األخيرة
زهيريات

العدد ( )3732الجمعة  10مايو 2019

العصفورة

موظفو البريد يواصلون إضرابهم:

يا صقر مالك تقيدني بحبل الفضل
مالي جسد يحمل المعروف لك والفضل

لو أحملك فوق متني ما أقوم بالفضل
م��ا ه��ي ب��أول م��رة ان��ه��اك م��ا تسمع
• عي�سى القطامي

بين السطور

د .هشام الديوان

نعاني اإلهمال

زحمة ...غير عادية

مدراء إدارات حيوية تسببوا بزحمة غير

كتب �أحمد يون�س:

عادية منذ بداية شهر رمضان ،لعدم

وا�صل موظفو الربيد يف عدد من مراكز البالد� ،إ�رضابهم ب�سبب
عدم االهتمام مبطالبهم املتكررة والإهمال ال�شديد الذي ي�شهده
قطاع الربيد .و�أكد املوظفون �أنهم بد�أوا �إ�رضابهم ب�سبب نق�ص
املوزعني ،وعدم �رصف بدالت ،كما �أن بيئة العمل مهملة ,حيث
يعاين املوظفون من �سوء الإ�ضاءة ،والتكييف ،والكهرباء،
وعدم نظافة دورات املياه ،كما �أن عملية �رشاء امل�صاريف
املكتبية و�أوراق الطباعة يتم دفعها من �أموال املوظفني.
ويتوا�صل �إ��ضراب املوظفني منذ �أ�سبوع ،ما �أدى لتكد�س
املكاتب الربيدية مبعامالت املواطنني ،دون تدخل حا�سم
من وزارة «املوا�صالت» حلل الأزمة ،والتي تبني �أن �أ�سا�سها
ت�أخر ال�رشكة املتعاقدة مع الوزارة يف �رصف رواتب موظفي
التوزيع منذ � 4أ�شهر.

متابعة سير العمل ،من جهة ،ولعدم قيام
الموظفين بواجباتهم من جهة أخرى.

حكايات

• تكدس املكاتب البريدية مبعامالت املواطنني

ثمن البقاء

�أجريت جمموعة لقاءات لربناجمي اال�سبوعي احلواري
«ديوان الديوان» اخلا�ص بالنخبة من ر�ؤ�ساء دول ور�ؤ�ساء
حكومات ووزراء خارجية وبقية را�سمي ال�سيا�سات
و�صانعي القرار يف الوطن العربي ,قابلت من قبل الرئي�س
امني اجلميل والرئي�س مي�شال �سليمان ونائب رئي�س
جمل�س النواب ايلي فرزيل والنائب احلايل واجلرنال
ال�سابق �شامل روكز والوزير املميز يف كل �شيء غازي
العري�ضي ,وقابلت يف عمان رئي�س الوزراء اال�سبق عبد
الر�ؤوف الروابدة ووزير خارجية مثايل عا�رص العر�ش
الها�شمي لبع�ض الوقت هو وزير اخلارجية كامل ابو جابر
والوزير ال�سابق جواد العناين وهو ونظريه العري�ضي
مدر�ستان بل جامعتان يف الفكر ويف الثقافة والتخطيط
وقابلت قبل ايام الوزير املتعدد املهام واالعالمي املقاتل
باملبادئ واملواقف دون حلبة نزال او �سالح �صالح القالب
وزير االعالم ومدير عام قناة العربية ويف اليوم التايل
التقيت في�صل الفايز الرجل الثاين يف االردن املفعم
ادبي ًا وخلق ًا وفكر ًا وخربة فهو من �شغل الرئا�سات الثالث
«جمال�س الوزراء والربملان واالعيان» واجريت لقاءات
مع �شخ�صيات اكادميية اهمها مع مدير املكتبة الوطنية يف
االردن ,كل اللقاءات ال�سابقة �سيا�سية عن ق�ضايا ال�ساعة
وارتباطاتها ب�أحداث وحمطات م�ضت والتطورات املحتملة
وما يعرف مب�ؤامرة القربن فيما كانت عن الكتاب �شكل
خمتلف ,فوظيفة الكتاب الآن ويف امل�ستقبل مل تعد يف
ع�رصنا الراهن كما كانت عليه من قبل.
عامل االت�صاالت واحلفظ الآيل والهواتف الذكية والعامل
الرقمي قد يلغي وجود املكتبات ,ما ا�سعدين يف كل
االماكن والعوا�صم التي كتب يل ان ازوره��ا  ،الثناء
امل�ستحق للكويت واحلكم فيها لف�ضاء احلرية الذي جعل
من «�صوت العرب» قناة اخبارية عربية متميزة بدقتها
وحفاظها على احلقيقة وابتعادها عن الفتنة والد�س
وال�سعي الى الوقيعة.
ر�ؤ�ساء دول وحكومات ا�شادوا ووزير خارجية المع قال
باحلرف الواحد جنحتم يف �سحب الب�ساط من حتت من
�سبقكم الن من ير�سم لكم �سيا�ستكم اتبع النهج ال�صحيح
ومل يراهن على ال�سباق مع احد» ,فيما قال وزير خارجية
دولة اخرى ان «�صوت العرب» تختلف لأنها لي�ست موجهة
من اجهزة امن او خمابرات او حكومة ثورية لها تطلعاتها
الفو�ضوية القائمة على ال�شعارات ,يف حني كان �سفري دولة
عربية مهمة �س�ألني قبل عدة ا�شهر  :هل �ستقوون عن البقاء؟
ومل �أجب على �س�ؤاله ملعرفتي بحجم فاتورة ثمن البقاء.

غزالة...طل!
توهمت «غزالة مو صاحية» بأنها
خبيرة زمانها ،وتعرف المستور،
وعروقها بالماي ،فأطلقت كذبة
كبيرة ،وظهرت واثقة ،مدعية بأنها
قريبة من المشهد بالغابة ،لكن كل
هياطها طلع...طل!
الغزالة ،اللي سوت عمرها محللة
استراتيجية ،تحلل وتتحايل
وتحتال ،تبين لكل غزال وقرد أنها
م��ا ت��دري ع��ن ش��يء ،وك��ل كالمها
زوبعة في «قالص»!
اللقافة ...مو زينة يا غزالة!

• جحا

الكويت شاركت في االحتفال
باليوم العالمي للطيور

مواقيت
الصالة

الفجر  3.31الشروق  4.49الظهر  11.44العصر  3.20المغرب  6.30العشاء 7.55

بدأ استخدامه عام 1951

مدفع رمضان ...معلم مميز للشهر الفضيل
ارتبط �شهر رم�ضان املبارك يف العقود القليلة املا�ضية بالدول
اال�سالمية باملدفع ال��ذي ا�ضحى معلما مميزا لذلك ال�شهر
الف�ضيل  ,ال�سيما مع �صوته امل��دوي الذي يعلن من خالله
الإفطار �أو الإم�ساك.
ومل تكن الكويت مبن�أى عن هذا املعلم الرم�ضاين الذي بد�أ
ا�ستخدامه فيها يف منت�صف اخلم�سينيات من القرن الع�رشين
وبالتحديد ع��ام  1951م��ن خ�لال م��دف��ع اه��دت��ه احلكومة
الربيطانية الى حاكم الكويت ال�سابع ال�شيخ مبارك ال�صباح
و�سلمت م�س�ؤوليته الى االمن العام.

وعن تاريخ ا�ستخدام مدفع االفطار يف الكويت ذكر الفلكي
وامل�ؤرخ عادل ال�سعدون يف كتابه «مو�سوعة االوائل الكويتية»
ان علي بن عقاب بن علي اخلزرجي هو اول من اطلق مدفع
رم�ضان يف الكويت وقد تعلم رماية املدفع من العثمانيني.
و�أو�ضح ال�سعدون انه يف عهد ال�شيخ مبارك ال�صباح عهد الى
ابن عقاب اطالق املدفع وقتي الفطور واالم�ساك ,حيث كان
يطلق طلقتني يف كل وقت ثم ا�صبح العدد طلقة واحدة يف عهد
امري الكويت ال�شيخ احمد اجلابر ال�صباح.
لكن الفلكي الدكتور �صالح العجريي يقول ان ذلك املدفع

• مدفع رمضان

ا�شرتته احلكومة الكويتية بجانب �صافرة الإنذار للدفاع عن
�أهل الكويت من �أي هجوم قد يحدث خالل احلرب العاملية
الثانية� ,إال �أنه بف�ضل املولى عز وجل مل يتم ا�ستخدامهما
نهائيا لت�أتي بعد ذلك فكرة ا�ستخدامهما للداللة على مواقيت
الإم�ساك والإفطار.
واملدفع احلايل املوجود يف ق�رص نايف جاء اهداء من مملكة
البحرين يف �سنة  1992وهو من �صنع بريطاين وتبلغ زنته 25
رطال ويرمي طلقة واحدة مع اذان املغرب وي�رشف عليه �ضابط
وثالثة افراد فيما ينقل احلدث عرب التلفزيون الر�سمي.

�شاركت الكويت العامل االحتفال باليوم العاملي للطيور
املهاجرة الذي يقام هذا العام حتت �شعار «حماية الطيور من
التلوث البال�ستيكي» ,والذي ي�صادف التا�سع من مايو من كل
عام.
ويهدف االحتفال �إلى تعزيز اجلهود للمحافظة على هذه الطيور
املهاجرة وحمايتها خالل رحلتها املو�سمية التي تعرب عدد ًا من
دول العامل يف �أ�رساب قاطعة م�سافات كبرية تطري خاللها فوق
ال�صحاري وقمم اجلبال العالية واملحيطات� ,إذ ت�صل هذه الطيور
�إلى هدفها يف وقت واحد يتطابق مع الوقت التي و�صلت فيه يف
العام ال�سابق.

سالح الجو يتولى مهمة

المسحراتي في إندونيسيا
تتولى طائرات حربية تابعة ل�سالح اجلو
يف �إندوني�سيا مهمة «امل�سحراتي» ،حيث
تبد�أ يف التحليق على ارتفاع قليل �أعلى
املناطق ال�سكنية يف جزيرة جاوة لإيقاظ
امل�سلمني من �أجل تناول وجبة ال�سحور
قبل الفجر خ�لال �شهر رم�ضان ،وفق ًا
لتقرير �إعالمي حملي.
ونقلت �صحيفة «كومبا�س» �أم�����س ،عن
املتحدث با�سم �سالح اجلو �سو�س يوري�س
القول« :التحليق قبل الفجر لإيقاظ النا�س
من �أجل ال�سحور هو مهمة مركبة».
و�أ�ضاف« :يحافظ هذا �أي�ض ًا على مهارات
التحليق لي ً
ال لطيارينا» ،مو�ضح ًا �أن
الطيارين لي�س م�سموح لهم بالطريان وهم
�صائمون بعد العا�رشة �صباح ًا.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• جعيدة عيد سعد العنتري ,ارملة �سعد
منر البذايل 82 ,عام ًا� ,شيعت,
ال�����ص��ل��ي��ب��خ��ات ,ق� ,3ش,112
ج ,5م ,18ت-99897667 :
.66518004
• الف ��ي ال ��دوي ��خ املطيري 74 ,عام ًا,
�شيع� ,إ�شبيليه  ,ق� ,1ش,110
م ,36م��ق��اب��ل ال����رح����اب ,ت:
. 50586666
• هيثم عبدالله علي الصراف 46 ,عام ًا,
�شيع ,ال��رج��ال :م�سجد القد�س,
مبارك الكبري ,ق� ,7ش ,250ت:
.66088844
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