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يا ألطاف اهلل خووش حچي
»التربية« تصدر قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة تمهين التعليم.

ـ أن تأتي متأخرا خير من أال تأتي أبدا.
هيئة أبوظبي للسياحة وّقعت شراكة مع نادي مانشستر سيتي.

ـ والفال لنا يصير عندنا هيئة سياحة.
أبواللطفواحد

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

ف����ي خض����م الصراعات السياس����ية 
»املاسخة« التي حتتل كل أو جل اهتمامات 
اإلعالم احمللي والتي تفّرغ لها أغلب برامج 
الهواء الساخن احلوارية، التقيت قبل أيام 
مبجموعة من الشباب والشابات الكويتيني 
ممن مت تسريحهم من ش����ركات القطاع 
اخلاص وأصبح املستقبل مظلما ومؤملا 
بالنسبة إليهم ومنهم من يعول أسرا وأبناء 

وعليهم التزامات مالية عديدة.
> > >

وأول شكاواهم أن عدم محاسبة األجهزة 
الرقابية ألعمال الشركات اخلاصة املسؤولة 
عنها، كحال جمي����ع الدول األخرى، أدى 
إلى خسائر ضخمة لم يحاسب عليها من 
تسببوا فيها بل سمح لهم � حسب قولهم 
� بتس����ريح من ال ذنب له في تردي أداء 
تلك الشركات اخلاصة وشبه احلكومية 
التي متلك احلكومة ملكيات مؤثرة فيها، 
والغريب كما يذكرون ان بعضا من تلك 
اإلدارات قامت بزي����ادة رواتبها ووظفت 

غيرهم.
> > >

ومما قاله من التقيتهم ان البعض منهم 
ال يريدون العودة للعمل احلكومي املترهل، 
لذا حاولوا التوجه لنظام املبادرة الفردية 
فوجدوا الشروط التعجيزية غير املوجودة 
في الدول األخ����رى تنتظرهم، فمطلوب 
منهم على سبيل املثال 10 آالف دينار كثمن 
لدراسة اجلدوى االقتصادية ملشروعهم )!(، 
ثم تفرض عليهم مشاركة الطرف احلكومي 
ب� 55 إلى 80% من املش����روع، اي يصبح 
ذلك الطرف هو صاحب القرار األول في 
املشروع )!( كما يفرض عليهم، إن جنح 
املشروع بعد تلك الشروط التعجيزية، ان 
يشتروا حصة الطرف احلكومي، ال عبر 
دفع ما دفعه مع نسبة ربح، بل بالقيمة 
السوقية لتلك احلصة، اي معاقبة املستثمر 
بسبب جناح مش����روعه، او فرض بقاء 

شريك مترهل ال يعمل شيئا.
> > >

انها حاولت  وتخبرني س����يدة منهم 
اللجوء لنظام العم����ل من املنزل والبيع 
والشراء عن طريق اإلنترنت لسلع مختلفة، 
وهو أمر تسمح به الدول األخرى ومتنح 
الرخص اخلاصة ب����ه، إال أنها اصطدمت 
بالتش����ريعات احلكومية البالية التي ال 
تسمح بذلك العمل، كما أن املؤسسات املالية 

تتقاضى  والبن����وك 
عموالت ضخمة غير 
مبررة على عمليات 
املالي ملا  التحصي����ل 
يتم بيع����ه، في وقت 
ال تخصم فيه بنوك 
الدول األخرى إال مبالغ 

زهيدة لتشجيع مثل تلك األنشطة.
> > >

وفي هذا الس����ياق تقوم الصناعة في 
الدول األخرى على مواد أولية باهظة الثمن 
كاألخشاب وغيرها، وللمعلومة الكويت 
هي األكثر انتاجا في العالم للمواد اخلام 
املختلفة وبأس����عار »مجانية«، فالزبالة 
الكويتية ثرية وممتلئة بتلك املواد التي 
ميكن استخدامها إلنشاء صناعات حتويلية 
وإعادة تصنيع يقوم بها الشباب، فاملواد 
الغذائية ميكن حتويلها عبر نظام املبادرة 
الفردية الى اس����مدة عضوية، واجلرائد 
ال����ى اوراق بيضاء وعلب املش����روبات 
الغازية الى أملنيوم، وقناني الزجاج الى 
صناعة الزجاج، ومثل ذلك التواير وحديد 

السيارات.. إلخ.
> > >

ومما يساعد الشباب والشابات ويساعد 
االقتصاد ويس����اعد احلكومة ويس����اعد 
ويدعم بشكل أساس����ي مشروع »كويت 
املركز املالي« ويحوله الى حقيقة قائمة، 
تطوير القطاع احلكومي )ال اخلاص( الى 
ما هو قريب ال نقول في الدول املتقدمة، 
ب����ل فقط في ال����دول اخلليجية األخرى، 
فلن يأتي مستثمر واحد يجد أن معاملة 
في الكويت تستغرق 6 أشهر إلجنازها ال 
تأخذ إال 6 دقائق لدى الدول املجاورة. إن 
تطوير القطاع احلكومي يجب أن يسبق 

عمليات تخصيصه وبيعه.
> > >

آخر محطة: زرت واللواء جاسم املنصوري 
مدير عام اإلطفاء قبل مدة مركز املعلومات 
والتوثيق في الهيئة العليا لتطبيق الشريعة 
والتقينا هناك بكفاءة كويتية نادرة ممثلة 
في السيد عبدالرحمن الناصر مدير املركز، 
وقد ذهلنا مما رأينا، خطة التنمية وتطوير 
العمل بالقطاع احلكومي ومشروع احلكومة 
اإللكترونية في حاجة ماسة إلبداع السيد 
الناصر وعقليته اخلالقة، ولن تندم اجلهة 

التي تستعني به.

الشباب وسط الضباب

حرب الفالفل تستعر بين لبنان وإسرائيل
 وتنتقل إلى نيويورك

حملة توعوية كويتية تحت شعار »تواصلوا معنا« 

»كونا«: نظم عدد من الطالبات 
الكويتيات امس حملة توعوية 
حول اضطرابات التواصل حملت 
شعار »تواصلوا معنا« في احد 
املجمعات التجارية بهدف التوعية 
بأهمية التواصل بني افراد املجتمع 
وابراز دور اخصائيي التخاطب في 
معاجلتهم الضطرابات التواصل 

في السمع والنطق.
وقالت رئيسة نادي اخصائيي 
الفضل خالل  التخاطب س���ارة 
تواجدها في الركن الذي اقامته 
حلملتهن وال���ذي احتوى على 
ص���ور فوتوغرافي���ة وكتيبات 

توعوي���ة أن هدفهن من احلملة توعي���ة املجتمع بوجود اخصائيي 
التخاطب وعملهم كمختصني في معاجلة اضطرابات التواصل مبينة 
ان الكثير من االهالي الذين يعاني ابناؤهم اضطرابات في التواصل 
يلجؤون الى االخصائي النفسي وتغيب عنهم فكرة وجود اشخاص 

متخصصني في هذا املجال.
واوضح���ت الفض���ل ان اخصائي التخاطب هو ش���خص مؤهل 
ومتخصص بالوقاية والتقييم والتشخيص وتقدمي العالج لالفراد 
املصابني باضطرابات في النطق واللغة والسمع والبلع وغيرها مثل 
التأتأة والتأخر اللغوي وامراض الصوت والتأخر التطوري الشامل 

وصعوبات التعلم والدسلكسيا.
وافادت بأن علم اضطرابات التواصل )س���ي اس ال( هو برنامج 
تقدمه كلية البنات في جامع���ة الكويت ويعمل على منح الطالبات 
القدرة على تطوير املفهوم االساسي الضطرابات التواصل وذلك بناء 
على اسس علمية ومهارات وبتقدمي االساليب املطلوبة للتعامل مع 

جميع االفراد من مختلف االعمار من املصابني بتلك االضطرابات.
واشارت الفضل الى ان البرنامج يجهز الطالبات لتقدمي خدمات 
فعالة في كل من مراحل التشخيص والتقييم واعادة التأهيل والعالج 
مما يوفر حياة افضل للمصابني مشيدة بجهود املشرفني على احلملة 

والداعمني لها وهم د.طارق الشطي ود.فوزية عبداهلل.

وكانت أصوات لبنانية تعالت اعتراضا على 
نسبة مأكوالت عربية فلسطينية ولبنانية إلى 
تراث الدولة العبري���ة واعتبر املعترضون ذلك 

سرقة. 
وم���ن ه���ذه املأك���والت احلم���ص والفالفل 

والتبولة.

نيويورك � يو.بي.
آي: ما ت���زال حرب 
الفالفل مستعرة بني 
لبنان وإسرائيل وقد 
دخلت مؤخرا فصال 
جديدا بعدما أن أعد 
طاه إس���رائيلي في 
مدين���ة نيوي���ورك 
األميركية ما وصفه 
بأكبر قرص فالفل في 

العالم.
وذكرت ش���بكة 
»نيويورك 1« أن وزن 
ق���رص الفالفل بلغ 
13 كيلوغراما ويأمل 
معدوه في أن يدخل 
موسوعة »غينيس« 

لألرقام القياسية.
ويأت���ي إعداد ق���رص الفالفل وس���ط حرب 
»احلمص« بني إسرائيل ولبنان بعدما قام طهاة 
لبنانيون بتحضير أكبر طبق من احلمص وأكبر 
صحن فالفل يتضم���ن 10452 دزينة فالفل في 

وقت سابق من الشهر اجلاري.

حطام الطائرة مشتعال وفي اإلطار طفل ناج وفتاة تبكي على قريب لها

أكبر صحن فالفل في لبنان جانب من احلملة

سارة الفضل

)رويترز ـ أ.ف.پ( بقايا حطام الطائرة املنكوبة  

وآخر يبدو محترقا في املستشفى احد الناجني يطمئن ذويه عبر الهاتف

مقتل 159 شخصًا في تحطم طائرة في جنوب الهند قادمة من دبي
نجاة 7 أفراد من بينهم 4 أطفال وانتشال 116 جثة حتى ظهر أمس

صاحب السمو عّزى الرئيسة الهندية بضحايا الطائرة

السفير السليمان يؤكد عدم وجود 
ركاب كويتيين على متن الطائرة المنكوبة

كونا: بعث صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية الى فخامة الرئيسة 
براتيبها باتيل رئيسة جمهورية الهند الصديقة 
عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا حادث حتطم طائرة الركاب الهندية، 

سائال املولى تعالى، ان يتغمد الضحايا بواسع 
رحمته وان مين على املصابني بسرعة الشفاء، 
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وس����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني.

اكد س���فيرنا ل���دى الهند س���امي محمد 
الس���ليمان عدم وجود كويتيني بني ضحايا 
الطائرة الهندية التي حتطمت في وقت مبكر 

صباح أمس.
 وقال ان الس���فارة مبجرد علمها بحادث 
حتطم الطائرة باشرت اتصاالتها مع مختلف 
الدوائ���ر الهندية املعني���ة للتأكد من وجود 

مواطنني كويتيني على متنها من عدمه.

 وأضاف ان االتصاالت مع مختلف اجلهات 
الهندية اكدت عدم وجود اي مواطن كويتي 
على منت الطائرة الت���ي كانت تقوم برحلة 
من دبي الى بنغالور وعلى متنها 166 راكبا، 
واعرب السفير السليمان عن تعاطفه العميق 
وخالص تعازيه الى احلكومة والشعب الهندي 
وأس���ر الضحايا على ه���ذا املصاب، متمنيا 

الشفاء العاجل للمصابني. 

واملطار لم تكن هناك مؤشرات على 
وجود أي مشاكل«.

 وذكرت محطات تلفزيونية ان 
الساعة  الطائرة حتطمت حوالي 
6.30 صباح امس واظهرت مشاهد 
انها ارتطمت مبنطقة  تلفزيونية 

أحراج.
وشوهدت السنة اللهب تتصاعد 
من احلطام في الوقت الذي كان فيه 
رجال االنقاذ يحاولون السيطرة 

على النيران.
 وقال كريش����نا وهو ناج آخر 
من احلادث »أثناء هبوطها أرض 
املطار انحرفت الطائرة وارتطمت 
بش����يء.. اندلع����ت به����ا النيران 
وس����قطت. نظرنا العلى ووجدنا 

فتحة فخرجنا منها«.
 واحلادث هو أول حتطم كبير 
يقع في الهند منذ أكثر من عش����ر 
سنوات. وشهدت البالد انتعاشة 
لشركات الطيران اخلاصة وسط 
تنامي الطلب عليها بني أبناء الطبقة 

املتوسطة في الهند.

 ويقول مسؤولون ان املؤشرات 
تشير إلى ان حتطم الطائرة حادث. 
وأفاد تقرير تلفزيوني بأن الطائرة 
ارتطم����ت بب����رج لل����رادار أثناء 

الهبوط.
 وقال في.بي أجاروال مدير هيئة 
املطارات الهندية للتلفزيون احمللي 
الطيار نداء استغاثة.  »لم يطلق 
وهذا يعني أنه بالنس����بة للطيار 

الهنود. ومن املرجح أن كثيرا من 
الركاب كانوا من العمال املهاجرين 
في دبي. والطيار صربي ويعتقد 

أنه يتمتع بخبرة كبيرة.
 وإير إنديا اكس����برس شركة 
طيران منخفضة التكاليف تديرها 
شركة إير إنديا للطيران اململوكة 
للدولة والتي تواجه منافسة متنامية 

من خطوط طيران خاصة.

وقفزنا منه����ا. فور هبوطها وفي 
غضون ثوان وقع هذا االمر«.

القنوات   وعرض����ت اح����دى 
التلفزيونية رجل اطفاء حامال بني 
ذراعيه ما يبدو انها بقايا مشوهة 
لطفل. وتناثرت اجلثث املتفحمة 

في منطقة تغطيها الغابات.
 وصرح مسؤول في إير إنديا 
بدبي ب����أن كل ركاب الطائرة من 

الهند � رويترز: حتطمت طائرة 
تابعة لش����ركة طي����ران إير إنديا 
اكس����برس قادمة من دبي خارج 
مطار في جن����وب الهند امس مما 
ادى الى مقتل 159 شخصا عندما 
شبت النيران فيها بعد أن جتاوزت 

املدرج وسقطت في غابة.
وقال انوب سريفاستافا مدير 
إير إندي����ا إن هناك ثمانية ناجني 
فقط مات احدهم مبجرد وصوله 
للمستش����فى ومن بني الناجني 4 
أطفال، والطائرة من طراز بوينج 
)737-800( وكان على متنها 166 
ش����خصا منهم أفراد الطاقم وإنها 
جتاوزت املدرج وسط هطول أمطار 
مبطار مانغالور في والية كارناتاكا. 
وقد مت انتشال 116 جثة حتى ظهر 

امس.
وقال براديب وهو عامل فني 
يعمل في دب����ي وجنا من احلادث 
للتلفزيون احمللي »لم يكن لدينا 
أمل ف����ي النجاة لكننا جنونا، لقد 
إلى جزأين  الطائرة  »انش����طرت 

الطاهي االسرائيلي امام قرص الفالفل


