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| كتب عزيز أحمد
وعلي التركي |
أخ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق ان ـ ـ ـ ــدل ـ ـ ـ ــع ف ــي
ص ــال ــة ألـ ـع ــاب وم ـق ـصــف مــدرســة
الحميضي االبتدائية في منطقة
العيون ،وأثــار هلع أولياء األمور
خــوفــا عـلــى ف ـلــذات أك ـبــادهــم ،لكن
س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا ت ـ ـبـ ــدد ق ـل ـق ـه ــم ب ـعــد
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى ألـ ـسـ ـن ــة ال ـل ـه ــب
واقتصار الخسائر على األشياء
املادية.
عمليات اإلدارة العامة لإلطفاء
ت ـل ـق ــت ص ـ ـبـ ــاح أم ـ ـ ــس بـ ــاغـ ــا عــن
انـ ـ ـ ـ ــدالع ال ـ ـن ـ ـيـ ــران ف ـ ــي امل ـ ــدرس ـ ــة،
ف ـهــرع إطـفــائـيــو مــركــزي الـجـهــراء
وال ـح ــرف ــي يــراف ـق ـهــم رجـ ــال األم ــن
واملـسـعـفــون إل ــى امل ـك ــان ،ليتضح
أن ألسنة اللهب شبت فــي صالة
ألعاب رياضية ومقصف املدرسة،
وسببت األدخـنــة سحابة ســوداء
في سماء الجهراء.
وقـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر إط ـ ـفـ ــائـ ــي إن «
األم ـ ـن ـ ـيـ ــني سـ ـ ــارعـ ـ ــوا إل ـ ـ ــى إغ ـ ــاق

الغيث لـ «الراي»:
الطالب يستأنفون
دراستهم يوم األحد

قلق بني أولياء األمور

ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق امل ـ ـ ــؤدي ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى امل ـ ــدرس ـ ــة
لـتـسـهـيــل م ـه ـمــة رجـ ـ ــال اإلطـ ـف ــاء،
وت ــم إخـ ــاء امل ــدرس ــة م ــن ال ـطــاب
وامل ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــني والـ ـ ـع ـ ــامـ ـ ـل ـ ــني ف ـي ـه ــا
وتــأمـيـنـهــم بــأق ـصــى س ــرع ــة ،كما
عملوا على تهدئة وطمأنة أولياء
األمــور الذين هرعوا إلــى املدرسة
ب ـ ـعـ ــد مـ ـع ــرفـ ـتـ ـه ــم ب ـ ـمـ ــا ح ـ ـصـ ــل».

وأضاف أن «رجال اإلطفاء تمكنوا
مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـحـ ــريـ ــق،
بـعــدمــا الـتـهــم الـصــالــة الــريــاضـيــة
واملقصف ،وفتحت اإلدارة العامة
ل ــإلط ـف ــاء تـحـقـيـقــا ل ـل ــوق ــوف على
أسبابه ومابساته ،كما ُس ّجلت
قضية بالواقعة في مخفر منطقة
تيماء» .ومــن جانبه ،صــرح مدير

منطقة الـجـهــراء التعليمية وليد
ال ـغ ـيــث ل ـ ـ «الـ ـ ـ ــراي» ب ــأن«ال ـت ــدخ ــل
الـســريــع فــي املــدرســة بـعــد إن ــدالع
الحريق حال دون حدوث إصابات
سـ ـ ــواء ب ــني ال ـط ـل ـبــة أو ال ـعــام ـلــني
ح ـي ــث ت ــم إخـ ــاؤهـ ــا م ــن ال ـط ــاب
ّ
واملعلمني واإلداريــني ،فيما تولت
فرق اإلطفاء التعامل مع الحادث

على وجه السرعة».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن «إدارة م ـن ـط ـقــة
ال ـ ـج ـ ـه ـ ــراء الـ ـت ـع ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ت ـن ـت ـظــر
ت ـ ـقـ ــريـ ــر اإلطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء مل ـ ـعـ ــرفـ ــة س ـبــب
الـ ـح ــري ــق» ،م ــؤكـ ـدًا أن «األض ـ ـ ــرار
مادية وسيستأنف طلبة املدرسة
دراسـ ـتـ ـه ــم ب ـش ـك ــل ط ـب ـي ـعــي ي ــوم
األحد».

دماء كويتي سالت بطعنتني من «ابن ديرته» في تايلند!
| كتب عبدالعليم الحجار |
أل ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـق ـ ــاطـ ـ ـع ـ ــة
ت ـشــون ـبــوري الـتــايـلـنــديــة القبض
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ــراه ـ ـ ــق كـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــي ،س ـ ــدد
طعنتني إلى أحد مواطنيه أمس،
خـ ــال م ـش ــاج ــرة ن ـش ـبــت بينهما
داخ ــل متجر مستلزمات منزلية
ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة بـ ــاتـ ــايـ ــا ال ـس ــاح ـل ـي ــة
السياحية.
وقــال رئيس جهاز أمــن املدينة
الـ ـعـ ـقـ ـي ــد أب ـ ـي ـ ـت ـ ـشـ ــاي ك ــروبـ ـفـ ـي ــت
إن مـ ـس ــؤول ــي امل ـت ـج ــر اس ـت ــدع ــوا
ال ـش ــرط ــة إل ـ ــى مـ ـس ــرح ال ـجــري ـمــة،

وســارع ضباط دوريــة إلــى هناك،
حـ ـي ــث وج ـ ـ ـ ــدوا م ــراهـ ـق ــا م ـصــابــا
بطعنتني في ظهره ،وأسعف إلى
املستشفى.
وأوض ــح أن الـتـحــريــات كشفت
ع ــن أن املـشـتـبــه الـ ــذي ت ـ َّـم ضبطه
كــويـتــي الـجـنـسـيــة ،والذ بــال ـفــرار
مــن مــوقــع ال ـحــادث ،لكن األمنيني
نـجـحــوا الح ـقــا ف ــي إل ـق ــاء القبض
عليه وتحريز اداة الجريمة.
ووفـ ـ ـق ـ ــا مل ـح ـض ــر الـ ـتـ ـح ــري ــات،
فـ ــإن امل ــراه ـق ــني ال ـكــوي ـت ـيــني ،هما
ســائ ـحــان وك ــان ــا «ي ـش ــرب ــان» معا
فــي أح ــد ال ـف ـنــادق ،عـنــدمــا نشبت

بـيـنـهـمــا م ـش ــادة وح ـ ــاول صــديــق
لـهـمــا )كــوي ـتــي ث ــال ــث( أن يتدخل
لتهدئتهما.
وفي وقت الحق ،خرج املراهقان
م ــن ال ـف ـنــدق وتــوج ـهــا إل ــى متجر
ل ـب ـيــع امل ـس ـت ـلــزمــات امل ـنــزل ـيــة كما
تبعهما زميلهما ،وتشاجرا ثانية
حتى أق ــدم أحــدهـمــا على تسديد
طعنتني إلى اآلخر ثم َّ
فر هاربا.
ووفقا ملا رصدته كاميرا مراقبة
مـثـبـتــة ف ــي امل ـت ـجــر ،ف ــإن املـعـتــدي
استخدم سكينا لطعن الضحية،
بـيـنـمــا ح ــاول مــواطـنـهـمــا الـثــالــث
التدخل ثانية با جدوى.
صورة من كاميرا مراقبة رصدت املشاجرة

| ريم الميع |
لــو لــم تكن تحب عملك ملــا ذهبت إليه
في عيد الحب ،لكن الــدوام كما يريدك أن
تسميه ال يـبــادلــك هــذا الـحــب وال يريدك
أن تحبه ولو من طرف واحد ،ألنه قرر أن
يكرهك في عيشتك لتكرهه.
تصلك ورقة في يوم هو  14فبراير 2017
تسألك أيــن كنت في يــوم  6أكتوبر 2016
وتنتظر منك إجابة صادقة وصريحة لن
تملكها ما لم تكن من أبطال حرب أكتوبر
املرابطني على الجبهة وقتها ،فمن يذكر
في زمن النسيان وعصر تسارع األحداث
مــاذا تعشى أمس حتى ولو كان يخضع
لحمية قاسية تحد خياراته.
م ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـج ـ ـعـ ــل إدارة ص ـ ــارم ـ ــة
ومـنـضـبـطــة ت ـتــذكــر تـسـيــب مــوظــف بعد
مضي ستة أشهر على انفاته ،وملــاذا لم
تتخذ اإلج ــراء ال ــرادع حيالها فــي وقتها
ك ـج ــرم م ـش ـهــود ه ــل ألن ـه ــا ك ــان ــت غــائـبــة
أو م ـغ ـي ـبــة وش ــري ـك ــة ف ــي هـ ــذا االن ـف ــات
وال ـت ـس ـي ــب وع ـل ـي ــه ي ـح ــق ال ـ ـسـ ــؤال :وه ــل
يضبط منفلت منفلتا؟
ثــم مــن حــدد االنـضـبــاط مــن االنـفــات؟
جهاز غبي يسهل التذاكي عليه بالتغابي
حفاظا على ذكائك الذي يقول لك:
داوم ثم داوم ثم داوم وإياك أن تشتغل
دعنا نشتغل وننشغل فيك.
يصبح السؤال مستحقا :هل الكويتي
متسيب؟ الكويتي مبدع حتى في تسيبه
ي ـمــأ ك ــل م ـك ــان ح ـض ــورًا وال يـغـيــب عن
مـكــان عمله وإن تغيب أع ــذاره الجاهزة
تحضر بداله.
ول ـ ـ ــم ه ـ ـ ــذا اإلبـ ـ ـ ـ ـ ــداع ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا املـ ـج ــال
تـ ـح ــدي ــدا؟ ألن االدارات ال ـغ ـب ـيــة ت ــذاك ــت
عـلـيــه لـتـحـجــب اب ــداع ــه ف ــي م ـج ــال عمله
الـ ـ ــذي ي ـف ـضــح غ ـب ــاء ه ــا ف ــاش ـت ــرى عـقـلــه
ليستثمره في نجاحات شخصية عجزت
مـحــدوديــة أفــق مسؤوليه عــن مواكبتها
أو اسـتـثـمــارهــا لصالحها فـلـجــأت نحو
تهميشها والتقليل منها.

ث ــم راح ــت تـتـحــدث ع ــن خـطــط عمرها
ت ـ ـجـ ــاوز الـ ـث ــاث ــني عـ ــامـ ــا وهـ ـ ــي ع ــاج ــزة
ع ــن إدارة أزم ـ ــة ع ـم ــره ــا ث ــاث ــون ثــانـيــة
ألنها باختصار ال يمكنها التقدم نحو
املستقبل وه ــي مشغولة بماضيها عن
حاضرها ومشغولة بغيرها عنها.
كيف يمكن أن نـصــدق إدارة مشغولة
بمطاردة موظفيها؟
انـهــا تملك وقـتــا تخطط فـيــه لثاثني
س ـن ــة م ـق ـب ـلــة مـ ــن دون ان يـ ـك ــون ضـمــن
أولوياتها تشجيع ثروتها البشرية على
اإلنجاز وليذهب االنضباط والروتني الى
الجحيم ليحل محله اإلب ــداع واالبـتـكــار
الامحدودين بزمان ومكان ،ألن املوظف
اذا أحب دوامه بات فيه ليلته وما غادره
اال انتظر العودة اليه شوقا ولهفة.
أمــا التطفيش فلن ينتج شيئا سوى
ال ـت ـط ـن ـيــش وت ــأل ـي ــف األعـ ـ ـ ــذار وال ـح ـجــج
الــواه ـيــة املـخـتـلـقــة ال ـتــي ال تـنـتـهــي كــذبــا
وه ــم ي ـعــرفــون أن ـهــا ك ــذب ويـسـتـمـتـعــون
بالكذب عليهم ليكذبوا في املقابل.
وإال كيف يمكن ملــواطــن غلبان يغادر
مكتبه وينسى مفتاح سيارته في درجه
أن يجيب عن سؤال ال معنى وال قيمة له
وال فائدة منه لتطوير الخطط املستقبلية
على ما قال الساخر جال عامر«:األنظمة
املتخلفة تجمع معلومات عن مواطنيها
أكثر مما تجمع عــن أعــدائـهــا ،فأنا واثــق
ان أجهزة األمــن تعرف خــال أم جــدي وال
تعرف االسم الرباعي لنتنياهو»
وال ـ ـشـ ــيء ب ــال ـش ــيء ي ــذك ــر مـ ـ ــاذا يـنـفــع
إدارة تـخـطــط لـلـعــام  2050م ـكــان وجــود
موظفيها في يوم  6أكتوبر  2016لتسألك
عنه يوم  14فبراير  2017وأين كانت هي
في هذا اليوم؟
وهــل يذكر أحــد ممن قــرأ الـكــام أعــاه
أين كان في هذا اليوم؟
@reemalmee

