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طالبوا »التربية« بحسن اختيار املعلمني األكفاء لتخريج أجيال قادرة على العطاء.. وتساءلوا عن معوقات حل األزمة املرورية

رواد ديوانية الشرف لـ »األنباء«: اخلدمات الصحية في الكويت مفخرة..
وعلى اجلهات املعنية التصدي لظاهرة انتشار املخدرات في املدارس واجلامعات

علي الرندي ـ عبداهلل الراكان

أكد رواد ديوانية الش����رف 
في منطقة الفيحاء ان اخلدمات 
الصحية التي تقدم في الكويت 
الكويتي وال  مفخرة للش����عب 
يتمتع بها مواطنو اغلب الدول، 
العمراني  التوسع  أن  مضيفني 
الذي مت في البالد لم يحس����ب 
له حساب بخصوص اخلدمات 
واملرافق الصحية، مشيرين إلى 
أن العالج باخلارج أصبح اداة 
للتنفيع السياسي. وأضاف رواد 
ديوانية الشرف ان التعليم في 
البالد اصبح س����يئا ويشتكي 
منه جميع أولياء األمور خاصة 
مع جل����وء أبنائه����م للدروس 
اخلصوصية، مطالبني اجلهات 
املختص����ة ف����ي وزارة التربية 
بحسن اختيار املعلمني األكفاء 
ألداء هذه الرسالة، باإلضافة إلى 
خلق جيل جديد يحب املدرسة 
والبح����ث ع����ن ط����رق جديدة 

للتدريس.
متسائلني عن العائق الرئيسي 
للجهات املعنية في حل مشكلة 
االزدحام امل����روري التي تؤرق 
الب����الد وأصبحت  اجلميع في 
الشغل الشاغل لديهم، مناشدين 
املسؤولني لوضع الكويت نصب 
اعينهم وإجناز املشاريع وحتريك 

عجلة التنمية.
وطالبوا اجله����ات املعنية 
انتش����ار  بالتص����دي لظاهرة 
املخ����درات الت����ي ب����دأت تفتك 
املدارس  بالشاب خاصة طالب 
واجلامعات، مش����يرين إلى أن 
الكويت تزخر بالطاقات الشابة 
املؤهلة لرفع اسم الكويت، كما 
ناش����دوا املس����ؤولني االهتمام 
املبنى  إن  برابطة األدباء حيث 
يحتاج إلى ترميم كبير كما أن 
امليزانية املخصصة للرابطة غير 

كافية لألنشطة والفعاليات.

الوضع الصحي
في البداية قال د.خالد الشرف 
ان اخلدمات الصحية التي تقدم 
في الكويت ليست موجودة في 
أغلب دول املنطقة سواء كانت 
أو للوافدين دون  للمواطن����ني 
أي متييز مهم����ا كانت التكلفة 
املالية وبأسعار رمزية، مشيرا 
إلى أنن����ا كمواطنني نفخر بهذا 
العمل اإلنساني الراقي، مضيفا 
إلى أن التوسع السكاني الذي طرأ 
في العقدين املاضيني جاء دون 
أي دراس����ة او إجراء من وزارة 
الصحة ملواكبته، حيث إنها لم تنب 
املستشفيات أو توسع املناطق 
الصحية بالشكل املطلوب وحتى 
املش����اريع الكبرى التي نسمع 
عنه����ا منذ 7 س����نوات ما زالت 
بطيئة االجناز، موضحا أن هذه 
اإلجراءات تشعر املواطن أو املقيم 
بنوع من فقدان الرفاهية الطبية 
في بلد باألس����اس كان يوفرها 
ويتمت����ع بجمي����ع االمكانيات 
التي جتعله باس����تحقاق بلدا 

د.خالد الشرف

سالم احملمود 

غازي الشرف

رياض الشرف 

فيصل الشرف 

د.عادل الشرف

رواد ديوانية الشرف في منطقة الفيحاء مع الزميلني علي الرندي وعبداهلل الراكان                                                                                                                                                                                                                                                                                         )هاني عبداهلل(

»غريب زماني«
على هامش لقاء »األنباء« ألقى الشاعر غازي 

الشرف قصيدة مميزة قال فيها:
غريب زماني وفيه العجب..

ففيه التراب يساوي الذهب
وفيه أناس حتب السبات..

الكتب ودفن  بجهل  وتغفو 
رجال تعالت بزعم الفنون..

الطرب ألجل  تبكي  جتاهد 
شباب يقلد فجر الشعوب..

الشنب مثال  ونفخ  وشوم 
النساء.. مثل  تأنث  ومنهم 

الذنب كمثل  ذي��وال  يربي 
عفيفات طهر خياال تصير..

اللعب ف��ت��اة  م��ق��ام  رف��ي��ع 
وبعض النساء بفجر تهيم..

وتخفيه طهرا بثوب الكذب
نفاق وكذب خلوق تكون..

األدب قليل  بصدق  صريح 
سفيه يجادل شيخ العلوم..

ويسمو بحمق سفيه العرب
صديق يجامل عند رضاي..

الغضب بوقت  في  ويكفر 
الوفاء.. يريد  حبا  نفارق 

ونبحث عنه لنفس السبب
غ������ري������ب������ون ن���ح���ن 
ول����ي����س ال������زم������ان..

عجب عيوبا  منا  ذاق  فكم 

والتعبير، وهناك من يتربص 
بهذا الوطن ومن يقصد هدمه، 
والهدم ليس من الضروري ان 
يكون هدما عس����كريا، فإذا أراد 
العدو أن يهدم فيبدأ بش����باب 
الوطن، حي����ث إن الغالبية من 
الشباب الكويتي مترف ولديه 
املال، فالعدو يتربص به بإدخال 
التي تفتك  املخدرات والسموم 
به، مشيرا إلى انتشار املخدرات 
بأنواعها في الكويت خاصة في 
املدارس واجلامع����ات، مطالبا 
الدولة واألسرة مبراقبة أبنائها 
مراقبة جيدة للحفاظ على ثروة 

الوطن وهم الشباب.

الثقافة واألدب
بدوره، قال غازي الشرف: 
على اجله����ات املعنية االهتمام 
بالش����باب والوع����ي األدب����ي، 
مش����يرا إلى أن الكويت تزخر 
الشابة املؤهلة لرفع  بالطاقات 
اسم الكويت، موضحا أنه شاعر 
التي  األدباء  وعضو في رابطة 
ساهمت بشكل كبير في تبني 
الش����عراء واالدباء في الكويت، 
مطالبا اجلهات املعنية باالهتمام 
بالرابطة، حيث إن املبنى يحتاج 
إلى ترميم كبير كما أن امليزانية 
املخصصة للرابطة غير كافية 
لألنشطة والفعاليات، مؤكدا أنه 
ومنذ أكثر من عقدين وامليزانية 
لم تتغي����ر، وكل ما هو معمول 
به حاليا هو بجهود من اعضاء 
الرابطة وبعض األحيان تكون 
املصروفات من حسابهم اخلاص، 
مناش����دا اجلهات املعنية دعم 
شعراء الفصحى، حيث إن الدعم 
مقتصر على ش����عراء العامية، 
الثقافية  الفصحى  وان شعراء 

واألدبية قلة نادرة.
وزاد: ان أهم ما يعوق الشباب 
حاليا ارتفاع أسعار االيجارات، 
خاصة بالنس����بة للمتزوجني 
حديثا، مش����يرا إلى أن تكدس 
الطلبات اإلسكانية سببه عدم 
الكثير م����ن املواطنني  رغب����ة 
في الس����كن باملناطق البعيدة، 
الكثير من  الذي يجع����ل  األمر 
القروض لشراء  الشباب يأخذ 
الشقق السكنية داخل املناطق 

الداخلية.

الديوانية
من ناحيته، بني فيصل الشرف 
أن الديوانية في الكويت كانت 
متثل في السابق مكانا لتبادل 
اآلراء وبح����ث قضايا املجتمع 
ووض����ع احلل����ول الصحيحة 
لهذه املشاكل سابقا، وتختلف 
الديوانيات ما بني الشباب وكبار 
السن حاليا، ففيها ما يخصص 
للعب وفيها ما يس����تفاد منها 
من محاض����رات أو حديث عن 
مشكلة ما، مشيرا إلى ان الدولة 
ال تق����دم للمتقاعدين اخلدمات 
املطلوب����ة خاصة م����ع ارتفاع 
األسعار اخليالي باالضافة إلى 
عدم إنشاء دواوين خاصة لهم 

الذين يش����تكون م����ن الوضع 
املت����ردي وجلوئهم  التعليمي 
لل����دروس اخلصوصي����ة التي 
أنهكت جيوب املواطنني باالضافة 
إلى أن مخرجات التعليم ليست 
باملستوى املطلوب في بلد صغير 
في عدد السكان من املفترض أن 
تكون مخرجات التعليم أفضل 
بشكل كبير، مشيرا إلى ان السبب 
هو عدم كفاءة بعض املعلمني أو 
عدم خلق مناهج جديدة أو طرق 
تدريس����ية تواكب هذا العصر، 
كم����ا ان التعليم ف����ي الكويت 
س����ابقا كان أفضل بشكل كبير 
وس����اهمت مخرجاته في بناء 
الدولة احلديثة، مطالبا وزارة 
التربية بإيجاد احللول الكفيلة 
حلل هذه املشكلة واحلد منها، 
الفتا الى ان مش����كلة االزدحام 
املروري ال تخل����و أي ديوانية 
من احلديث عنها، متسائال: ما 
الذي يع����وق أجهزة الدولة من 
حل هذه املش����كلة التي تؤرق 
املواطنني واملقيمني؟ وأصبحت 
حديث الساعة، مضيفا انه من 
الداخلية  املفترض على وزارة 
وضع إحصائية واضحة بعدد من 

يصدر لهم رخص القيادة.
وناشد القيادين بالعمل على 
وض����ع مصلحة الكويت نصب 
اعينهم وعدم التردد أو املماطلة 
في إنشاء أي مش����روع يخدم 

املواطنني.

حب الوطن
من جانبه، قال د.عادل الشرف: 
ان حب الوطن من اهم القضايا 
وفي جمي����ع املجتمعات توجد 
مشاكل وهذه املشاكل والقضايا 
ال حتل إال بحل القضية األساسية 
وهي عالقة اإلنسان مع اهلل عز 
وجل، والبد أن يصدق اإلنسان 
ويخلص هلل س����بحانه عندها 
سينتبه اإلنس����ان لكل شيء، 
فحب الوطن من اإلميان وكذلك 
عالقته مع الناس، فحسن عالقتنا 
مع اهلل س����تجعلنا نكون على 
خلق عال ونحترم وطننا ونقدر 
ونحترم القوانني والدستور ولن 
يكون هناك غ����ش وال جتاوز 
للقوان����ني وال تخريب لالماكن 
العامة، وسيكون املواطن عنصرا 
بناء وليس عنصر هدم، مضيفا 
أن حب املواطن لوطنه ال يجعل 
الدولة تصرف املاليني لتعليمه 
االلتزام بقوانينها، متابعا أن اهلل 
أكرمنا بهذا البلد الطيب باخلير 
والرزق واألمان، فلو نظرنا إلى 
املجتمعات التي حولنا وما بها 
من اضطرابات لعلم املواطن ان 
الكويت دار أمن وأمان، ونسأل 
اهلل أن يحفظ بلدنا من كل شر، 
ولكن هذا األمن نعمة إذا نحن 
قصرنا أو أسأنا فإن هذه النعمة 

سوف تزول.

المخدرات
بل����د  الكوي����ت  إن  وزاد: 
دميوقراطي يتمتع بحرية الرأي 

طبيا، كم����ا ان املواعيد الطبية 
الطويل����ة والبعي����دة أرهقت 
املواطن����ني واملقيمني وجعلت 
البعض منهم في حالة تذمر من 
الوضع الصحي. وطالب الشرف 
احلكومة بقرار حاسم بإنشاء 
3 مستشفيات خالل 3 سنوات 
للنهوض بالوض����ع الصحي، 
مشيرا إلى أن العالج باخلارج 
ليس عالجا فنيا اكلينيكيا بل هو 
عالج سياسي وإرضاء مجموعة 
من الناس، وال ننكر أن العديد 
من احلاالت حتتاج إلى خبرات 
خارجية غير متوافرة في الكويت 
كما هو معمول به في العديد من 
الدول في العالم، مشيرا الى أن 
مشروع التأمني الصحي هو حل 
من احللول املطروحة لكن يجب 
تطبيقه بالطريقة الصحيحة، 
مبينا ان الوافدين يدفعون رسوم 
التأمني الصحي لكن ال تقدم لهم 
اخلدمات الطبية املطلوبة، وعلى 
الدولة إنشاء مستشفى خاص 

بهم بهذه الرسوم.

التعليم والمرور
التعليم في الكويت  وتابع: 
ضعيف مع االشادة بدور املعلم 
ودوره ف����ي املجتمع لكن لدينا 
العديد من أولياء أمور الطلبة 

في املناط����ق أو منحهم املزارع 
واجلواخير للترفيه. وذكر أنه 
مهتم بالت����راث الكويتي حيث 
انه الحظ قلة االهتمام بالتراث 
الكويتي، متابعا: خاطبنا العديد 
من اجلهات املعنية لتخصيص 
ارض تضم هذا التراث اجلميل 

ولكن لم يتحرك احد.
وبدأ رياض الشرف حديثه 
قائال » تفاءلوا باخلير جتدوه، 
ونحن في الكويت بخير ونعمة 
واحلمد هلل فكل ش����يء في هذا 
الكون يوج����د به نقص ولذلك 
الناس دائم����ا تركز على  ترى 
الكويت ليس  السلبيات وكأن 
فيه����ا أي ش����يء إيجابي وهذا 
غير صحيح، فاحلمد هلل هناك 
أشياء كثيرة ايجابية، وبالكويت 
متقدمون على الكثير من الدول 
وحتى مقارنة مع جيراننا فنحن 
متقدمون أيضا عليهم، متمنيا من 
املواطنني املتشائمني أن يتفاءلوا 
وأن يذكروا االيجابيات أيضا، 
فلماذا ال يتم ذكر ما يقوم به أهل 
اخلير واحملسنني من أهل الكويت 
من مد يد الع����ون لكل محتاج 
سواء داخل الوطن او خارجه، 
فالكويت بلد لديه استثمارات 
وبه غ����از طبيعي وكذلك لدينا 
جتارة خارجية، وهناك ايضا من 
يتحدث عن ازمة السكن وتناسوا 
ان حكومة الكويت من احلكومات 
القليلة ف����ي العالم ممن متنح 
مواطنيها سكنا مجانيا، مشيرا 
إلى من يتحدث عن االزدحامات 
املرورية وكأن الكويت هي البلد 
الوحيد بالعالم الذي توجد به 
ازدحامات، فشيء طبيعي تكون 
هناك ازدحامات مرورية ألن البلد 
يكبر ويزدهر باملشاريع فبالتأكيد 
تكون هناك زحمة مرورية، الفتا 
إلى انه يوجد تقصير من بعض 
جه����ات الدولة والتي أمتنى ان 
القضايا األساسية  تنتبه لهذه 
مثل االسكان والطرق والتعليم 
والصحة، وبالنس����بة لقضية 
االس����كان فهي حتتاج الى قرار 
جريء بتوفير األراضي وإدخال 
القطاع اخلاص في حل املشكلة 
االسكانية، فاحلكومة ال تستطيع 
حل املشكلة وحدها، لذلك نتمنى 
إدخال القطاع اخلاص للمساهمة 

بحل هذه القضية.
ومن جهته، قال سالم احملمود 
السابق كانت  الدواوين في  ان 
فيها ن����دوات ثقافية اجتماعية 
وسياس����ية وتضم كل االمور 
التي تخص املجتمع والتي تكون 
مؤثرة على أغلب أفراد املجتمع 
سواء الشباب أو كبار السن من 
اجلنسني فهي مصدرة للثقافات 
التي تنعكس على س����لوكيات 
الشخص أو على األسرة بشكل 
انتش����ار  عام لك����ن حاليا مع 
التكنولوجيا احلديثة اصبحت 
مؤثرة بش����كل كبير على افراد 
املجتمع خاصة الهواتف احملمولة 
املتطورة اخذت وقت الكثيرين 

دون فائدة.

الوافدون ال يحصلون على اخلدمات 
الطبية املطلوبة مقابل رسوم التأمني 

الصحي

الكويت تتمتع بجميع اإلمكانيات التي 
تؤهلها لتكون أفضل دول املنطقة

ضرورة االهتمام بغرس احلس األدبي 
والثقافي بني الشباب

مبنى رابطة األدباء يحتاج إلى ترميم 
وامليزانية املخصصة له غير كافية 

إلقامة األنشطة والفعاليات

التوسع العمراني 
في الكويت لم 

يصاحبه أي دراسات 
أو تخطيط جيد

ضرورة إنشاء
3 مستشفيات خالل 

3 سنوات للنهوض 
بالوضع الصحي 

في البالد

العالج باخلارج 
أصبح إدارة للتنفيع 

السياسي
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TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

> نهتم ب�سحـتكـــم
م�سنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�سم�س  اأ�ـــســـعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�سفات.


