
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية تعمل من أجل »سرعة« إقامة االتحاد الجمركي العربي
ـ طالما قالوا »سرعة« يعني أنه لن يقام قبل 50 سنة و8 أشهر و3 أيام 

على األقل.

 مدرسين خصوصيين بدوا يحطون صورهم في إعالناتهم ويكتبون تحتها
 »احذروا التقليد«.

أبواللطفواحدـ حشا ماركات مو مدرسين وطبعا »التربية« و»التجارة« نايمين في العسل.

عجزت احلكومة عن تطبيق 
اإلصالحات االقتصادية وحسم 
مل���ف الرياض���ة، كم���ا عجزت 
عن تطوي���ر اخلدمات الصحية 
والنه���وض بالتعليم واالرتقاء 
بالفنون والثقافة وحتديث مفهوم 
املواطنة وحل مشكلة املعسرين 
وازدحام املرور وجتارة اإلقامات 
كم���ا عجزت عن وض���ع حلول 
مناسبة لقضية البدون، وفي كل 

درب لها ألف عثرة وعثرة.
حكوم���ة رش���يدة ومرتبكة 
تخضع للبرملان دون داع وتصرح 
بأنها قررت االنسحاب من مبادرة 
السالم العربية )!!( ثم تتراجع 
وتعلق خطأ االستعجال واالرجتال 
على مشجب قناة اجلزيرة، لتثبت 
للناس أجمعني أنها حكومة غير 
محترفة وبعض أعضائها أقرب 
للهواة أو املتدربني الذين تنقصهم 
اخلب���رة في العمل السياس���ي، 
والش���واهد أكثر م���ن الهم على 

القلب.
حكومة رش���يدة عاجزة عن 
توفير الكهرباء للناس فتقهرهم 
وجتلدهم كل يوم بسياط انقطاع 
الطاقة. وبعد هذا وقبل ذاك، يخرج 
ع لى الناس املس���ؤول األول عن 
الكهرباء ليبشرهم باأليام املؤملة، 
وكأن هذه احلكومة وحدها من دون 
سائر حكومات العالم التي توفر 
املقهورين  »القهرباء« ملواطنيها 
فيكون لزاما عليهم الصمت امتنانا 
وكتابة رس���ائل الشكر لها على 

ضوء الشموع.

»قهرباء«!!

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

رمضان: درجات الحرارة سجلت أرقامًا قياسية
لم تسجل في البالد منذ 50 عامًا

»كونا«: قال خبير التنبؤات اجلوية والبيئة بإدارة 
األرصاد اجلوية عيسى رمضان امس ان الطقس في 
البالد سيشهد زيادة في الرطوبة النسبية خالل األيام 
املقبلة بعد موجة احلر الش����ديد التي س����جلت رقما 
قياسيا جديدا للحرارة في الكويت لم تسجل منذ 50 
عاما. وأوضح رمضان: »تأثرت البالد مبوجة حر غير 
طبيعية س����جلت فيها درجات حرارة أرقاما قياسية 
زادت عن معدالتها الطبيعية في مثل هذه الفترة من 
السنة بفارق سبع درجات مئوية خففها الغبار العالق 

الذي زحف علينا أمس من خارج الكويت«.
وأضاف ان املوجة »حطمت الرقم القياسي القدمي 
ألعلى درجة حرارة تسجل خالل اخلمسني سنة املاضية 
ف����ي مطار الكويت الدولي وكان����ت 50 درجة مئوية 
في نهاية يونيو، بينما سجلت محطة مطار الكويت 
الدولي رقما قياسيا جديدا وهو 51 درجة مئوية في 

منتصف شهر يونيو«.
وق����ال ان محط����ات الرصد األخرى ف����ي الكويت 
سجلت درجات حرارة غير طبيعية وقياسية بلغت 
54 درجة و53.2 درجة مئوي����ة كمنطقة مطربة في 
ش����مال غرب الكويت ومنطقة العبدلي على التوالي 
بينما س����جلت مدينة الكوي����ت 52 درجة مئوية في 
منطقة دس����مان بالتحديد حيث تقع محطة الرصد 
اجلوية وهي األعلى من����ذ تركيب هذه احملطة خالل 

اخلمس سنوات املاضية.
وأوضح رمضان ان هذه الدرجات القياسية تؤكد 
ان موجة احلر هذه »ليست طبيعية وان تغير املناخ 
والتذبذب في نظم الضغط اجلوي بات يؤثر بشكل 
واضح في جو املنطقة سواء مبوجات احلر او العواصف 
الرملية القوية في املنطقة العربية وليست الكويت 

فقط«.

أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

نعيش في هذه األيام ازمة عصيبة 
تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي 
ع����ن العديد من مناط����ق الكويت، 
كذل����ك احتراق مح����والت الكهرباء 
واحتراق املبان����ي وتعريض حياة 

الناس للخطر. 
ومن الغريب جدا اننا في الكويت 

ويحصل لنا ما حصل رغم الفوائ����ض املالية واالمكانيات 
الكبيرة للدولة التي تبني لدول العالم محطات كهرباء.

وال يختلف اثنان على مس����ؤولية احلكومة وحدها عن 
هذه االزمة وعن االضرار واملش����اكل التي حدثت وستحدث 

من جراء هذا االنقطاع في هذا الصيف.
وتكمن مس����ؤولية احلكومة في عدم استعدادها الكافي 
ملواجه����ة ارتفاع االحمال وعدم وجود خطة معلنة تتبناها 
احلكوم����ة ملواجهة هذه االزمة وكأن ه����ذه اول مرة ترتفع 
احلرارة عندنا وكأن السنوات املاضية كان صيفنا تتساقط 

فيه الثلوج.
كذلك ضعف استجابة طوارئ الكهرباء التصاالت املواطنني 
وعدم ردها على مكاملات الناس اذ ال تس����تجيب الوزارة اال 
ع����ن طريق تصريح الحد اعض����اء مجلس االمة عن طريق 
»املس����جات« االخبارية او التهديد مبساءلة الوزير، عندها 
تتح����رك الوزارة ويبدأ االهتمام الن املفهوم الذي كرس����ته 
هذه احلكومة العتيدة انها ال متش����ي اال بالتهديد والصوت 

العالي لالسف. 
اننا في بداية الصيف واحلرارة تتخطى حاجز اخلمسني 
ووزير الكهرباء يبش����رنا بأيام مؤملة مقبلة بدل ان يطمئن 
املواطنني ويتحمل مس����ؤوليته في هذه االزمة اذ ال عذر له 
بعد مضي اكثر من سنة على توليه كرسي الوزارة وتوافر 
جميع االمكانيات له ومع ذلك يعلن عجزه وقلة حيلته في 
مواجهة هذه االزمة النه يعلم أننا في بلد ال يحاَس����ب فيه 
املخطئ وال يعاقب املسيء وال ينّحى املقصر، وكذلك يعلم 
ان مجلس االمة احلالي هو حتت الس����يطرة احلكومية وان 
اقصى ما يصنع هذا املجل����س هو اطالق القنابل الصوتية 
من بعض االعض����اء والتي ما تلبث ان تذهب ادراج الرياح 

احلكومية. 
ان على مجلس االمة ان يضع هذه االزمة في مقدمة اولوياته 
قبل اإلجازة البرملانية، ويجب ان ُتعقد جلسة خاصة ويطلب 
املجلس من احلكومة بيانا واضحا عن مدى اس����تعداداتها 
لهذه االزمة، واذا ثبت القصور احلكومي وعدم القناعة بهذه 
االستعدادات فإن موضوع الكهرباء هو في مقدمة املواضيع 
وأهمها من حيث املساءلة السياسية للوزير املختص وطلب 

تنحيته لعجزه وفشله في مواجهة هذه املشكلة.

أزمة الكهرباء.. تستحق المساءلة
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تستضيف »األنباء« 
اليوم اخلميس استشاري 
الطب الطبيعي وإصابات 
أنور  املالعب د.ط���ارق 
إسماعيل بني الساعتني 
7 و9 مساء وذلك للحديث 
عن آالم العمود الفقري، 
والسمنة  والروماتيزم 
والرد على أسئلة القراء، 
الهواتف  وذل���ك عل���ى 
 �  24830514 التالي���ة: 
 24830322 �  24830238

� داخلي: 131 � 318.

البقاء هلل
عبدالعزيز محمد صالح الفريح � 68 عاما � الرجال: النزهة � ق2 
� ش26 � م2 � ت: 97447373، النس���اء: الشامية � ق2 � 

ش22 � م7 � ت: 24818965.
صويـان حميد صويان غازي اجلدعي املطيري � 54 عاما � القرين � 

ق4 � ش16 � م16 � ت: 99928600 � 97780999.
سارة حمدان محمد العدواني � أرملة أحمد مطلق فهد العدواني 
� 69 عاما � الرجال: الفحيحيل � ق1 � ش البدوية � م24 
� ت: 97325963، النس���اء: الفحيحيل � ق1 � ش3 � م13 

� ت: 99653591.
شريفة عبداجلليل يوسف الكندري � أرملة زيد علي زيد اخلباز 
� 85 عام���ا � الرجال: الس���رة � ق2 � ش13 � م24 � ت: 
25330009، النس���اء: الس���رة � ق5 � ش9 � م56 � ت: 

.25337440
ناصر عثمان عبدالعزيز العثمان � 85 عاما � الرجال: جنوب السرة 
� الشهداء � ق4 � ش421 � م21 � ت: 99057530، النساء: 

النهضة � ق1 � ش109 � م15 � ت: 99644406.
عفيفة علي سويد املطيري � زوجة خالد عوض مطيع املطيري 
� 31 عاما � الرجال: الفحيحيل � ق3 � ش5 � منزل 88 � 
ت: 99730907 � 99025781، النساء: الصليبخات � ق2 

� ش104 � ج11 � منزل 64 � ت: 65577550.
بـدر أحمد ناصر التنـاك � 74 عاما � الرجال: العديلية � ق3 � 
ش عبدالرحمن العسعوسي � منزل 2 � ت: 99417893 � 
94000867، النساء: الرقة � ق6 � طريق 30 � منزل 303 

� مقابل طريق الفحيحيل السريع � ت: 99417893.
هله مطلق األسود العازمي � أرمة هجاج عيد سمران العازمي 
� 76 عاما � الدوحة � ق4 � الش���ارع الثاني � منزل 18 � 

ت: 66068898 � 97970005.
عيسى سيد عبداحملسن سيد عيسى الرفاعي � 65 عاما � الرجال: 
ديوان الرفاعي � الش���امية � ش الش���امية � ق6 � ت: 
99730500، النس���اء: اليرموك � ق3 � ش3 � م14 � ت: 

25329329 � الدفن التاسعة صباحا.
إبراهيم حسني إبراهيم حسني هادي � سنتان ونصف � خيطان 

اجلنوبي � ق2 � ش110 � م24 � ت: 66066323.
مشـعل فازع عمير الرشيدي � 70 عاما � الفردوس � ق8 � ش1 
� ج���ادة2 � م21 � ت: 99986846 � 97523579 � الدف���ن 

التاسعة صباحا.
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