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العصفورة

حريق في مبنى النيابة

أرج����ع أس��ي��ر ع��ل��ي��ه��م ال��ح��ك��م واح���د
ع��ش��رون يحكون وال��ل��ي منتبه واح��د
جفته وجافني وجافيته فالنقل واحد

ه��رج وم���رج م��ن قبيل الحكم ياذيني
• عي�سى القطامي

حكايات

العامة بالدمام

تدوير شامل!

�أخمدت فرق الدفاع املدين يف الدمام حريق ًا
ن�شب ظهر �أم�س يف مبنى النيابة العامة يف
املنطقة ال�رشقية.
و�شهد املبنى ت�صاعد �أل�سنة اللهب يف التلبي�سة
اخل��ارج��ي��ة للمبنى وامل��ك��ون��ة م��ن �صفائح
الأملنيوم ،ومل ت�سجل احلادثة �أي �إ�صابات
�أو وفيات.
وبدورها �أكدت النيابة العامة �أنه مل ينتج عن
احلريق �أي خ�سائر ب�رشية.
وذكر م�صدر يف النيابة العامة �أن الفرع مل يفقد
�أي معاملة نتيجة احلريق ،حيث �إن النظام
الإلكرتوين يحفظ جميع مرفقات الق�ضايا بنظام
مركزي تلقائي الن�سخ االحتياطي.
وتابع الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز،
�أمري املنطقة ال�رشقية ،احليثيات املتعلقة
بحادثة احلريق.

وض��ع وك��ي��ل وزارة اللمسات
النهائية على تدوير شامل،
سيتم اإلعالن عنه خالل أيام.

وسع صدرك

جعفر محمد
• الدخان يت�صاعد من مبنى النيابة

مقالة وزارة التربية

يهبا

...الذيب!  

مقولة الين�شتاين ع��رف من خاللها الغباء
ب�أنه «فعل ال�شيء ذاته مرتني بنف�س اال�سلوب
واخل��ط��وات وان��ت��ظ��ار نتائج خمتلفة» وهي
تنطبق  ٪100على وزارة الرتبية الكويتية منذ
ان�شائها ،وحتديدا يف مو�سم العودة للمدار�س،
فمنذ ما يقارب  30عام ًا وال���وزارة ترتكب
حماقات متكررة يف كل مو�سم لعودة املدار�س،
وتعيد امل�شاكل ذاتها يف كل مرة ،من جتهيزات
الف�صول ودورات املياه ال��ى ا�ستالم الكتب
وعدم اكتمال بقية املرافق ،وعلى الرغم من
تغيري الوزراء والوكالء واملدراء يف كل عام
او عامني� ،إال �أن موجة الغباء االين�شتاينية
م�ستمرة وبقوة ،فما ال�سبب يا ت��رى؟! انها
باخت�صار يا �سادة يا ق��راء م�شكلة النموذج
االول الذي يخاف الكل من تغيريه او تعديله،
فهناك ق�صة رواها يل احدهم تلخ�ص او�ضاعنا
كلها ،حيث طبخت الزوجة لزوجها �سمكة
قدمتها له وهي مقطعة ثالث قطع ،ما اثار
ا�ستغراب الزوج ف�س�ألها ملاذا قطعت ال�سمكة
هكذا؟ فقالت :ال اعلم لقد ر�أيت والدتي تقطعها
هكذا؟ فتوجه ال��زوج لوالدة زوجته و�س�ألها
عن �سبب تقطيع ال�سمكة ثالث قطع فقالت :ال
اعلم يا ولدي لقد ر�أيت والدتي تطبخها هكذا؟!
واحلمد لله �أن اجلدة حية ترزق ،فتوجه لها
الزوج «البطيني» و�س�ألها عن ال�سبب ف�أجابته،
ان مقالتي �صغرية يف زمننا يا ابني ،لذلك
�أجل ��أ لتقطيع ال�سمكة لأمتكن من قليها على
�أجزاء ،التفت الزوج الى زوجته وقال �ساخر ًا:
لديك ع�رشون مقالة بكل املقا�سات ولكن لديك
عق ًال بحجم عقل ال�سمكة.
وهكذا تعي�ش وزارة الرتبية يف املقالة ال�صغرية
التي كانت عند اجلدة ،رغم وجود �ألف مقالة
كبرية لديهم ،ف�إن تنظيم مو�سم العودة الى
امل��دار���س يحتاج لعقل ال ل�ضوابط اداري��ة
متحجرة ومنغلقة على منوذج و�ضعه �شخ�ص
عندما كان عدد املدار�س  20مدر�سة فقط.

أراد «ق���رد مهايطجي» أن
«ي��ت��م��ي��ل��ح» أم����ام ع���دد من
ال��غ��زالن ،ف��ق��ال« :ي��ا عيال،
هل تعلمون ان الذيب اللي
أكل قطيع الخرفان أعرفه عز
المعرفة ،وأمون عليه»؟
فارتعد أح��د ال��غ��زالن خوف ًا،
وان�����ح�����اش وه�����و ي�����ردد:
«يهبا الذيب ...ال يكون شبع
م��ن ال��خ��رف��ان وي��ب��ي يحول
على ال��غ��زالن ...ال يحوشك،
مو بايع عمري»!
ونمى إلى علم الذيب أن القرد
«يهايط» ،يعطي ضمانات
للحيوانات األليفة ،فعلق
مهدداً« :إذا انشفت الغابة،
حتى القرد أح ّلي فيه ،وخل
يفك عمره»!
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