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العصفورة

حكايات

يا صقر مالك تقيدني بحبل الفضل

مغرد ...وافد

قرد ...جاسوس!

مالي جسد يحمل المعروف لك والفضل
لو أحملك فوق متني ما أقوم بالفضل

سلم «ق��رد بانت عليه النعمة مؤخراً»

• عي�سى القطامي

«أن��ا تحت أمركم،شتبون فيني ،مستعد

م��ا ه��ي ب��أول م��رة ان��ه��اك م��ا تسمع

نفسه ،لمافيا «الثور األرع��ن»،وق��ال لها:

أخدمكم بعيوني»!

القرد إياه اللي كان «مو القي ياكل» ،وكان

ياكل من قمامة الغزالن ،ومن «الثيل»،أصبح
فجأة ،مرافق ًا للثور ،يمشي إل��ى جانبه،

آفاق

أ.د.نورية الرومي

ويطامر جدامه،ويصيح أمام القرود بقوله:

مغرد من جنسية عربية ،يقطن

في دولة منحته الجنسية العربية،
يتقاضى شهري ًا راتب ًا من أكثر من

«درب ...درب ،وخروا عن عمي الثور» ،وما

ياكل إال في أفخم الغابات!
القرد صار جاسوس ًا للثور ،يتجسس على

طرف ،لتشويه سمعة طرف.

ال��ق��رود ،ويغرد ضد ال��ق��رود اللي تهاجم
الثور،وأحيانا ،يعلنها صراحة بقوله« :هذا

عمي الثور ،اللي يرشه بماي ،أرشه بدم»!

وسع صدرك

«الثور» قال للقرد :ال تفضحنا يا خبل «ال

جعفر محمد

تقول عمي الثور ...قول عزيزي الثور»!

• جحا

بلد األمن واألمان
�أ�شارت جريدة «القب�س» عدد « »16423ب�صفحتها الأولى
قبل �أ�سابيع �إلى زيادة عدد الكويتيني ،مقارنة بينهم وبني
�أعداد الوافدين ،فذكرت �أن «زيادة الكويتيني � 310ألف ًاخالل
عقد من الزمان مقابل � 970ألف ًا للوافدين ،فكل مولود
كويتي يقابله  3وافدين �أي متو�سط زيادة الكويتيني27%
يف � 10سنوات،ومتو�سط زيادة الوافدين فيها 41%فالأعداد
تقرتب من املليون» �سبقتها ماليني ل�سنوات �سابقة ،لي�صل
العدد لثالثة ماليني�،أيعقل �أن يكون هذا ببلد �صغريقليل
بعدد �سكانه رغم �سيا�سته الع�شوائية بالتجني�س؟
من يدلني على بلد تركيبته ال�سكانية كالكويت مبليوين �سيارة
جتوب �شوارعه �أغلبها للوافدين و�أبنائهم؟ ورخ�ص قيادة
براتب « »400دينار بوظيفة هام�شية؟ ودول �أخرى متنعها عن
املقيم على �أر�ضها كالأردن مث ًال وغريها.ال �أدري َ
مل جتوب
البا�صات اجلميلة �شبه اخلالية �شوارع الكويت؟ وال �أدري �أي�ض ًا
ملاذا بدلنا جوازاتنا ومل نبدل رخ�ص القيادة التي �ستك�شف
لنا �أعداد رخ�ص اال�ستثناء فيها وحتم ًا �ستتغريالأرقام.
الأع����داد حتمل مرجعيات ثقافية،و�سلوكيات خمتلفة
�أغلبهاغريح�ضارية كظواهر الإجرام املتتالية ،التي انتقلت من
مكان عام ملكاتب العمل كما ح�صل للمحامي الكويتي،الذي
�سحب عنوة من مكتبه ملنطقة كبد بنية قتله مقابل �ألف دينار
لكل منهم ،وكم من مرة �أعتدي على رجال الداخلية وك�رسوا
دورياتها؟ و�إذا كان جمهول بكل جر�أة وحتد خطف امر�أة �أمام
كلية �سعد العبدالله وترك �سيارته وركب ب�أخرى،وهو ي�سحب
ام��ر�أة ت�ستنجد باملارة دون جدوى وعدم خوف من �أهمية
املكان،ورغم خطورة احلدث مل ي�صدر لوزارة الداخلية بيان
ي�ؤكد �أو ينفي ليطمئننا،فرتكنا للخوف والهواج�س من �أن
ينتقل الإجرام غد ًا ملنازلنا مقابل « »100دينار! ثم ماذا لو
دفع لأغلبهم �أجر ًا مثي ًال من اخلارج لل�رضر بنا! هل �سنكون يف
م�أمن من اخلطر الذي �سيحدق بنا؟
ت�شرتك بزيادة �أعداد الوافدين جهات منها وزارة ال�ش�ؤون،
ومكاتب العمالة ،وال�رشكات التجارية ،والوهمية،ووزارات
وم�ؤ�س�سات خمتلفة،فهل �سيتولى جمل�س ال��وزراء درا�سة
الظواهر الإجرامية ب�إح�صائيات رقمية،والنتائج التي ت�رض
بالبالد كالرعب وعدم الأمان الذي نحن فيه؟ التخاذ القرار
بتحديد ن�سب مت�ساوية لكل دولة وتبديل رخ�ص القيادة قبل
�أن يقع الف�أ�س بالر�أ�س ،ولتعود للدولة هيبتها وللقوانني
احرتامها لتكون الكويت واحة �أمن و�أمان مالذ كل طريد و�رشيد
كما عهدت.
نطقت برجاء �أحزان ال�صامتني ،فهل لرجائنا �صدى؟ �أم خوفنا
�رسمدي املدى ولن يعار له اهتمام؟

جسر بين العاصمتين

مواقيت
الصالة

الفجر  4.44الشروق  6.04الظهر  11.58العصر  3.21المغرب  5.54العشاء 7.10

استخراج  38قطعة معدنية
من معدة رجل هندي

• مفاتيح ومعادن مت استخراجها

مت��ك��ن �أط��ب��اء م��ن ا���س��ت��خ��راج  38قطعة
معدنية ك��ان��ت م��وج��ودة يف م��ع��دة رجل
هندي اجلن�سية ،بينها مفاتيح وعمالت
و�رشيحة هاتف ،وكذلك �شفرة ومرباة �أقالم
ومغناطي�س.
وا�ستخرج الأطباء هذه القطع من خالل �إجراء
عمليتني جراحيتني للرجل اخلم�سيني،
الذي يدعى جاياكومار ،ا�ستغرقت كل عملية
�ساعة �إال الربع ،من �أجل �إنقاذ حياته ،وفق
ما �أوردته �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية.
وك���ان امل��ري�����ض ي��ع��اين م��ن ا�ضطرابات
نف�سية ،ومعر�ضا للموت يف �أي حلظة ،قبل
�إجراء العمليتني ،وفق الأطباء يف منطقة
ت�شيناي ،على ال�ساحل اجلنوبي ال�رشقي

للهند.
وقال اجلراح امل�رشف على العمليتني�« :إذا
مل تتم �إزالة هذه القطع يف الوقت املنا�سب،
لكان املري�ض تعر�ض مل�ضاعفات ،مثل
النزيف املعوي وتعفن الدم ،ما ي�ؤدي يف
النهاية �إلى املوت».
و�أجرى الأطباء جراحة باملنظار داخل بطن
الرجل على مدى يومني ،و�أزالوا  22قطعة
معدنية من معدة جاياكومار يف يوم ،و18
قطعة �أخرى يف اليوم التايل.
ولفت م�سعفون �إلى �أن �أ�صغر قطعة كان
حجمها يبلغ �سنتيمرتين ،كما كان هناك
عدد من القطع حتيط باملغناطي�س داخل
معدته.

التلفاز يضعف ذاكرة كبار السن
قال باحثان من بريطانيا �إن ذاكرة
الأ�شخا�ص الذين تزيد �أعمارهم عن
 50عاما ،ميكن �أن ت�ضعف �إذا �شاهدوا
التلفاز �أكرث من ثالث �ساعات ون�صف
ال�ساعة يوميا.
و�أو���ض��ح الباحثان �أن ق��درة ه ��ؤالء
الأ�شخا�ص على تذكر الكلمات ،وهو
ما يعرف بالذاكرة ال�شفوية ،ترتاجع
عند م�شاهدة التلفاز وقتا �أطول،غري
�أن الباحثني مل يتو�صال لل�سبب وراء
ذلك على وجه التحديد.
وق��ال��ت دي���زي ف��ان��ك��ورت و �أدري���و
���س� ِ�ت��ب��ت��وي ،م��ن ج��ام��ع��ة ل��ن��دن ،يف
درا�ستهما التي ن�رشت نتائجها يف

العدد الأخ�ير من جملة «�ساينتفيك
ريبورت�س» العلمية� ،إن��ه قد جرت
ال��ع��ادة درا���س��ة �آث���ار التلفاز على
القدرة العقلية لدى الأطفال ب�شكل
خا�ص ،و�أنه من النادر �أن تتطرق هذه
الدرا�سات لكبار ال�سن.
وقال الباحثان �إن الدرا�سات القليلة
ال��ت��ي رك���زت حتى الآن على ت�أثري
التلفاز على كبار ال�سن و�صلت لنتائج
متناق�ضة جزئيا.
وحلل الباحثان خالل هذه الدرا�سة
بيانات  3662بالغا مت جتميعها على
مدى  50عاما ،و�شارك ه�ؤالء البالغون
يف درا�سة بريطانية بعيدة املدى.

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

حيث �أكتب مقايل اليوم �أجل�س بجانب ال�شباك املطل
على البنك التجاري و«الكويتية لال�ستثمار» وبور�صة
الكويت ،وهي كيانات اقت�صادية جتارية عريقة قيا�س ًا
بالتجربة العربية ،ومن بعيد ا�شاهد واجهة مبنى ق�رص
ال�سيف اجلديد وهو مقر �سمو رئي�س جمل�س الوزراء،
و�إذا مال ر�أ�سي لأق�صى اليمني ف�إنني ارى مبنى البنك
املركزي وبني كل تلك املباين يقبع م�سجد الدولة
الكبري� ،أفكر كثري ًا بني هذا التنوع والتناق�ض يف ذات
الوقت ،فهذا البنك التجاري التقليدي الذي يراه اهل
اال�سالم ال�سيا�سي بنك ًا ربوي ًا ،و�أمامه البور�صة التي
يراها ماللوة ال�سيا�سة «قمار ومقامرين» وخلفها بنك
الكويت املركزي الراعي الر�سمي للربا والقمار ح�سب
نظرة اهل اللحى ،بينما من بعيد مبنى جمل�س الوزراء
الذي ي�صادق اهل البنوك ويرعى م�صاحلهم ويداهن
االحزاب الإ�سالمية ال�سيا�سية ويك�سب ودهم� ،أجل�س انا
يف الدور الثامن و�أتخيل و�أحلل و�أراقب ،وعقلي يعمل
وفق ًا لثقافتي املرت�سخة مما قر�أته و�شاهدته و�سمعته،
ف�إننا يف الكويت بلد العجائب والغرائب يف كل �شيء،
يقع فيها املواطن الب�سيط �ضحية لأفكار ه�ؤالء وه�ؤالء،
فعندنا م�صارف �إ�سالمية النظام لكنها متتلك �رشكات
ت�ضارب يف البور�صات العاملية ،ولدينا �رشكات
ا�ستثمار ا�سالمي تبني امل�ساجد ودور العلم ال�رشعي،
لكنها متتلك ح�ص�ص ًا يف �رشكات عاملية تتاجر يف كل
�شيء ،كذلك لدينا م�سجد للدولة ا�سمه الكبري ،ت�رصف
رواتب موظفيه من البنك املركزي الذي يتعامل مع
البنوك الربوية واال�سالمية مع ًا! والأهم من كل هذا
وذاك اننا منتلك جمل�س وزراء على ال�شاطئ يقابله من
الناحية الثانية جمل�س االمة ،هم جريان وقريبون من
بع�ض لكن عالقتهم عالقة «�رشايج» ،اجل�س انا من فوق
لأرى امل�شهد كام ًال ،ملن جعل املواطنني يف «حي�ص
بي�ص» واكتب ر�أيي رغم عالقاتي املتعددة مع كل هذه
املباين ومن يديرها ،وعندما ارفع ر�أ�سي عالي ًا ا�شاهد
ج�رس جابر الذي يربط بني الكويت العا�صمة ومدينة
احلرير املرتقبة ،التي �سينتقل لها كل هذا التنوع
املخيف الغريب العجيب.

ادارة االعالن
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ترك سماعة الموسيقى
في أذنه أثناء النوم...

فاستيقظ مصابا بالصمم

دفع �شاب تايواين ثمن ًا غالي ًا خلط�أ
�شائع يقع فيه الكثريون ،حيث ترك
�سماعة املو�سيقى يف �أذن��ه �أثناء
النوم.
وا�ستيقظ الطالب اجلامعي�،صباحا
فوجد �أن احدى اذنيه ا�صيبت ب�صمم
تام.
وخ�ضع الطالب ال��ذي مل يجر ذكر
ا�سمه وال عمره ،لعالج مكثف يف
م�ست�شفى تابع جلامعة �آ�سيا ،ومتكن
من ا�ستعادة ال�سمع يف غ�ضون 5
�أيام.
و�أو�ضح الأطباء ان احدى ال�سماعتني
 earbudsوقعت من اح��دى اذنيه،
ما انقذ ال�شاب من فقدان ال�سمع
يف االذن�ين� ،أي �أن��ه ك��ان �سي�صاب
بال�صمم الكامل.
وح��ذر م�س�ؤول ق�سم الأذن والأن��ف
واحل��ن��ج��رة يف امل�ست�شفى تيان
هويجي ،من ترك ال�سماعات يف الأذن
�أثناء النوم ،ون�صح من عانوا من هذا
الأمر باخل�ضوع للعالج يف �أقرب وقت
قبل �أن ي�ستفحل ال�رضر.

عرض عليها الزواج
أمام مركز تجاري...

فاعتقلتهما الشرطة

�ألقت ال�رشطة الإيرانية القب�ض على
�شاب وفتاة بعد �أن عر�ض الأول
ال���زواج عليها �أم���ام الع�رشات يف
�أحد اال�سواق يف مدينة �آرك �شمايل
البالد.
وانت�رشت على و�سائل التوا�صل
االجتماعي لقطات فيديو تظهر
ال�شاب وهو يتقدم لطلب يد الفتاة
�أمام عدد من ال�شبان وال�شابات و�سط
ت�صفيق اجلمهور ثم وقفا داخل حلقة
على �شكل قلب ومر�سومة ب���أوراق
الورد.
وبعد موافقة ال�شابة عانقته و�سط
ت�صفيق احل�ضور ،لكن ما لبث �أن القي
القب�ض عليهما بحجة خمالفة مبادئ
ال�رشيعة الإ�سالمية ح�سب ت�رصيح
نائب �رشطة الإقليم حممود خالجي
لوكالة �أنباء فار�س الإيرانية.
و�أ�ضاف م�س�ؤول ال�رشطة �أن االعتقال
جاء ب�سبب تزايد املطالبات بذلك
و�أو�ضح قائال« :ما قام به ال�شخ�صان
يخالف الآداب ال��ع��ام��ة ونتيجة
ت�أثرهما بالثقافة الغربية الفا�سدة»,
ومت اطالق �رساحهما بكفالة الحقا.

هاتف
22460500
فاكس
22450700

جمارك العبدلي تحبط تهريب  2كيلو حشيش إلى البالد
كيلوين من خمدر احل�شي�ش يف تناكي
كتب حم�سن الهيلم:
املياه املتواجد يف ال�شاحنة.
ا�سفر التعاون بني �إدارة البحث
ب���دوره ث��م��ن م��دي��ر �إدارة البحث
والتحري اجلمركي ورج��ال جمرك
والتحري اجلمركي را�شد الربكة،
العبديل ,عن احباط تهريب نحو 2
التن�سيق ب�ين خم��ت��ل��ف الإدارت
كيلو من خمدر احل�شي�ش حاول �سائق
اجلمركية ,حم���ذر ًا ك��ل م��ن ت�سول
عربي متريرها يف �شاحنة قدم بها
له نف�سه تهريب املواد املحظورة
من العراق.
م���ؤك��د ًا ان رج���ال �إدارة التحري
وذك��ر مدير �إدارة اجل��م��رك الربي
اجلمركي وجميع املفت�شني يقظون
م�شعان الأدع�س ،ان معلومات كانت
ل��ك��اف��ة حم����اوالت ت��ه��ري��ب امل���واد
قد وردت من �إدارة البحث والتحري
امل��ح��ظ��ورة وم�����س��ل��ح��ون ب���أح��دث
�إلى رجال منفذ العبديل عن �شاحنة
الأجهزة املتقدمة.
�ست�صل �إلى البالد خمب�أ بها خمدرات
ومت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق
وعليه مت التعميم على ال�شاحنة،
ال�سائق والتحفظ على امل�ضبوطات
• جانب من املضبوطات
ولدى و�صولها بقيادة وافد عربي،
واخطار الإدارة املعنية يف وزارة
قام املفت�ش ب�إجراء تفتي�ش دقيق.
الداخلية ال�ستالم املهرب وا�ستكمال
و�أ�سفرت عملية التفتي�ش الدقيقة لل�شاحنة بالعثور على نحو التحقيقات معه متهيد ًا لإحالته �إلى االخت�صا�ص.

وفاة المالكمة فريدا
في ظروف غامضة

«الشؤون» تنفي وجود استنفار أمني
أو قنابل في الرعاية االجتماعية
كتب �أحمد احلربي:

نفت وكيلة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية امل�ساعدة للرعاية
االجتماعية �شيخة العدواين اخلرب الذي تداولته بع�ض مواقع
التوا�صل االجتماعي من وجود ا�ستنفار �أمني ب�سبب «قنبلة دخانية»
يف �إدارة الرعاية االجتماعية.
و�أكدت العدواين يف ت�رصيح �صحايف ان االمور ت�سري يف جممع
الرعاية االجتماعية ب�شكل طبيعي وال يوجد اي ا�ستنفار �أمني �أو
قنابل ،م�شرية الى ان هذه الأخبار عارية من ال�صحة متاما ،داعية
الى حتري الدقة واحل�صول على الأخبار من م�صادرها احلقيقية.

عرثت الأجهزة الأمنية الأمريكية يف هيو�سنت بوالية
تك�سا�س ،على املالكمة الأمريكية فريدا ،ابنة املالكم
ال�شهري جورج فورمان ميتة يف �شقتها.
وقالت ال�رشطة �إنها لن تك�شف عن �أي معلومات
وبانتظار نتائج الت�رشيح والتحقيقات ،و�أنها ال
ترغب يف طرح توقعات ب�ش�أن حالة الوفاة الغام�ضة
البنة جورج فورمان.
وكانت فريدا قد اعلنت اعتزالها بعد اخل�سارة ،حتت
�ضغط من والدها املالكم جورج فورمان الذي كان
قد خ�رس اللقاء ال�شهري �أمام املالكم حممد علي يف
كين�شا�سا عام .1974

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• غنيمة محمد عبدالعزيز ال�ه��ول��ي ،أرم�ل��ة عثمان عيسى العصفور 78 -
عام ًا � -شيعت  -ال��رج��ال :كيفان ق� 2ش 25م 4ديوان
الع�صفور ،الن�ساء :م�رشف ق� 3ش 7م .13ت- 50226222 :
.98886616
• أح�م��د عبدالله ي��اس�ين ال�س��رح��ان  27 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
يف املقربة فقط ،الن�ساء� :ضاحية علي �صباح ال�سامل «�أم
الهيمان» ق� 4ش�8أ م .18ت.56611551 - 99618836 :
• مرمي محمد عبدالرحمن الكندري ،أرملة شايع مشاري عبدالله  66 -عام ًا

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

 �شيعت  -الرجال :ال�شعب ديوان الكنادرة ،الن�ساء� :سلوىق� 10ش 1م .594ت.99815213 - 66666413 :
• خليفة محمد عبدالله العويهان  16 -عام ًا � -شيع  -الرجال :جابر
العلي ق� 7ش 29م ،11الن�ساء :جابر العلي ق� 1ش 6م .3ت:
.99599004 - 99922353
• عثمان عبدالله ياسني الفيلكاوي  23 -عام ًا  -الت�شييع التا�سعة
من �صباح اليوم  -الرجال :النه�ضة ق� 3ش 308م ،24الن�ساء:
ال�رسة ق� 4ش 15م .27ت.65999465 - 99746956 :

التوزيع واالشتراكات
تلفون22458460 - 22458170 :
الجهات الرسمية والمؤسسات
 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

الشكاوى

22412015
22458163

22412014
22412017

