
االحد 1 نوفمبر 2009   17محليات

محمد النغيمش

 إميان العوضيـ  كونا: أظهرت دراسة علمية 
حديثة ان 70% من العرب املشاركني في البرامج 
احلوارية التلفزيونية »ال يتحلون بآداب املقاطعة 
واحلوار كترديد كلمات تنم عن لباقة في احلوار 

عندما يضطرون الى مقاطعة محدثهم«.
وقال معد الدراســـة الكاتب محمد النغيمش 
لـ )كونا( انه تبني أن الرجال اكثر مقاطعة من 

النساء بنسبة 88% مقابل %53.
واضاف ان كثرة املقاطعات »تشـــتت أفكار 
املتحاورين وتربكهم«، ووصف نتائجها بأنها 
انعـــكاس ألزمة احلوار واالنصـــات في العالم 

العربي.
وقال النغيمش وهو مختص في االدارة وعضو 

جمعية االنصات الدولية انه أعد هذه الدراسة 
خصيصا لكتابه اجلديد بعنوان »ال تقاطعني« 
الذي صدر اليوم في معرض الكويت للكتاب عن 
دار اقرأ، وذلك بعد ان الحظ »تدني مستوى احلوار 
في التلفزيونات العربية وغياب فضيلة االنصات، 

وهو ما أكدته نتائج فرضيات الدراسة«.
وأشـــار الى ان إصداره هذا يعد »اول كتاب 
عربي متخصص يناقش قضية مقاطعة املتحدثني 

في اثناء احلوار«.
وأوضح النغيمش ان هذه الدراسة التي أعدها 
مع رئيس قسم االعالم بجامعة الكويت د.يوسف 
الفيلكاوي كانت بعنوان »سلوك مقاطعة املتحدثني 
في البرامـــج احلواريـــة التلفزيونية العربية 

ومجلس االمة في الكويت )البرملان(«.
وكان سبب املقاطعة االبرز هو الرغبة امللحة 
في »طرح سؤال« وذلك بنسبة 43% فيما كانت 
5% بسبب احلاجة الى تغيير املوضوع أو التهكم 

على املتحدث.
واملفارقـــة التي توصل اليها الباحث هي أن 
57% من املتكلمني الذين يتعرضون الى مقاطعة 
حديثهم »يستمرون في الكالم دون توقف« أي 
انهـــم ال يأبهون مبن يقاطعهم، وهو ما اعتبره 
الباحث »سببا رئيسيا في إحداث فوضى احلوار 
على الشاشة، ما قد يدفع املشاهدين الى االنصراف 

نحو فضائيات أكثر جاذبية في احلوار«.
وقال النغيمش ان »مشكلة احلوار تبدأ من 

املنزل واملدرســـة ثم جند نتائجها السلبية في 
العمل وعلى شاشات التلفزة«.

كما تناولت الدراسة سلوك املقاطعة مبجلس 
االمة، حيث أظهرت ان نواب البرملان يقاطعون 
املتحدثني بنســـبة 48% اما الوزراء فبنسبة %2 

فقط.
وتبـــني ان 82% من النواب والوزراء يبدون 
امتعاضا لفظيا عندما يقطع عليهم احد حديثهم 

وذلك بالتفوه بكلمات استياء.
وبينت الدراسة أيضا ان 67% من املتحدثني 
في البرملان يتعرضون ملقاطعة حديثهم في أول 
دقيقتني مبعنى انهـــم »يجدون صعوبة بالغة 
في االسترســـال في احلديث بأريحية« بحسب 

الباحث.
ويضم كتاب »ال تقاطعني« للكاتب النغيمش 
باالضافة الى الدراسة املذكورة جملة من النصائح 
واحللول العملية للتعامل مع املقاطعات احلوارية 
جاءت في فصـــول عـــن آداب املقاطعة بلباقة 
ومصفوفة تطبيقية تطرح اول مرة حيث »تقدم 
للمتحاورين خريطة طريق تهديهم الى وسيلة 

االستمتاع بحوار صحي خال من املقاطعات«.
يذكـــر ان الكتاب يقع ضمن سلســـلة كتب 
»االنصـــات.. الفضيلة املنســـية« التي طرحها 
املؤلف وكان أولها كتاب »انصت يحبك الناس« 
ثم كتاب »املرأة حتب املنصتني« وقد شهدا انتشارا 

واسعا.

أكد أن هناك أطرافًا نيابية لديها تحفظات على المسودة

المرصد: نستغرب غياب 20 نائبًا
عن اإلشادة بأداء ديوان المحاسبة

عقدت خالل الفترة من 18 وحتى 29 أكتوبر الماضي

الحرس الوطني: تخريج دورة تشغيل
وتدريب مشبهات الهمر بمركز كاظمة

نيابة عن قائد التعليم العســـكري باحلرس 
الوطني قام العقيد الركن فواز النشيط بتخريج 
دورة »تشغيل وتدريب مشبهات الهمر« والتي 
عقدت خالل الفترة من 18 أكتوبر املاضي وحتى 
29 منه مبركز التدريب التشـــبيهي مبعســـكر 
كاظمة. وقد قام مشـــرف الدورة النقيب راشد 
احلســـيني بتقدمي ايجاز عن هذه الدورة والتي 
يسعى من خاللها مركز التدريب التشبيهي بتأهيل 
مشغلني الجهزة مشـــبهات الهمر بالتعاون مع 
شركة لوكيد مارتن االميركية من خالل التشبيه 
الواقعي لالرتال العسكرية في املناطق السكنية 
والطرقات وكيفية التعامل مع املعضالت وقيادة 
االرتال بأمان والقيـــام باالجراء الالزم في حال 
حدوث اي طارئ. واشاد العقيد الركن النشيط 
بخريجي الدورة وحثهم على بذل املزيد من اجلهد 
والعطاء لتطوير قدراتهم في هذا املجال ليتسنى 
لهم القيام بـــدور املعلم لهذه االجهزة املتطورة 
في املواسم التدريبية املقبلة وفقا للتوجيهات 
الكرمية من قيادة احلرس الوطني ممثلة بسمو 
رئيس احلرس الوطني ونائب رئيس احلرس 

العقيد الركن فواز النشيط يقدم شهادة لضابط خريجالوطني ووكيل احلرس الوطني.

حمد العنزي
استغرب رئيس واعضاء املرصد 
الدميوقراطية  الكويتي لتأصيل 
توقيت صدور بيان الثالثني نائبا 
باالشادة بديوان احملاسبة وأداء 
أعماله حيث غاب عشرون نائبا 
عـــن توقيعه ما يعطي مؤشـــرا 
الى وجود اطـــراف نيابية لديها 
حتفظات على مسودة البيان. جاء 
ذلك اثناء املؤمتر الصحافي الذي 
عقده املرصد مساء اول من امس 
بحضور رئيس الهيئة التنفيذية 
الدابس وأمني  باملرصد فيصـــل 
سر جمعية متابعة وتقييم االداء 
البرملاني مطلق العبيسان واألمني 
العام ملظلة العمل الكويتي أنور 
الرشيد. بداية قال أمني سر جمعية 
متابعة وتقييـــم األداء البرملاني 
مطلق العبيســـان احتفل ديوان 
احملاسبة منذ فترة مبناسبة مرور 
خمسة وأربعني عاما على تأسيسه 

اقرأ املخالفات تلو االخرى في كل 
عام بل وغالبا ما تتكرر املخالفات 
املالية في وزارات الدولة حتى بات 
من املألوف ان نقرأ في هذه التقارير 
العبـــارة التالية »الفتا الى انه قد 
مت تذكير الـــوزارة بهذه املخالفة 
التقارير السابقة: متسائال ما  في 
الفائدة من احملاســـبة ان لم يكن 
وراءها عقاب ملـــن يخالف النظم 
واللوائح كل عـــام؟ مبينا انه من 
املعروف حاملا يترك الوزير الوزارة 
ألي ســـبب، يغادر منصبه تاركا 
وراءه املخالفات املالية من دون أي 
مسؤولية أو محاسبة على االخطاء 
واملخالفات التي ارتكبها املسؤولون 
في وزارته، واستطرد: وما فائدة 
العلم باملخالفات املالية ثم متر من 
دون محاسبة ملن تسبب بفيا في 
حني ان املواطـــن واملقيم يدفعان 
قيمة املخالفـــة املرورية ماديا بل 

وحكم بالسجن.

متابعا بالقول: لطاملا قرأت تقاريره 
املالية الدقيقة في رصدها النفاق 
املال العام في الوزارات واملؤسسات 
الرســـمية املختلفة ومع كل هذه 
الرقابة والتقارير الســـنوية وأنا 

فمن املعروف ان ديوان احملاسبة 
يقوم مبهمة الرقابة على املال العام 
وهو الوحيد من نوعه على صعيد 
املنطقـــة اخلليجية وهـــو الذراع 
الرقابية ملجلـــس االمة الكويتي، 

)هاني الشمري(املشاركون في ندوة املرصد حول ديوان احملاسبة

النغيمش: 48% من النواب و2% من الوزراء يقاطعون المتحدثين
أعد دراسة علمية أكد فيها أن 70% من العرب ال يتحلون بآداب الحوار واللباقة في الفضائيات

82% من الن�واب والوزراء يبدون امتعاضاً لفظي�اً عندما يقطع أحد حديثهم بكلمات اس�تياء و67% من المتحدثين يتعرض�ون للمقاطعة في أول دقيقتين


