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العصفورة

حكايات

طير ملون مسكته بشوق في راحلي

حفل...بدعة!

خرعة  ...وتخريع!

اخ  ...اختلت ما سمر ظل مستمر راحلي
مناك يا طير واعرف راحتك راحه لي
يا هفوتي صعد مكاني بيوم لك رده

ارتدى «ثور خبيث» قناع «قرد» ،وبدأ
ينطح ال��غ��زالن المسالمة ،فوجدها

• عبدالرحمن ال�ضويحي

ال��ث��ي��ران ف��رص��ة لتخريع ال��غ��زالن،

كلمات

فصارت أزمة ،حتى صار الغزال الواحد
يعادل سعر عشرين ناقة!

الثور ،طلع «متآمر» ،ويبي يكسر سوق

بقولهم« :إن هذا الثور «المق ّرد» أتى
من الفضاء ،وسيقضي على كل غزال

البعارين ،واللي طبل له ربعه الثيران

تركية»»!

 ...افسخ القناع يا ثور!

يطلع من مسكنه ،ويسويه «شاورما

د.أحمد طقشة

الغزالن انحاشوا ،وما طلعوا خير شر،

«ق��ي��ادي» أق��ام حفل استقبال،
بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد،
فقاطعه بعض القياديين باعتباره
 ...بدعة!

اللي سارعوا ببث اإلشاعات!

وسع صدرك

جعفر محمد
• جحا

Mr. Fix It

اإلخوة األعدقاء

ٍ
مدو.انه
�زن عميق على �أيقونة جن��اح ،و�سقوط
ح� ٌ
كارلو�س غ�صن قائد حتالف ني�سان ـ رينو ـ ميت�سوبي�شي
احد عمالقة ال�سيارات يف العامل .املبتكر،الذكي،
امل�����س ��ؤول ع��ن ن�صف مليون ع��ام��ل وم��وظ��ف حول
ال��ع��امل،ال��ب�����س��ي��ط،امل��ت��وا���ض��ع��� ،ص��اح��ب النكتة
احلا�رضة،خ�صو�ص ًا على ال�سيا�سيني اللبنانينيMr. .
حلل امل�شاكل
 Fix Itومعناها،تقريباً ،املخلّ�ص او اّ
كما لقبه اليابانيون تقدير ًا واعرتافا بدوره يف �إنقاذ
ني�سان يف اليابان ورينو يف فرن�سا من تعرثهما.
ا�ستحق �إعجاب العامل ب�صعوده الثابت نحو القمة
وجناحاته فيها ،وفاج�أه حني هوى منها الى القاع.
تهر ٌب �رضيبي�،أقله منذ خم�س �سنوات ،بتقدمي بيانات
ّ
هي.تالعب ب�أموال
دخله �أقل بـ  71مليون دوالر مما
ُ
ال�رشكة يف البور�صات واال�ستيالء على جزء من االرباح.
�رشاء منازل فخمة يف الريو وبريوت مدينتي الطفولة
وال�شباب ،وت�سخريها لنف�سه �إذ ال عمليات لل�رشكة
ت�ستدعي بذخ ًا كهذا.
املهم يف احلكاية�،أي�ضا ،ردود الفعل :يف اليابان «يعمل
فيها وال يحمل جن�سيتها»،اتهام فتوقيف فتحقيق،
وعزل من رئا�سة ني�سان،يف انتظار كلمة القانون.
الربازيل موطنه �أحد �أ�شهر دول الف�ساد ،مل تعلق.
فرن�سا التي يحمل جن�سيتها قالت ان لي�س لديها «حتى
الآن» ما يدل على ان غ�صن ارتكب ما يخالف القانون
فيها ،وقدمت ا�ستمرار حتالف ثالثي ال�سيارات .اما
لبنان بلد الأ�صل «فغري �شكل» حتى يف ردة الفعل،
ح�ساب على
لي�س يف الثقافة ال�سيا�سية اللبنانية
ٌ
ف�ساد كبري .و�إال الزدحمت ال�سجون بالفا�سدين من
اهل ال�سلطة واملال والأعمال والتابعني .لذا فَ ق َد اهلُ
ال�سلطة ذكاءهم عندما َ
ملع ال�سيف الياباين ،وت�ساءلوا
عن«ال�رس �أو اللغز وراء توقيف غ�صن»! والأكيد �أن ال
وجود لأي منهما!
كارلو�س غ�صن �شخ�ص متعدد الثقافات ،يدمج �أ�ساليب
متنوعة ويتخطى امل�ألوف.
يف ذلك جوهر جناحه ،ورمبا م�صدر �سقوطه .فلي�س
غريب ًا على من يجمع يف �شخ�صه الربازيل ولبنان
وفرن�سا� ،أن يجد لنف�سه تربيرا لالرتكاب.
بوهم �أنه الأذكى وميرر ما ي�شاء على من
وعندما ُي
�صاب َ
ُ
ي�شاء ،يرتكب اخلط�أ القاتل ويقع! لوال اليابان ،كان
ميكن �أن يكون غ�صن رئي�س جمهورية يف لبنان!

َ
ومواقف
تتوقف م�سارات العقل لدي لتلتقط �صور ًا
حتدث �أمام عيني ،ظاهرها غري باطنها ،وحمتواها
يختلف عن ال�شكل اخلارجي لها ،يف الكويت حتديد ًا
ويف خ�ضم التعارك ال�سيا�سي اللفظي� ،شاهدت
املختلفني واملتخالفني فيما بينهم ب��الآراء ،وقد
بلغ بهم الأمر �إلى التباغ�ض ب�شكل علني ،ومهاجمة
بع�ضهم البع�ض من خالل و�سائل الإعالم ،ومواقع
التوا�صل والندوات ،فيذكرون بع�ضهم باال�سم وال�صفة
واملن�صب ،ينالون من �شخو�صهم وي�ستعر�ضون �أقبح
املفردات يف و�صم خ�صومهم  ...ولكن!
مع ما يعتقده املتلقي من �صور احلقد بينهم ،تراهم
يف املقاهي يجل�سون وتتعالى �ضحكاتهم،ويجمعهم
ال�سفر فيتنزهون جمتمعني،ثم يلتقون يف «ال�شاليه»
�أو «املزرعة» وتراهم قد �أم�سكوا «�سيخ» ال�شواء
وتبادلوا «العزومة»!
في�صدح عقلي الباطن مردد ًا جملة املعلق القطري
ِ
«والله �أعلق
اجلميل «يو�سف �سيف» حني يقول:
و�أ�صفق»� ،أرددها انبهار ًا بهذه الأ�ساليب الغريبة
العجيبة،التي جتمع من يظنهم النا�س خ�صوماً،
لكنهم �أكرث من �أحباب و�أ�صحاب وع�شاق لبع�ضهم
البع�ض! فهل هذه الكويت؟!
�أم ه����ؤالء �أهلها وه���ذا �أ�سلوبهم؟! ه��ل هذبتهم
الدميقراطية؟! �أم �أنهم يلعبون هذه الأدوار بتبادل
مراكز؟!
�إن عندي من ال�شواهد لأقطاب يف ال�سيا�سة والريا�ضة
واالقت�صاد والإعالم الكثري ،ممن تعتقد عزيزي القارئ
�أن بينهم حرب داح�س والغرباء يف الآراء والكلمات،
لكنهم يف وقت �آخر �أ�صدقاء حمبون لبع�ضهم ،بل
يت�صاهر �أبنا�ؤهم ،ويتنا�سبون فيما بينهم� ،أحيان ًا
ت�ستطيع �أن تذهب للجانب ال�سلبي فتقول�« :إنهم
كاذبون حمرتفون» ،و�أحيانا �أخرى ي�أخذك اجلانب
االيجابي قتقول «�إن الباعث االجتماعي يف احلالة
الكويتية �أ�سمى من كل اخلالفات» ،و�أحيانا يقف
املجتمع حمتار ًا بني كوالي�س هذه اللعبة و�أدبيات
�أ�صحابها� ،إال �أنني �أراها بو�ضوح تتج�سد يف م�شهد
«القهوة» يف م�رسحية حامي الديار.

مواقيت الفجر  4.58الشروق  6.21الظهر  11.36العصر  2.30المغرب  4.50العشاء 6.11
الصالة

«اإلطفاء» أخمدت حريق محول للكهرباء
مقابل كلية اآلداب في كيفان
كتب حم�سن الهيلم:
متكنت فرق االطفاء من �إخماد حريق حمول للكهرباء
يف منطقة كيفان من دون وقوع اي ا�صابات  ،وقالت
االدارة ان مركز عمليات الإطفاء تلقى بالغا يف متام
ال�ساعة � 10:57صباح ًا يفيد بوقوع انفجار وحريق
حم��ول للكهرباء يف منطقة كيفان مقابل جامعة
الكويت «كلية الآداب»  ،وعلى اثره مت توجيه فرق
الإطفاء من مراكز ال�شهداء وال�شويخ ال�صناعية
بقيادة املقدم علي الأرب�ش فيما و�صلت اول فرقة

«الصحة» تبحث
مع « »GS1العالمية
تفعيل نظام التتبع
اإللكتروني لألدوية

بحث الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون قطاع
الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة
ال�صحة عبدالله البدر مع وفد م�ؤ�س�سة
« »GS1العاملية غ�ير الربحية
بدء تفعيل نظام التتبع االلكرتوين
«باركود» وقاعدة بيانات للأدوية
وامل�ستح�رضات ال�صيدالنية.
وق��ال البدر �إن املباحثات جاءت
بتوجيهات من وزير ال�صحة ال�شيخ
با�سل ال�صباح وتعليمات من وكيل
وزارة ال�صحة م�صطفى ر�ضا ,مبينا
ان النظام متبع يف  150دولة حول
العامل ومفعل يف معظم �رشكات
الأدوية العاملية ويهدف �إلى ت�أمني
ا�ستخدام الأدوية و�سالمة املر�ضى.
و�أكد �أن تفعيل النظام �سي�ساعد يف
مكافحة الأدوية املزيفة واملغ�شو�شة
وي�سهل يف عملية �سحب الأدوية عند
احلاجة ومعرفة الأدوي���ة التي قد
ي�ساء ا�ستخدامها مو�ضح ًا �أن ذلك
ي�أتي �ضمن م�ساعي الوزارة لتطوير
ا�سرتاتيجيتها يف املحافظة على
الدواء و�سالمة املر�ضى.

اطفاء للموقع يف غ�ضون  6دقائق.
وا�ضافت الإدارة� :إناملحول يقع خارج احلرم اجلامعي
وهو مال�صق الدارة امل�شاغل الفنية التابعة لوزارة
املوا�صالت ومل ي�شكل اي خطورة على كلية الآداب ،
وقد تعامل رجال الإطفاء مع احلادث حلني و�صول
الفرق الفنية التابعة لوزارة الكهرباء واملاء والتي
بدورها قامت بقطع التيار الكهربائي عن املحول
ومتكن رجال الإطفاء من القيام مبهمتهم يف عملية
اخماد احلريق وفتح التحقيق ملعرفة مالب�سات
احلادث.

ودع عادل أمين
الفن المصري ّ
ودع �أم�س امل�رصيون ،يف مدينة
الإ�سكندرية ،وبح�ضور ع��دد من
�أع�ضاء نقابة املمثلني امل�رصيني
الفنان امل�رصي الراحل عادل �أمني،
الذي غيبه املوت ،بعد �رصاع مع
املر�ض ،عن عمر يناهز  83عام ًا.
ونعت نقابة املمثلني امل�رصيني
وع��دد كبري من الفنانني ،الفنان
ال��راح��ل ،و�أجمعوا على �أن��ه قدم

خ�لال م�سريته ،التي انطلقت مع
مطلع �سبعينات القرن املا�ضي،
�أعما ًال فنية متنوعة وثرية.
و�شارك الفنان الراحل يف �أعمال
�سينمائية ودرام��ي��ة �شهرية ،كان
�آخرها م�سل�سالت «الرحلة»�« ،أبوعمر
امل�رصي» و«فوق ال�سحاب» ،والتي
عر�ضت �ضمن باقة درام��ا رم�ضان
املا�ضي.

«البيئة» :رصد ظاهرة
المد األحمر قرب
«نقعة الشمالن»

• عادل أمني

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• حنان عبدالوهاب خميس اخلميس  53 -عام ًا � -شيعت
 الرجال :ال�سالم ق� 1ش 101م ،10الن�ساء� :ضاحيةعبدالله ال�سامل ق� 4ش 41م .16ت- 66274447 :
.99509930

• سبيكة خ��ال��د محمد اجل��ري�س��ي ،أرم�ل��ة عبدالله عبدالعزيز

البشوطي  80 -عام ًا � -شيعت  -الرجال :ال�رسة ق6
�ش 1م ،38الن�ساء :اجلابرية ق� 7ش 5م .24ت:
.99017385 - 99907000 - 66523569
• م �ب��ارك خ�ل��ف ال��دمل��ان��ي ال�ع�ن��زي  80 -عام ًا � -شيع -
الرجال :اخليمة �شمال حمطة بنزين الرقة طريق
الفحيحيل ال�رسيع ،الن�ساء :الرقة ق� 2ش25
م .127ت.99749922 - 99704718 :
• اسية محمد ه��ادي ،زوج��ة أحمد محمد العوضي 84 -
عام ًا � -شيعت  -الرجال :الدعية ديوان العو�ضي،

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

97791097
 - 22457800داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

كتب حم�سن الهيلم:

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

«العائدة» من دولة عربية «ملغمة»
بـ  3200حبة مخدرة

• املضبوطات

�أعلنت الهيئة العامة للبيئة ر�صدها
ظاهرة املد الأحمر يف �أحد املواقع
بالبيئة البحرية على بعد ميلني من
«نقعة ال�شمالن».
وقالت يف بيان �إن فريقا من الهيئة
تولى م�سح املواقع البحرية بعد
ورود ب�لاغ يفيد بذلك ومت جمع
وحتليل العينات من املوقع لوحظ
فيه تغري للون البحر.
و�أ�ضافت �أن التحاليل البيولوجية
بينت ارتفاعا يف �أع���داد الهوائم
النباتية وهي من نوع «Myrionekta
 »rubraالتابع ملجموعة «ciliates
 »photosyntheticبلغ عددها 355
�ألف خلية لكل لرت.
و�أو�ضحت �أن هذا النوع من الهوائم
النباتية كان وراء �سبب ظاهرة املد
الأحمر وهي من النوع غري ال�سام
ويرجع ازدهارها يف الوقت نف�سه
من كل عام ب�سبب توافر الظروف
البيئية املالئمة.

الن�ساء :حطني ق� 4ش 421م .3ت- 99854455 :
.66776659
ً
• عايض محمد هايف الصنوين  85 -عاما � -شيع -
الرجال :ا�شبيلية ق� 1ش 112م ،24الن�ساء :ا�شبيلية
ق� 1ش 111م .22ت.99975597 - 50447070 :
• سودان صالح الضويحي  80 -عام ًا � -شيع  -الفروانية
ق� 2ش 143م .26ت.66662636 - 97730077 :
• سعد عبدالله مطلق ال��رش�ي��دي  61 -عام ًا � -شيع -
الرجال :العزاء باملقربة فقط ،الن�ساء :ا�شبيلية ق1
�ش 116م .6ت.97919939 - 99470034 :
• علي جاسم علي البحوه  88 -عام ًا  -الت�شييع بعد
�صالة ع�رص اليوم  -الرجال :ديوان البحوه العديلية
ق� 2ش املروءة م ،17الن�ساء :قرطبة ق� 2ش 2م.68
ت.99071138 - 22513221 :

ادارة االعالن

رجال الجمارك أحبطوا محاولة التهريب

104

�أح��ب��ط �أم�����س رج���ال اجلمارك
حماولة م�سافرة عادت من دولة
عربية «ملغمة» بـ  3200حبة
خمدرة� ،إذ و�ضعت احلبوب يف
�أماكن متفرقة ،منها يف بطانة
داخ��ل��ي��ة ..ملالب�س جلدية،
و�أحيلت الى جهة االخت�صا�ص.

وق����ال ع�����ض��و جل��ن��ة الإع��ل�ام
اجل��م��رك��ي ن���واف امل��ط��ر ،ان
اجهزة التفتي�ش يف مبنى املطار
 T4اعطت احد املفت�شني ا�شارة
بوجود اج�سام غريبة يف �أمتعة
م�سافرة قادمة من دولة عربية،
م�ضيف ًا :مت اخ�ضاع احلقائب
للتفتي�ش اليدوي والعثور على
احلبوب خمب�أة يف اماكن متفرقة

منها البطانة الداخلية بجاكيت
جلد وبني اغرا�ض اخرى و�ضعتها
امل�سافرة للتمويه ،وبح�رص
امل�ضبوطات تبني انها تبلغ نحو
 3200حبة متنوعة ،منها حبوب
الرتامادول واخ��رى حمظورة،
م�شري ًا الى انه مت التحفظ على
ال�سيدة وامل�ضبوطات واحالتها
الى اجلهات املخت�صة.

مفتي مصر :مساواة المرأة بالرجل
في الميراث ...مخالف للشريعة
قال مفتي م�رص د�.شوقي عالم
ام�س ان امل�ساواة يف املرياث
بني الرجل واملر�أة «�أمر خمالف
لل�رشيعة اال�سالمية واجماع
العلماء» ،م�ضيف ًا يف بيان ان
تق�سيم املرياث «قد ح�سم ب�آيات

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

قطعية الثبوت والداللة» ،م�ؤكد ًا
ان��ه «ال اجتهاد يف الن�صو�ص
التي هي قطعية الداللة قطعية
الثبوت بدعوى تغري ال�سياق
الثقايف ال��ذي تعي�شه ال��دول
واملجتمعات الآن».

التوزيع واالشتراكات
تلفون22460300 - 22457800 :
داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

وذك��ر ان «الن�صو�ص املقطوع
بداللتها وثبوتها تعد من ثوابت
ال�رشيعة» ،م�ضيفا �أن االجتهاد
يف مثل تلك احلاالت «ي�ؤدي الى
زعزعة الثوابت التي �أر�ساها
اال�سالم».

الشكاوى

22458460
22412015
22458170

22412014
22412017
22458163

