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تعد اللغة اإلجنليزية 
هي لغة التفهم والتخاطب 
األول���ى على مس���توى 
العالم، وهي لغة عصرية 
بات تعلمها واتقانها أمرا 
ضروريا، ولكن لألسف 
جند أن طالبنا في املراحل 
الدراسية املختلفة لديهم 

ضعف شديد في الطالقة اللغوية والتحدث بهذه اللغة 
ويعانون كثيرا من تعلم هذه املادة الضرورية.

أحد الزمالء من املتخصصني يذكر لي أن مستوى 
طالبنا في امل���دارس احلكومية في الطالقة اللغوية 
باللغة اإلجنليزية ضعيف جدا مقارنة بطالب املدارس 
اخلاصة، وضرب لي مثاال فقال: »إن ابني طالب في 
الصف التاسع املتوسط، ويفترض ان لديه حصيلة 
علمية وافرة من اللغة اإلجنليزية من خالل السنوات 
التس���ع التي درس فيها هذه اللغة، لكنه لألسف ال 
يستطيع أن يحاور ويعبر أو يتحدث لغة إجنليزية 
صحيحة، بينما جند الطالب في الصف األول ابتدائي 
باملدارس اخلاصة يس���تطيع أن يتحدث اإلجنليزية 
بسهولة ولديه طالقة فيها، أفضل أحيانا من الطالب 

في الصف الثاني عشر في املدارس احلكومية«.
ومن هنا فإننا جند أن الطالب في املدارس احلكومية 
هدفه فقط حفظ الكلمات التي ستأتي في االختبار وبعد 
ذلك ينسى جميع ما درسه، ومن منطلق احلرص على 
تطوير تدريس مادة اللغة اإلجنليزية مبا ينعكس 
إيجابا على مستوى التحصيل والطالقة اللغوية لدى 
املتعلمني، ولكي يسهل عليهم استخدام ما يتعلمونه 
داخل القاعات الدراسية وخارج إطار املبنى املدرسي 
في كل ما قد يواجهونه من مواقف حياتية مختلفة 
نوصي بأخذ املقترحات اآلتي���ة بعني االعتبار لعل 

وعسى تسهم في حتسني مستوى طالبنا.
� تأهيل معلمي اللغة اإلجنليزية لتدريس احملادثة 

كمهارة أساسية ووضع منهج مكثف خاص بذلك.
� تخفيض املنهج الدراسي احلالي الذي يركز على 

تدريس املعلومات باللغة 
اإلجنليزية على حساب 

مهارة احملادثة.
� إعط���اء االختب���ار 
الش���فهي ال���ذي يقيس 
الطالقة الشفهية مجاال 
أكبر في التقييم وقياس 
التحصيل أو عمل  مدى 
مس���رحية باللغ���ة اإلجنليزية كنوع م���ن التقييم 

والدرجات.
� إعادة توزيع حصص مادة اللغة اإلجنليزية على 
مدار األسبوع حيث تكون هناك حصص فقط لتدريس 
مهارة احملادثة والتدرب عليها وتكون هناك حصص 

أخرى لتدريس القواعد اللغوية والتدرب عليها.
� التنوع في تناول تدريس مادة اللغة اإلجنليزية 
ليشمل حصصا لالطالع اخلارجي وأخرى للمختبر 
اللغوي، وزيارات ميدانية متارس فيها اللغة بشكل 

عملي، اضافة إلى أفالم ووسائط تعليمية جذابة.
� جتهيز غرف خاصة لتدريس اللغة اإلجنليزية 
في املدارس )النادي اإلجنليزي ملمارسة األنشطة � 
املختبر اللغوي لتنمية املهارات وخاصة احملادثة( 

وذلك على غرار ما يحدث في حصة العلوم.
نأمل أن تكون هذه اخلطوة بداية لتصحيح الوضع 
وكذلك تطبيق سياسة اجلودة التي تنتهجها الوزارة، 
ونأمل أن تطبق على مدارس محددة كنوع من التجربة 
ملعرفة اإليجابيات والسلبيات وبعدها تنظر الوزارة 

في مدى الفائدة من اخلطوات السابق ذكرها.
آخر ال�كالم: خالص التهاني القلبية للعم عبدالعزيز 
سعود البابطني ملنحه اجلائزة العربية لالبداع االعالمي 
الس����نوية للعام 2010 عن »التطوي����ع الثقافي لالعالم« 
والتي اعلنت عنها اخيرا اللجنة االستش����ارية في هيئة 
امللتقى االعالمي العربي، وهو تكرمي مستحق لرجل فاعل 
ومميز في مجال الش����عر والثقافة واالدب، واستطاع ان 
يعيد االعتبار للتراث الشعري العربي من خالل القنوات 
االعالمية املختلفة التي ساهمت في توسيع النطاق الثقافي 

العربي بشكل كبير.

يحتل رئيس الوزراء 
الترك���ي رج���ب طيب 
أردوغ���ان ه���ذه األيام 
الدفاع عن  الصدارة في 
قضية العرب الرئيسية، 
أال وهي قضية فلسطني، 
وبص���ورة خاصة غزة 
باهتمام كبي���ر لدرجة 

انه هدد إسرائيل بعدم االعتداء مرة أخرى على هذا 
الس���جن الكبير الذي تفرضه إسرائيل على شعب 
فلسطني في هذا القطاع، خاصة بعد ان تفرق الشعب 
الفلسطيني الى فئتني متناحرتني، األمر الذي أضعف 
قضيتهم وصاروا مجاال خصبا لعربدة إسرائيل على 
هذا الشعب املس���كني الذي عانى االحتالل والتشرد 

أكثر من 60 عاما.
فالقضية الفلسطينية أصبحت اآلن ال صاحب لها 
من بني العرب، ألن األمة العربية لم يعد لها وجود، 
الى جان���ب عدم وجود القيادة العربية املوحدة، بل 
هناك قيادات تتآمر على قضية فلسطني وعلى بعضها 
البعض وهذا معناه ان الوضع السيئ إلخواننا هناك 
سيزداد سوءا لدرجة ان التسلط والصلف اإلسرائيليني 
أوصال نتنياهو الى اإلعالن مؤخرا عن طرد 75 ألف 
فلسطيني من الضفة الغربية ألنهم دخلوا بصورة 
غير قانونية، كما يزعم، والعالم كله يتفرج وهو يرى 
هذه املأساة، والواليات املتحدة بصورة خاصة التي 
أصبحت اآلن املسؤولة عن إنشاء الدولتني حسبما 
يزعمون منذ عهد الرئيس بوش، أما الرئيس أوباما 
فرغم نواياه الصادقة إال ان املأساة أكبر منه، ولكن 
لن يس���تطيع ان يضحي مبستقبله من أجل كسب 
العرب، ألن العرب في نظ���ر اجلميع أصبحوا غير 
مبالني بقضيتهم األولى وصاروا يستجدون احللول 

السلمية من احللف اإلسرائيلي ولكن هيهات.
في هذا اجلو املخيب لآلمال لكل إنسان عربي أو 
مسلم وجدنا بريقا من األمل بنخوة إسالمية من هذا 
التركي املؤمن الذي يرفض اإلهانة والهوان واستشعر 

بالظل���م احلقيق���ي وما 
تتبعه إسرائيل لضرب 
املقدس���ات اإلس���المية 
والهيمن���ة على املنطقة 
بص���ورة كبي���رة، هذه 
النخوة الكبيرة واملواقف 
املشرفة ألردوغان في وجه 
إسرائيل تعطينا بصيصا 
من األمل خاصة انني الحظت أثناء زيارتي األخيرة 
أن أغلب املس���ؤولني األتراك ي���ؤازرون هذا التوجه 
اجلديد لدى أردوغان، وذلك انطالقا من إميانهم القوي 
بضرورة الوقوف أمام من يهدد مقدساتنا اإلسالمية، 
ه���ذا األمر بطبيعة احلال يجعل من أردوغان زعيما 
إسالميا بإمكانه أن يقود األمتني اإلسالمية والعربية الى 

مواقف أفضل واحلد من الغلو وصلف نتنياهو.
ه���ذه الصورة اجلميلة الت���ي تثلج الصدور في 
زمن غابت عنه القيادات الكفؤة ووقوف هذا الشعب 
الكبير مع قضايانا يقابله مع األس���ف الشديد ولو 
انه أمر تافه وبس���يط لكنه يشوه الصورة اجلميلة 
لتركيا، فاخلط���وط اجلوية التي تعمل بني الكويت 
واسطنبول والتي سافرت عليها أكثر من مرة مضطرا 
لعدم وج���ود خطوط اخرى أصبح���ت غير مبالية 
ألنه���ا احتكرت هذا اخلط بصورة يومية وأصبحت 
ضامنة لركابها، وبدال من ان حتسن خدماتها ونوعية 
طائراتها جند األم���ر غير ذلك كليا، فأقدم الطائرات 
التي ال تبلغ حتى مس���توى باص بوعرام بكراسيها 
الضيقة واملتهالكة من كثرة االستعمال جتعل الرحلة 
من الكويت الى اسطنبول وبالعكس رحلة عذاب ال 
يستطيع اإلنسان النوم أو الراحة رغم ان الطائرات 
التركية على اخلط���وط األوروبية وحتى الداخلية 
أفضل مبرات من التي تس���تعمل في خط الكويت � 
اس���طنبول، فحرام عليك يا »اخلطوط التركية« ان 
تكوني صورة سيئة لتركيا اجلديدة التي سكنت في 
قلوبنا وصرنا نغار عليها من كل من يس���يء اليها 

خاصة إذا كان ذلك من اخلطوط التركية.

طالبنا.. وتعلم 
اللغة اإلنجليزية

سامي الخرافي

جرس

لماذا »الخطوط التركية« ضد 
توجه الحكومة التركية؟

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

من غير إحراج

نفرح كمواطنني عندما نشاهد أحد الوزراء يقوم بتوقيع بعض 
املشاريع اجلديدة للدولة، ونعقد اآلمال واألحالم على ما ستحققه 
من تنمية ينتعش بها الوطن واملواطن، إال أن الفرحة ما تلبث أن 
تتالشى بس���بب تأخر تنفيذ تلك املشاريع عن املوعد احملدد لها، 
وحتى إذا ما مت االنتهاء من املشروع تظهر أخطاء املقاولني واإلخالل 
بااللتزامات ومخالفتهم للش���روط واملواصفات، وهذا هو احلال، 
عكس ما نراه في الدول األخرى وحتى املجاورة منها، فالقائمون 
على املش���اريع لديها يعملون ليال ونهارا مع توفير كامل العمالة 
الفنية املتخصصة واملواد األولية والصناعية الالزمة، فال نسمع 
عندهم عن أي تأخير في إجناز أي مش���روع مهما كبر شأنه، وإن 
مت فاإلجراءات احلاس���مة بانتظاره، ونتمن���ى أن تصلنا العدوى 
اإليجابية منهم وعس���ى أن يصبح حالنا كحالهم، فإننا نغبطهم 

وال نحسدهم.
أما املشاريع التي طرحت ولم تنفذ وفق الذاكرة، والتي مت العمل 
بها ولم تكتمل، والتي بدأ احلديث عنها ومتت املوافقات احلكومية 
بشأنها ولم تطرح الى اآلن »شارع عبداهلل األحمد، الطريق الدائري 
الثامن، جزيرة فيلكا، مستشفى جابر، جسر جابر، القرية التراثية، 
ستاد جابر، الكلية العسكرية، طريق الدائري األول، جامعة الشدادية، 
مدينة احلرير، توسعة املطار، مكتبة جابر«، وحتى أصغر مشروع 
بأقل تكلفة، وهو ترميم س���ور »قصر السالم« توقف بعد أن بدأ 
العمل فيه! هل سنستمر على هذا احلال مبشاريع أخرى مستقبليه، 

ومن يتحمل مسؤولية كل هذا التأخير؟ 
> > >

األرصاد الجوية

ضاعت حسبة أرصادنا اجلوية، فاملتابع للنشرة اجلوية يالحظ 
أن ما تس���وقه من تنبؤات ال يتفق م���ع واقع احلال الذي يصرح 
به حتى لو قبل يومني من إعالنه، مما نتج عنه االنطباع الس���ائد 
لدى املواطنني بأن تلك التنبؤات تاهت مع تغيير الطقس بالعالم، 
لذل���ك اجته املواطنون لالطالع على أخب���ار الطقس وأحواله من 
خ���الل مصادر أخرى يعتقدون انها أكث���ر مصداقية للواقع نظرا 
للتقنية التي تعمل من خاللها، الش���ك في ان علم الغيب عند اهلل 
سبحانه، ولكن العلم ودراسة الكواكب والنجوم مع وجود األقمار 
الصناعية وتقنية األجهزة عالية املستوى تبني على األقل األجواء 
خالل األيام القليلة املقبلة حيث جند التنبؤات التي تطالعنا بها 

القنوات األجنبية في هذا الشأن أقرب للواقع منا.
فلماذا ال نبعد هذا االنطباع عن مذيعينا، ال نقصانا منهم، ونكتفي 
بذكر مواعيد الش���روق والغروب وحالة البحر ومواعيد الصالة 
وننس���ب األحوال اجلوية الى احدى احملطات األجنبية ليتجنب 

مذيعونا األخطاء والتشكيك والتعليق؟ فهو مجرد اقتراح.
> > >

الزحمة المرورية

أحد أسباب االختناقات املرورية والزحمة التي تعاني منها جميع 
الطرق بالكويت هم الوافدون، ومالحظة عدد الركاب بحافالت النقل 
العام والذين ال يزيدون على عشرة أشخاص بعدما كانت احلافلة 
ممتلئة بركابها لهو دليل على متلك هؤالء للسيارات وحصولهم 
على اجازة القيادة بطرق ملتوي���ة وأصبحت الناقالت يتناقص 

ركابها الذين أصبحوا من أصحاب السيارات.
وإن لم تش���دد إدارة املرور على إصدار رخص السوق ويعيد 
وكالء الس���يارات طريقتهم في البيع ورفع قيمة الدفعات املقدمة 
س���تكون حافالت الش���ركة خالية من الركاب وستتوقف الطرق 
لكثرة السيارات، الوكالء يريدون مصلحتهم واألشخاص يريدون 

مصلحتهم ومصلحة األم الكبيرة هي آخر ما نفكر فيه.
)رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا(.

في كل عام يقف صاحب الس���مو األمي���ر، حفظه اهلل، أمام 
أبنائه املتفوقني ليسلمهم شهادات التخرج وليهنئهم بتفوقهم 
وتخرجهم وكل ذلك من أجل بناء كويت املس���تقبل إنها فعال 
حلظات تستحق التأمل وتدفع الكثير من أبناء الكويت لشحذ 
الهمم من أجل بناء الكويت من خالل العلم واملعرفة وكما هو 
معروف فإن الكوي���ت لم ولن حتتكر العلم بل إنها أرس���لت 
أبناءها بصفة رسمية إلى مختلف بقاع العالم من أجل حتصيل 
العلم في أفضل اجلامعات واملعاهد في العالم. إال أن الذين لم 
يحالفهم احلفظ في ذلك والذين مزقت أشرعة سفنهم العلمية 
ق���رارات وزارة التعليم العالي ال يزالون حائرين في مس���ائل 
سحب االعتراف باجلامعات التي صدرت بحقها قرارات سحب 
االعتراف ولكونهم يدرسون بهذه اجلامعات فقد وجدوا بعض 
التغيرات االيجابية بحقهم رمبا من أجل مواس���اتهم في الظلم 
الذي وقع عليهم وعلى جامعاتهم فعلى سبيل املثال جند معهد 
املدينة العالي للتكنولوجيا في مصر لم يغيره هذا القرار نحو 
األسوأ في التعامل مع الطلبة الكويتيني هناك بل على العكس 
وضع في سياسته اجلديدة بعض اإلجراءات اإلدارية التي جتعل 
الطالب الكويت���ي يتكيف وبصورة مالئمة مع الوضع اجلديد 
بل وتش���عره بأنه في مأمن بل ان األمني العام لهذا املعهد وهو 
د.حامت رش���اد أولى اهتماما خاص���ا بالطلبة الكويتيني وأخذ 
يس���ألهم عن املعوقات واملش���اكل التي يتعرضون لها وينظر 
إلى الطرق املناسبة حللها فكل الشكر والتقدير للدكتور حامت 
رشاد وأخيرا نناشد د.موضي احلمود إعادة النظر في القرارات 

املتعلقة باجلامعات واملعاهد املصرية.

مشاريع شبه »ضايعة«

المواطن علي الجابر األحمد

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

طلبة الكويت في الخارج

مسعود النومس العنزي

تصريح وتلميح

تابعت مؤخرا قضية تناولتها وسائل إعالم إحدى 
الدول العربية الش���قيقة، معروفة إعالميا بقضية 
نائ���ب القمار والقضية باختصار هي أن أحد نواب 
الشعب صور وهو يلعب القمار في أحد الفنادق. لم 
تدهشني القضية ألن الفساد واالنحراف الشخصي 
موجودان في كل الدول واجلرمية ظهرت على األرض 
بظهور اإلنسان ومن منا ينسى أول حرب عاملية راح 
ضحيتها سدس العالم حينما قتل قابيل هابيل. كنت 
أناقش هذه القضية مع صديق ينتمي لنفس الدولة 
العربية الشقيقة، أعترف بأنه نظر للقضية بشكل 
مغاير موضحا أن هذا النائب عصى املولى عز وجل 
وأساء لنفسه ولعائلته ولكن خطأه في رأيي اليزال 
في اإلطار الفردي، حيث إن اخلطر احملدق هو النواب 

الذين يقامرون على مصلحة األمة.
العمل السياسي كيان معرض لإلصابة بأمراض 
عضال تتفاوت في حدتها على حساب خصوصية 
الوضع السياسي في كل دولة وآلياته، فكم من دولة 
حتولت لواحة رخاء بسبب صالح جسدها السياسي 
وكم ذاقت أخرى مرارة املعاناة بس���بب عشوائية 

وترهل هذا البدن.
واملتتبع لألوضاع على الساحة في الكويت يجد 
أن الكويت متتلك كل املواصفات الالزمة لالستقرار 
واالزدهار بداية من مؤسس���ة احلكم التي اجتهدت 
لتؤصل مبادئ احلري���ة والدميوقراطية وتعززها، 
وقوة اقتصادية تتمثل في وفرة مالية تعتبر نقطة 
انطالقة حقيقية نحو آفاق التنمية والرخاء، اضافة 
الى عنصر بش���ري وطني مميز وعقول قادرة على 
اإلبداع اثبتت وجودها في الداخل واخلارج، على الرغم 
من توافر كل هذه االمكانات إال أن العمل السياسي 
في الكويت مصاب بأمراض تعيق تقدمه، وتسيء 
لصورته، حيث ترفع من حرارة احلوار السياسي 

وتعطل وظائفه احليوية.
الش���خصانية م���ن امراضنا الت���ي حتتاج إلى 
تدخل س���ريع وحاسم فهي أس���اس حتول املواقف 
وحتريك األجندات، فحينما دخلت الشخصانية على 
االستجوابات األخيرة، والتي كان أحدها كفيال باإلطاحة 
بوزير، فرغتها من محتواها وخرجت بها من إطار 
املوضوعية واملصلحة العامة إلى آفاق شخصية ضيقة 
تطول كرامات الناس وخصوصياتهم. مع االحترام 

الواجب لألداة الدستورية ومستخدميها.
فمن عباءة الش���خصانية خرجت أمراض أخرى 
مثل غياب الرؤية والهدف املشترك الذي ينفي صفة 
التعاون بني السلطتني ويجعلهما قطبي مغناطيس، 
التنافر هو السمة الغالبة على طبية العالقة بينهما، 
وتالشي فلسفة اخلالف الذي ال يفسد للود قضية 
وتدني لغة احلوار وتفش���ي ظاهرة التهم املعلبة، 
واملتاج���رة بالوحدة الوطنية التي هي من الثوابت 

التي جبل عليها املجتمع الكويتي.
يا نواب األمة استمعنا كثيرا لكم وآن األوان الن 
تستمعوا إلينا، يا سادة نحن بحاجة مليثاق للعمل 
النيابي يجمع ش���تات النواب ويوحدهم على كلمة 
سواء تبني شكله وماهيته وان اختلفتم وهذا امر ال 
ينازعكم عليه عاقل يكون اختالفكم منضبطا وتكون 
أجندته وس���نامه وجل اهتمام���ه مصلحة الكويت 
وأهله���ا، والبد أن يتزامن ذلك م���ع تفعيل الالئحة 
الداخلية للمجلس والتي ملت من حبس���تها داخل 
االدراج والتي بسبب عدم تفعيلها انزلقنا إلى هذا 
املنح���در املظلم الذي تتعالى فيه االصوات وتغيب 

عنه احلكمة.
ولنا كلمة: قال الفيلسوف جان جاك روسو »الناس 
الذين يعرفون القليل يتحدث���ون كثيرا، اما الذين 
يعرفون الكثير فال يتحدثون إال قليال«. والقوانني 
اجليدة تؤدي خللق قوانني أفضل، والقوانني السيئة 

تؤدي إلى قوانني أسوأ.

الشخصانية وأخواتها

علي القالف

من ثقب الباب


