
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
ـ قمة عربية لبحث آلية تطوير الجامعة العربية.

ـ جامعتنا ليست بحاجة إلى قمة لتطويرها بل إلى.. معجزة.

الجهات الحكومية اكتشفت بعد حريق الصوابر أن أغلب سكانها من العزاب اآلسيويين.
ـ وكالعادة ربعنا ما يكتشفون إال بعد ما تصير مصيبة، مع انهم يدرون من زمان بس 

أبواللطفواحدمطنشين.

البقاء هلل
سـلوى علي محمد صديق ـ زوجة محمد حسني سفر ـ 45 عاما ـ سلوى 
– ق1 – ش7 – م27 )حســـينية االمام احلســـني(  ت: 66524994 – 

.97113713
فاطمة موسـى عبداهلل القعود ـ ارملة علي عبداهلل اخلميس ـ 90 عاما ـ 

اليرموك – ق4 – ش4 – م53 – ت: 99787320 – 99632707.
عبداهلل علي محمد الكندريـ  79 عاماـ  الرجال: الشعب – ديوان الكنادرة 
– مقابل املعاهد اخلاصة – ت: 66339337، النساء: مبارك الكبير – 

ق3 – ش19 – م13 – ت: 66665873 – الدفن الساعة 8.30 صباحا.

َنِصف فداحة األمر بلهجتنا 
احملليــــة بقولنــــا »شــــق ما 
يتخيط« فالشقوق الصغيرة 
في الثوب ميكن تالفيها بالرفو 
واخلياطة أما الشقوق واألمزاق 
الكبيرة فيصعب رتقها، وهكذا 
حكومتنا الرشيدة تشق شقوقا 
تصعب خياطتهــــا، وتلقمنا 
مواقف يصعب بلعها، وحتملنا 
بأحمال تفــــوق أحمال التيار 

الكهربائي املنقطع.
أحد املسؤولني عن توفير 
الكهرباء للناس يبرر انقطاع 
التيــــار بســــبب عدم ســــفر 
الى مواطنهم وبدء  الوافدين 
موسم احلر الشــــديد، وكأن 
احلكومــــة الرشــــيدة ملزمة 
بتزويد املواطنــــني بالطاقة 
دون ســــواهم من البشر، أو 
كأن موسم احلر موسم طارئ 

على الطقس في الكويت.
الذي حذرنا  أما املسؤول 
من اقتراب »األيام املؤملة« فقد 
دخل في منافسة مع املتنبئني 
الذين يحذرون من  اجلويني 
الغبــــار والعواصف وارتفاع 
موج البحــــر، وكأن حتصني 
النــــاس من األلم مســــؤولية 
حكومة أخــــرى غير حكومة 

الكويت الرشيدة.
نتمنى لو أن عدوى انقطاع 
التيار الكهربائي انتقلت الى 
السادة املســــؤولني لتنقطع 
تصريحاتهــــم وينعم الناس 
باحلر والصمــــت معا، فمثل 
التصريحات تشــــكل  هــــذه 
حمــــال إضافيا علــــى الناس 
بقــــوة  الذيــــن يســــمعونها 
اإلجبــــار فتزيدهم قهرا على 

قهر القهرباء.

أحمال الكالم
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الذي يشتكي حرارة الطقس هذه 
االيام عليه ان يعلـــم انه ليس من 
يعاني في حقيقة االمر من الالهوب 
بل الضحية هي »الكمبورســـرات« 
الكفيلة بخفض درجة احلرارة مهما 
ارتفعت سواء كانت في الثالثينيات أو 
اخلمسينيات ال فرق الى العشرينيات 

لراحتنا في البيوت واماكن العمل ووسائل النقل، وشمس 
وحرارة في النهاية خير الف مرة من الزالزل والبراكني 

واالعاصير والفيضانات وحتى الثلوج.
> > >

والذي يشـــتكي انقطاع الكهرباء لساعة او ساعتني 
عليه ان يتذكـــر دوال اخرى ال يوجد لديها كهرباء، وقد 
شـــاهدت مؤخرا في العراق وقبل ذلـــك في دول عربية 
اخرى اســـالكا رفيعة متتد كشبكات العنكبوت العمدة 
النور المتصـــاص الكهرباء منها وهو مـــا بالكاد يكفي 
لالضاءة اجلزئية في البيوت، فأين معاناتنا املؤقتة من 

معاناتهم الدائمة؟!
> > >

من بعض املســـلمات في قضية الكهرباء انها قضية 
متراكمة وليست امرا استجد مع وصول قيادات الوزارة 
احلالية، كذلك من الضرورة مبكان اال ندخل االنتماءات 
اخلاصة في القضايا العامة، وعليه فلينتقد الوزير من 
يريد وليدافع عنه من يريد كذلك دون ان ندخل انتماءه 
القبلي او العائلي او الطائفي في مثل تلك القضايا العامة 

و... عيب!
> > >

مهم جـــدا ان تذهب قيادات وزارة التربية الحد اكثر 
البلدان تطـــورا في مجال التعليم ونعني ســـنغافورة 
للتعلم منها ونقتـــرح ان مير الوفد الوزاري في طريق 
عودته باحدى الدول اخلليجية ليرقب عن كثب جتربة 
»املدارس املستقلة« الواعدة التي توفر بها الدولة املباني 
للمدارس ومتنحها االستقاللية في اختيار املناهج القريبة 
من مناهج املدارس االجنبية، فاملجتمعات ال تتطور عبر 
القلة القليلة من خريجي املدارس واجلامعات اخلاصة، 
وفي هذا السياق نرجو ان يتم تدريس مادة الطباعة التي 
ال غنى ملستخدم الكمبيوتر عنها منذ املرحلة االبتدائية 

في املدارس احلكومية.
> > >

آخر محطة: )1( قرار كتلة العمل الوطني تأجيل او الغاء 
االستجواب الرياضي قرار حكيم يصب في مصلحة البلد 
الذي مّل شـــعبه عمليات التســـخني السياسي، ويرجع 
العمل السياسي الهدافه احلقيقية وهي حصد العنب ال 

استقصاد الناطور.
)2( قابلنـــي ظهر أمس وطلب مني ما ســـمعته قبل 
ذلـــك من الزميل ماضي اخلميس وهـــو اقتراح احللول 
ملشـــاكل التعليم والصحة والكهربـــاء.. الخ ال االكتفاء 

بالنقد والشكوى املتواصلة.

أفكار باردة تحت شمس حارقة

الرياح اقتلعت غرفة كيربي ونقلتها من امام منزل مواطن الى وسط الشارع في الواحة الرياح الشديدة تسببت في سقوط اشجار على طريق اجلهراء الرئيسي

االمطار غطت شوارع اجلهراء

هيفاء وهبي

هاني الظفيري
البالد مساء أمس  شـــهدت 
موجة رياح شديدة مصحوبة 
بأمطار هطلت على اجزاء متفرقة 
من البالد وبشكل كثيف فيما قال 
العالم الفلكي د.صالح العجيري 
ان البالد لم تشهد اجواء كتلك 
التي شهدتها امس منذ اكثر من 
60 عاما، وأوضح العجيري: »ما 
حصل باألمس املتمثل بهطول 
امطار على اجلهراء وقبلها على 
أم الهيمان وهبوب رياح شديدة، 
لم تشهد البالد مثيال له اال في 

اغسطس عام 1946«.
وقال العجيري حول تفسير الظاهرة الغريبة: ال يوجد تفسير 
علمي محدد ملا حصل غير ان التفسير الوحيد بني ايدينا اآلن انه 
حصل تزحزح في اجلو ومعه تراجع املنخفض الهندي املسيطر 
على االجواء فتبدلت الرياح الى شمالية شرقية مرت على مسطحات 
ميـــاه اخلليج العربي ومع الرطوبة الشـــديدة تكونت الســـحب 

فأمطرت«.
وتوقع العجيري ان تنتهي موجة الرطوبة اليوم بعد أن ظلت 

مسيطرة ألكثر من 5 أيام ومعها يعود اجلفاف.
وكانت البالد قد شهدت هبوب رياح شديدة مصحوبة بأمطار 
كثيفـــة في بعض املناطق وبدأت فـــي أم الهيمان ليل امس االول 
وتوقفت لتعود عصر امس وتهطل على اجلهراء بشكل كثيف ملدة 

ساعتني مصحوبة ببرق ورعد شديدين قبل أن تتوقف وتهدأ.
ووصف العجيري العاصفة املعتدلة بأنها اشـــبه بـ »ســـراية 
صيف« وهو أمر غير معهود ابدا خاصة ان موسم السرايات انتهى 
منذ شـــهرين، قائال: ال يوجد تســـمية لعاصفة األمس سوى أنها 

سراية صيفية عابرة جاءت نتيجة شذوذ غير معهود بالطقس، 
حيث بلغت سرعة الرياح 45 كيلومترا في الساعة وتكونت غيوم 
وهطلت امطار رعدية، ولكنها امطار مؤقتة وتزحزح مؤقت بالطقس 

وسينتهي اليوم. وأوضح العجيري ان ما شهدته البالد امس ميكن 
اعتباره عاصفة معتدلة هبت على البالد بشكل مفاجئ. ووصف 
العجيري العاصفة بأنها حالة شـــاذة غريبـــــة غير معهـــودة 

في مثل هذا الوقت من العام، خاصة ان هذه الفترة هي موســـم 
البوارح التي تعرف برتابتها وطقسها اجلاف املصحوب بالغبار 

في معظم االيام.

القاهرة ـ وكاالت: نفت املطربة اللبنانية هيفاء 
وهبي ما تردد حول رفـــض »حزب اهلل« اللبناني 
الطلب الذي تقدمت به لهم لالنضمام إلى ســـفينة 
»مرمي« اللبنانية لكسر احلصار املفروض على قطاع 
غزة، بحجة »أن التعري واإلسفاف والظهور مبالبس 
غير محتشـــمة سيضر بســـمعة كل املشاركات في 

الرحلة«.
وأكدت هيفاء حسب اليوم السابع امس أنها لم 
تتقدم بطلب إلى حزب اهلل لالنضمام إلى السفينة، 
ألنها تساعد غزة بطريقتها اخلاصة، كما أنها واثقة 
أنها لـــو طلبت ذلك فلن يرفضوا، وأكبر دليل أنهم 
بعدما علموا بالشائعات التي تناقلتها الصحف مؤخرا 
حول هذا املوضوع أصـــدروا بيانا ينفون فيه هذا 
الكالم، ويؤكدون على احترامهم للفن والفنانني الذين 
يقدمون رسائل مهمة ومفيدة للمجتمع، وأضافت: 
»أنها تستطيع الدخول إلى القطاع عبر معبر رفح 

إذا أردت ذلك«.
وكانـــت بعض الصحف واملواقـــع اإللكترونية 
نشرت مؤخرا خبرا يفيد رفض حزب اهلل اللبناني 
طلبا تقدمت به هيفاء لالنضمام إلى ســـفينة كسر 
احلصار عن قطاع غزة، بحجة »أن التعرى واإلسفاف 
والظهور مبالبس غير محتشمة سيضر بسمعة كل 
املشـــاركات في الرحلة«، وقيل إن كوادر رفيعة في 
»حزب اهلل« رفضت بشكل قاطع الطلب الذي تقدمت 
به هيفاء، لالنضمام إلى السفينة النسائية »مرمي« 
املقرر انطالقها خالل األيام املقبلة من لبنان حاملة 

املساعدات لسكان القطاع احملاصر.
 وتردد أن سمر احلاج زوجة اللواء السابق علي 
احلاج تلقت طلب الفنانة وتشـــاورت بخصوصه 
مع منظم الرحلة رئيس حركة »فلســـطني احلرة« 
ياسر قشـــلق، رجل األعمال الفلسطيني املقيم في 

هيفاء بديبلوماسية ولباقة عن طريق سمر احلاج، 
دون ذكر اســـم »حزب اهلل« مطلقا في هذا اإلطار، 
خشـــية افتضاح دعم ومتويل وتنظيم السفينتني 

»ناجي العلي« و»مرمي« من قبل احلزب.

ســـورية الذي أبلغ قيادة حـــزب اهلل بهذا الطلب، 
فتم رفضه بشكل قاطع بدعوى أن االنظار في هذه 
احلالة ستتوجه الى هيفاء، ويضيع الهدف الرئيسي 
للرحلة، فطلب »حزب اهلل« من قشلق رفض طلب 

هيفاء وهبي: لم أطلب من حزب اهلل السماح لي 
باالنضمام  إلى »سفينة مريم« وإذا حدث فلن يرفض 

أكدت أنها تستطيع دخول غزة إن أرادت عبر معبر رفح 

العجيري: أمطار األمس لم تشهد البالد مثياًل لها منذ 60 عامًا

)حسن حسيني(سراية الصيف تسببت في انخفاض مستوى الرؤية 

)سعود سالم(امطار تهطل على منطقة النعيم في اجلهراء أمس خالل سراية الصيف

د. صالح العجيري


