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العصفورة

عجوز صيني يصمم سيارة طائرة
بسبب شكوى زوجته

ي��ا ص��اح ع��دا ال��رف��اق��ه بالحجي عدهم
وت��ع��رف رب��ع ال��رخ��ا م��ال��ك ق��در عدهم

مل تعد االبتكارات واالخرتاعات العلمية �أمر ًا
مقت�رص ًا فقط على العلماء ،وه��ذا ما �أثبته
املتقاعد ال�صيني �آن �شو يا ،بعد ح�صوله
على براءة اخرتاع لت�صميم «�سيارة حتلق» يف
�أغ�سط�س املا�ضي .العجوز املتقاعد البالغ من
العمر  78عام ًا ،كان يعمل مهند�سا ميكانيكي ًا
مبدينة �شي�آن ال�صينية ،ومنذ تقاعده ،عا�ش
حياة عادية مع زوجته� ،إال �أنه منذ �أكرث من عقد
م�ضى ،كان م�صمم ًا على القيام ب�شيء ملعاجلة
االختناقات املرورية للمدينة ،ب�سبب �شكوى
زوجته امل�ستمرة.
يقول �آن �شو يا «زوجتي كانت ت�شتكي دائم ًا
من كرثة االختناقات املرورية على الطريق،
واقرتحت علي اال�ستفادة من خربتي يف جمال
الت�صنيع امليكانيكي للم�ساعدة يف حل م�شكلة
ازدحام املرور باملدينة».

رب���ع ال��ف��راغ��ات ع��ن��د ال��ن��اي��ب��ه عدهم
الطيب محفوظ عند رف��اق��ت��ه وأهله
• فهد راشد بورسلي

بيني وبينك

نجم عبداهلل
najemkw@gmail.com

الطليعة

اللعب بالنار

وك��ي��ل وزارة اس��ت��دع��ى مدير
عالقات عامة وحذره من اللعب
بالنار بعد أن اكتشف أنه يعمل
ضده.

حكايات

• العجوز الصيني يعرض مخطط اختراعه

 ...قصة وغصة

دنيا

الطليعة هي خط االت��زان يف زم��ن االنفتاح واالن��ف�لات ،و�أق��ر هنا
ب�صعوبة كتابة هذه املقالة الين �أكتب عن مو�ضوع ال ا�ستطيع جمعه
بهذه امل�ساحة ال�صغرية ،واال�صعب كيف وب�أي لغة �أزن ت�ضحيات
رجال �أفنوا �أعمارهم للدفاع عن احلق والعدل واملبد�أ يف ظل اختفاء
املعايري؟ وال اعلم ان كانت هذه الكتابة جلرد ملحمة الطليعة
الوطنية وم�سريتها الت�أريخية ام هي ر�سالة وداع وفر�صة للتعريف
بتاريخ �صحيفة مل تتك�سب من عرقها وال �سواد �أحبارها وتفاعلت
مع احلدث الوطني والقومي الذي حملت همومه وك�شفت بجر�أة غري
معهودة مكامن اختالله.
الق�صة بد�أت منذ بدايات القرن املا�ضي ,حيث تداعى جمموعة من
النا�شطني العا�شقني لرتاب وطنهم وامل�ؤمنني بر�سالته مدفوعني
بحما�س ر�ؤي��ة وطنهم احللم ليكون منارة فكر ثقايف وله موقعه
مب�صاف الدول امللتزمة باحلريات الد�ستورية وامل�شاركة ال�شعبية
واالنتقال به الى حيث انتهى العامل الدميقراطي واالنفتاح على الأمم
بعيدا عن التمحور واالنكما�ش على الذات.
ومنذ العقد ال�ساد�س من القرن املا�ضي وان�سجاما مع العقود ال�سابقة
خا�ضت الطليعة وتيارها الوطني �رصاعات ومعارك �صحافية �أ�شغلت
احلكومة والربملان اذ انربت لتحرير النفط من ال�رشكات الأجنبية
والتي ا�ستطاع التيار الوطني بها تغيري موازين العائدات النفطية
ل�صالح الكويت بعد �رصاع مع �رشكات النفط االجنبية وج�شعها.
وكذلك خا�ضت الطليعة معركة احلريات ال�صحافية وعودة الربملان
املعطل والعمل بالد�ستور وكارثة �سوق الأوراق املالية و�رسقة ناقالت
النفط و�رشكة �سانتايف وا�ستثمارات احتياطي الأجيال والتجاوزات
املالية والفنية ملقاول �إعادة ترميم ق�رص بيان بعد التحرير من
االحتالل العراقي للكويت ،بل ان الطليعة خا�ضت معركة قومية وهي
الوقوف �ضد �سيا�سات �صدام ح�سني �أثناء احلرب العراقية الإيرانية
بعد ان انزلقت ال�صحف الكويتية مبان�شيتاتها العري�ضة التي جعلت
من �صدام قدي�س ًا.
ومن مفارقات احلياة وحزنها ان يعي�ش االن�سان حلظة تال�شي احللم
ليباع ما تبقى منه باملزاد العلني تاركا خلفه ت�ضحيات ال�سنني من
دون منا�رص ،وقليل من املعني ان الطليعة هي اخر ما تبقى من روح
ورمزية فرتة الن�ضال الوطني لأبي الد�ستور ال�شيخ عبدالله ال�سامل..
ومن يعلم من املرتب�ص بالطليعة وتيارها الوطني هل هم التجار
القادمون بفح�ش ثرائهم ل�رشاء كل �شيء �أم احلكومة التي ال ترى ابعد
من �أنفها لعدم ادراكها حلاجتها ملثل هذا اخلط الوطني لعمل توازن
ام اال�ست�سالم للفا�سدين وتيارات الإ�سالم ال�سيا�سي الذين ال ي�ؤمنون
بالد�ستور وامنا باجتاه بو�صلتهم بح�سب طموحاتهم الربغماتية
ومرجعياتهم اخلارجية �أم هو اجلهل بقيمة خط الطليعة الوطني الذي
يحتكم فقط الى الد�ستورالكويتي ونظمه وقوانينه �أو ًال و�أخري ًا.
ويف اخلتام حتية كبرية وكلمة �شكر للرجال الذين حلموا مب�رشوع
الطليعة التنويري قبل �ستة عقود وهم من و�ضع �أ�سا�س م�رشوع
ر�سالة �صحيفة الطليعة الوطني والقومي وهم الدكتور احمد اخلطيب
وعبدالله النيباري واحمد النفي�سي ورح��م الله �سامي املني�س
وعبدالله البعيجاين  ..وقبلهم �صاحب االمتياز الأول عبدالرزاق
اخلالد و�سليمان احلداد.

 ...دوارة!

دارت الدنيا على «غزال» عايش
أحلى عيشة ،حر ،طليق ،يتفاخر
بغزاليته،وأنهمنالصنفالممتاز،
ومن ساللة غير شكل،إال أن الرياح
أتت فجأة ضده ،وقلبته رأس ًا على

عقب ،فصار قرداً مرة واحدة!

الغزال سابق ًا ،مازال يعض أصابع

الندم ،ويقول« :كله من رفاق
السوء ...اللي تخلوا عني وأولهم
الثور اللي باعني بثمن بخس»!

• جحا
ّ
يحذر الكويتيين
سفيرنا في ُعمان
من إعصار «لبان»

مواقيت
الصالة

الفجر  4.28الشروق  5.47الظهر  11.35العصر  2.53المغرب  5.22العشاء 6.38

�أهاب �سفري الكويت لدى �سلطنة عمان �سليمان احلربي ،باملواطنني
الكويتيني املوجودين يف عمان وبخا�صة املناطق الواقعة �ضمن
م�سار اع�صار «لبان» يف ظفار والو�سطى و�صاللة ��ضرورة �أخذ
احليطة واحلذر .ودعا احلربي الى اتخاذ التدابري واالحتياطات
الالزمة لت�أمني �سالمة املواطنني ،م�ؤكدا ��ضرورة اتباع كل
التعليمات والتوجيهات ال�صادرة من ال�سلطات املحلية يف املناطق
املوجودين بها.

«الداخلية المصرية» تفرج عن  772سجين ًا

انقالب صهريج

بمناسبة احتفاالت أكتوبر

ديزل وإصابة

ا�ستكما ًال لتنفيذ ق��رار رئي�س اجلمهورية
امل�رصي عبدالفتاح ال�سي�سي ال�صادر ب�ش�أن
الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالن�سبة
لبع�ض املحكوم عليهم مبنا�سبة االحتفال
بذكرى ال�ساد�س من �أكتوبر ،وا�صل قطاع
ال�سجون امل�رصية عقد اللجان لفح�ص ملفات
ن��زالء ال�سجون لتحديد م�ستحقي الإف��راج
بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وانتهت �أعمال اللجان �إلى انطباق القرار على
« »332نزي ً
ال ممن ي�ستحقون الإف��راج عنهم
بالعفو ،وانتهت بالإفراج �أي�ض ًا عن «»440
نزي ً
ال �إفراج ًا �رشطي ًا ،ب�إجمايل « »772مفرجا
عنهم.
ي�أتي ذلك يف �إط��ار حر�ص وزارة الداخلية
امل�رصية على تطبيق ال�سيا�سة العقابية
مبفهومها احلديث ،وتوفري �أوج��ه الرعاية
املختلفة للنزالء وتفعيل �أ�ساليب الإفراج عن
املحكوم عليهم الذين مت ت�أهيلهم لالنخراط
يف املجتمع.

قائده على

طريق الزور

كتب حم�سن الهيلم:
ت��ع��ام��ل رج���ال الإط���ف���اء مع
حادث انقالب �صهريج ديزل
ع��ل��ى ط��ري��ق ال����زور ،حيث
�أ�سفر احلادث عن ا�صابة قائد
ال�صهريج ب�إ�صابات متفرقة.
وكان رجال اطفاء مركز الزور
ه��رع��وا ال��ى موقع احل��ادث
بقيادة رئي�س املركز العقيد
م�شعل القطان وقاموا ب�إخراج
ق��ائ��د ال�صهريج وت�سليمه
الى فنيي الطوارئ الطبية،
وقد نقل الى امل�ست�شفى عن
ط��ري��ق اال���س��ع��اف اجل��وي،
فيما حا�رص رج��ال الإطفاء
ال��دي��زل املن�سكب وال��ذي
ق���درت حمولته ب��ـ � 5آالف
غالون عن طريق ا�ستخدام
م��ادة الفوم وال��رم��ال .وقد
قامت الطوارئ الطبية بنقل
امل�صاب بالإ�سعاف اجلوي.

• الصهريج منقلبا ً على الطريق

أكبر حالق في العالم

إيطالي يمارس المهنة

وعمره  107أعوام

عجوز ب�شعر �أبي�ض ،ومالب�س ب�سيطة،
وحذاء �أ�سود مت�شقق ،ومن�شفة �شعر،
ومق�ص ومو�س حالقة قدمي ،هذا ما
�ستجده عند دخولك �صالون «الق�صات
ال��رائ��ع��ة» �أوFantastic Cuts
للحالقة ،الذي يقع يف مركز جتاري
على بعد ح��وايل �ساعة بال�سيارة
�شمال مدينة نيويورك ،ملالكه �أنتوين
مان�شينيللي� ،صاحب الـ� 107أعوام.
�أنتوين مان�شينيللي هو احلالق الأكرب
�سنا يف العامل ،والذي مازال ميار�س
مهنته حتى الآن ،رغم بلوغه الـ،107
وذلك يف �صالون احلالقة اخلا�ص به
يف بلدة نيو ويندر�سون الأمريكية،
بح�سب موقع «فان بيدج» الإيطايل.
ولد �أكرب حالق يف العامل عام 1911
يف مدينة نابويل الإيطالية ،ثم انتقل
هو وعائلته وهو يف عمر الـ 8للعي�ش
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث
كانت تعي�ش عمته.

• اإلسعاف اجلوي في موقع احلادث

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• حمد محمد حمد الصالح  56 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
العدان ق� 2ش 6م ،7الن�ساء :الزهراء ق� 5ش509
م .30ت.51203255 - 55050520 :
• عايشة عبدالهادي الراجحي الرشيدي� ،أرملة حرميي�س
مفلح الهاجري  81 -عام ًا � -شيعت  -ال�صليبخات
ق� 3ش 114ج 3م .5ت.99773888 :
• رضا صفر حاجي بهمن  63 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
دي��وان بهمن �ضاحية عبدالله ال�سامل الدائري

الثاين مقابل النزهة ،الن�ساء :الدعية ق� 3ش
احمد �شوقي م .20ت.51444434 :
• إميان سعود طالب  21 -عام ًا � -شيعت  -العمرية ق2
�ش الرابع م .15ت.94064044 - 50788455 :
• ع �ب��دال �ل��ه ح �س��ن ح�ب�ي��ب احل � ��داد  89 -عام ًا � -شيع
 ال��رج��ال��� :س��ل��وى ،ح�سينية �سيد حممد،الن�ساء :مبارك الكبري م�سجد القد�س ق .7ت:
.60621112

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

• السجناء يخرجون بعفو رئاسي

مستشفى أطفال أميركي يستقبل
مومياء فرعونية عمرها ألفا عام
ا�ستقبل ق�سم الأ�شعة مب�ست�شفى فيالدلفيا للأطفال
يف �أمريكا ،مري�ضا ذا طبيعة خا�صة يبدو يف
حجم الأطفال ،لكنه يبلغ من العمر �ألفي عام.
املري�ض الغام�ض مومياء لطفلة فرعونية

• فحص الطفلة الفرعونية باألشعة

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

يحتفظ بها متحف والي��ة بن�سلفانيا للآثار،
وقرر علماء الأنرثبولوجيا باملتحف التعاون
مع �أطباء امل�ست�شفى ،الكت�شاف �أ��سرار هذه
الطفلة التي حتيطها الأغطية بعناية منذ وفاتها
يف م�رص قبل �ألفي عام .وي�شري
�أ���س��ل��وب كفن الطفلة �إل��ى �أنها
عا�شت يف فرتة احلكم الروماين
مب�رص بالقرب مما يعرف الآن
مبدينة الأق�رص.
وقالت �سامانثا كوك�س ،عاملة
الأنرثوبولوجيا ،للموقع� ،إن
املومياء خ�ضعت قبل نحو عام
للأ�شعة ال�سينية العادية ،التي
ك�شفت عن «ت�شوهات يف الهيكل
العظمي».
و�أ�ضافت« :تبدو كما لو كانت بحجم
طفلة عمرها عامان ،لكن منوها
العظمي ومنو �أ�سنانها وعظامها
ي�شبه طفال عمره � 5سنوات ،رمبا
كان ذلك نوعا من التقزم».

التوزيع واالشتراكات
تلفون22460300 - 22457800 :
داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

الشكاوى

22458460
22412015
22458170

22412014
22412017
22458163

