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الديوانية في الكويت منتدى سياسي وثقافي 

واجتماعي، وملتقى دوري ملناقشة أهم قضايا الساعة 
وفيها يصنع جزء من تاريخ الكويت على جميع 

االصعدة.
»األنباء« ومن منطلق حرصها على نقل نبض 

الشارع وآراء الشعب في القضايا التي تشغل 
املواطنني تخصص صفحة أسبوعية تصدر كل أحد 
لزيارة إحدى دواوين الكويت ورصد هموم وشجون 

روادها، وصوال الى نقل أمني لهذه الهموم.

رواد ديوانية الناهض لـ »األنباء«: التعليم في الكويت في انحدار مستمر
والمناهج بحاجة للتعديل.. واألزمة االقتصادية أّثرت سلبًا على القطاع الخاص

في البداية قال صاحب الديوانية 
مبارك الناهض: لقد أصبحت هناك 
مفاهيم متغيرة بالنسبة الختيار 
الناخب لنائب مجلس األمة في 
هذا الزم���ان، فنحن عندما نقوم 
باس���تقراء 90% من النواب جند 
انهم ليس لديهم مفاهيم وثقافة 
السياسة اخلارجية للدولة وهذا 
يشكل خطورة، وجناح النائب اآلن 
مبني على املعامالت والعالقات 
االجتماعية، ولكن البد من اجتياز 
مراحل فكرية ثقافية فيها استقراء 
للوضع اخلارجي، لذلك اآلن نحن 
في منعط���ف خطير فوضعنا ال 
يخدمنا هناك اخطار حتيط بنا، 
مثل املشكلة بني اميركا وايران، 
والعراق، فأمي���ركا عندما تريد 
محاربة اي���ران فيجب ان يكون 

لنا وضع وتواجد.
وكلنا يعلم اخلالف بني ايران 
واالم���ارات على اجل���زر الثالث 
وكي���ف كان يتعامل املغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

مع هذه القضية.
كما كانت هناك دولة اس���مها 
عربستان كانت قائمة بني ايران 
والعراق والكويت ودولة قوية 
ب���ن مرداوة  ويحكمه���ا خزعل 
ولها خط سير كبير لكن عندما  
اختلفت االمور بني العرب وايران 
ايران م���ع االجنليز  واصبحت 
ضحى االجنليز بهذه الدولة عن 
طريق اخذهم النفط من عبدان، 
فهذه هي السياسة ال صديق دائم 
وال عدو دائ���م، فنحن ال نتفاءل 
دائما ان اميركا معنا على طول 
الزم���ن الن اميركا في اي حلظة 
ميكنها ان تتحالف مع ايران فيجب 
ان نتف���اوض مع اي���ران، تركيا 
اتفقت مع فرنسا بخصوص قضاء 
اسكندرونا اخذته من سورية لكي 
تقف معها في احل���رب العاملية 

الثانية.
النواب اخلمس���ون يجب ان 
تكون لديهم رؤية وثقافة النهم 
في اخطر منصب سياس���ي في 
الدولة اال وهو السلطة التشريعية 
حيث يساهمون بوضع سياسة 
الدول���ة اخلارجي���ة، فاحلكومة 
ليست وحدها مكلفة بالسياسة 
اخلارجي���ة الن املجلس مكلف 

كذلك.
وكل وقت له ظروفه اخلاصة 
وحس���ب املتطلبات واالوضاع 
السياسية، ففي السابق كنا ضد 
العراق وغدا ميكننا التحالف مع 

سرحوا من وظائفهم وهذا كرس 
البطالة لعدم وج���ود قوانني 
حتمي املواط���ن وتلزم القطاع 
اخلاص مع عدم وجود نقابات 

تدافع عن حقوقهم.

مخرجات التعليم

وتابع السحمي بأن التعليم 
يتخب����ط فالطال����ب يخرج من 
املنه��ج اجلديد وهو غير فاهم 
واملدرس����ون غير مستوعبني 
ملناه��ج التدري��س بع��د تغيي��ر 
مناهج التعليم بص��ورة متك��ررة 
لدرجة ان املخرجات اآلن ليس 
لها دور ، وقال ان اخلصخصة 
اآلن تخدم مصالح املس����تفيد 
فقط وكذلك خصخصة الصحة 
مع وجود ضمان صحي ولكن 
فوائد اخلصخصة تذهب للقطاع 
اخل����اص، والدليل خصخصة 
محطات البنزين التي لم تتطور 

فهي مثل ما هي ال جديد.

قانون التسليف

ومن جهته حتدث عبداهلل 
احلبيب قائ���ال ان قانون بنك 
ب���ني فترة  التس���ليف يتغير 
وأخرى ما عدا قانون اإلسكان 
فهو قدمي ولم يعدل، أنا أخذت 
بيتا حكوميا وبعدها أردت بيعه 
فقالوا يجب ارجاع باقي املبلغ 
33 ألف���ا وعندما أردت إرجاعه 
للتس���ليف قالوا ال يجوز انت 
استوفيت حقك، وبنك التسليف 
لدي���ه األرض وق���رض بعد 5 
سنوات يس���تطيع بيع البيت 
ويتحول تس���ليفه على بيت 
التسليف يختلف  ثان، فلماذا 
عن اإلس���كان وال توجد هناك 
مساواة وعدل بني بيت احلكومة 
والقسيمة وال يوجد توافق بني 
اإلسكان والتسليف ويجب النظر 
في القوانني لك���ي تتوافق مع 
مصلحة املواطن، وتابع: ان سلفة 
الترميم 25 ألفا ال تعطى إال بعد 
10 سنوات واملشكلة انهم يرونها 
10 سنوات لكن هي في الواقع 
ليست 10، فأنا لم يأتني البيت 
إال بعد 16 س���نة وبعده سلفة 
ترميم 10 سنوات فيكون عمر 
البيت 26 س���نة، فاملشكلة ان 
البيت احلكومي عندما يتسلمه 
الشخص ال يستطيع التصرف 
فيه. وقال أمير قبيلة السهول 
محم��د بن ذع���ذاع الرويضان 
أكد  ان صاح��ب السمو األمير 
أهمية البعد ع���ن أمور الفتنة 
والتي تسبب تفرقة بني نسيج 
املجتمع الواحد ولكن مثل هذا 
ال���ى ترجمة  اخلطاب يحتاج 
ووعي وإدراك من قبل النواب 
بعيدا عن أصوات النشاز، ولك��ن 
القيادة يعطين��ا دافع  حرص 
األمان، ونحن لسنا ضد أي وزير 
أو مسؤول، ولكننا ضد ما ميكن 
ان يؤدي ال���ى ضرب املجتمع 
الكويت���ي ومتزيق���ه، وضرب 
مثال باالستجواب األخير لوزير 
اإلعالم الذي أوصل رسالة الى 
احلكومة بأن إث���ارة مثل هذه 
القضايا لم تع���د تنطلي على 
الشارع، وفي النهاية في وقت 
الش���دائد تظهر البطوالت وال 

يجب التشكيك في الوالءات.

العراق وهذه هي السياسة تبادل 
الش���عب وامنه  مصالح خلدمة 
ومصاحله، ولكن عضو مجلس 
االمة هل وصل الى مراتب سياسية 
وتثقيفية جيدة؟ إيران مقبلة على 
وضع نووي، والعراق اآلن بدأت 
تستعيد عافيتها وستبدأ باالنتباه 
للكويت وحلدوده���ا ووضعها 
السياسي، كانت في وضع ضعيف 
وسيأتي يوم ستنطلق الى القوة، 
فالسياسة هي فن املمكن ويجب ان 
يكون لنا رؤية فال نعول على دول 
اجنبية، اليوم معنا وغدا ضدنا، 
ففي الظاهر ان أميركا ستضرب 
ايران لكن في اخلفاء يوجد تعاون 
واتفاقيات مبطنة وتوافق قدمي 
ايران واسرائيل، لكن  حتى بني 
يجب ان تكون سياستنا معتدلة 
مع كل الدول اذا كان وضعها سليما 
نبادلها الشعور والعكس كذلك، 
لكن ان نقوم بسياسة عدائية مع 

كثرتها غير طبيعية.

الوضع الصحي

الى  ابوطالب  ابراهيم  واشار 
الكويت يقولون  الوزراء في  ان 
ماال يفعلون، واالعضاء فيهم من 
يحاسب والبعض اآلخر كالوزراء 
يقول ما ال يفع���ل، ونتمنى من 
وزيري الصحة والتعليم بالذات 
النظر الى وضع البلد من االزدحام 
في املستشفيات وتقاعس االطباء 
وقلة اخلبرة واملعدات، ومعاجلته 
بإنشاء مستشفى للكويتيني وآخر 
للوافدين لسالمة صحة املواطنني 

والوافدين معا.
وانتقد السلم التعليمي الذي 
وضعت���ه وزارة التربية خمس 
س���نوات في االبتدائ���ي و4 في 
املتوسط و3 في الثانوي وقال: 
في البلدان االخرى اما اربع سنوات 
كل املراح���ل او 6 س���نوات في 
االبتدائي و3 سنوات في املتوسطة 
والثانوي���ة، لكن لدين���ا ابتلينا 
بالدراسات والتجارب وهذا كالم 
غير صحيح وليس هناك دراسة 
فشلت او مت ارجاعها او مراجعتها، 
اآلن يريدون دراسة الرياضيات 
والعربي باالجنليزي، اعترض 
بعض االعضاء قالت الوزيرة: هذه 
جتربة نحن جنرب ونشوف فهل 
من املعقول ان جنري جتارب على 
حساب تعليم ابنائنا فال تفيدنا 
مثل هذه التجربة وجتربة التأنيث 
التي اخلت بالتعليم فاملدرسات 
يدرسن الطالب وهم صغار في 

املرحلة االبتدائية.

خصخصة الصحة

من جانبه أيد عادل معرفي 

امليزانية ونعتبر من اغنى دول 
املنطقة نعاني ازمات تعليمية 
واسكانية وامنية واختناقات 
مروري���ة وتخبطات وال نعلم 

الى اين نحن ذاهبون.
واوضح ط���الل العجمي ان 
وزارة التربي���ة جتام���ل على 
حساب أبنائها، يأتون مبدرسني 
ومدرسات من تونس واملغرب 
واجلزائر والهند حتى لهجتهم 
غير معروفة عند أبنائنا، وأشار 
الى نقطة مهمة هي ان خريجي 
اجلامعات اخلاصة يتخرجون 
ويذهبون ال���ى وزارة التربية 
وال يتم قبولهم ونكتشف في 
املس���تقبل القريب ان الوزارة 
تتعاقد م���ع دول لك���ي تأتي 
مبدرسني فيجب ان تكون هناك 
أولوية للمواطن في كل شيء.

وتبنى محمد الناهض قضية 
املعاقني، كما شكر الدولة على 
زيادة القرض اإلسكاني من 75 
ألفا إلى 80 ألفا، فاحلكومة لم 
تقصر معنا في كل ش���يء في 
اخلدمات واملواقف وغيرها، لكن 
املشكلة التي نواجهها ليست مع 
احلكومة، ففي بعض الوزارات 
بع���ض املوظف���ني يتعاونون 
معن���ا والبعض اآلخر ال ينظر 
ال���ى إعاقتنا ونتمنى ان يكون 
التع���اون من الش���عب مثلما 

تعاونت معنا احلكومة.

لجنة قيم

وحت���دث احملامي احلميدي 
السبيعي مطالبا بإنشاء جلنة 
قيم ف���ي مجلس األم���ة مثلما 
يراقب���ون س���لوكيات األفراد 
واإلعالمي���ني والصحافيني من 

كل الدول على اساس اننا عملنا 
اتفاقيات فهذا امر غير صحيح.

الجمعية والمستوصف

بدوره حتدث مختار منطقة 
هدية مبارك الس���كران قائال: ان 
اعضاء اجلمعية التعاونية اآلن 
ب���دأوا يعي���دون ترتيبها وبناء 
مبنى جدي���د ومتط���ور يخدم 
اهال���ي املنطقة، واملس���توصف 
يعمل على اكمل وجه. واش���ار 
الى ان اهالي املنطقة متجاوبون 
معنا ونحن اتينا هنا خلدمتهم 
والتفاعل مع قضاياهم. واوضح 
الس���كران ان املنطقة مش���جرة 
بالكامل ويوجد هناك خط للمشاة 
وتعتبر منطقة هدية من املناطق 
احلديثة واجلميلة والهادئة وهي 
منطقة متكاملة وال ينقصها شيء، 
ولكن هناك بعض املالحظات مثل 
املطبات فهي ظاهرة صحية ولكن 

خصخص���ة الصح���ة وجلب 
اخلبرات االوروبية واالميركية 
املتخصصة في املجاالت الصحية 
مثل الكلى والشرايني واالمراض 
الت���ي تش���كل خط���ورة على 
املواطن، وتزويد املستشفيات 
بأحدث التقنيات والطاقم الطبي 
العام يكون  العالي واالشراف 
من قبل الوزارة، الن اهم شيء 
التربية  اما  للشخص صحته، 
اذا خصخصت فستكون فيها 
التجارة ويستغلونها للتكسب 

املادي.
التعليمي  وبالنسبة للسلم 
احلديث هناك خلل في الوضع 
التربوي وقاموا بتنجيح املراحل 
االولى من غي���ر اختبار وتبدأ 
املشكلة في املرحلة الثانية في 
االبتدائية بوجود اختبارات غير 
متعودين عليها ويقيمون في 
املرحلة السابقة وهذا يضعفهم 

في املرحلة املتوسطة.

دروس خصوصية

الدروس  كم���ا ان ظاه���رة 
اخلصوصية بدأت تتفشى بشكل 
كبير حت���ى اصبح الطالب في 
املرحلة االبتدائية لديه مدرس 
خصوصي وهذا يعكس تردي 
الوضع التعليمي في الكويت.

اكد يوسف الكندري ان هناك 
حالة من التذمر من اداء مجلس 
االمة من االستجوابات املتكررة، 
فأصبحت هناك فجوة بني الناس 
ومتابعة اداء نواب مجلس االمة 
الن املجلس دخل في اولويات 
التكت���الت واالحزاب  واجندة 
والتيارات السياسية، فهل يعقل 
انن���ا في دولة فيه���ا وفرة في 

خالل قانون املطبوعات، وكان 
لنا اجتماع في األسبوع الفائت 
لتعديل قوانني تخرج من مجلس 
األمة وبعد ذل���ك يحكم بعدم 

دسيوريتها.
وأوضح السبيعي أن مستوى 
احل���وار وصل الى درك خطير 
وأنا أعتقد ان الوضع طبيعي 
ألن األعضاء نحن من اختارهم، 
واآلن العتب يعود على الناخب 
ال يعود على النائب، باالضافة 
الى اننا بحاجة الى تشريعات في 
مجلس األمة للحد من مثل هذه 
الظاهرة فهذه ظاهرة خطيرة، 
واعتق���د في املرحل���ة القادمة 
س���يترامون بالكراس���ي، ألن 
بعض األلفاظ السوقية ال يجوز 
ان يتبادله���ا نواب األمة، لذلك 
باتت هناك حاجة ملحة إلنشاء 
جلنة قيم تردع النواب ويجب 
ان يحاسب العضو الذي يؤدي 
الى التفرقة، ألن هناك أعضاء 
م���ن ذوي النف���س العنصري 
في مجلس األمة ويس���تغلون 
البرملاني���ة لتفكيك  احلصانة 
ال���ى طوائف وقبائل  املجتمع 
الكويت  وعوائل ويضرب���ون 
واملجتم���ع الكويتي من داخل 

مجلس األمة.

األزمة االقتصادية

يرى عبداهلل الس���حمي ان 
اف���رازات األزم���ة االقتصادية 
بدأت تظهر ألن القطاع اخلاص 
ليس لديه شروط معينة تلزم 
بتوظيف املواطنني، ما أراه ان في 
القطاع اخلاص مجموعة تتحكم 
فيه وكيفية التوظيف فيه،ففي 
األزمة االقتصادية األخيرة أناس 

أكدوا أهمية االختيار السليم للنواب

رواد ديوانية الناهض يتبادلون االحاديث 

)احمد باكير( مختار منطقة هدية مبارك السكران متوسطا اثنني من احلضور احلميدي السبيعيمحمد الرويضان مبارك الناهض متحدثا للزميل حسني البريكان

يجب أن تكـون لدى النواب مفاهيم وثقافة واسـعة وهم في أخطر منصب سياسـي والحكومة ليسـت مكلفة وحدها بالسياسـة الخارجية

السـكران: أهالـي المنطقـة متجاوبـون معنـا ومبنى الجمعيـة سـينتهي قريبـًا لخدمتهم وهديـة من المناطـق الحديثـة ومتكاملـة الخدمات
الرويضـان: علينـا االبتعاد عن الفتنـة وكل ما يفرق بين أبنـاء المجتمع.. وفي الشـدائد تظهر البطـوالت وال داعي للتشـكيك في الوالءات

السـبيعي: أطالب بإنشـاء لجنة قيم فـي مجلس األمـة بعد الحـوار المتدني  الـذي دار مؤخرًا
معرفي: نؤيد خصخصة »الصحة« واالسـتفادة من الخبرات الغربية في إدارتها  وتزويد المستشفيات بأحدث التقنيات

حسين البريكان
أكـد رواد ديوانية مبارك الناهـض في منطقة هدية 
انه يجب على الناخب اختيـار النائب الواعي واملتفهم 
لثقافة السياسـة اخلارجية والداخلية والتعامل اجليد 
والتعاطي املتوقع في السياسـة، كما أشاروا الى أن لغة 
احلوار في مجلس األمـة متباينة وهذا أمـر طبيعي ألن 
هؤالء النواب نحن الذيـن أوصلناهم. كما ان هناك نوابا 
يستغلون احلصانة البرملانية لتفكيك املجتمع الكويتي 
وتقسيمه ملصالح انتخابية، كما انه ليست هناك حاجة 
الى التشـكيك والتجريح في املجتمع الكويتي ألنه في 
املواقف يظهر الرجال. واكدوا الى أن املجتمع الكويتي 

تشبع في اجلانب السياسي وأصبح واعيا ومتفهما للعبات 
السياسية وليس هناك ما هو خفي عليه فهذه ظاهرة صحية 
تخدم مصلحة البلد. واوضحوا أن التعليم في الكويت في 
انحطاط وان السلم التعليمي واملناهج بحاجة الى تعديل 
كما ان وزارة التعليم تقوم باملجاملة على حساب األبناء 
وتعليمهم. وأشاروا الى ان افرازات األزمة االقتصادية بدأت 
تظهر معاملها على الشباب في القطاع اخلاص وتكدس 
البطالة وعدم وجود قوانني تلزم القطاع اخلاص. وقالوا: 
أرادت فئة املعاقني ايصال صوتها بأن احلكومة متعاونة 
معهـا لكن بعض املوظفني غير متعاونني مع الشـعب، 

وفيما يلي التفاصيل:


