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العصفورة

أرج����ع أس��ي��ر ع��ل��ي��ه��م ال��ح��ك��م واح���د
ع��ش��رون ي��ح��ك��ون وال��ل��ي منتبه واح��د
جفته وجافني وجافيته فالنقل واحد
ه��رج وم���رج م��ن قبيل الحكم ياذيني
• عي�سى القطامي

حكايات

فنان كويتي يفوز بجائزة
التميز اإلبداعي بإيطاليا
فاز الفنان والر�سام الكويتي
ناجي احلاي بجائزة التميز
االب��داع��ي يف معر�ض «قوة
الفن» الذي �أقيم بالعا�صمة
الإيطالية روما تقديرا لأدائه
املتميز بني جمموعة خمتارة
م��ن ال��ف��ن��ان�ين الأوروب���ي�ي�ن
والعرب.
و�أع�����رب احل����اي �أم�����س عن
اعتزازه مبا ناله من تقدير
كفنان كويتي يف املعر�ض
الفني املهم يف روما عا�صمة
الثقافة واحل�ضارة الغربية
بني العديد من الزمالء العرب

مسلخ «األضاحي»!

صب مواطنون جام غضبهم على
جمعيات ت��ع��اون��ي��ة ل��م تتحرك
كغيرها،لتقديم خ��دم��ة مسالخ
متنقلة ل��ذب��ح األض��اح��ي،وط��ال��ب��وا
بمحاسبة مجالس إداراتها.

والأوروب��ي�ين �ضمن م�رشوع
منتدى «ي��وم الفن الأوروب��ي
العربي .»2019 - 2018وقال
ان امللتقى وور�شة عمل �شملها
مثال فر�صة فريدة للتوا�صل
االن�ساين والتمازج ال�شعوري
ال��ث��ري وت����ب����ادل اخل�ب�رة
والأفكار عرب املمار�سة احلية
التي �أثمرت معر�ض ًا ختامي ًا
بعنوان «قوة الفن».كما �أعرب
عن ال�شكر لهيئة التحكيم على
تكرميه اخلا�ص الذي اعتربه
تكرميا لكل ف��ن��ان كويتي
وخا�صة ذوي االعاقات منهم.

وسع صدرك

جعفر محمد
• ناجي احلاي مع ال�سفري علي اخلالد

في سكة

الشاب محمد

...شمال!

والشابة كافية

سقط «ق���رد» م��ن شجرته التي
ظل يلعب فوقها وتحتها،والذي
طالما توعد من يقترب منه ومنها
بالهزيمة الساحقة،وبأن يكون
عبرة للعابرين!
ال��ق��رد ال���ذي ظ��ن أن��ه أس��د طار
ع��ق��ل��ه،وب��دأ ي��ه��ذي م��ن ش��دة
«الصخونة»،بعدما أتت الرياح
ضده دفعة واحدة،فهبت عليه
وطيرته وطيرت شجرته!
وع���م���ت ال���ف���رح���ة ب��س��ق��وط
ال��ق��رد ال��ذي ص��ال وج��ال وطامر
ه��ن��ا وه��ن��اك،ل��ي��ض��ل��ل أه��ل
الغابة،فانتهت اللعبة!
القرد الحزين ت��وارى عن أنظار
الشامتين،إال أن غزالة شاهدته
صدفة مختبئ ًا،فقالت له« :قاعد
لوحدك...كده سرحان...الشيطان
ي��وزك في سكة شمال،يفضل
يقول لك ...العب يال العب يال»؟!

يتناقل النا�س من خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي
مقطع ًا تلفزيوني ًا للفذ حممد ال�سنعو�سي ،حيث
برناجمه مع ال�سنعو�سي قبل  25عام ًا م�ضت ،كان
ب��وط��ارق كثيف ال�شعر ذي اللون اال���س��ود ،يقفز
مبرونة بني ال�ضيوف ،كان �شاب ًا يافع ًا ادام الله
عليه �شبابه ،بينما اليوم كلما التقيت «بوطارق»
وقد ابي�ض �شعره وت�ضاءلت كثافته ،وبدا بطيئا
يف مم�شاه� ،أدام الله عليه العافية ،وال �أخفيك �رس ًا
عزيزي القارئ ب�أنني دائم ًا ما �أعود لأولى احللقات
التي قدمتها �أنا لأالحظ كيف تقدم بي العمر ،من
خالل ال�شعر الأبي�ض ال��ذي كان �أ�سود ،ومالحمي
التي تغريت يف � 10سنوات ،لذلك تكمن نظراتي
لل�سنعو�سي و�أترقب كيف هي حالتي بعد  25عاماً،
كان املقطع الذي انت�رش يت�ضمن جمموعة من الن�سوة
الالئي ا�ست�ضافهن بوطارق ،وكان مو�ضوعهن الرجل
والديوانية ،تنوعت الآراء وتعددت وجهات النظر،
وكانت مداخلة د.كافية رم�ضان ال�شابة �آنذاك� ،أطال
الله بعمرها الذي يبلغ الآن  70عاماً ،حيث رددت
ب�أن ما دام الرجل يذهب كل ليلة للديوانية ،ف�إن
اخللل يكمن يف زوجته ،كان هذا املقطع الذي و�صلني
قد �أثار لدي ما �أثاره ،لكلمات �أحملها لل�سنعو�سي،
ود.كافية فما عادت دواوين الأم�س موجودة ،و مل
تعد مكان ًا جاذب ًا للرجال ،وقد احتل الهاتف الذكي
كل الأوقات واالهتمام ،وان جل�س الرجل يف بيته مع
زوجته ملدة عام كامل دون �أن يخرج ،لن تت�أثر هي
�أبداً ،فال توا�صل وال هم يحزنون .الوت�ساب وتويرت
وان�ستغرام و�سناب �شات ،هي دواوين الرجال اليوم
والن�ساء معاً ،ان�شغل الكل بال �شيء ،حتى ان ابناء
هذا اجليل ممن و�صل �إليهم مقطع الفيديو ،رددوا «يا
حالتهم قبل �صج طيبني» .لذلك كان هذا املقطع
عبارة عن بل�سم من زمنكم جل��روح ه��ذا الزمن،
ف�شكرا لعطاءات حممد ال�سنعو�سي املمتدة والتي لن
تن�ضب ،و�شكرا لكلمات د.كافية رم�ضان التي كانت
�رصيحة يف زمن ال�رصاحة الذي �أدبر ،وبانتظار ان
يجود الزمن مبقاطع �أكرث ت�سعدنا.

• جحا
مواقيت الفجر  3.54الشروق  5.18الظهر  11.52العصر  3.27المغرب  6.25العشاء 7.47
الصالة

عائلة الضميد

ينعون بمزيد من الحزن واألسى فقيدتهم المغفور لها بإذن اهلل تعالى

حصه عثمان المفرح
أرملة /جاسم حمد الضميد

وسيوارى جثمانها الثرى اليوم االثنين الموافق  2018/8/20الساعة التاسعة صباح ًا
في مقبرة الصليبخات

تقبــل التعــازي

الرجال :قرطبة قطعة  3شارع  5منزل 23

النساء :السالم قطعة  6شارع  601منزل 21

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

الشكاوي

22458460
22412015
22458170

22412014
22412017
22458163

