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توجيه عضو املجلس البلدي د.عبدالكرمي 
السليم لالهتمام بحديقة احلزام األخضر سابقا 
والشهيد حاليا وتطويرها التفاتة جميلة لهذه 
احلديقة التي عاصرت أشجارها وشهدت أعشابها 
تطور الكويت وانتقالها من كويت تناكر املياه 
ابان الستينيات من القرن املاضي الى كويت 
االنترنت وناطحات السحاب في العشر األوائل 
من القرن الواحد والعشرين، وعليه كان البد 
لهذه احلديقة التي كان���ت في يوم من األيام 
ليست مجرد متنفسا لألسر والعوائل ومكانا 
للنزهة البريئة، بل لعبت ايضا دور املسرح 
الوطني الذي تقام عليه االحتفاالت واللقاءات 
واملهرجانات ولكننا سرعان ما نتنكر ملراكزنا 
الوطنية ذات التاريخ العريق ونأبى إال ان نكرمها 
بعالم من النس���يان واالهمال، واليوم وحيث 
التزال هذه احلديقة تفتح اذرعها للباحثني عن 
يوم في أحضان الطبيعة على بساطها األخضر 
من األسر والعوائل فهي أيضا حتتوي بحنانها 
األخضر هواة املش���ي في الهواء الطلق ولكن 
بامكانات ومرافق أيام التناكر، بل رمبا أسوأ ومن 
هنا فدعوة د.سليم جاءت في الوقت املناسب 
إلعادة هذه احلديقة لس���ابق عهدها ومجدها 
عبر االهتم���ام مبرافقها وطالء ما يحتاج الى 
طالء وما أكثر ذلك، وصيانة أشجارها وزيادة 
البقعة اخلضراء فيها مع زرع الورود اجلميلة 
وحس���ن توزيعها داخل احلديقة وهي فوق 
هذا وذاك بحاجة ألن حتتضن بعض مالعب 
األطفال وحتى بعض األجهزة الرياضية التي 
توجد مثيالتها في ممرات املشي الرياضي في 
مش���رف والرميثية كي تكون مركزا ترفيهيا 
لألسرة ككل ميارس فيها كل فرد من أفرادها 
هوايته ويجد مبتغاه، وكي نخفف االزدحام 
املروري على ش���ارع اخلليج بإعادة توزيع 

أماكن الترفيه والتنزه.
على أني يا د.عبدالكرمي أتوجه إليك ألقول: 
ان وضع هذه احلديقة أحسن آالف املرات من 
حدائق أخرى ويا ليتكم، والكويت ال شك كلها 
ضمن اهتمامكم، لو توجهون الستكشاف الوضع 
في احلديقة الكائنة في الساملية على الدائري 
اخلامس لتجدوا أطنانا من القمامة ملقاة بني 
األشجار وجتدوا االهمال ضاربا أطنابه، فلو 
كانت للحديقة حنجرة لصرخت واستغاثت من 
قذارة بعض البشر من مرتاديها من أبناء شبه 
القارة الهندية والعبث الذي ميارس���ونه على 
أرض تلك احلديقة ومخلفات األكل واألطعمة 
وحفالت الشواء املتناثرة على ربوع وأركان 
هذه احلديقة وألن كانت هذه احلديقة تعاني 
من ذلك في منطقة مختلطة الثقافات فما بال 
حديقة منطقة بيان تعاني نفس االهمال وان 
كان بدرجة أقل واني على يقني بأن ثقافة االهمال 
ال تقتصر على هذين املعلمني السياحيني فقط 
فلو مددنا البص���ر للواجهة البحرية لوجدنا 
أعمدة الن���ور واملصابيح قد عالها الغبار، بل 
ان بعضها لم ينظف منذ كنت أمارس املش���ي 
هناك قبل سنتني وستجد بعض األغصان قد 
غطت املصابيح بسبب اهمال تقليمها كما ستجد 
بعض املصابي���ح احملترقة التزال تعلو هامة 
األعمدة. ان مظاهر االهمال هذه والتي تنتجها 
بالنهاية لألسف أياد كويتية »شركات التنظيف 
والصيانة« جتعل الواحد يستذكر بكثير من 
احلسرة أيام الفلسطينيني الذين كانوا يعملون 
على مدار اليوم والشهر لصيانة املرافق العامة 
وتقليم االش���جار بني البيوت وعلى الشوارع 
العامة والكشف الدوري عن أعمدة النور دون ان 
يستنجد بهم أحد ووفق جداول محددة ومالنا 
واحلالة ه���ذه اال ان نضع أيدينا قدر االمكان 
على األماكن التي بحاجة إلصالح كي ننبه أبناء 
الكويت املخلصني كالدكتور عبدالكرمي السليم 

ليشملوا ذلك برعايتهم واهتمامهم.
Mw514@hotmail.com
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د.محمد القزويني

رأي

من الظواهر الغريبة، التي الحظه���ا كثير من املديرين واملديرات في 
املراحل الدراسية املختلفة وكذلك املعلمون واملعلمات، انتشار حالة من 
عدم االهتمام والالمباالة بني الطالب والطالبات في التحصيل الدراس���ي، 
وهي حالة رغم انها ليس���ت جديدة، اال انها تنتشر انتشارا واسعا هذه 
األيام، فت���رى الطالب يتراخى ويتهاون في حتصيل دروس���ه ومتابعة 
واجباته، وهو احلاض���ر الغائب في الفصل، و»ال حياة ملن تنادي« رغم 
كل األساليب التي اتبعت معه لترغبيه في الدراسة، وحتبيبه فيها. ولعل 
ما أعرضه في هذا املقال يقف على اسباب ما وصل اليه حال طالبنا، وقد 

يكون من هذه األسباب:
� قيام كثير من أولياء األمور باالستعانة باملدرس اخلصوصي او املعهد 
حتى ال يش���عروا بتأنيب الضمير او القص���ور جتاه ابنائهم، األمر الذي 
يجعل الطالب يشعر بأن ذهابه للمدرسة مجرد مضيعة للوقت طاملا ان 

الدروس ستعطى له في وقت الحق.
� كثرة االختبارات )س���واء القصيرة منها او الطويلة( جعلت الطالب 
يش���عر بامللل، وأقترح ان تعمل وزارة التربية على تعديل الئحة تقومي 
الطالب، بحيث يتم تقس���يم العام الدراسي الى فصلني كل فصل فيه 50 
درجة، ومقسمة الى 40 درجة اختبار نهاية الفصل و10 درجات اعمال يومية 
تكون موزعة على الفترات، بحيث تكون االختبارات القصيرة في الفترة 
الواحدة على ثالث مرات ويختار افضل اختبارين من الثالثة، والهدف من 
ذلك تخفيف الضغط النفسي على الطالب وولي األمر، ويتم كذلك وضع 

اجازة يوما واحدا او يومني بعد اختبارات الفترة مباشرة للطالب.
� الطريقة التي يستخدمها معلم الفصل في احيان كثيرة تكون تقليدية، 

األمر الذي يجعل هذا الدرس ممال للطالب.
� تفكير الطالب بأمور قد تكون مهمة بالنسبة له وهي »النت« والهواتف 
النقالة واأللعاب وغيرها مبا فيها من س���لبيات وايجابيات، وس���هولة 

احلصول عليها، والتي أصبحت في متناول يديه.
� ع���دم وجود عوامل اجلذب في املدارس، حيث ان الطالب بحاجة الى 

مساحة أكبر من اللعب والتنوع والتركيز على املهارات أكثر.
� غياب الدافع لديه يجعله يتراخى في التحصيل الدراسي.

� الضعف التراكمي لدى كثير من الطالب في مواد معينة يجعلهم غير 
قادرين على فهم املادة ومجاراة زمالئهم في الفصل، األمر الذي يؤدي الى 

كراهيتهم للمدرسة.
� كراهيته لبعض املواد األساسية جتعله يفكر في الهروب من احلصص 
في بعض األحيان لشعوره بامللل من هذه احلصة او تلك، ويجب ان نعمل 
على التنوع في أساليب التدريس واستخدام الطرق احلديثة في الشرح 
ألن هناك طالبا س���معيا وآخر بصريا وآخ���ر حركيا، وكذلك العمل على 

فاعلية الطالب وعدم اعتماده على تلقي املعلومة من املعلم.
� الكم الكبير للمقرر الدراس���ي الذي يعتمد ف���ي الغالب على احلفظ 
يجعله يكره املادة ويشعر بثقل الساعة الدراسية، ويصبح شارد الذهن 
ويعي���ش في حالة من النس���يان لكي تنقضي هذه الس���اعة على خير، 
فاملطل���وب هو االعتماد على الكيف واملضمون وليس الكم، فمن األفضل 
ان يفهم طالب خمسة مواضيع فهما وتطبيقا افضل من حفظه لكّم كبير 

من املعلومات دون فائدة.
� عدم استطاعة الكثير من مدارسنا على األخذ بأيدي املواهب املوجودة 
واملتميزة بني طلبتنا واالستفادة منها وتطويرها ليكونوا بناة املستقبل، 
مبعنى ان طالبا لديه ميول فنية او رياضية او غيرها فإنه من الصعب ان 
نكتشف هذه املوهبة او تلك لعدم وجود الوقت الكافي لذلك، مع ان هناك 
نشاطا في املدارس ملدة ساعة في األسبوع لكنها غير كافية الكتشاف مثل 
ه���ذه املواهب. نتمنى، ونحن نعيش ايام االمتحانات النهائية، ان نرغب 
ابناءنا في الدراس���ة والتحصيل العلمي، ألن استثمار االنسان هو افضل 
انواع االستثمار، وهي مس���ؤولية جماعية نتحملها جميعا من معلمني 
وأولياء أمور وحكومة ومؤسس���ات مجتمع مدن���ي. ونتمنى من وزارة 
التربية ان تعمل على تقدمي االختبارات رأفة بأوالدنا في هذا اجلو احلار 
واخلانق ج���دا، والعمل على تقدمي اختبارات الورقة االولى ملادتي اللغة 
العربية واالجنليزية بسبب تواجد الطالب في املدرسة حتى وقت متأخر 

في هذا اجلو احلار.
آخ���ر الكالم: بطولة كأس العالم في ك���رة القدم تتزامن انطالقتها مع 
بداية اختبارات النقل للمراحل املختلفة وتأتي بعدها اختبارات الثانوية 
العامة، وأعتقد ان ذلك سيؤثر في حتصيل ابنائنا الدراسي، وذلك بسبب 
متابعتهم للمباريات، ونأمل من وزارة التربية املوقرة في خطتها املستقبلية 
مراعاة مثل هذه املناس���بات الرياضية في حسبانها والعمل على تقدمي 

االختبارات.
Samy-elkorafy@hotmail.com

سامي الخرافي

استثمار طالبنا.. مسؤولية

جرس

مع وصول حزب »العدالة 
والتنمية« إلى سدة احلكم في 
تركيا ع����ام 2002، أصبحت 
تركي����ا العب����ة رئيس����ية 
وباحتراف كبير في املنطقة، 
على كافة املستويات احمللية 
والدولية سواء كانت سياسية 
أو اجتماعية،  أو اقتصادية 

حي����ث ان احلزب لديه رؤية ثاقبة وفاحصة وكاش����فة 
ومجهرية في نفس الوقت، ساعدته كثيرا في أخذ مكان 
ريادي ومتصدر وفي س����رعة قياسية سحب البساط 
من دول كثيرة في املنطقة، وبل حتى القضايا العربية 
واإلس����المية كان له السبق فيها، وذلك ألن اإلعداد كان 
جيدا وسليما، واكتسب احترام أكثر الدول في املنطقة 

وخارجها.
ويق����ول املنظر حلزب »العدال����ة والتنمية« ووزير 
اخلارجي����ة التركي احلالي أحمد داود أوغلو، ان »هناك 
ثالث مراحل ش����هدها العالم بعد 11 س����بتمبر: املرحلة 
النفس����ية وجتلياتها في حرب أفغانس����تان، واملرحلة 
اإلستراتيجية التي بدأت مع حرب العراق، وفيها تبحث 
كل قوة عن موقعها في النظام العاملي وتشهد توترات 
وانفراط حتالفات وتبدالت، وقد تستمر هذه املرحلة من 
10 إلى 15 عاما، ثم املرحلة الثالثة وهي مرحلة تأسيس 
نظام دولي جديد حيث ستعمل كل قوة على مضاعفة 
حضورها إلى حني اتضاح املعالم اجلديدة لهذا النظام«، 
وأعتقد أن تركيا تعي ذلك جيدا، حيث ان الواليات املتحدة 
األميركية ستخرج من العراق في النهاية، وحتاول تركيا 
أن يكون لها موضع قدم من خالل تدخالتها وثقلها في 
املنطقة، وذلك بوقوفها على مسافة وبعد واحد من جميع 
األطراف، ومن األمور األساسية التي أثرت وأخرت تركيا 
في السابق عن لعب هذا الدور، هو عدم وجود استقرار 
سياسي، باإلضافة إلى املشاكل االقتصادية، واملناوشات 

مع حزب العمال الكردستاني.
ويضي����ف »أوغلو« ان هناك مجموعة من األس����س 
والعوامل لكي تكون تركيا العبة رئيسية في املنطقة وهي، 
التوفيق بني احلريات واألمن بحيث يكون هناك توافق 
بينهما، وقد جنحت تركيا في ذلك، وإنزال املشكالت بني 
تركيا وجيرانها إلى نقطة الصفر أو ما يسمى ب� »تصفير« 

اتباع  املشاكل مع اجليران، 
سياس����ة خارجية متعددة 
األبعاد ومتعددة املس����الك، 
تطوير األسلوب الديبلوماسي 
وإعادة تعريف دور تركيا في 
الساحة الدولية، االنتقال من 
السياسة اجلامدة إلى احلركة 
الدائمة واملستمرة والتواصل 

مع كل بلدان العالم املهمة لتركيا.
وتركيا اليوم لديها مبادرات ديبلوماس����ية عديدة، 
تنسجم مع رؤيتها التي وضعتها لها كقوة متنامية في 
املنطقة، وعلى كافة األصعدة السياسية واالقتصادية 
وحتى القضايا اإلسالمية، وخير مثال »قافلة احلرية« 
األخيرة، حيث ان الوجود التركي، بل الدم التركي حتديدا، 
هو الذي صنع الفرق في هذه القافلة، وجعل الصهاينة 
محاصرين من جمي����ع اجلهات، مع كل ما ميلكونه من 

أدوات البطش.
ويقول »فوللر« مؤلف كت����اب »تركيا العب إقليمي 
متنام« ان التحوالت التي تشهدها تركيا داخليا وخارجيا 
في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية ليست حتوالت 
طفرية بقدر ما هي نتاج منظم متسارع لتراكم خبرات 
احلركة اإلسالمية في تركيا، ويضيف الكاتب أن »حزب 
العدال����ة والتنمية« الذي تأس����س بزعامة رجب طيب 
أردوغان في أغس����طس 2001 يعد احلزب األكثر اعتداال 
في تاريخ األحزاب اإلس����المية الت����ي ظهرت في تركيا 
خالل العق����ود األربعة األخيرة، بل ان����ه األكثر جناحا 
عل����ى اإلطالق بني األحزاب السياس����ية عامة مبا حققه 
من جناحات في إدارة السياسة اخلارجية وفي املجالني 
االقتصادي واالجتماعي، ويصفه بأنه »احلزب النموذج 

لدى اإلسالميني في العالم كله«.
أصبحت تركيا اليوم بلدا ال ميكن جتاهله وجتاوزه، 
والس����بب أنه يعرف ما يريد جيدا، سواء من الصديق 
أو الع����دو، وكما يقول أردوغ����ان »صداقة تركيا قوية، 
كما أن عداوتها قوية، وخس����ارة صداقتها في حد ذاته 
ثمن يدف����ع«، وكان هذا جزءا من خطابه الذي ألقاه في 
البرمل����ان التركي، بعد االعتداء عل����ى قافلة احلرية من 

قبل الصهاينة.
 akandary@gmail.com

في حقيقة األمر من عايش 
أو تعايش مع ظروف املدمنني 
على املخدرات أو أس���رهم من 
خالل عمله كمعالج أو قريب من 
أسرة املدمن فإنه بال شك يرى 
عاملا آخر مليئا باملشاكل التي ال 
تخطر على بال أحد، فهناك ألم 
مستمر للحالة واألسرة ولكل 

من ل���ه صلة من أقارب حيث املعان���اة كبيرة من الصباح 
حتى املس���اء وحتى في األحالم ال يش���عرون بالراحة من 
الكوابي���س وعدم الراحة النفس���ية، واألهالي دموعهم في 
قلوبهم قبل عيونهم يذوقون طعم الراحة مادام في بيتهم 
مدمن. هذه احلقيقة ال يعلمها أو يلتمس ذلك اجلرح املفتوح 
الذي ينزف من دون توق���ف، وال يتوقف اال بتوبة املدمن 
الذي ال يشعر مبن حوله وباألضرار واملشاكل التي يسببها 
لألسرة ولكل من له عالقة به ولو كانت اخلسائر واالضرار 
للمدمن وحده لكان األمر طبيعيا، النهم يتأثرون ويدعون 
له بالهداية والشفاء، فأنا أعتبر أن مرضى إدمان املخدرات 
أضرارهم أكبر من مرضى السرطان واإليدز حمانا وإياكم 
وكل مسلم من األمراض وشفى كل مريض، بطبيعة احلال 
يتأثر مريض السرطان أو اإليدز وكذلك األسرة واملقربون 
له ولكن بعد فترة يكون قد تعايش معه اجلميع، ومن نعم 
اهلل الكثيرة التي ال تعد وال حتصى نعمة النسيان، وحتى 
املقربني ممن كانوا يكثرون الزيارات تقل زياراتهم مع مرور 
فترة من املرض وتكون احلالة املرضية شبه مقبولة لدى 
اجلميع ويرضى كل من املريض وأسرته مبا قدر اهلل تعالى 
لهم، ولكن مرض إدمان املخدرات يحطم نفسه وأعز الناس 
إليه ومن حوله وهو ال يش���عر به���ذا األذى واملعاناة التي 
يعيشها وتعيشها االس���رة وهو ال يشعر بذلك ألنه أسير 
للمخدر، وكثير من املدمنني يقول إنه لم يسبب ضررا ألحد 
وأنه ال يضر إال نفس���ه، هذا ليس بكالمه بل نتيجة أسره 
للمخدر الذي يقوده ويزين له تصرفاته وسلوكه ويوهمه 

بأنه على صواب.
وليس���مح أي أب بأن اس���أله: فاجلواب عنده: إذا تقدم 

ابنتك  شاب مستقيم ليتزوج 
ومن خالل س���ؤال االس���رتني 
عن بعضهما تبني لهم أن األب 
يتعاطى املخ���درات فهل يقبل 
أو أسرته بالزواج من  الشاب 
ابنتك، وكذل���ك ابنك إذا تقدم 
للزواج واس���تعلموا عن األب 
أنه يتعاط���ى، فهل  وعلم���وا 
يوافق���ون على الزواج واألب مدمن وال ميلك من تصرفاته 
شيئا إال االستمرار في التعاطي للمخدرات، دعنا نعكس هذا 
السؤال ونقول إذا تقدم البنتك مدمن مخدرات فهل تزوجه أو 
تقدم ابنك لفتاة تتعاطى املخدرات أو والدها مدمن فهل توافق 
على ذلك؟ مع اضافة الكم الهائل من املشاكل واخلسائر املادية 
واملعنوية واألضرار بنفسيات أفراد األسرة التي يعيشونها 
كل حلظة، كل هذا قد ال يحرك أي شعور باملسؤولية جتاه 
نفسه وجتاه من حوله، أخي احلبيب: الرجل موقف فاتخذه 
واعمل واجعل التوبة أوال هلل تعالى وارحم نفسك ومن ثم 
الذين يعانون ويتذوقون ألوان العذاب، قال اهلل تعالى في 
كتابه احلكيم )ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 

اهلل وما نزل من احلق(. ڈ.
نعم يجب اتخاذ القرار والعلم به وإنقاذ نفسك وأسرتك 
وأبنائك ارجع إلى اهلل عز وجل لتصلح أمورك كما قال 
اهلل تعالى )ومن يتق اهلل يجعل له مخرجا ويرزقه من 
حيث ال يحتسب( وقال تعالى )ومن يتق اهلل يجعل له 
من أمره يسرا( ليست السعادة أخي احلبيب في جرعة 
وأهلك معذبون، هل والداك وزوجتك وأبناؤك يساوون 
جرعة مخدر ش���يطانية؟ زنها وشغل نعمة العقل التي 
متيز اإلنسان عن باقي املخلوقات، فسترى يا أخي اجلواب 
إذا عملت بالقرار وبذلت األسباب فسترى التوبة سهلة 
إذا كانت هلل، أما إن كانت لغير اهلل أو ألسباب دنيوية 
فس���تكون صعبة. وأخيرا نس���أل اهلل تعالى أن يحمي 
ابناءنا واملواطنني من غواية الشيطان ويحمي املسلمني 

جميعا من هذه اآلفة املدمرة.
ناشط  ومعالج في مجال التوعية بأضرار المخدرات ومحاضر

تركيا...تلعب باحتراف 

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر

األهالي المعذبون 
واألبناء المأسورون

جاسم راشد العبود

إشارة

سأتطرق في احلديث إلى فئة من األشخاص استشرت في اآلونة األخيرة 
لتكون محطة ملوضوعي الذي سأخطه بعد استعراض مهنة الوضعاء حيث 
تذكر األحاديث أنها ولدت في بالط السالطني واألمراء ولم يحدد زمنها أو 
عمرها فقد عرفت منذ عهد طويل وال ينافسها في هذه الشهرة منذ القدمي 
سوى مهنة البغاء ولذا جتدهما تسيران في خطني متساويني ومتشابهني 
في كل شيء وإن اختلف الش���كل، ولكل من هاتني املهنتني زيها ورداؤها 
اخلاص إال أن مهنة الوضعاء يصعب في بعض األحيان متييزها بس���بب 
تغلغلها بيننا، فال نستطيع معرفتهم إال عند ظهورهم أمام أصحاب احلظوة 
عندما تتجلى فنون التزلف والنفاق من أفواههم وأعمالهم لكسب ود رب 
نعمتهم، وهذه املهنة استحسنها البعض من السياسيني الذين ارتضوها 
ووجدوها طريقا مجديا في العيش حتت ظل سيدهم اجلديد الذي يسهب 
ومي���ن عليهم بالعطايا واملنح، ومن كان يظن أن هذه الوقائع التي كانت 
تس���رد س���را داخل القصور واألبواب املغلقة عنه���م، باتت اليوم ظاهرة 
للعيان في صورة متكررة حتى طفحت الس���احة منهم، يتبارون في كل 
موقف وحدث على من يظهر تأييده ونصرة سيده بشكل سافر حتى وأن 
كان مخطئا وبش���كل مقزز ومنفر، متجاهلني كل مبادئهم في سبيل قطف 
ود س���يدهم ورضاه، ولألس���ف ان أغلب هؤالء هم من صنعنا فنحن من 
ساهم في وجودهم بيننا وال يظن البعض أن املعني بهذه املسألة أعضاء 
مجلس األمة أو بعض السياس���يني أو حتى املشاهير بل انها فئة اتسعت 
وطالت كثيرا من جوانب حياتنا العملية واالجتماعية حتى باتت تتعدى 

كل ذلك، فلننظر حولنا ولنحص إن استطعنا عدهم!
 t-alhaifi2hotmail.com

طالل الهيفي 

مهنة الوضعاء!

السموحة


