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 كالم مباشر 

 خلق اهللا اإلنسان مفطورا على اخلوف 
والرجاء فهـــو يعبد اهللا طمعا في ثوابه 
وخوفا من عقابه بعد محبته ســـبحانه 

وتعالى.
  وهكذا كل إنســـان مجبـــول على هذا 
السلوك فهو دائما يخاف من شيء ويطمع 
في شيء.. ومن دون هذا امليزان ال تستقيم 

األمور وال ينصلح أمر البشـــر، قال اهللا تعالى (نبئ عبادي 
أني أنا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب األليم) وقدميا 

قيل «من أمن العقوبة أساء األدب».
  خطر ببالي هذا املوضوع في ظل التصريحات احلكومية 
املتصاعدة بايقاع العقوبة مبن يثبت تورطه في تعطل محطة 
مشرف، وألنني ال أذكر اننا في بلد يطبق مبدأ الثواب والعقاب 
على اجلميع وبشـــكل صحيح بل ان غالب سياسة احلكومة 
ثواب ومنح وعطاء بال مقابل أو عقاب وألننا لم نســـمع في 
يوم من األيام ان مســـؤوال أو قياديا مت معاقبته أو عزله من 
منصبه بسبب فساد أو فضيحة مالية أو إدارية وإمنا كل ما 
في األمر انه إذا مت اكتشـــاف فساد أو جتاوز يتم جتميد هذا 
املسؤول أو حتويله مستشارا أو إحالته للتقاعد وبذلك تأصل 
الفساد وقلت اإلنتاجية وانتشر اإلحباط وفشت جميع مظاهر 
الالمباالة واالتكالية واحملسوبية في أجهزة الدولة املختلفة.

  ان سياسة احلكومة هذه هي التي دهورت أحوال البلد لعدم 
اتباعها سياسة صريحة وحازمة ضد كل من تسول له نفسه 
العبث مبقدرات البلد والتطـــاول على املال العام أو التورط 
بأي شكل من أشكال الفســـاد اإلداري، ان أسلوب التسويف 
والتأجيل وعدم اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة ضد املقصرين 
واملتجاوزين أصبح السمة الظاهرة للحكومة، ولألسف، مع ان 
قانون اخلدمة املدنية قد أعطى احلكومة صالحيات كبيرة في 
اتخاذ عقوبات ادارية مناسبة وعدم االكتفاء باإلحالة للنيابة 
ومن ثم تطول االجراءات ويظل الفاســـد معششـــا في مكانه 
لســـنوات دون اتخاذ اجراء مناسب ضده ولكل من تسول له 
نفسه اإلضرار بالبلد واملواطنني وخيانة األمانة، وعليه يجب 
ان يكون معيار التقييم هو األمانة واألداء والكفاءة واإلنتاجية 

ال احملسوبية والفئوية وشراء الوالءات السياسية.
  باختصار أحتدى احلكومة ان تعاقب مسؤوال عن فساد أو 
جتاوز فهي ال تستطيع ألنه وبكل بساطة من مكن هذا الفاسد 
هو الذي سيخلصه إذا فضح أمره.. فالشق عود واأليام بيننا 

لنرى من يكسب التحدي.
< < <  

  شكرا د.محمد الصباح
  كل الشكر والتقدير لوزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
على موقفه املشـــرف ودفاعه عن العمل اخليري وذلك أثناء 
اجتماعه بوزيرة اخلارجية األميركية وهذا ليس بغريب على 
بوصبـــاح والذي قام بذلك لعلمه وقناعته بســـالمة وصدق 
القائمني على العمل اخليري بالكويت، وهذه صفعة للمغرضني 
واملفترين أصحاب الصحف الصفراء واخلضراء والتي ما لبثت 

تثير الفنت واالفتراءات على العمل اخليري.

 أتحداكم .. أن تعاقبوا أحدًا!

 البقاء هللا 

 مواقيت الصالة والخدمات ص ٢٨ 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 ـ مؤرخ أميركي: كولومبس استعان بكتاب «بحر الظلمات» البن رشد 

ليكتشف أميركا.
  ـ .. ومنذ ذلك اليوم والعرب يعيشون في «بحر الظلمات».

 ـ بنغالي يمدد هوائي تلفونات يصل مداه إلى ٨ كيلومترات.
  ـ هالبنغالية باجي لهم شهرين ويؤسسون شركة اتصاالت رابعة بروحهم. 

 أبواللطف  واحد

 مكيـة علي حسـن اإلبراهيم ـ ٧١ عامـــا ـ الرجال: ضاحية 
عبداهللا الســـالم ـ ق٣ ـ ش ابن عباس ـ م٢٩ ـ ت: 
٩٩٦٢٢٠٠١ ـ النساء: اجلابرية ـ ق١٠ ـ ش٦ ـ م٢٠ ـ 

ت: ٦٦٦٧٤٠٦١.
  طعمة مطر رخيص الظاهرـ  ٧٥ عاماـ  الرجال: اجلهراءـ  القصر 
ـ ق٤بـ  ش٤ـ  م١ـ  ت: ٦٦١٦٦٦٣٩ـ  النساء: اجلهراء 

ـ القصر ـ ق٣ ـ ش٥ ـ ج٢ ـ م٧ ـ ت: ٩٩٠٣٠٤٨٦. 

 حدث خطط لقتل أمه أثناء نومها 

 ضبط ثور هارب على «السابع»

 الذياب مديرًا عامًا 
لـ«صباح الناصر التعاونية» 

 الورع يعود في «نقاش في الممنوع» مع الجويهل
 يعـــود االعالمي الزميل ســـعود الورع بعد 
فترة غياب عبر شاشة قناة العدالة ببرنامجه 
اجلديد «نقاش في املمنوع» والذي يعرض في 
الثامنة مســـاء غد اجلمعة وملدة ساعتني على 

قناة العدالة.
  وتدور احللقة حول مفهوم الوحدة الوطنية 
حيث يستضيف الورع املرشح السابق في مجلس 
االمة محمد اجلويهل املعـــروف بآرائه املثيرة 
للجدل، واكد الـــورع ان احلوار معه هذه املرة 

سيكون مختلفا متاما عن حواراته السابقة.
  يذكر ان سعود الورع غاب عن التقدمي بعد 
برنامجه «املنصة» الذي القى صدى طيبا اثناء 
انتخابات مجلس االمة الســـابقة، البرنامج من 
تقدمي واعداد سعود الورع ويشاركه في االعداد 

احمد عفيفي. 

 وفاة محكوم بالمؤبد في «المركزي»

 تغريم سهير القيسي ٥٠٠٠ دينار 
لوصفها الغزو العراقي بـ «الدخول»

 مؤمن المصري
  قضت الدائــــرة التجارية املدنية السادســــة باحملكمة 
الكلية برئاسة املستشار الدكتور محمد طلبة بتغرمي قناة 
العربية مبلغ ٥٠٠٠ دينار تعويضا رمزيا نهائيا لصالح 
احملامي الدكتور نايف العدوانــــي وألزمتها باملصروفات 
شاملة أتعاب احملاماة بسبب إساءتها للكويت. وتتلخص 
الواقعة املرفوعة من الدكتور العدواني في أن قناة العربية 
بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٠٨ وخالل برنامج من العراق الذي 
تقدمه املذيعة العراقية سهير القيسي في معرض تعليقها 
على حديث د.محمد الصباح وزير اخلارجية بشأن إمكانية 
إسقاط الديون العراقية جراء عدوانها الغاشم على دولة 
الكويت في ١٩٩٠ والبالغة ٣٠ مليار دوالر أميركي سألت 
وزير اخلارجية العراقي هوشيار زيباري ما تعليقك على 
ما ذكره وزير اخلارجية الكويتي عن التعويضات املستحقة 
على العراق من جراء دخول العراق إلى الكويت؟ إذ يرى 
احملامــــي العدواني أن ما ذكرته املذيعة يعد قلبا للحقائق 
وتزويرا للوقائع وحتويل جرمية الغزو العراقي إلى مجرد 
دخول رغم تشريد وقتل الكثير من الشعب الكويتي وإعالن 
الكويت احملافظة التاسعة عشرة للعراق. وقال العدواني 
في تصريح صحافي: «نشــــكر القضاء الكويتي على هذا 
احلكم العادل الذي وضع حدا للتمادي واإلســــاءة لدولة 
الكويت والشعب الكويتي. مؤكدا أن هذا احلكم قد انتصر 
للحق ووقف سدا منيعا أمام محاوالت تضليل الرأي العام 
العربي في محاولة لطمس حقيقة العدوان العراقي الغاشم 

على دولة الكويت ورموزها وشعبها». 

 بشرى شعبان
  كشـــف مصدر مســـؤول في 
وزارة الشؤون عن صدور قرار 
وزاري بتعيني مدير ادارة الرقابة 
التعاونية احمـــد الذياب مديرا 
عامـــا جلمعية صبـــاح الناصر 
التعاونية ملدة ٣ شهور على ان 
تعاد انتخابـــات مجلس االدارة 

خالل الفترة احملددة بالقرار.
  ولفت املصدر الى انه في حال 
اقدم اعضاء مجلس االدارة احلالي 
على تقدمي استقالتهم فان الوزارة 
لن تقبلها النهم يعتبرون في طور 

االعداد لالنتخابات. 

 هاني الظفيري
  نقلت جثة نزيل من السجن املركزي 
مساء امس الى الطب الشرعي للوقوف 
على األسباب التي أدت إلى وفاته، وبحسب 

مصدر امني فان الســـجني وهو مواطن 
محكوم باملؤبد عثر على جثته في سريره 
بعد ان حاول زمالؤه إيقاظه واكتشفوا انه 
فارق احلياة وقاموا بإبالغ ادارة السجن 

وبفحصه تبني ان ســـبب وفاته سكتة 
قلبية غير ان احالته الى الطب الشرعي 
كانـــت من اجل الوقوف على األســـباب 

احلقيقية. 

 هاني الظفيري
  أقــــدم حدث في منطقة الواحة على محاولة قتل امه اثناء نومها 
اال ان شقيقته اكتشــــفت االمر فسارعت ونبهت والدتها لتقوم االم 
بتسجيل قضية ضد االبن احلدث في مخفر املنطقة. وفي التفاصيل 
ان احلدث (١٧ عاما) تشاجر مع والدته بعدما رفضت اعطاءه مبلغا 
ماليا فقام بأخذ سكني من املطبخ وأخفاها بني طيات مالبسه بانتظار 

ان تنام والدته حتى يقوم بقتلها. 
  اال ان شقيقتـــه شاهدته وهو يضع السكني فقامت بإبالغ والدتها 
التــــي قامت باالتصال على مخفــــر الواحة ومت القبض على احلدث 
الذي اعترف بانه كان ينوي بالفعل قتـــل امه بالسكـــني وانه كان 
ينتظر ان تخلد الى النوم ليقــوم بجرميته. وفي منطقة الصليبية 
قام شاب من فئة غير محددي اجلنسية بتسجيل قضية في مخفر 
الصليبية ضد خاله يتهمه فيها بأنه هدده بالقتل وجار اســــتدعاء 

اخلال ملواجهته باتهامات ابن اخته. 

 محمد الجالهمة
  متكن رجال أمن دورية تابعة للطرق اجلنوبية من ايقاف ثور 
هارب كان قد قفز من اللوري الذي كان يقله إلى املسلخ املركزي 
في الظهر، وكانت الدورية تســـير مصادفة خلف اللوري الذي 
قفز منه الثور ما تســـبب في ربكة بالسير فقام رجال الدورية 
بإغالق الطريق وشرعا في مطاردة الثور حتى متكنا من ايقافه 
وقاما بربطه في أحد أعمدة اإلنارة، خاصة انه كاد ان يتسبب 

في أكثر من حادث مروري بعد قفزه من الهاف لوري. 

 سجل تقرير الســـيد «توني بلير» عن 
التعليم في الكويت مالحظات هامة، منها:

  ١ـ  رغم ارتفاع مستوى االنفاق احلكومي 
على التعليمـ  ٨٪ من الناجت القومي، بينما 
سنغافورة ٣٪ فقط ـ إال أن طلبة الكويت 
احتلوا املرتبة ٣٣ ضمن قائمة من ٣٥ دولة 
 (Pirls اختبار) في اختبارات الكتابة والقراءة
بينما تصدرت سنغافورة تلك القائمة، ما 
يشير الى أن املشكلة عميقة جدا في نظام 

التعليم بالكويت.
  ٢ ـ مدرس واحد لكل ١١ تلميذا بالكويت 
بينما في دول اخلليج ١٧ تلميذا للمدرس 

الواحد. 
  ٣ ـ مفارقة انخفـــاض التحاق خريجي 
الثانوية بجامعة الكويت ـ في كوريا ٨٤٪، 
في الكويت ٢٧٪ فقطـ  في حني يزداد إقبال 
الطلبة على اجلامعات اخلاصة في الكويت 

ودول اخلليج! 
  ٤ ـ عدم توافـــق مخرجات التعليم مع 

حاجات سوق العمل.
  ٥ ـ تدني حوافز الطالب للحصول على 

معدالت علمية متفوقة.
  ثـــم قدم التقرير عددا مـــن التوصيات 

منها:
  ١ ـ زيـــادة االهتمام بدور املعلم وزيادة 

معدل التدريب العملي في إعداده.
  ٢ ـ حتسني أسلوب تقييم الطالب وفق 

معايير واضحة له وللمعلم.
  ٣ ـ تطوير سياسات القبول باجلامعة 
وفق احتياجات السوق وابتكار آلية تشجيع 
لالنتساب الى التخصصات األكثر حاجة.

  هذه املراجعة الشاملة لنظام التعليم هي 
مؤشـــر جيد لرغبة القائمني على التعليم 
فـــي الوقوف على نقاط الضعف من خالل 
آراء محايدة وموضوعية، مثل تقرير بلير 
والفريق املعاون له الذي سجل باإلعجاب دور 
التعليم األهلي في مختلف املراحل، وهذه 
حقيقة، رغم أن املوارد املالية املتاحة لهذا 
القطاع ال تقارن بالتعليم العام اال أنه يسد 
ثلث حاجة التعليم في البالد، ومنه تأتي 
قوائم أوائل الطلبة كل عام، وفي السنوات 
األخيرة برزت ظاهرة التعليم ثنائي اللغة 
التي أنشأت جسورا بني الثقافات العاملية 
واحمللية، ففي «مدرسة الرؤية»ـ  على سبيل 
املثالـ  يحصل الطلبة والطالبات على تعليم 
راق باستخدام اللغتني العربية واالجنليزية، 
في مبنى حديث لم يتم استئجاره من وزارة 

التربيـــة وال يزاحـــم 
املناطق السكنية، ويجد 
التالميـــذ أجواء  فيه 
دراسية متعددة الثقافة 
بغير حاجة للتغريب 
الهوية، وهو  وفقدان 
اجناز نوعـــي ال يقل 

أهمية عن التفوق العلمي.
  نحن بحاجة الى وقفة مع التعليم العام 
في ضوء ارتفاع معدالت االنفاق عليهـ  ٨٪ 
من الناجت القوميـ  وكثافة أعداد املدرسني، 
ومع ذلك يقول لنا السيد بلير «باختصار.. 
أنتم في خطر» وهي عبارة شبيهة بالصيحة 
التي أطلقت في الواليـــات املتحدة مطلع 
الستينيات بعد مراجعة شاملة لنظام التعليم 
هناك، كان عنوان التقرير «أمة في خطر» 
ومنه انطلقت مسيرة تصحيح شاملة جعلت 
الدولة هنـــاك اليوم توظف حوالي ١٪ من 
الشعب فقطـ  ٣ ماليني موظف في األجهزة 
احلكومية ـ وباقي الـ ٣٩٠ مليونا يعملون 
في القطاع األهلي، بينما النسبة في الكويت 

هي ٩٥٪ تتحمل رواتبهم الدولة! 
  نعـــم، نحن فـــي خطر حينمـــا تعجز 
الدولة عن صـــرف الرواتب خالل عقدين 
من الزمان، وال جتد بديال ملئات األلوف من 
األوالد والبنات الذين سيعانون من البطالة 
والعوز، وما يتبع ذلك من معاناة اجتماعية 
ال حدود لها، ويومئذ ستحاسبنا األجيال 
القادمة ألننا لم نحسب حسابا لهذا اليوم، 
واكتفينا بإشباع غرائز جيل الوفرة النفطية 

دومنا أي استعداد لألبناء واألحفاد.
< < <  

  كلمـة أخيـرة: قال «والـــدي» للطلبة في 
مدرســـة الشـــرقية عـــام ١٩٥٥ حيث كان 
يـــدرس: «اجتهـــدوا، راح يكون احلصول 
على وظيفة أمـــر صعب حتى ملن يحصل 
على الشـــهادة اجلامعية، كملوا تعليمكم 
واختاروا تخصصات مفيدة، اهللا يوفقكم»... 
يقول لي الطبيب والدكتور إبراهيم املهلهل 
الياســـني: «كان عمك أســـتاذ عبد احملسن 
مســـلم الزامل يرحمه اهللا يشتري علبة 
مربى ويحطها على الطاولة في املدرســـة 
الشرقية في حصة احلساب ويكتب املسألة 
الرياضية، ثم يقول «هذه املربى ملن يحل 
هذه املســـألة».. كانوا يقدمون لنا حوافز، 
يشترونها بأنفســـهم، ويبذلون النصائح 

لنا من أعماق قلوبهم».

 عدد الموظفين بالحكومة في أميركا ١٪ وفي الكويت ٩٥٪!

 حكايات من وراء القضبان 

بجلـب  اتهمـت  إقامـات:  تاجـر   منـدوب 
١٠٠٠ عامل لـ «شـركات وهمية» وصاحبها 
المواطن قبـض أكثر من مليـون دينار ص٩

 السايرزم

 كتبت يوم أمس عن الكتابة 
الصحافية التي أصبحت في 
بالدنا مثل لعبة التصويب 
في مدن املالهي واشرت الى 
ظاهرة املعاياة في الصحافة 
الكويتية (فإذا كتب كاتب عن 
الشمس يعيب عليه آخر انه 
لم يكتـــب عن القمر) وكأن 
الكاتـــب او الصحافي ملزم 
باستشـــارة اآلخرين حول 
املوضوعات التي يكتب فيها 

او ينشر عنها.
  املوضوع الذي يكتب عنه 
الكاتب هو الذي ينبغي ان 
يحاكم عليه، فإن كتب ضد 
أداء فريـــق النادي العربي، 
املثال، يتوجب  على سبيل 
على ناقديه أال يخرجوا عن 
املوضوع فيأخذوا عليه انه 
لـــم يكتب ضـــد اداء فريق 
نادي الساحل، فتلك معاياة 
سقيمة جترنا باجتاه االرهاب 
الفكري وقهر األفكار واآلراء، 
والقهر ال يستقيم واحلريات 

املزعومة.
  مخلصا اهمس في اذن من 
ميارس مثل هذه التصويبات 
االنتقائيـــة، وان اجاد الكر 
والفر، ان يحذر من شرور 
التفاســـير اخلبيثـــة التي 
قد تســـحب صفة البندقية 
مـــن قلمـــه وتخلعها عليه 
شخصيا، فيظهر هو وكأنه 
اداة في يد اآلخرين كما قلمه 
اداة في يده، او كأنه بندقية 
في يد قناص يتمترس في 

الظالم.
  باختصار إنها النار التي 
قد حتـــرق اصابع الالعبني 

بها.

 اللعب بالنار

 سهير القيسي  احملامي د.نايف العدواني 

 الزميل االعالمي سعود الورع 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 «الداخلية» تنفي إصابة 
طالبين في األكاديمية 

بإنفلونزا الخنازير

 مناورات لخفر السواحل 
بالذخيرة الحية

   في  قاروه وأم المرادم 

 أمير زكي
  نفت وزارة الداخلية في بيان 
لها ما تناقلته بعض القنوات 
الفضائية امس بشأن حتويل 
عدد من طلبة أكادميية سعد 
العبداهللا للعلوم األمنية الى 
مستشفى األمراض السارية 
بدعــــوى اصابتهما بانفلونزا 

اخلنازير.
  وأكــــد البيــــان ان حقيقة 
األمر هي قيام أكادميية سعد 
العبداهللا للعلوم األمنية باجراء 
فحوصات دوريــــة روتينية 
الطلبة  مــــن ســــالمة  للتأكد 
امللتحقني بها، ولم تثبت اصابة 
انفلونزا  احد منهم مبــــرض 

اخلنازير.
  وبحســــب ما يذكر مصدر 
لـ «األنباء» فإن طالبني  امني 
كانا قد تعرضا لوعكة صحية 
وبدا عليهما ارتفاع طفيف في 
درجة احلرارة ومتت احالتهما 
الى العيادة حيث تلقيا العالج 

وعادا الى عملهما. 

 اعلنت االدارة العامة خلفر 
السواحل بوزارة الداخلية انها 
ســـتقوم بالتدريب بالذخيرة 
احلية في اربعة مواقع باملياه 
الساعة  االقليمية اعتبارا من 
الثامنة من صباح االثنني املقبل 
وملدة ثالثة ايام. وقالت الوزارة 
في بيـــان صحافي ان من بني 
املواقع التي ســـتقام بها تلك 
التدريبات جزيرتي قاروه وأم 
املرادم. وحذرت الوزارة جميع 
رواد البحـــر من االقتراب من 
مواقع الرماية خالل تلك الفترة 
الزمنية املذكورة من أجل سالمة 

اجلميع. 


