األخيرة
زهيريات
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العصفورة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

ٍ
معدن كالذهب زالت ما ظن له
له

ٍ
ماض له
يا زين مستقبله ويا زين

واضح وضوح العلم لو تهت ما ضلّه

كريم نفس وبطل وقت الفعل ماضي
• عبدالرحمن الضويحي

أحد وخميس

أ.د .علي الزعبي

• فيصل عبداحملسن علي محمد  51 -عام ًا � -شيع  -ح�سينية الإمام
علي ،الد�سمة ق� 5ش 50م .3ت.99822276 :
• سويلم محمد الناصر الرشيدي  76 -عام ًا � -شيع  -الرجال :االندل�س
ق� 12ش 16م ،28الن�ساء :العار�ضية ق� 6ش 1ج 3م .36ت:
.66997799 - 50123456
• فاطمة محمد غلوم� ،أرملة فتح الله علي حممد الكندري 88 -
عام ًا � -شيعت  -الرجال :ديوان الكنادرة ،ال�شعب ،الن�ساء:
اجلابرية ق� 6ش 12م .20ت.99729595 - 99079294 :
• محمد إبراهيم بالل سعد  51 -عام ًا � -شيع  -الرجال :الريموك ق4
�ش 3م ،22الن�ساء :الرحاب ق� 1ش 25م .5ت.66544811 :
• أح �م��د ح �س�ين ال �ه��ول��ي  74 -عام ًا � -شيع  -ال��رج��ال :ديوان
الكنادرة ،ال�شعب ،الن�ساء :الرميثية ق� 7ش 73م .3ت:
.55632632
• هناء عبدالله راش��د الزير ،زوجة جمال فهد العبيد  59 -عام ًا -
الت�شييع بعد �صالة ع�رص اليوم  -الرو�ضة ق� 4ش �أبو مو�سى
اال�شعري ،م .51ت.99394422 - 97999745 :

• سوهج مزيد الزويد املطيري  86 -عام ًا � -شيع  -اجلهراء الق�رص ق1
�ش 2م .25ت.51411132 :
• ن��ورة منيشد سهو احلربي� ،أرملة �شقاحي �سعد ال�سدير ال�سعيدي
  86عام ًا � -شيعت  -الرجال :العزاء باملقربة ،الن�ساء:مدينة �سعد العبدالله ق� 6ش 606م .6ت.98553424 :
• فضيلة عيدان محمد اخلليفة  61 -عام ًا  -الت�شييع يف التا�سعة من
�صباح اليوم  -الرجال :ح�سينية االوحد ،الن�ساء :العديلية
ق� 2ش �سلطان الكليب م .51ت50086060 - 99661486 :
 .22526012• صالح ناصر محمد أبا اخليل  88 -عام ًا  -الت�شييع بعد �صالة ع�رص
اليوم  -الرجال :دي��وان �أب��ا اخليل الزهراء ق� 8ش800
م ،61الن�ساء :االندل�س ق� 12ش 3م .21ت- 99455511 :
.66766619
• ه��دوه سعيد ضمن الصواغ ،زوجة مطلق قطوان �ضمن ال�صواغ -
 60عام ًا � -شيعت  -الرجال :ال�صباحية ق� 3ش 7م،811
الن�ساء :ال�صباحية ق� 3ش 7م .833ت.99333415 :

مسؤول فضح نائب ًا!

مسؤول أبلغ مقربين أن نائب ًا تعهد

بتقديم مساعدات لوجستية أيام
«الغرقة»،ولدى االتصال به ،لم يرد على
االتصاالت.

حكايات

زبنة  ...جديدة !
صرقع «غزال» الغزالن مجدداً بقوله:

هل يثق المواطن بالحكومة والمجلس؟

بعد النتائج الكارثية التي خلفتها االمطار الغزيرة على البنية
التحتية يف اال�سبوع املا�ضي ،طرحت ا�ستبيانني منف�صلني يف
ح�سابي يف «تويرت» ملعرفة موقف املواطنني جتاه احلكومة
وجمل�س االم��ة .قام اال�ستبيان االول على ال�س�ؤال التايل« :هل
�ستحا�سب احلكومة جميع ال�رشكات وامل�س�ؤولني احلكوميني الذين
ت�سببوا يف انهيار البنية التحتية التي حدثت ب�سبب موجة االمطار
يف الأيام املقبلة؟».
وقد �شارك يف اال�ستبيان  1377مواطن ًا ،توزعت اجاباتهم كما يلي:
« %7يعتقدون �أن احلكومة �ستحا�سبهم جميعا»« %71 ،ي�ؤمنون
ب�أن احلكومة لن حتا�سبهم مطلقا» ،و« %22يعتقدون �أن املحا�سبة
قد تتم وقد ال تتم».
وكون  %71من امل�شاركني قالوا بعدم حما�سبة احلكومة لكل من
ت�سبب يف انهيار البنية التحتية  ..ف�إن ذلك يعك�س – وب�شكل وا�ضح
– حالة �شك عامة لدى املواطنني نحو قدرة احلكومة على املحا�سبة
وهذا امر خطري جدا.
لأن العالقة بني النا�س وحكوماتهم دائما ما ترتكز على معيار
«الثقة» وهو ما تفتقده احلكومة احلالية بني ابناء ال�شعب
الكويتي� ،أما اال�ستبيان الآخر فقد انطلق من ال�س�ؤال التايل:
«هل تعتقد �أن نواب املجل�س احلايل قادرون على اجبار احلكومة
على حما�سبة امل�س�ؤولني عن انهيار البنية التحتية التي �سببتها
موجة االمطار؟»  ..وقد �شارك يف اال�ستبيان  1461مواطنا كانت
اجاباتهم على النحو التايل %9 :اجابوا «ب�أن النواب قادرون
على اجبار احلكومة على حما�سبة املت�سببني» يف انهيار البنية
التحتية ،بينما قال  %91من العينة «انهم ال يعتقدون ان النواب
قادرون على فعل ذلك»!! ويبدو �أن ثقة املواطنني يف املجل�س
احلايل هي اي�ضا ثقة «مهزوزة جد ًا» ،ما يعك�س موقف ًا �شعبي ًا
خطري ًا جتاه احلياة الربملانية الكويتية!
مما �سبق ،يت�ضح ان النا�س ميلكون ر�أيا �سلبيا جتاه عمل احلكومة
وعمل الربملان ،كما �أنهم ال ميلكون اعتقادا جيدا جتاه م�ستقبل
عمل ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية ،وهذا يعد م�ؤ�رش ًا غري حميد
ابد ًا ،ومن �ش�أنه �أن يزيد من حالة «االحتقان ال�سيا�سي واالجتماعي»
اجتاه عمل ال�سلطتني ،ما �سينعك�س – �شئنا �أم ابينا – على طبيعة
وم�ستقبل «احلراك ال�سيا�سي» يف البلد ،وما يرتبط به من «�رصاعات»
و«جتاذبات» �سيا�سية بني القوى امل�ؤثرة على ال�ساحة الكويتية،
ما �سي�ؤثر –بنهاية املطاف -على طبيعة العالقة بني املواطن
وال�سلطتني من جهة ،وعلى م�ستقبل العالقة بني ال�سلطة الت�رشيعية
وال�سلطة التنفيذية من جهة اخرى ،وال ا�ستغرب �أبدا �أن تكون نتائج
املجل�س القادم قريبة جد ًا من نتائج جمل�س  ،2012خا�صة و�أن
املجل�س القادم – مهما كانت طبيعة ا�سماء وتوجهات اع�ضائه –
�سيكون جمل�سا مف�صليا يف حياة الكويت وتطورها ال�سيا�سي.
ما ا�سلفته هنا ،هو ر�أي النا�س ،وتوقعي لواقع وم�ستقبل ال�سلطتني
التنفيذية والت�رشيعية ،وكالهما نتاج وا�ضح ل�سوء �إدارة احلكومة
واملجل�س معا ل�ش�ؤون البالد والعباد.

«ازبنوا...ازبنوا» ،ديروا بالكم من زبنة
جديدة ،قوتها ال تقل درجة عن الزبنة

القديمة ،اللي زبن فيها من زبن!

واتخذت الغزالن احتياطات استثنائية،
اس��ت��ع��دادا للزبنة المتوقعة ،حتى
ال يتضرروا منها ،أو يحوشهم «طشار

متزبنن» ،فهناك من انثبر بالغابة قبل
«الزبنة» بيوم ،وهناك من أخذ الحذر

من الزبنة !

وسأل قرد ملقوف،غزاال« :أذيتونا ...

ازبنوا ازبنوا  ...شنو يعني»؟

رد الغزال« :يعني كول هوا  ...وانثبر،

ال تتحرك وقت الزبنة ...حتى ال تصير
قطو»!

• جحا

«الدفاع المدني» ناشدت المواطنين توخي الحذر

«األرصاد» :أمطار غزيرة ...غداً

مواقيت
الصالة

الفجر  4.54الشروق  6.17الظهر  11.34العصر  2.31المغرب  4.51العشاء 6.11

�أكد مراقب الأر�صاد اجلوية عبدالعزيز
القراوي �أن �آخر التوقعات خلرائط
الطق�س ت�شري �إلى ت�أثر البالد بحالة
من عدم اال�ستقرار يف الأحوال اجلوية
اعتبار ًا من م�ساء اليوم.
وقال القراوي :ان حالة عدم ا�ستقرار
الطق�س تبد�أ غربا ثم تتقدم تدريجيا
حيث تتكاثر ال�سحب املنخف�ضة
واملتو�سطة م�صحوبة ب�سقوط امطار
متفاوتة ما بني اخلفيفة واملتو�سطة
تتخللها �سحب ركامية.
�إل���ى ذل��ك ت��وق��ع ع��دد م��ن خ�براء
االر�صاد ان يوم غد �سي�شهد �أمطار ًا

غزيرة وتوقع ان تكون متفاوتة
ال�شدة ما بني خفيفة �إلى متو�سطة
وتكون غزيرة احيان ًا على بع�ض
املناطق مع رياح ن�شطة ال�رسعة,
تزيد �رسعتها عن  60كيلو مرت ًا يف
ال�ساعة وت�ؤدي �إلى ارتفاع املوج
�إلى �أكرث من  7اقدام مع انخفا�ض يف
الر�ؤية الأفقية على بع�ض املناطق.
من جهتها نا�شدت جلنة الدفاع
املدين املواطنني واملقيمني توخي
احليطة واحلذر ب�سبب عدم ا�ستقرار
الطق�س يف البالد خالل ال�ساعات
القادمة.

وائل أمين محمد المعداوي
وزير الطيران المصري األسبق
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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

