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بيت القصيد

عبدالهادي وسام األصقة

القانون هو القانون يطبق على اجلميع بال استثناء، 
وعلى اجلميع احترامه ألنــه وضع ملصلحة الوطن 
واملواطن، والكويت بلد الدميوقراطية واحلرية منذ رأى 
النور دستور البالد ومنذ قامت هذه الدولة وسميت 
الكويت، ومن املشني حقا أن تكون دميوقراطيتنا ناقصة، 
وال أريد أن أقول شوهاء احتراما ألدب الطرح، تشوبها 
القبلية واملذهبية واحلزبية، فنحن كشعب محب لوطنه 
ال نقبل ذلك على اإلطالق، فهذه األمور التي يتساهلها 

البعض خطيرة جدا وتشكل طعنة في قلب الوطن.
وقد فرحنا وأثلــج صدورنا تطبيق القانون على 
اجلميع، خاصة ما يتعلق بالفرعيات والقبليات، فنحن 
في دولة يحكمها دستور ونظام ارتضينا به، ولسنا في 
قبيلة حتكمنا النعرات القبيلة، هذه النعرات املكروهة 
التي حاربها ديننا احلنيف اإلسالم ونهى عنها أشد 
النهي، وفي ذلك يقول املولى عز وجل: (يا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبير 
-احلجرات:١٣)، كما قال سيدنا محمد ژ على نفس 
السياق: «ال فضل لعربي على أعجمي وال أبيض على 
أسود وال ألسود على أبيض إال بالتقوى» رواه أحمد.
إن الفرعيات والتشاوريات وجهان لعملة واحدة، 
وإن حترك وزارة الداخلية في محاربة هذه الظاهرة 
جلدير باالحترام والتقدير، فهل املرشح إذا جنح عن 
هذا الطريق ميثل وطنه أم قبيلته؟ فإن كان ميثل قبيلته 
فعلى الدنيا السالم، وال يخفى على كل عاقل أن هذه 
الفرعيات البغيضة تالعب بإرادة الشعب، وحتايل على 
القانون وعودة إلى اجلاهلية األولى، ومخالفة صارخة 
ملبادئ اإلسالم، كما أنها انتهاك للقانون وحتد كبير 
لوحدتنا الوطنية ومتاسكنا كشعب واحد، وبالفعل لم 
تعد محاربتها حبرا على ورق بل أصبحت فعال وقوال، 
وواقعا ملموسا وإجنازا يحسب لوزارة الداخلية، فهناك 

أناس يحتاجون إلى العني احلمراء بالقانون.
وقد وجدنا كمتابعني ارتياحا شعبيا لهذه اإلجراءات 
وثناء وإطراء من املواطنني كبارا وصغارا، فهذه اإلجراءات 
تصب في مصلحــة الوطن، وقد حاول هؤالء الناس 
جاهدين االلتفاف على القانون بجعل هذا الفرعيات 
عبر الواتساب، أو تسميتها دعوة عشاء وغير ذلك، إال 
أن كل هذه احملاوالت باءت بالفشل ووئدت في مهدها 
ألنها مرصــودة ومراقبة، وال بد أن نوعي املواطنني 
بأضرار هذا املنحنى، فكل من يشــارك أو يؤيد هذه 
الفرعيات ال يؤمن بدولة القانون واملؤسسات وال يعترف 
بالدستور وال يريد لوطنه خيرا، وفيها تكريس لالنتماء 
القبلي والطائفي على حساب االنتماء الوطني، وهو 
بحد ذاته خطر جسيم على املجتمع الكويتي وترابط 
أفراده وقتل للوطنية وقيم املواطنة، فالنائب ال ميثل 
قبيلة وإمنا ميثل شعبا بأكمله، فكفاكم تباهيا بالقبيلة 
وتباهوا بوطنكم الذي علمكم ووظفكم وبنى لكم بيوتا 
وتكفل بكم من املهد إلى اللحد، وإن كان لك حق فعليك 
واجب، وما قيمة املرء بال وطن، نســأل اهللا أن يدمي 

علينا نعمة األمن واألمان، ودمتم ساملني.

بعد فترة وجيزة من الزمن ستعيش الكويت عرسها 
الدميوقراطي وهو االنتخابات لالحتكام الى الشعب، 
وكأي منافسة فإن االنتخابات تشهد توترا في األعصاب 
واالنفعاالت بني املتنافسني وأنصارهم ومعارضيهم، 
وهذا ما يجــب التوعية من تداعياتــه على الصحة، 
وخصوصا بالنسبة للمصابني باألمراض املزمنة مثل 

أمراض القلب والسكري وارتفاع الضغط.
أما بخصوص اإلجهاد اســتعدادا لالنتخابات فال 
ينبغي إهماله، وال بد من التوعية بأضراره وخطورة 
اللجوء إلى األدوية املنبهة أو املنشطة أو التدخني في 
تلك األيام التي حتتاج إلى استقرار الصحة النفسية مبا 
يساعد على اتخاذ القرار الصائب من بني املرشحني.

ومن بني التجارب السابقة فإن حلظات إعالن النتائج 
بعد فرز األصوات تكون متوترة بســبب املنافســة 
الشديدة، وقد تكون أجواء للعنف االنتخابي والسياسي 
والذي ال مبرر له، ويفســد العرس الدميوقراطي مبا 

يترتب عليه من آثار وقتية وآثار بعيدة املدى.
ومن األمور املهمة أن نتعلم من االنتخابات الروح 
الرياضية في املنافسة، وأن ننأى عن كل ما قد يفسد 
هذا العرس أو يؤثر على بهجة احلدث في وقت ينظر 
العالم إلينا وإلى ممارستنا في االنتخابات ضمن مسيرة 
الدميوقراطية والتي يجب أن تتفق مع قيمنا ومبادئنا 
التي ورثناها عــن آبائنا وأجدادنا. وال نريد أن تؤثر 
االنتخابات على الصحة ألن الصحة هي أعظم ثروة  
يجب احملافظة عليها في جميع األوقات والتمســك 
بالسلوك الصحي دائما وتطبيق مبادئ وسياسات طب 
التجمعات وبصفة خاصة الصحة النفسية وحتديات 
طب احلشــود في أوقات التجمعات االنتخابية. وقد 
يكون من املناســب وضع خطة تنمية شاملة للرعاية 
الصحية أثناء االنتخابات وتفادي تداعيات االنتخابات 

على الصحة على املدى القريب والبعيد.
ومازال أمامنا عدة أيام لتحليل التحديات ووضع 
السياسات والبروتوكوالت املناسبة للتصدي لها وتفادي 
أي تداعيات للممارسة الدميوقراطية على الصحة، بل 
يجب أن تفوز الصحة دائما في املنافسات الشريفة، 
وهناك بال شــك إرشادات ورســائل خاصة بصحة 
املرشحني ليكونوا قدوة للناخبني في محاربة التدخني 
واملنشطات والبعد عن مسببات العنف واتباع ورعاية 
السلوك الصحي بني مؤيديهم وفرق عمل حمالتهم ألن 
الصحة هي رأس املال في أي منافسة إيجابية شريفة.
أما بالنسبة ألصحاب األمراض املزمنة سواء من 
املرشــحني أو مؤيديهم أو معارضيهم من الناخبني 
فيجب عليهم احملافظة على تناول عالجهم في مواعيده 
واحملافظة على تطبيق اإلرشــادات الطبية من حيث 
التغذية الصحية واالمتناع عن التدخني والراحة وعدم 
التوتر واإلرهاق والقلق، وأال تكون االنتخابات عذرا 
لتوقف البرامج العالجية دون تسويف أو تأجيل قد 

يترتب عليه بعض املضاعفات.
إن الصحــة نعمة كبيرة، ويجب أن نحافظ عليها 
في جميع األوقات حتى ال نخسرها ونندم على ذلك 
الحقا فهي القــوة ملواجهة الصعاب وهي التي تبعث 

الطمأنينة والراحة النفسية.

بدائله من احلالل  احلرام غالبــا 
كثيرة ومتيسرة، وإذا كان من أهداف 
الفرعية املجرمة قانونيا،  االنتخابات 
اختيار من ميثل القبيلة ـ وهو مبدأ 
خاطئ ـ فقد حان الوقت ومبقتضى 
العهد اجلديد أن نرتقي بدميوقراطيتنا 
الكويتية العريقة، وأن نوقف انتهاك 
مبدأ تكافؤ الفرص بني جميع املرشحني 

من نفس الدائرة االنتخابية. 
البديــل األفضل واألعدل  ولعل 
هو االنتقال إلى «املناظرة» بني هؤالء 
املرشحني، وفقا آللية عادلة ومنصفة 
معروفــة في كيفية تنظيــم وإدارة 
املناظرات السياسية والتشريعية، تتيح 
للجمهور املتواجــد أو عبر منصات 
التواصــل اإللكتروني والتلفزيوني، 
املشاركة واالستماع - في ذات الوقت 
واملكان - إلى آراء ومواقف املرشحني 
إزاء مختلف القضايا الوطنية واإلقليمية 
أو بهرجة،  والعامليــة، دون تزلــف 
وســيعمل املنطق والعقل على احلد 
من التعصــب األعمى، والتوجه نحو 
املادة الدستورية التي تقرر أن عضو 

مجلس األمة ميثل األمة بأسرها. 
واملناظرة تختلف عن احملاضرات 
والندوات املعتادة في املقرات االنتخابية، 
التي رمبا يتخفى فيها املرشح من خلف 
ضيوفه الذين يختارهم بعناية، أو من 
خالل حتضيرات املســاعدين الذين 
يسعون إلى إرضاء اجلمهور من دون 
إحراجات املنافسني، كون املناظرة متتاز 
بعنصر املباغتة سواء باختيار عنوان 
املنافسني، فهي  بإجابات  أو  السؤال، 
تعتمد على حضور فكر وسالمة منطق 
املرشح، ومدى ثقته بنفسه وأسلوب 
طرحه للقضايا بصورة تقبل اإلقناع، 
وترد احلجــة باحلجة وليس باجلدل 
العقيم املفضي إلى ضياع الوقت ومتييع 

القضايا الوطنية امللحة. 
وأعتقد بهذا نخطو نحو توصيل 
نــواب أكثر جدية، وأقــرب حللول 

مشاكلنا املزمنة.

هي قاعدة لي في احلياة أن األمل 
والتفاؤل شعوران مترابطان وإيجابيان، 
ويجب على كل إنسان أال يفقد أمله 
في اهللا وأن يحسن الظن ويتفاءل مبا 
قد يحدث، متفائل وغيري الكثيرون 
إزاء تعيني سمو الشيخ أحمد النواف 
رئيسا للوزراء، وجعل أعيننا تترقب 
املستقبل، فجميعنا على يقني كامل بأن 
رئيس الوزراء سيبني عهدا جديدا ال 
مكان فيه للفاسدين واحلاقدين على 

وطننا الغالي.
علينا نحن الكويتيني أيضا أن يكون 
لنا دور قوي وبارز في العهد اجلديد، 
الفساد واملفسدين،  أال نتقبل  علينا 
وأن نكون قد تعلمنا درسا قويا من 
املاضي، وأن نعني احلكومة اجلديدة 
ونكشف لها عما نعانيه من مشكالت، 
وال مانع أن نكشــف عن مقترحاتنا 
األنسب حلل تلك املشكالت، ولنكن 
على قلب رجــل واحد، نبني وطننا 

ونصنع أمجادا جديدة.
وبصفتي مواطنا كويتيا يعشق هذا 
الوطن حتى النخاع أرى أن قرارات 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد  رئيس 
النواف جــاءت متوافقة مع تطلعات 
الشــارع الكويتي، واســتطاعت أن 
تشتمل على العديد من امللفات احليوية 
واملهمــة، وهذا ما يجعلنا نتطلع إلى 
مزيد من القرارات املتبوعة باملساعي 
سواء في حتسني جودة التعليم بالشكل 
الذي يجعل التعليم الذي تقدمه الدولة 
أفضل من التعلم باملدارس اخلاصة، وأن 
يجعل أولوية االبتعاث لطالب التعليم 
احلكومي وليس اخلاص، وان يتم ضخ 
عدد كبير من الكوادر التعليمية املتميزة 
باملدارس، هذا فضال عن حتسني البنية 
األساسية للدولة، وتكويت الوظائف، 
السكانية، والدفع  التركيبية  وتعديل 
بالقيادات املناسبة لكل منصب، ووضع 
خطة كاملة تهــدف إلى منع التزوير 
بانتخابات مجلس األمة القادمة ووضع 

آليات جديدة للتصويت.
بيت القصيد: أرى أننا في مرحلة مهمة 
ومصيرية في تاريــخ كويتنا، ال بد 
للجميــع أن يتخلى عــن «األنانية» 
ونتجرد من كل شــيء عدا أننا أبناء 
الكويت الغالية، وأن تكون أعيننا على 
املستقبل ونؤمن بأن ما نصنعه اليوم 

ستعود علينا نتائجه في الغد.

خرجــت اجلمعية الكويتية للتراث 
إلى الوجود وأصبحت واقعا جميال 

تفخر الكويت به.
فالكويت هي الهدف األســمى 
واحلفاظ على تراثها رسالة جنح فهد 
العبداجلليل في توصيلها للشباب، 
بل ومنحهم الفرصة للتدبر في أهمية 

احلفاظ على املوروث الشعبي. 
شريفة اجلوعان: وإذا كنا نفخر بالباحث 
باب  العبداجلليل، فمن  فهد غازي 
احلق والعدالة أن نفخر بجدته السيدة 
شريفة اجلوعان التي ساهمت في 
غرس حب التراث في قلب حفيدها.

رحم اهللا شريفة اجلوعان التي 
صنعت للكويت مجــدا عريقا من 
خالل تربيتها حلفيدها فهد غازي 
العبداجلليل تربية صاحلة عمادها 

الدين واألخالق والوطن.

وناخبيهم، ها هو سمو ولي العهد 
مينح الشعب فرصة االختيار األفضل 

في االنتخابات املقبلة.
ومن ناحية، فقد دعا سمو رئيس 
الوزراء الشــيخ أحمد النواف في 
كلمة وجهها للــوزراء ببذل الغالي 
التحديات ودفع  والنفيس ملواجهة 

مسيرة التنمية.
الناس اليوم أكثر سعادة ملضي 
ســمو ولــي العهد في مســيرته 
اإلصالحيــة، والعمل على إزالة كل 
املمارســات اخلارجة عن القوانني، 
لقد آن األوان ألن يواصل سمو ولي 
التقدم في مسيرته  العهد خطوات 

اإلصالحية.
من كلمات سمو ولي العهد الشيخ 

مشعل األحمد، حفظه اهللا ورعاه:
«ليس أمامنا إال العمل احلثيث.. 
التراخي..  أو  للتأجيــل  فال مجال 
فاألهداف رسمت واملسؤوليات حددت 
والقنوات مهدت وعبدت للمباشرة 

باإلجناز»..
واهللا املوفق.

ســفر وإلى حقائــب، والبيوت إلى 
ذكريات وقصص، ولنا في أســماء 
هذه الدول عبرة مثل العراق وليبيا 
وتونس واليمن وسورية وغيرها». 

فهل كان ابن خلدون يتجسس علينا 
وعلى العالم قبل مئات السنني ويعلم 
ما ســيلّم بنا وبعاملنا العربي؟ علينا 
دائما وضع التجارب السيئة لآلخرين 
أمام أعيننا لنتعظ ونتدبر ونعلم أن 
اخلراب ال يجر إال خرابا والسوء ال 
ينتج منه إال السوء وضياع احلكمة 
مفسدة. في هذه األوقات العصيبة التي 
مير بها العالم علينا جميعا االلتفاف 
حول قيادتنا السياسية واحلرص على 
وحدتنا الوطنية واخلوف على وطننا 

وحمايته بوحدتنا.
اللهم احفظ الكويت وأهلها وقيادتها 

من كل مكر ومكروه.

ميكن حتديد بعض أنواع األشجار 
التي تقدمها الهيئــة العامة للزراعة 
للمواطنني لزراعتها أمام البيوت وعلى 
األرصفة ويكــون االهتمام بها من 
أصحاب هذه القسائم والتي ستعطي 
منظرا جميال للشــوارع واملناطق 
وتسهم في حتســني جودة الهواء 

واجلو عموما.
نعــم نحن بحاجة إلــى مبادرة 
متكاملة يساهم بها اجلميع بدءا من 
أبنائنا في ريــاض األطفال وطلبة 
املدارس واجلامعــات والعاملني في 
الوزارات والهيئات واألهالي  جميع 
لنرى كويتنا اجلميلة بأبهى صورة، 
قال تعالى في ســورة «يس»: وآية 
لهم األرض امليتة أحييناها وأخرجنا 
منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها 
جنات من نخيــل وأعناب وفجرنا 
فيها من العيــون ليأكلوا من ثمره 
وما عملته أيديهم أفال يشــكرون. 
كما حثنا الرسول ژ على الزراعة.

وتخيلوا لو أن كل عائلة زرعت 
ولو شجرة واحدة فقط أمام منزلها 
كيف ستصبح الكويت خالل سنوات؟

العبداجلليل خطورة ضياع التراث، 
وعاهد اهللا أن يحافظ على تراث وطنه 
فسعى جاهدا إلى تأسيس اجلمعية 
الكويتية للتراث، وسانده عدد من 
الرجال الشرفاء الذين انضموا إليه 
وساهموا في حتقيق حلمه إلى أن 

أننا عدنا إلى الشعب لتصويب املسار، 
وملح بأن الصراعات واخلالفات احلادة 
واحلوارات اجلدلية التي شهدتها قاعة 
عبداهللا الســالم كانت تهدد الوحدة 

الوطنية.
 لذلك اتخذ سموه قراره ليمنح 
الشعب الفرصة في اختيار أفضل 
وأكثر وطنية ألعضاء مجلس األمة، 
وضرورة العمل على استبعاد الذين 
اســتغلوا عضويتهم في املجلس 
لتنفيذ مطالب شــخصية ملقربيهم 

ويضيع صوت احلكماء في ضجيج 
اخلطباء واملزايــدات. ويتبادل أهل 
البيت الواحد التهم بالعمالة واخليانة 
وتسري الشائعات عن هروب كبير 
وتكثر النصائح ويتحول الوطن إلى 
مشروع رحيل ومهاجرين ومحطة 

الســيارات والــدوارات  ومواقف 
املدارس واملخافر وكل  وســاحات 
اجلهات احلكومية واخلاصة، فلماذا 
ال يتم إلزام اجلميع بزراعة األشجار 
فيها ومتابعتها كما في الدول األوروبية 
من خالل أرقام وتكون مســؤولية 
االهتمام بها على اجلهات التابعة لها 
تلك األماكــن، ويكون هناك تفتيش 
دوري عليها، وأن يكون هناك اختيار 
لألنواع املناسبة من األشجار الدائمة 
اخلضرة واملناسبة لبيئتنا، مع التركيز 
على املزارع واحليازات الزراعية، كما 

الوطني كان يدفعه لألمام في سبيل 
حفظ ما تركه لنــا اآلباء واألجداد 
من ثروة حقيقية شــعبية تعكس 
الكويــت وحتكي قصص  ماضي 

كفاح اجلدود.
الباحــث فهد غازي  أدرك  لقد 

تتطلع وبشغف كبير إلى أن يواصل 
سمو ولي العهد برنامجه اإلصالحي 
ومباشــرة القضاء على كل أنواع 
الفساد في مؤسسات الدولة، الناس 
يحدوها األمل، وها هو سمو ولي 
العهد يخطــو اخلطوة الثالثة بحل 
مجلس األمة ودعوة الناس الختيار 
عناصر وطنية غيورة على مصلحة 
الوطن واملواطنني وحذر من العودة 
إلى املاضي الذي لم يكن مبستوى 
طموحات املواطنني، وأشار سموه إلى 

الصديــق إلى عــدو ويعلو صوت 
الباطل ويبطل صوت احلق وتظهر 
السطح وجوه مريبة وتختفي  على 
املؤنسة وتتوقف األحالم وميوت األمل 
وتزداد غربة العاقل ويصبح االنتماء 
إلى األوطان ضربا من الهذيان واجلنون 

وغيرها، والتي تسهم كلها في تنقية 
اجلو واحلفاظ على متاســك التربة 
والتخفيف من الغبار وزيادة كميات 
األوكســجني في اجلو والتي تؤدي 
بدورها الى احلد من أمراض القلب 
واجلهاز التنفســي وأيضا العيون، 
وذلك ال يكون إال بالتعاون والتنسيق 
بني جميع اجلهات وفي مقدمتها الهيئة 
العامة للزراعة والبيئة والكهرباء واملاء 
العالي  واألشغال والتربية والتعليم 

ومعهد األبحاث.
هناك الكثير من الساحات الترابية 

الباحث الكويتي الشاب فهد غازي 
العبداجلليل منبع من منابع التراث 
الكويتي ومنوذج للشاب الغيور على 
تراث آبائه وأجــداده واملجاهد في 
سبيل احلفاظ على الفلكلور الشعبي 

الكويتي األصيل.
إدارة املناهج: البــد أن تلتفت وزارة 
التربية إلى هذه الشــخصية، وأن 
توثق إدارة املناهج ســيرة الشاب 
فهد غازي العبداجلليل في مناهج 
وزارة التربية ليكون قدوة للشباب 
يحتذون بحذوه ويسيرون على نهجه 
في احلفاظ على املوروث الشعبي. 
فاألستاذ فهد غازي العبداجلليل 
قيادي فــي القطاع اخلاص وعمله 
التراث  مختلف كل االختالف عن 
والفلكلــور، وقد تخرج في جامعة 
الكويت قسم احملاسبة، ولكن واجبه 

بناء على توجيهات صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا، يواصل سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، خطوات مسيرته 
اإلصالحيــة، فلقد أجنز تشــكيل 
مجلس الوزراء اجلديد ليتابع فيما 
بعــد اخلطوات التاليــة وليتجاوز 
كل العقبات في متابعته للمســيرة 
اإلصالحية والدفع بقطار البناء دون 
توقف وبعيدا عن اجلدال العقيم من 
قبل أعضاء مجلس األمة، وستتاح 
السياسية إلجناز  للقيادة  الفرصة 
مشــروع امليزانية العامــة للدولة، 
وإعطاء الضوء األخضر ألن تباشر 
التنمية،  احلكومة بإجناز مشاريع 
وأن تبدأ احلكومة بتعيني قياديني ذي 
كفاءة وخبرة بعيدا عن الواسطات 

والتعيينات الباراشوتية.
ال شك أن القيادة العليا شعرت 
مبا يعانيه الناس من تدخل البعض 
في تعيينات املناصب حتى ولو كانت 
تتناسب خبراتها ومؤهالتها مع  ال 
املهمة التي تتوالها، وبالطبع الناس 

قبل نحو سبعمائة عام كتب العالم 
ابن خلدون في مقدمته الرائعة وكأنه 
يخاطب عاملنا العربي، ولألســف لم 
نستفد مما كتب إال أننا أخذنا ما كتبه 

مادة للسخرية.
قال ابــن خلدون فــي مقدمته: 
«عندما تنهار الدول يكثر املنجمون 
واملتســولون واملنافقون واملدعون 
والكتبة والكذابون واملغنون والنشاز 
والشعراء املنافقون الصعاليك وضاربو 
الطبــول وأدعياء  املنــدل وقارعو 
املعرفة وقارئو الكف والطالع والنازل 
واالنتهازيون، ويضيع التقدير ويسوء 
التدبير، ويختلط الصدق بالكذب عندها 
تكثر اجلباية، وتشــرف الدول على 
النهاية فعندما تنهار الدول يســود 
الرعب ويلوذ الناس بالطوائف وتظهر 
العجائــب وتعم اإلشــاعة ويتحول 

بالدنا طبيعتها صحراوية وظروفها 
املناخية قاسية وصعبة، ومع كل هبة 
رياح تنتشر الرمال ومتتلئ الطرقات 
بالسافي في الكثير من املناطق، والتي 
تتسبب في العديد من احلوادث التي 
قد يكون بعضها مميتا، كما أن ارتفاع 
درجات احلرارة املتزايد في الكويت 
والعالم يدق ناقوس اخلطر بشــكل 
مستمر بضرورة املساهمة مع بقية 
دول العالم باحلد من ظاهرة االحتباس 
الكثير  التي بدأت تصيب  احلراري 
من الدول بأضرارها سواء من حيث 
االنهيارات اجلليدية  أو  الفيضانات 
أو التصحر واجلفاف أو غيرها من 
األمور التي باتت تؤثر ســلبا على 

طبيعة حياة الشعوب.
ونحن في الكويت يجب أن تكون 
لنا وقفة جادة جتاه التغيرات املناخية 
من جهة، وفــي احلفاظ على بيئتنا 
من جهة أخرى، وهنا نتساءل: أين 
هي مشاريع تشجير أطراف الطرق 
والشوارع الرئيسية والفرعية؟، وأين 
االهتمام باحلدائق وزراعة الساحات 
واملرافق العامة والواجهات البحرية 

كلمات ال تنسى

حسنًا ما 
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في مناهجنا
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