
محطات السايرزم بال قناع

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهللا خووش حچي
الجامعة العربية تنتقد إسرائيل الستبدالها األسماء العربية بأسماء عبرية.

ـ هكذا هي جامعتنا تصوم تصوم وتفطر على «انتقاد».

عجز الموازنة األميركية ١٠٠٠ مليار دوالر.
ـ هذا العجز الصج، مو عجزنا اللي ما أدري جم مليار وهم مو عاجبنا 

أبواللطفواحدوطايحين له تحلطم!

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

التقيت قبل مـــدة أحد اعضاء الوفد 
الذي ارسل لتقييم اجلامعات التي متنح 
الشـــهادات للكويتيني وممـــا قاله انهم 
زاروا «شقة» في احدى مدن الهند متنح 
الكويتيني شهادات في الطب والهندسة(!) 
وغيرهما، وعندما اشتكيناـ  حسب قوله 
ـ للمسؤولني الهنود اجابونا بحكمتهم 
الهندية املعهودة: ان تلك الشقق والدكاكني 
ليست مشكلتنا بل مشكلتكم حيث ان 
دوائرنا احلكومية وشـــركاتنا اخلاصة 
بل وحتى شركات العالم ال توظف قط 
خريجي مثل تلك االماكن، لذا ال جتدون 

بها اال طلبة كويتيني.. كفو!
< < <

ان حيازة الشهادات العليا (املضروبة) 
فيها تدمير ملصالح الكويت العليا عن 
طريقني اولهما انها تستنزف املال العام 
دون فائدة مضافـــة او زيادة في انتاج 
املوظف الذي يبقى على اهماله وخداعه 
وكســـله، بينما يزداد دخله مكافأة له 
على حصوله على تلك الشهادات املزيفة 
التي ال تعترف بها الدول املصدرة لها، 
والواجب ان تعلن وزارة التربية قائمة 
باملدارس والكليات واجلامعات التي تقبل 
شهادتها وتسمح بحمل ألقابها العلمية 
واستخدامها كوسيلة للترقي، ودون ذلك 
ستستمر لعبة القط والفار الى االبد فمع 
اغالق دكاكني جامعـــات الهند والفلبني 
ســـتفتح دكاكني اخرى فـــي تومباكتو 

وبوركينا فاسو.
< < <

الضرر االكبر من تلك الشهادات العليا 
املـــزورة والتي يتم احلصول عليها اما 
باملال الســـخي او عبر تبوؤ املتقدم لها 
بعض املراكز التنفيعية يكمن في تسلم 
اصحابها املناصب وامللفات الهامة التي 
يتـــم من خاللها تقرير مســـتقبل البلد 
ومصير ابنائه وأحد اســـرار االخفاقات 
الكويتية املتكررة وجناح اآلخرين هو 
عدم تصديقهم لتلك الزخارف العلمية 

الكاذبة وامياننا الشديد بها.
< < <

ومن ينظر لقائمـــة «املنجزين» في 
الكويت من كويتيني وعرب وغيرهم ال 

يجد بينهم حامال واحدا ملثل تلك الشهادات 
العليا املغشوشة واخلادعة، ففي مجالنا 
االعالمي ال يحمل عميد الصحافة الكويتية 
الزميل احمد اجلار اهللا تلك الشـــهادة 
وهو القادر على احلصول على العشرات 
منها، ومثل ذلك ابرز كتابنا ومحررينا 
ومؤرخينـــا امثال العم ســـيف مرزوق 
الشمالن اطال اهللا في عمره وابقاه خازنا 

امينا لتاريخنا.
< < <

وفي مجال االجناز االقتصادي جند 
اســـماء مثل عبدالعزيز الصقر وخالد 
املرزوق ومحمد البحر واخلرافي والشايع 
وبهبهاني والساير ومعرفي والبابطني 
وابراهيم دبدوب وفيصل العيار وأسعد 
البنوان وجميل السلطان وفيصل املطوع 
وغيرهم، ومثل ذلـــك ابرز مبرزينا في 
املجاالت النفطية والسياسية والثقافية 
والفنية واالدبية حيث ال نلحظ تكالب 
الفضائيات والصحف العربية والدولية 
على اصحاب الزخـــارف العلمية دون 
محتوى بل جند التركيز الشـــديد على 
االســـتماع آلراء اصحاب الفكر والعقل 
والكفاءة والثقافة واالجناز كل في مجال 
تخصصه، دون البحث عن املســـميات 

الفارغة الصحاب العقول الفاضية.
< < <

آخر محطـة: ١- معروف ان اكبر اثرياء 
العالـــم مثل بيل غيتـــس ووارن بافت 
واخلرافي والراجحي ال يحمل احد منهم 
الشهادات العليا املضروبة، وقد انتهيت 
للتو من قراءة احد الكتب االكثر مبيعا 
وهو «Let's Do iT» للثري الشهير واملنجز 
الكبير ريتشارد برونسون. يقول ضمنه 
انه ترك الدراسة وعمره ١٦ سنة لينشئ 
مشـــاريع «فيرجن» الشهيرة للطيران 
والتســـجيالت، وقد اختار ذلك املسمى 
للداللة على عذريته في مجال االعمال.

٢- غني عن القول ان االمر ال يقصد 
منـــه على االطـــالق حملـــة الدكتوراه 
احلقيقية ممن حصلـــوا عليها بجدهم 
وجهدهم وعرقهم ويظهر فكرهم وعملهم 
واجنازهم انهم يستحقون تلك الشهادات، 

بل.. وما هو اكبر منها.

الشهادات العليا تدمر المصالح العليا لألوطان وجوه المناسبات
ميكن للراصد العربي أن 
يحصي عددا من االســـماء 
التي  العربية  والوجـــوه 
حتتكر حضور املؤمترات 
واملهرجانات وغيرها من 
املناسبات. أسماء ليس لها 
حضور في دولها، وليس لها 
عطاء متميز، وبالكاد تعرفها 
الصحافة احمللية، غير أنها 
متواجدة علـــى الدوام في 
هذه املناسبات، باملشاركة 
أو بتوزيـــع اجلوائز على 

املشاركني.
في مجال العلوم والبيئة 
واملسرح والسينما والتعليم 
واالقتصـــاد وغيرهـــا من 
مجاالت جتد بعض االسماء 
املكررة ال تتغير وال تتبدل، 
وحني تتقصى االخبار عنها، 
وتسأل «طوب األرض» فال 
جتد سوى ســـيرة مهنية 
أنها  ضعيفة، وتكتشـــف 
لعبة العالقات العامة التي 
جتيدها هذه الفئة القادرة 

على ترويج ذاتها.
غريبـــة  شـــخصيات 
عجيبة تطفلت على املهن 
والفنون في بالدنا وغيرها 
من البلدان، واســـتطاعت 
فرض نفسها على الساحات 
العربية دومنا سند أو عطاء 
يشفع لها، فال تقرأ صحيفة، 
وال تسمع إذاعة، وال تشاهد 
تلفزيونـــا اال وكانت هذه 
الشخصيات مطبوعة في 
عيونك، وكأن املجتمعات 
العربية عقرت عن اجناب 

غيرهم.
الفئة من  بعض هـــذه 
النـــاس كان لها عطاء في 
مرحلة سابقة، ورغم انقطاع 
العطاء بقيت حاضرة في 
املهرجانـــات تبيع حتفها 

القدمية.

صالح الساير
www.salahsayer.com

قال املأمون: الرجـــال ثالثة، رجل كالغذاء 
ال يســـتغنى عنه، ورجل كالدواء يحتاج إليه 

أحيانا، ورجل كالداء ال يحتاج إليه أبدا.
فما بالكم برجل كالغذاء وزانه اهللا بالتواضع 
وحسن األدب، وكم هم أولئك الذين نحسبهم 
على هذه الشاكلة في أيامنا هذه، وقد تبوأ املكان 

أحيانا أناس ال يستحقون الذكر إطالقا.
تذهـــب ملدير عام في احدى وزارات الدولة 
لتحـــاول أن تقابله فتصطدم بســـكرتير أو 

سكرتيرة تؤكد لك أن الرجل «مو فاضي».
أو قد تضطر ملراجعة طبيب ملرض عاجل، 
فيؤكد لك انه لن يستطيع رؤيتك إال بعد أيام 

النشغاله الدائم.
تتصل بضابط، للتـــو وضع النجمة على 
كتفه، حلل اشكالية بسيطة فيرد عليك وكأنه 

الفريق ركن دبابات.
تتكلم لصحافي أسندت إليه صفحة أو تسّلم 
بالغلط زاوية، فيدخلك في مليون تنظير قبل 

أن حتاول أن تسأله حاجتك.
حتاول أن تطمئن على صحة وزير سابق، 
فيرد عليك بعد اسبوع وكأنه يعتقد أنه اليزال 
في الـــوزارة ويخاف ان تطلب منه حاجة لك 

أو للناس.
بعد هذا جرب أن تتصل بالسفير أحمد فهد 
الفهد مدير مكتب صاحب السمو األمير ألخذ 
موعد مع سموه، وانظر األدب اجلم والتواضع 

العظيم لهذا الرجل.
بعد هذا تتصـــل بخالد اجلـــاراهللا وكيل 
وزارة اخلارجية ليرد عليك بكل لطف ويسر 

وسهولة.
بعد هذا ايضا جرب ان تلجأ لسفير اململكة 
العربية السعودية د.عبدالعزيز الفايز لتتعلم 

معنى التواضع وكرم ونبل األخالق.
الدوام لوجه اهللا فدع الناس تذكر منك حسن 

لقائك وحسن غيابك أو رحيلك.
< < <

نعى بيت الزكاة املرحـــوم بإذن اهللا رجا 
حباج العازمي كأحد أكبر املتبرعني له في بيان 

صادر عن بيت الزكاة.
وملن ال يعرف هذا الرجل أقول انه عاش ومات 
بسيطا في مشيه، بسيطا في قوله، هينا لينا 
خلوقا، رحمه اهللا. لم يتكبر على أحد، رغم نعم 
اهللا عليه. فاللهم اني أسألك تواضعا وحلما.. 

يارب العاملني. وسامحوني جميعا.

الرجال أنواع
خطأ شائع ان القبيلة عرق أو دم واحد، وان أبناء 

القبيلة الواحدة هم ابناء عمومة.
ان القبيلة تتشـــكل من مجموعة أفراد من عدة 
قبائل وأعراق، يتـــم التحالف بينها فتصبح قبيلة 
واحدة تتخذ االسم نفسه وبالتالي فان هذه احلقيقة 
تنفي صفة قرابة الدم ألبناء القبيلة الواحدة، إال ما 
ندر ورمبا ما ندر هذا يكون معدوما في ظل التشكل 
القبلي الذي استقر عليه وضع القبائل وتسميتها 

في العصر الراهن.
مـــن هذا ندخل الى مفهوم ان الدولة ايضا قبيلة 
تتعدد فيها االعراق واالنســـاب التـــي تنصهر في 
بوتقة الدولة وتتخذ تلك االعراق واالنســـاب نسبا 
واحدا هو الدولة التي ينتمي لها افراد تلك االعراق 

واالنساب.
والدولة مبفهومها احلديث غّيبت عنصرية القبيلة، 
وكذلك محت الدور االجتماعي او السياسي او االمني 
الذي كانت تؤديه القبيلة في سالف العصور وقبل 
ان يكتمل بناء العالم السياسي واجلغرافي احلديث 
ومبفاهيمه وقوانينه الدولية التي قامت على اساسها 
الدول، فصار الفرد ينتمي للدولة ويحمل هويتها وال 
ينتمي للقبيلة التي ال متنح هويات، بقدر ما تعزز 
روابط ابنائها ببعضهم في بعض القضايا االجتماعية 
والتي بدأت بالذوبان في ظل نشوء املجتمع احلديث 

ذي النزعة االستقاللية.
وفي الكويت ولوال االنتخابات باشكالها املتعددة 
بـــدءا من انتخابات اجلمعيـــات التعاونية وانتهاء 
بانتخابات مجلس االمة، ملا رأينا وجودا للقبيلة وال 
سمعنا لها ذكرا اال في حدود ضيقة وفي حلقات صغيرة 
جدا، ولكن االنتخابات هي التي تذكي نار التعصب 
والتحزب حلصد املكاســـب وحصرها في مكاسب 

قبلية، وذلك ما تستدعيه الوجاهة االجتماعية.
ومن اخلطأ القـــول مبحاربة القبيلة او الطائفة 
بـــل ان التوجه يجب ان يكـــون حملاربة التعنصر 
والتحـــزب وراء متراس القبيلـــة او الطائفة التي 
ينتمـــي لها الفرد أي ان مـــن موجبات املواطنة اال 
يكون االنســـان ذا طرح قبلـــي او طائفي متجاوزا 
مصلحـــة الوطن العليـــا، او املصلحة العامة التي 
تعلو وترتقي بعمل املواطنني جميعا على تعزيزها 
وتأكيدها وحتقيقها، وهـــذا ما لن يتحقق فيما لو 
انصرف كل فرد لتعزيز قبيلته او طائفته، فكوني 
حضريا سنيا قد اميل الى قبلي او شيعي ارى فيه 
عنصرا جيدا، اكثر من ميلي حلضري سني ال ارى 
فيه ذلك، وهذا ما يحقق املواطنة الصاحلة ويعزز 

املصلحة العليا للوطن!

دماء وأعراق

واضح

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

فاطمة عبدالرحيم
 باچر وياكم

تستضيف ديوانية «األنباء» 
البحرينيــــة فاطمــــة  النجمــــة 
عبدالرحيم غــــدًا (اخلميس) من 
الســــاعة الـــــ ٦ مســــاء وحتى ٧ 
مساء وذلك للرد على استفسارات 
القراء حول جديدها لشهر رمضان 
املقبل. النجمة البحرينية فاطمة 
عبدالرحيم ستكون على الطرف 
اآلخر من الهاتف وذلك على األرقام 
التالية: ٢٤٨٣٠٣٢٢ ـ ٢٤٨٣٠٨٠٥ ـ 

٢٤٨٣٠٩٧٩ ـ داخلي: ١٣١ ـ ٣١٨.

عيادات طبية داخل السجن المركزي
لمنع النزالء من تلقي العالج خارجه

موسى أبو طفرة
في مسعى لتطويق عملية هروب املساجني أثناء 
تلقيهم العالج في وزارة الصحة علمت «األنباء» 
ان وزارة الداخلية خاطبت وزارة الصحة لتجهيز 
عدد من املباني في الســـجن املركزي وذلك لعالج 
احلاالت الطبية التي كانـــت تتطلب النقل خارج 

املستشفى لتلقي العالج. 
وذكرت مصادر مطلعة ان وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املؤسسات االصالحية اللواء مساعد 
الغوينم عقد اجتماعات مكثفة صباح امس مع وكيل 
وزارة الصحة العامة لتجهيز عدد من املباني بشكل 
مؤقت وذلك حلني االنتهاء من املبنى املتكامل الذي 

يجري االعداد له في الوقت احلالي كمستشفى طبي 
داخل نطاق السجن املركزي.

وأشار الى ان حادثة هروب السجني الباكستاني 
الذي مت ضبطه مساء أمس عجلت من اتخاذ اجراءات 
كفيلة باحلد من عالج الســـجناء خارج الســـجن 

املركزي.
 وقالت املصادر ان االجتماع بني قياديي وزارتي 
الصحة والداخلية خلص الى جتهيز عيادات طبية 
في السجن املركزي ودعم العيادة احلالية بجميع 
املستلزمات والطاقم الطبي، متوقعة ان يتم افتتاح 
املستشـــفى املتكامل نهاية العام املقبل على ابعد 

تقدير.

البقاء هللا
نايـف خريـص حمـدان 

العتيبـي ـ ٦٥ عامـــا 

ـ اشـــبيلية ـ ق٤ 
ـ  م٦٨٠  ـ  ـ ش٣٠ 
ـ   ٩٧٧٧٩٩٥٥ ت: 

.٩٩٥٥٥١٥٩
صبرية فارس علي، زوجة 

غربي دحل شمشير 
العنزي ـ ٦٣ عاما 
ـ اجلهراء – القصر 
– ش  – ق٤ (ب) 
 –  ٢١ م   – االول 
ـ   ٥٥٥٠٥٥٨١ ت: 

.٦٦٢٨٢٠٠٣
دالل ديثان ظاهر الديثان، 

ارملـــة عبـــداهللا 
سالم املرطه ـ ٨٠ 
عامـــا ـ الرجـــال: 
الروضة – شارع 
سليمان بوكحيل 
– صالة دســـمان 
– ت: ٩٩٠٣٣٨٣٣ – 
٢٥٥١٦٧٧٨، النساء: 
الســـالم –  صباح 
ق٧ – ش االول – 
ج١٢ – م ٢٢ – ت: 

.٦٦٦٨٠٨١٨
حور العني عيسـى احمد 

بخش  ـ ٨ سنوات ـ 

الرجال: احلسينية 
 – االشـــكنانية 
ميـــدان حولـــي – 
 –  ٩٩١٢٦٦٥٤ ت: 
٦٦٤٣٢٧٨٩، النساء: 
صباح السالم – ق٩ 
– ش٢ – م١١ – ت: 

.٩٩٦٠٠٤٦٤

أوقات الصالة 
وصفحة الخدمات 

ص ١٩
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