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النواب هم نتاج شعب عظيم قهر البحر والبر وعكس 
قوانني الطبيعة، فإذا كان موقع املاء والغذاء (مغناطيس) يجلب 
البشر، فالكويتيون هم من جلب املاء والغذاء ملوقعهم، إذا 
كان حكام الشعوب يأتون للحكم مبعارك، فشعب الكويت 
هو من سعى ألسرة احلكم أن حتكم، لذلك سطرت ٤٠٠

عام من التوافق والتراضي بــني احلاكم واحملكوم، وإذا 
كانت الشعوب تطالب بالدميوقراطية، فحاكم الكويت هو 
من طلب الدميوقراطية لشــعبه، فارفع رأسك يا كويتي، 
إنك من النخبة، هذه صفات أهل الكويت األصليني، كانوا 
أكبر من صفة النائب ويشرفون الكرسي األخضر، ففي 
أول اســتجواب للنائب العم محمد الرشيد، يرحمه اهللا، 
للوزير العم عبداهللا الروضان، يرحمه اهللا، عرض الوزير 
علــى النائب زيارته بالوزارة وكلف أجهزة الوزارة بالرد 
باألدلة على أي ســؤال يطرحه النائب، ومت ذلك، فسحب 
النائب استجوابه، دون بهرجه إعالمية يتكسب منها النائب، 

إنهم حقا قادة.
وال ننسى العم محمد اخلرافي، يرحمه اهللا، عام ١٩٦٧

حني ظهرت نتائج االنتخابات وشــابها من تهم التزوير، 
وضجت البالد باالســتنكار، فاستحضر قول النبي: «.. 
الزم بيتك واملك عليك لسانك...» فنهج نهجه، ولم يحضر 
جلسات املجلس مادام فيه شبهة، حتى حل املجلس فكان 

مثاال للتعقل واحلكمة.
هؤالء هم نواب ذلك الشــعب، عقولهم تزن األحداث 
واألفعال، حاملني اســم الكويت أمانة في كل تصرفاتهم، 
أسسوا للدميوقراطية قواعد متينة راسخة، فأين مثل هذه 

التصرفات املسؤولة حاليا؟
لذلك أناشد مجلس األمة بصفتي أحد الناخبني، إنشاء 
«جلنة القيم» وهي ليست بدعة جديدة على الدميوقراطية 
فهي موجودة في أغلب مجالــس العالم، فالنائب وغيره 
يعتقــد أن احلصانة النيابية مطلقة بال حدود، وان حمية 
زمالئه متنعهم من رفعها عنه، لذلك ال بد أن تكون املساءلة 
أوال من داخل بيت األمة، ليكون «تصحيح املســار» يبدأ 
بالنائب ومن إخوانه النواب ممثلي الشعب قبل أن تتدخل 

سلطة أخرى.
إننا نأمل من هذا املجلس أن يبدأ باإلصالح بنفسه أوال، 
ويضع معايير لكل من يفوز بلقب نائب ألنه أصبح ال ميثل 
نفسه، فأهل الكويت ال يحبون اجلهر بالسوء من القول.

رحــم اهللا آباءنا وأجدادنا، فقد حملونا أمانة يجب أن 
نصونها، ونحن نحملها لنوابنا الكرام، فالكويت أمانة بكل 

مكوناتها املادية واملعنوية.
نســأل اهللا أن يكون نوابنا عند حســن الظن بهم.. 

يقول الشاعر:
باهللا يا شــيخنا ما بال أمتنا

قد ضيعت مجدنا حتى نسيناه
ما بالنا يا أبي منشي على مهل

والغرب يا أبِت يحدو مطاياه
أبِت يلهو بدميته يا  صغيرنا 

وكبيرنا يا أبــي غرته دنياه
نشكو إلى اهللا جهالً من أحبتنا

نشكو إلى اهللا منهم ما لقيناه

مــر التعليم في الكويت وفي العالــم كله خالل الـ ٣
سنوات املاضية (سنوات كورونا) بأوقات غريبة وعجيبة. 
في البداية ال تعليم على اإلطالق وإجازة كاملة من املدارس، 
بعدها دخل التعليم عــن بُعد، وآخر مرحلة كانت التعليم 
بالتناوب وعلى شــكل مجموعتني األولى تداوم والثانية 

جتلس في البيت.
وحاليا بعد انحسار وباء كورونا وانتهاء كل اإلجراءات 
االحترازية قررت وزارة التربية في الكويت حالها حال باقي 

دول العالم العودة الكاملة للدراسة.
هذا يعني للطلبة أمرا ثقيال على النفس وعلى اجلسم 
وهو حمل حقيبة ثقيلة تصل أحيانا إلى ٧ كيلو غرامات، 
كما تأكدت بنفسي من ذلك حني أخذت حقيبة أحد أطفالي 

ووضعتها على امليزان.
ولتأخذوا فكرة عن مدى ثقل الـ ٧ كيلو غرامات فإن كيس 
اإلسمنت الواحد يزن ١٠ كيلو غرامات، يعني ابنك وابنتك 
كل يوم رايحني املدرسة وهم شايلني تقريبا كيس إسمنت.
وهو أمر اكتشفنا خالل مراحل التعليم التي مررنا بها 
خالل أزمة كورونا أنه ال داعي له، وهناك خيارات أخرى 

كثيرة خالقة جتعل حقيبة الطالب أخف وأقل وزنا.
منها تقسيم الكتاب املدرسي إلى فصول وأجزاء صغيرة 

من وزنها قبل التخفيف. تقلل وزن احلقيبة إلى ٢٠٪
كذلك هناك خيار إحضار الطالب آليباد للمدرسة يراجع 
ويقرأ فيه كتب املدرسة من على موقع الوزارة أو ملفات 

مخزنة فيه.
وأيضا هناك خيار وضع خزانات في املدرســة يضع 
فيها الطالب كتبه دون احلاجة ألخذها معه في البيت الذي 

يستطيع فيه مراجعة كتب املدرسة عن طريق اآليباد.
والشخص الوحيد الذي نطمح في قيادته لهذا التغيير 
نحو حقيبة أخف وأكثر صحية الطلبة وظهور الطلبة هو 
وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب الذي سمعت عنه كل 
خير وانه إنسان متفتح لكل اآلراء وينصت لها باهتمام.

معالي وكيل وزارة التربيــة، هل تعلم أن هناك جيال 
قادما بالكامل يعاني من آالم ومشــاكل في الظهر وأولها 
وأخطرها االعوجاج في العمــود الفقري وهو مرض مع 
األســف عالجه صعب ويستغرق ســنوات طويلة مع ما 

يصاحبه من آالم مبرحة؟
لذلك يــا د.علي اليعقوب، أوجه إليكم دعوة للحضور 
والتواجد معي في بداية الدوام ملدرسة أحد أطفالي لترى 
بعينيك حجم احلقائب التي يحملها هؤالء األطفال وتشاهد 
علــى الواقع مدى ثقل تلك احلقيبــة حتى أنها تؤثر علي 

طريقة مشيهم.
٭ نقطة أخيرة: نحن متفائلون خيرا بوزير التربية اجلديد 
وقبــل ذلك متفائلون بوكيل الوزارة د.علي اليعقوب فهو 
ابن الوزارة تدرج فيها حتى وصل لهذا املنصب املرموق.

النبوي  املولد  جميل تزامن ذكرى 
الشريف مع مناسبة اليوم العاملي للصحة 

النفسية.
فعلى املستوى الشخصي، يواجه 
اإلنســان حتديات مــع غرائزه، وفي 
عالقاته مع محيطه اإلنساني والبيئي، 
وفي معاشه، وفي مستقبله املجهول، 
وهي مصادر قلقــه واضطرابه الدائم 
وهو أمر ناجم عن التصور اخلاطئ عن 
احلياة! فاألصل أنه ال راحة لإلنسان في 
هذه الرحلة القصيرة «الدنيا»، بل قدره 
أن يعيش الكبــد والكفاح من أجل أن 
يخرج منتصرا ويتهيأ للكمال والراحة 
احلقيقية، والسعادة األبدية، وهذا لن 
يتحقق إال في جنان اخللد، التي وعدها 

اهللا تعالى املتقني.
أما على املستوى املجتمعي والعاملي، 
الصناعي،  الثــوري  التطــور  فرغم 
والتواصل االجتماعي اإلعالمي املذهل، 
فإن اإلنسانية اليوم أسيرة الهلع واخلوف 
من احلروب واملجاعة واضطراب القيم 

اآلدمية، وعدم االستقرار السياسي.
ومن ذلك نستشعر بعظمة شخصية 
النبي محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم، 
برسالة اإلسالم التي هي خالصة جوهر 
احلياة، فقد كافح من أجل إخراج الناس 
من ظلمات اجلهل والنظرة الدونية إلى 
نور الهداية والفالح، وهي جوهر العافية 
التي يبحث عنها اإلنسان (اقرأ سورة 

املعارج).

يحتفل العالم العربي باليوم العربي 
للبيئة والذي يوافق ١٤ أكتوبر من كل 
عام، وذلك للتوعية بالتحديات واملشكالت 
التي تواجهها املنطقة وتكثيف  البيئية 
جهود التعاون العربي في كل ما يخص 
البيئة إليجاد حلول حقيقية ملشاكل البيئة 
والتي أخذت باالزدياد املستمر مؤخرا.
ويهدف اليوم العربــي للبيئة إلى 
الطبيعية  االســتعمال األمثل للموارد 
والبشرية وتوزيعها محليا واجتماعيا 
بشكل متوازن وعادل للوصول إلى إنتاج 
مرتفع في العالم العربي. ومن التحديات 
العربية  الــدول  التــي تواجه  البيئية 
هي التصحر واجلفــاف وتلوث املياه 
واملسطحات املائية الكبيرة واالحتباس 
املناخ وتداعيات ثقب  احلراري وتغير 
األوزون واألمــراض واألوبئة وكذلك 
حتمض احمليطات وتلوث التربة ونقص 
التنوع احليوي واختالل التوازن البيئي 
واستهالك مصادر الطاقة ونقص الوعي 

البيئي وزيادة االستهالك. 
ومن أهم مظاهر االختالل البيئي في 
العالم العربي تلوث املوارد املائية بسبب 
اإلفراط في استعمال األسمدة واملبيدات 
وتوجيه مجاري الصرف الصحي باملدن 
ونفاياتها الكيماوية نحو األنهار أو نحو 

مناطق فالحية. 
وللبحار واحمليطــات نصيب من 
التلوث بسبب ناقالت البترول الضخمة، 
الصناعية  املخلفــات  إلــى  باإلضافة 
والكيماوية والغذائية ملختلف املصانع. 
وبالرغم مــن أن املنطقة العربية غنية 
ببعض املــوارد الطبيعية فإنها تواجه 
عجزا خطيرا فــي موارد أخرى كاملاء 
واألراضي الزراعية الالزمة ومع النمو 
الســكاني والتدهور البيئي وأثر تغير 
املناخ فإن ذلك يشــكل أهمية للعناية 
بالبيئة ومواردها لدعم األجيال احلالية 

والقادمة في الوطن العربي. 
واجتهت جهود املنظمات والهيئات 
الرســمية وغيــر الرســمية احمللية 
واإلقليمية والدولية نحو حماية البيئة 
واحملافظة على التوازن البيئي، ومع كل 
هذه التحديات التي تواجه العالم العربي 
يرى اخلبراء أن العالم ال يتحرك بسرعة 

كافية ملواجهة التغير املناخي.
وقد قامت بعض الدول بوضع حد 
لهذه التحديات مثل املدن النظيفة الصديقة 
للبيئة والتي تكون مثاال لباقي املدن في 
الدولة نفسها لالقتداء بها. ويجب على 
العالم العربي ككل أن يعيد التفكير في 
كيفية اســتهالك املوارد الطبيعية وأن 
املزارعون واملصنعون لإلنتاج  يتوجه 
بصورة مستدامة، وأن تقوم احلكومات 

باالستثمار في إصالح البيئة.
ويجب أن حتتوي املناهج الدراسية 
على مواضيع خاصــة بالبيئة وكيفية 
حمايتها في الوطن العربي ليتعلم الشباب 
احملافظة على البيئة وبناء مستقبل يراعي 
البيئة ألن االســتثمار في الشباب له 
مردوده العالي على البيئة ألنهم عماد 
العالم العربي وسر نهضته وقادة سفينة 

املجتمع نحو التقدم.

اإلنسان عندما ينتصر اخلير في 
قلبه ويتأجج حب الوطن في ضميره 
فيعلن الوالء ألرضه ثم لقائده حيث 
قــال حفظه اهللا: «ال نتصرف وال 
نقرر أي شــيء إال معروض على 

سموك واملوافقة من سموك».
درس يؤرخ لألجيال: هذه العبارة كافية 
لفهم معنى الوالء للوطن ولألمير.
هذه العبــارة يجب أال يذهب 
مفعولها ســدى وأال يتبخر أثرها 

أو ننسى معناها مع األيام.
هذه العبارة ال بد لها أن تؤرخ 
لألجيال القادمة عبر مناهج وزارة 
التربية التي يجب أن تكون مواكبة 
االنتفاضة  للحدث ومعبرة عــن 
الكويت  التي تعيشها  اإلصالحية 

في العهد اجلديد.

واالحترام املتبادل فيما بيننا قدوة 
ذلك حتاور نوابنا الراقي وما هو 
مطلوب تأكيده وجتديده للجلسات 
القادمة وعي راق بالتحاور بأسماء 
الرئاسة والنواب،  ومســــميات 
كما هو قـــائم في الدول املتقدمة 
وتفعيل أســلوب ذلك وفقكم اهللا 
للخير، كلمة وتعبيرا، فأنتم القدوة 
ألجيالكم القادمة وتبادل االحترام 

املطلوب.
وهـــنا يجدر الذكر أنه لألسف 
غاب هــــذا األسلوب عن معاقل 
التربية، وبالتالي يجب طرحه في 
كتيب مدرسي مخضرم مت طرح 
مســماه «تربية وطنية» للمراحل 
بالكويت  املتوســطة والثانويــة 
واملنفذ مجهول بجريرة إلغاء مهمته 
التعريــف بخصوصيات الكويت 

وأهلها.

احلكومة اجلديدة.
قادة مسيرتنا «سمعا وطاعة» لكم 
إلى ما ال نهاية، ال توفيكم كلمات 
الشكر ولن تعطيكم كلمات التقدير 
حقكم، حفظكم اهللا للكويت والشعب 
ومتعكما بالصحة والعافية، فأنتم 
لنا وطن ونحن لكم أبناء ومحبون، 
حفظ اهللا الكويت وأميرها وشعبها 

من كل مكروه.
في احلقيقة  ٭ التشــكيل احلكومي:  
التشكيل الوزاري الذي جاء عقب 
انتخابات مجلس أمة ٢٠٢٢ لم يكن 

حسب التوقعات.
إلــى نظام  وألننــا نحتكــم 
دميوقراطــي ذي حرية حقيقية، 
فسرعان ما متت االستجابة وقام 
سمو رئيس مجلس الوزراء بإعادة 
النظر في التشكيل الوزاري حتقيقا 
ملطالب النواب كونهم ميثلون الشعب، 
ونأمل جميعا في أن يكون التشكيل 
اجلديد متوافقا مع التطلعات ومحققا 

لآلمال.

صدورنا عندما نرى أجهزة املرور 
ودورياتها جتوب الشــوارع ليال 
نهارا للســهر والوقوف على أمن 
وأمان املواطن واملقيم ونطالب هنا 
بتكثيفها وتكثيف تلك الدوريات في 
مختلف املناطق، خصوصا املناطق 
التي يعتقد أنها يستوجب أن تكون 
فيها، وبالتالي ميكننا القول بأن األيام 
التي نعيشها في بلدنا احلبيب هي 
أيام تفرض على السلطات احمللية 
أن تفرض األمن بكل شــدة جتاه 
كل من تسول له نفسه االستهتار 
والعبث بأمن هذا الوطن الذي لطاملا 
كان منارة ومضربا للمثل في األمن 
واألمان، وهي غاية ليست مبستحيلة 
في ظل وجود شــخصيات فاعلة 
وحريصة كل احلرص على إرساء 
األمن واستتبابه بشكل جاد مينع 
فيه اجلرمية من الوقوع، ويحاول 
دائما وأبدا ملنعها من الوقوع ضمن 
سلسلة من اإلجراءات املكثفة الكفيلة 
بردع كل من تســول له نفسه أن 
يعبث بأمن البــالد ويعرض حياة 
اآلمنني للخطر، واهللا املوفق واحلافظ.

وكأنه البلســم املداوي، بل وكان 
الرد مبنزلة مدرســة نتعلم منها 
كيف يكــون الوالء للوطن ولولي 
األمر أمير البالد، حيث ردد سموه 
عبارة هزت الوجدان وبينت عظمة 

أو املناســبات اخلاصــة، األهلية 
والشــعبية، وتفريقها عن املواقع 
الرسمية أسماء ومسميات تتطلب 
ثقافة عاملنا احمللي، بتعديله للرسمي 
نداء واســتماع ولكل رســميته، 
وشعبية حتاورنا مبسمياته طالت 
أعماركم، وأهمية كل ذلك االلتزام 

الشيخ أحمد نواف األحمد  سمو 
الصباح، والذي نأمل منه أن يحقق 
لكويتنا الغالية الكثير، وأن يكون 
سببا في جلب اخلير للوطن، كما 
أننا  التأكيد  حرص ســموه على 
نحــن الكويتيــني مخلصني إلى 
األبد لصاحب السمو، وإننا سنظل 
أوفياء ومتوحدين حتت علم الكويت 
الغالية، معلنا عن البداية احلقيقية 
للعهد اجلــديد بــتوقيعه مرسوم 

طرأت على البالد والتغيرات املتعددة 
الناس واملجتمع بشكل  في أطباع 
عام وال ننسى وجود جاليات ذات 
ثقافة مختلفة كليا عن ثقافة وطبيعة 
املجتمع الكويتي بشكل محدد، كل 
هذا، والعديد من الظروف األخرى 
املعروفة لدى الكثيرين. ما يحدث 
في الشارع األمني يتزايد، من هنا 
ومن هذا املنطلق نضم صوتنا إلى 
صوت وزارة الداخلية والتي نراها 
ماثلة أمامنا عند تعاطينا مع الشأن 
العام والشــارع احمللي فتنشرح 

أن قال لعضيده وولي عهده األمني: 
النفس كفيت وموفي  «أنت مكان 

كل اجلوانب». 
فجاء الرد من سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 

البحر وزيارات األسر والعائالت 
خارج محيط رســمياتها، إذ يتم 
التفريق ما بني الرسمي للتحاور، 

والشعبي للتشاور!
أن يكون لإلعالم بكل  ويجب 
وسائله دور مباشر بتغيير نغمة 
«بوفالن» اخلاصة باملقهى أوالديوان 

أمــا عن ســمو ولــي العهد، 
حفظه اهللا فهو املعلم في مدرسة 
اإلنسانية، فكلماته دائما ما تالمس 
القلب وتفيــض باحلكمة واحملبة 
والتوجيه نحو اخليــر، وحينما 
ردد سموه كلمات «سمعا وطاعة» 
لصاحب السمو أمير بالدنا، وجدت 
نفســي بدون تفكير أرددها معه، 
وكأن لكلماتــه مفعول الســحر، 
وبشرنا باحلكومة اجلديدة بقيادة 

قــد ال يكون احلل احلاســم لتلك 
املشكلة األزلية، وإمنا تستلزم البحث 
في أساليب أخرى. ومن ناحية أخرى، 
نقول بأن استعجال دراسة مقترح 
الدوام املرن، وهو األمر الذي ينتظره 
اجلميع، ميكن ان ميثل خالصا ملا 
يشهده الشارع املروري. ومن ناحية 
أخرى، نقول بأن تكثيف إجراءات 
األمن في البالد وفي الشارع احمللي 
ملواجهة التســيب األمني الواضح 
والذي ازداد في السنوات األخيرة، 
ومرده ذلك الكثير من الظروف التي 

في الثامن من أكتوبر من هذا 
العام ٢٠٢٢ غادر صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح، حفظه اهللا ورعاه، أرض 
الكويــت إلى إيطاليا الســتكمال 
الفحوصات املعتادة وكان في توديعه 
نائب األمير سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد اجلابر الصباح، حفظه 

اهللا.
وقد ثمن صاحب السمو جهود 
ســمو ولي العهد وحمــل له كل 
معانــي التقدير والعرفان لتحمله 
املسؤولية بكل صدق وأمانة وبكل 
حب وإخالص وتفان وعطاء بعد 
أن وضع الكويت في عينه اليمنى 

والشعب بعينه اليسرى.
فما كان من صاحب السمو إال 

الجتماعــات وجتمعات الدول 
الدولية  املتقدمــة، مبؤسســاتها 
واإلقليميــة واحملليــة، احترام 
والتزام بتعريف األسماء واملسميات 
بشكلها الرسمي، ويحرص األفراد 
واجلماعات على تطبيقها والتنادي 
بها في مختلف املناسبات، وكذلك 
لألفراد فيمــا بينهم في املقابالت 

أثناء االستراحات.
التزامها  لتكــن للرســميات 
املعاهد  لتــدرس في  واحترامها، 
والكليــات واجلامعات واملدارس، 
وكذلك وســائل اإلعالم املختلفة، 
وللوزارات واملؤسســات دورها 
املطلوب نحو ذلك التواصل الرسمي، 
وتأكيــده فيما بيننا ملؤسســاتنا 
الرســمية، ال يتم التنــادي أثناء 
الرسمية كغيرها في  االجتماعات 
الديوانيات أو رحالت البر وهواة 

كنا جمعيا على موعد حمل لنا 
السعادة وبشــائر اخلير، فحينما 
خرج علينا صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظهما 
اهللا، في لقاء واحد، وتبادال احلديث 
حول ما يسعيان إلى تقدميه للكويت 
وشعبها، ويؤكدان أن سموهما لن 
يدخرا جهدا من أجل عملية اإلصالح 

والتطوير.
واحلقيقة أن هذا اللقاء التاريخي 
أعيننا  اآلمال وقرت  بداخلنا  جدد 
برؤية قــادة مســيرتنا، ولكني 
ســأتوقف قليال متأمــال كلمات 
صاحب السمو، حفظه اهللا ورعاه، 
ومدى حرصه على التأكيد مرارا إنه 
يسعى دوما إلى اإلصالح من خالل 
وضع قواعد جديدة تتسم بالتغيير 
مبا يتوافق مع تطلعات الشــعب، 
وأن املواطن ثم املواطن هو محور 
اهتمامه، وأن الدســتور والقانون 
هدفهما هو خدمة الشعب الكويتي.

في ظل عــودة املدارس وبداية 
العام الدراســي اجلديد في البالد، 
عــادت من جديد قضيــة الزحام 
تطفو إلى السطح بعد فترة توقف 
خالل فترة الكورونا وظروفها التي 
عطلت الكثير من األنشطة في البالد، 
ودخلت البالد في الزحام من بابها 
العريض، فأثر ذلك على حركة املشهد 
املروري العام، األمر الذي استلزم 
معه حترك الدولة إزاء هذا الوضع 
ومتثل في االســتعدادات الالزمة 
واإلجراءات التي اتخذتها من خالل 
منتسبيها املوزعني في جميع مفاصل 
ومفارق الشارع املروري للوقوف 

على حركة املرور.
وفي ظل تلــك الظروف وذلك 
الزحام العــام برزت فكرة مقترح 
تقدمت بها وزاره الداخلية متثلت في 
الدوام املرن والذي هو قيد الدرس 
من قبل اجلهات املعنية في الدولة، 
وهو في تقديرنا مقترح طيب وذو 
جدوى قد تكون فعالة وعلها تخفف 

من الزحام املنتشر. 
وعلى أية حال، فإن هذا املقترح 
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