
هاني الظفيري
جنا الفنان ش����عبوال من املوت غرقا حيث كان ميارس هواية 

السباحة بالقرب من جزيرة قاروه.
وف����ي التفاصيل كم����ا يوردها مصدر أمن����ي ان بالغا ورد الى 
العمليات عن حالة غرق وتوجهت على الفور س����يارات اإلسعاف 
الطبي وزورق تابع خلفر السواحل كان قريبا حلظة تلقي البالغ 
وتوجه رجال����ه على الفور ومتكنوا من الوصول خالل 10 دقائق، 
ليتبني لهم ان الفنان شعبوال تعرض لضيق تنفس أثناء ممارسته 
الس����باحة، وكان اليزال متماسكا في عرض البحر غير انه كان ال 
يقوى على احلركة فقاموا بانتشاله وتقدمي اإلسعافات األولية له 
ونقله الى قاعدة خفر السواحل في الفنطاس قبل إرساله بواسطة 
سيارة طوارئ طبية الى مستشفى العدان. وأوضح املصدر ان حالة 
الفنان شعبوال مطمئنة للغاية وان ما تعرض له ميكن ان يتعرض 

له أي سباح خاصة في ظل األجواء املغبرة.
وفي اتصال هاتفي أجرته »األنباء« مع الفنان شعبوال، أعرب عن 
عميق شكره لرجال خفر السواحل الذين متكنوا من الوصول الى 
املوقع في أقل من 10 دقائق بعد إبالغ أصدقائه عن تعرضه للحادث، 
وق����ال: حتى عندما نقلوني اوصلون����ي الى القاعدة في اقل من 10 
دقائق، وال أنسى أبدا موقفهم البطولي هم ورجال الطوارئ الطبية 

الذين قاموا بنقلي الى مستشفى العدان الذي تعامل معي.
وحول احلادث، قال شعبوال: كنا بالقرب من جزيرة قاروه على 
يخت احد األصدقاء عندما قررت النزول الى املياه للسباحة وهي 
هوايت����ي املفضلة، غير ان اجلو »قلب« فجأة وحتول الى مغبر ما 
تسبب في اصابتي بضيق تنفس وكدت فعال اغرق وقاومت سباحة 
حتى وصلت الى اليخت، وتعلقت به ولم أمتكن من الصعود إلى 
سطحه، بعدها اتصل أصدقائي بعمليات الداخلية الذين استجابوا 
للنداء بس����رعة كبيرة ولم متض 10 دقائق حتى متكن رجال خفر 
السواحل من حتديد موقع اليخت عبر االحداثيات وقاموا بواجبهم 

على اكمل وجه.

هاني الظفيري
حالت س����رعة استجابة رجال األمن لبالغ 
تقدم به مواطن دون امتام خادمة اندونيسية 
النتحارها شنقا، وكان مواطن قد هاتف عمليات 
الداخلية مبلغا عن ان خادمته االندونيس����ية 

اغلقت باب غرفتها عليها مهددة باالنتحار بعد 
ورود رس����الة من موطنها، وقال مصدر امني 
ان دوري����ات أمن حتركت بس����رعة الى منزل 
املواطن وكانت أول����ى الدوريات وصوال بعد 
10 دقائق من البالغ وقام رجال األمن باقتحام 

الغرفة التي احتجزت االندونيس����ية بداخلها 
والقوا القبض عليه����ا حيث كانت تعد العدة 
لربط نفسها باملروحة لتنهي حياتها شنقا، هذا 
واقتيدت اخلادمة الى املخفر بتهمة الش����روع 

في االنتحار، وسجلت قضية.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: الدولة الفلسطينية لن تقام عام 2012 كما هو مأمول.

ـ ما دام العرب وراءها فلن تقام حتى وال عام 2120.
طريق كبد مظلم صار له 6 أشهر وكل يوم وترك حادث مروري.

ـ  مو يا تشبونه يا إما تحطون على مدخله جملة »عزيزي السائق ادخل 
أبواللطفواحدعلى مسؤوليتك«.

الف���رح أكتب هذه  بدموع 
الكلمات وأزف أسمى عبارات 
التهاني إلى الش���عب الكويتي 
مبناس���بة انته���اء مسلس���ل 
التراجع���ات، والش���روع في 
النهضة واملضي قدما في طريق 
االزدهار وحتقيق أحالم الشعب، 
فالساحة السياسية استقبلت 
إشارة إيجابية عن عودة الهدوء 
واالتفاق بني السلطتني التنفيذية 
والتشريعية، لذا من املتوقع أن 
تنطلق بالدنا في نهضة تتفوق 
اليابان والطليان  على نهضة 

وبالد األملان.
فاألخبار الواردة من البرملان 
تؤكد على أن التعثر ال يعني 
نهاية املش���وار مادام اإلنسان 
العزمية واإلرادة. ومن  امتلك 
املهم أن ينته���ي ملف التأزمي 
وتطوى اخلالفات بني أعضاء 
الس���لطتني لتعود التفاهمات 
حول القضايا املصيرية الكبرى 
وتعود بالدنا إلى مجدها األول 
وتدخ���ل في س���باق التنمية 
املأمولة  النهض���ة  لتحقي���ق 
ومنافس���ة ال���دول الصناعية 

الكبرى.
فقد أوردت الصحف احمللية 
يوم أمس خبرا يشي بأننا منضي 
نحو مرحلة هادئة ال تأزمي فيها 
وال اس���تجوابات. فالتواف���ق 
النيابي احلكومي سيضع حدا 
ملش���كلة إزالة التعديات على 
الدولة كواحدة من أهم  أمالك 
املشكالت التي تواجه التنمية 
وس���وف يوافق الطرفان على 
عدم إزالة الس���اللم اخلارجية 
من البيوت )!( وبعدها تنطلق 
البالد إلى عصر الفضاء والسفر 

إلى كوكب املريخ.

وأخيرا .. انطلقت النهضة

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

البقاء هلل
فاطمـة عبدالرحمن مضحي، زوجة كامل س���عود الس���بيعي � 72 
عام���ا � الف���ردوس � ق8 � ش1 � ج4 � م2 � ت: 65157666 � 

.66707909
مـرمي حمد مبارك الهيـم، زوجة جمعان فالح العازمي � 47 عاما � 
الرجال: سلوى � ديوان الهيم � ق5 � ش103 � م28 � ت: 25622200 

� 99574939 � النساء: سلوى � ق5 � ش9 � م26� 99881516.
فهـد حزام فهد القحطاني � 49 عام���ا � الرجال: الظهر � ق3 � ش1 � 
م11 � ت: 66382424 � 99071451 � النس���اء: جابر العلي � ق5 � 

ش52 � م13 � ت: 66488524.

جمعان سـند الدفيليج املطيري � 88 عاما � الرجال: عبداهلل املبارك 
� ق4 � ش401 � قس���يمة 9 � ت: 99818557 � النس���اء: جليب 

الشيوخ � ق26 � ش 317 � م4 � ت: 99010282.
عبداهلل سعد محمد الهالل � 83 عاما � الرجال: قرطبة � ق2 � ش4 � 
م26 � ت: 99081239 � 66430034 � النساء: الروضة � ق5 � ش 

الكرامة � م21 � ت: 22513714 � الدفن التاسعة صباحا.
قاسـم حسـن عباس الصراف � 65 عاما � س���لوى � حسينية اإلمام 
احلس���ني � ق1 � ش7 � خلف مسجد معرفي � ت: 66400469 � 

66676776 � الدفن التاسعة صباحا.

الفنان شعبوال نجا من الموت غرقاً قرب قاروه

رجال األمن أنقذوا خادمة من الموت انتحارًا

أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

تشريع بال رقابة!
يرتكز العمل البرملاني في الكويت على 
اساسني مهمني وهما التشريع والرقابة، 
وهما كجناحي الطائر ال يس���تطيع ان 
يطير بدونهم���ا، واالدعاء بأن املجلس 
دوره تشريعي هو خطأ فادح ينم عن 
جهل بالدس���تور وقوانني الدولة، ولقد 
سعت احلكومة بكل قوة الى تكريس هذا 

املبدأ وهو ان التنمية تكون بتشريع القوانني وتنفيذ اخلطط 
وكرست مفهوما خطيرا بأن من يجنح الى استخدام الرقابة 
وادواتها الدس���تورية املتاحة فهو م���ؤزم ومعرقل للتنمية 

ويسعى حلل مجلس األمة. 
ان جتريد مجلس االمة واعضائه من سالح الرقابة يجعل 
احلكومة تفعل ما تشاء، كيف تشاء، متى تشاء، دون ادنى 
تفكير في احملاسبة وحتمل املسؤولية، النها جنحت بامتياز 
في اإلجهاز على االدوات الدستورية للرقابة مثل االستجواب 
الذي ذهب الى غير رجعة في ظل هذا املجلس ذي االغلبية 
احلكومية الس���احقة، كذلك فإن جلسات املناقشة العامة ال 
جدوى منه���ا وما هي اال »هايد ب���ارك« للنواب للفضفضة 
والتنفيس وبعدها يظهر الوزير وكأنه هو البطل كما حصل 
في جلسة مناقشة اوضاع الكهرباء، وتصدر توصيات في كثير 
من االحيان ال تلتزم احلكومة بها، او عمل جلان حتقيق في 
كثير من القضايا العامة وهي اشبه مبا تكون جلان »التبريد 
والتخدير« التي متوت فيها القضايا العامة وقد تنتهي مدة 
ه���ذا املجلس واللجنة لم تنته من أعمالها واذا انتهت كانت 
توصي���ات للحكومة ال احد يتابعها وال تلتزم احلكومة بها، 
واقرب مثال على ذل���ك توصيات جلنة التحقيق في قضية 
البيئة وام الهيمان، م���اذا فعلت احلكومة بتوصياتها؟! اما 
النوع اآلخر من اللجان فه���و ما تصدر منه توصيات على 
غير مزاج احلكومة مثل جلنة املكلس���ن التي اس���تطاعت 
احلكومة اجهاضها وإحالة تقريرها لديوان احملاسبة وقبره 

واالنتهاء منه.
اما آخر ادوات الرقابة فهي االسئلة النيابية التي يجاوب 
فيها الوزراء على املزاج وعلى الراحة الن الوزير اذا كان في 
مأمن من املجلس وبيده االغلبي���ة فال يعبأ بالرد واالجابة 
عن اسئلة النواب، اذن جنحت احلكومة في تفكيك وتهميش 
جناح الرقابة وابقت على جناح التشريع الذي يصدر مبزاج 
حكومي، فالقوانني التي اصدرها املجلس حتى اآلن جميعها 
جاءت برغبة حكومية باالصل كقانون خطة التنمية وقانون 
هيئة سوق املال وقانون اخلصخصة وقانون العمل وقانون 
صندوق املتعثرين، أما القوانني ذات الطابع الش���عبي مثل 
قوانني مكافحة الفساد وكشف الذمة املالية او قوانني البيئة 
واملرأة وإلغاء الفوائد والبدون وغيرها فإن الڤيتو احلكومي 

احملصن باالغلبية النيابية منعها من الصدور.
اذن م���ا تريده احلكومة هو الذي ميضي وهذا أكبر خطأ 
وفيه س���لبيات كبيرة ستؤثر على مس���تقبل البلد عندما 
يعمل اجلهاز التنفيذي على تشريع ما يريده دون رقابة وال 

محاسبة، وستذكرون ما أقول لكم.

أحمد الصبيح

شعبوال

رمضان: درجة الحرارة تعود لالرتفاع
 والغبار يستمر حتى نهاية األسبوع

كونا: توقع خبير التنبؤات اجلوية 
عيسى رمضان أن تعود درجة احلرارة 
إلى االرتفاع مجددا خالل اليومني املقبلني 
بفضل جبهة هوائية ساخنة ستسيطر 
على األجواء مصحوبة بغبار يستمر 

حتى نهاية األسبوع احلالي.
وقال رمضان ان نشاط املنخفض 
املوسمي الهندي سيعود مجددا مع تقدمه 
الى شمال شرق اجلزيرة العربية محركا 
معه كتلة هوائية حارة ورياحا مثيرة 

للغبار قد تستمر أسبوعا بالكويت.
واوضح ان نشاط املنخفض الهندي 
س����ينهي حركة الكتلة الهوائية شبه 
الباردة نس����بيا واملصاحبة للمرتفع 
اجلوي املتمركز على البحر املتوسط 
وشرق أوروبا والذي بسببه انخفضت 
درجات احلرارة في األيام املاضية الى 
اقل من 4 و5 درجات مئوية عن معدالتها 
الطبيعية، موضحا ان تش����هد االيام 
املقبل����ة موجة حر جدي����دة مع بداية 
ش����هر يوليو فتعود درجات احلرارة 
الى معدالتها الطبيعية )45 و46 درجة 
مئوية( وقد تتعدى هذه الدرجات في 
بع����ض املناط����ق الصحراوية وتزيد 
املقبل  تدريجيا خالل نهاية االسبوع 

بعد ان يخف الغبار.
واضاف ان الكويت واملناطق املجاورة 
ستكون خالل االيام املقبلة حتت تأثير 
الرياح الشمالية الغربية )رياح البوارح( 
النشيطة واملثيرة للغبار حيث تسمى 
مبوس����م »بارح اجلوزاء« او »البارح 
الكبير« وهي فترة »طالع الثريا« التي 
بدأت من 9 يونيو وتس����تمر حتى 16 
يوليو. وقال رمض����ان انه خالل هذه 
الفترة توجد فترة تسمى بالتويبع )20 
يونيو � 2 يوليو( وطالع الدبران )20 
يونيو � 2 يوليو( وتكون فيها الرياح 
حارة واول البوارح والسموم تتبعها 
فترة »اجل����وزاء األولى« في 3 يوليو 
وكذلك فت����رة »طالع الهقعة« وتنتهي 
في 15 يوليو ويعقبها »طالع الهنعة« 
في 16 من يوليو وخاللها تنتهي فترة 

البارح الكبير.
وذكر ان من املتوقع ان تزيد سرعة 
الري����اح الش����مالية الغربي����ة اجلافة 
واملسماة محليا بالسموم خالل عطلة 
نهاية االسبوع مسببة الغبار وانخفاضا 
في الرؤية األفقية في معظم املناطق ثم 
تبدأ الرياح تخف من مساء يوم السبت 
ويترسب الغبار لكن تبدأ سلسلة ارتفاع 

درجات احلرارة من منتصف األسبوع 
املقبل مبوجة حر اخرى.

واوضح ان س����بب املوجة شديدة 
احلرارة زيادة االش����عاع الشمس����ي 
وحركة كتلة هوائية حارة في شمال 
اجلزيرة العربية تشمل وسط وشمال 
الس����عودية والكويت ووسط العراق 
حتى جنوبه ومناطق األهواز في ايران 
حيث الرياح الهابطة )أديباتيكيا( من 
جبال زاجروس واملكتس����بة للحرارة 
السطحية من املناطق الصحراوية وبهذا 
قد تتعدى درجات احلرارة الطبيعية 

لشهر يوليو.
واشار الى استمرار اجلفاف الشديد 
الذي تقل فيه الرطوبة النس����بية في 
املناطق البعيدة عن الس����واحل بأقل 
من 10% مما يسبب عدم الراحة وجفافا 
شديدا للمحاصيل الزراعية في مزارع 

الوفرة والعبدلي.
وق����ال رمض����ان ان ادارة االرصاد 
اجلوية تدعو املواطنني واملقيمني الى 
اخذ احليطة واحلذر وخاصة كبار السن 
واألطفال واملصاب����ني بأمراض القلب 
والسكر والضغط من االجهاد احلراري 

وضربات الشمس.

أحمد الصبيح
 اليوم وياكم

»األنباء«  تستضيف 
الي���وم الع���ب ن���ادي 
الكويت لكرة القدم احمد 
الصبيح بني الس���اعة 5 
و6 مساء وذلك للحديث 
عن استعدادات »العميد« 
للموسم اجلديد، وحظوظ 
الفريق في املنافسة على 
البطوالت احمللية املقبلة 
وفرصته ف���ي االنضمام 
لالزرق باالضافة الى الرد 
القراء وذلك  على اسئلة 
التالية:  الهوات���ف  على 
 � 24830238 � 24830514
24830322، داخ���لي: 131 

.318 �

صفحة آراء 
ص35

مواقيت الصالة 
والخدمات 

ص46 

 )قاسم باشا( العاصمة غرقت في موجة الغبار أمس وفي اإلطار عيسى رمضان


