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العصفورة

حكايات

طير ملون مسكته بشوق في راحلي

هيئة ...تكملة عدد

القرد  ...التافه!

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

• عبدالرحمن ال�ضويحي

«ال��ق��رد إي���اه» ،فتح خطوط ًا خلفية مع

«ال��ق��رد ال��ت��اف��ه» ،ك��ل همه ،الحصول على

والتشويه ،وكل شيء بحسابه ،و«الحسابة

القرود ،عندما أظهر قدراته في المطامر فوق

 ...حسبتك غلط يا تافه!

العطايا في وقتها ،فأضحى أضحوكة بين

د.أحمد طقشة

فنية متطورة ،وأعداد كبيرة من

قبض «قرد تافه» ثمن ًا بخساً ،مقابل أن يكون
ذلي ً
ال ،مطيعاً ،ال كلمة له ،وال رأي ،فتحول إلى

ببغاء ،يردد ما يريده معزبه الثور!

كلمات

هيئة حكومية ،لديها امكانات

الشجرة ،إلرضاء الثور!

«ال��غ��رب��ان» ،ليبدأ ف��ي حملة التشهير
تحسب»!

الموظفين ،ال تمارس دورها،

وقياديوها ليس لهم أي نشاط.

وسع صدرك

• جحا

جعفر محمد

المهزومون في سورية!

 535صحافي ًا

لي�ست التنظيمات الإرهابية وحدها التي ُهزِ مت يف �سورية.
داع�ش والن�رصة وجي�ش الإ�سالم وبقية الربابرة ُ�سحقوا
ع�سكري ًا .لكن �صناعهم ورعاتهم ُهزِ موا �سيا�س ًيا ومعنوي ًا
و�أخالقي ًا و�إعالمي ًا.
خالل �أقل من �شهر ،ظهرت �إلى العامل �شهادات اثنني من كبار
ال�صحافيني الربيطانيني ومواطنة �سورية هربت من احل�سكة
عندما ا�ستولى عليها �إرهابيو داع�ش .الثالثة ك�شفوا زيف
االدعاءات الغربية الأمريكية والأوروبية والإ�رسائيلية كما
العربية ،عن ا�ستخدام اجلي�ش ال�سوري ال�سالح الكيماوي
يف منطقة دوما العام املا�ضي.
منتج الـ«بي بي �سي» املحرتف رهام داالتي املتخ�ص�ص
بال�رشق الأو�سط ،ا�ستنتج يف حتقيق ا�ستق�صائي ا�ستغرق
�ستة �أ�شهر ،ان اجلي�ش ال�سوري �شن هجوم ًا على دوما لكنه
مل ي�ستخدم غاز الأع�صاب مطلق ًا .و�أكد �أن الفيلم وال�صور
عن هجوم كيماوي على م�ست�شفى يف املنطقة مفربكة ومعدة
�سلف ًا .وو�صف ذلك ب�أنه «خديعة تثري الغثيان ا�ستدرار ًا
للعطف».
الكاتب الربيطاين املخ�رضم كتب ان الهجوم قد وقع لكنه
مل يكن هجوما بالغاز.
فرت من مدينة احل�سكة ك�شفت لتلفزيون
مواطنة �سورية َّ
«اجلديد» م�ساء ال�سبت املا�ضي ان داع�ش ا�ستخدم عند
احتالل املدينة الأ�سلحة الكيماوية وارتكب فظائع ال
حت�صى .كانت يومها حامالً ،ولأنها تعر�ضت للكيماوي
و�ضعت طف ًال م�شوه ًا بدون اطراف مطلقا .وقد عر�ض اجلديد
فيلم ًا وثائقي ًا م�ؤمل ًا عن الطفل ال�ضحية.
داع�ش والن�رصة والإرهابيون على �شاكلتهم �إلى مزبلة
لعرابيهم.عقدان والغرب
التاريخ.لكن الهزمية االكرب
َّ
ميعن يف تدمري العرب،وي�سقط بلدانهم يف الفو�ضى
والالا�ستقرار.ك�شفت احل��رب على �سورية،وقبلها على
العراق وم�رص وليبيا واليمن وفل�سطني�،صفحاته ال�سوداء
ِ
وكذ َب م�س�ؤوليه عن رغبتهم يف ال�سلم والدميقراطية والغد
الأف�ضل للمنطقة التي يريدون اخ�ضاعها لإ�رسائيل ب�أي ثمن!
إعالمهم بهزمية مو�صوفة .هو الذي جعل الأ�سود
ني � ُ
ُ
وم َ
�أبي�ض وكذب وفربك ،ف َقد ثقة �أكرثية العرب ورمبا العامل.
فوثائقي داالتي كان يفرت�ض ان يكون �سبق ًا �صادم ًا،لكن
الإعالم الغربي،كما العربي املهيمن ،اختار خنقه والتعتيم
�ضحى بامل�صداقية واملو�ضوعية �أهم مبد�أين يف
عليه.
ّ
تن�صلت من
الإعالم.حتى «بي بي �سي» كان �سلوكها معيب ًا.
َّ
منتجها وقالت يف بيان يفتقد الر�صانة واالحرتام� :إن داالتي
«عب عن ر�أيه ال�شخ�صي»!
رَّ

بالأم�س كان موعد اجراء انتخابات اجلمعية
الكويتية لل�صحافيني ،تلقيت ات�صا ًال من
�صديق قدمي ي�س�ألني ملن �ست�صوت؟ ف�أجبته
ب�أنني غري مقيد يف اجلمعية وي�رشفني ذلك،
فانبهر وهو العارف انني اعمل بال�صحافة
كمحرر منذ عام  ،1989وكنت رئي�س ًا لتحرير
جملة احدثت فارق ًا يف ذاك الزمن ،وب�أنني
امار�س كتابة املقال منذ عام  ،1998فقلت
له باحلرف :يا خالد عن اي جمعية تتحدث
بال�ضبط؟! ف�أنا اعرف ان يف الكويت كلها على
مر الزمن مل يكن هناك اكرث من � 150صحافي ًا
كويتي ًا ،بينما االع�ضاء املنت�سبون لهذه
اجلمعية � 535صحافي ًا! فلو �أننا يف فرن�سا
�أو اليابان لقلت نعم لهذا العدد ،لكننا يف
الكويت منتلك �صحافة املحرر فيها عربي
وكويتي من فئة البدون ،وجمالت تقوم على
خمرج وحمرر واحد غري كويتي ،فمن اين جاء
كل ه�ؤالء؟! انها كذبة كبرية ولعبة انتخابية
قذرة ال عالقة لها بال�صحافة ،فكما �أن «�شاي
الوزة» لي�س به وزة ف�إن جمعية ال�صحافيني
الكويتية لي�س بها �صحافيون ،هي انعكا�س
لوجه «ال�ت�رزز» القبيح يف ما يقابلها من
اجلمعيات الأخ���رى للوجاهة لي�س �إال،
فح�ضورها املحلي يخ�ضع ملزاج من يتحكم
فيها ويدعمها ،وتواجدها العربي يقوم على
�سمعة وعلم الكويت ولي�س منت�سبيها! ومتثيلها
الدويل من باب «نحن موجودون» فقط ،وماذا
قدمت لل�صحايف الكويتي؟! احلقيقي ولي�س
الذي «ي�صوت»؟ وم��اذا طورت يف ال�صحافة
وامل�ؤ�س�سات االعالمية؟! ال �شيء يذكر ،وال
ا�سخف وال اهيف من حكاية خ�صم املطاعم
والفنادق و�رشكات الطريان حلاملي بطاقات
ع�ضويتها ،ولأنني ال اري��د ج��رح ا�شخا�ص
فيها ،ف�إنني لن اكتب حرف ًا �آخر يف مهنيتهم �أو
تاريخهم ،و�س�أكتفي بالقول ان هذه اجلمعية
ماتت دماغي ًا بعد �أن �سكنت يف �شقة.

مواقيت الفجر  4.43الشروق  6.02الظهر  11.58العصر  3.22المغرب  5.54العشاء 7.11
الصالة

بينها رقائق البطاطس وبسكويت األطفال

تحذير من هيئة األغذية البريطانية:
تسبب السرطان
 13منتج ًا
ّ
�أ���ص��درت هيئة الأغ��ذي��ة الربيطانية حتذير ًا
ل�رشكات الأغذية من وجود مادة كيميائية قد
ت�سبب ال�رسطان يف  13منتج ًا ترتاوح بني رقاقات
البطاط�س والقهوة الفورية و�صو ًال �إلى الكعك
ّ
والر�ضع.
بالزجنبيل وب�سكويت للأطفال
و�أو�ضحت الهيئة يف درا�سة �أنها ر�صدت يف 13
منتج ًا م�ستويات عالية من مادة «الأكريالميد»
التي تتكون عند حتمي�ص �أو حتمري �أو يف املواد

الغذائية التي حتتوي على الن�شويات عند
درجات حرارة عالية.
غري �أنها �أكدت �أن هذا االكت�شاف ال ّ
ي�شكل خطر ًا
مبا�رشة على النا�س وال حاجة لتغيري نظامهم
الغذائي.
و�أو�صت الهيئة �رشكات املواد الغذائية بتقلي�ص
م�ستوى الأكريالميد يف منتجاتها لأن اال�ستهالك
الطويل الأم��د لها قد يزيد من خطر الإ�صابة

ثمانيني يطلب يد زوجته
بخاتم ماسي!

بال�رسطان ،وكذلك �أو�صت الأ�رس بعدم حتمي�ص
اخلبز ورقاقات البطاط�س كثري ًا و�أن يكون لونها
فاحت ًا قدر الإمكان.
وقالت �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية� :إن بع�ض
ال�رشكات ا�ستجابت لتو�صية الهيئة وقررت
تغيري و�صفاتها الغذائية يف حني ردت بع�ض
ال�رشكات ب�أن تخفيف هذه املادة �سي�ؤثر على
جودة منتجاتها وطعمها.

تبرعت بكليتها لشخص غريب
من أجل ابنتها

يف م�شهد �سينمائي فريد من نوعه،
جل�س ثمانيني �أم���ام حمبوبته
و�س�ألها هل تريدين الزواج مني؟
ث��م فتح علبة بها خ��امت ما�سي
ليقدمها لها و�سط ت�صفيق املارة
واملتواجدين.
وك���ارل ودون���ا ال��ل��ذان م��ر على
زواجهما  63عاما ،من مدينة
«هيث» يف والية تك�سا�س ،كانا
رفيقني منذ مرحلة الدرا�سة
الثانوية ،وظال معا طوال ع�رشات
ال�سنوات ،وم��را معا بالكثري
م��ن العقبات خا�صة يف العام
املا�ضي ،حيث ق�ضت الزوجة
• كارل يقدم اخلامت لزوجته
معظم العام يف امل�ست�شفى لإجراء
جراحة يف القلب.
و�أراد «كارل» �أن يجدد وعوده ملحبوبته فقرر �أن يجل�س �أمامها ويعيد طلب
مو�ضحا �أنهما تزوجا يف عام  1956ولديهما � 4أبناء ،و�أ�صبح لهما
يدها،
ً
� 9أحفاد ومثلهم من �أحفاد الأبناء.

�أ�شاد الكثري من م�ستخدمي مواقع التوا�صل االجتماعي
ب�أم بريطانية قررت �أن تتربع ب�إحدى كليتيها ل�شخ�ص
غريب من �أجل ابنتها املري�ضة ،ور�شحوها لكي حت�صل
على لقب «الأم اخلارقة».
وتربعت الأم �سوزان بالكمان بكليتها من �أجل احل�صول
على كلية من متربع �آخر البنتها كاري �ستانر التي
�أ�صيبت بالتهابات كلوية.
وكانت كاري تخ�ضع لعمليات غ�سيل كلى  3مرات
�أ�سبوع ًيا وهو ما جعلها بحاجة �رضورية للح�صول
على كلية جديدة كي تتخل�ص من تلك املعاناة.
وعندما ك�شفت االختبارات عدم تنا�سب �أن�سجة كلية
عاما
والدتها مع �أن�سجتها ،قررت الأم �صاحبة الـ ً 61
�أن تتربع بكليتها �ضمن برنامج تبادل الكلى لكي حت�صل
على كلية منا�سبة جل�سد ابنتها.
وبالفعل خ�ضعت «�سوزان» وابنتها «كاري» لعملية
جراحية ناجحة مب�ست�شفى �سانت جورج يف لندن ،كما
مت تر�شيح الأم �سوزان بعد ت�ضحيتها التي �ساهمت يف
�إنقاذ ابنتها للم�شاركة يف م�سابقة «مريمريز �سوبرموم»
لعام .2019

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• منيرة جاسم محمد بن جديع ،أرملة مبارك ناصر بن ذيب  79 -عام ًا � -شيعت
 الرجال :ال�صليبخات �شارع �ضويحي بن رميح مقابل املخفر،الن�ساء :ال�صليبخات ق� 3ش 114ج 3م .20ت- 51710005 :
.99815588
• عبدالله مطلق خلف ديالن  59 -عام ًا � -شيع  -الرجال :االندل�س ق3
�ش 3م ،168الن�ساء :النه�ضة ق� 1ش 122م .9ت- 99976212 :
.92200112
• مبارك ناصر عبداللطيف العيسى  84 -عام ًا � -شيع  -الرجال :ديوان
العي�سى الفيحاء مقابل دوار بيت التمويل ،الن�ساء :الرو�ضة ق2
�ش 24م .49ت.99444744 - 22526822 :
• مرمي أحمد حسن أحمد مال  47 -عام ًا � -شيعت  -الرجال :ال�شهداء ق1

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

�ش 3م ،57الن�ساء :كيفان ق� 4شارع عرفات م .11ت50759966 :
 .98879826• أح�م��د س��ال��م س��اك��ت املشعان العنزي  41 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
�صباح النا�رص ق� 5ش 40م ،62الن�ساء :الرقة ق� 4ش 40م.113
ت.51616616 - 97900202 :
• رشيد سيف بن طرمي العازمي  72 -عام ًا � -شيع  -الرجال :ال�صباحية
ق� 2ش 10ديوان بن طرمي ،الن�ساء :جابر العلي ق� 5ش 46م .5ت:
.55959588 - 50264747
• حسني محمود صفر الدشتي  77 -عام ًا � -شيع  -الرجال :ح�سينية عبا�س
مريزا ال�شريازي بنيد القار «العزاء ع�رص ًا» ،الن�ساء :ح�سينية ال�سيد
علي املو�سوي بنيد القار «العزاء ع�رص ًا» .ت.99021970 :

ادارة االعالن

97791097
 - 22458900داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

هاتف
22460500
فاكس
22450700

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

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

الشكاوى

22412015
22458163

22412014
22412017

