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التقيت ابان عطلة العيد في لبنان 
بالقبطان البحري فيصل ثنيان الغامن 
وقد وجدت في مشوار حياته قصة 
تستحق ان تروى للشباب الكويتي 
بعد ان تاهت بوصلتهم وغاب عن 
افق اجيالنا املقبلة القدوات احلسنة 
التي ميكن ان تكون منارا واشعاعا 
يوصلهم لشواطئ احلياة املستقرة 

اآلمنة لهم ولوطنهم.
> > >

والس���يد فيصل الغامن هو اول 
كابنت او نوخذة اعالي بحار كويتي 
»مؤهل« من قبل جهات االختصاص 
البريطاني���ة والعاملية وقد امضى 
س���نوات طواال يعمل على السفن 
االجنليزي���ة متدرجا في الرتب ثم 
انتق���ل بعد تأهل���ه للكويت حيث 
 K.D.C تدرج كذلك في العمل بشركة
اململوكة آنذاك مناصفة بني الكويت 
واالجنليز واالميركان حتى وصل 
بجده وجهده ملنصب نائب الرئيس 

لشؤون العمليات.
> > >

ومما يروي���ه ابوثنيان انه كان 
متدربا صغيرا على احدى الس���فن 
االجنليزي���ة عندم���ا رس���ت ف���ي 
اخلمسينيات مبيناء بومباي وذهب 
في وقت فراغه للقنصلية الكويتية 
بحثا عن جرائد ومطبوعات كويتية 
وعربية حيث التقاه مصادفة قنصل 
الكويت هناك فيصل العيسى وتعرف 
عليه وسأله عن سبب تواجده في 

املدينة.
> > >

املبتدئ لس���فينته  البحار  عاد 
ليفاجأ بعد ذلك بس���يارة كاديالك 
س���وداء ترفع العلم الكويتي تقف 
في امليناء ويسأل سائقها عنه ليقله 
ملبن���ى القنصلية حيث دعاه حاكم 
الكوي���ت الش���يخ اجلليل عبداهلل 
السالم ليجلس بجانبه مبديا اعجابه 
مبا يقوم به ومظهرا متابعته لرحالته 
عبر االخبار التي كان ينقلها والده 
الغ���امن وكان احد  املرحوم ثنيان 

جلساء االمير آنذاك.
> > >

وقد رست باخرة ابوثنيان ذات 
مرة في حوض االمازون وكان هو 

عن  املسؤول 
املركب عندما 
اخت���ل توازن 
الذي  الطباخ 
قد جرح  كان 
يده وسال الدم 
منه وس���قط 

في النهر ليشاهد فقاعات تخرج 
س���ريعا من املاء وقبل ان يلق ي 
النجاة كانت جمجمة  له بطوق 
الضحية قد طفت على الس���طح 
فاملنطق���ة كانت تعج بأس���ماك 
»البيرانا« شديدة التوحش والتي 
تثير الدماء جنونها، جتربة حياة 
ثرية يجب ان تدون على صفحات 
كتاب كما اقترحت على صاحبها 

الكابنت فيصل.
> > >

آخر محطة: 1 - احدى القصص 
احلقيقية في تاريخ الكويت هي 
حكاية البدوي الذي اودع ماله عند 
تاجر كويتي وعاد بعد عام ليطالبه 
بها امام احلاضرين فاعطاه اياها 
على الفور وما ان مشى البدوي 
قليال حتى تعرف على تاجر آخر 
وتأكد انه من اودع لديه املال وبعد 
ان تسلم وديعته عاد ليرجع مال 
االول بكل امانة ويسأله ملاذا اعطاه 
ما ال حق له فيه، فأجابه التاجر 
االول كي احافظ على سمعتي وال 
يقال انن���ي جتاوزت على اموال 

اآلخرين.
2 - ه���ذا كان وضع الكويت 
عندما كان لدينا ش���ح في املال 
ووف���رة في االخ���الق احلميدة، 
هذه القصة لو حدثت هذه االيام 
� عندما توافرت االموال وغابت 
الذمم واالخالق احلميدة � الستدعى 
التاجر االول الشرطة للبدوي دون 
ان يكترث لس���معته، وملا ارجع 
التاجر الثاني الوديعة لو لم يكن 
لدى صاحبها اوراق موثقة وشهود 
معها، ولف���ر البدوي باملال الذي 
تسلم��ه مرتني الحدى العواصم 
الس���ياحية وانفقه هناك، نحن 
بحاجة ماسة للقدوات احلسنة 
في املجتم��ع ل���ذا.. عد لبداي��ة 

املقال!

الشيخ والبحار والبحر

البقاء هلل

مواقيت الصالة 
والخدمات 
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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
ـ الجامعة العربية و»مايكروسوفت« تطلقان موقعا لحماية الملكية الفكرية.

ـ يبدو أن أسهم »مايكروسوفت« هبطت بعد هذه الشراكة.
ـ »الصحة« تشتري أقنعة واقية من إنفلونزا الخنازير بـ 81 ألف دينار.

ـ لو زايدينها شوي وصارفينها على حملتكم التوعوية چان وايد أبرك.

أبواللطفواحد

فواز حنيظـل مطر املطيري 
� 28 عام���ا � الرجال: 
 � ق5   � خيط���ان 
� قس���يمة 17  ش38 
 �  66799756 ت:   �
النساء:   ،66472771
األندلس � ق6 � ش7 
� قس���يمة 78 � ت: 

.55578669
نورة عبداهلل راشـد العليوه 
� 81 عام���ا � الرجال: 
النزه���ة � ق1 � ش18 
� م18 � ت: 22514315، 
النساء: الدسمة � ق5 
� شارع امرؤ القيس � 

م2 � ت: 22531696.
زينب ناصر محمود الشـطي 
� 94 عام���ا � الرجال: 
الشهداء � ق1 � ش104 
� ديوان راشد  � م22 
الشطي � ت: 66144444 
� 97886664، النساء: 
قرطبة � ق2 � ش4 � 

م15 � ت: 25334118.
علـي  عبدالرحيـم  محمـد 
عبدالرحيـم � 67 عام���ا 
الرج���ال: دي���وان   �
الكنادرة � الشعب � ت: 
النساء:   ،99899298
بيان � ق8 � ج1 � م50 

� ت: 25391338.
أحالم محمود منيب الشلبي، 
زوج���ة احم���د علي 
صالح حسني الطراروة 
� 54 عام���ا � الرجال: 
اجلابرية � ق6 � ش111 
� م30 � ت: 99527158 
� 99045854 � النساء: 
اجلابرية � ق5 � ش3 � 

م1 � ت: 25342381.

مواطن يطلق النار على يمنيين في الصباحية
محمد الدشيش

أدرج اسم مواطن على قائمة املطلوبني للتحقيق 
معهم في مزاعم عدد من اليمنيني باطالق النيران 
عليهم من قبل املواطن والذي كان يؤجر لهم مسكنا 
مبنطقة الصباحية، فيما اكد مصدر امني ان بالغا 
اوليا سجل بحق املواطن املدعى عليه الطالقه النيران 
في مناطق مأهولة وتعريض حياة اآلخرين للخطر 

وحيازة سالح ناري من دون ترخيص.
ووفق مصدر امني فان 3 وافدين من اجلنسية 

اليمني���ة تقدموا ال���ى املخفر التابع���ة له منطقة 
الصباحية وقالوا ان مش���ادة كالمية تطورت الى 
تش���ابك بااليدي بني صاحب البناية وهو املواطن 
املدعى عليه واليمنيني وان املواطن على حد زعم 
اليمنيني غادر موقع املشاجرة وعاد اليه بعد دقائق 
حامال سالحا ناريا اطلق منه عدة اعيرة في الهواء 
دون ان يصاب احد، واش���ار املصدر الى ان رجال 
االمن انتقلوا الى موقع البالغ ولم يعثروا على آثار 

تؤكد قيام املدعى عليه باطالق النيران.

اللبنانيني  ال تفهم سبب جلوء 
إلى االنتخابات � وال الكويتيني � مع 
ما يجري هنا وهناك من إلغاء ملبدأ 
»التصويت هو األساس للترجيح« 
وابت���داع عب���ارات »النس���بية« 
و»املالءمة« ولو أن نتيجة األغلبية 
كان���ت لصالح الط���رف اآلخر في 
االنتخاب���ات اللبنانية � والكويتية 
� لس���معنا معزوفة مختلفة متاما، 
الشيء نفسه يجري في الكويت حيث 
يكون صوتان أكثر من 47 صوتا في 
حسابات أرقامهم )....( والسبب هو 
تفاني اجل���زء »املعطل« في عرقلة 
السياسي من خالل  العمل  مسيرة 
افتعال الصدامات املتالحقة وبشكل 
مكثف مع كل مانشيت وخبر ينشر 
عن أي قرار، علما بأن إدارة الدولة ما 
هي إال مجموعة من القرارات اليومية، 

األمر الذي يسهل مهمة املعطل!
بالنتيج���ة  االمي���ان  نع���م، 
الدميوقراطية هش متاما في منطقتنا 
العربية، فه���م يتحدثون عنها ليل 
نهار والواقع شيء آخر متاما، مثلما 
يحدث مع األنظمة اجلمهورية التي 
تندد بالنظام الوراثي بينما هي تسير 
بخطى حثيثة في هذا االجتاه، من 
العراق إبان حكم صدام وأبنائه إلى 
ليبيا صاحبة سيف اإلسالم، نزوال 
إلى اليمن وصعودا إلى الشام، الشيء 

نفسه يحدث مع الدميوقراطية.
»النسبية« ذلك املصطلح الذي 
وصل بالكويت ليس إلى إفشال آلية 
التصويت فقط، ب���ل الى »حلس« 
قرارات مجال���س مهنية كما حدث 
في قط���اع النفط، وصفقة ش���راء 
الطائرات ل�»الكويتية« التي ألغيت 
بس���بب ضغط نائب واحد، كبدنا 
خسارة 1.2 مليار دوالر دون أن يرف 

له جفن!
في ه���ذه األجواء تأت���ي أهمية 
ترتيب البيت الداخلي لألسر احلاكمة 
حتى تق���دم مناذج جيدة في ضوء 
فشل أدعياء الدميوقراطية، وهو ما 
رأيناه في عدد من دول اخلليج التي 
تصدرت قائمة »منظمة الش���فافية 
الدولية« بينما تراجعنا فيها مع كل 
تلك املنظومة الرقابية التي نتباهى 
بها ليل نهار، منظومة مت اختراقها 

من قبل هؤالء 
األدعياء الذين 
تضمهم سهرات 
في  صيفي���ة 
جبل لبنان في 
بنوها  قصور 
العام  املال  من 

الذي رفعوا أصواتهم في التمسح به 
في الظاهر، وهتكوه في السر.

لهذا فإن متابعة تطوير آلية احلكم 
لدينا وتعزيز عرى التكاتف الداخلي 
أمر هام ج���دا، وذلك للرد على من 
يتحدث � بسعادة � عن اخلالف، وأهم 
من ذلك هو تكثيف اخلبرات واملهارات 
اإلدارية في اجليل احلالي، والقادم، 
من األسرة احلاكمة، كي نواكب ما 
يجري حولنا ف���ي بيوتات احلكم 
اخلليجي، وهذا األمر � باملناس���بة 
� ال يحدث مبج���رد إطالق األماني 
الس���عيدة، ولكن بحضور دورات 
تدريبية مكثفة يكون منها متفوقون 
وآخرون متوسطو األداء، وليس سرا 
أن مثل هذه الدورات تعقد في دول 
اخلليج منذ سنوات طويلة ويشارك 
فيها أصح���اب مناصب قيادية من 
بيوت احلكم ومحيطه من قادة تلك 
الدول، وقد رأينا النتائج االيجابية 
لهذا النهج الذي ظهرت آثاره في إدارة 

تلك الدول، بكفاءة كبيرة.
كلمة أخيرة: زار س���فير فرنس���ي 
متقاعد كازاخس���تان، وجتول في 
أكثر من مدرسة فيها، الحظ وجود 
علم دولة الكويت هنا وهناك، في 
الفصول وفي غرف املدرسني، سأل: 
»هل ساعدتكم الكويت في بناء هذه 
امل���دارس؟«، قال���وا »ال« قال »إذن 
ساعدتكم في صيانتها؟« قالوا »ال، 
ولكن املفت���ش العام للتعليم وهو 
شخص مهم جدا، هو أحد خريجي 
بعثات البابطني الدراس���ية � ضمن 
2000 خري���ج � وهو ال���ذي يوزع 
هذه األعالم، ويحرص على رؤيتها 
في كل زيارة، ونحن نحب أن نراه 

سعيدا«.
نقل السفير الفرنسي إلى سفير 
الكويت في بون حاليا السيد جمال 
النصافي هذه احلادثة، وهو مصدر 

املعلومة.

ديموقراطية »الصوت المعطل«
السايرزم

تواجه الصحافة في الكويت 
حتديات مهنية كبيرة ومعوقات 
فنية كثيرة يصعب جتاوزها 
دون املواجهة الشجاعة والعمل 
على تطوير الصحافة بهدف 
مواكبة مس���تجدات املرحلة 
اجلديدة، وذلك امر لن يتحقق 
ما لم تبادر الصحف الكويتية 
الى توزيع خ���وذات حلماية 

الرأس على جمهور القراء!
نع���م خ���وذات حديدي���ة 
كتلك الت���ي يعتمرها اجلنود 
ف���ي جبهات القت���ال لتحمي 
رؤوسهم من طلقات نار االعداء 
او الني���ران الصديقة، فرمبا 
يس���هم هذا االقتراح الغريب 
في تطوير الصحافة الكويتية 
في مرحلتها الراهنة، بعد ان 
حتولت صفحاتها ومواقعها 
االلكترونية الى ميدان للقصف 

والقوة املفرطة.
كان���ت الكتابة في املاضي 
تش���كل خطرا عل���ى الكاتب 
وحده، اما اليوم فقد اصبحت 
القراءة مص���در اخلطر الذي 
يتهدد القراء وصارت اخلنادق 
املكان املناسب للقراءة بدال من 
املكتبات، ورمبا متتنع البقاالت 
عن بيع اجلرائد اليومية في 
القريب وتتحول  املس���تقبل 
محالت السالح وبنادق الصيد 
الى منافذ معتم���دة لتوزيع 

الصحف.
ففي هذه املرحلة »الرامبوية« 
اصب���ح املقاتل الس���ينمائي 
النم���وذج االعلى  »رامب���و« 
لبعض الكتاب الصحافيني او 
الورقيني، وأضحى  القناصة 
الكلمة  احلبر حربا، وأمست 
لكمة، واجلملة جلمة، والعبارة 

»بعارة«، ويا رب سترك!

حرب »الكواتب«

رمضان: بوبيان سجلت 17 درجة 
والحرارة ستنخفض بدءًا من اليوم

كون���ا: توقع 
خبي���ر االرصاد 
اجلوية عيس���ى 
رمضان ان تشهد 
درجات احلرارة 
خالل االيام املقبلة 
انخفاضا ملحوظا 
حيث من املتوقع 
ان تس���جل دون 
ال���� 38 مئوي���ة 
نهارا وانخفاضها 
بشكل كبير ليال، 
فيما اشار الى ان 
جزي���رة بوبيان 

سجلت فجر امس 17 درجة مئوية.
كما اشار الى تفاوت درجات احلرارة الصغرى من 
منطقة الى اخرى اذ بلغت فجر امس في املطار 22 
درجة مئوية وفي مدينة الكويت 28 درجة والساملي 
غرب البالد 21 درجة والعبدلي في الشمال 20 درجة 
وجزي���رة فيلكا 23 درجة والوفرة في اجلنوب 23 

درجة ومدينة االحمدي 30 درجة مئوية.
وقال رمضان ان هذه الفترة تسمى »طالع جنم 
الزبرة« وايامها من 20 سبتمبر الى 2 اكتوبر وفيما 
تبدأ درج���ات احلرارة باالنخف���اض ويبرد اجلو 
تدريجيا ليال وتنخفض في ايام معينة في املناطق 
الصحراوية وجزي��رة بوبي���ان دون العش���ري��ن 

درجة مئوية.
وذكر ان درجات احلرارة بالنهار التزال مرتفعة 
بعض الشيء ولكنها تبدأ باالنخفاض عن 40 درجة 
مئوي���ة مع بداية هذا االس���بوع وتأتي من بعدها 
فترة ايام »الصرفة« من 3 الى 15 اكتوبر وسميت 
بالصرف���ة النصراف احلر عند طل���وع هذا النجم 
كما تبدأ سحب املزن بالتكون وتكون متقدمة من 
الغرب مصاحبة للمنخفضات اجلوية العابرة للبحر 
األبيض املتوسط ومن بعد الصرفة في 16 أكتوبر 
يبدأ موسم »الوسم« اي موس���م األمطار احملببة 

جلميع اهل الكويت واجلزيرة العربية.

عيسى رمضان

يوسـف عبد الرحمن 
من  سـطورًا  يكتـب 
الراحل  الداعية  حياة 
ص47 عيد  محمـود 


