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العصفورة

الصين أكبر مشتر
للسندات األميركية

س��دد خلولك وال هو كاشف لك سر

�سجلت ح��ي��ازات ال�صني م��ن �سندات
اخل��زان��ة الأمريكية يف �سبتمرب �أدنى
م�ستوى لها خالل عام ،لكن تظل بكني
�أك�بر م�شرت �أجنبي للديون احلكومية
الأمريكية ،ح�سب ما �أظهرت �إح�صاءات
�أ�صدرتها ،وزارة اخلزانة الأمريكية.
وبلغ �إجمايل ما متتلكه ال�صني من �سندات
اخلزانة الأمريكية  1.151تريليون دوالر
�أمريكي يف �سبتمرب ،بانخفا�ض 13.7
مليار دوالر مقارنة بال�شهر ال�سابق.
كما �أظهرت الإح�صاءات �أن اليابان،
ثاين �أكرب م�شرت �أجنبي ،هي بائع �صاف
ل�سندات اخلزانة الأمريكية يف �سبتمرب،
�أي�ضا ،حيث انخف�ضت حيازاتها من 1.03
تريليون �إلى �أدنى م�ستوى لها يف عام
واحد م�سجلة  1.028تريليون دوالر.

وخيار فعلك يبثها بالجهار والسر

طايع ألم��رك بليل ل��و تغول ل��ه سر
إن ش��اف ش��وك يخلك ي��دع��ي خله

• مال الع�سعو�سي

أحد وخميس

أ.د .علي الزعبي

بيض اهلل وجوه الرجال
ّ

�أربعة ايام متوا�صلة ،وب��دون انقطاع �أو كلل �أو ملل ،قام
الرجال املخل�صون من العاملني يف وزارة الداخلية واالطفاء
واحلر�س الوطني واجلي�ش واال�شغال والبلدية واالعالم،
مبكافحة «الكارثة» املناخية التي تعر�ضت لها البالد ،والتي
ت�سببت يف خ�سائر مادية ومعنوية كبرية جد ًا ،كما ن�شيد اي�ضا
ب�أبناء وبنات الكويت من املتطوعني الذين عملوا �إلى جانب
امل�ؤ�س�سات الر�سمية من اجل امل�ساعدة يف جتاوز هذه االزمة
املناخية التي ك�شفت –وب�صورة عظيمة -عن اخللل العام يف
البنية التحتية وعيوبها التي تنم عن ف�ساد يجب مكافحته الآن
وقبل �أي �شيء �آخر.
اربعة اي���ام� ..ضحى فيها ال��رج��ال املخل�صون ب�أنف�سهم
وبراحتهم من اجل الكويت واهلها ..وهم يجابهون اخطر
كارثة بيئية مرت بها البالد ،ما اكد ذلك على �أن «معدن»
االن�سان الكويتي هو معدن نادر ومميز ووطني من الدرجة
االولى ،وهو امر لي�س بغريب على جمتمع جابه اهله املخاطر
واالحداث الع�صيبة منذ فجر تاريخ ت�شكل بدء ًا بحرب الرقة
حتى تهديد «قا�سم» ،ومرورا بحادثة «اختطاف اجلابرية»
حتى جرمية «الغزو العراقي الغا�شم» ،وكلها احداث تدل
–وب�شكل قاطع -على �أن الكويتيني لي�سوا �شعب «رخ��اء» و
«ربادة» كما يحاول البع�ض �أن ي�سميه بني الفينة والأخرى.
لقد ح��اول بع�ض امل�س�ؤولني الكويتيني ،وبع�ض النخب
الثقافية ،و�سم «�شعبنا» ب�أنه مرفه وغري جاد يف العمل،
وهو امر �إن �صح فهو ب�سبب «االدارة ال�سيئة» التي على ر�أ�س
هرم ال�سلم الوظيفي ،لأن الظروف اخلطرة التي مررنا بها –
ورغم تنوع �أ�شكالها – اثبتت �أن الكويتيني قادرون على العمل
يف احلك وا�صعب الظروف ،وهذا ما ت�أكد للجميع يف الأيام
املا�ضية.
«الكويتي انفع»« ،الكويتي احر�ص»« ،الكويتي �أذكى»...
دائما يف التعامل مع االحداث احلا�سمة والعمل يف الظروف
غري الطبيعية ،وهذا دليل قاطع على �رضورة فتح املجال
لأهل الكويت لإدارة بلدهم مبا�رشة ودون احلاجة �إلى غريهم،
لأنهم االقدر واالف�ضل.
من ناحية اخرى ،لقد عك�س «الكويتيون» -وبكافة طوائفهم
ومرجعياتهم وفئاتهم االجتماعية -وح��دة وطنية رائعة
يف تكاتفهم يف هذه الظروف الع�صيبة ،وهو امر حمل فخر
واعتزاز ،لكنه لي�س بجديد على �شعبنا الأبي� ،إذ �سبق و�أكد اهل
الكويت على الت�سامي فوق الفروقات املذهبية واالجتماعية
واالقت�صادية يف ظروف تاريخية �سابقة .ولعل هذا ما يجعلنا
دائم ًا نفخر ب�أننا كويتيون.

لتطهير الكويت من األلغام

كتب حم�سن الهيلم:

ك�شفت م�صادر مطلعة ان وزارة
الداخلية تدر�س تطبيق ا�ستبدال
عقوبة حب�س املخالفني لأنظمة
املرور يف املخالفات اجل�سيمة
� 48ساعة بالعقوبة املجتمعية،
حيث �سيتم ان�شاء ادارة خا�صة
بالعقوبات االجتماعية حتدد
الأعمال االجتماعية التي �سيتم

كتب حم�سن الهيلم:

طاح...
حظكم!
انفضح أم��ر «مشاهير
ال��ف��ل��س م���ن ال���ق���رود

الداجة» ،في أول اختبار،
إذ ات��ض��ح أن��ه��م مجرد

ف��ق��اع��ات ،شغلتهم

• أحد األلغام الظاهرة بعد املطر

وسع صدرك

جعفر محمد

تكليف املخالف بها ومن بينها
تنظيف الطرقات والعمل يف
ن��ظ��ام احل��را���س��ات والأع��م��ال
االن�سانية والتعليمية والبيئية
واخلدماتية ،حيث تعترب هذه
العقوبات تربوية ورادعة ذات
�أث��ر فعال وم�ضمون جتعل من
املحكوم عليه فرد ًا منتج ًا ،كما
�سيتم اال�ستفادة من املخالفني
يف امل�شاركة ب���دوره القر�آن

وحتفيظه ورعاية ذوي االعاقة
وتنظيف املن�ش�آت الر�سمية
والوزارات.
وبينت امل�صادر ان «الداخلية»
ب�صدد �إر�سال فريق �أمني الى
ع��دد من ال��دول املطبقة لهذا
النظام ل�لاط�لاع على عملية
تطبيق اخل��دم��ات املجتمعية
بها ورفع الدرا�سة الى جمل�س
الوزراء العتمادها.

وافد عربي ملغم بـ 4500حبة

ترامادول

االستعراض ،والضحك
على عقول المتابعين
بالسخافات!

إنا هلل وإنا إليه راجعون

ايميل رئيس التحريرSabah@alshahedkw.com :

 ...ومازالوا في الخارج!

الخدمة المجتمعية بدل عقوبة
االستهتار والرعونة

حكايات

«الداخلية» اعتمدت خطة استراتيجية

رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح

البالد في عز أزمة األمطار

يتعامل بع�ض امل�س�ؤولني يف �أجهزة
ال��دول��ة الإداري���ة مع الف�ساد بنظرية
الزوج املخدوع ،اما بتعمد والمباالة
�أو ب�شكل حقيقي ب�سبب عدم ا�ستحقاقهم
للمن�صب ،فمن غري املعقول اكت�شاف
امل��واط��ن الب�سيط للخلل ومعرفة
املت�سبب ,بينما امل�س�ؤول ال يعلم!
ووراء كل ق�صة ف�ساد ثالثة عنا�رص،
مقاول را���ش وموظف مرت�ش ومراقب
يعتمد ال�صفقة ،فمع وج��ود دي��وان
للمحا�سبة يجي�ش اجليو�ش للرقابة
ال�سابقة والالحقة يت�سلل الف�ساد جهارا
نهارا ،ويف ظل وجود جهاز املناق�صات
و�آل��ي��ات��ه الفنية املتخمة واالداري���ة
املعقدة ومير الف�ساد عاري ًا دون ان
ي��راه اح��د؟ وتتناثر جل��ان التحقيق
الربملانية يف كل طرق الف�ساد ,لكنه
يتجاوزهم ب�سيارته ال��ف��اره��ة! ومع
وج��ود �صحافة وتلفزيونات ومواقع
الكرتونية تف�ضح الف�ساد والفا�سدين ,
اال انه ثابت و را�سخ ومتجذر ال تهتز
له �شعره ،ومع مالحظة املواطن لكل
هذا اخللل وت�أثرياته يع�ش�ش الف�ساد يف
كل مكان وبن�سبة مرتفعه ,اين مكمن
اخللل؟؟ وما هذا النمط غري املرئي؟
انها بب�ساطة يا �سادة يا قراء وبكل ي�رس
و�سهولة ودون فل�سفة ولف دوران ،امنا
�سيطر الف�ساد وبات و�ضع ًا مقبو ًال بيننا
ويف جميع املجاالت لعدم وجود رادع،
فالق�صور الت�رشيعي ملكافحة احلرامية
ي�ضعه وي�رشعه لهم حرامية مثلهم،
والزوج املخدوع �أحدهم.

مواقيت الفجر  4.51الشروق  6.13الظهر  11.33العصر  2.32المغرب  4.52العشاء 6.12
الصالة

بالتنسيق مع الجيش والحرس الوطني

• يحيى السيد ه��اش��م السيد م��اج��د ال�ش�م��اع  68 -عام ًا -
�شيع  -الرجال :الدعية م�سجد البحارنة ،الن�ساء:
الدعية ح�سينية حجي غامن ق� 4ش ابن �سينا م .12ت:
.66678187 - 97645450
ً
• حمود محمد حمود الغنام  65 -عاما � -شيع  -الرجال:
الفيحاء ق� 4ش الرباط م 6ديوان غنام الر�شيد ،الن�ساء:
الفنيطي�س ق� 4ش 402م .267ت.66777075 :
• يوسف ياسني ال�ش��وارب  78 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
املن�صورية ح�سينية �آل يا�سني ،الن�ساء� :صباح ال�سامل
ق� 6ش الأول ج 25م .31ت99620022 - 66535255 :
 .97516683• أس�م��اء أح�م��د فتح ال�ل��ه ال�ك�ن��دري  45 -عام ًا � -شيعت
 الرجال :دي��وان الكنادرة ال�شعب ق ،4الن�ساء:اجلابرية ق� 6ش 12م .20ت99373756 - 99079294 :
 .99729595• زعال عشوي براك الظفيري  78 -عام ًا � -شيع  -ال�صباحية
ق� 4ش 9م .208ت.50815595 - 99381123 :
• جناة علي مطر املصبح  63 -عام ًا � -شيعت  -الرجال:

تبين أن ثالثة قياديين غادروا

الزوج المخدوع «حرامي»

المخلصين

علمت «ال�شاهد» ان وزارة الداخلية تعد العدة،
لتطهري �أرا�ضي الكويت من الألغام ،ال�سيما بعد
ظهور كميات كبرية منها يف املنطقتني ال�شمالية
واجلنوبية جراء الأمطار التي �شهدتها البالد.
وقالت م�صادر ان «الداخلية» �ستقوم بالتن�سيق مع
اجلي�ش واحلر�س الوطني لتنفيذ خطة ع�سكرية كبرية
تبد�أ من خاللها مب�سح املواقع الربية والبحرية
لتحديد مواقع حقول الألغام والبدء يف �إزالتها.
وتعترب م�شكلة الألغام من �أهم امل�شاكل العاملية
والتي ت�شكل خطر ًا حقيقي ًا على الأرواح.
وقالت امل�صادر ان الداخلية �ستعقد �سل�سلة اجتماعات
مع اجلي�ش واحلر�س لبلورة اخلطة وحتديد املهام
والبدء بتنفيذ اخلطة والتي تلقى دعم القيادات
العليا يف اجلهات الع�سكرية.
واكدت امل�صادر �أن هذا امل�رشوع الأمني الكبري يلبي
مطالبات �شعبية ور�سمية ،ومن املنتظر �أن ت�ؤتي
هذه الفزعة الع�سكرية ثمارها.

ثالثة قياديين ...بره!

المشاهير

الد�سمة ق� 6ش االنباري م ،14الن�ساء :الق�صور ق7
�ش 42م .21ت.94455530 - 99495611 :
• محمد مبارك يوسف القبندي  87 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
عبدالله ال�سامل ق� 1ش را�شد بور�سلي م« 11الديوان
خلف املنزل» ،الن�ساء :حطني ق� 2ش 202م .10ت:
.99605106 - 99080048
• أحمد محمد اإلب��راه�ي��م  87 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
الرميثية ق� 5ش 57م ،19الن�ساء :جابر الأحمد ق1
�ش 111م .994ت.99045682 :
• س�ل�ي�م��ان ح�م��د ن��اص��ر ب��ورس �ل��ي  85 -عام ًا  -الت�شييع
التا�سعة من �صباح اليوم  -الرجال :ال�شامية ديوان
بور�سلي ،الن�ساء :ال�رسة ق� 3ش 14م.1
• م�ط�ل��ق م�ت�ع��ب ه��اج��د امل �ط �ي��ري  68 -عام ًا  -الت�شييع
التا�سعة من �صياح اليوم  -العمرية ق� 5ش 5م .22ت:
.50440555 - 67000947 - 50999946
• رفيقه محمد طه العساف ،أرملة محمد عبدالرزاق جنم العنزي -
 64عام ًا  -الت�شييع بعد �صالة ع�رص اليوم  -اجلهراء
النعيم ق� 2ش 15م .2ت.99849809 - 99008709 :

ادارة االعالن

97791097
 - 22457800داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

المدججين

«الداجين»،
ب��ال��دج��اج،

تحولوا إلى أران��ب ،بين
ليلة وضحاها ،وت��واروا

عن األنظار ،ولم يسأل
أح��د عنهم ،ألن ليس
لهم أدن���ى تأثير في

ال��م��ؤث��رات السابقة،
وب���ذل���ك س��ق��ط��وا في

«أنفاق األوهام»!

 ...طاح حظكم  ...وحظ

القرود اللي تتابعكم!

• جحا
هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

104

• الكبسوالت واحلبوب املضبوطة

كتب حم�سن الهيلم:

مت �ضبط وافد عربي تعمد احل�ضور �إلى املطار قادم ًا
من دولة �آ�سيوية وبحوزته ما يزيد على  4500من
الرتمادول «كب�سوالت وحبوب».
وقال ع�ضو جلنة االعالم اجلمركي نواف املطر �أن
�أجهزة التفتي�ش وخالل وجود حقائب على ال�سري
ر�صدت عدة عبوات من االدوية داخل �أمتعة م�سافر
قادم من دولة �آ�سيوية ,وعلى الفور مت �إخطار رجال
جمارك املطار « »T1حيث مت حتديد هوية �صاحب
الأمتعة وتبني �أنه وافد عربي ليتم ا�صطحابه �إلى
التفتي�ش اليدوي وتبني قيامه بتهريب كمية كبرية

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

من حبوب وكب�سوالت الرتمادول.
و�أ�ضاف« :مت ح�رص امل�ضبوطات وتبني �أنها تبلغ
 »4500م�شري ًا �إل��ى �أن املهرب مت التحفظ عليه
والتوا�صل مع الإدارة العامة ملكافحة املخدرات
لت�سلم املتهم وامل�ضبوطات التخاذ ما يلزم من
�إج��راءات قانونية متعلقة بتهريب م�ؤثرات عقلية
حمظورة.
وثمن املطر يقظة رج��ال جمارك املطار حلماية
البالد واملجتمع من كافة املمنوعات.
ه���ذا و�أ���ش�رف ع��ل��ى ال�ضبطية وم��ت��اب��ع��ة ح�رص
امل�ضبوطات م�ساعد مراقب جمارك املطار الدويل
في�صل الغريب.

التوزيع واالشتراكات
تلفون22460300 - 22457800 :
داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

الشكاوى

22458460
22412015
22458170

22412014
22412017
22458163

