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القدرة على التعبير السليم بالنسبة للموظف 
هل هي شيء هام، أم أنها مسألة هامشية؟

هل يستطيع »مدير إدارة« أن يوجه موظفيه إذا 
كان ال يحسن التعبير، وال يجيد اختيار الكلمات 

لتحفيز هذا وتنبيه ذاك؟
هل يستطيع »موظف« أن يتقدم ويترقى بغير 
مهارات التواصل القائمة على ترتيب األفكار أثناء 

االجتماعات املهنية؟
أوضح، االهتمام باللغة ليس شيئا تكميليا يهم رابطة األدباء وال 
مجالس الش���عراء، فهي إحدى أهم األدوات التي يخوض بها الش���اب 
حياته املهنية وحتى االجتماعية، وقد كثرت الشكوى من ضعف قدرات 
التعبير فضال عن الكتابة في املراسالت الرسمية سواء داخل الوزارات 
واملؤسسات أو في املجتمع بشكل عام، رغم أن انتشار األجهزة احلديثة 
يشجع على استخدام الكتابة وهذه تتطلب مهارة ذهنية مقارنة بعصر 

الڤيديو الذي شجع على الثقافة البصرية.
االهتمام بتطوير مهارات التعبير يعني »شخصية قوية« تؤثر في 
الس���امعني مبا لديها من مهارة في طرح احلجة وإقناع الطرف اآلخر، 
وقد مر علينا وقت اعتبر فيه البعض أن تقوية مهارة التعبير شيء 
يخص أهل الش���عر واألدب فقط، وهذا خطأ فادح، رغم أهمية الشعر 
وجمال األدب إال أن موضوعنا اليوم أشمل منهما، وقد رأينا كيف تأثر 
الش���باب بالتشجيع الذي أولته الدولة مشكورة حلفظ القرآن الكرمي 
وخصصت له جوائز وحوافز ومدربني أو معلمني، الش���يء نفس���ه 
يحتاجه تطوير »مهارات التعبير« في املسائل املعيشية والوظيفية 

والقضايا السيارة في املجتمع، كتابة ومحادثة.
حتدث أستاذ في اجلامعة عن جتربته: »قلت للطلبة: أرجو من كل 
واحد فيكم أن يكتب طلب عمل يوجهه الى مدير التوظيف، ويتضمن 
العناصر التالية، وذكرتها للتسهيل عليهم، ومع ذلك لم يستطع أي من 
طلبتي الثالثني أن يكتب طلب التوظيف، قلت لهم »أنتم ستواجهون 
احلياة العملية بعد تخرجكم، ورقة من صفحة واحدة تعجزون عن 
كتابتها رغم أنكم درس���تم اللغة العربية 12 سنة، ابتدائي، متوسط، 

ثانوي، أين ذهبت هذه الدراسة؟!«
يتابع األستاذ موجها كالمه للجالسني في إحدى الديوانيات:  »هذا 
املوقف تكرر في عدة فصول دراسية، نحن نخرج طلبة معظمهم لديه 
إعاقة في قدرات التعبير، هذه مشكلة، ورمبا كانت أحد أسباب ضعف 

األداء في أجهزتنا اإلدارية في هذا البلد« انتهى.
لقد ازداد االقبال على تعلم اللغة العربية في الغرب والشرق، من 
أجانب لألغراض التجارية والديبلوماسية، ومن مسلمني في الصني 
وغيره���ا، بل في اي���ران يعتبر تعلم العربية أحد األس���س لتخريج 
الطال���ب من املعاهد واحلوزات الدينية، األمر الذي يكون معه ضعف 
اجليل احلالي عندنا تقصيرا كبيرا بحق أنفس���نا، وهو أمر ال يجوز 

السكوت عليه.
كلمة أخيرة: حدث في زمان بعيد أن أرسل تاجر من خراسان – إيران 
– هداي���ا فاخرة مع رجل الى مكة املكرمة، فلما بلغها وقف في احلرم 
ونادى في الناس: »لقد أرسلني التاجر الفالني بهدايا فاخرة وجوائز 
ثمينة وطلب مني توزيعها عل���ى أبناء قريش ممن يحفظون القرآن 
الكرمي، أرجو أن يتقدم الي هؤالء«، لم يتقدم اليه أحد، شعر أهل مكة 
باحلرج الش���ديد، قرر الرجل أن يعيد تلك اجلوائز معه الى خراسان 
وأخبرهم أنه سيعود بها في العام القادم، فلما رجع بعد سنة وجد أن 
أعدادا كبيرة من فتيان مكة قد حفظت القرآن الكرمي بسبب تلك الهزة 
التي أحدثها ذلك التاجر اخلراساني بني األهالي، انه التشجيع وإشعال 

املنافسة على أساس )وفي ذلك فليتنافس املتنافسون(.

الكويت بلد صغير يعاني منذ عقود من أزمة وجود وأزمة 
هوي���ة ومن ثم يج���ب أن تتضافر جه���ود أبنائه من مختلف 
املشارب لدعم املبدعني والبارزين الكويتيني من جميع االجتاهات 
والتوجهات حتى نظهر للعالم اننا لسنا نفطا فقط بل ابداعا 
وفكرا وعلما وش���عبا يس���تحق احلي���اة، ان تخذيل املبدعني 
ومحاربتهم وهي ظاهرة متفشية لألسف الشديد ال تقل ضررا 
عل���ى الكويت في املدى البعيد عم���ا قام به صدام كونها متهد 

لتكرار الغزو واالختفاء.
> > >

لقد ش���هدنا في الفترة األخيرة بروز الشيخ مشاري اخلراز وكذلك بروز ابنة 
الكويت د.ابتهال اخلطيب واالثنان يستحقان وبحق الدعم والنصرة والتأييد، ال 
الهجوم والتحبيط للشيخ اخلراز او الطعن بالدكتورة ابتهال وحتريف أقوالها وأنا 

العالم بحسن تربيتها على يد والديها الكرميني اللذين أعرفهما منذ زمن بعيد.
> > >

أثناء زيارتي للسعودية التقيت وسمعت بإعالميني وأدباء وشعراء بارزين كاللواء 
الشاعر خلف هذال والكاتب محمد الرطيان وسليمان الفليح ومثلهم الشعراء فهد 
عافت وسامي املانع وجميعهم ممن ولدوا وعاشوا في الكويت ولو كنا نحرص على 
املبدعني والبارزين لكنا جنسنا أمثال هؤالء األفاضل الذين يعتبرون وزارات اعالم 

متنقلة قائمة بذاتها اال اننا لألسف تركناهم وفتحنا الباب واسعا لغيرهم.
وضمن اجابتي عن س���ؤال ملذيع القن���اة الثقافية عن مغزى مقالتي »قصيبني 
وربعيني« ذكرت له حقيقة ان املبدع د.غازي القصيبي ُدعم من بلده وظل يسخر 
كفاءته االس���تثنائية خلدمتها حتى أعياه املرض هذه األيام � ش���افاه اهلل � بينما 
أهم���ل مثيله املبدع د.أحمد الربعي ولم تس���تغل قدراته حتى وافته املنية رحمه 
اهلل، وميكن في هذا السياق املقارنة بني الفنانني محمد عبده وطالل مداح واملاجد 
وعبداملجيد وامثالهم الكويتيني شادي اخلليج ومصطفى احمد وعبداحملسن املهنا 
وصالح احلريبي ممن تعرضوا كذلك للمحاربة بدال من التشجيع، واالهمال بدال من 
االهتمام، واحلال كذلك عند مقارنة الالعبني ماجد عبداهلل وسامي اجلابر واقرانهم 
الكويتيني، والفنانني القصبي والسدحان ومن سبقهم من كويتيني مخضرمني امثال 

سعد الفرج وعبداحلسني عبدالرضا.
> > >

وفي األردن � مح���دود املوارد املالية � مت تطبيق قانون »تفرغ املبدعني« حيث 
تتكفل الدولة برواتبهم مع اعطائهم تفرغا كامال ألعمالهم وهو امر مطبق بأشكال 
مختلفة في الدول األخرى، حيث تس���تقطب اجلامعات االميركية مبدعي العلوم 
والرياضة وتتكفل بدفع مصاريفهم، وفي مصر طبقت تلك النظرية عبر تسجيل 
املبدعني امثال جنيب محفوظ وغيره في الصحف القومية مع التفرغ التام للعمل 

االبداعي حتى عرفوا وحصدوا أعلى اجلوائز لبلدهم.
> > >

وق���د كانت الرياضة الكويتية في أوج مجده���ا عندما ابتدعت فكرة التوظيف 
الصوري لالعبني وتفريغهم للرياضة وتأخرنا عندما بدأنا نطلب منهم ان ميارسوا 
اعمالهم حتى املساء ثم يقوموا باللعب بعد ذلك فخسرنا االثنني اي ال عمل وال ابداع 
رياضي، ان الكويتي بحاجة لتخصيص مدارس للمبدعني الصغار ودعم وتفريغ 
املبدعني الكبار وسن تشريعات ال تكتفي بدعمهم بل مبحاسبة من يحاربهم ودون 

ذلك قد نختفي في يوم بعيد دون ان يشعر العالم باختفائنا.
> > >

آخ�ر محطة: )1( توجه الشيخ املبدع مش���اري اخلراز حملالت »اليوسفي« لشراء 
شاش���ات عرض كبيرة توضع في املسجد الكبير إبان إلقاء أحاديثه ومواعظه، ملا 
علم ان س���عرها يتجاوز 80 الف دينار أحجم عن الشراء اال ان القائمني اخليرين 
على تلك املؤسسة وتشجيعا له قدموها مجانا وهكذا يترجم حب الكويت وتشجيع 

املبدعني وإال فال.
)2( بلدنا هو الوحيد في التاريخ الذي يشتكي فيه مر الشكوى املبدع واملخلص 

والكفؤ األمني ويسعد به اآلخرون ممن هم غير ذلك وال حول وال قوة إال باهلل.

البد من وضع حد لتراجع قدرات التعبير كتابة ومحادثة الشيخ مشاري الخراز ود.ابتهال الخطيب لماذا ياحكومة ؟

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

أبطال دوري السلة االثنين وياكم

تستضيف »األنباء« باچر )االثنني( نخبة من فريق القادسية لكرة السلة أبطال الدوري، 
وهم مدير عام لعبة كرة الس���لة بالقادسية هاني املال والالعبون أحمد سعود وعبدالعزيز 
احلميدي ما بني الس���اعتني 4 و6 مساء، وذلك للحديث حول تتويج سلة القادسية للموسم 
الرابع على التوالي بدوري الس���لة، واس���تعدادات القادسية للمنافس���ة على كأس االحتاد 
باإلضافة الى الرد على أس���ئلة القراء، وذلك على الهواتف التالية: 24830514 � 24830238 � 

24830322 � داخلي: 131 � 318.

المتحف الوطني القطري
منوذج للمتحف الوطني القطري أصدرته مؤسسة »ارتيفاكتوري« في نيويورك، وصممه الفرنسي 
جان نوڤيل ومن املتوقع ان ينتهي بناؤه في 2013.                    )أ.ف.پ(

آسيوية تحاول
 االنتحار دهسًا

..ووافد إلى »النفسي«
 بعد ضبطه بال مالبس

5 هزات أرضية تضرب 
تركيا في ساعة واحدة

محمد الجالهمة
 احتجزت وافدة آسيوية في 
مخف���ر اجلابرية وس���جلت لها 
قضية الشروع في االنتحار بعد 
أن ضبطت أثن���اء قيامها بإلقاء 
نفسها على شارع الفحيحيل أمام 
املركبات، وبررت الوافدة ما أقدمت 
عليه من محاولتها انهاء حياتها 
بعدم قي���ام كفيلها بدفع راتبها 
ملدة 5 أشهر، وقال مصدر أمني ان 
الوافدة احتجزت وجار استدعاء 
كفيلها ملعرف���ة حقيقة ادعاءات 

اآلسيوية.

محمد الجالهمة
أمر مدير أمن حولي بإحالة 
الى مستش���فى  وافد آس���يوي 
األمراض العقلية للتأكد من سالمة 
قواه العقلية، وذلك بعد العثور 
عليه الى جوار إحدى البنايات 
في حولي بال مالبس رغم البرودة 
امللحوظة مساء وكان مواطن أبلغ 
عمليات الداخلية عن مشاهدته 
شخصا بال مالبس يتجول بني 
البنايات ليتم ضبطه، ولم يتمكن 
رجال األمن من معرفة أس���باب 
نزع الوافد مالبسه لتتم إحالته 
الى املخفر ومن ث���م الى الطب 

النفسي.

تركيا � أ.ش.أ: تعرضت محافظة 
ازمير غ���رب تركيا امس خلمس 
هزات أرضية متباينة الشدة في 
غضون ساعة واحدة. وذكر بيان 
صادر عن مرك���ز قنديلي لرصد 
ال���زالزل في جامع���ة بوغازجي 
الهزات اخلمس  ان  باس���طنبول 
السياحية  ضربت بلدة شيشمه 
املطلة على بحر إيجه في إزمير، 
التوالي 4.7  وبلغت شدتها على 
و2.9 و2.8 و3.4 و4.2 درج���ات 

مبقياس ريختر.
وأشار البيان الى انه لم ترد 
معلومات بعد بشأن ما اذا كانت 
هناك خس���ائر مادية او بشرية 

ناجتة عن هذه الهزات.

ف���از الوزير واخلاس���ر 
وطن، حققت احلكومة مرادها 
وحصدت ثالثة وعش���رين 
صوتا خجوال وحافظت على 
وزيرها سعيدا باسما على 
كرس���يه الذي ال تهزه ريح 

اثنني وعشرين صوتا!
إنه مكسب خجول ال يباهي بذاته، دنا سيف 
اإلعدام من النحر حتى كادت الروح تزهق قبل أن 
يصل النصل الرهيف إلى الرقبة، ولكن الرحمة 

زحفت بطيئة لتوقف الذبح الدامي.
تلك صورة درامية جللسة طرح الثقة بوزير 
اإلع���الم، والذي لم جتنح عواطفي يوما – ومنذ 
املناداة باستقالته أو استجوابه – الى أن تكون 
ضده وال حتى معه، وذلك ألنني في األصل والفرع 
والصورة، هازئ دائم بالعملية السياسية برمتها، 
ومبكوناتها كافة، وال أرى فيها سوى عبث يوّلد 
عبثا، وترانيم محفوظة تنشدها أفواه بال ألسنة، 
وقوم يترّزقون ويترّززون ويغدون ويروحون 

في فضاء ال يحسبهم وال يتحسب لهم.
أما ما عناني ودهاني واعتراني وشّقق حلقي 
جفافا ويباسا، فهو قول النائب »مسلم البراك« 
حول الصفقات الت���ي حاولت احلكومة إمتامها 
للمحافظة على وزيرها! ولو لم يتحّد »البراك« 
احلكومة أن تكذبه فيما قال، لقلت إن ذلك كالم 
سياسي تعودنا سماعه والنوم على شوك أنغامه، 
وهاهي األيام قد كرت وفّرت دون أن تقول احلكومة: 

كذبت يا مسلم!
إذن م���ا قال���ه البراك حقيق���ة صّدقت عليها 
احلكومة، ألن القاعدة تقول: »الس���كوت عالمة 

الرضا«.
أما الذي قاله البراك فهو ان احلكومة عرضت 
على أحد النواب ان تقوم بإقصاء مديري اجلامعة 
واملعه���د التطبيقي، إرضاء له، على ش���رط أن 
يصوت لصالح الوزير! كما عرضت على إحدى 
النائبات إعادة بحث قانون االختالط وعرضه على 
احملكمة الدستورية إللغائه، والشرط نفسه أن 

تقوم النائبة بالتصويت لصالح الوزير!
كنا نحس���ب األمور تتم على شكل »صدقات 
جارية« وهبات وعطايا وفلوس، ولكنها – وحسب 
ما كشفه مس���لم البراك- جتاوزت تلك احلدود 
الصغيرة والضيقة كثيرا، وصارت متس واقع 
البالد ومؤسساتها وقوانينها! فأي ألم أحّد من ذاك 
وأضنى؟! وأي خسارة يخسرها الوطن أكثر من 
تلك اخلسائر؟! يباع الوطن ليبقى الوزير! هزلت 

وبانت عظامها وتكشفت عورتها وما استحت!
ويا حكومة الكويت، إن كنت قادرة على إلغاء 
القوانني غير الدستورية من خالل عرضها على 
احملكمة الدستورية، فلماذا ال تفعلني ذلك، ال من 
أجل ش���راء خاطر نائبة، ولكن لش���راء خواطر 

الكويتيني؟!

إندونيسية تستعين 
ب�»الداخلية« لتحديد 

هوية والد ابنها
عبداهلل قنيص

أخضع رجال إدارة بحث 
الفروانية  وحتري محافظة 
اندونيسية للتحقق  سيدة 
من محاول���ة للتعرف على 
هوية وافد مصري أقامت معه 
عالقة محرمة أسفرت عن طفل 
بلغ من العمر 16 شهرا. وقال 
مصدر أمني ان االندونيسية 
دخلت الى املخفر مصطحبة 
معها طفلها وقالت انه نتاج 
أمام  حمل سفاح، مش���يرة 
قائد منطق���ة الفروانية الى 
أنها تعرفت على وافد مصري 
أقامت معه في غرفة وفجأة 
لم جتده وأخذت تبحث عنه 
الوافدة  دون جدوى. ونفت 
معرفتها باسم املتهم مرجحة 
ان يكون قد غادر الى موطنه 
وعليه متت إحالة القضية الى 
املباحث الستكمال التحقيقات 
ومحاولة الوصول الى هوية 

املتهم.
من جهة اخرى تقدم وافد 
آس���يوي إلى مخفر خيطان 
لالبالغ عن تعرضه للسلب 
بالقوة من قبل ش���خصني 
الوطنية،  يرتديان املالبس 
انهما سلب منه  الى  مشيرا 
130 دينار بعد ادعائهما انهما 

من رجال املباحث.

المحكمة تقضي بأحقية عميد متقاعد بالجيش للترقي لرتبة لواء
قضت الدائرة املدنية السادسة مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستشار فؤاد الزويد وعضوية املستشارين 
أحمد عزت وعبداحلكيم الفزيع وأمانة سر أحمد 
القاضي بأحقية عميد متقاعد باجليش في الترقي 
لرتبة »لواء« بعد إلغ���اء قرار وزارة الدفاع بعدم 

ترقيته إلى هذه الرتبة بعد إحالته إلى التقاعد.
وقد مثل املدعي أمام احملاكم احملامي محمد الصانع 
الذي قدم صحيفة دعوى قال فيها إن موكله التحق 
بش���رف اخلدمة العسكرية في 1970/5/4 بالقوات 
البرية. وقد تدرج في الرتب واملناصب العسكرية 
حتى وصل إلى رتبة عميد في 1994/7/5. وظل في 
تلك الرتبة قرابة ثالث سنوات ونصف السنة حتى 
انتهاء خدمته باإلحالة للتقاعد برتبة عميد ركن في 

1998/1/17 دون أن تتم ترقيته إلى رتبة لواء.
تظلم املدعي من هذا القرار لدى رئاس���ة األركان العامة للجيش 
إال أنه لم يجب لطلبه مما حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء القضاء له 

بطلباته. وبتاريخ 2009/5/12 قضت محكمة أول 
درجة بعدم اختصاصها والئيا بنظر الدعوى.

استأنف املدعي احلكم فقضت الدائرة االستئنافية 
السادس���ة بتاريخ 2009/7/27 بقبول االستئناف 
شكال وفي املوضوع بإلغاء احلكم املستأنف وإعادة 
الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. 
وبتاريخ 2009/11/17 قضت احملكمة برفض الدعوى 
وألزمت املدعي باملصروفات وعشرة دنانير مقابل 

أتعاب احملاماة.
استأنف املدعي هذا احلكم فقضت االستئناف في 
2010/1/26 بقبول االستئناف شكال وفي املوضوع 
بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء بأحقية املدعي في 
الترقية لرتبة لواء من تاريخ انتهاء خدمته بإحالته 
للتقاعد مبوجب القرار رقم 1998/33 في 1998/1/17 
وألزمت وكيل وزارة الدفاع بصفته باملصاريف عن درجتي التقاضي 

ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب احملاماة.

في حكم هو األول من نوعه في تاريخ القضاء الكويتي

احملامي محمد الصانع


