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العصفورة

حكايات

يا صاح نفسك عن الشينين تاكلها

مدير...مندوب!

جلد ...غزالة!

إن قيل تغرم صدق وان قيل تاكلها

دمت الهضم ودعتك نفسك وتاكلها
«يا لما» قويت الصبر هم قيدوك بلغط

تعرضت «غزالة» إلى حمالت «جلد مزدوجة»،
وإلى قصف بري وجوي وبحري ،وتفرغ لها

• مال الع�سعو�سي

القرود بمختلف أنواعهم ،قرد يسحبها من

ذيلها ،وقرد يطامر فوقها ،وقرد يقول لها:
«نقرأ مين  ...والناس نايمين»؟ حتى وهي

كلمات

بالمنام ،يطلع لها قرد يقول لها« :آكلك

د.أحمد طقشة

منين يا بطة»؟

مدير تم تعيينه بناء على واسطة
نائب في وزارة ذات طابع فني،
تفرغ إلنجاز معامالت النائب.

«الغزالة» داخ��ت سبع دوخ��ات ،مع «عش
الدبابير» ،تفتك من «دب��ور على نياته»،
يطلع لها «دبور لئيم» يردح ويرقص لها

عشرة بلدي»!

«الغزالة» أيض ًا سايرت «الموجة» وهجمت

وسع صدرك

هجمة مرتدة على الشماتين والغمازين

جعفر محمد

واللمازين وقالت« :راح أفتح دفاتركم»!

• جحا

مزبلة التاريخ العربي

عجائب لبنانية
أقله حيث ي�سود
«ا�شتدي �أزمة تَ نفرجي» ،قاعدةٌ ت�رسي � ُ
العقلُ واملنطق ،لذا ال تنفع يف لبنان ،هنا تتكاثر الأزمات
فال تنفرج ،ما يح�صل ان زعماء الطوائف و�أحزابها ،كلما
انك�شف عجزهم عن �إيجاد احللول وف�شلهم يف �إنقاذ البلد،
يعمدون الى رفع من�سوب الرثثرة ،والفذلكة الف�صيحة
�شكال  ،لكنها الفارغة وامل�ضللة.
جتلّى ذلك ،مثال ،يف مقولة «الرئي�س القوي»� ،أل�صقت
بالعماد مي�شال عون ،دون �أن ينتبه بائعو الكالم �أنها ال
تعزز قيمته وال تقوي موقعه ،بل تُ �سيء �إليه.
قوة الرئي�س من احرتام الد�ستور والقانونُ ،يعالج،
�أو ُي�ساهم يف ع�لاج ،امل�شاكل والأزم���ات التي تواجه
الوطن وال�شعب ،ي�صون العي�ش امل�شرتك بني مكوناته،
واحلريات العامة� ،إحدى �أهم ما يعزله عن �رصاعات
املحاور الإقليمية �أو الدولية.
واق��ع لبنان احل��ايل غري ذل��ك ،لكل طائفة د�ستورها،
الأزمات اخلانقة ت�شمل كل �شيء ،الطائفية يف ذروتها،
احلريات ترتاجع ،والبلد جتره قواه ال�سيا�سية وطوائفه
الى املحور الإقليمي الذي تنتمي �إليه ،فتزيده متزقا
وتفتتا.
للتعمية على ذلك  ،ولّ دت �شعارات م�ضللة « :الرئي�س
ال��ق��وى»« ،ال��ن ��أي بالنف�س»« ،اجلمهورية القوية»
وجميعها بال م�صداقية.
العجز عن ت�شكيل حكومة طوال �ستة �أ�شهر يولد املزيد
من التعابري العجيبة .الأمني العام حلزب الله ال�سيد
ح�سن ن�رصالله �أعلن بنربة حادة مل تكن الئقة مبكانته،
�أن احلكومة لن تُ �شكل «وحتى قيام ال�ساعة» �إذا مل ُي ّوزر
نائب من «�سنة � 8آذار»! �أو «�سنة حزب الله»! من �أجل كر�سي
وزاري ،يبقى لبنان دون حكومة تُ دير �ش�ؤون النا�س
والبلد حتى لو �إنهار وحتول خراباً!
قابله الرئي�س �سعد احلريري بلهجة رجل دول��ة مرنة
مد يده
يف ال�شكل �صلبة يف امل�ضمون ،لكنه هو �أي�ض ًا ّ
الى طاقية احلاوي وا�ستخرج منها �شعار «�أنا بي«�أب»
ال�سنة» .يعني بقية النا�س �أيتام!
ف ��ؤاد �شهاب كان قائد ًا للجي�ش عندما انتخب رئي�س ًا
للجمهورية ،مل يكن عنده ح��زب ،وال جماهري حتمله
على الأكتاف ،وال كان خطيب ًا يحاكي غرائر ال�شارع
والطوائف ،التزم بالد�ستور ،وقد �سماه الكتاب ،كانت
لديه ر�ؤية لبناء البلد والت�صميم ،ف�صنع لبنان احلديث،
الذي ازدهر ف�سموه « �سوي�رسا ال�رشق».
هكذا يكون القوي!

مواقيت الفجر  4.54الشروق  6.16الظهر  11.34العصر  2.31المغرب  4.52العشاء 6.11
الصالة

عمدة نيويورك السابق يتبرع بـ 1.8مليار دوالر
لجامعة ...بشرط قبول من يستحق
�أعلن مايكل بلومربغ عمدة مدينة
نيويورك ال�سابق والقطب الإعالمي،
عن تربعه مببلغ  1.8مليار دوالر
جلامعة جون هوبكنز التي تخرج
فيها ب�رشط ق�رص القبول فيها على
الطالب الذين ي�ستحقون فقط.
ويذهب تربع بلومربغ �إلى برامج
امل�ساعدات املالية يف اجلامعة
للطالب امل�ؤهلني من ذوي الدخل
املنخف�ض واملتو�سط ،ما �سيمكّ ن
اجل��ام��ع��ة م��ن ت��ق��دمي امل��زي��د من
املنح الدرا�سية ملواجهة التكاليف
والقرو�ض املرتفعة ب�شكل كبري.
وب��ل��وم�برغ ه��و م��ؤ���س�����س �رشكة
اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة العاملية
«بلومربغ �إل.ب���ي» و�أح��د �أثرياء
العامل ،تخرج يف جامعة هوبكنز،
و�شغل من�صب عمدة نيويورك من
عام � 2002إلى عام .2013
وقال بلومربغ « 76عاما» �« :أمريكا
�ستكون يف �أف�ضل حاالتها حني

«األرصاد» :مساء اليوم ...أمطار أيض ًا

«الداخلية» :مستعدون لتلقي البالغات
كتب حم�سن الهيلم:
دعت وزارة الداخلية �أم�س ،قائدي املركبات
�إل��ى ��ضرورة توخي احل��ذر واحليطة ب�سبب
هطول الأمطار ،مطالبة �إياهم بعدم التوقف
املفاجئ على الطرق لتجنب تعري�ض حياتهم
وحياة الآخرين للخطر.

نكافئ الأ�شخا�ص على �أ�سا�س جودة
عملهم ولي�س على حجم حمافظهم»،
الفت ًا �إلى �أن درا�سته جرى متويلها
من خالل قر�ض ووظيفة يف احلرم
اجلامعي.

و�أ���ض��اف« :ال�شهادة التي ح�صلت
عليها من جامعة ج��ون هوبكنز
فتحت يل �أب���واب��� ًا ك��ان��ت �ستظل
مغلقة ،و�سمحت يل ب ��أن �أعي�ش
احللم الأمريكي».

�ألقت ال�سلطات اليابانية القب�ض على
رئي�س �رشكة «ني�سان» العمالقة ل�صناعة
ال�سيارات ،كارلو�س غ�صن ،يف طوكيو
ال�ستجوابه يف خمالفات مالية.
وقالت ال�رشكة �إن «غ�صن كان يقلل من
قيمة عائداته يف الأوراق الر�سمية»،
م�شرية �إلى �أن جمل�س �إدارة ال�رشكة �سوف
يعمل على �إنهاء عقده.
وقالت «ني�سان» �إنها �أجرت حتقيق ًا داخلي ًا
لعدة �أ�شهر� ،أظهر �أن غ�صن كان يقلل من
قيمة دخله يف الأوراق الر�سمية.
و�أ�شارت �إلى �أنها «عرثت على العديد من
الأفعال الهامة الأخرى من �سوء ال�سلوك»
مبا يف ذلك «اال�ستخدام ال�شخ�صي لأ�صول
ال�رشكة».
و�أ���ض��اف��ت« :تعتذر ني�سان ب�شدة عن
الت�سبب يف ق��ل��ق ك��ب�ير مل�ساهمينا
و�أ�صحاب امل�صالح لدينا».
وقالت ال�رشكة �إنها قدمت معلومات �إلى
مكتب املدعي العام الياباين و�ستوا�صل
القيام بذلك.
و�أ�شارت ني�سان �إلى �أنها تخطط �أي�ضا
للإطاحة باملدير التنفيذي البارز غريغ
كيلي ،ال��ذي «ت��ورط ب�شدة» يف �سوء
ال�سلوك.
وف�ض ًال عن كونه رئي�سا ل�رشكة ني�سان
 التي متتلك �أكرب م�صنع لل�سيارات يفبريطانيا يف �سندرالند  -ي�شغل غ�صن �أي�ضا
من�صب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفيذي ل�رشكة رينو الفرن�سية ورئي�س
�رشكة ميت�سوبي�شي موتورز.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

• م��رمي محمد سعيد ،أرم�ل��ة عبدالله حسني االنصاري

  81عام ًا � -شيعت  -الرجال :الزهراء ديواناالن�صاري ،الن�ساء :الريموك ق� 3ش 3ج 2م.41
ت.99050899 - 99070658 :

رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح
ايميل رئيس التحريرSabah@alshahedkw.com :

• م �ن��ال ع �ب��دال��وه��اب ح�س�ين ال�س�لاح��ي  33 -عام ًا -
�شيعت  -الرجال :املن�صورية ديوان الزايد ق1
�ش 13م ،17الن�ساء :الرو�ضة ق� 2ش 26م .30ت:
.22530543 - 66688337

• ف��اط�م��ة ك��رم ح�س�ين ال�ش�ط��ي ،زوج ��ة غ��ري��ب يعقوب

ناصر  75 -عام ًا � -شيعت  -الرجال :م�سجد
االم���ام الر�ضا االح��م��دي ،الن�ساء :ح�سينية
العرتة الطاهرة الرميثية .ت- 50596998 :
.55333751
• عادل عبدالعزيز محمد بوالبنات  66 -عام ًا � -شيع -
الرجال :الد�سمة م�سجد النقي ،الن�ساء :الد�سمة
ديوان الزلزلة .ت.60010006 :
• حمره علي احلميدي ،أرملة عبدالله دعيبيل العازمي -
 76عام ًا  -الت�شييع التا�سعة من �صباح اليوم
مبقربة �صبحان  -االحمدي ق� 2ش 1م .311ت:
.99643535 - 99898226

ادارة االعالن
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مدير التحرير

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

و�أعلنت الوزارة �أنها على �أمت اال�ستعداد لتلقي
البالغات والتعامل معها.
�إل��ى ذل��ك توقع م��راق��ب التنب�ؤات اجلوية
يف �إدارة الأر�صاد اجلوية ب��الإدارة العامة
للطريان املدين عبدالعزيز القراوي �أن تت�أثر
البالد اليوم ب�أمطار خفيفة �إل��ى متو�سطة
تكون رعدية �أحيانا على بع�ض املناطق.

وق��ال ال��ق��راوي �إن فر�صة هطول الأمطار
املتفرقة �ست�ستمر حتى نهار اليوم الثالثاء
بكميات متفاوتة مو�ضحا �أن الرياح املتوقعة
�شمالية غربية معتدلة ال�رسعة تن�شط على
فرتات ترتاوح �رسعتها ما بني  15و 40كيلو
مرتا يف ال�ساعة وت�ؤدي �إلى ارتفاع من�سوب
�أمواج البحر مابني � 3إلى � 6أقدام.

وفاة صانع أول قنبلة نووية صينية

القبض على كارلوس
غصن رئيس «نيسان»
بتهمة الفساد المالي

• مايكل بلومبرغ

• اح�م��د س�ي��د عبدالصمد اح�م��د  81 -عام ًا � -شيع
 الرجال :احل�سينية اجلديدة �رشق بجانب بنكالكويت الوطني ،الن�ساء :ال�سالم ق� 3ش 303م6
«عزاء الن�ساء ع�رصا فقط» .ت- 99662424 :
.99665252
• عبداملجيد يعقوب عبدالله العلي  75 -عام ًا � -شيع
 الرجال :عبدالله املبارك غرب اجلليب ق� 3ش 310م ،15الن�ساء� :صباح ال�سامل ق� 9ش 2م.10
ت.99066138 :
• محمد علي محمد عبدالله الرمضان  60 -عام ًا -
�شيع  -الرجال :ال�صليبخات ق� 2ش 102ج 8م،1
الن�ساء :قرطبة ق� 1ش 2م .38ت.99583381 :

ُجبل النا�س على ا�ستخدام م�صطلح «مزبلة
التاريخ» يف �أدبياتهم ،دون �أن ينتبهوا
�إلى �أن التاريخ ال �شكل له وال كيان وال
منط! فما هو التاريخ؟ و�إن كانت له مزبلة
يف فنائه اخللفي ،ف�أين بقية ملحقاته
ومبانيه ومدنه وب�ساتينه الفواحة؟ �إمنا
التاريخ كتب وروايات ومواقف ي�شكلها
كاتبها وراويها وم�ستنتج الر�ؤية فيها
ومنها ،فال يوجد كتاب تاريخي واحد
�أجمع عليه الب�رش منذ الن�ش�أة ،با�ستثناء
الكتب ال�سماوية التي �سبقت القر�آن،
ومت حتريف حمتواها فيما بعد ،وبقي
ال��ق��ر�آن ه��و الكتاب الأع��ظ��م املحفوظ
بف�ضل الله ولي�س الب�رش! فمن الذي يقرر
�أن للتاريخ كتاب ًا واحد ًا فقط؟ ومن �أين
�أتى م�صطلح «مزبلة التاريخ»..؟ تقول
احلكاية ان ال�شيوعي ال��ب��ارز «ليون
تروت�سكي» �أول من قال هذا امل�صطلح
عندما تغلب البال�شفة ونالوا احلكم يف
رو�سيا يف القرن التا�سع ع�رش ،حيث
عرب تروت�سكي عن حنقه ب�سبب انح�سار
دور حزبه ب�أنهم بائ�سون و�سيذهبون �إلى
«مزبلة التاريخ» .وكعادة العرب بثقافة
اال�سترياد تلقفوا الكلمة و�صاروا يطلقونها
يف كل مكان ،يف الفن ،يف الريا�ضة ،يف
ال�شعر ،يف ال�سيا�سة ،حتى يف «لعبة
ال��ك��وت» ،فقد يكون التعبري جمازي ًا
لتج�سيد حالة ال�تراج��ع عن املبادئ
وع��دم خو�ض غمار التجربة والثورة
يف �أدبيات من اطلقها ،لكنني متيقن من
�أن البغبغاوات العرب كرروها من باب
الت�أنق يف احلديث واال�ستعرا�ض املعريف
الزائف ،لذلك �إن كان يف التاريخ مزبلة
ف�إنها لن تكون �إال يف كتب ومذكرات
متتلئ بالكذب والتزييف للواقع العربي
من �أ�شباه املثقفني.

104

• قنابل نووية صينية

تويف �أحد �أبرز علماء الفيزياء
النووية يف ال�صني عن عمر
ناهز ال��ـ  100ع��ام ،وال��ذي
يعترب من الرواد الذين �صمموا
�أول����ى ال��ق��ن��اب��ل ال���ذري���ة يف
تر�سانة البالد النووية.
وي���ع���د ال����راح����ل ،ت�شينغ
كايجيا� ،أحد الآباء امل�ؤ�س�سني
للربنامج ال��ن��ووي ال�صيني
ب��رم��ت��ه ،وه����و مم���ن يعود
لهم الف�ضل يف نقل ال�صني
�إل��ى م�صاف ال��دول النووية

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

احل�صينة حول العامل.
كما يعترب كايجيا �أول عامل
�صيني متكن عمليا م��ن حل
م��ع�����ض�لات ت��ط��وي��ر ال�سالح
النووي� ،إذ ا�ستطاع ت�صميم
من��وذج نظري متكامل لآلية
االن��ف��ج��ار ال��داخ��ل��ي للقنبلة
الذرية.
ه��ذا و���ش��ارك ال��ع��امل بن�شاط
يف درا���س��ة وتطوير واختبار
�أول قنبلة نووية �صينية عام
 ،1964على ال�صعيد النظري

التوزيع واالشتراكات
تلفون22460300 - 22457800 :
داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

والتقني والعملياتي ،مبا يف
ذلك ح�ساب معادالت احلرارة
وال�ضغط يف مركز االنفجار
ال��ن��ووي ،دون اللجوء �إلى
احلا�سوب الذي مل يكن موجودا
�آنذاك.
وتكرميا لإجن��ازات��ه العلمية
املنقطعة ال��ن��ظ�ير ،قامت
احلكومة ال�صينية مبنحه �أعلى
جائزة علمية يف البالد ،عام
 ،2014كما منحته �أرفع و�سام
ع�سكري عام .2017

الشكاوى

22458460
22412015
22458170

22412014
22412017
22458163

