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أرج������ع أس���ي���ر ع��ل��ي��ه��م ال���ح���ك���م واح����د
ع���ش���رون ي��ح��ك��ون وال���ل���ي م��ن��ت��ب��ه واح���د
جفته وج��اف��ن��ي وج��اف��ي��ت��ه ف��ال��ن��ق��ل واح��د
ه����رج وم����رج م���ن ق��ب��ي��ل ال��ح��ك��م ي��اذي��ن��ي
• عي�سى القطامي

أحد وخميس

أ.د .علي الزعبي

العصفورة

سفارتنا بواشنطن تدعو المواطنين
لالبتعاد عن مسار إعصار «فلورنس»
دعت �سفارتنا يف وا�شنطن املواطنني
املتواجدين يف املناطق ال�ساحلية
ال��واق��ع��ة ���ض��م��ن م�����س��ار اع�صار
«فلورن�س» الى مغادرتها على الفور
مهيبة باجلميع اخذ احليطة واحلذر
وات��خ��اذ التدابري ال�لازم��ة لت�أمني
�سالمتهم.
وقالت ال�سفارة انها وبالتن�سيق مع
املكاتب الفنية امللحقة تقوم بو�ضع
خطط الطوارئ للتعامل مع تداعيات
االع�صار بالن�سبة للمر�ضى والطلبة
املتواجدين يف املناطق الواقعة
�ضمن م�ساره.
و�شددت على �رضورة اتباع التعليمات

غياب...وكالء!

زلزال قوته
 5.3درجات
في غرب
نيكاراغوا

والتوجيهات ال�صادرة عن ال�سلطات
املحلية االمريكية ملواجهة هذه
العوا�صف وت�أمني �سالمتهم.
وحثت ال�سفارة املواطنني والطلبة
على اال�ستمرار بالتوا�صل معها
وذل���ك الط�لاع��ه��ا ع��ل��ى او�ضاعهم
يف ظل ه��ذه االح���وال اجلوية على
االرق�����ام ال��ت��ال��ي��ة:رق���م ط���وارئ
�سفارة الكويت ،+12022620758
رق����م ط�����وارئ امل��ك��ت��ب ال��ث��ق��ايف
 ،+12023642104رق��م ط��وارئ
املكتب ال�صحي ،+12023202415
رق���م ط����وارئ امل��ك��ت��ب الع�سكري
.+12028180666

فوجئ مسؤول بغياب جميع

الوكالء المساعدين بالوزارة ،وقال:
«يصير خير...يوم األحد».

ق��ال��ت هيئة امل�سح
اجليولوجي االمريكية
ام�س ان زل��زاال قوته
 5.3درج��ات وقع على
بعد  29كيلو مرتا �إلى
اجل��ن��وب الغربي من
مدينة ن��اغ��اروت��ي يف
نيكاراغوا وعلى عمق
 111كيلو مرتا.

بالكوترة!...

حرامي  ..والطق حامي!!
منذ ا�سبوع وال�رضب «حامي» بني اطراف �سيا�سية حملية
ع��دة ،يدعي كل منها �أن��ه هو «ال�رشيف» واالخ��ر هو
«احلرامي» ،ويرى هذا «الفريق» �أنه �صاحب طرح وطني
وي�صنف الفرق االخرى على انها �صاحبة ت�رصفات فا�سدة
و�ضد م�صلحة البلد! يتباكون جميعا على �سمعة البلد
وم�صلحته و�أن م�ستقبل املواطنني جمهول �إن ا�ستمر هذا �أو
ذاك يف قيادة املجتمع و�إدارة البلد  ..وانهم –�أي كل فريق
من الفرق املت�صارعة -فقط من ميثل احلل االح�سن واال�سلم
واالف�ضل لقيادة البلد!
�شخ�صيا  ..ال �أرى فرق ًا بني هذا الفريق �أو ذاك .. ،لأن
االجندة «اخلفية» لكل منهما ترتكز يف توجهاتها على
نزعات �شخ�صانية تخدم م�صالح الفريق والداعمني له،
كما تنزع �إلى تدمري م�صالح االطراف االخرى ب�أي �شكل
من اال�شكال .ب�رصيح العبارة� ،إن حقيقة ال�رصاع الدائر
هو حول «امل�صالح» اخلا�صة لكل فريق� ،أما قولهم �إنهم
يعملون من اجل الوطن واملواطن فهو لي�س �إال رتو�شا
�ضبابية اللون الخفاء هذه احلقيقة «اخلبيثة» من جهة،
ولإ�ضفاء خا�صية الوطنية على توجهها غري املعلن من
جهة اخرى.
من يقود هذه احلمالت امل�سعورة من هذا الفريق �أو ذاك
هم يف غالب الأمر �شخ�صيات معروفة و�إن كان بع�ضها
يت�سرت خلف ا�سماء وهمية وح�سابات اخبارية تعمل بنف�س
الآلية ! فقد مت تدجيج كل فريق مبعلومات «معلبة» ترفع
من قدر وقيمة واهمية هذا الطرف �ضد االطراف االخرى،
ومب�ستندات بع�ضها �صحيح وبع�ضها مزور .املالحظة
امل�ضحكة املبكية يف نف�س الوقت � ..أن من كانوا مع
ه��ذا الطرف ،وكانوا يعتربون من حماربيه العتاة،
انقلبوا بني يوم وليلة �إلى الطرف النقي�ض والذي كانوا
«ي�شتمونه» ليل نهار!! وهنا يت�ضح لنا �أن ال املبادئ وال
املعايري االخالقية تتمثل يف نف�سيات من «ازعجونا» ليل
نهار باملواالة لهذا الطرف �أو ذاك!
ما يفرحني جدا � ..أن «الفخار» بد�أ يك�رس بع�ضه ،وب�شكل
تلقائي و�سل�س!� إن ال�رصاعات بني الفرق املتخا�صمة
واخلالفات بني اع�ضاء كل فريق ،والتي ظهرت معها
الف�ضائح «املجلجلة» لكل فريق وتابع ،ما هي �إال «رحمة»
لهذا البلد .لقد ف�ضحهم �رصاعهم املحموم واملجنون عند
املواطنني الذين مل يعد لديهم ذرة �شك ب�أن امل�صالح هي
من تت�صارع ولي�ست القناعات �أو التوجهات الفكرية .هذا
الوعي اجلديد �أراه �أمر ًا جيد ًا ونتائجه م�ستقبال �ستكون يف
�صالح البالد والعباد.

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

حكايات

أبلغ «ثور شايف عمره» غزا ً
ال بأن
يأتي بغزالة «موبالعة العافية»

بالكوترة ،ليغسل شراعها وشراع
أب��وه��ا ،ب��ع��د أن ت��م��ردت عليه،
وص��ارت مصدر قلق بالنسبة له،

تمشي وتسولف!

ال��غ��زال ،نصح ال��ث��ور ب��أن يهدئ
اللعب وأن يعطي الغزالة األمان،
وأال يستعجل ،حتى ال تنحاش
ال��غ��زال��ة ،وت���روح لألسد شاكية،

وبالتالي فإن األسد ما عنده كيري

ميري ،يمردغ الثور ويكسر قرونه!

الثور ما سمع النصيحة ،فنمى إلى
الغزالة معلومة بأن الثور سيبطش
بها ،فلجأت إل��ى األس��د ،وقالت:
«تكفى يا ضرغام فكني من شر

الثور ،ناوي على نية»؟

األس���د اش��ت��اط غضبا ،وأمسك
بزمارة الثور ،وقال له« :جبت العيد
لنفسك ...منو اللي راح يفكك مني

يا ثور»؟

• جحا

مواقيت الفجر  4.11الشروق  5.31الظهر  11.44العصر  3.15المغرب  5.56العشاء 7.14
الصالة

ادارة االعالن

97791097
 - 22457800داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

التوزيع واالشتراكات
تلفون22460300 - 22457800 :
داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

الشكاوى

22458460
22412015
22458170

22412014
22412017
22458163

