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حكايات

يا باهي الخد وصلك صوبنا عوده

غزالن مرتزقة!

ال اتعذب الروح ارحم من ذوى عوده

يا منية القلب عندي صدتك عوده

دلّت «غزالن» الدرب وتدربت على أن

هجرت أنا الزاد من فرقاك يا خلي
• من�صور اخلرقاوي

«الغزالن» تتخبط هنا وهناك ،وسيأتي

بخيرها ،فقامت بالتحرك الجماعي

الخيانة!

التي

يستمتع

الجميع

اليوم الذي تسقط وتتساقط في بئر

انت�شار ال�سلبية والنظرة ال�سوداوية للدولة واحلكومة
واملجتمع مل تكن وليدة اللحظة ،بل بد�أت مع بداية �أول
انتخابات ملجل�س الأمة يف العام  ،1963حيث كان النواب
يعقدون ندواتهم االنتخابية ويقومون من خاللها بتوجيه
النقد للحكومة وال��وزراء على �سوء الأداء وتردي العمل
احلكومي ،وكان ذلك يتم بنطاق حمدود جد ًا لأن غالبية
النواب خالل فرتة ال�ستينات وال�سبعينات من النواب
املح�سوبني على احلكومة ونواب املعار�ضة ال يتجاوزون
عدد �أ�صابع اليدين.
ازدياد الظاهرة بد�أ خالل فرتة الت�سعينات خ�صو�ص ًا و�أن
التيارات ال�سيا�سية ب��د�أت حتقق جناحات جماهريية
من خالل ت�صيد �أخطاء احلكومة وامل�س�ؤولني يف الدولة
وتوجيه النقد اجلارح دون تقدمي �أي خطة لت�صحيح امل�سار
�أو امل�شاركة الفعالة يف حل تلك امل�شكالت التي تواجه
احلكومات املتعاقبة.
تلك الأو���ض��اع القائمة على اجل��دال والنقد والتجريح
ول�سنوات طويلة جعلت الطريق �إلى النجاح ال يتم �إال من
خالل اال�ستعرا�ض و«ال�شو» الإعالمي القائم على النقد اجلارح
والت�شهري بامل�س�ؤولني والفجور باخل�صومة ،لأن الغاية
�أ�صبحت تربر الو�سيلة ،فكثري لدينا ما ي�سمى «بالنا�شط
ال�سيا�سي» حتى �أ�صبح عددهم �أكرب من موظفي الدولة لكرثة
�إقامتهم الندوات وترززهم �أمام �شا�شات القنوات و�صفحات
اجلرائد لأجل التح�ضري خلو�ض انتخابات جمل�س الأمة دون
فكر ومنهج يقدمونه للدولة والوطن.
مل يكتف ال�سيا�سيون بذلك بل ادخلوا الريا�ضة بال�سيا�سة
وحولوا اجلامعة من مرفق تعليمي �إل��ى مرفق ي�صبح
ومي�سي ويتغذى بال�سيا�سة وكذلك االقت�صاد واملجتمع
حتى و�صلت ال�سيا�سة �إلى طالب املدار�س يف املراحل
االبتدائية واملتو�سطة لتنتقل �سلبية ال�سيا�سيني ونظرتهم
ال�سوداوية للدولة �إلى جميع �أفراد املجتمع الكويتي بال
ا�ستثناء.
فال يوجد حالي ًا �أي اجن��از �أو حدث ولو ب�سيط ًا حتى
�سمعنا ور�أي��ن��ا كم هي املبالغة يف النظرة ال�سلبية
ملوا�ضيع ب�سيطة حتدث يف جميع دول العامل ،وما ح�صل
يف ق�ضية قوانني املرور االخرية ومو�ضوع ارتفاع الب�صل
لي�ؤكد على الكم الهائل من النقد املبالغ فيه من �أفراد
املجتمع جتاه تلك امل�شكالت الب�سيطة جد ًا �إذا ما قورنت
مع م�شكالت الدول الأخرى.

مل �أ�ستغرب هذا التفاعل الذي عرب عنه الكثري من اال�صدقاء
والزمالء مع مقال االم�س عن جمعية ال�صحافيني ,فيبدو �أن
يف قلوب اهل ال�صحافة احلقيقيني غ�صة و�أمل ًا خفي ًا ,حركه ما
كتبته يف االم�س ,ومل يخل هذا التفاعل من �آراء متباينة مع ما
طرحته ,فهناك من المني على ق�سوة املفردات ,والبع�ض اتفق
على ان اجلمعية حتولت �إلى خيال م�آتة ,وجودها كالعدم
يف العملية التطويرية لل�صحافة و�أهلها ,وان اكرث ما لفت
انتباهي الر�أي الذي تبناه احد القريبني من اجلمعية وجمل�س
ادارتها ,حيث دعاين �إلى حتمل م�س�ؤوليتي ومقارعة احلجة
بالعمل والنقا�ش من خالل خو�ضي لالنتخابات املقبلة,
وهي دعوة جديرة باالحرتام ,ولكن كيف يل او لغريي من
املعرت�ضني على دور اجلمعية املرتاجع ,ووجود ا�شخا�ص
فيها م�ضى على جتربتهم اكرث من  30عام ًا دون اي جدوى
يف ظل اغالقهم للجمعية العمومية والتحكم يف قبول مدعي
ال�صحافة ,ومنهم على �سبيل املثال العبو املنتخب ومدربو
بع�ض االندية و�شيوخ ووزراء ال عالقة لهم بال�صحافة!
وهنا يقودين عقلي �إلى توجيه ا�سئلة للمخت�صني ومنهم ال�صديق
العزيز �سعد اخلراز وزير ال�ش�ؤون وهو املخت�ص بتنظيم عمل
اجلمعيات املتخ�ص�صة ,ف�إن �س�ؤايل له كالتايل :ملاذا ال تعمم
جتربة ال�صوت الواحد التي قادها ر�أ�س الدولة للربملان؟
والتي ق�ضت على الكثري من التكتالت االنتخابية وتبادل
امل�صالح ,والتي قامت على اثرها وزارة ال�ش�ؤون بتجربة
ال�صوت الواحد للجمعيات التعاونية ,لتاليف ال�سيطرة على
جمال�س االدارات �سنوات طويلة ,وكيف لنا يف ال�صحافة ان
نعدل النظام اال�سا�سي جلمعية ال�صحافيني ,والقائمون عليها
ي�سيطرون على القرار منذ ع�رشات ال�سنني؟ وبناء على ذلك
يكون جوابي لل�سائل الذي يحثني على خو�ض االنتخابات ف�إن
كان ال�صوت الواحد وح�سب التجربة يف الربملان قد جنح
يف حت�سني بيئة العمل التخ�ص�صي و�أعطى فر�ص ًا للمجاميع
ال�صغرية ان تعمل ,وقد اتخذت وزارة ال�ش�ؤون نف�س التجربة
للجمعيات التعاونية ,فلماذا ال متنحنا الفر�صة لتعديل
االعوجاج يف جمعيات النفع العام كلها ,كما هو احلال يف
مطالبات الهيئة العامة للريا�ضة ان يعمم ال�صوت الواحد
يف االندية الريا�ضية ,ومنها على وجه اخل�صو�ص  ,جمعية
ال�صحافيني واعادتها للواجهة بفكر متجدد ,يتما�شى مع
ر�سالة الدولة االعالمية؟ و�إال ف�إن �سعد اخلراز وزير ال�ش�ؤون
يرى ان ال�صوت الواحد يف الربملان غري جدير بالتعميم
لف�شله؟ �أنتظر االجابة والتو�ضيح وعليه �سيكون يل كالم �آخر
ح�سب ما �ستجلبه الأيام من متغريات ,نكون عندها قد بلغنا
يف �صدق نوايانا ما نطبقه يف افعالنا نحو جمعية �صحافيني
فاعلة بدماء جديدة.

مواقيت الفجر  4.42الشروق  6.01الظهر  11.58العصر  3.22المغرب  5.55العشاء 7.11
الصالة

وزير التربية يأمر بالتحقيق في واقعة
االعتداء على تلميذ
جميع �أطراف امل�شكلة وامل�شاركني
يف احلادثة وكذلك من قام بعملية
الت�صوير ،و�سيتم اتخاذ اجراءات
م�شددة بحقهم ،كما جرى حتويل
امل��و���ض��وع لل�ش�ؤون القانونية
باملنطقة التعليمية لإج���راء
الالزم.
كما �أكدت وزارة الرتبية حر�صها
على احلفاظ على �سالمة ابنائنا
الطلبة والطالبات وحمايتهم من
�أي �أ�رضار قد تلحق بهم ،م�شرية ان
مثل هذه احل��وادث تعترب خروجا

«الداخلية» :ال صحة
إلصابات خطيرة بين
طلبة مدرسة الشرطة
كتب حم�سن الهيلم:

عن امل�ألوف وا�ستثناء ،م�ؤكدة
بالوقت ذاته حر�صها على تدعيم
الكادر التدري�سي بكادر االخ�صائيني
النف�سيني واالجتماعيني للتعامل
مع الطلبة
كما ودعت الوزارة الى االبتعاد عن
هذه الت�رصفات وحث الأبناء على
حماربة املظاهر ال�سلبية� ،إميانا
وتقديرا للدور الرتبوي والتعليمي
والوطني ،مع �أهمية تكاتف كافة
اجلهود للحفاظ على �أمن و�سالمة
املتعلمني.

نفت الإدارة العامة للعالقات
والإعالم الأمني بوزارة الداخلية
يف بيان تو�ضيحي ما مت تداوله
على بع�ض م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي بدخول عدد من طلبة
�أكادميية �سعد العبد الله للعلوم
الأمنية مل�ست�شفى ال�صباح.
و�أو���ض��ح��ت الإدارة �أن الطلبة
املعنيني باخلرب تابعيو للدفعة
اجل��دي��دة امللتحقة مبدر�سة
ال�رشطة وعددهم « »700طالب،
و�أن حالة من الإعياء والتعب
جاءت نتيجة التمارين اليومية
املعتادة وانتقالهم من احلياة
املدنية �إلى احلياة الع�سكرية،
وهذا ما يتطلب �أداء التدريبات
واملهارات الع�سكرية ما ترتب
عليه نقل عدد حمدود من طلبة
�ضباط ال�صف امللتحقني مبدر�سة
ال�رشطة �إلى م�ست�شفى ال�صباح
ب�إ�صابات متنوعة ب�سيطة نتيجة
الإرهاق والتعب و�أنهم يحظون
بالرعاية الطبية الكاملة.
وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الأمنية �أنه
ال يوجد �أي تع�سف مع الطلبة
اجلدد يف التمارين املعتادة,
ومت االطمئنان على �صحة الطلبة
وال توجد �إ�صابات خطرية بينهم
كما مت تداوله على بع�ض مواقع
التوا�صل االجتماعي.
و�أ�ضافت الإدارة �أنه مت ت�شكيل
جلنة حتقيق للوقوف على �أ�سباب
وحيثيات هذه احلادثة.

«الصحة العالمية» تدعو إلى االستعداد للدمار المحتمل

العالم سيواجه انتشاراً جديداً لإلنفلونزا
وم�ستعدين ،فتكلفة انت�شار وا�سع
للإنفلونزا �ستفوق بكثري ثمن �إجراءات
الوقاية».
ون��ت��ج �أح���دث انت�شار للإنفلونزا
ع��ن ف�يرو���س «�إت�ش�1إن »1ال��ذي
انت�رش يف �أرج���اء العامل يف عامي
 2009و .2010و�أظ��ه��رت درا�سات
عن ه��ذا االنت�شار �أن واح��دا من كل
خم�سة من �سكان العامل �أ�صيب يف
العام الأول وبلغ معدل الوفيات
.٪ 0.02
ويحذر خ�براء ال�صحة العامليون
واملنظمة من خطر حت��ور فريو�س
�أكرث خطورة من فريو�سات الإنفلونزا

وانتقاله من احليوانات �إلى الب�رش
لي�صيب مئات الآالف.
وفريو�سات الإنفلونزا عديدة ومتغرية
وت�صيب نحو مليار �شخ�ص كل عام
يف مو�سم انت�شارها .ومن بني حاالت
الإ�صابة هناك ما بني ثالثة ماليني
وخم�سة ماليني حالة خطرية ت�ؤدي
�إلى وفاة ما بني � 290ألف ًا و� 650ألف ًا
كل مو�سم.
ومتنع الأم�صال �إ�صابة البع�ض وتو�صي
منظمة ال�صحة العاملية بالتح�صني
ال�سنوي خا�صة للعاملني يف قطاع
الرعاية ال�صحية والأك�ث�ر عر�ضة
للمر�ض مثل كبار ال�سن والأطفال.

ت��داول رواد و�سائل التوا�صل
االجتماعي �رشيطا م�صورا ير�صد
حلظة قيام ج��رذ ب�رسقة حمل
للمجوهرات ويفر ه��ارب��ا يف
مدينة بانتا الهندية.
وبعد �أن اكت�شف �صاحب املحل
اختفاء املجوهرات الثمينة،
ا�شتبه مبوظفيه .ولكن بعد
م�شاهدة فيديو م��ن كامريات
املراقبة مت اكت�شاف الل�ص.
ووف��ق��ا مل��ال��ك امل��ت��ج��ر ،ف ��إن
اجلرذ ،والذي يعتربه ال�سكان
املحليون ناقال للإله غاني�شا
يف الديانة الهندو�سية� ،رسق
املجوهرات لإعطائها للإلهة
بارفاتي.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح
ايميل رئيس التحريرSabah@alshahedkw.com :

• ه �ل��ه ح �م��د ح �س��ن ,زوج� ��ة راش� ��د ه �م �ي �ج��ان مرشد

ال �ع ��ازم ��ي 65 ,ع��ام�اً� ,شيعت ,ال��ع��زاء :جابر
العلي ,ق� ,6ش ,22م ,34ت- 60604500 :
.96669238

• ودي��دة ح��ام��د شعبان ,ارم�ل��ة فهد ص��ال��ح الرقيب,

 72عاماً ,الت�شييع ال�ساعة التا�سعة من �صباح
اليوم ,الرجال :فنيطي�س ,ق� ,1ش ,101م,71
الن�ساء :ال�ساملية� ,شارع البحرين ,ق ,4ج,5
م ,1مقابل انرتنا�شيونال ,ت.97322737 :
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العصيمي :النقابة ستقوم بتوكيل محام للدفاع عن موظفي الهيئة

ضابط يتهجم على مفتشي «القوى العاملة»
بعد ضبط عمالة مخالفة في مطعمه
كتب �أحمد احلربي:
ك�شفت م�صادر مطلعة لـ «ال�شاهد» �أن
�ضابطا يف وزارة الداخلية و�صاحب
مطعم �شهري قام بالتهجم على مفت�شي
اللجنة امل�شرتكة يف الهيئة العامة
للقوىالعاملة بعد �أن قاموا ب�ضبط عدد
من العمالة املخالفة يف املطعم حيث
�سجل ال�ضابط ق�ضية تهديد بالقتل �ضد
احد املفت�شني.
و�أ�شارت امل�صادر �إلى �أن املباحث
قامت باقتحام املبنى ل�ضبط املفت�ش

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

• طائرة كهربائية حتمل اسم الفا الكترو

ي�ستطيع �سكان الإم��ارات اعتبارا من
�أك��ت��وب��ر املقبل ا�ستئجار طائرات
كهربائية ومن ثم التحليق بها �رشط
تلقي التدريب ال�لازم لذلك بح�سب
�أكادميية التدريب الفني الإماراتية.
وقالت الأكادميية ان التحليق بهذه
الطائرات متاح لل�شباب من عمر 14
عاما عقب اجتيازهم فرتة التدريب يف
نادي طريان غنتوت يف �أبوظبي.
وقال رئي�س جمل�س �إدارة الأكادميية
الح��ج الفال�سي �إن ت�صنيع الهيكل
اخلارجي للطائرة الكهربائية مت يف
�سلوفينيا ،فيما جرى جتميع كامل
الطائرة وتركيب بطارياتها وحمركها
الكهربائي ب�أيد �إماراتية  100٪داخل
الإمارات ،م�شريا �إلى �أن هذه الطائرات
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سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

دون وج��ود �إذن �ضبط من النيابة،
م�ؤكدة يف الوقت نف�سه ا�ستنكار هيئة
القوى العاملة ه��ذا الت�رصف غري
القانوين.
كما �أكدت امل�صادر �أن احلملة التي
قامت بها اللجنة امل�شرتكة ال�شهر
املا�ضي على عدد من املطاعم والتي
مت خاللها �ضبط ه����ؤالء العمال
املخالفني ت ��أت��ي ح�سب النظم
واللوائح املعمول بها واالتفاق بني
اجلهات املعنية مبا فيها وزارة
الداخلية الفتة �إل��ى �أن ال�ضابط

اإلماراتيون يستطيعون التحليق
بطائرات كهربائية ...أكتوبر المقبل

جرذ يسرق محل

مجوهرات في الهند

• عبدالرحمن رشدان بنيان املطيري 94 ,عام ًا� ,شيع,
الرجال :العزاء باملقربة ,ت.66666188 :
• ن�شمية �ساكت هندي ,ارملة غ��ايل �رشيدة
العنزي 77 ,عاماً� ,شيعت ,مبارك الكبري ,ق,3
�ش ,6م ,7ت.99394011 - 66666753 :
• محمود توفيق احمد ش�ه��اب 61 ,عاماً� ,شيع,
ال��رج��ال :ج��اب��ر ال��ع��ل��ي ,ق� ,2ش ,7م,4
الن�ساء :الفيحاء ,ق� ,7ش الفرزدق ,م ,4ت:
.99772718 - 99494570

جعفر محمد

«الصحافيين» بالصوت الواحد

المعنويات!

قالت منظمة ال�صحة العاملية �إن
العامل �سيواجه حتما انت�شارا جديدا
للإنفلونزا ويحتاج لال�ستعداد للدمار
املحتمل الذي ميكن �أن ي�سببه ذلك
وعدم اال�ستهانة باملخاطر.
وق��ال��ت املنظمة �أم�����س الأول لدى
ا�ستعرا�ضها خطة عاملية ملكافحة
املر�ض الفريو�سي واتخاذ التدابري
الوقائية قبل انت�شار عاملي حمتمل �إن
ظهور وباء جديد «�أ�صبح م�س�ألة وقت»
ولي�س جمرد احتمال.
و�أ�ضاف املدير العام للمنظمة يف
بيان «التهديد ب��وب��اء الإنفلونزا
حا�رض جدا ...يتعني �أن نكون يقظني

وسع صدرك

• جحا

النظرة السلبية وتحطيم

وجه وزير الرتبية وزير التعليم
العايل د.حامد العازمي ب�رسعة
فتح حتقيق مو�سع باحلادث الذي
ان��ت����شر ع�بر مقطع م�����ص��ور على
و�سائل التوا�صل االجتماعي من
اعتداء تلميذ على زميله بال�رضب،
راف�ضا اي تهاون يف تطبيق اللوائح
والنظم املدر�سية على التالميذ
امل�شاركني باالعتداء.
و�أعلنت الوزارة �أنه مت التعرف على

تمجده.
مقابل تغريدات ّ

إال أنها فشلت في المهمة الحقيرة!

عويد الصليلي

كتب حم�سن الهيلم:

مغرد طلب من قيادي  200دينار

لتحقيق أهداف رخيصة بثمن بخس

«تذل روحها دوم» وارتمت في أحضان
«تيران» ال يريدون خيراً للغابة ،اآلمنة،

المستقرة،
من وحي القلم

مغرد رخيص

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

�صديقة للبيئة وتعد الأولى من نوعها
يف منطقة ال�رشق الأو�سط ،وحتمل ا�سم
« �ألفا الكرتو».
و�أو�ضح �أن الطائرة ،التي ي�صل �سعرها
�إلى � 400ألف درهم ت�ستطيع التحليق
بارتفاع � 13أل��ف قدم وب�رسعة 180
كيلومرتا يف ال�ساعة ،ومل���دة 90
دقيقة كاملة با�ستخدام بطاريتني من
الليثيوم ،ت�سمح �إحداهما بالطريان
لن�صف �ساعة �إ���ض��اف��ي��ة يف ح��االت
الطوارئ.
و�أفاد ب�أن الطائرة حتتوي على دراجتني
كهربائيتني ،يتم حملهما على متنها
وا�ستخدامهما للتنقل عند الهبوط على
الأر�ض داخل النادي ،فيما ال تتجاوز
مدة �شحنهما  15دقيقة.

التوزيع واالشتراكات
تلفون22458460 - 22458170 :
الجهات الرسمية والمؤسسات
 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

ميتلك نفوذا قويا حيث ا�ستطاع �إخالء
�سبيل العمالة املخالفة ،من نظارة
احلجز دون احل�صول على �إذن م�سبق
من قبل اللجنة امل�شرتكة ما يعد
خرقا للقانون.
من جانبه ،ا�ستنكر رئي�س نقابة
العاملني يف الهيئة العامة للقوى
العاملة فهد الع�صيمي ،الواقعة ،ودعا
�إلى حماية موظفي الهيئة من تعر�ضهم
للإ�ساءات خالل ت�أدية واجبهم ،م�ؤكدا
�أن النقابة �ستقوم بتوكيل حمام للدفاع
عن حقوق املفت�ش.

البشر يسكنون

القمر في غضون
 10سنوات

ق�����ال م���دي���ر ن���ا����س���ا جيم
ب��ري��دي��ن�����س��ت��اي��ن� ،إن رواد
الف�ضاء �سيحطون على القمر
يف �أق��ل من � 10سنوات ولهم
هدف واحد فقط وهو البقاء،
م�ؤكدا على �أنه �ضاعف اخلطط
لإر�سال الب�رش �أوال �إلى القمر
ث��م �إل��ى امل��ري��خ ،مبيزانية
تُ قدر بنحو  21مليار دوالر يف
عام .2020
ويقول بريدين�ستاين انه مع
امليزانية اجلديدة ،التي متثل
ما يقرب من  6%زي��ادة عن
العام املا�ضي ،ف�إن «نا�سا»
�ستكون على الطريق ال�صحيح
يف جعل الب�رش يعي�شون على
القمر بحلول .2028
وت��اب��ع� :سنذهب �إل��ى القمر
يف ال��ع��ق��د ال����ق����ادم ،مع
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا املبتكرة
واجلديدة ونظم ال�ستك�شاف
املزيد من املواقع عرب �سطح
القمر �أكرث من �أي وقت م�ضى،
ه��ذه امل���رة ،عندما نذهب
�إل���ى ال��ق��م��ر��� ،س��وف نبقى،
�سن�ستخدم ما نتعلمه ونحن
من�ضي قدما �إلى القمر التخاذ
قفزة عمالقة يف �إر�سال رواد
الف�ضاء �إلى املريخ.
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