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العصفورة

حكايات

ان��ا وقلبي على ن��ار القضا نصله

عطاهم ...طاف

شوية  ...بزران!

متقاسمين الحزن نص لي ونص له
منين ما صابته نصله على نصله
ضرب السهم بيننا هم له وأنا هم لي

استنجد «قرد بزر» بغزالن ،وقال لهم في رسالة

واألرجواني و«المودماني» واألقحواني ،فقال

أن��ا برقبتكم ،وف��ي رواي���ة أخ��رى ق��ال لهم:

للبزران ،فغنى لهم« :نسم علينا الهوا من

«صوتية» :تكفون ال تخلوني ،ال تنسوني،

• فهد بورسلي

«أن��ا بوجيهكم»! الغزالن تدارسوا «شيفرة
الرسالة» ،فقال أحدهم ،هل هذا «البزر» ،يبي

آفاق

«أصواتنا» أم «يبي موز» ،شنو سالفته؟

أ.د.نورية الرومي

«ذي���ب» ،لمح ال��غ��زالن في أط��راف ال��وادي،

وهم يحملون أكياس الموز األصفر واألحمر،

لهم« :ما تستحون  ...رايحين تودون الموز

مفرق الوادي  ...يا هوا دخل الهوا  ...يا هوا يا
هوا ياللي طاير!»...

رد عليه أحد الغزالن« :احنا ما نفهم أي أغنية

 ...حدنا هوسة« :يا حوم اتبع لو جرينا»!

مواقيت
الصالة

اغتيال النائب العام السابق

استفتاءان
حول «حقوق
البقر» في
سويسرا

باغتيال امل�ست�شار ه�شام بركات يف الق�ضية التي تعود
وقائعها �إلى 29يونيو  2015عندما تعر�ض موكبه
لتفجري عن بعد با�ستخدام �سيارة مفخخة ما اودى
بحياته و�إ�صابة عدد من افراد حرا�سته وبع�ض املارة
ا�ضافة الى تخريب وات�لاف ممتلكات عامة وخا�صة
وت�ضم  67متهما من بينهم  16متهما هاربا.
وت�ضمنت االحكام ال�سجن امل�ؤبد ملدة  25عاما بحق
 15متهما وال�سجن امل�شدد ملدة  15عاما بحق ثمانية
متهمني وال�سجن امل�شدد ملدة  10اعوام بحق  15متهما
وانق�ضاء الدعوى اجلنائية لوفاة احد املتهمني.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• ن��ورة متعب الفرتاج ،زوجة بدر نا�رص الطميان70 ،
عاما ،الت�شييع ال�ساعة التا�سعة من �صباح اليوم
 ،الرجال :غرناطة ،ق� ،2ش ،9م ،270الن�ساء:
ال����سرة ،ق��� ،5ش��ارع ط��ارق ب��ن زي���اد ،م ،7ت:
.25355107 ,66833322
• ع�ب��دال�ل��ه ج��اس��م م�ح�م��د املسباح 65 ،عاما ،الت�شييع
ال�ساعة التا�سعة من �صباح اليوم ,الرجال :ال�رسة،
ق� ،4ش ،12م ، 15الن�ساء :الفيحاء ،ق� ،9ش،95
م ،15ت.66890009 ,97979556 :
• رف �ع��ة ج � ��ازع ج �م �ع��ان العجمي 78 ،عاما ،الت�شييع
بعد �صالة ع�رص اليوم مبقربة �صبحان ،الرجال:
الن�ساء:
ال�صباحية ،ق� ،3ش ،11م،983
ال�صباحية ،ق ،4ال�شارع ال��ث��اين ،م ،420ت:
.66030777, 66247211
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مدير التحرير

�ألفت �صيدالنية كويتية كتاب ًا حتت م�سمى «الدليل الدوائي»
لأ�شهر احلاالت املر�ضية وي�ضم اكرث من  800دواء ،حيث مت
كتابته وت�صميمه ب�شكل ي�شمل جميع الأمرا�ض لكل جهاز يف ج�سم
الإن�سان ،وي�ضم �أهم الأدوي��ة التي تعالج كل مر�ض بطريقة
�سهلة ومب�سطة وخمت�رصة مع �رشح ب�سيط لكل حالة مر�ضية و�أهم
العالجات لها.
وقالت الدوخي من املكتب الإعالمي بوزارة ال�صحة :ان «الدليل
ال��دوائ��ي» و�ضح كيفية عمل الأدوي���ة داخ��ل ج�سم الإن�سان،
وا�ستخداماتها احل��االت املر�ضية ،و�أه��م الأعرا�ض اجلانبية
لها ،مع ذكر املخاطر واملحاذير للعالجات الدوائية.
واعتربت الدوخي هذا الكتاب مو�سوعة دوائية �شاملة والأولى من
نوعها يف الوطن العربي باللغة العربية  ،مبينة انها �صممت
بطريقة و�أ�سلوب يفهمه حتى غري خمت�صني يف املجال الطبي،
م�ؤكدة على �أنها حر�صت على ان تكون ثنائية اللغة لتكون
اال�ستفادة م�ضاعفة.
ونوهت �إلى �أن ن�ص الكتاب يعك�س �أحدث املعلومات الطبية
والدوائية لعام  2018/2017ما يجعله �أحد املراجع التي ميكن
�أن ي�ستفيد منها جميع النا�س.

• كتاب «الدليل الدوائي»

مالحظة لتلميذة ذكية تنال
أكثر من مليون إعجاب
غ��زت ورق��ة �أل�صقتها تلميذة
مدر�سة ابتدائية ،على �سيارة
ت��ع��ر���ض��ت حل�����ادث ،م��واق��ع
التوا�صل االجتماعي ،يف حني
و�ضعت التلميذة على الورقة
مالحظة ور�سم ًا تو�ضيحياً.
وقال «�إندريو �سيبوفيت�ش» �أحد
رواد تويرت« :منذ ب�ضعة �أيام،
وج��دت �سيارتي قد تعر�ضت
حل��ادث ،فانخف�ست واجهتها
الأمامية من اجلانب الأي�رس،
ومل يكن �أح��د بالقرب منها،
لكنني وج��دت على الزجاج
الأمامي لل�سيارة ورقة مكتوب
عليها بخط طفويل».
و�أ���ض��اف��ت الطالبة �أن �سائقة
احلافلة غ���ادرت امل��ك��ان على
الفور� ،أم��ا الطالبة الذكية،
فلم ت�سجل يف ورق��ة املالحظة
رقم احلافلة فح�سب ،بل ور�سما
تو�ضيحي ًا ي�صور احلادثة.
118
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رئيس قسم المحليات

ّ
توطدت عالقتي مبالك جريدة وتلفزيون «ال�شاهد»
ال�شيخ �صباح املحمد ،حتى �أراها وقد حتولت �إلى �أكرث
من عالقة موظف برئي�سه ،وقد تكون �شهادتي جمروحة
يف هذا الرجل ،فلواله وجهود الزمالء يف اجلريدة
والتلفزيون ملا كانت «ال�شاهد» ترتبع على خريطة
الإعالم املحلي والعربي والدويل ،فاليوم متر الذكرى
الـ 11على انطالق جريدة «ال�شاهد» اليومية ،والذكرى
الـ  10على انطالق تلفزيون «ال�شاهد» ،والذكرى الـ 15
على والدة «ال�شاهد» الأ�سبوعية ،والذكرى الـ  7على
تد�شني موقع ال�سيف الإلكرتوين ،والذكرى الرابعة
على انطالق تلفزيون �صوت العرب ،انها عقد يزّ ين جيد
الإعالم الكويتي العام واخلا�ص ،وجمموعة �إعالمية
متكاملة ،تفر�ض وجودها يف �أفئدة النا�س،وثقل كبري
يحمله ال�شيخ �صباح املحمد على كتفه وهو �أهل لذلك،
فعندما تقول «ال�شاهد» يقفز �إلى الذهن ال�شيخ �صباح
املحمد العنيد ،وعندما تقول ال�شيخ �صباح املحمد
حتما �ستتذكر ا�سم «ال�شاهد» ال��ذي يرعب يف �سماء
الإع�لام ،ف�شهادتي جمروحة يف «ال�شاهد» وال�شيخ،
لكنني �أتقن ال�سري يف حقل املجامالت دون �أن ينفجر
بي لغم واحد ،فالو�ضوح �سمة «ال�شاهد»� ،أحببتها
كمقدم برامج وكاتب �صحايف ،وج��دت اجل��ر�أة التي
تنا�سبني ،وتعلمت الكثري يف هذه امل�ؤ�س�سة ،فليزعل
من يزعل من «ال�شاهد» �إذا كان احلق هو املطلوب،
وال يجب �أن يفرح احد منها ،لأنها ال جتامل كائن ًا
من كان ،وقد الحظت مرار ًا من خالل مرافقتي لل�شيخ
�صباح املحمد ،حني يذكره البع�ض حتت ا�سم «�صباح
ال�شاهد» ،حيث يت�ضايق لكونه يحب ان يناديه النا�س
با�سمه ،لكنني �أظن �أنها ت�سمية مثالية وتليق به،
وبال�شاهد �أن يحمل كالهما ا�سم الآخر ،ف�شكر ًا بحجم
ال�سماء لل�شاهد ال�صباح ول�صباح ال�شاهد ،على هذه
املنارات االعالمية التي انتهجت طريق ًا بالغ الوعورة
لبلوغ الغاية يف �إعادة الربيق للإعالم الكويتي اجلريء
املدرو�س ،فثقافة جمع املال من الإعالنات ،وجماملة
هذا وذاك ،والوقوف يف املناطق الرمادية� ،أ�شياء مل
تغر «ال�شاهد» ومل يلتفت لها �صباح املحمد ،لذلك
نحن �أقوياء به وهو قوي بنا ،و«ال�شاهد» جتمعنا حتت
منهج يتجلى يف مقولة الإمام علي :الذليل عندي عزيز
حتى �آخذ احلق له ،والعزيز عندي ذليل حتى �آخذ احلق
منه ،وكل عام وجمموعة ال�شاهد بخري.

صيدالنية كويتية تؤلف كتاب
«الدليل الدوائي»

جتري �سوي�رسا ا�ستفتاءين
ح���ول م��ع��اه��دات دولية
حت���ف���ظ ح���ق���وق ال��ب��ق��ر
ال�سوي�رسي ،وطرح حزب
ال�شعب ال�سوي�رسي اليميني
م��ب��ادرة ت��ق��ري��ر امل�صري
ت�سعى ل�ضمان ان يكون
للد�ستور الكلمة العليا
على املعاهدات الدولية
احل��ال��ي��ة وامل�ستقبلية
املوقعة من قبل �سوي�رسا.
و�أل����ق����ى ب���ال���ل���وم على
اع�ضاء حزب ال�سيا�سيني
ب�أنهم �أخفقوا يف تطبيق
ا����س���ت���ط�ل�اع���ات ال������ر�أي
الد�ستورية ال�سابقة ب�ش�أن
احل��د م��ن ال��ه��ج��رة وط��رد
امل��ه��اج��ري��ن اجلنائيني
م��ن خ�لال االخ��ت��ف��اء وراء
م���ع���اه���دات ���س��وي����سرا
م���ع االحت�����اد االوروب�����ي
وامل��ع��اه��دة االوروب���ي���ة
حلقوق االن�سان.
وي���رف�������ض امل��ح��اف��ظ��ون
والليرباليون واال�شرتاكيون
ال��دمي��ق��راط��ي��ون ،الذين
يحكمون مع حزب ال�شعب
ال�����س��وي����سري احلكومة
االئتالفية ال�سوي�رسية،
امل��ق�ترح ،وح����ذرت هذه
االط�������راف م���ن ان دور
�سوي�رسا كمركز اقت�صادي
وك�رشيك دبلوما�سي يعتمد
ع��ل��ي��ه ���س��ي��ك��ون معر�ضا
للخطر يف ح��ال مت الغاء
املعاهدات التي تتعار�ض
مع الد�ستور.

• حادث االغتيال وفي االطار النائب العام السابق

ايميل رئيس التحريرSabah@alshahedkw.com :
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مصر :تأييد إعدام تسعة متهمين في قضية

رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح

جعفر محمد

صباح «الشاهد»
ُ

حافظت جملة العربي التي �صدرت عام  1958من القرن
املا�ضي على عبقريتها وحظيت ب�شهرة وا�سعة� ،إذ
ذاع �صيتها يف �سماء الثقافة والإبداع العربي و�سميت
با�سم العروبة و�أك��ده رئي�س حتريرها بافتتاحيته
يف العدد الأول منها« :با�سم الله نفتح هذا احلديث
الأول ،وبا�سم العروبة خال�صة بحتة حم�ضة نخط
�أول �سطر يقع عليه الب�رص من هذه املجلة الوليدة،
ٍ
بواف بتحقيق ما
و�أ�سميناها العربي ،وما كان ا�سم
يجول يف ر�ؤو�س رجال الوطن العربي كله ور�ؤو�س
ن�سائه من معان ،وما ت�ستدفئ به قلوبهم من �آمال
و�أماين كا�سم «العربي» يف ح�سمه و�إيجازه ،ولئن
كان جاز للعربي �أن تتخذ لها منزال �أي قطر من �أقطار
العروبة ...ت�شاء الأقدار �أن يكون منزل العربي بلد ًا
من �أ�صغر بالد العرب ،ولي�س ب�أ�صغرها خطر ًا،
فكانت الكويت للعربي منزال ....فالكويت لو �أن
ب�لاد العرب جمعاء قعدت �إل��ى مائدة م�ستديرة،
وك�شفت باحل�ساب عما �أدته للعروبة من خري ،لتهلل
وجه الكويت على �صغره للذي �صنع».
مثلت م�رشوعا ثقافيا تنويريا فقد كانت والتزال ميدانا
للحوار والتنوير الفكري بني املثقفني العرب ف�ساهمت
يف �إثراء فكرهم ،وهي نافذة يطل منها القارئ العربي
على ثقافات وح�ضارات ال�شعوب الأخ��رى ،واملر�آة
العاك�سة للواقع العربي واملتخيل ،واملن�شود،
وامل�صبو �إليه.
جتلت �أهميتها بل�سانها العربي وعقيدتها الإ�سالمية
وتعانق تراثها مع احل�ضارة العربية يف قارات ك�آ�سيا
و�أفريقيا ومدن �إ�سبانية.
�إن جملة العربي بتاريخها ودورها املتميز يف الثقافة
العربية نقلت الكويت من ا�ستقبالها للثقافة العربية
لت�صديرها لكل الدول العربية ،هي نقلة حا�سمة يف
تاريخها وتاريخ الثقافة العربية.
وبعد هذا التاريخ الطويل �أال يحق لها �أن تكون كيان ًا
م�ستق ً
ال ت�ستظل فيه حتت مظلة جمل�س الوزراء كما هو
احلال مع «مركز البحوث والدرا�سات الكويتية» ال �أن
تكون حتت مظلة املجل�س الوطني للثقافة والفنون
والآداب كما يراد لها؟
و�إن كان البد من ذلك فالأجدى �أن تكون ذات كيان
�إداري ،وفني ،وعلمي ،وثقايف خا�ص كدار الآثار
ا لإ�سالمية».

• عبدالله أحمد خلف الدخيل 57 ،عام ًا� ،شيع ،الزهراء،
ق� ،4ش ،415م ،16ت.97722740 :
• زه � ��رة ح �س�ي�ن إس �م��اع �ي��ل محميد� ،أرم��ل��ة حممد حمد
املرتوك 86 ،عام ًا� ،شيعت ،الرجال :م�سجد النقي،
الد�سمة ،الن�ساء :ح�سينية �أم البنني الأربعة،
الرميثية ،ق� ،9شارع �أ�سامة بن زيد ،ج ،93م،38
مقابل الدائري اخلام�س مبا�رشة ،العزاء خالل
فرتة الع�رص فقط ،ت،99502112 ،99505868 :
.99731300
• فيصل فهد أحمد العبداجلليل 71 ،عام ًا� ،شيع ,الرجال:
ديوان العبداجلليل ،الرو�ضة ،ق ،5خلف حديقة
جمال عبدالنا�رص ،مقابل �شارع دم�شق ،الن�ساء:
م�رشف ،ق ،2ال�شارع الثالث ،م ،4ت,99444998 :
.55188444

وسع صدرك

• جحا

مجلة العربي ...الثقافة والتنوير

ق�ضت حمكمة النق�ض امل�رصية ام�س بت�أييد احكام اعدام
�صادرة بحق ت�سعة متهمني على خلفية ادانتهم باتهامات
يف ق�ضية تتعلق باغتيال النائب العام ال�سابق امل�ست�شار
ه�شام بركات .وذك��رت وكالة انباء ال�رشق االو�سط
امل�رصية ان حمكمة النق�ض وهي اعلى حمكمة مدنية يف
البالد و�أحكامها نهائية وال ميكن الطعن فيها ,ق�ضت
كذلك بتعديل حكم من االعدام الى ال�سجن امل�ؤبد بحق
�ستة متهمني ومن ال�سجن امل�ؤبد �إلى ال�سجن امل�شدد 15
�سنة وثالث �سنوات لآخرين وبراءة  5متهمني .وكانت
حمكمة جنايات القاهرة ق�ضت ب�إعدام  28متهما لإدانتهم

«نائب» أشاع أنه سيقوم بتكريم
ع��دد م��ن الموظفين م��ن أبناء
منطقته ،تقديراً لجهودهم،إال
أنه أغلق تلفوناته وسافر!

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

• مالحظة التلميذة

و�أك��د «�سيبوفيت�ش» �أن��ه متكن
م��ن �إ���ص�لاح �سيارته وتوفري
تكاليف ذلك ،بف�ضل معلومات
تلميذة املدر�سة ،التي ينوي
مكاف�أتها.

التوزيع واالشتراكات
تلفون22460300 - 22457800 :
داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

واجتذب من�شور «�سيبوفيت�ش»
ع��ل��ى ت��وي�تر ب�����ش���أن احل���ادث
ومذكرة التلميذة �أكرث من 250
�ألف م�شاركة ونحو  1.2مليون
�إعجاب.

الشكاوى

22458460
22412015
22458170

22412014
22412017
22458163

