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آراء

سمو الكويت
سمو الشعب

سمو الدستور
سمو الدميوقراطية

سمو املجلس
سمو احلرية
سمو الشيخ

سمو الِشيخة
سمو الهيبة

سمو املراجل
سمو الكرم

سمو اجلرح ليه عليه تسامينا
سمو الناس اللي جدام القانون سواسية

سمو الكلمة ليه صارت سرية
س���موك انت اللي ما يختلف عليك ال معارض وال مؤيد 

للعلنية
سموك قوي
سموك ملاح

سموك واثق
سموك ثقة

سموك منتصر
سموك ناصر

رح���ن���ا املجلس قعدن���ا تابعنا ليما غف���ت عيونه من 
تعبنا

اه���و وربع���ه ص��احني ع���ن اللعبة السياس���ية ما هم 
ناميني

وبعد ماتطمنا ان بعبع االستجواب مات من القهر واحلسرة 
على طول من اجللس���ة ان���ا وربعي انس���حبنا ولبيوتنا 

رجعنا

هوا الديرة

بعد ما دش���يت البيت وشفت الليوان ادمعت عيني يوم 
تذكرت ماي العني ابوي ناصر رحمة اهلل عليه وما صبرني 
اال يوم حضني وليدي ناصر اللي ان شاء اهلل يأمن مستقبله 

شيخي وشيخه وشيخ ابوي ناصر سموه.
soud_alwere3@hotmail.com

اقدمت وزارة التربية على فكرة مش���روع تخفيف احلقيبة 
املدرس���ية وهذا املشروع يعد من اهم املشاريع التربوية التي 
تسعى الوزارة الى تطبيقها، فالوزارة اعدت هذا املشروع حرصا 
منها على سالمة ابنائها الطالب وهذه الفكرة من األفكار اجليدة 
التي تقوم بها الوزارة، فمشروع تخفيف احلقيبة املدرسية يعد 
جتربة للتنظيم وبرمجة الواجبات املنزلية وفق خطة تتناسب 
مع طبيعة واحتياجات كل مجال دراسي من خالل آلية تنفيذ 

تعتمد على التعاون املشترك بني البيت واملدرسة.
وقد اوضحت الوزارة ان فكرة تقليل احلقيبة املدرسية ترتكز 
على أال تتجاوز محتوياتها يوميا من كتب وكراسات مادتني او 
ث���الث على االكثر على ان يتم حفظ باقي الكتب مبعرفة معلم 

كل مادة في خزانات الفصل املوجودة واملعدة لهذا الغرض.
وعند سماع هذه الفكرة من قبل اولياء االمور مت تشجيع هذا 
املشروع وباركوا السعي نحو حتقيقه ملا وجدوا فيه ضالتهم 
املنش���ودة في التخفيف عن ابنائهم من معاناة حمل احلقيبة 
املدرس���ية التي تثقل ظهورهم وه���ي مليئة بالكتب واالدوات 
املدرس���ية، هذه الفكرة لها من االيجابيات الكثير والكثير من 
تخفي���ف احلمل عن الطالب وكذلك حتمل الطالب مس���ؤولية 
انهاء الواجبات املدرس���ية، وعلى اجلانب اآلخر من املمكن ان 
تكون بها س���لبيات عديدة اذا ل���م يتم الربط اجليد بني املعلم 
والطالب وولي االمر، فنجاح هذه التجربة يرتبط بوعي الطالب 
وولي االمر باالضافة الى حرص املعلم ومتابعته وتواصله مع 

الطالب وولي االمر.
ومنذ فترة وجيزة ذهبت في زيارة الى مدرسة حومة االبتدائية 
للبنات وقد اس���عدتني جدا هذه الزي���ارة ملا الحظت فيها من 
الترحاب من ادارة املدرسة وملا الحظته من نظام داخل املدرسة، 
فقد استقبلتني السيدة الفاضلة سكينة السيد مديرة املدرسة 
بابتسامة عريضة كلها تفاؤل واحترام وتقدير فوجهها البشوش 
يدل على انها مربية فاضلة وما حلظته داخل املدرسة يدل على 
ذل���ك، فقد حتدثت معها عن فكرة تخفيف احلقيبة املدرس���ية 
وقد بدأت بالفعل املدرسة في تنفيذ هذا املشروع وتكلمت عن 
جميع االجراءات التي مت اتخاذها إلجناح هذه الفكرة وتفعيل 
هذا املشروع وقد وضعت خطة منظمة ومحكمة يتعاون فيها 
جميع من في املدرس���ة لتبدأ الفكرة وت أخذ حيز التنفيذ، كما 
وضعت جدوال وخطة اسبوعية وبرمجة للواجبات املدرسية 

للصف لتخفيف احلقيبة املدرسية عن بناتها الطالبات.
وما رأيته من تع���اون كبير بني مديرة املدرس���ة وادارتها 
ومدرس���يها جعلني اكن لها كل التقدير واالحترام، فباقة ورد 
متلؤها التحية العطرة والتقدير لهذه املربية الفاضلة ملا تقوم به 
وتبذله من جهد ملموس وتقدمي كل العون والتقدير واالحترام 
لكل من في املدرس���ة ومدى التعاون الكبير بينها وبني اولياء 
االمور، وكل الشكر والتقدير واالحترام للسيدة سكينة السيد 

مديرة مدرسة حومة االبتدائية للبنات.
alialrandi@hotmail.com

سعود ناصر الورع

سمو ناصر..  أبوي وولدي

حياكم اهلل

علي الرندي

وأخيرًا.. يا »التربية«

من الديرة
جلسة تاريخية

طالل الهيفي

السموحة

عاش���ت الكويت منذ صب���اح يوم الثالثاء 
املاضي وحتى فجر امس عرسا مميزا وفريدا، 
نفتخر به جميعا، ملا آلت اليه الدميوقراطية 
الكويتية من مساحة شاسعة من احلرية والرقي 
ف���ي الطرح ما بني الس���لطتني واالتفاق على 
التي اس����سها  الش���رعية  التسوية بالطرق 
املش���رع تهيأت عبر صور نادرة، بعيدا عن 
التطرف والتشنج السياسي لتخرج الكويت 

في نهاية املطاف منتصرة.
وبعيدا عن الطرف االكثر ربحا ومن آلت اليه 
الكفة، جند ان هذه االحداث حققت لنا امورا الول 
مرة حتدث على الساحة السياسية، من ابرزها: 
صعود رئيس احلكومة ملنصة االس���تجواب 
ومقارعة املستجوب وهي حادثة تتم الول مرة 
منذ تأسيس الدس���تور مع انها كانت كعرف 
سياسي محلي كان يعد من احملظورات التي 
لم يتجرأ أحد على بلوغها، ولكن فصل والية 
العهد عن رئاسة احلكومة هيأ املستجوب لبلوغ 

هذا املستوى من املساءلة السياسية.
كما ايضا الول مرة يتم استجواب شخصية 
رفيعة متمثلة بالنائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع وهو الش���خص الثاني 
بالتشكيل احلكومي مما يعد امرا غير مألوف 

بسبب املكانة السياسية التي يحظى بها.
أضف الى ذلك انه والول مرة يتم خالل جلسة 
واحدة مناقشة 4 استجوابات دفعة واحدة خالل 
فترة زمنية متصلة وهو امر يؤكد على اصرار 

احلكومة على طي هذه االستجوابات.
والول م���������رة اي����ضا تقوم احل����كومة 
بالتنبؤ وتعزز وضعها اللوجستي بطلب غداء 
وعشاء وافطار ملواصلة مواجهتها التي لم تكن 

تعلم موعد انتهائها.
وحتت قبة مجلس االمة خالل هذه اجللسة 
التاريخية حدثت سابقة اخرى ان يقوم نائب 
بطرد احلضور من اجلمهور بعد ان احتجوا 

على سرية اجللسة!
احداث مهمة حدثت الول مرة على الساحة 
الكويتية وهي بال شك خطوة كبيرة على املشهد 
السياس���ي وهي تؤكد عل���ى الوعي واالدراك 
الدميوقراط���ي الذي وصلنا الي���ه، وهو امر 
نحس���د عليه، وبغض النظر عما ستتمخض 
عنه االحداث املس���تقبلية اال انني اثني على 
اعضاء السلطتني الذين سجلوا اسماءهم في 

الئحة احلرية كأوائل لن ينساهم التاريخ.
Talal-alhaifi@hotmail.com

ما أجمل ان يعلن مفكر إسالمي 
حقيق���ي وبش���جاعة وأم���ام كل 
الناس ان هدفه الرئيس���ي الذي 
يعمل ويكافح ألجل���ه من خالل 
ترشيح نفسه بانتخابات برملان 
وطنه املتعدد األجناس واألعراق 
والطوائف واملعتقدات هو تطبيق 

النظام العلماني الذي ال يفرق بني الناس إال حسب 
الكفاءة الشخصية، والقائم على مبدأ احترام حقوق 

وحياة وحرية اإلنسان.
وما أطيب ان يعتبر نفس هذا املفكر اإلسالمي ان 
احلفاظ على الدين يكمن في فصله عن السياسة 
معتبرا ان استخدام الدين في السياسة سيؤدي 
الى تش���ويه صورة الدين بشكل واضح وكبير 

ويدفع الى االبتعاد عنه الحقا.
وم���ا أروع ان يقول رجل دين انه مؤمن متاما 
بأن الدين شيء مقدس ومن املعيب ان يستخدم 
رجل الدين دينه للوصول الى مبتغاه السياسي، 
فإذا أراد رجل الدين ان يخوض في غمار السياسة، 

فليبعد الدين عن »مساوماته«.
نعم ما أجمل وأطيب وأروع وأش���جع وأجرأ 
املرشح في االنتخابات البرملانية العراقية القادمة 
والنائب احلالي د.اياد جمال الدين، السيد املعمم 

ورجل الدي���ن واخلطيب واملفكر 
االسالمي، املش���هود له بالنزاهة 
وبالعلم والتقوى واحترام النفس، 
والذي يعتب���ر ان العلمانية هي 

احلل للعراق.
وقد فاز باالنتخابات املاضية 
بذلك الطرح، ويخوض االنتخابات 
القادمة مترئسا قائمة »أحرار« متعددة األطياف 
بناء على ذلك، بل وهو أشد إميانا بأن العلمانية 
هي احلل األفضل لعراق جديد دميوقراطي، حررته 
وأنقذته مبادئ احلرية والعلمانية من مخالب وظلم 
وقتل وتخريب وتدمير نظام شرس وحقير، سرق 
الع���راق لعقود أربعة منذ مجيئه بانقالب دموي 
أس���ود غلفه مجرموا البعث باالنتصار للمبادئ 
القومية ولم يختف���وا اال بعد ان خلعهم األحرار 
خلعا ورموهم حق���راء اذالء ملعونني في مزبلة 
التاريخ، »وما نفعهم« في جتنب هذا املصير املذل 
املستحق، »متاجرتهم« الكريهة املفضوحة مببادئ 
الدين االس���المي في آخر سنوات عقود تسلطهم 
السوداء املظلمة العجاف اجلرداء التي بددوا فيها 
ثروات العراق وكانوا س���وءا ووباال أسود على 

شعبه ونخيله وأهواره وأنهاره و»جيرانه«.
Mike14806@hotmail.com

أصبح تاريخ 8 ديسمبر 2009 يوما تاريخيا بكل 
ما تعنيه الكلمة، وس���تكتب األقالم املختلفة عن هذا 
اليوم، وينم عن مرحلة جديدة ونضج سياسي وإضافة 
في احلياة البرملانية الكويتية، أال وهي صعود سمو 
رئيس مجلس الوزراء منصة االستجواب بجلسة سرية 
املقدم من النائب د.فيصل املسلم، وهذه البادرة هي 
األولى من نوعها في تاريخ الكويت والعالم العربي 
أجمع، ه���ذا باإلضافة الى هذا الطرح املهذب والراقي 
من قبل الطرفني، مع العلم انه قدم كتاب عدم تعاون 
من قبل مجموعة من األعضاء استنادا الى املادة 102 
من الدستور وسيصوت املجلس على الطلب بتاريخ 
16 اجل���اري مع وجود أغلبي���ة مريحة بيد احلكومة 

لتجاوز هذا الطلب.
وبعد االنتهاء من جلسة االستجواب السرية ألقى 
سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة قال فيها »انطالقا من 
امياني بالدميوقراطية، فقد وجدت من واجبي بالرغم 
مما شاب االستجواب من مخالفات دستورية وقانونية، 
حيث تناول ت���ارة مصروفات ديوان رئيس مجلس 
الوزراء وهو امر معروض على اجلهات القضائية املعنية 
مبا ال يجوز معه دستوريا التعرض ملجرياته«، وأفاد 
»وبذلك نؤكد انه بحسم هذه اجلولة فإننا نطرح هذا 
األمر جانبا، وجنتاز هذه املرحلة مبا لها وما عليها، 
انطالقا الى مس���يرتنا الوطنية متطلعني الى تعاون 
مثمر بني الس���لطتني«، كما ان النائب فيصل املسلم، 
يستحق االشادة مرة ثانية على هذا الطرح الراقي وقد 
قال بدوره »نحيي ونشكر سمو رئيس الوزراء على 

صعود املنصة ورقيه في االستجواب«.
أعتقد ان احلكومة أجنزت وصدقت الوعد مبواجهة 
هذا االستجواب بالذات، ويجب املضي قدما وطي صفحة 
املاضي، فهناك الكثير من املشاريع التنموية التي فيها 

خير للبالد والعباد بانتظار احلكومة، 
التي ستخرج من االستجواب بروح 

قوية وبنفس فتية، مما سيعطيها دفعة قوية لألمام 
ويجعلها قادرة على تخطي العقبات التي ستواجهها 

في املستقبل القريب.
ومن نافلة القول ان النواب الذين وقعوا على طلب 
عدم تعاون ستزداد ش���عبيتهم في املرحلة املقبلة، 
وحتديدا »كتلة العمل الشعبي« ستعود أقوى مما كانت 
عليه في الس���ابق، وستلملم جراحاتها السابقة التي 
أدت الى إضعافها وتفككها وخروج بعض أعضائها، اذ 
سيكون هناك تسابق على كسب ودها من قبل أعضاء 
مجلس األمة، باالضافة الى حركة »حدس« التي عززت 
من شعبيتها ولو استمرت على هذا النهج والطريق 
فسيتضاعف عددها في اي انتخابات مقبلة، اما كتلة 
التنمي���ة واإلصالح فإن كل عض���و فيها ميثل كتلة 

برملانية لوحدة، بسبب قوة وكفاءة أعضائها.
كم كنت أمتنى أال تكون اجللسة سرية، وذلك حتى 
يقل القيل والقال، والحظت ان الناس ال تسأل اال عن 
استجواب املسلم، كما يقول املثل »كل ممنوع مرغوب«، 
وم���ا ان ذهبت الى اي مكان في يوم االس���تجواب اال 
وجدتهم يتحدثون عن هذا االستجواب بالذات، واذا 
كانت اجللسة سرية وفقا ألحكام الدستور فإن رأي 
األغلبية يجب ان يقدر ويحترم، وفي النهاية أسجل 
إعجابي بالنائب فالح الصواغ على هذا األداء البرملاني 

الرائع.
akandary@gmail.com

عبدالعزيز الكندري

يوم تاريخي للكويت

وجهة نظر

مخلد الشمري

انتخبوا إياد جمال الدين

رؤية


