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العصفورة

إحباط تهريب كيلو «شبو» في شاحنة بالسالمي

خلك اذا شفته عايف عشرتك خله

مفاجأة « ...الثانية»

كتب حم�سن الهيلم:

واختر صديق عيونه ناظره خله

�أحبط رجال �إدارة البحث والتحري
يف الإدارة العامة للجمارك تهريب
كمية من خمدر ال�شبو قبل دخولها
�إلى البالد ،ب�ضبط �سائق عربي قدم
من دولة خليجية على منت �شاحنة �إلى
جمرك ال�ساملي ومت العثور يف خمب�أ
�رسي على كمية من خمدر ال�شبو تزن
نحو كيلو غرام.
وحول تفا�صيل ال�ضبطية ،قال نائب
مدير �إدارة البحث والتحري وع�ضو
جلنة الإعالم اجلمركي خالد الرميح،
�إن معلومات م�ؤكدة بقرب و�صول �شاحنة
خمب�أ بها خم��درات ،وعليه مت تعميم
�أو�صافها على عموم املنافذ الربية.
و�أ�ضاف« :تلقت �إدارة البحث والتحري،
�إخطار ًا بو�صول ال�شاحنة املبلغ عنها
مبنفذ ال�ساملي ليتم تفتي�شها مبراقبة
ال�ساملي ب�شكل دقيق والعثور على
 3لفافات بها مادة ال�شبو وتزن نحو
كيلو غرام ،م�شري ًا �إلى انه مت التحفظ
على املتهم وامل�ضبوطات متهيد ًا التخاذ

إن حدت وياك أو إن شاف بك خله

سدد خلولك وال هو كاشف لك سر

• مال الع�سعو�سي

أحد وخميس

أ.د .علي الزعبي

مرشح في الدائرة الثانية،تلقى
إشارات بأنه لن يلقى دعم ًا ،بسبب
خالفه السابق مع عضو سابق.

حكايات
• جانب من املضبوطات
الإجراءات القانونية.
و�أ�شاد الرميح بالتعاون املثمر مع مدير
�إدارة اجلمرك الربي م�شعان ال�سعيدي،
وت�سهيل الإجراءات بني الإدارات ،م�ؤكد ًا
�أن رجال اجلمارك باملر�صاد لكل من
ت�سول له نف�سه العبث يف �أم��ن البالد
وحماولة تهريب كافة املحظورات.

وت��وج��ه الرميح يف ختام ت�رصيحه
بال�شكر �إلى مدير عام الإدارة العامة
للجمارك امل�ست�شار جمال اجلالوي،
ونائب املدير العام ل�ش�ؤون البحث
والتحري �أ�سامة ال��روم��ي ،على دعم
جهود الإدارة وم�ساندة جميع الإدارات
اجلمركية للت�صدي للممنوعات.

زعل  ...القرود!

غشمرة خفيفة جداً 2

ت��ذم��ر منذ س��ن��وات« ،ق���رود» من

ا�ستكماال للنكت الثماين التي ذكرناها
يف مقالة �سابقة� ،سن�ضيف لها اليوم
نكتا جديدة م�ضحكة جدا جدا!
نكتة اليوروفايرت:
ال�����س��ع��ودي��ة ت�����ش�تري  67ط��ائ��رة
ي��وروف��اي�تر ب��ـ  9م��ل��ي��ارات دوالر،
والكويت ت�شرتي  28طائرة يوروفايرت
بـ  9مليارات دوالر!
نكتة البنوك وجامعة الكويت:
مناديب ومندوبات البنوك يدخلون
جامعة الكويت دون ح�سيب ورقيب،
ويعر�ضون على الطلبة والطالبات
اخذ قرو�ض ا�ستهالكية على املنحة
اجلامعية وال��ب��ال��غ��ة  200دينار
�شهريا!
نكتة «املنا�شدة ال�شعبية»:
م��واط��ن��ون ي��ن��ا���ش��دون اخ��وت��ه��م من
امل��واط��ن�ين الكويتيني للم�شاركة
بـ«قطية �شهرية» ال�صالح ال�شوارع
الرئي�سية والفرعية يف دولة الكويت!
نكتة زكاة ال�رشكات اخلا�صة:
لأن الدولة فقرية ولي�س بها موارد
دخل كافية ،فقد ا�ستخدمت احلكومة
معظم الزكوات املقدمة من �رشكات
القطاع اخلا�ص لل�رصف على بع�ض
اخلدمات العامة!
نكتة �ساجمة جدا جدا:
الربعي مل ينجز �شيئا عندما كان
وزيرا للرتبية والتعليم العايل.
نكتة «متوت من ال�ضحك»:
وزير �سابق اهم �إجنازاته تدور حول
«بطاقة التموين»!

الوضع العام في الغابة،فصرخ قرد
بأعلى صوته« :شنو هذا ،انا ولد
السلحفاة يعني ،وإال ولد الحوت،ما
يصير أخ��دم نفسي بنفسي ،أبي

عالوة بدل خدمة»؟!

وتحلطم ق��رد آخ��ر،ف��ق��ال لربعه

القرود« :شفيكم ساكتين ،موالقين
ناكل موزا ،وال حتى بطيخ ،تحركوا
سووا اي شيء»؟!

وزاد ق��رد ث��ال��ث ،ال��ع��ي��ار ،فقال:
«مالت عليكم وعلى وجيهكم اللي

تسد النفس،الغابة صارت مو لنا،
نبي لكل قرد شجرة تفاح»!

وقال رابع« :خل روحك عزيزة دوم

بالك تذلها»!

ومع مرور الوقت ،اكتشف القرود

ان��ه��م ب��ب��غ��اوات ،وم���ا عندهم
سالفة!

 ...الحين حسيتوا انكم مغفلون
وخبول!

• جحا

مواقيت الفجر  4.41الشروق  6.01الظهر  11.57العصر  3.22المغرب  5.55العشاء 7.12
الصالة

مديرة منعت دخول الهواتف وسمحت بدخول شخص واحد

شروط حضور حفالت التخرج تخضع لمزاجية مديرات المدارس!
كتب حم�سن الهيلم:
يف ظل غياب لوائح ومعايري وا�ضحة
حل��ف�لات ال��ت��ف��وق ،ع�بر الكثري من
�أول��ي��اء الأم���ور عن ا�ستغرابهم من
مزاجية مديرات املدار�س يف و�ضع
��ش�روط ح�����ض��ور ف��ع��ال��ي��ات حفالت
التفوق من �أبنائهم الطلبة.
والكثري من الإدارات املدر�سية ت�ضع
�رشوط ًا غري م�بررة وغري منطقية،
فمنها من مينع دخول الهواتف ويطلب

ح�ضور �شخ�ص واحد لكل طالب فائق،
فيما متنع بع�ض مدار�س البنات دخول
الآباء وت�شرتط دخول الن�ساء فقط،
ال وخي ً
و�أخ���رى جتلب للحفل طب ً
ال
ومنهم من يحول االحتفالية �إلى ندوة
دينية ،حتى بات �أولياء الأم��ور يف
حرية من �أمرهم.
والت�سا�ؤل املطروح :هل يتم عر�ض
ب��رن��ام��ج احل��ف��ل يف امل��دار���س على
املنطقة التعليمية قبل اعتماده؟
�أم يتم و�ضعه وف��ق �أه��واء الإدارة؟

نادية ...عاشت بين صفوف «طالبان»
 12عام ًا تحمل اسم أخيها

قطعت يدها بمنشار
للحصول على أموال

التأمين ...فسجنت  5سنوات

وه��ل هناك �ضوابط و��ش�روط لهذه
االحتفاليات؟ والأه���م ،مل��اذا تقوم
بع�ض املديرات مبنع دخ��ول الآباء
حل�ضور احتفاليات الطالبات؟ فهل
�أ�صبحت املدر�سة �صالة للأفراح �أم
رافد ًا للعلم والرتبية؟
ومن هنا يطالب �أولياء الأمور بو�ضع
لوائح حم��ددة تلتزم بها الإدارات
املدر�سية ملحا�سبة م��ن يخالفها
�أو يحاول فر�ض قانونه ال�شخ�صي
واملزاجي ح�سب �أهوائه.

�أقدمت ام��ر�أة �سلوفينية على
قطع يدها مبن�شار كهربائي،
من �أج��ل احل�صول على �أموال
الت�أمني التي تقدر بقيمة 400
�ألف يورو ،ولكن ما حدث �أنها
�سجنت � 5سنوات.
وكانت املر�أة التي مل يتم ذكر
ا�سمها ،والتي تبلغ من العمر
عاما ،قد ا�ستعانت ب�أقاربها
ً 21
من �أجل قطع يدها الي�رسى ،ثم
توجهت لل�رشطة وزعمت �أنها
كانت تقطع �أفرع �شجرة عندما
قطعت يدها الي�رسى من فوق
املع�صم مبا�رشة.
وعلى الرغم من �أن �أفراد �أ�رستها
تركوا يدها ومل يحملوها معها
�إل��ى امل�ست�شفى ل�ضمان عدم
�إيجاد حل� ،إال �أن التقارير تفيد
ب�أن ال�رشطة اكت�شفت الأمر و�أن
الأطباء ا�ستعادوا اليد وقاموا
بخياطتها يف الذراع.

زي �أخيها «زملاي»،
ا�ستطاعت فتاة �أفغانية تدعى نادية التنكّ ر يف ّ
وحملت ا�سمه وعا�شت  12عام ًا يف �صفوف طالبان كما لو �أنها فتى.
وب�سبب حاجتها للمال بعد فقدان �أ�رستها للعائل ،انخرطت خالل هذه
الأعوام يف العمل داخل التنظيم يف �ش�ؤون الزراعة والطبخ واحلرا�سة
والقتال ،بل وتطور الأمر لأن �أ�صبحت ت�ؤم امل�صلني.
وعندما بد�أت معامل ج�سمها ك�أنثى تتغيرّ  ،خافت من افت�ضاح �أمرها،
لتفر بعدها بر ًا �إلى باك�ستان ثم �أوروبا� ،إلى �أن ا�ستقر احلال بها يف
ّ
مدينة بر�شلونة ب�إ�سبانيا ،حيث التحقت باجلامعة هناك ،لتعود بعد
�سنوات طوال ل�صورتها ك�أنثى ،وت�صبح حديث النا�س.
وقتل والد نادية و�شقيقاها بقذيفة �سوفييتية �سنة  ،1992وكانت يف
ثمة عائل لأمها و�شقيقاتها ،فلج�أت للحيلة،
الثامنة من عمرها ،مل يعد ّ
وتقول نادية التي باتت حديث النا�س يف �أوروبا وخا�صة فرن�سا« ،كنت
يف ال�سنة الثانية من املرحلة االبتدائية ،و�شعرت ب�أن احلياة انتهت،
فقد قتل والدي و�شقيقاي ،ومل يبقَ لدينا من يعولنا ،وال منلك من
الدنيا �شيئاً ،مل �أجد �أمامي خيارات متاحة �إال طريق ًا واحد ًا وهو العمل
مع طالبان».
وعندما كربت نادية ،بات من املتعذّ ر �إخفاء مالمح الأنوثة ،وقبل �أن
فرت بر ًا من بالدها وا�ستقر احلال بها يف مدينة بر�شلونة
ينك�شف �أمرها ّ
ب�إ�سبانيا ،حيث التحقت بالدرا�سة يف ال�صفوف الأ�سا�سية ،لتعود بعد
�سنوات طوال ل�صورتها ك�أنثى ،وت�صبح حديث �أوروبا كلّها.

فجرت
إندونيسيا :زوجة إرهابي ّ
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نفسها وأطفالها

قرر طبيب �صيني التربع بنخاع
عظامه لإنقاذ حياة مري�ض كان
يعاين من ف�شل النخاع العظمي،
وه��و �أح��د �أب��رز �أم��را���ض الدم
انت�شارا وخطورة.
ً
وتتطلب معاجلة مري�ض ف�شل
النخاع العظمي ،التربع له
باخلاليا اجلذعية املكونة
ل��ل��دم ،وه��ي عملية ت�ستلزم
م��وا���ص��ف��ات ب��دن��ي��ة خا�صة
للمتربع ،وفقا ملا ن�رشه موقع
«.»china daily
وعند �إجراء الفحو�صات الالزمة
ل��ل��ت�برع ،مل ي��ك��ن الطبيب،
عاما،
يل �شيانغ يونغ44 ،
ً
ال�شخ�ص املنا�سب للقيام بها
يف البداية؛ نظرا لوزنه الزائد
وارتفاع ن�سبة الدهون وال�سكر
يف دمه ،وعدم �صالحية وظائف
كبده ملواكبة عملية التربع،
لكنه عكف على حت�سني حالته
البدنية ،وهو ما دفعه لفقدان
نحو  15كيلوغراما من وزنه يف
�أقل من �شهر واحد؛ حتى يت�أهل
للتربع بنخاع عظامه لإنقاذ
حياة ال�شاب الع�رشيني.

د .جاسم الفهد د .نوف مساعد البزيع

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

ذكرت ال�رشطة االندوني�سية �إن زوجة مت�شدد
ينتمي جلماعة ارهابية فجرت نف�سها وثالثة
من �أطفالها بعد ح�صار �أمني دام � 12ساعة
ملنزلها.
وقال قائد ال�رشطة تيتو كارنافيان يف ت�رصيح
�صحايف �إن املر�أة التي اعتقل زوجها �أم�س بنف�س
املنزل لال�شتباه يف تخطيطه لتفجريات خالل

االنتخابات الرئا�سية املزمعة ال�شهر املقبل
رف�ضت اخلروج من املبنى الذي يعتقد �أنه كان
يحوي قنابل وعبوات نا�سفة.
و�أ�ضاف «�أن عنا�رص �رشطة مكافحة الإرهاب
حاولوا مفاو�ضتها للخروج من املنزل وت�سليم
نف�سها و�أطفالها الذين مل تعرف �أعمارهم لكن
من دون جدوى».

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• ثنية خليف محمد العنزي ،أرملة فرحان مطر الذايدي
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