
التنمية.. هذه الكلمة التي ال يكاد يخلو 
منها تصريح أو خطاب ألي مسؤول أو 
سياس���ي في هذه األيام وأكاد أجزم بأن 
الكثير ال يعرف املعنى احلقيقي للتنمية 
ولكن »مع اخليل يا شقرا« فالكثير يقصر 
معنى التنمية على بناء مستشفيات وعمل 
طرق وانش���اء محطات وما شابه ذلك، 
وقد أصبح���ت التنمية كلمة يتغنى بها 
الكثير لكسب الشارع وتعاطف الناس، 
ولكن ه���ل بالفعل التنمي���ة محصورة 
في هذا املفهوم؟ بالطبع ال، فهي أوس���ع 
واش���مل مما يذكر ألنها تبدأ في األصل 
باإلنسان بإعداده وتعليمه وتهيئته ليقود 
ويحقق التنمية مبفهومها احلقيقي، وانه 
بفساد اإلنسان وعدم صالحيته ال ميكن 
ان تتحقق التنمية ولو أقمنا املش���اريع 
والطرق واحملطات، فاملشكلة تنحصر في 
إدارة املرفق واستثماره ال في إنشائه فقط، 
فكم من مستشفيات جديدة أنشئت دون 
ان يتطور وينصلح الوضع الصحي، وكم 
قامت وزارة التربية والتعليم العالي ببناء 
وحتديث مباني املدارس واجلامعة ولكن 
التعليم اليزال في انحدار مستمر، وكم 
أنشئت طرق وجسور دون أي حل ملشكلة 
املرور، إذن املشكلة عندنا في كيفية إنشاء 

وتنمية إنسان قادر 
على استثمار كل هذه 
اإلمكانيات واالستفادة 
منها ليصن���ع منها 
إجنازا وقيمة مضافة 
وهذا لن يتحقق في 
الوض���ع احلالي ألن 

رأس التنمية وهي احلكومة قائمة على 
احملسوبيات واحملاصصة والترضيات 
والتكتيكات السياسية على حساب التنمية 

والتقدم واإلنتاجية واإلجناز.
فقبل أن نتكلم عن التنمية فلنجتث 
الفساد واملفسدين وغير املؤهلني للقيادة 
من مؤسس���اتنا املختلفة ولنبحث عن 
القوي األمني فهو الذي تتحقق على يديه 

التنمية والتطور.

 أهالي الشامية.. والداخلية 

قام مجموعة من أهالي الشامية بتوقيع 
عريضة فيها مناش���دة لوزير الداخلية 
لوضع حد للمتسكعني في جمعية الشامية، 
وقد قاموا بهذا الطلب أكثر من مرة ولكن 
دون اس���تجابة من الداخلية، فمنا الى 
وزير الداخلية للنظر في هذه املناشدة 

واالستجابة ألهالي الشامية.

كل يغني على.. التنمية 
أمانة

بحجة التواضع او حتت ذريعة 
العطف، يندفع البعض الى صداقة 
الفاشلني او االغبياء، فيحرصون على 
صداقتهم بحجة مّدهم بالقوة والثقة 
ليشعروا هم بالزهو، ويزودونهم 
بالنصائح ليظهروا مبظهر احلكماء، 
فهذه الشخصيات الضعيفة تشكل 

للبعض فرصة الستعراض شخصياتهم االفتراضية.
أما التواصل مع الفئة املتميزة من الناس فال يوفر 
لذلك البعض مس���رحا استعراضيا لذواتهم املهشمة، 
لذا يعيش الشخص الناجح القوي في عزلة اجتماعية 
يفرضها عليه بعض الذين ال يشعرون بتميز شخصياتهم 
في بهاء حضرته، فيفتشون في قاع املجتمع عن السذج 
او املسحوقني ليمارسوا عليهم ادوار البطولة بحجة 

العطف او التواضع.
مثلما الطيور على اشكالها تقع، كذلك البشر، فحني 
ميش���ي ش���خص وضيع في ركب وجيه من الوجهاء 
فاعلم ان هذا الوجيه شخصية فارغة لعبت احلظوظ 
واجلينات الوراثية لعبتها الذهبية معه، اما اذا رافق 
الوجيه ش���خصية معروفة بالقوة واحلكمة والنجاح 
فاعرف ان الوجيه ش���خصية قوي���ة رصينة ال تقبل 

مرافقة الدمى.
وزبدة الكالم تتجلى في قول الشاعر:

عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه
باملق��ارن يقتدي ف��كل قري��ن 

أصدقاء الدمى
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
نائب عراقي: 23 جهاز مخابرات خارجيا يعملون في العراق.

ـ وما الجديد؟! ففي الشرق األوسط حتى أجهزة االستخبارات المريخية 
تعمل ولديها 22 مكتبا.

احتجاجات طالبية في النمسا لتحسين أوضاع التعليم في الجامعات.
ـ إحنا ما نطلع احتجاجات إال إذا السالفة صار فيها فلوس أما تعليم وما 

أبواللطفواحدتعليم فمو شغلنا.

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com 

أمطار خفيفة متفرقة على شكل رذاذ 
هطلت في أنحاء متفرقة من الكويت

أسراب من نحل »القزم«  تغزو
 منزل مواطن في غرب مشرف

اصطدم بمحطة وقود وأُدخل »العناية«

هاني الظفيري
مثلم���ا توقع العالم الفلكي د.صال���ح العجيري في عدد امس، 
فقد هطلت على انحاء متفرقة من البالد امطار خفيفة على ش���كل 
رذاذ وجاء توقع العجيري للغيوم التي شهدتها الكويت منذ بداية 
هذا االس���بوع، وأكد ان هطول االمطار سيستمر اياما قادمة ولكن 

بشكل غير محسوس.
وذكر العجيري ان س���بب تكون الغيوم هو املنخفض اجلوي 
السوداني املسيطر على اجواء البالد، مشيرا الى ان ذات املنخفض 
ساهم في تكوين الغيوم لكن ولعدم وجود جبهات هوائية باردة 
لم تسنح فرصة هطول االمطار، كما حصل في كل من عرر شمال 

اململكة العربية التي تتأثر بذات املنخفض.

عبدالهادي العجمي
تلقى مركز ابحاث النحل خالل الشهر اجلاري اتصاالت يومية 
من بعض املواطنني يطلبون من فريق العمل باملركز مس���اعدتهم 
في إزالة خاليا من النحل غ���زت منازهم، وكان آخر اتصال تلقاه 
مركز أبحاث النحل من املواطن جاسم اليوسف مساء امس االول 
مبلغ���ا عن طائفتني من النحل في حديق���ة منزله مبنطقة مبارك 
عبداهلل اجلابر )غرب مشرف(، فقام رئيس املركز وم.امين رجب 
عض���و مركز ابحاث النحل بالتوجه الى منزل املواطن، حيث عثر 
على خليتني من نحل العس���ل البري »القزم« ومت التعامل معهما 
وإزالتهم���ا، ونقلهما ملركز أبحاث النحل في النادي العلمي إلجراء 

مزيد من البحث والتجارب عليهما.
والنادي العلمي يهيب باملواطنني واملقيمني ممن يجد اي طائفة 
من هذا النوع من النحل في منزله او قريبا منه الى االتصال مبركز 

ابحاث النحل ملساعدته في إزالتها.

هاني الظفيري
كاد شاب كويتي يتسبب في كارثة حينما اقتحم بسيارته محطة 
للوقود، مما أدى الى احت���راق مركبته وانقطاع التيار الكهربائي 
وإحلاق تلفيات شديدة بسور احملطة، فيما ربط مصدر أمني بني 

احلادث والسرعة الكبيرة.
وكانت عمليات وزارة الداخلي���ة تلقت بالغا عن اصطدام بني 
مركبة أميركية وسور محطة وقود واندالع النيران، وعليه توجه 
ال���ى موقع البالغ ف���ي منطقة القصر عدد من رج���ال األمن، ومت 
التحفظ على املركبة ونقل الش���اب الى غرفة العناية مبستشفى 

اجلهراء بحالة حرجة.

موظف في النفط وآخر في الجمارك و»بدون« وخليجي
يسقطون بـ 750 غرام حشيش و3500 حبة

حبوب الكابتي وبالتحقيق مع املتهم االول ارشد عن 
بدون يدير مكتبا للخدم في حولي ليتم االنتقال الى 
حيث يعم���ل املتهم الثاني وضبط داخل مقر عمله 
على كمية من احلش���يش وحبوب واعترف املتهم 
الثاني على موظف ف���ي اجلمارك لديه جاخور في 
كبد ليتم استئذان النيابة العامة ومداهمة اجلاخور 
والعثور بداخله عل���ى 10 كراتني فودكا وكمية من 
احلش���يش واحلبوب واعترف املتهم الثالث على 
صاحب اسطبل في منطقة اجلهراء )خليجي(، وداهم 
رجال العمليات االسطبل وضبطوا بداخله حبوبا 
وحشيشا وسالح شوزن ليصل اجمالي املخدرات 
ال���ى 750 غراما من احلش���يش و3500 حبة كابتي 

وسالحني و120 زجاجة فودكا.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أحال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الشيخ احمد اخلليفة يوم امس الى النيابة 
العامة 4 اش���خاص منهم مواطن���ان يعمل احدهما 
في شركة نفط الكويت واآلخر في جمارك الكويت 
وثالث ب���دون ورابع خليجي بتهم���ة حيازة مواد 
مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد االجتار، الى جانب 
حيازتهم أس���لحة نارية وخمورا مستوردة بقصد 

االجتار ايضا.
ووفق مصدر امني فإن معلومات وردت الى مدير 
ع���ام املكافحة عن اجتار مواطن يعمل في ش���ركة 
النفط في املواد املخدرة وعليه مت تكليف مدير ادارة 
العمليات املقدم فيصل املطيري ومساعده النقيب 
محمد الهزمي، مشيرا الى ان مساعد مدير عام االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات العميد صالح الغنام عقد 
اجتماعا مع املطيري وقبازرد وشدد من خالل االجتماع 
على ضرورة االلتزام بتعليمات الشيخ احمد اخلليفة 

في شأن اتباع اخلطوات القانونية.
وأشار املصدر األمني الى ان رجال ادارة العمليات 
استدرجوا املواطن لبيع كمية من املخدرات، اال انه 
ش���عر بأن الصفقة بقصد إنهاء نشاطه في االجتار 
وهو ما حدا برجال العمليات الى استصدار إذن نيابي 
لتفتيش منزل املتهم في الظهر، الفتا الى ان املتهم 
ومبجرد ان ش���اهد رجال املباحث في طريقهم الى 
تنفيذ اإلذن النيابي حتى سارع الى حمل سالح ناري 
مهددا رجال املباحث بالقتل، اال ان رجال العمليات 
س���يطروا على املتهم وبتفتيش منزله عثر رجال 
املباحث على اصابع من مادة احلشيش وكمية من 

املتهمون وامامهم املضبوطات

إصابة 7 رجال إطفاء في حريق مصنع بصبحان
أمير زكي

تعامل���ت 10 فرق اطفاء من جمي���ع محافظات الكويت بقوة 120 
رجل اطفاء مع حريق هائل ف���ي احد املصانع في منطقة صبحان، 
وتس���بب احلريق ف���ي اصابة 6 رجال اطف���اء باختناقات وحروق 
وجروح باالضافة الى عامل عربي اصيب باختناق نتيجة استنشاقه 
األدخنة في اجلو، جميعهم عوجلوا في موقع احلادث من قبل رجال 
الطوارئ الطبية الذين كانوا متواجدين في موقع احلادث بصحبة 
اكثر من 12 س���يارة اس���عاف، ومت نقل رجل اطفاء الى املستشفى 
بسبب االختناق الشديد الذي تعرض له وحالته الصحية مستقرة، 
وفي التفاصيل ان بالغا ورد الى مركز العمليات في متام الس���اعة 
العاشرة مس���اء يفيد باندالع حريق ووجود دخان كثيف في احد 
املصان���ع في منطقة صبحان، فتم على الفور توجيه مركزي اطفاء 
مبارك الكبير للمواد اخلط���رة ومركز الفروانية ووصال الى موقع 
البالغ في زمن قياسي، وعند وصول الفرق تبني ان احلريق ضخم 
وامتدت النيران ملس���احة جتاوزت ال� 1000 متر تقريبا من مساحة 
املصنع وحتتاج الفرق لالسناد، مما استدعى توجيه 8 مراكز اطفاء 
اخرى وهي مركز الس���املية اجلنوبي واملدينة والشعيبة الصناعي 
والعارضية والش���هداء والقرين ومركز االسناد والطوارئ، فقامت 
مبحاصرة النيران التي تبني انها اشتعلت في بعض آالت التصنيع 
والتبري���د، والتي امتدت لتصيب مخازن املصنع من مواد التغليف 
وغيرها من املواد االخرى س���ريعة االشتعال مثل عوازل الثالجات 
وجنح رج���ال االطفاء في وضع خطة للس���يطرة على النيران في 
زمن قياسي ومنع امتدادها الى املصانع املجاورة، وتسبب احلريق 
في انفجار بعض انابيب الغاز وهو غاز »األمونيا« الذي تسبب في 
دخان كثيف غطى سماء املنطقة فقامت فرق االطفاء بعمل التهوية 
الالزمة عن طريق مراوح ش���فط الهواء، وتعامل رجال مركز املواد 

اخلطرة مع الغاز املنتشر في املكان.


