ان 
اللهجة االميركية اختلفت هذه 
املرة في التفاوض حيث ملسوا 

مرونة واضحة ونية حازمة ألول 
مرة في اطالق سراح املعتقلني 

األربعة.
ورأى العودة ان للقاء صاحب 

الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد والرئيس األميركي باراك 
أوباما وحث سموه الرئيس أوباما 
لتسليم املعتقلني األربعة اثرا في 
الى ان  اليوم، الفتا  املفاوضات 
الرئيس األميركي على ما يبدو 
اعطى تعليماته بإنهاء هذا امللف 
الكويت والواليات  بسرعة بني 

املتحدة.
وعن املعتقلني اآلخرين قال 
الع���ودة ان وزي���ر اخلارجية 
كان واضح���ا في كالم���ه انهما 
س���يخرجان في وق���ت الحق 
وعن طلب االس���تئناف لفوزي 
العودة ق���ال لدينا قاعدة قوية 
في احلصول على البراءة وليس 
ببعيد خروج االثنني بغض النظر 
عم���ا اذا قدم���ا للمحاكمة ام ال، 

»الخدمة المدنية«: الفترة الـ 28 للتوظيف
تبدأ غدًا وتستمر حتى 9 أكتوبر

أعلن الوكيل املس���اعد لشؤون البعثات ونظم املعلومات بديوان 
اخلدمة املدنية طارق اخلالد أن الفترة ال� 28 للتوظيف س���تبدأ غدا 
اجلمعة وتستمر حتى التاس���ع من اكتوبر للكويتيني الراغبني في 

التسجيل بالعمل لدى اجلهات احلكومية.
واك���د اخلالد في تصريح صحافي ض���رورة التزام الراغبني في 
التس���جيل باملواعيد التي ستحدد لهم من قبل نظام التسجيل اآللي 
وذلك مبراجعة مقر دي���وان اخلدمة املدنية خالل الفترة الصباحية 
أثناء الدوام موضحا أنه من الضروري اصطحاب املستندات الالزمة 
للتس���جيل ملن يحدد لهم موعد وهي أصل البطاقة املدنية وصورة 

عنها وأصل املؤهل الدراسي وصورة عنه.
وقال انه حرصا من الديوان على سرعة استيفاء بيانات الراغبني 
في العمل فقد مت عمل الربط اآللي مع جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب والهيئة العام���ة للمعلومات املدنية 
واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة التربية وذلك بهدف 

تسهيل التنسيق وتبسيط اجراءات تسجيل الراغبني في العمل.

التعليم بين التأجيل والتعطيل
ونحن على أعتاب عام دراسي 
جديد يختلف بتوقيته وظروفه 
ومعطيات����ه عن بقي����ة االعوام 
السابقة نظرا ملا منر به من حالة 
استثنائية يجب ان نسخر لها كل 
الوسائ ل الصحية الوقائية أوال 

واالعالمية ثانيا.
أما اعالميا فيجب ان يستخدم 
االعالم املرئي واملقروء واملسموع 
أداة توعوي����ة وتثقيفية تعمل 
على حتصني الفرد ونشر الوعي 
الصح����ي واملعرف����ة، اذ الهدف 
االس����مى للعلم حترير االنسان 
من الش����ك والوهن ف����ي القلب 
والش����لل في العقل، حيث ان ال 

قلب من غير عقل.
أما من حيث احلالة الصحية والتي ينادي البعض 
بتأجيل العام الدراسي بسبب مرض انفلونزا اخلنازير 
وهي دعوة الى تعطيل العقل عن عمد أو غير عمد، 
دون التفكير بعواقب ذلك التأجيل واآلثار السلبية 
التي تعطل ديناميكية التطور الذي نرتضيه لكويتنا 
احلبيبة ان حدث تعطيل وتوقف شامل يشل احلركة 
الدراس����ية والتعليمية. كما قال االمام علي بن ابي 
طالب گ »قيمة كل امرئ ما يعلمه، فتكلموا بالعلم 

تتبني أقداركم«.
وهل سيتبع تعطيل التعليم تعطيل جلميع مراكز 
التجمعات االخرى كدور العبادة، فكما ان العبادة غذاء 
الروح، فإن العلم غذاء العقل، وان نغلق الوزارات في 
وجه املراجعني ونكتفي باملوظفني أم نعطل املوظفني 
معهم، وماذا عن االس����واق واجلمعيات التعاونية 
واالماكن الترفيهية واالندية الرياضية التي ميكن 

ان تكون مكانا خصبا النتشار املرض.
فالتعليم ليس وظيفة ميتهنها االنسان وليس 
محطة يتوقف عندها الف����رد واملجتمع، وامنا هو 
رسالة انسانية ثقافية تفرق بني احليوان واالنسان 
حتمل بكل معانيها مشاعل التنمية واالرتقاء متصلة 
بعملية بناء وتطوير مستمر ودقيق للعقل البشري 
وسلوكه، كما انها مفترق طريق احلياة بني اجلهل 
واملعرفة سواء على مستوى العلمي أو االسري، فهي 
بحد ذاتها عملية ش����مولية متكاملة تعالج ظروف 
وطبيعة مجتمع ال ميك����ن ان يرتقي بها فرد دون 
تعليم جتعله في مكان حضاري الئق كما قال تعالى 
ف����ي محكم كتابه الك����رمي )ليخرجكم من الظلمات 

الى النور(.
فاملرض بال شك يحتم علينا ان نراجع سياستنا 

التعامل  التعليمي����ة وكيفي����ة 
والتعاط����ي احترازي����ا مع تلك 
الطارئة، فالدولة ممثلة  احلالة 
بوزارة الصحة ووزارة التربية 
ال تأل����و جه����دا في تق����دمي كل 
التجهيزات الوقائية واالحترازية 
ونشر الوعي بإمكانات تضاهي 
مثيالتها بالدول املتقدمة حينها 
تكون املدارس مصحات ميكنها 
اكتشاف أي حالة بشكل فوري 
ومبكر بحيث تعزل أي حالة يتم 
اكتش����افها، بينما وجود الطلبة 
باملنازل قد ال تكتش����ف أي منها 
اال ف����ي وقت متأخر لقلة الوعي 
واملعرفة بأع����راض املرض مما 
يس����تلزم عدم تعطيل التعليم أو تأجيله بإصرار 
اكثر م����ن اي وقت مضى، فأبناؤنا وفلذات أكبادنا 
رجال ونس����اء املستقبل هم اآلن ليسوا في مرحلة 
عطاء وامنا مرحلة اكتساب عن طريق السمع والشرح 
املباشر أكثر منه عن طريق القراءة، فتعطيل أساس 
ركن االكتساب وهو التعليم مبنزلة تعطيل حياة 

من التربية والتحرر من اجلهل.
وملا كانت هناك عقبات املرض والذي قد يتحول 
الى وباء يجعلن����ا بحاجة الى طرح بدائل وحلول 
لتلك العقبات نتجاوزها ونتحرر منها ذات اهداف 
واضحة لها نتائج ملموسة، من اهم احللول التي 
تساعدنا في حصار ذلك املرض قبل ان يتحول الى 
وباء ان تتكاتف وزارتا الصحة والتعليم بتجهيز 
العيادات املدرسية واملتابعة الدائمة لصحة العاملني 
في املجال التعليمي داخل املدرسة والزام ادارة كل 
مدرس����ة بتحري اقصى درجات النظافة في جميع 
مرافق املدرسة وتوعية الطالب بخطورة املرض، 
وذلك للتخلص من الكثير من السلوكيات االجتماعية 

اخلاطئة حرصا على صحة مجتمعهم.
فالتعليم يجب ان يراعي االنفتاح والعوملة وحركة 
التغيير املستمر مع غرس القيم والعادات والتقاليد 
االسالمية والوطنية السمحة والتي نحن في أمس 
احلاجة اليها ومن خالل االرادة بنشر الوعي واملعرفة 
الصحية واالخالقية والصفات احلميدة وكيفية جتنب 
االصابة والوقاية منها ملس����يرة البناء احلضاري 
والتسامي فوق جميع العقبات واالخفاقات والترهل 
للمجتمع واالنسان والفرد والتي لالسف يحاول ان 
يخرسها البعض في عقول ابنائنا، وذلك من خالل 
الدعوة الى التعطيل، حي على العمل لنكون افضل 

امة أخرجت للناس.

بقلم: عدنان املطوع


