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خووش حچي يا ألطاف اهلل
هولندا تفتتح بورصة متخصصة

 في تداول بـ »اخلشب«.
بريطانيا: على كل حكومات العالم أن تسمح 

بحرية اإلنترنت.
٭ واهلل لو فتحت هالبورصة عندنا شرط هوامير 
السوق يولعون فيها ويشـوون على نارها صغار 

املستثمرين.

٭ قصدكم احلكومات العربية فقط، ألنه 
عند أعمال شغب لندن »خنقتم« اإلنترنت 

ومعه »البالك بيري«.
واحد أبواللطف
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خووش حچي يا ألطاف اهلل
إسباني اقترض نصف مليون يورو 

ووزعها على الفقراء.
وكاالت أنباء عاملية تتجسس 
على الرئيس نيلسون مانديال.

٭ ال، احنا الفقراء عندنا يقترضون 100 ألف عشان 
يشترون بيت، وبسبب الفوائد يصير على ظهورهم 

نصف مليون!

٭ نحن في العالم العربي ال أحد يتجسس 
على الشعب سوى احلكومات.

واحد أبواللطف

www.bayankw.net

Bayan_kw@

www.facebook.com/bayankw

www.bayankw.net

www.youtube.com/bayankw

..دائما 
في قلب
 الحدث

samialnesf1@hotmail.comمحطات

سيروي التاريخ ان غزو صدام قد أصاب املواطنني 
مبرضني خطيرين أولهما تفشي أمراض السرطان 

التي أصبحت كالزكام هذه األيام، والثاني عدم قدرة 
بعض الكويتيني على اتقان أعمالهم، فالوزارات شبه 
متوقفة من قلة الكفاءة واالنتاج، والشركات اخلاصة 
شبه مفلسة من قلة احلكمة وغياب الذمة.. وال حول 

وال قوة إال باهلل.
> > >

استبدلنا هذه األيام مقولة انطون سعادة اخلالدة 
»كل مواطن خفير« بشعار »كل مواطن خبير.. 

دستوري« فما ان تدخل ديوانية حتى تسمع 
عشرات الفتاوى الدستورية حول صحة اجراءات 

تشكيل احلكومة وحل مجلس األمة، واحلقيقة 
اخلافية التي يجب ان تقال دون تهويل او مبالغة هي 

ان هناك خالفا وتباينا معتادا بني »املختصني من 
اخلبراء الدستوريني« حول صحة االجراءات التي 
متت في غياب وقوع سوابق مماثلة وقد مت األخذ 
باألحوط وهو اعادة التشكيل وإعادة احلل وحتى 

هذا اخليار األحوط لم يرض.. خبراء الدواوين! 
الكتب السماوية حمالة أوجه يختلف الناس 

واملختصون حولها فما بالك بالدساتير الوضعية؟
> > >

نعم احلدث كبير وال ميكن تصغيره والواجب، 
تعلما مما حدث، ضرورة محاسبة من »أخطأ« ال 
من »اجتهد« وضرورة تشكيل فريق من افضل 

اخلبراء الدستوريني ملنع تكراره، وضرورة ارجاع 
اخلبراء الدستوريني لقاعة مجلس األمة كونهم 
األقرب موقعاً للحكومة والنواب على حد سواء 

كي ميكن أخذ رأيهم احملايد في القضايا اخلالفية 
قبل ان تستفحل، والرزية كل الرزية في عنق من 

أخرج اخلبراء من القاعة وتسبب في كل االشكاالت 
واألزمات الدستورية الطاحنة التي مررنا بها.

> > >
ضرورة ان يكون لدينا عثمان عبدامللك آخر، اي 

خبير دستوري بارع »شديد احلياد« تتجه له أنظار 
احلكومة واملعارضة وكل ألوان الطيف السياسي 

عند وقوع التباينات في تفسير مواد الدستور او 
ما يصدر عن احملكمة الدستورية، ففي عهد اخلبير 

عثمان لم نشهد ما نشهده هذه األيام من تنابز 
بالدستور وتراشق مبواده.

> > >
احلكومة واملعارضة هما من نفس الشريحة الكويتية 

الواحدة، وإذا كان خطأ احلكومة واضحا فماذا عن 

خطأ النواب املسكوت عنه؟! كان الوضع يقتضي من 
املعارضة ال املطالبة بحل مجلس بأكمله بسبب خطأ 

البعض منه ومن ثم معاقبة »اجلميع« وهي سابقة 
خطيرة جدا، فهل كلما أخطأ نائب أو مجموعة نواب 

يتم حل املجالس؟! في جميع البرملانات األخرى 
يحال املخطئون الى »جلان قيم« برملانية حتقق 

وتدين وتفصل من يثبت فساده وتلقيه األموال وقد 
سبق ملجلس الشعب املصري ان فصلت جلان قيمه 
نواب القروض ونواب احلسابات املشبوهة ونواب 

املخدرات وأحيلوا للقضاء، حيث صدرت عليهم 
األحكام القاسية، ان اإلشكال هو في رقبة من رفض 

تشكيل »جلان قيم« تختص مبحاسبة املتجاوزين 
ومن تسبب في الفساد التشريعي الذي يدعي 

الشكوى منه.
> > >

آخر محطة: )1( أخزى اهلل صدام وما فعله، فواضح 
ان من طالب بحل املجلس هو من يعاني هذه 

األيام في دوائره االنتخابية، حيث لم يعد مضمون 
جناحه اضافة الى السيولة املالية الضخمة التي 

يحتاجها خلوض االنتخابات بسبب خيار الدوائر 
اخلمس الذي طالب به واملتسبب األكبر في 

الفساد التشريعي وصعوبة مالحقة جرائم شراء 
األصوات لكبر الدوائر.. املعارضة حتتاج كذلك 

للنصح املخلص واحلكيم من قبل خبراء في العمل 
السياسي.

)2( احلكومة السابقة كانت ساقطة بحكم فقدانها 
لألغلبية بعد موقف نواب التكتل الوطني لذا ال فخر 

وال مكسب من نصيحة اخلروج للشارع واقتحام 
مجلس األمة.

)3( نتج عن نصيحة اخلروج واالقتحام استدعاء 
النواب املعنيني من قبل النيابة العامة فأين الفائدة 

من ذلك الفعل واألخذ بتلك النصيحة؟!
)4( بسبب خروج القوى السياسية للشارع بدأ 

االخوة البدون باخلروج كذلك وقد يلحقهم االخوة 
العرب )بحكم التخصص( ثم بقية اجلنسيات فأين 

املكسب للكويت مما جرى؟!
)5( إذا كانت هناك مطالبات مبحاسبة من اجتهد 

وأخطأ من قبل احلكومة فماذا عمن اجتهد وأخطأ 
من قبل قوى املعارضة وأدخلنا النفق احلالي؟!
)6( صدر قبل مدة قصيرة من دار احلكمة في 

لندن للدكتور الباحث صبري فالح احلمدي كتاب 
»املستشارون خالل حكم امللك عبدالعزيز بن سعود، 

1915 ـ 1953«، كتاب يستحق القراءة.

كل مواطن.. خبير!

سامي عبداللطيف النصف

Faisalalzamel@yahoo.comكالم مباشر

لفت انتباهي كالم د.عادل الصبيح عن التعليم اجلامعي التقليدي وغير 
التقليدي، حيث يتجه العالم نحو الدراسة عبر اليوتيوب في املرحلة 

اجلامعية وما قبلها، وقد بلغ عدد الدارسني بهذه الطريقة حتى اآلن 3.5 
ماليني طالب شهريا في كليات ال يدخلها الطلبة إال ألداء االمتحانات 

فقط، وقد أظهرت النتائج أن الشرح عبر اليوتيوب اسرع وأفضل في 
االستيعاب من الطريقة التقليدية حيث يستطيع الطالب اعادة املقطع 

وتثبيت املعلومات في ذهنه بشكل جيد، والعجيب أن مبتكر هذا النوع 
من التعليم هو شخص ال صلة له بالتعليم، يعيش في الواليات املتحدة 

اسمه سلمان خان ويعمل في شركة مالية، طلب منه أبناء عمومته تدريس 
أبنائهم مسائل اجلبر والرياضيات وهم يقيمون في والية بعيدة عنه )هو 

في بوسطن، وهم في نيواورليانز( فلجأ الى اليوتيوب، وبسرعة طور 
الفكرة وأنشأ أكادميية غير ربحية تعمل عبر االنترنت ثم عرض األمر 
على مؤسستي غوغل وبيل غيتس اخليرية، فقدمتا له مليوني دوالر، 

فقام بتنظيم عرض املناهج الدراسية بلغة االنترنت، وعندما صرح بيل 
غيتس »أتابع مع أبنائي دروس كلية خان« في مؤمتر آسنب لألفكار عام 

2010 قفز عدد طلبة الكلية بشكل كبير بني ليلة وضحاها.
يقول د. عادل الصبيح )عضو مجلس ادارة مؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي( إن فوائد هذا األسلوب كبيرة جدا، منها:
1ـ املناهج التفاعلية تقدم املواد العلمية اجلافة بطريقة جذابة، كالفيزياء 

والكيمياء واألحياء والرياضيات، حيث تقدم املادة وفق نظام صناعة 
األفالم، وهذه هي ركيزة سلمان خان في االبداع الذي قدمه، إدخال 

صناعة األفالم ـ االلكترونية ـ على الوظيفة التعليمية.
2 ـ يوفر هذا النوع من التعليم الفرصة ملاليني الناس الذين ال ميلكون 
ما يكفي لسداد الرسوم اجلامعية الباهظة، بل وميكنهم االستمرار في 

العمل اذا كانوا مرتبطني به لكسب الرزق، فال يضطر الطالب حتى ملغادرة 
بلدته للدراسة، ويتخلص من اجراءات طويلة ومملة )تسجيل في الشعب، 
مواصالت، فترات ضائعة بني احملاضرات..الخ( أمور تستهلك معظم وقت 

الطالب في حني يوجه التعليم االلكتروني تلك الطاقة الى صلب عملية 
التحصيل العلمي.

3 ـ النتيجة العلمية متفوقة على التعليم التقليدي الذي سيجد من يدافع 
عنه من مدرسني وجامعات خاصة ترى في هذا التطور تهديدا ملصدر 

رزقها.
4 ـ بعد جناح »خان« نشأت جامعات الكترونية كثيرة واملوضوع آخذ في 
االنتشار بسرعة في العالم وعلينا أال نتأخر كثيرا ـ كما العادة ـ فنكون 
أول من يتحدث وآخر من يطبق، ويعترف بشهادة اجلامعة االلكترونية.

5 ـ الطالب الذي ال ينجح في االختبار لن يخسر أمواال باهظة، بل 
سيكسب تعليما جيدا وإن لم يحصل على شهادة.

6 ـ ال يشترط الوصول الى االنترنت للدراسة االلكترونية، بل ميكن 
احلصول على املناهج في أقراص مدمجة، وتظهر نتيجة االختبار 

مستوى الطالب، وبالتالي فهذا التعليم يصل الى قرى نائية في افريقيا 
وجزر بعيدة في آسيا حتى لو لم تصل اليها اخلدمات االلكترونية 

املتطورة.
خذ مثال اخلدمات املصرفية التي أصبحت اليوم الكترونية فال يراجع 

الكثيرون البنك للسحب النقدي بعد أن تيسر السحب والتحويل 
الكترونيا وكذلك التسديد في اجلمعيات بالبطاقة، وكذلك سداد فواتير 

الكهرباء وتقدمي الطلبات للجهات احلكومية.. الخ، هناك تغيرات أسرع مما 
نتصور، فمن منا يتذكر خدمة البيجر؟ وكم من أفراد األسرة يستخدم 

الهاتف الثابت؟ 
نأمل أن تنجح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في التقاط هذه املتغيرات 

في مجال التعليم، وشكرا للدكتور عادل الصبيح اهتماماته العلمية 
النافعة.

الدراسة اجلامعية 
التقليدية تتراجع 
قلياًل لصالح 
اإللكترونية

فيصل عبدالعزيز الزامل

ـ يو.بــــي.آي: حتولت  لنــــدن 
حياة امرأة بريطانية في السادسة 
والعشرين من العمر إلى كابوس 
بســــبب معاناتها من حساســــية 

مفرطة من دموعها.
وقالت صحيفة »ديلي ميرور« 
إن كيتي ديل تتجنب حتى مشاهدة 
األفالم احلزينــــة كي ال تبكي ألن 
دموعها حترق وجهها واضطرت 
للتخلي عن عملها كمدرسة للرقص 
ألن عرقها بسبب لها طفحا جلديا 
مؤملــــا. وأضافــــت ان كيتــــي مت 
تشخيص معاناتها قبل عامني من 
حالة مرضية نادرة تصيب حوالي 
35 شخصا فقط في العالم بأسره 
وجعلها تتوقف حتى عن مشاهدة 
األفالم احلزينــــة على التلفزيون 

وتضطر إلقفاله لتجنب البكاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن معاناة 
كيتي تفاقمت بعد أن اجرت عميلة 
إلزالة لوزتيها وصار زوجها آندي 

يساعدها باالستحمام.

بيروتـ  أ.ش.أ: أعربت نقابة جتار 
الصبابــــي )األحذية( في لبنان عن 
أسفها الســــتخدام األحذية في غير 
محلها حيث أصبح استغالل احلذاء 
في املواقف السياســــية أمرا رائجا 
محليا وإقليميــــا ودوليا، مذكرين 
بحادثة قذف الرئيس األميركي جورج 
بوش بحذاء الصحافي العراقي منتظر 
الزيدي، وحادثة استهداف الرئيس 
اإليراني أحمــــدي جناد بحذاء أحد 
العاطلني عن العمل. وذكرت النقابة 
ـ في بيان لها نشرته صحيفة اللواء 
اللبنانيةـ  أن القول في مجلس النواب 
بأن »صباطي محترم أكثر منك« هو 
إقحام للحذاء في صلب مناقشــــات 
ومبارزات املجلس النيابي اللبناني، 
وفي عمق السياسة احمللية املأزومة، 
وأكدت النقابة أنه يجب اســــتخدام 
احلذاء في الوجهة الصحيحة التي 
صنع من أجلها وهي راحة القدمني 
أثناء املشــــي، معلنة أنها ستوجه 
التجار املنتسبني إليها أن يوضحوا 

ذلك إلى املستهلكني.

بروكسلـ  أ.ف.پ: قال مسؤول في مرآب سيارات 
ان سائقا طائشا رمبا، ركن سيارته في مرآب عام 
حتت األرض في وسط مدينة لوكسمبورغ و»نسي« 
ان يستعيدها منذ 5 سنوات مما قد يكلفه حوالي 
50.000 الف يورو في حال قرر العودة الستعادة 
الســــيارة. وأوضح املســــؤول عن املرآب لوكالة 

»بلجا« البلجيكية لألنباء »الســــتعادة السيارة 
على صاحبها ان يدفع كلفة ركنها ملدة 5 سنوات. 

وسعر اليوم الواحد هو 26.90 يورو«.
واضاف »جل ما نعرفه ان الســــيارة هنا منذ 
اكثر من 5 ســــنوات ألننا نقوم بجردة بلوحات 
تسجيل السيارات التي تبقى في املرآب يوميا«.

امرأة بريطانية 
تتحسس من دموعها!

نقابة جتار األحذية 
في لبنان تأسف 

الستخدام احلذاء في 
املواقف السياسية!

فاتورة بـ 50.000 ألف يورو بانتظار شخص 
ركن سيارته ونساها 5 سنوات في لوكسمبورغ!

الوفيات 
ومواقيت 

الصالة 
35


