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جمال القرقيعان 
الكويتي ببساطته

حتتفل األسر الكويتية مبناسبة 
القرقيعان، وهي عادة كويتية 

أصيلة عاصرها األجداد وتوارثها 
اآلباء، واآلن األبناء. 

القرقيعان اآلن اختلف عن أيام 
املاضي اجلميل الذي كان يقدم 
بشكل بسيط يفرح به االوالد 

عندما يجوبون الفرجان لالحتفال 
بأيام القرقيعان والتي عادة تكون 
يومي 14 و15 من الشهر الفضيل.

اآلن الوضع اختلف متاما وانتقلت 
تلك العادة من البساطة الى البذخ 

فمنهم من جتده يعيش هذه 
املناسبة ويدفع آالف الدنانير من 
اجل ان يكون قرقيعانهم مميزا 

عن اآلخرين، وهذا االمر غير 
مقبول متاما ألن البساطة في 

محتوى القرقيعان اجمل ما في 
املناسبة، لذلك البد على االهالي 

عدم االسراف في هذه العادة 
وتشويه جمالها بإدخال امور 

غريبة ال متت للمناسبة بصلة.
محالت احللويات حاليا عرضت 

ما لديها والتي تعبر عن القرقيعان 
الكويتي االصيل دون بذخ وهذا 

الذي يبحث عنه جميع االسر 
بسعر معقول

وسبق ان طلبنا من البلدية 
القيام بجوالت تفتيشية قبل تلك 
املناسبة للتأكد من سالمة املواد 

الغذائية املقدمة لالطفال من خالل 
نوعية احللويات ومدى سالمتها 
ومطابقتها للمواصفات والتأكد 

من صالحيتها لالستهالك خاصة 
في احملالت املخصصة لبيع تلك 

املنتوجات.
البلدية مشكورة ممثلة في 

مديرة ادارة تدقيق خدمات بلدية 
العاصمة اميان الكندري جهودها 
جاءت مبكرة وواضحة من خالل 

فريق العمل الذي تشرف عليه 
وهذا الشيء يسجل للبلدية على 

اشرافها والتفتيش على تلك 
احملالت قبل املناسبة للتأكد من 
عدم ترويج للبضائع الفاسدة. 
نتمنى من املديرة النشطة ان 

تستمر بهذا املجهود الواضح وان 
تكرس نشاطها ايضا على املطاعم 

التي ايضا جتد من املناسبة فرصة 
لتصريف مواد غير صاحلة 

لالستهالك االدمي وخير شاهد 
الضبطيات االخيرة التي مت 

رصدها ألن بلدية العاصمة يقع 
على عاتقها تفتيش جميع محالت 

اجلملة وكذلك االسواق التي 
تتداول املواد الغذائية واملطاعم في 

احملافظة.
الكندري اثبتت بالفعل متيز 

املرأة الكويتية في جميع املواقع 
وخاصة في العمل امليداني،إذ 

اثبتت جدارتها وهذا الشي نفخر 
به حينما نشاهد بنات الكويت 

ينافسن الرجال في هذا املجال، 
فبارك اهلل في امثالك خلدمة 

وطنهم.
اجلمعيات التعاونية واكبت مناسبة 

الشهر الفضيل فخصصت هدية 
رمضانية تقدم باملجان وأخرى 

بسعر رمزي للمساهمني في 
مختلف مناطق الكويت للمشاركة 

الفعالة في خدمة املساهمني، 
وهذا االمر يستحق منا ان نتقدم 
بالشكر ملجالس االدارات في تلك 
اجلمعيات التي ساهمت في تقدمي 

تلك اخلدمات للمستهلكني من 
خالل العروض املقدمة.

كما ان هناك لالسف جمعيات في 
بعض املناطق رغم مشترياتها 

العالية وايرادتها الضخمة 
مساهموها حرموا من تلك 

العروض بسبب عجز مالي ضرب 
اروقة جمعياتهم التعاونية، اضافة 
الى ذلك حرمانهم من االرباح التي 

توزع في نهاية كل سنة مالية، 
االمر الذي يوجب على وزيرة 
الشؤون التحقق من هذا االمر 

الن املستهلك اصبح ضحية لهذه 
املجالس املتعاقبة والتي ساهمت 
في افالس بعض من اجلمعيات 

ومحاسبة االشخاص الذين 
تسببوا بهذا الهدر ألن املساهم 

شريك في هذا اجلمعيات.
وزيرة الشؤون هند الصبيح 
هناك معلومة ارجو التحقق 

من صحتها رغم عجز بعض 
اجلمعيات التعاونية عن تقدمي 
االرباح للمساهمني جندها في 

املقابل متنح بعض احملافظني مبالغ 
هبة من باب اخلدمة االجتماعية 

في تناقض عجيب وغريب، 
االمر الذي يتطلب منكم وقف 

الصرف من هذا البند واملخصص 
لبعض احملافظني يصرف به على 
بعض النواقص في حدود مبنى 

احملافظة فقط علما بأن هناك 
ميزانية مخصصة من قبل مجلس 

الوزراء.
كما ينتظر املساهمون ايضا 

خطوات اصالحية تتمثل في حل 
مجالس االدارات التي ال تقدم اي 
اجناز يذكر ينفع املساهمني ألن 
اجلميع ضد مجالس اإلخفاقات 

وبانتظار رد معاليك. 
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إطاللة
د.مطلق راشد القراوي 

طارق بورسلي

سؤال ممكن أن يواجهك سواء من 
مسلم يريد أن يبحث عن كرامات هذا 

الشهر الفضيل... أو غير مسلم يتطلع 
الى أسباب ودواعي هذا الصيام.

يقول اهلل عز وجل )يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 

من قبلكم لعلكم تتقون( 1٨٣ البقرة 
وقال ژ في احلديث الذي أخرجه 

االمام احمد »قد جاءكم رمضان شهر 
مبارك افترض اهلل عليكم صيامه، تفتح 

فيه أبواب اجلنة، ويغلق فيه أبواب 
اجلحيم، وتغل فيه الشياطني، فيه ليلة 

خير من ألف شهر من حرم خيرها 
قد حرم« فالسبب الرئيسي هو أن 

صيام رمضان فرض فرضه اهلل على 
املسلمني وهو طاعة هلل ورسوله، ثم إن 

الصيام يربي االنسان على إدارة نفسه 
ومشاعرة وأحاسيسه... فما أن ميلك 

االنسان السيطرة على شهواته ورغباته 
بأسلوب مرتب وتخطيط مسبق فإنه 

يستطيع أن يقود هذه النفس الى فعل 
اخلير واحلياة السعيدة.

إن أعظم الشهوات لدى البشر هو 
شهوة البطن والفرج، فما من جرمية أو 
جناية اال ومن اسبابها هاتان الشهوتان 

!!! كما أن الصيام يحكم العالقات 
بني الناس مبا يساهم في اسعادهم 

وتواصلهم وتعاونهم ويتضح ذلك في 
صلة الرحم املتجسدة في هذا الشهر 

الفضيل والزيارات واالتصاالت املتبادلة 
التي تضفي على العالقات االجتماعية 

اتساعا وجتاذبا.

كما أن الصيام يهذب االخالق وذلك 
بإحساس الصائم في جوع وعطش 
الفقراء مما يجعل الصائم متواضعا 

ومهذبا مع جميع طبقات املجتمع.
رمضان مدرسة عظيمة مليئة بالقيم 

واحلكم واملهارات الربانية التي ترتقي 
بالنفس املسلمة للعلياء وجتعل منها 

درة فريدة تتجلى فيها كل معاني 
اخلير وتنبعث منها روائح االخالق 
السامية، فاحملظوظ من استغل هذا 

الشهر وخرج منه غامنا فرغم أنفه من 
أدرك رمضان ولم يغفر له كما قال ژ، 
كما هو فرصة لعلنا ال ندركها في العام 
القادم...)إن في ذلك لذكرى ملن كان له 

قلب أو ألقى السمع وهو شهيد( ٣٧ 
سورة ق.

رمبا يكون رحيل األحبة في رحاب 
وأجواء شهر رمضان الفضيل أخف 

وطأة ألهليهم ومحبيهم، بل هو كذلك، 
فرحيل أحبة غيبهم املوت وانتقلوا الى 
رحمة اهلل تعالى في هذا الشهر املبارك 

يخفف وطأة غيابهم خاصة أنهم يرحلون 
في أكرم الشهور وأعظمها عند اهلل، شهر 

ترفع فيها دعوات الصائمني والقائمني 
وال ترد، فنتبع رحيلهم بخالص الدعاء 
لهم بالرحمة واملغفرة وهم يذهبون الى 

جوارهم في أغلى الشهور وأكرمها.
ورمضاننا هذا شهد رحيل العم خليفة 

عبدالرحمن الريش، نسأل اهلل ان يتجاوز 
عنه ويغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح 

جناته.
العم خليفة الريش لم يكن جدا ألبنائي 
فقط بل كان مبنزلة أب لي بعد والدي، 
رحمهما اهلل وغفر لهما وجعل قبريهما 

روضتني من رياض اجلنة.
بالنسبة لي أيضا لم يكن الراحل العم 

خليفة الريش مجرد قريب أو نسيب بل 
احد أعالم الطيبة، فكما عرفته كان مدينة 
من الطيبة التي تضم وحتوي وحتتوي 
اجلميع، كان ناصحا منصحا ملن يلجأ 

اليه، يتمتع بأسلوب هادئ وصوت أبوي 
حاٍن، لم اجده يوما اال مبتسما، لذا كان 

ديوانه قبلة لسكان املنطقة وأفراد عائلته 
وأرحامه، لم يكن يرد احدا جاء يطلب 
حاجة، ولم يكن يؤمن فقط بأن احللم 

سيد األخالق، بل كان يؤمن بأن األخالق 
أساس التعامل مع البشر على اختالف 
مذاهبهم ومشاربهم، لذا لم يكن يفرق 
بني غنيا او فقيرا، صغيرا او كبيرا من 

رواد ديوانه، كان يقيس الناس بأخالقهم 
وطيبتهم ال بأعمارهم وجيوبهم، كان 

ميثل بتصرفه ذلك احلالة الكويتية 
األصيلة في التعامل، والتي نقلها الى 

اجليل التالي، كان مدرسة مفتوحة 
لألخالق للجميع، كيف ال وهو كما 
ذكرت ال يقيس الناس إال بأخالقهم.

كانت جملته التي يبدأ بها حاملا يريد ان 
يتحدث او يوجه نصحا ألحد: »اذكر 

اهلل«، او »صلي على النبي«.
كما ذكرت كان مدرسة كويتية أصيلة 
في أخالق التعامل والتعامل باألخالق 

العالية الرفيعة، لقد كان، رحمه اهلل، قامة 
عالية من األخالق، يعرفه اجلميع بحسن 
اخللق وطيب املعشر، لم التق به يوما اال 

باسما.
أعوامه التسعون جمع خاللها سمعة 
طيبة لم تتغير ولن تتغير وستبقى 

ذكراه بني ممن يعرفونه او عاصروه او 
عاشروه نبراس طيبة ال تنقطع، وهذا 

جزء يهون علينا نحن أهله وأقرباءه وقع 
رحيله عنا، كما يخفف من وطء رحيله 
انه رحل عنا في شهر كرمي فضله اهلل 

على جميع األشهر.
فرحم اهلل عمي خليفة عبدالرحمن الريش 
وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر 

والسلوان.

ملاذا نصوم 
رمضان؟

الراحل في شهر 
رمضان.. العم 
خليفة الريش

وقفات

سلطنة حرف

املعروف عن البرازيل تصديرها أجود أنواع القهوة بينما يبدع 
السويسريون في أصناف الكاكاو ومن اليمن يصلنا أفضل 

أنواع العسل، وهكذا تختلف الدول باختالف منتجاتها وتختلف 
أساليبها في اإلنتاج والتوزيع ويتسابق الكل في احلصول على 
هذه املنتجات التي تصل أحيانا الى أسعار باهظة بعلب فاخرة 

مناسبة لإلهداء لألشخاص األعزاء عليك. وفي الكويت لدينا 
أيضا منتج ننفرد به عن العالم أجمع ولكن لم نصل إلى مرحلة 
التعليب والتصدير الى اآلخرين. هذا املنتج هو احلسد. »مفيش 

حد أحسن من حد« عندهم بن برازيلي وكاكاو سويسري 
وعسل ميني، عندنا حسد كويتي وبسبب جودته وإتقان إنتاجه 
لم نستطع تصديره حتى اآلن فيبدو اننا لم نصل الى االكتفاء 

الذاتي ونحتاجه أكثر مع مرور الوقت. وما مييز منتجنا انه 
للكل وينتجه البعض ويستخدمه هذا البعض وعلى مستويات 
ودرجات تبدأ من حسد األقارب ومتر بحسد املواطن للمواطن 

مبختلف مستويات املعيشة، الفقير يحسد الفقير »الناس تعطيه 
أكثر«، والغني يحسد الغني »مناقصته أغلى«، وتصل إلى حسد 

احلكومة للمواطن الذي »يشرب قهوته البرازيلية مباي حكومي«، 
وهو أشد أنواع احلسد الكويتي من حيث النتائج املترتبة عليه. 

هذا ال يعني التعميم، فالبرازيليون ال ينتجون جميعهم النب 
واليمنيون ليسوا جميعهم أصحاب مناحل عسل. واحلسد 

الكويتي ال يحتاج الى مجهود الكتشافه فقط في أي مناسبة 
حتدث عن ناجح أو متميز، وستجد املتخصصني في هذا املنتج 

بكثرة، وال يحتاجون سوى »فتح الباب« والباقي عليهم من واقع 
اخلبرة. يعلق أحد األصدقاء بالقول ان احلسد وصل إلى حد ال 

يصدق. سألته: كيف؟ قال: »يا أخي فيه أحد يحسد نفسه؟«. 
لهذه الدرجة وصل البعض! تعليقي عليه كان ما قيل من قبل »هلل 
در احلسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله«. واملشكلة ان هذه الثقافة 

ال ميكن مواجهتها بالقانون وال ميكن تشريع قانون يستطيع 
عالجها وما لنا إال الصبر.

hai200@hotmail.com
هادي بن عايض

احلسد الكويتي

مقام ومقال

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمين يوسف الحوطي

عجبا ألنظمة تنادي باإلسالم وحتمل 
راية ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل، ولكن 
احلقيقة ما هي إال شعارات، ذلك ما رأيته 

في هذا الزمن.
بدأت القصة عندما كنت متجهة إلحدى 

الدول األوروبية واتخذت من مسار 
رحلتي أحد اخلطوط اجلوية التي 

تنتمي إلى الدول العربية واإلسالمية 
من الدرجة األولى وعندما جلست في 

الطائرة استعدادا لإلقالع انتظرت كالعادة 
سماع دعاء الركوب لترديده وقراءته 
مع مضيف الطائرة ولكن ما حدث أن 

الطائرة أقلعت دون سماع أو قراءة دعاء 
الركوب وهنا قمت باستدعاء املضيف 

وسؤاله: عفوا ملاذا لم تقوموا بإذاعة دعاء 
السفر؟ فأجاب: حتبني أكتبه لك على 

ورقة.
فقلت: عفوا ليش داشة امتحان؟ فقال: 

عفوا هذي قوانني خطوطنا.
بدهشة أجبته: أليس خطوطكم تابع 
األنظمة اإلسالمية، فقال: مو تعرفني 

الركاب األجانب يضايقون من هذا؟ فلم 
أمتلك غير الرد إال: اهلل املستعان.

انتهت احملاورة واحلمد هلل أنني امتلك 
بعض الكتيبات التي حتتوي على الدعاء 
وقمت بقراءته ولكن ما ادهشني في تلك 

اخلطوط التي تنتمي للدول اإلسالمية 
والعربية أنها تقوم بتفضيل عادات 

الفرجنة على شريعة اإلسالم، عجبا ملا 
رأيته طوال الرحلة من تقدمي املشروبات 
الروحانية ونحن في شهر فضيل إكراما 
للراكب األجنبي ونسيانا ملا نهى اهلل عز 

وجل.
ومن تلك الكلمات أبعث رسالة مباشرة 
للمسؤولني الذين يقومون باالجتماعات 
حتت راية »ال إله اال اهلل محمد رسول 

اهلل« بأن متنع اخلمور على جميع 
اخلطوط اجلوية التي تنتمي للدول 

اإلسالمية وهذا ال يقتصر فقط على 
شهر رمضان بل جميع أشهر السنة ألن 
هذا شرع اهلل عز وجل وتلك هي قوانني 

أمتنا اإلسالمية، ان التمدن يا سادة 
ليس بأن نبتعد عن شريعتنا واتباع 
أهواء الغرب، ألنه باألساس أهواؤهم 
ليست نابعة من ديانتهم، فاخلمر إذا 

قمنا بقراءة كتبهم سنجد أنها محرمة 
أيضا عندهم، ولن أخوض في احلرام 
واحلالل في كتب محرفة ولكن مثلما 

نحترم أديانهم وجب عليهم احترام ديننا 
احلنيف فالتسامح ليس بشرب اخلمر 
واملوافقة بتداوله على خطوط تنتمي 

لألمة اإلسالمية.
٭ مسك اخلتام: )ومن الناس من يقول آمنا 

باهلل وباليوم اآلخر وما هم مبؤمنني(.

تقبل اهلل 
طاعتكم

محلك سر

بعد غزوة نيويورك الشهيرة في سبتمبر عام 2001، وحيث 
ما زال كثير من التساؤالت يطرح حول قدرة تنظيم إرهابي 

يختبئ قادته في كهوف تورا بورا املظلمة دون أن يكون 
بينهم مختص واحد في علوم الطيران املعقدة على التخطيط 
الناجح لعملية خطف 4 طائرات جتارية بعد اجتياز احلواجز 
وأجهزة األشعة األمنية، ثم إصابة اخلاطفني رغم محدودية 
خبرتهم ألهدافهم بالطائرات من املرة األولى، وخاصة مبنى 
الپنتاغون القريب ارتفاعه من سطح األرض دون االصطدام 

باملباني والشوارع التي تسبق الوصول إليه!

>>>

وبعد سلسلة عمليات إرهابية قامت بها القاعدة في افريقيا 
وروسيا والهند وإسبانيا وبريطانيا.. إلخ، ثم قيام وليدها 

املسخ تنظيم أبومصعب الزرقاوي بقطع اعناق الرهائن 
الغربيني وحتى الشرقيني من يابانيني وكوريني وصينيني أمام 

الكاميرات في العراق، وهو ما خسر معه املسلمون تعاطف 
العالم أجمع، استكمل تنظيم »داعش« املشوار املدمر عبر 

عمليات ارهابية تستهدف دائما املدنيني العزل كما حدث أواخر 
العام املاضي من إسقاط الطائرة املدنية الروسية، وبعدها 
العمليات االرهابية في باريس وبروكسل، وقيام املدعو 

فاروق وزوجته بغزوة كاليفورنيا التي نتج عنها 14 ضحية 
في مركز ألصحاب االحتياجات اخلاصة، أتى هذه املرة دور 
والية فلوريدا وأورالندو التي تشتهر بكونها مدينة ديزني 

الند كي تدفع العملية االرهابية الكبرى ناخبي الوالية الختيار 
من يدعو ملنع املسلمني من دخول أميركا، واالنتقام العام من 

خصائص النفس البشرية في الدول املتقدمة واملتخلفة!

>>>

ومعروف أن الكثير من الواليات االميركية قد حددت موقفها 
بشكل مسبق من اختيار املرشحة كلينتون أو املرشح 

ترامب الذي جدد دعوته ملنع دخول املسلمني أميركا إثر 
تلك العملية، ومن ثم حرمانهم من فرص التعليم والصحة 

األفضل في العالم، ومن فرص الهجرة والعمل، فأغلب 
واليات الوسط واجلنوب االميركي تصب في العادة ملصلحة 

املرشح اجلمهوري احملافظ، بينما تصب واليات الشمال 
واملنافذ حيث وفرة املهاجرين ملصلحة املرشح الدميوقراطي 
الليبرالي، لذا حتدد عادة ما يسمى بـ »الواليات املتأرجحة« 

وعلى رأسها والية فلوريدا شخصية الرئيس اذا ما مالت لهذا 
الطرف أو ذاك عند تقارب نتائج املرشحني كونها متلك 29 
صوت مندوب انتخابي )احلد األدنى للفوز هو 2٧0 صوتا( 
كما حدث على سبيل املثال عام 2000 عندما أهدت الرئاسة 

للمرشح اجلمهوري جورج بوش االبن على حساب املرشح 
الدميوقراطي آل غور، وندر أن يفوز الرئيس دون دعم 

فلوريدا.

>>>

آخر محطة: 1ـ هناك فكر متجذر ومدمر لدى احلركات 
األصولية اإلسالمية املتطرفة، فحواه أن وصول املتشددين 

اليمينني للحكم في اسرائيل ودول االحتاد االوروبي وروسيا 
والهند والواليات املتحدة يخدمهم بشكل أفضل )!( وقد أثبتت 

التجارب مرارا وتكرارا وعبر سنوات طوال اخلطأ الشنيع 
لتلك الفكرة الغبية، فهؤالء املتطرفون االسالميون الذين 

تساعد أعمالهم االرهابية في وصول املتشددين ال يستطيعون 
قط رد أذى تلك االحزاب اليمينية التي ساعدوا في وصولها 
للحكم، ومتضي في العادة حكومات التشدد اليميني مدتها 
كاملة دون أن يجرؤ املتطرفون على القيام بعملية إرهابية 

واحدة ضدها ملعرفتهم بقوتها وبطشها!
2ـ كان تنظيم أبونضال املشبوه الذي يدعي التشدد اليساري 

يقوم عمله في السبعينيات والثمانينيات على الفكرة الغبية 
املدمرة نفسها، فيستقصد بعملياته االرهابية الشنيعة الدول 

التي حتكم بأنظمة يسارية معتدلة صديقة للعرب مثل اليونان 
وقبرص وايطاليا واسبانيا والنمسا والبرتغال حتى تضج 
شعوبها وتثور وتختار حكومات ميينية متشددة معادية 

للعرب وللقضية الفلسطينية فيتركها حلالها!
ماكينة سيارة ابونضال و»القاعدة« والزرقاوي و»داعش«.. 

الخ واحدة، فقط الشكل اخلارجي ولون السيارة »الشعارات« 
وسنة الصنع هي املختلفة.. ال غير!

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

سامي عبداللطيف النصف

غزوة ديزني الند!

محطات

Majedaburamya@hotmail.com
المحامي ماجد بورمية

عندما تريد أن تقيم أي دولة في العالم 
فانظر أوال إلى مستوى التعليم فيها، فإذا 

كان على ما يرام فاعلم أنها تسير إلى 
األمام.

ونحن في الكويت مع شديد األسف نعاني 
عدة اختالالت في العملية التعليمية ككل 

من أبرزها مناهج تعتمد على أسلوب 
احلشو وال تواكب متطلبات العصر. كما 
أن اجر املعلم ال يعادل نهائيا ما يبذله من 
مجهود. كما أن تدني راتب املعلم يضعه 

في مكانة اجتماعية غير الئقة، ولهذا البد 
أال يقل راتب املعلم عن راتب املهندس 

أو الطبيب ألن املعلم يربي األجيال وتعد 
مهنته من اهم املهن، واملطلوب كذلك 

رفع نسب القبول بكليات التربية ليكون 
لدينا املعلم القادر على العطاء بكل كفاءة 
واقتدار ألن من يدخل كلية التربية عن 

اقتناع مبجموعه العالي من الطبيعي انه 
يؤمن برسالة التعليم ومن ثم سيبدع 
فيها، أما من يدخلها اضطرارا لتدني 
مجموعه فهو لن يعطي هذه املهنة ما 

تستحقها ألنه لم يدخلها عن اقتناع. وهذا 
الكالم يجرنا ملشكلة أخرى تطل علينا 

سنويا، وهي عدم استطاعة جامعة الكويت 
استيعاب كافة مخرجات الثانوية العامة 
من املواطنني. نحن بالطبع ندرك ضيق 
السعة املكانية احملدودة للجامعة ولكن 
ما نود ذكره هنا للحكومة أين هي من 
جامعة الشدادية التي مازالت تبنى رغم 
مرور الكثير من السنوات وكلما اقترب 

االنتهاء وقعت احلرائق حتى ال يخرج هذا 
املشروع للنور.

وكل ما نخشاه ان يكون الهدف من 
عرقلة مشروع جامعة الشدادية يصب 

في صالح اجلامعات اخلاصة. خاصة ان 
هناك تصريحات من احلكومة خرجت منذ 
فترة تفيد بأنها ستتوجه لالبتعاث الداخلي 
مبعنى أن تدفع احلكومة بطالبنا للجامعات 

اخلاصة احمللية بدال من إرسال أوالدنا 
للتعليم في اخلارج.

ومن الطبيعي أن اجلامعة ستتكفل بكل 
نفقات اوالدنا باجلامعات اخلاصة، ونحن 

هنا ال نحاكم النوايا وال نتهم أحدا بالفساد 
بل نحكم على التصرفات، فتلك اإلنفاقات 

التي تريد ان تنفقها احلكومة للجامعات 
اخلاصة دون مبرر تثبت عكس ما تدعيه 
من شح مواردها عقب انهيار سعر النفط.
وفي األخير من حقنا أن نسأل احلكومة: 
هل يجوز ان تقوم الدولة ببناء اجلامعات 
للدول احملتاجة وفي الوقت نفسه تعجز 

عن استيعاب أوالدها في جامعتها اليتيمة؟ 

 التعليم في الكويت 
أزمات ال تنتهي

إشارة


