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 في مؤمتـــره الصحافي 
الذي عقده منذ أيام أشـــار 
مديـــر عام الهيئـــة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
الى  النفيسي  د.عبدالرزاق 
عـــدة قضايا حتتـــاج الى 
اعادة النظر فيها منها تكرر 
التخصصات املتشابهة في 

كليات الهيئة مثل تخصص الســـكرتارية وتخصص 
التمريض وهي خطوة مهمة ان مت اتخاذ قرار حاســـم 
بحلها فسوف تساعد على وقف الهدر املالي والتضخم 

االداري في الهيئة.
  وكونـــي عضو هيئة تدريس في كلية الدراســـات 
التكنولوجيـــة انتهز هذه الفرصـــة واضيف الى ذلك 
قضية بعض التخصصات التي يبدو ان مصيرها الى 
الزوال مع كونها في غاية االهمية للكويت كتخصص 
االلكترونيات الصناعية املرتبط مباشرة باقتصاد البلد 
الذي يقوم على انتاج النفط وتصديره وما يتعلق به 
من صناعات ومن غير املعقول ان يستغني سوق العمل 

النفطي عن هذا التخصص املهم.
  هذا التخصص لم يكن مطروحا في جدول التخصصات 
التابع لكلية الدراسات التكنولوجية واملعد للفصل احلالي 
من قبل عمادة القبول والتسجيل في الهيئة والذي مت 

نشره مؤخرا في الصحف، فكيف حدث ذلك؟
  وإلى جانب هذه االشـــكالية هناك اشـــكالية ندرة 
الطلبة في تخصصات يحتاجها البلد مقابل تكدسهم 
في تخصصات ليس البلد في امس احلاجة لها، وتفوق 
القدرة االستيعابية للقسم االمر الذي يؤدي الى زيادة 
الضغط عليه وجلوئه الى االنتداب من اخلارج مع ما 
في ذلك من صعوبات ادارية والتزامات مالية وعرقلة 

لعملية التعليم.
  ويرجح ان يكون ذلك ناجتا من اعتماد رغبة الطالب 
بالدرجة األولى وهي سياســـة غيـــر علمية ال حتقق 
معيـــاري احلاجة الى التخصص والعدالة في توزيع 
الطلبة على التخصصات املختلفة. وفيما يخص معدالت 
الطلبة املقبولني في كلية الدراسات التكنولوجية فإن 
غالبيتهم تتراوح معدالتهـــم حول ٥٥٪ وهذا املعدل 

الذي يدل على مخرجات 
ثانوية ضعيفـــة باللغة 
االجنليزية والرياضيات 
والعلوم ال يساعد الطالب 
على التحصيل العلمي في 
الكلية، حيث ان التدريس 
باللغـــة االجنليزيـــة الى 
جانب الكتب الدراسية ذات 
الطبيعة الهندسية التي يتطلب فهمها خلفية رياضية 
واملؤلفة باللغة االجنليزية وفي اعتقادي ان الطالب 
املقبول بهذا املعدل املتدني مكتوب عليه متعثر دراسيا 
وال يالم الطالب في ذلك ألنه ضحية نظام قبول جامد، 
واحلل يكمن في فتح مسارات تعليمية اخرى تناسب 
هؤالء الطالب ذوي املعدالت املتدنية، وفي رفع معدل 
القبول في الكلية الى جانب اشتراط اجتياز القدرات 
في مادتـــي الرياضيات واللغـــة االجنليزية من اجل 
ضمان مدخالت ذات مســـتوى علمي مناسب يساعد 
الكلية على ان تؤدي رسالتها التعليمية على الوجه 
االكمل، فالقضية حيوية وتتعلق بالتعليم ومن الواجب 
ان توضع االمور في نصابها الصحيح وعدم التعذر 
بأن املسألة تتعلق بسياسة الدولة، وتطرق مدير عام 
الهيئة في مؤمتره الصحافي الى وضع كلية التربية 
األساسية وأشار الى عدم ممانعته من فصل هذه الكلية 
عن الهيئة وضمها الى كلية التربية في جامعة الكويت 
وهو موقف صائب فالكلية تخرج معلمني ومعلمات وال 
تخرج عمالة وسطى لسوق العمل الكويتي، ومن هذا 
املنظور فهي ال تنتمي الى منظومة الكليات التطبيقية 
في الهيئة كمـــا ان خروجها ككلية ذات كثافة طالبية 
هي األعلى من بني كليات الهيئة وذات برامج دراسية 
متتد الى اربع ســـنوات خالفا لكليات الهيئة االخرى 
ســـوف يضع عن الهيئة عبئا كبيـــرا ويجعلها اكثر 
كفـــاءة وقدرة في التعامل مـــع تزايد اعداد مخرجات 
الثانويـــة العامة، وللعلم فإن ايجاد حل لوضع كلية 
التربية األساسية كان مطروحا على طاولة البحث منذ 
فترة طويلة وفي عهد وزير التربية السابق املرحوم 
د.احمد الربعي وهو ما يؤكد احلاجة الى ايجاد مخرج 

لوضع هذه الكلية. 

 نكتة تقـــول «إن أحد 
السذج توظف في وزارة 
احلـــج في إحـــدى الدول 
إلى أول  اخلليجية فجاء 
يوم عمل له وهو يلبس 
إحرامه»، أضحكتني النكتة 
كثيرا عندما سمعتها في 
اليوم األول، ولكن ضحكي 

ملا اشتد ســـاعده في اليوم الثاني رماني وأبكاني، 
وجعلني أفـــز كامللدوغ من نومي كارخميدس أخي 
اإلغريقي الـــذي صاح «وجدتها وجدتها»، وصحت 

أنا فهمتها فهمتها.
  أنا ولألسف نسخة كربونية من هذا الساذج، حالي 
كحالكم يا معشر العرب فنحن نظن أن املصطلحات 
كالليبرالية والعلمانية واإلسالمية وغيرها هي اسم 
على مسمى ولكنك تفاجأ بأن ما تعتقده سراب ووهم، 
وان كان فيكم من ال يصدقني فليدخل الـ «فيس بوك» 
وليحدق فيس تو فيسبوك او يشنف اذانة ليسمع 
«تتويتة» هنا أو «تتويتة» هناك في اعشاش التويتر 
ليرى العجب العجاب، ليبرالي تستجير بصفحته 
الفيس بوكية من الرمضاء يشـــجعك ما تزدان به 
الصفحة من شعارات حرية اإلنسان وكرامة اإلنسان 
وفردانية اإلنسان (فتشعر بأن الدنيا مش سايعاك) 
ولكن بعد تعليقني يتردد صداهما بينك وبينة «تشعر 
بأن الدنيا كلها ال تسع خيبتك، وأنك استجرت من 
الرمضاء بالنار»، فأخونا نطاق تغطيته الليبرالية 
يغطى فقط منزله وشارعهم ومنطقته وما يخصه 

ويخص «الفاميلي» فقط، 
أما خارجها فعني عمار في 
النار، فتخـــرج مذموما 
مدحـــورا فتمر بصفحة 
علمانـــي كان يصيح في 
فرجـــان «الفيس بوك» 
زواج الدين من السياسة 
باطل باطل، لتجده جالسا 
يشهد على زواجها ويشرب شربات الفرح وهو مبتسم 
احمليا ال لهداية مـــن اهللا أو لتغير قناعاته بل ألنه 
اكتشف نظرية جديدة ال تدرس في جامعات الغرب، 
أال وهى «اللي تكسب به العب به».. وعلماني يفوت 
وال حد ميوت..فتدس نفســـك ما بني أوراق صفحة 
فيس بوكية ملئت بشعارات إسالمية ما لعلك جتد 
سلوى وراحة مما واجهته أثناء عبورك كثبان رمال 
الفيس بوك املتحركة وتنططك كطرزان من غصن 
«تويتري» إلى آخر.. ولكنك عندما ترفع رأسك قليال 
ترى الصفحة متـــور مبوج كاجلبال يتصارع فيها 
الذين يعبدون ربا واحدا ويقتدون برســـول واحد 
ويقرأون من كتاب واحد تصارع الديكة هذا يصيح 
وهذا يصرخ وهذا يولول يتســـاجلون في مسائل 
فقهية لو تركت كالقطا لنامت وفى الدين سعة ويسر 

ولكن يا ليت قومي يعلمون.
  يا معشر العرب العاربة واملستعربة أنصحكم في 
املرات القادمة أال تضحكوا على نكتة قبل أن تتبينوا 

لكيال تصبحوا على ما ضحكتم نادمني كحالتي.
  abo.khaled٧@hotmail.com 

 سلطان إبراهيم الخلف

 مطلوب تعديل سياسة القبول 
مع فصل التربية عن الهيئة

 فكرة

 فالح بن حجري

 نكت كالبكاء

 صعلوكيات

 في يوم اخلميس ٢٤ فبراير املاضي غادرت 
بلدي احلبيب الكويت الى بيت اهللا احلرام في 
مكة املكرمة، وهناك سألت ربي ان يحفظ بالدي، 
وكنـــت عند طوافي اكرر دائما: رب ولِّ علينا 
خيارنا وال تولِّ علينا شرارنا.. ودعائي ملوالي 
سبحانه ان تكون جميع ايامنا بخير وعافية، 
عافية في االبدان واالوطان، ادعو اهللا ان يحفظ 
بالد املســـلمني.. في بالدي خير كثير.. حمانا 
ربي من احلاسدين، دعوت ربي ان يعني تلك 
الدول للتغيير لالفضل، التغيير خلير البالد 
والعباد، شكرا للكويت اميرا وحكومة وشعبا، 
ففي بالدي خير كثير، فاالفق في التفكير الى 
احسن ومســـارات التنمية، امتنى ان تتحقق 
على ارض الواقع، موضوع تكافؤ الفرص الى 
افضل، واالصالح االداري ان يكون الى مساره 
الصحيح، مجلس االمة.. يخفف الوطء، ثم على 
احلكومة ان تعرف كيف تعامل مجلس االمة 
حفظه اهللا ورعاه، شكرا للكويت، كانت افراحنا 
جميلة مرتبة، تعب اوالدنا اشرفت شيختنا 

امثال وفريقها لنجاح جميع الفعاليات.
  يا سادة ياكرام شكرا للكويت اميرا وحكومة 
ومجلس امة وشـــعبا على االتفاق على خير 
ابنائنا، كنا في الســـنوات السابقة نعاني من 
عدم انضباط بعض ابنائنا، وما حكايات الفوم 
في السنوات الســـابقة السلبية عنا ببعيدة، 
شـــكرا لهذا الوعي من الهيئة العامة للبيئة، 
شكرا لقواتنا املسلحة، شكرا لرجال الداخلية، 
شكرا لكل رجال ونساء بالدي. ودامت افراحنا، 
شكرا للكويت فما اجمل التوافق بني الناس، 
وما اجمل رسالة سمو امير البالد يوم الثالثاء 
٢٠١١/٣/١ التي نشرتها القنوات الفضائية واالذاعة 
الرسمية، ما اجمل تلك الروح التي بعثت رسالة 
الى اجليل اجلديد جيل الفيس بوك وما ادراك 

ما جيل الفيس بوك.
  واخيرا يا سادة ياكرام الشكر للجميع بل 
الشكر هللا اوال واخيرا، وشكرا للجميع ورسائل 
سريعة في ختام هذا الشكر امتني من كل قلبي 

ان جتد لها صدى وهي كالتالي:
  فهم املســـتقبل القادم وفهم خريطة العالم 

على ضوء املستجدات اجلديدة.
  تغير طريقة التفكيـــر التقليدية في ادارة 

مرافق الدولة.
  االهتمام بشأن اجليل اجلديد وحتقيق االماني 

والتطوير اجلاد الذي يفكر به هذا اجليل.
  البعد عن الكســـل وتطييـــب اخلواطر في 
الكثير من شؤوننا؟ سواء في التعيينات او 

املناصب او غيرها.
  واخيرا حتقيق املسارات املتوافقة في امور 
التنمية، متواكبة متقاربة فمسار التنمية يجب 
ان يكـــون في جميع االصعـــدة (اجتماعية ـ 

سياسية ـ اقتصادية ـ وغيرها).
  ونقـــول في اخلتام حفـــظ اهللا بلدنا وزاد 
مناخ احلريات بعدل وبحق ومزيد من االفق 

الواسع في فهم احلياة اجلديدة. 

 فرحة غامرة مألت القلوب، وتزينت لنا املنازل واملؤسسات 
واملباني، وازدانت الشوارع بأعالم الكويت وصور حكام الكويت، 
وطارت األهازيج واألغاني تصدح في كل مكان وتوحد الكويتيون 
جميعهم في غنائهم وندائهم وحبهم للكويت وحكامها وشعبها، 
ألن الفرحة كبيرة فهي ذكرى ٥٠ عاما لالستقالل و٢٠ عاما على 
التحرير و٥ ســـنوات على تولي صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
  صورة مضيئة للفرحة في كل بيت وعلى كل وجه، ساهمت 
في رسمها ألعاب نارية زينت سماء األبراج بكلمات رائعة وإعداد 

مميز يناسب االحتفالية.
  وجاءت صورة صاحب السمو األمير وولي عهده األمني ضاحكة 
مستبشرة وهو يحتضن أطفال الكويت، وجاء عناق األطفال 
لألمير صورة عفوية للمحبة رائعة االثر تعكس ايضا األبوة 
احلانية على األطفال لقد اختلطت ضحكات األطفال بضحكات 
سمو األمير وولي عهده وكبار املسؤولني لتعكس فرحة غامرة 
أدامها اهللا علينا، لقد كانت احتفاالت الكويت بهذه املناســـبة 
الوطنية فرصة أكدت التالحم بني فئات الشعب الكويتي كلها 
دون حتديد، حيث رفعوا جميعا أعالم الكويت وغنوا جميعا 
للكويت وحكامها، فكانت مظاهر حب الوطن تسطع فخرا وعزا 

وانتماء لهذا البلد احلبيب.
  للكويت جندد حبنا ولســـمو األمير جندد والءنا ولكل فرد 

كويتي ينتمي الى هذه األرض الطيبة جندد االخوة واحملبة.
  من منا لم يحس بالفرحة داخل قلبه وروحه؟ من منا لم يعش 
أصداء هذه الفرحة ونحن نرى اخواننا من العرب املقيمني على 
أرض الكويت العزيزة واألصدقاء من الدول األجنبية يرفعون 
أعالمنا ويرتدي أطفالهم علم الكويت متاما كما فعل أطفالنا؟ 
لقد أحب الكويتيون جميع األصدقاء واألحباء فأحبهم اجلميع 
طوبى للكويت عزها، ومبروك هذا الفرح، ودامت أيامنا أعيادا 

وفرحة وسرورا.   

 شكرا للكويت
 

 عبداهللا الحيدر

 أحوال

 كاملة سالم العياد

 فرحة األعياد تغمر البالد
  دام عزك يا كويت

 حديث اليوم

 قبل كتابة هذا املقال جلست بيني وبني نفسي طويال لكي 
اجد ســـببا واحد يجعلنا نقول «ارحل نستحق االفضل» فلم 
اجد سوى بعض النواب والتجار والناشطني السياسيني كما 
يلقبون انفسهم يريدون رحيل سمو الشيخ ناصر احملمد السباب 

شخصية، وهنا اريد ان اسأل االخوة املعارضني للرئيس:
  ١- من قام بتعيني الشيخ ناصر احملمد رئيسا للوزراء (٦) 

مرات أليس صاحب السمو االمير حفظه اهللا؟
  ٢- وهل تستطيعون اعتراض االوامر السامية من صاحب 

السمو االمير؟!
  اذا وجدمت االجابة عن الســـؤالني فستعفونني من الدخول 
في جدال مع بعض العقليات التي ينطبق عليها «مع اخليل يا 
شقرا» النني اشاهد الكثيرين في «تويتر» يطالبون الرئيس 
بالرحيـــل وكأنه «بن علي» أو «القذافي» اللذين ســـفكا دماء 
الشعبني التونســـي والليبي لعدة سنوات، هل توجد مقارنة 

بينهما وبني الشيخ ناصر احملمد؟ 
  امتنى من الذين يطالبون برحيل احملمد النظر بعني العقل 
للمعارضني ماذا كانوا في السابق وماذا يفعلون اليوم، وانا كلي 
ثقة انكم ستجدون أن املصالح الشخصية هي ما دفعتهم حملاربة 
ناصر احملمد، وانا هنا لســـت محاميا عن سموه، وال احتدث 

بلسانه، امنا ما تعرض له من جتريح آملني جدا كمواطن.
  يجب ان نفكـــر ونضع احللول كي ال نكون مثل ما يريدنا 
البعض لقمة ســـهلة بيد كل متنفـــذ وحقود على نعمة االمن 
واالمان التي نعيش بها، واسأل اهللا سبحانه الهداية لشبابنا 
الـــذي ينجر وراء تيار القبليـــة والطائفية ألن الكويت تريد 
منا العطاء وبذل اجلهد جلعلها عروس اخلليج كما كانت في 
الســـابق بعيدا عن التناحر وتصفية احلسابات التي ستدمر 

وحدتنا الوطنية، اللهم اني بلغت اللهم فاشهد.
< < <  

  دخول الشـــيخ خالد العبد اهللا الوكيل املســـاعد ورئيس 
املراسم والتشريفات بالديوان االميري عالم التغريد في تويتر 
خطوة ناجحة لنقل مشـــاكل املواطنني الى املسؤولني وتذليل 
العقبات امام الشـــباب الكويتي الطمـــوح، وكنت امتنى من 
اعضاء مجلس االمة االقتداء بالعبد اهللا وااللتفات الى مشاكل 
الشباب الكويتي بعيدا عن التصاريح النارية والنزاعات فيما 
بينهم الن الكويت حتتاج الى التكاتف والتالحم للحفاظ على 

وحدتنا الوطنية.
< < <  

  خارج نطاق التغطية: الكل منا يشاهد جميع الكوارث التي حتدث 
من حولنا سواء في تونس او مصر او ليبيا وحتى البحرين، اال 
اننا مازلنا نفكر فيما رأيناه هل هو ناجت عن الكبت الذي تعيشه 
بعض الشعوب ام هي مصالح شخصية لبعض املعارضني للنظام 
وقد يبحر بنا التفكير الى استنتاجات خاطئة الن ما رأيناه ما هو 
اال مخطـــط اجنبي صهيوني، يريد ان يفرض وجوده في املنطقة 
بغض النظر عن القواعد العسكرية املوجودة في قطر الن اميركا 
واسرائيل يريدان اشعال احلروب بني العرب كي ال تكون قوة وال 
نفوذ اال لهم وهنا ال اعفي ايران من املشاركة في هذا املخطط الن 
الكل منهم يريد ان يخدم مصاحله الشخصية وامتنى من الشعب 
الكويتـــي الوفي االلتفاف وراء حكومته ومســـند االمارة الننا ال 
نرضى بغير آل صباح حكاما علينا.. حفظ اهللا الكويت وشعبها 

من كل مكروه.
  m-kuwait@hotmail.com 
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