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نقرأ ف���ي كتب اللغة 
الثقيل،  »الِوْزُر: احلمل 
وقيل لوزير الس���لطان 
وزي���ر ألن���ه َي���ِزُر عن 
السلطان أثقال ما أسند 
إليه من تدبير اململكة، 
امللك  فالوزي���ر يع���ن 
ويحمل عنه ثقله، وقيل 
أعانه  َواَزَره على األمر: 
وقواه، فوزير اخلليفة 
ال���ذي يعتمد عليه  هو 
ويلتجئ إليه، واسُتوِزَر 
فالن فه���و يوازر األمير 
ر له ويحمل عنه  ويتوزَّ
ما حمله من األثقال والذي 
إلى رأيه  يلتجئ األمير 

وتدبيره«.
الراهن  وفي وقتن���ا 
الوزير  نق���ول »َحَم���ل 
الوزاري���ة«  احلقيب���ة 
واحلم���ل لألثق���ال، فال 
أحد يقول »لبس الوزير 
القالدة الوزارية أو البشت 
ال���وزاري« فال���وزارة 
»أمانة« ارتبطت باحلمل 
وذلك لثقل املسؤوليات 
الكبار امللقاة على كاهل 
الوزير، وفي سورة طه 
نقرأ )واجعل لي وزيرا 
من أهلي، هارون أخي، 

اشدد به أزري(.
مسؤولية  فالوزارة 
ثقيلة تقع على كاهل املرء 
فترهقه، وذلك الرتباطها 
البالد  املباشر مبصالح 
والعباد، واألثقال مرهونة 
بقدرة اإلنسان على حملها 
وال عالقة له���ا بالنوايا 
الوزير  الطيبة ملعال���ي 
اللطيفة!  أو شخصيته 
فالوزير املتقاعس عن أداء 
مهامه يتحول من وزير 
ومعن للسلطان إلى وزر 

وثقل ثقيل عليه.

وزر أم وزير؟

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

شاركنا خالل الفترة املاضية في ورش عمل مؤمتر »موقع 
الطبقة الوسطى« الذي أقامته مجموعة األخت الفاضلة نورية 
الس���داني والذي يهدف لربط خطة التنمية املقبلة وبرنامج 
عمل احلكومة بتعزيز موقع الطبقة الوس���طى في املجتمع 
التي تستقر باستقرارها املجتمعات اإلنسانية، ومن املنتظر 
ان ترفع توصيات ورش العمل تلك للسلطات املعنية أواخر 

الشهر اجلاري.
> > >

والتقيت صباح قبل أمس مبدير عام شركة اخلليج لالستثمار اململوكة حلكومات 
الدول اخلليجية هشام الرزوقي، ومما ذكره ضرورة ان تتضمن اخلطة اإلمنائية 
القادمة مش���اريع تصنيع صغيرة وكبيرة كاحلال القائم في منطقة جبل علي، 
حيث ان مشاريع املقاوالت الكبرى ستقوم بها في األغلب شركات عاملية سترحل 

بعد انتهائها بينما تبقى املصانع قائمة تدر املوارد للشباب وللكويت.
> > >

وفي رأينا ان إنش���اء الشركات احلكومية املساهمة وتوزيع 50% من أسهمها 
على املواطنن ال يخلق بذاته طبقة وس���طى بل يبقى داعما لها، متى ما حرصنا 
على توفير فرص عمل ومبادرات فردية في قطاعات الصناعة واخلدمات يستطيع 
ان يتحول الش���باب الكويتي من خاللها من طالب وظيفة الى خالق وظيفة عبر 

خطوات عديدة منها:
البدء في كس���ر احتكار األنشطة االقتصادية املختلفة حيث ان هناك جتارب 
محلية مريرة ال يسمح مبثلها في دول االقتصاد احلر املتقدمة من قيام تكتالت 
وكارتيالت بإفالس أي قادم جديد لألنشطة التي يحتكرونها. ان احلقبة القادمة 
مع انشاء مدينة احلرير االقتصادية يجب أن يكون شعارها تكافؤ الفرص أمام 

اجلميع وكسر االحتكار وفرض املنافسة.
> > >

كما يج���ب ان تعي البنوك احمللية واجبها االجتماعي فتنش���ئ إدارات فنية 
تختص بعمل دراس���ات اجلدوى االقتصادية للعديد من األنشطة ثم تقوم بعد 
ذلك بتمويل الش���باب الكويتي الراغب في ممارسة تلك األنشطة اي التحول من 
إعطاء القروض االس���تهالكية للموظفن احلكومين كما ه���و احلال القائم الى 
إعطاء القروض املنتجة والتنموية للشباب العاطل أو غير املعتمد على الوظيفة 

احلكومية تشجيعا له.
> > >

ولو ملك شخص مليون دينار وأورثه البن أو اثنن لبقيت تلك األسرة ضمن 
الطبقة الوسطى أو الغنية، اما لو ترك نفس املبلغ لعشرين من األبناء لتحولوا 
للطبقة احملتاجة والفقيرة، لقد أثبتت دراسة نشرتها »القبس« األحد املاضي ان 
األسرة املكونة من اكثر من اثنن من األبناء تعاني من األمراض واملشاكل االجتماعية 

واالقتصادية بسبب إهمال الوالدين ألنفسهم لالعتناء بأبنائهم أكثر.
> > >

إن احلفاظ على الكويت الثرية وعلى الطبقة الوسطى يحتم بالضرورة النظر 
في الزيادات الس���كانية الرهيبة التي نعيش���ها والتي هي من األعلى في العالم 
أجمع، ان اجلميع � وليس فقط رب األسرة املعنية � يدفع ثمن كثرة األبناء الذي 
يشكل استنزافا خطيرا لثروات الكويت املستقبلية، وان ما أفقر الدول العربية 
واإلسالمية والهندوس���ية والكاثوليكية هو التزايد السكاني على نفس املوارد 

املالية وواضح اننا نسير سريعا في ذلك الدرب.
> > >

 )meshal-z@hotmail.com( آخر محطة: رسالة من األخ الفاضل مشعل زمانان
يتس���اءل فيها ضمن تعقيبه على مقالن���ا يوم االثنن، هل يعقل ان يكون هناك 
موظفون بنفس التخصص ونفس العم���ر ونفس الدرجة يبلغ التفاوت بينهم 
في الراتب الى ما يصل الى الف دينار؟! ويرى ان على الدولة ان تنظر لتحقيق 
العدل واملساواة بن املوظفن لتقريب هذا البون الشاسع في الرواتب عبر إقرار 

بعض الكوادر.

ولد »ف���ؤاد زكريا« في 
غير زمان���ه.. ولناس غير 
ناسه.. ورمبا في مكان غير 

مكانه..
ال أقص���د من ذلك إعالء 
ش���أن الرجل الراحل.. وال 
تدبيج رثاء دامع فيه.. وال 

جريا على عادة الراثن الذين يقتنصون الكالم 
احملّلى اقتناصا.. ويسبغون على موتاهم صفات 
الندرة والشجاعة والس���ماحة والكرم وعلو 
الهمة والشموخ واإلباء.. وبقية الصفات التي 
لم جتتمع � يوما � في أحد من الناس، ولكنما 
أردت من تلك االس���تهاللة.. توصيف الرجل 
الذي جعل العقل، هو املس���تلهم وهو امللهم، 
وهو منصة العدل الوحيدة التي تنصب لتمييز 
غث الناس من سمينهم، ولالستدالل على احلق 

وتلمس طريق احلقيقة.
»فؤاد زكريا« غاص في بحور املعرفة ولم 
يج���زع ولم يخرج منها صف���ر اليدين خالي 
الوفاض، أبيض العقل، بل مأل منها زّوادات، صب 
منها كثيرا في عقول قارئيه ومحبيه ومريديه 
ومن تتلمذ على يديه، ال تلمذة النجاح والسقوط، 

بل تلمذة التعقل والتعلم والتعرف.
يفتح في كل حديث آفاقا جديدة لم يظنها 
أحد من س���امعيه، أنها من عناصر املوضوع 
املطروح، ليفاجأوا بأنها لب روّي، ال قشر زائد، 
أو حاشية مهلهلة، جاءت لسد فراغ أو لتمطيط 

احلديث والعزف على أوتار خاملة.
عاش شيخوخته، كما كان يعيش شبابه، 
لم حترفه س���نون العمر عما آمن به ش���ابا، 
فتشابهت عش���رينه مع ستينه، ولوال غائلة 
املرض لتش���ابهت معهما ثمانينه التي قضى 

فيها حتى منط حياته لم يغيره الكبر.
عقل���ه، نواف���ذ مفتوحة عل���ى االجتاهات 
والثقافات والتجارب كلها، لم يصفد عقله في 
أغالل الثقافة الواح���دة أو االجتاه الواحد أو 

الفكر الواحد.
هو حلقة من سلس���لة فريدة من املفكرين 
املعاصرين الذين س���كبوا كثيرا من مخزون 
عقوله���م في عق���ول اآلخري���ن، ولكن هؤالء 
»اآلخرين« كانوا قلة وندرة من الناس، لذلك 
هو ومن مثله من أصحاب الفكر املتزن، ولدوا 
في هذا الزمان الذي لم يفسح لهم مكانا.. ولم 
يرفع لهم منصة يعتلونها، ألن طغيان الصوت 
التجهيلي هو األقوى وهو املسموع وهو املؤثر، 
اما العقالء واملعلمون والفالسفة فإنهم قضوا في 
صحراء التجاهل والتنكر. والنسيان مدارسهم 
خاوي���ة، اما م���دارس التجهيلين فهي عامرة 

بأهلها اجلهالء.
»فؤاد زكريا« أماتوك في حياتك، فال جتزع 

ان مت! نحن جنزع.

الطبقة الوسطى الشيخ الفيلسوف

محطات بال قناع

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

حبس وكيل معهد أزهري بالقاهرة
 اعتدى جنسيًا على 11 طالبة

كاميرون يعتزم تصوير جزء ثان من »أڤاتار« تأجيل القضية إلى 20 المقبل

تذكرة سفر تمنع وصول محامي وحش حولي

ألق����ت أجهزة األمن في القاه����رة القبض على 
وكي����ل معهد أزهري، بع����د ان اتهمه 4 من أولياء 
أمور طالبات املعهد بهتك عرض بناتهم، وعرض 
مشاهد جنس����ية وأفالم إباحية عليهن في منزله 
أثناء إعطائه دروسا خصوصية لهن، حترر محضر 
بالواقعة، وقرر محمد رضوان، رئيس نيابة حدائق 
القبة، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ان 
وجه اليه تهم هت����ك عرض فتيات قاصرات دون 
رضاهن، والتحريض على الفسق وعرض مشاهد 

وأفالم إباحية.
وقد تلقى اللواء فاروق الش����ن، مدير اإلدارة 
العامة ملباحث القاه����رة، بالغا من أولياء أمور 4 
طالبات ف����ي معهد أزهري بحدائ����ق القبة، أكدوا 
فيه، بحسب صحيفة »املصري اليوم« التي نقلت 
اخلبر، ان بناتهم يأخذن دروسا خصوصية عند 
وكيل املعهد في منزله، وأن بناتهم أخبرنهم بأنه 
يعرض عليهن أفالما مخلة، ومقاطع جنسية على 
جهاز الكمبيوتر اخلاص به، كما يشغل لهن قنوات 

إباحية على القمر األوروبي تعرض مشاهد جنسية 
فاضحة، كما اتهموه باالعتداء اجلنسي على بعضهن 
في املعهد بشكل غير كامل، وروت بعض الطالبات 
ألمهاتهن ما يدور داخل ش����قة وكيل املعهد أثناء 

الدروس اخلصوصية.
ودلت حتريات اللواء سامي سيدهم، نائب مدير 
اإلدارة العامة ملباحث القاهرة، على صحة الواقعة، 
فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وألقي القبض 
على املتهم، الذي اعترف بالوقائع املنس���وبة إليه 
أثناء استقباله الفتيات في شقته إلعطائهن دروسا 
خصوصية، وأمر اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد 
وزير الداخلية ألمن القاهرة، بإحالته إلى النيابة، لكنه 
أنكر التهم املوجهة إليه في التحقيقات التي أجراها 

أحمد حبيب، وكيل اول نيابة حدائق القبة.
قالت مصادر أمنية ل� »املصري اليوم« ان املتهم 
اعتدى جنسيا بشكل غير كامل على نحو 11 فتاة 
تتراوح أعمارهن بن 9 سنوات و12 سنة، وان 4 فقط 

من أولياء األمور هم الذين قدموا بالغا ضده.

أعلن املنتج السينمائي في هوليوود جون النداو 
أنه يفكر مع املخرج العاملي جيمس كاميرون في 
إنتاج جزء ثان لفيلمهما الش���هير »أڤاتار« ضمن 

مشاريع جديدة ألفالم ثالثية األبعاد.
وقال النداو »نتحدث عن جزء آخر ل� »أڤاتار« 
باإلضافة إلى قصة حب صغيرة تسمى »الغطس« 
وفيلم يدعى »رحلة رائعة«، وذلك ضمن مشاريع 

جديدة ألفالم ثالثية.

وحقق فيل���م »أڤاتار« أعلى إيرادات في تاريخ 
الس���ينما العاملية على االطالق، بلغت 2.6 مليار 
دوالر متفوقا على الفيلم الشهير »تايتانيك« احلائز 
األوسكار، وهو أيضا من إخراج كاميرون وانتاج 

النداو.
وقال النداو انه لم يشعر بخيبة األمل بسبب عدم 
حصول »أڤاتار« على جوائز األوسكار الكبرى. ونال 

الفيلم ثالث جوائز أوسكار في الفئات التقنية.

أجلت الدائرة اجلزائية مبحكمة التمييز أمس برئاسة املستشار 
أحمد العجيل وأمانة س���ر صفوت املفتي نظر الطعن املقدم من 
دفاع حجاج السعدي امللقب ب� »وحش حولي« جللسة 20 ابريل 

املقبل حلضور محاميه منتصر الزيات من مصر.
وعلمت »األنباء« من مصادر مقربة من الزيات أمس أن الزيات 
كان مستعدا للحضور للمرافعة إال أنه لم يتلق تذكرة السفر التي 
وعده بها أهل املتهم وال حجز الفندق الذي سينزل فيه بالكويت 
حسب اتفاقه مع أهل الس���عدي. وأكد املصدر أن الزيات تطوع 
للدفاع عن الس���عدي من دون أي أتعاب في حالة توفير تذكرة 

الطائرة وإقامته بالكويت اليومن اللذين سيقضيهما فيها.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهم في هذه القضية أنه خطف 
طفال عن طريق القوة والتهديد بأن باغته من اخللف حال سيره 
في الطريق العام وكم فاه وهدده بالضرب ملنعه من االستغاثة 
ثم حمله عنوة من مكان تواجده إلى سطح عقار مجاور له وكان 

ذلك بقصد هتك عرضه.
وقد قضت محكمة اجلناي���ات بإعدام املتهم في هذه القضية 

وأيدتها محكمة االستئناف.
يذكر أن هناك ثالث عشرة قضية رفعت ضد »وحش حولي« 
حكم عليه في عشرة منها باإلعدام وثالثة باحلبس املؤبد. وقد 
تأي���د اإلعدام في ثمانية منه���ا ومت تعديل احلكم في اثنتن من 
اإلعدام إلى احلبس املؤبد. وقد طعن املتهم على حكمن سابقن 
أحدهما باإلعدام واآلخر باحلبس املؤبد ومت رفض الطعنن من 

محكمة التمييز.

خدمة خاص���ة ومميزة يقدمها متجر للحيوانات املنزلية في 
طوكيو لعمالئه من الكالب تشمل حمامات بالشامبو وجتفيف 
للشعر داخل غسالة خاصة وذلك مقابل 11 دوالرا.         )أ.پ(

غسالة للكالب في طوكيو

احملامي منتصر الزيات

زفة مصرية على الهواء في »سكوب«

وحش حولي

مفرح الشمري
هدية »صديقة سكوب« 
املواطنة أم محمد لإلعالمية 
فجر الس���عيد بع���د اعالن 
خطبتها من الزميل احملامي 
س���عود السبيعي لم تخطر 
على بال احد، حيث فوجئ 
مشاهدو سكوب امس ب� »زفة 
مصرية« منقولة على الهواء 
مباشرة من اداء فرقة »بلبل 
األمي���ر« الذين عزفوا أجمل 
األغاني الشرقية »الفرايحية« 
ابتهاجا بخطبة االعالمية فجر 
السعيد حيث استمرت ملدة 
محدودة على الشاشة، حيث 
ان هذه »الزفة« ما هي اال هدية 
»صديقة سكوب« املواطنة أم 
محمد لتعبر من خاللها عن 

فرحتها لهذه اخلطوبة.

أهدتها لها إحدى المشاهدات للقناة

زفة مصرية بـ »سكوب« بمناسبة
 خطبة اإلعالمية فجر السعيد

 فرقة بلبل األمير أبدعت في زفتها

اإلعالمية فجر السعيد


