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دعتن���ي قب���ل فت���رة أختي 
وصديقتي االستشارية واملدربة 
النفسية املتميزة أ.عائشة اللوغاني 
حلضور دورة أقامتها بطلب من 
مركز تنمية املجتمع في منطقة 
الزهراء، وقد كان احلضور النسائي 
جيدا في تلك الدورة بخالف الدورات 
األخرى التي عادة ما يقيمها املركز، 

كما حدثتني بذلك األخت املش���رفة، والتي قالت لي انه 
برغم اجلهود الكبيرة التي يبذلونها الستقطاب السيدات 
للمشاركة في الدورات التي يقيمونها، عبر استضافة 
العديد من املدربني من ذوي اخلبرة والكفاءة العالية، إال 
أن احلضور النسائي قليل، فضال عن ان تلك الدورات 

مجانية، أو برسوم رمزية جدا.
وقد دفعني حديثها ذلك للتس���اؤل فيما بعد حول 
أس���باب ابتعاد الناس في الوق���ت احلالي عن حضور 
الدورات التدريبية وخاصة فئة النساء بعد أن كان هناك 
تعطش في املاضي من قبلهن للمش���اركة والتفاعل مع 

هذا النوع من األنشطة!
وقد خرجت مبجموعة من املالحظات في هذا الصدد، 
بعد حضوري العديد من الدورات واحملاضرات، واحتكاكي 
مبجال التدريب إلى حد ما من خالل بعض الصديقات 

املنخرطات في هذا املجال.
حيث الحظت أن من أسباب العزوف أو قلة احلضور: 
اعتقاد الكثير من الناس أن التدريب وتطوير الذات نوع 
من الترف ومضيعة للمال والوقت واجلهد، وفي املقابل 
وجدت تسابقا لتبديد األوقات في املقاهي واملجمعات 
التجارية، واهتماما زائدا باجلوانب املادية والشكلية 
على حس���اب العقلية، فأصبح احل���رص على تغذية 
البطون، وكساء األجساد أهم من تنمية العقول وتطوير 

الذات. 
باإلضافة لدخول »االنترنت« وتس���ريعها لوتيرة 
احلياة، مما أدي إل���ى قلة الصبر واالحتمال، وضعف 
الرغبة في بذل مجهود إضافي للحصول على املعلومة، 

التي صارت في متناول اليد مبجرد ضغطة زر.
فضال عن اكتفاء البعض بالبرامج اإلذاعية والتلفزيونية 
للحصول على املعلومة، متناس���ني أن تلك الوسائل ال 

تؤسس لثقافة، وال تغني 
الدورات،  عن حض���ور 
التي جند فيها االحتكاك، 
اخلب���رات،  وتب���ادل 
واالس���تماع لتج���ارب 
اآلخري���ن، واحلصول 
على أحدث املعلومات، 
وخالصة ما توصل إليه 

اخلبراء وأهل االختصاص.
وأخيرا كثرة عدد الدورات التجارية في سوق التدريب، 
واختالط احلاب���ل بالنابل، لدرجة لم يعد معها الناس 
قادري���ن على متييز الصالح م���ن الطالح من املدربني 
واملدرب���ات، في ظل طوفان ال���دورات التدريبية التي 

أغرقتنا.
وقد اس���تاء كثير من املشتغلني واملهتمني بالتنمية 
البشرية، من املستوى املتدني الذي وصلت إليه العملية 
التدريبي���ة، فبذلوا جهودا كبيرة لالرتقاء مبس���توى 
املدربني، فقدموا العديد م���ن الدورات في مجال إعداد 

وتدريب املدربني، لرفع كفاءتهم، وتطوير أدائهم.
وتعتبر أ.بثينة االبراهيم � مدير عام شركة اإلبداع األسرية 
احدى الشخصيات التي شغلها هذا اجلانب، وأزعجها ضعف 
مس���توى املرأة في عملية التدريب، وعدم وجود مدربات 
ب���ارزات يتمتعن باخلبرة الكافية، واملهارة الالزمة للقيام 
بدور كبير وهام في قطاع التدريب، فضال عن التميز كذلك 
في مهارات القيادة والتأثير، وهي اجلوانب التي تفتقدها 

العديد من القيادات النسائية في مجتمعاتنا العربية.
لذا قامت باإلعداد والتجهيز إلقامة »مؤمتر القيادة 
والتدريب النس���ائي األول« في بداي���ة أكتوبر املقبل، 
ليكون أول مؤمتر من نوعه للسيدات في مجالي القيادة 
والتدريب، واستقطبت أبرز اخلبراء واملدربني في القيادة 
والتنمية البشرية واإلعالم، وذلك لتأهيل املرأة وتدريبها 
بصورة مكثفة، لرفع مستوى قدراتها الذاتية، وتطوير 
مهاراتها القيادية، لتكون قادرة على املشاركة في تطوير 

ورقي املجتمع.
 زاوي�ة أخيرة: ملزيد م���ن املعلومات عن املؤمتر يرجى 
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كل ما أريده من وزير التجارة 
أحمد اله����ارون أن يلقي بجميع 
دراسات وزارته التي أجريت حول 
ظاهرة غالء األس����عار في أقرب 
حاوية، وأن يحرق جميع التقارير 
التي قدمها إليه قياديو وزارته، 
وأن ميزق جميع الصحف التي 
نشرت تصريحاته وتصريحات 

قيادييه حول نية وزارته محاربة غالء األسعار، فكل 
الدراسات والتقارير والتصريحات حول تلك الظاهرة 

ال تساوي كيلو طماط على أرض الواقع.
وسأقدم للهارون درسا عمليا ميكنه من أن يعرف أن 
وحش الغالء أصبح حاضرا يترصد جيوب املواطنني 
والوافدين في كل رف من أرفف اجلمعيات ويطل برأسه 
في كل س����وق ويضع قدما على قدم في كل بقالة، بل 
ويتغدى ويتعشى على »ُسفر« الفقراء الذين ال تدري 

وزارته »عن هوا دارهم«.
الدرس هو أن أقدم للوزير الهارون قائمة مشترياتي 
األس����بوعية، وهي باملناس����بة ليس����ت بالطويلة وال 
بالقصي����رة ولكنها »تترس« ثالج����ة 17 قدما، وعلى 
الوزير أن يذهب ويش����تري كل ما ورد في القائمة من 
جمعية محافظة اجلهراء ثم يختار جمعية عشوائية 
في محافظة العاصمة ويشتري ما ورد في القائمة، ثم 
يتوجه إلى جمعية يختارها عشوائيا ايضا في محافظة 
حولي وبعدها الفروانية وسيجد أن الفارق بني سعر ذات 
املشتريات الواردة في ذات القائمة يختلف بني جمعية 
وأخرى بنسب ال تقل عن 20%، وهذا الدرس سيثبت 
للوزير مبا ال يدع مجاال للشك أن اجلمعيات تتالعب 
باالسعار دون أي مبرر فذات املشتريات التي سيقوم 
بش����رائها من جمعية )أ( سيجد أنها تكلف 90 دينارا 
وذات املشتريات ستكلفه 75 دينارا في اجلمعية )ب( 

بينما � يا سبحان اهلل � 
ذات املشتريات و»اختها 
اخلالق الناطق« ميكن أن 
يشتريها من اجلمعية 
)ج( ب� 65 دينارا، فالفرق 
ليس دينارا وال حتى 10 
دنانير بل يصل الى 25 
دينارا، وس����يكلف هذا 
الدرس العملي احلي الوزير ما بني 250 و350 لشراء 
قائمة مشترياتي من 4 جمعيات، وهو مبلغ أقل بكثير 
مما تكلفه اللجنة التي شكلها لدراسة فروق االسعار، 
والتي نال عنها االعضاء مكافآت باآلالف وفي النهاية 
كتبوا تقريرا ال يساوي نصف كيلو طماط على أرض 

الواقع.
دعوت س����ابقا وزير التجارة ألن ينزل اجلمعيات 
ويقوم بشراء حاجياته بنفسه، وها أنا أدعوه مرة أخرى 
ليمارس دوره احلقيقي ويفعل واجبه باملسؤولية على 
أكمل وجه، أما التصريح والدراسات وطلب التقارير 
فمن الواقع الذي اعرفه ليس����ت سوى مجرد مضيعة 
للوق����ت واجلهد واملال وحقوق خلق اهلل التي ينهبها 

التجار »على عينك يا وزير«.
تقولون ان لديكم 17 قرارا لكبح جماح االس����عار، 
وأبش����ركم بل وأزف إليكم البشرى بأن أحدا لم يهتم 
لقراراتك����م ال� 17 ولم يرف رم����ش أصغر موظف في 
أي من ش����ركات االغذية، ألنهم يعلم����ون يقينا أنكم 
تقولون فقط، وأما الفعل فبعيد عنكم كبعد الزبيدي 
عن موائد كثير من الكويتيني، واذا كنت جترؤ فعليك 
أن تستفسر ولو من باب »بالغة شف« والعلم بالشيء 
عن سر ارتفاع الزبيدي وسر تعطيل دخول الشحنات 

الى امليناء من االسماك!
Waha2waha@hotmail.com

ردود فعل الس���ادة االفاضل النواب على ما تفضل به صاحب 
السمو االمير - حفظه اهلل - في اخلطاب السامي، اجمعت على 
ضرورة التمسك مبا احتوى عليه من اعتبارات هامة وتوجيهات 

وتوصيات للحفاظ على النسيج االجتماعي للوطن ومتاسكه.
وردود الفعل تلك متاما كما هي ردودهم في العش���ر االواخر 
من كل عام، وسيستمر االخوة النواب بنفس ردة الفعل كل سنة 
الت���ي ال تطول فنرجع الى املربع االول وهكذا الى ان يقضي اهلل 

امرا كان مفعوال.
> > >

سنيار

بعد مشاهدتي للفيلم الوثائقي »بصمة كويتية« اقول لفريق 
سنيار املكون من شباب الديرة الغيورين على بلدهم، واملولود من 
رحم فريق العمل التطوعي برئاسة الشيخة امثال االحمد، اقول 
شكرا على جهوده ومساهمته في حل مشكلة محطة مشرف، وهي 
ليست املساهمة االولى له ولن تكون االخيرة والشكر موصول 
جلميع اجلهات احلكومية املشاركة، وعلى رأسهم وزير االشغال 
العام���ة االخ د. فاضل صفر ملتابعته الدائم���ة وياحبذا لو نرى 
مس���اهمة فعلية من االخوة النواب الكرام بدل الوعيد والتهديد 

املستمر حلكومتهم.
> > >

المرور

القادم من لواء التحرير الواقع على ميني طريق العبدلي ذهابا 
ال يستطيع العودة للمدينة اال ان يسير باجتاه عكس السير لعدم 
وجود منعطف للشارع اآلخر، نهيب باملعنيني في االدارة العامة 
للمرور الى ان يقوموا بعمل »يوتيرن« باجلزيرة الوسطى ليست 
بالبعيدة عن اللواء ليتسنى للخارجني من هذا املعسكر العودة 

باالجتاه الصحيح، حفاظا على سالمتهم وسالمة اآلخرين.
> > >

اتفاق

ملاذا ال يكون هناك ق���رار ذاتي واتفاق ضمني مع التزام ادبى 
واخالقي لكت���اب الصحافة واملواطنني جميعا بعدم اس���تخدام 
مسميات سني وشيعي وبدوي وحضري لفظا وكتابة ليشملهم 

مسمى »كويتي« ليتساوى اجلميع حتت اسمه؟
> > >
العالم الثالث

ه���ل منكم من يعرف ك���م مطبة موجودة ف���ي البالد، ما بني 
الشوارع الرئيس���ية واملناطق الس���كنية؟ وملاذا وضعت؟ وما 
اس���باب تركيب احلواجز البالستيكية ذات اللون االصفر والتي 
مت وضعها اخيرا عند مخارج اجلس���ور؟ وم���ا الداعي لتثبيت 
قوالب السيراميك االرضية املسماة  Road Studs عند املنعطفات 
والتي لم تس���لم اطارات السيارات منها؟ وملاذا توضع احلواجز 
االسمنتية بالشوارع املؤقتة؟ وما اسباب احلوادث املرورية وكم 

وصلت غرامات الكاميرات؟
كل تلك االسئلة توصلنا الى االجابة التي جتعلنا نأسف على 
حالنا وعلى الفوضى التي نعيشها بالشارع لعدم وجود الوعي 
الكامل وااللتزام بأخالق وقواعد املرور عكس الشعب االوروبي 
الذي ال يحتاج الى شرطي مرور وال الى تركيب مسمار بالشارع 
اللتزامه اينما وجد، وهو الفارق بني الش���عب املتحضر وشعب 

العالم الثالث.
> > >

هل الحظتم وجود نفس االشخاص بالندوات التي تقام في احدى 
الدوائر، والتي ال رائحة لها للمصلحة العامة بل لتبادل املصالح 

الشخصية، وهذا يؤكد أن ضمائرهم ال تدب فيها الروح.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

تعودنا دائما أن نسمع عن سرقة مال أو بحث علمي أو ما شابه 
ذلك، ولكن أن نسمع سرقة إشارات وترددات خاصة بالبث التلفزيوني 
فهذه قضية جديدة تستحق متابعتها، وسأختصر بداية جذور هذه 
القضية التي أشارت لها إحدى الوكاالت األجنبية بعد لغط أثير حول 
ضلوع دولة عربية في عملية تش���ويش على النقل الفضائي لكأس 
العال���م األخيرة، وللعلم هذا املوضوع ليس وليد الس���اعة فبعض 
املصادر تؤكد أن هذه القرصنة كانت تتم من وقت إلى آخر حس���ب 
احلالة السياس���ية، وهذا وضع طبيعي عندما حتتاط بعض الدول 
م���ن التأثيرات اإلعالمية املضادة، وباألمس القريب حدثت واقعتان 
أثناء البث الفضائي لتلفزيون الكويت عندما انقطع النقل املباش���ر 
ملباراة بني نادي القادس���ية وفريق تايلندي، مما اضطر الفنيني إلى 
االنتق���ال ملوجة عالية لتفادي التداخ���ل، أما احلالة الثانية فوقعت 
أثناء النقل املباش���ر ألحد البرامج املنوعة عندما متت سرقة موجة 
البث املخصصة له من قمر عرب س���ات، ما أدى إلى إلغاء البرنامج 
مع العلم أن أيا من هاتني احلالتني ليس���ت األولى من نوعها بسبب 
التعتيم الرسمي على ذلك، حيث أكد أحد املهندسني في مجال البث 
التلفزيوني أنه مع تعدد احملطات الفضائية اجلديدة في سماء الكويت 
حتدث مش���اكل فنية متكررة النقطاع الصورة وتداخل املوجات في 
بعضها لتبقى هذه سمة سائدة لدى اإلعالم الرسمي مؤخرا في ظل 
االنفتاح الفوضوي الذي ينذر بوقوع مشكلة في املستقبل القريب، 
إن لم يتداركها املس���ؤولون ألنها مرحل���ة ينبغي احتواؤها قبل أن 
تستش���ري ويصبح من الصعوبة ضبطها وهذه بادرة نود اإلشارة 

إليها كي ال تصبح واقعا ال ميكن تغييره.
t-alhaifi@hotmail.com

إن صدق الفلسطينيون في مشروع 
املصاحلة بينهم، فإنهم س���يخطون 
خطوة ممتازة جت���اه حترير بالدنا 
وبالدهم احملتلة، وأنا أش���ك في هذا 
بالرغم من انني كنت ش���اهد عيان 
على جزء من مصاحلتهم األس���بوع 

املاضي في دمشق!
هذا ليس إحباطا وال فقدانا للثقة في 
النفس وال يأسا، ولكنه نوع من قراءة 
للمستقبل كما يقال أو تنبؤ مستند 
الى املاضي واحلاضر، وعموما عقد 
في الشام العزيزة وفي إحدى قاعات 
البرملان العربي اجتماع ضم رئيس 
املكتب السياس���ي في حركة حماس 
خالد مشعل )أبوالوليد( مع عدد من 
الزمالء النواب ف���ي البرملان العربي 
وكان حاضرا رئيس كتلة نواب حركة 
فتح عزام األحمد، وكان حاضرا أيضا 
النائب تيسير قبعة وهو من فصيل 
فلسطيني ثالث، ولكنه فصيل ليس 
مبستوى أو حجم »حماس« أو »فتح«، 
وهما الفصيالن األساسيان الكبيران، 
وبوجود اجلميع أكد مش���عل وعزام 
انهما في نهاية طريق املصاحلة املتجهة 
نحو ط���ي ملف الص���راع واالقتتال 
الفلس���طيني – الفلس���طيني وكان 
مشعل ودودا للغاية، وكان عزام يؤكد 
كالم مشعل، وكان كل من في القاعة 
العربي مبتسمني  البرملان  من نواب 
وفرحني ويصفق���ون بعد كل عبارة 
تصدر من مشعل أو عزام تعبيرا عن 
مساندتهم لهذا الطرح الذي ال يختلف 
عليه اثنان بشأن ضرورة املصاحلة 
وانه العمل الصح لوقف نزيف الدم 
بني األش���قاء وهدر املال الفلسطيني 
ولوضع حد للحق���د والكراهية بني 

أبناء البلد الواحد احملتل.
العميق واأللم  ومما يثير احلزن 
العرب���ي واإلس���المي  الش���ارع  ان 
والفلس���طيني اليوم ال يتحدث عن 
استمرار العربدة الصهيونية وال دوران 
مكينة االستيطان والتنكيل باألسر 
الفلس���طينية وطردها من جذورها، 
وامنا يتحدث عن مصاحلة بني إخوة 
متصارع���ني ومبررات صراعهم غير 
مقنعة، وسبق ان تعاهدا على الصلح 
في مكة املكرمة، وعادا للصراع مرة 

أخرى وبضراوة!
م���ن هنا ج���اءت توقعات���ي بأن 
املصاحلة التي يتحدثون عنها اليوم 
لن تكون وهذا توقع مزعج، وأمتنى 
ان تكون توقعاتي غير صحيحة ولكن 
ه���ي توقعاتي عل���ى أي حال والتي 
اعتقد بصحتها، وإن كنت أمتنى ان 
يصدق الفلسطينيون هذه املرة.. فهل 

يفعلون؟!
Alialdokbasi@hotmail.com

المواطن علي الجابر األحمد

تكرار

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

طالل الهيفي

قرصنة البث التلفزيوني

السموحة

دالل عبدالرزاق مدوه

تطوير ذاتي 
آخر أولوياتي 

زوايا كلمة

ذعار الرشيدي

350 دينارًا تكفي 
وزير التجارة ليعرف الحقيقة
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هل يصدق الفلسطينيون؟!

علي سالم الدقباسي

موقف


