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س���معنا كثيرا في األشهر األخيرة عن مشاكل »الكويتية«، وسمعنا أيضا 
ان هناك تعطيال مليزانيتها وتوجها خلصخصتها، وانتظرنا لعل األمر يكون 
س���ريعا، خاصة ان هذه األيام فترة الصيف احلار سيضطر كثيرون للسفر 
للخارج، ومازالت اخلطوط الكويتية هي الناقل األكثر أهمية في هذه الرحالت، 
ولقد ظهرت علينا ش���ركات خاصة إال انها ال تخفف أكثر من 20% في أحسن 

األحوال من العبء الكبير الذي تتحمله »الكويتية«.
وهذه الشركة العمالقة حملت علم الكويت الى بقاع العالم على مدى اكثر 
من 60 عاما، لكننا جند ان املفسدين في داخلها وخارجها بدأوا يسيئون اليها 
ويجعلونها مجاال للمناوشات واملزايدات في الصحافة ومجلس األمة وسمعنا 
ايضا انه في مجلس الوزراء يوجد من يعرقل تعزيز إمكانيات هذه الش���ركة 
التي كانت منوذجا لشركات الطيران في املنطقة، وقد شاركت في إنشاء الكثير 
من شركات الطيران في املنطقة وأصبحت هذه الشركات بسبب دعم حكوماتها 

تنافس »الكويتية« بل أصبحت أكثر شهرة في العالم.
كل ه���ذا قبلناه، على أمل أن تكون نتيجة احلس���م في قضية »الكويتية« 
قريب���ا، ولكن آخر ما عرفناه من على صفح���ات اجلرائد الكويتية وبحروف 
بارزة ان »الكويتية« أوش���كت على اإلف���الس وان حجم ميزانيتها ال ميّكنها 
من دفع رواتب املوظفني، وأنا اس���تغرب كيف يحدث مثل هذا الشيء لشركة 
عاملة وفاعلة وكانت معجزة في الكويت، وكيف تعامل بهذه الصورة السيئة 
في حني نرى اإلنفاق والهدر في تس���ديد مبالغ طائلة على املعسرين من املال 
العام، باإلضافة الى الزيادات الكبيرة في رواتب املوظفني، وما نس���معه من 
تهديدات من أعضاء مجلس األمة بأنهم س���يصرون على إصدار قانون سداد 
املديونيات لقروض املستهترين من املواطنني عن طريق التبذير وعدم االهتمام 
مبا سيقع عليهم من عقاب، وكذلك أستغرب موقف العاملني في هذه الشركة 
الذين لم يتحركوا في املجتمع، ولدى املسؤولني في احلكومة، وإقناع مجلس 
األمة بأن مصدر رزقهم هذا يجب أال ينقطع. عبارة »الكويتية أفلس���ت« على 
صفح���ات اجلرائد عيب كبير وجرمية في ح���ق هؤالء الناس الذين يعملون 
ليال نهارا رغم كل الصعوبات التي تعترض طريق تطويرها، ورغم ذلك فإن 
العاملني حرصوا على ان تس���تمر الطائرات في مواعيدها بانتظام عن طريق 

الصيانة املتميزة.
أرجو ان نس���تعجل في إيجاد حل سريع إلنقاذ هذه الشركة العريقة التي 
أوصلت علم الكويت الى بقاع العالم، فأنا على يقني بأن صاحب السمو األمير، 
حفظه اهلل، شخصيا مهتم باخلطوط الكويتية ألنها متثل تاريخنا وال يجب 
ان نتركها تندثر دون إعطائها الدعم الالزم وكرمز من رموز النشاط الكويتي 

في العالم.
كما اننا نعلم ان أغلب ش���ركات الطيران قد خسرت في السنوات الثالث 
األخيرة وبصورة خاصة مع األزمة االقتصادية التي تعرض لها العالم أجمع، 
كما ان بعض الش���ركات قد اندمجت بعضها مع بعض لضمان السوق األكبر 
وتوزيع اخلس���ارة على اجلميع، إال اننا لم نسمع عن دولة تساهلت وتركت 
خطوطها الوطنية تنتهي أمام أعينها، كما اننا لم جند أي دولة من هذه الدول 
تقبل انهيار شركاتها الوطنية، حيث ان أغلب هذه الشركات قد دعمت مقوماتها 

ولم تسمح لها باالنهيار لكي تتمكن من االستمرار رغم هذه الصعوبات.
هذه في نظري هي أكبر خس���ارة للكويت، ألن ترك األمور بهذه الصورة 
وتداولها دون حترك بصورة فورية من السلطات املختصة إلسعافها سيترتب 
عليه هزة كبيرة في اقتصادها وال نعرف كيف يقف املس���ؤولون دون تدخل 
إلنقاذ شركة وطنية كاخلطوط اجلوية الكويتية، وكل ما أرجوه ان تأخذ هذه 
املس���ألة أهمية خاصة وأال تترك األمور هكذا، ألن انهيار ش���ركاتنا الوطنية 
س���يكون رد الفعل على باقي الش���ركات بجانب تبذير األموال الذي نراه كل 
يوم في مجاالت أقل أهمية من إنقاذ اخلطوط الكويتية، هذا الرمز املهم الذي 
خدم الدولة ورفع علمها ويجب أن تستمر في ذلك معززة ومكرمة مع إعطائها 

جميع ما حتتاج اليه.
هذه الصورة فعال مسيئة جدا ومتناقضة، وأصبحنا أضحوكة للعالم، ألننا 
ال نتمكن جديا في املستقبل حينما تعجز امليزانيات ومداخيلنا من النفط عن 
تسديد الرواتب في الباب األول وال نعتقد ان مثل هذا األمر سيساعد األجيال 

املقبلة على العيش مبستوى ال يصل الى نصف ما نعيشه هذه األيام.
فعال ينطبق علينا املثل ميسك احلبة.. ويفلت الدبة.

بدأ التالميذ في مدارس تايوان بدراسة مقرر تعليمي جديد باسم »صفوف 
اخلطف« وجاء س���بب طرح هذا املقرر، ألن األوالد في تايوان قد يتعرضون 
لعملي���ة اخلطف، كل يومني ونصف اليوم، وج���اءت املطالبة من قبل أولياء 
األمور بتدريس هذا األمر، خوفا من ان يكون أوالدهم ضحية عملية اخلطف 

التالية، نظرا الستمرار موجة العنف.
وترتك���ز أهداف املقرر، على إعطاء التالميذ بعض االحتياطات التحذيرية 
والنصائحية، منها ان يكونوا حذرين عندما ميشون وحدهم، ويستخدمون 
وسائل املواصالت العامة، وأيضا أثناء دخولهم املصاعد الكهربائية »األسانسير« 
كما يدرب هذا املنهج التالميذ على كيفية معاملة األفراد الذين يثيرون الريبة 
والش���ك، وكيف يتجاوبون إذا تعرضوا لعملي���ة اخلطف، وقد اعتبر بعض 
املتخصصني ان هذا املنهج او املقرر س���لبي، إال انه باملقابل يوفر املس���اعدة 
لألوالد على مواجهة املوقف إذا تعرضوا له باألس���لوب اإليجابي من منهجية 

احلياة الصحيحة.
والس���ؤال الذي يدور ف���ي ذهني: ألم يحن طرح ه���ذا املقرر في مناهجنا 
الدراسية حتى لو من باب النصيحة والتوجيه في بداية احلصص الدراسية 
واحملاضرات، لتجنب ظاهرة العنف واخلطف والهوشات اليومية التي حتدث 

في املدارس والكليات واجلامعات مبختلف قطاعاتها.
نعم.. ان���ه منهج تعليمي يحمي التالميذ م���ن عمليات اخلطف والعنف، 

نحن بحاجة لها.
لتحرك وزارة التربية املختصني واملتخصصني لعمل بحث أو دراسة عن 

هذا املوضوع وتطبيق ما هو بالواقع الكويتي.. فهل من مجيب..!
> > >

فاكهة الكالم: مبناسبة انتهاء العام الدراسي واألكادميي.. نهنئ جميع الناجحني 
واملتفوقني واخلريجني.. م���ع دعوة خالصة للجميع لبذل العطاء ومزيد 
من اجلهد في سبيل حتقيق كل إنسان آماله وطموحاته التي يصبو إليها 

للمرحلة املقبلة من حياته العلمية والعملية.. وكل عام وأنتم بخير!
Aliku1000@yahoo.com

يكفي بهدلة
للخطوط الكويتية

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

من غير إحراج

من يستطيع
حماية أبنائنا؟!

د.بدر ناصر الخضري

لمسات

الكويت من الدول التي كان يقال عنها انها من 
الدول الغنية ومن أوائل دول اخلليج العربي في 
التطور على كل املستويات التعليمية والسياسية 
واالجتماعية واالقتصادية، وكانت مثال يحتذى 
ليس فق���ط خليجيا بل عربي���ا أيضا. فبداية 
الكويت كانت بداية طيبة وناجحة وقد ساهم 
في ذلك جمي���ع املواطنني واحلكومة ومجلس 
األمة، لم يكن فيها ش���عب ينظر لنفسه فقط 
أو حكومة عاجزة عن اإلصالح أو مجلس أمة 
يتمس���ك بقش���ور املوضوعات تاركا املهم من 
القضاي���ا وال نواب مصالح خاصة، فالكل كان 
يتصف باألمانة والعط���اء دون منة، فصارت 
الكوي���ت بفضل هذه الرعاية الس���امية منارة 

اخلليج وقبلة األنظار.
وبنظرة سريعة للخدمات احلالية التي يتمتع 
بها كل من أفراد الشعب أو املقيمني سنجد أنها 
من صنع السابقني في فترة الزمن اجلميل بعد 
االس���تقالل وال جديد بعد ذلك، لس���وء حظي 
أن زرت مستش���فى الوالدة بعد س���نني طوال 
فوجدت أنه لم يطله أي إصالح فال وزراء أفادوا 
وال أعضاء مجلس أمة الحظوا وسعوا، بينما 
يقفون جميع���ا على حادثة عابرة فقط إلثارة 

الرأي العام أو كسبه. 
اإلخالص لم يعد موجودا لألسف في قلوب 
بعض من حملوا األمان���ة، وال غرابة في ذلك 
فاألمانة رفضتها مخلوقات اهلل جميعها وحملها 
اإلنسان وهو محاسب عليها يوم القيامة حني 

تسير أمامه فال يدركها.
البل���د يضيع كما ضاع إبان الغزو العراقي 
الغاش���م لكن العدو كانت له مآرب أخرى وله 
أهدافه لكن نحن أبناء هذا الوطن ما هدفنا؟ ملاذا 
بتنا نفكر بأنانية مطلقة هدفنا األخذ واألخذ فقط 
دون عطاء ننظر للوطن من زاوية االستغالل 
نريد نهبه دون وخز ضمير فخرجت لنا أنواع 
من البش���ر لم نعرفهم سابقا من يريد الراتب 
دون عمل ومن يقترض وعينه على إس���قاط 
القروض ومن يظن أنه في البلد اآلمر الناهي 
والواسطة عنده هدف ووسيلة والدروس على 
رقاب العباد.. تغيرت النفوس وأصابها شر ال 
أدري من أين قدم، شر سيحرق اليابس واخلضر 
البد من حترك سريع وعاجل حلل يقطع دابر 
الشر، قرار يصدر عن ولي األمر األساسي يرفض 
خالله وبالفرض والقوة ما يحدث هنا ويعالج 
بقوة كل ما هو خاطئ ويخرس األلس���نة التي 
ال فائ���دة من حديثها ويعمل على تنمية تعيد 
للوط���ن جماله ويرفض حتكم فئ���ة لها فيما 
تطالب به مآرب أخ���رى إال مصلحة البلد وال 
ترض أطرافا لهم مصالح شخصية بحتة وال 
ترض مبقترحات حالي���ة لغرض آني وتنهي 
حالة النهب خليرات البلد دون تفكير وقف ال 
تستجب ملن قصد دمارا للبلد والشعب وكفانا 

خضوعا ملن قلبه ليس على الكويت.
آن األوان ملخافة اهلل في هذا البلد وليتأكد 
اجلميع أن���ه مهما أخذ منه فلن يس���د أطماع 
تل���ك الفئة.. اللهم احف���ظ الكويت وأهلها من 

كل مكروه.
Kalematent@gmail.com

ماذا يحصل للبلد؟

هيا الفهد

كلمات

كنت أجن���ز معاملة 
العمل  خدامة فوج���دت 
في ب���رج التحرير مرنا 
وراقيا وسريعا، حيث لم 
تأخذ املعاملة بأكملها أكثر 
من 20 دقيقة مع حسن 
االستقبال والتنظيم الذي 
قل أن نراه في كثير من 

االدارات واالقسام وحتى بعض مراكز اخلدمة التي 
أنش���ئت لتس���هيل اجناز املعامالت عن املواطنني 
واملقيمني وتخفيف الضغط على املراجع واملوظف، 
فكل التقدير واالحترام للعاملني في برج التحرير 
على االخالص والتعامل الراقي، ونتمنى ان حتذو 
بقية االدارات واالقسام حذو هؤالء املخلصني في 

عملهم، فالعمل عبادة.
كما ال ننسى دور مؤسسة التأمينات االجتماعية 
لتسهيل معامالت املراجعني بكل يسر وأسلوب راق 
من جميع العاملني واملس���ؤولني الذين يشعرون 
باألمانة في العمل، وهذا سيعود عليهم بالبركة في 
صحتهم وأس���رتهم وأبنائهم ومالهم ويدفع عنهم 
السيئات كما قال اهلل تعالى )إن احلسنات يذهنب 

السيئات(.
وال شك أن املسؤولني في هذه املؤسسة لهم دور 
كبير في هذا االجناز، وكل هذه اجلدية واالخالص 
وتسهيل املعاملة للمراجع، لذا فإنني أعتبر املؤسسة 

مدرسة يجب أن يتعلم 
منه���ا كل من يتهاونون 
ويعطلون إجناز معامالت 
املراجعني، ناهيك عن سوء 
املعامل���ة من قبل بعض 
املوظفني الذين في قلوبهم 
مرض وليعلموا ان اهلل 
ال يبارك لهم في أمورهم 
وال أوالده���م وال صحتهم وال أموالهم، أما التعالي 
في املعاملة واالستقبال السيئ وكأن املراجع يشحذ 
منهم، فهم ال يستحضرون عظمة اهلل وانه يراهم في 
كل صغيرة وكبيرة، بل تفشى هذا التردي في أداء 
العمل وانتشر حتى من بعض املسؤولني الذين من 
املفترض ان يكونوا قدوة لباقي املوظفني، لكن ماذا 
نقول للذي ال يستحضر عظمة اهلل، ألم يعلموا أن 
اهلل تعالى )يعلم خائنة األعني وما تخفي الصدور( 
كما ان اجلزاء من جنس العمل، وكما تفعل يفعل 

بك، وقد يكون من أقرب الناس اليك.
قال رسول اهلل ژ »من تواضع هلل رفعه« وال 
منل���ك إال أن ندعو اهلل له���م ويرجعهم الى احلق 
واإلحساس باملسؤولية جتاه اهلل تعالى ووطنهم 
الغالي وأنفس���هم، وان يصلح أعمالهم ويرجعوا 
ال���ى ما أمرهم اهلل عز وج���ل، وان يتقوا اهلل في 
عملهم واملراجعني. أسأل اهلل أن يجعلنا من الذين 

يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

الكبي���رة  األع���داد 
للناجحني في الثانوية 
العامة لهذا العام ستؤدي 
الى تك���دس اجلامعة 
والتطبيقي، هذا ما أكده 
بعض األكادمييني، وهذه 
مشكلة أزلية تعاني منها 
الكويت كل عام، اما ان 

يكون هناك تدن بالنسب في مخرجات الثانوية 
العامة! وإما ارتفاع في النسب!

فالتربية عندما تتهم بتدني النسب وضعف 
املخرجات في الثانوي���ة وغيرها ينعكس ذلك 
على طلبتنا وأهاليهم، وعندما ترتفع النسب � 
كما هو حال ه���ذا العام � تضج من ذلك جامعة 
الكويت والتطبيقي باعتب���ار ان هناك كما من 
الطلبة يثقل كاهل اجلامعة والتطبيقي نظرا ألن 

السعة االستيعابية لهما محدودة جدا.
فمعدل النج���اح لهذا العام يبلغ أكثر من 27 
ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة ناهيك عن 
معدالت النسب العالية يعلله بعض املسؤولني 
في اجلامعة والتطبيقي بتدني مستوى جودة 
التعليم خاصة في ظل وج���ود النظام اجلديد 
املعمول به، حيث ان هذا النظام يزيد في املعدل 
التراكمي وهو ما يسهل من رفع نسبة معدالت 

النجاح وارتفاع النسب.
وبعضهم يرى ان من أسباب النجاح لطلبتنا 
سهولة االختبارات باعتبار انها أسهل مما كانت 
عليه في السنوات املاضية! والسؤال الذي يطرح 
نفسه دائما: أين اخللل؟! هل هو من النظام اجلديد 
املعمول به ف���ي الثانوية العامة أم فيمن وضع 
هذا النظام الذي يوصف أحيانا بالهابط؟ أم ان 

طلبتنا مستواهم في األصل هابط وضعيف؟
أرى ان العملية التعليمية في الكويت خاصة 
بعد التسعينيات مرت مبراحل متذبذبة ومضطربة 
باعتبار ان كل وزير يأتي لهذه الوزارة املغلوبة 
على امرها يقوم بوضع صياغة جديدة للعملية 
التعليمية حتمل الطابع الفكري او التطبيقي او 
التوجيه���ي � ان صح التعبير � الذي مييل اليه 
ذلك الوزير او تلك املجموعة الضاغطة في صنع 

القرار بوزارة التربية.

مس���ؤولو اجلامعة 
والتطبيقي قد يكونون 
معذوري���ن إذا تخوفوا 
من نس���ب النجاح في 
الثانوي���ة العام���ة ألن 
اجلامعة والتطبيقي غير 
قادرين على حمل املزيد 
من آباء الطلبة ومتطلبات 

قبولهم حيث ان االمكانيات محدودة.
فاليوم النسب مرتفعة وكذلك معدالت النجاح، 
وأبناؤنا الطلبة والطالبات فرحون بهذه النسب 
العالية، ولكن اخلوف كل اخلوف من ان وزارة 
التربية تتأثر بتل���ك التصريحات التي يطلقها 
بعض األكادمييني في اجلامعة او التطبيقي او 
غيرهم���ا عن ان تلك النتائ���ج الباهرة لطلبتنا 
راجعة لس���هولة االختبارات ولضعف مستوى 
الطلبة ولضعف جودة النظام التعليمي اجلديد 

ويعتبر جناح أبنائنا اجنازا هابطا!
والشك ان مثل هذه التصريحات تتأثر بها وزارة 
التربية وتنعكس على قراراتها للعام الدراسي املقبل، 
فبدل ان نسمع ونقرأ عن النسب واملعدالت العالية 
لطلبتنا للعام القادم نقرأ عن الفشل والرسوب ال 
س���مح اهلل، فاجلامعة والتطبيقي كأنهما ابتلشا 
بالناجحني من طلبتنا لهذا العام الدراسي! إذن ما 
العمل وما احلل؟ وماذا يصنع أبناؤنا الطلبة في 
هذا التأرجح في اتخاذ القرارات الصعبة من قبل 
القائمني على وزارة التربية؟! من يحل هذه املعضلة؟! 
هل هو مجلس األمة الذي انشغل باالستجوابات، 
واستعراض العضالت في اتهام احلكومة ورئيسها، 
وأصبح البعض منهم أبطاال قوميني على حساب 
مصلحة البلد وتوجهات الناخبني؟! أم احلكومة التي 
تقوقعت على نفسها وأخذت تبحث للرد على هذا 
وذاك من النواب وغيرهم؟! أصبحت مشكلة طلبتنا 
ووزارة التربية حتتاج إلى قرارات حاسمة وحازمة 
حلل هذه املشكلة إما بإنشاء جامعة أخرى أو كليات 
تابعة للجامعة أو أكادميي���ات تابعة للجامعة أو 
التطبيقي وتكون سعتها االستيعابية قابلة الحتواء 
مخرجات الثانوية العامة وما يعادلها، واألهم من 
ذلك أال تكون تلك القرارات بيد وزارة التربية وال 

غيرها من وزارات أخرى.

برج التحرير
و»التأمينات« قدوة

جاسم الراشد العبود

إشارة

»ابتلشنا« بالناجحين
هذا العام!

عبدالوهاب الفهيد

بشائر


