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العصفورة

حكايات

يا زين مرمرتني بكثر الصدود بالش

قصف!

أوصيك عز النفس واترك جميع الالش

خليتني كالغريب اصبح بدار الالش
قلبي معك يا وليفي والجسم عندي

• عبدالله الدوي�ش

أحد وخميس

أ.د .علي الزعبي

توضيح ...وكيل!

تعرض «غزال» إلى قصف من «ذيب»،
ك��ان ن��اوي عليه ،وزاد العيار ،عندما
قال له« :أنت ماعندك إال الهياط ،وراح
أخليك ما تسوى فروج دجاجة»!
الغزال كان يشاقط ويالقط ،ويدعي
انه «العقل المدبر» في زمن الغزالن،
ولواله جان علوم ،إال أن «الذيب» عفر

فيه ،فاستنجد بحصان« :هل يعجبك
الوضع
...خلك وياي»!
رد عليه الحصان« :تستاهل ،ألنك
شايف عمرك علينا ،ودوختنا «أنا غزال،
وفصيلتي أحسن من فصيلتكم»!
 ...كل راشدي بتعلومة!

• جحا

وك��ي��ل ش��رح موقفه م��ن إح��دى

القضايا ،أمام وزير ،لكن األخير لم
يقتنع ،وقال له« :يصير خير».

وسع صدرك

جعفر محمد

هذا ال يليق بمجلس األمة
فالن  :3فالن  1ا�سمه كان االول بالورقة و�أنا الثاين
وفالن  2الثالث � ..شلون �صار فالن  2االول؟
فالن  :0والله الورقة اللي عندي فالن  2االول.
فالن � :3س�أله �أول  ..انا را�ضي برده.
فالن  :0ا�س�أل كاظم؟ اختي فالنة  4تف�ضلي.
فالنة  :4اخي الرئي�س �أنا يايه من فري الله وم�سجلة
مع فالن  ،1مو معقولة االقي الورقة انلغت وا�سمي
بالورقة الثانية ،هو مو الزم ي�صري االول.
فالن  :0لي�ش ت�صري االول؟
ف�لان  :2امتنى ف�لان  1يقول منو �أول واح��د كان
موجود.
فالن  :5الورقة البي�ضا جابها النائب فالن  1و�سجل
فيها هو ويا النواب.
فالن  :6فالن  1جاب ورقة بي�ضا و�سجل ا�سمه وبعدين
فالن �سجل ا�سمه.
فالن  :0كله منك فالن  1انت ال�سبب.
فالن  :2اعتقد امل�شكلة اللي نناق�شها اكرب من منو اول
واحد �أو ثاين واحد.
فالن  :0طيب منو االول؟
فالن  :2انا فعال تواجدي كان من � 6.30صباحا ع�شان
اكون اول امل�سجلني.
فالن  :0طيب �شلون �رصت االول؟
ف�لان � :3أن��ا ما عندي مانع حتى لو ا�صري �آخر
املتحدثني.
ف�لان  :7ان��ا م�سجل ب�س طلعت م�سجل بالورقة
الثانية!
معقولة مثل هذا االمر يحدث يف برملان حمرتم
وعريق مثل الربملان الكويتي؟ ه��رج وم��رج يف
اجلل�سة لأن فالن �سجل بورقة بي�ضاء ،والنائب
االخ��ر غري الورقة ،وه��ذا �سجل يف ورق��ة غلط،
و�رصاع حمتدم حول من �أتى مبكرا ومن �سجل ومن
مل ي�سجل؟ نقا�ش ال فائدة منه حول من �سيتحدث
قبل االخر! طيب �أال يوجد «�سي�ستم» «كمبيوتر مثال»
تو�ضع فيه اال�سماء الكرتونيا ح�سب وقت الطلب
ليكون منظما لهذه الفو�ضى «غ�ير اخلالقة»،
لتجاوز ه��ذا اجل��دل ال��ذي ك��ان مثار �سخرية يف
و�سائل التوا�صل االج��ت��م��اع��ي؟! �إن كانت هذه
اال�شكالية الب�سيطة مل يقدر املجل�س على حلها،
فما م�صري امل�شاكل الكربى؟

الدستور الناطق
ال ميكن �أن متر بع�ض الكلمات التي
ت�ضمنها خطاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�صباح الأحمد ،دون �أن �أقف عندها
واتفح�صها لال�ستزادة واال�ستفادة
كمواطن كويتي ،فهذا الزمن الذي
�أحياه خمتلف ،وهذا الرجل الذي
�أعي�ش يف حقبته لي�س رج ً
ال عادي ًا
�أبداً ،فلقد �أخذ على عاتقه تعليمنا
و�إفهامنا عمق الدميقراطية �شك ً
ال
وم�ضموناً ،فهو ال��ذي ي�رص على
ت�صدير ثقافة الر�أي وال��ر�أي الآخر
وت��زده��ر �آرا�ؤه عندما نختلف،
ف�رسعان ما نتفق حني يخرج علينا
بكلماته ،وما �أجمل �أن تعي�ش وحتيا
الد�ستور وم��واده وممار�ساته مع
م�ؤ�س�س خم�رضم لكل مراحل املخا�ض
الد�ستوري منذ اخلم�سينات ،وهو
الذي يف كل منا�سبة وكل حدث على مر
ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية يتم�سك
بالد�ستور ويزكي عطاءاته باجتاه
دولة امل�ؤ�س�سات ،ومل ي�ألُ جهد ًا هذا
الرجل الويف الكرمي وا�سع الأفق،
يف حتمل كل �أنواع العقول،حتى بلغ
مناله ،ف�صار ال�شعب اليوم يرتجم
ما تعلمه منه يف احاديثهم العامة
واخل��ا���ص��ة ،فجعل م��ن ك��ل فئات
ال�شعب نخبة تتعاطى وفق ًا للد�ستور
والقانون وامل�ؤ�س�سات ،ف�إن كانت
يف اجل��ام��ع��ات والكليات �أق�سام
لتعليم الد�ستور الكويتي ومواده
وممار�ساته ،ف�إن �سمو الأمري ال�شيخ
�صباح الأح��م��د ه��و املنهج وهو
التجربة وهو الد�ستور الناطق.
مواقيت
الصالة

الفجر  4.40الشروق  6.01الظهر  11.32العصر  2.39المغرب  5.02العشاء 6.20

هالة أحمد سليمان
المؤسس والمدير التنفيذي لشركة عبر القارات لالستشارات
شريك مؤسس لشركة الراوي ميديا
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رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح
ايميل رئيس التحريرSabah@alshahedkw.com :

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

