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إلى متى س���تبقى الكويت والشعب ضحية احلكومة ومجلس 
األمة وغيرهما؟ إلى متى سنبقى أسرى ألهوائهم وصراعاتهم، من 

املسؤول؟ هل أعضاء مجلس األمة أم احلكومة؟
اجلميع ينتظر جلسة القروض 17 اجلاري، وأعلنت احلكومة أنه 
ال يوجد حل ملشكلة القروض سوى صندوق املعسرين حتى قبل 
أن تستمع لرأي أعضاء األمة، إذن ملاذا تعقد اجللسة؟! كان األجدر 
باحلكومة أن تستمع إلى رأي مجلس األمة وبعد ذلك يتم التصويت 
على القانون الذي يتفق عليه اجلميع ويتم إغالق هذا امللف نهائيا 
وفي املقابل نرجو من أعض���اء مجلس األمة املوقرين أن مينحوا 
احلكومة فرصة للعمل خاصة أن بعض الوزراء أبدوا رغبتهم في 

التعاون والعمل اجلاد الذي يصب في مصلحة املواطن.
> > >

اشكر مجموعة ال� 26 على حرصهم على الكويت وأهل الكويت 
وأموالهم، ونتفق معهم في بعض ما طرحوه إال أننا أيضا نختلف 

معهم في البعض اآلخر.
كنت أمتنى ل���و طالبت هذه املجموعة الت���ي تتكون من عدة 
شخصيات لها ثقلها في املجتمع بأن تزال بعض الشاليهات املقامة 
على أراضي وأمالك الدول���ة، ويلتفتوا إلى ضرورة املناداة بفتح 
املجال البحري أمام الشركات إلقامة مشاريعها وأنا متأكد من حتويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري مع تعويض أهالي الش���اليهات. 
ففي دبي دفنوا البحر للحصول على ش���واطئ لكن عندنا الربع 

مسكرين البحر.
> > >

لألسف عندنا بعض املواطنني الذين ال يهتمون إال مبصاحلهم، 
خاصة أصحاب مصانع التلوث في منطقة أم الهيمان الذين تسببوا 
في وفاة بعض األطفال والنس���اء وس���اعدوا على انتشار بعض 
األمراض اخلبيثة، نرجو من احلكومة ومجلس األمة محاسبتهم 

وإلزامهم بدفع تعويض لألهالي املتضررين وإغالق مصانعهم
> > >

احلل األمثل للخروج من االس���تجوابات واس���تمرار املجلس 
بعيدا م���ن التأزمي قد يتمث���ل في: تعديل وزاري يش���مل بعض 
الوزراء، أن مينح مجلس األم���ة احلكومة اجلديدة فرصة للعمل 
مع وجود املراقبة على عملها، واالستماع إلى كل الشخصيات الذين 
 خدموا الكويت في فترة س���ابقة س���واء من احلكومة أو املجلس.

وحفظ اهلل الكويت واألمير والشعب من كل مكروه.

همالن عبداهلل الهمالن

الكويت ضحية

في الميزان

ساعة األرض

علي الرندي

من الديرة

جمي���ل جدا ان تهت���م الكويت 
النشء اجلديد  بالبيئة وتوعي���ة 
البيئة وتبعاتها وآثارها  مبخاطر 
السيئة على كوكب األرض، وهذه 
التوعية شيء روتيني تعلمه مدارس 
الغ���رب ألبنائها الطالب من خالل 

املناهج الدراسية.
وقد قرأت خب���را بالصحف ان 
هناك حملة إعالمية تسمى »ساعة 
األرض« تق���وم به���ا مجموعة من 
املهتمني بالبيئة والتوعية البيئية، 
وهذه احلملة تهدف الى خفت وإطفاء 
األضواء املسلطة على املعالم األثرية 
واملهمة في 4 آالف مدينة حول العالم 
ملدة ساعة للفت االنتباه الى خطورة 
تغير مناخ األرض وأهمية توفير 
الطاقة املستنزفة وهذه ليست سمة 
من سمات املجتمع املدني فحسب، 
بل هي أصال سمات إسالمية حض 
عليها الدين اإلسالمي احلنيف منذ 
مئات السنني ويعلمنا أال نبدد أو 

نسرف أو نبذر.
ظاهرة اإلسراف والتبذير بلغت 
ف���ي الكويت ذروتها في الس���نني 
األخيرة ما س���اعد على انتش���ار 
سلوكيات غريبة بني الشباب، بل 
زاد اس���تهالك املي���اه والطاقة مع 
االنفت���اح أكثر وأكثر على العوملة 
التي طغت على كل شيء، فاإلسراف 
ف���ي الكهرباء في املجمعات أصبح 
شيئا غير معقول واإلسراف في املياه 
من رش احلدائق وغسيل السيارات 
والتي ُتهدر بسببها آالف الليترات 
من املي���اه يوميا مما يكلف الدولة 

مبالغ طائلة.
وجاءت ظاهرة السموات املفتوحة 
التي جلبت الفضائيات مشبعة بغزو 
ثقافي للعادات والتقاليد تعمل على 
مدار الس���اعة وتزيد من االسراف 
في الكهرباء وتضيع الوقت ليذهب 
الناس الى أعمالهم مرهقني متعبني 
الفضائيات،  أمام  السهر  من كثرة 
وبالتالي تقل انتاجيتهم وكفاءتهم 

للعمل.
ان احملافظة على بيئتنا، خصوصا 
البيئ���ة الكويتية اجلميلة من أهم 
أولويتن���ا احلالي���ة دعونا جنعل 
الكويت خضراء ذات بيئة جميلة 
نحافظ عليها قدر املستطاع ونبتعد 
عن اإلسراف والتبذير الذي اصبح 
س���مة لدينا نهتم بتوعية النشء 
عن البيئة ومخاطر اإلس���راف في 
البيئة نعلمهم كيف يجعلون بلدهم 
جميال ذا بيئة نظيفة نعلمهم كيف 
يتعلمون التوفير واحملافظة وليس 
التبذير واالسراف، قال تعالى )ان 
املبذرين كانوا اخوان الشياطني( 

ڈ.
alialrandi@hotmail.com

حزنت م���ن كل قلبي أكثر من 
مرة، أصدقها كانت عند وفاة جدي، 
رحمه اهلل، حيث كنت متعلقا به 
كثيرا وآخرها على ضياع »درازن« 
من أجيال املس���تقبل الذين ال هم 
لهم إال اللبس وتس���ريحة الشعر 
وطلعة اخلميس والغز على شاطئ 
البح���ر والنوم على الكيبورد من 

أجل تفاهات ال تسمن وال تغني من جوع وهل بعد هذا احلزن 
حزن؟ إنها مأس���اة بكل ما حتمل الكلم���ة من معنى أن يكون 
لدينا ش���باب بال عقول، فقط مجرد أجسام هائمة على وجه 
األرض، وهذا األمر يس���توجب تدخل اجلهات املسؤولة فمن 
غير املعقول أن نقف مكتوفي األيدي. الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة يجب أن تكون لديها خطة الحتواء الشباب بالشكل 
املناسب وبطريقة حديثة تتناسب مع التغيرات التي يشهدها 
هذا العصر، فالهيئة دورها أكبر مما يتصور البعض وهذا نداء 
إلى األخ العزيز فيصل اجلزاف الذي ال أشك في إميانه بأهمية 
هذا املوضوع وقد تناقش���ت معه ف���ي أحد اللقاءات حول هذا 
املوضوع وملست حرصه على متابعة هذا املوضوع، فنحتاج 

إلى أن نترجم األقوال الى أفعال.
> > >

أن تبحث في أخطاء الناس وعيوبهم سهل جدا أن تكتشف 
مليون خطأ، واألسهل من هذا كله أن تبحث في أخطائك التي ال 
نهاية لها، فتوقف عن مراقبة الناس، هذا ما أقوله وأنا أشاهد 
بعض الذين ال هم لهم إال تتبع عورات اآلخرين وكأنهم يريدون 
أن يصبح البشر مثل املالئكة، مع أنهم أشد الناس حماقة وأكثر 

الناس وقاحة ولكن ال حياة ملن تنادي.
> > >

رائع أن تعث����ر على كنز ولكن 
األروع من ه����ذا كله أن تعثر على 
ص����ديق يخلص لك مدى الع����مر ثم 
ي���قف على قبرك ويدعو لك باملغفرة 
أم����ا أصدقاء  النار،  والنجاة م����ن 
املشاوير واجللسات الليلية والوعود 
الكاذبة فهم مجموعة مصائب تقع 
على رأس اإلنسان حني معرفتهم.

> > >
من ميلك شجاعة االعتذار يستحق اإلشادة واالحترام، أما 
من يتخذ من اللف والدوران سياسة للمكابرة وعدم االعتراف 
باخلطأ فهذا أبعد ما يكون عن الش���جاعة وحتمل املسؤولية، 
وكم نحن اليوم بأمس احلاجة إلى أن نسمع كلمة اعتذار من 
الذين أصبحوا يعبثون بش���كل مستمر مبستقبلنا من خالل 

بعض املمارسات اخلاطئة فكفى عبثا.
> > >

باألمس اتصلت باألخ د.صالح املضحي وكان احلديث عن 
مشاكل وهموم البيئة خصوصا منطقة أم الهيمان التي حتاصرها 
الغازات من كل اجتاه نتيجة بعض املمارس���ات اخلاطئة من 
قبل الشركات التي ال تلتزم بالقوانني والنتيجة إصابة الكثير 
من األطفال بأمراض خطيرة، ومنذ سنوات ونحن نتخذ شعار 
»عمك أصمخ« لكن الذي أعجبني أن املضحي كان ميلك حلوال 

جادة حتتاج إلى تطبيق إلنهاء هذه املشكلة.
> > >

حتى ال ينته���ي زمن احلب وحتى ال يضيع الود حاول أن 
متنح احلب للجميع كن متس���امحا حتى تستمتع بكل حلظة 

من عمرك.
N_alkhaldi79@hotmail.com

أتذكر نبرتها منذ ثالث سنوات، عندما كانت تهاتفني من 
مسقط، وتقول لي »أدعو اهلل كل يوم في صالتي أن حتط 
رجالي على أرض الكويت، وأقابل عددا من الشخصيات 
املهمة، وأزور عددا من النوادي واملراكز املهتمة بالفتيات، 
وأحضر بعض الدورات اخلاصة بالتنمية البشرية«، وعندما 
نتناقش في املوض���وع ونقلبه من جميع النواحي، جند 
أن هناك صعوب���ات كثيرة تعرقل حتقيق حلمها، وليس 
هناك مخرج لتحقيقه، سوى أن يسخر لها اهلل سبحانه 
من يزيل عنها هذه العراقيل، وكنت أحيانا أش���فق عليها 
لشدة ش���وقها وحماسها الشديدين، وأحيانا أخرى أقول 
لنفسي: إن اهلل ال يخذل من دعاه من عباده، وسيعطيها 
مرادها وسيحقق حلمها عاجال أم آجال. ومنذ ثالثة أسابيع 
جاءتني رس���التها تقول: أنا في الكويت بصحبة أختني، 
حتمالن في قلبيهما نفس املش���اعر جتاه الكويت، ولهما 

نفس األهداف.
حقيقة.. في البداية كنت أظن أنها متزح، ولكن عندما 
اتصلت بها وأعطتني عنوان سكنهن، لم تسعني الفرحة.. 
خصوصا عندما عرفت كيف يس���ر اهلل لهن أمر السفر، 
وأيضا حضور عدد من الدورات املختلفة ملدة ثالثة أسابيع 
متواصل���ة، باإلضافة إلى زيارات لبعض املراكز اخلاصة 
بالفتيات، ومقابلة عدد من الشخصيات الكويتية املعروفة 
على مستوى اخلليج والوطن العربي، كما يحلمن متاما.. بل 
أكثر مما كن يتوقعن، وعندما جلست معهن على العشاء، 
استمعت وأنا مستمتعة بحكاية مجيئهن إلى الكويت، ومدى 
سعادتهن لتحقيق هدفهن األول من حلمهن، وأما الثاني فهو 
عند رجوعهن إلى مسقط، وتأسيس ناد خاص للفتيات، 

حتمل جدرانه صور رحلتهن الرائعة إلى الكويت.
يقال إن األحالم.. تكتب وترسم وتصور، وأن أصعبها 
مناال هو أعظمها لذة وس���عادة عندم���ا يتحقق، وهذا ما 
حملته في أعني أخواتنا العزيزات على قلوبنا من مسقط، 
مروة وعبير ومرمي، ومن هنا أقول لهن.. كانت زيارتكن 
ش���رفا لنا جميعا، فقد أعطتنا مج���اال للنظر مرة أخرى 
بعني الفخر واالعتزاز بهذا الوطن، ومبن رفع اسمه، فلكن 

أننّت الشكر.
Falcom6yeb@yahoo.com

ناصر حمد الخالدي

مجرد كلمات

أثير الكلمة

أنوار عبدالرحمن

.. وأخيرًا تحقق حلمهن

فالكم طيب

ال أعلم من أين أتى خبراء وزارة التربية بهذه 
املناهج، فمناهج اليوم كدست أعداد الراسبني في 
املدارس وزادت من أعداد املدرس���ني اخلصوصيني 
وأصبحت اجلرائد اإلعالنية أش���به بنشرات عن 
املدرسني الذين يتقاضون خمسة دنانير على الساعة 
و»ماكو« فايدة الطالب لم يفهم ولن يفهم ألن أساسه 

التعليمي = صفر!
فعلى سبيل املثال تركز مادة اللغة اإلجنليزية 
على الش���فوي في املرحلة االبتدائية بنسبة %90، 
وفي املتوسطة تكون 50% شفويا و50% حتريريا 
فكيف س���يكون هذا التكتيك التعليمي ناجحا إذا 
نظرنا إلى الناجت النهائي وهو عدم قابلية الطلبة 
للفهم عندما يصلون إلى املتوسطة فالذي يريد أن 
يتعلم املشي عليه أن يتعلم األكل لكي يكون لديه 
طاقة للمشي فالشفوي ال ميكن االعتماد عليه عندما 
تهم���ل الكتابة وال ميكن أن تضع ما في الرأس في 
الكراس عندما حترم الطالب من الكتابة وكذلك يقول 
املث���ل »التعليم في الصغر كالنقش على احلجر«، 
ومن املس���تحيل أن يكون املنهج احلالي في اللغة 
اإلجنليزية ناجحا به���ذه الطريقة واإلحصائيات 
موجودة وخصوصا عندما تكون من جهة محايدة 

غير وزارة التربية.
هناك ايضا نظرية خطيرة بالتعليم وهي تعلم 
الكل ثم اجلزء مبعنى أن طالب الصف األول االبتدائي 
عليه أن يتعلم نطق وكتابة الكلمة مباشرة وهذا 
خطأ بل وصعب ج���دا على طالب يبلغ من العمر 
ست سنوات فاألصل في التعليم هو تعلم احلرف 
ث���م الكلمة قراءة وكتابة والدليل على ذلك مراحل 
منو اإلنسان فاإلنسان يبدأ نطفة ثم علقة ثم عظاما 
ثم حلما ثم قلبا وأعضاء ثم يكتمل النمو ثم يخرج 
طفال ثم رجال ثم شيخا، أليست الطبيعة متشي بهذا 
النظام احملكم وهو عبرة لنا لذلك أرجو من وزيرة 
التربية د.موض���ي احلمود أن تعيد صياغة طرق 
التعليم واملناهج في الكويت وال جتعل أبناء الكويت 

وأهاليهم ضحية للمدرسني اخلصوصيني.

مفرح النومس العنزي

كارثة المناهج
 التعليمية بالكويت

جوهر الحديث

مت انتخاب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى 
رئيسا حلزب العدالة والتنمية ملدة اربع سنوات مقبلة، وكان ذلك 
ف���ي املؤمتر الثالث للحزب الذي عق���د في انقرة، وقد حصل على 
اصوات كل املشاركني، وقد حتدث اردوغان في هذه املناسبة حيث 
ذكر ما مرت به البالد منذ أواخر 2002 عند تسلم احلزب السلطة، 
وتطرق لعدة مجاالت سياسية واقتصادية وغيرها من مواضيع، 
علما ان اردوغان يتمتع بش���عبية عالية وتسلم بلدية اسطنبول 

ملدة اربع سنوات وقد احدث نقلة نوعية فيها.
وفي احدى زيارات مهندس اخلارجية التركي البروفيسور احمد 
داود اوغلو الى القاهرة، شرح اهداف السياسة اخلارجية التركية 
وحددها في مجموعة مب���ادئ، وهي القيام بدور كبير وفعال في 
حل املشاكل العاملية، والقيام بدور نشط في املؤسسات الدولية، 
وبناء عالقات متينة ومبنية على الشراكة والتكامل مع الواليات 
املتحدة االميركية واالحتاد االوروبي على حد سواء، وعمل توازن 
دقيق بني االمن واحلرية يقوم عل���ى التمازج بني الدولة واالمة، 
وحل جميع مش���اكل دول اجلوار، وعمل ديبلوماسية نشطة مع 
الدول املجاورة واحمليطة، ومت فتح اكثر من 30 س���فارة في قارة 

افريقيا وحدها.
ان الدور التركي اآلن ال يخفى على املتابع للمنطقة، فحضورها 
باملنطقة العربية الفت وقوي وفعال، فتجدها في القضية الفلسطينية 
له���ا دور كبير وايضا في قضية الن���ووي االيراني ومحاولة حل 
املسائل العراقية الس���ورية، واألمن باملنطقة مما جعلها بجانب 
ومصاف الدول الكبيرة، واي فرصة تكون مؤاتية ال تتركها تركيا 
اليوم وحتاول الدخول فيها وحل ما فيها من مش���اكل، واعتقد ان 

هذه هي فلسفة حزب العدالة والتنمية.
أظن أن اردوغان جنح جناحا كبيرا في رئاسة الوزراء، وغير 
مواقف كثيرة من الناس والعرب جتاه السياسة اخلارجية والداخلية 
التركية، والتي كانت ال تلقى اهمية كبيرة لدى املراقبني قبل تسلم 
حزب العدالة والتنمية، مما جعل الكثيرين ينادون بالنموذج التركي 
مثاال جيدا للتطبيق داخل دول املنطقة العربية، وقد شهدت تركيا 
تغيرا كبيرا وجذريا منذ وصول هذا احلزب الى احلكم، وهو تغيير 

ليس بسيطا في نظرة الشارع العربي لها.
يبدو ان مكتسبات حزب العدالة والتنمية ليست فقط خارجية 
وامنا داخلية ايضا، وذلك نتيجة طبيعية لالصالحات االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية وتوفير العيش الكرمي لالنسان التركي، 
اضاف���ة الى ان اردوغان رئيس للحزب والوزراء على حد س���واء 
والذي يتمتع بش���خصية وكاريزما غي���ر عادية، لقيت الدعم من 
اكثر اطياف املجتمع الترك���ي، وبلغ حجم الصادرات التركية في 
2002 عند تس���لم احلزب 36 ملي���ار دوالر، وفي عام 2008 بلغت 

138 مليار دوالر.
اعتقد ان تركيا لها مشروعها اخلاص، وهو احلفاظ على مصالح 
تركي���ا الداخلية واخلارجية وفي العالق���ات الدولية ايضا، وهذا 
تصرف واع وحكيم ومس���ؤول في نفس الوق���ت، ولديها القدرة 
واالمكانيات املادية والبش���رية والعسكرية لتطبيق هذه الرؤية 
عل���ى ارض الواقع، وانا على ثق���ة كبيرة وقناعة بأن الدور الذي 
تقوم به تركيا ال يستطيع القيام به سوى الدول والقوى الكبيرة 

والعظمى، وهي قادرة على ان تكون في مصافي هذه الدول.
akandary@gmail.com
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وجهة نظر


