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العصفورة

حكايات

س��دد خلولك وال هو كاشف لك سر

مدير مكتب وكيل

دجاجة؟

وخيار فعلك يبثها بالجهار والسر

طايع ألم��رك بليل ل��و تغول ل��ه سر
إن ش��اف ش��وك يخلك ي��دع��ي خله

َّ
عض «ثور» قرون وأصابع الندم ،بعد أن

القرد ذهل من بيان الثور ،فقال« :اللي

غبي ،ال ينفذ األوام���ر حسب ما يريد،

شلة القرود ،بل غزالن مرتزقة ،اندفعت

أنفق «دم قلبه» على قرد وصفه بأنه

• مال الع�سعو�سي

وقطع عالقته به ،وقال« :يا حيف ،كنت

أظن أنك قد الثقة ،لكنك طلعت دجاجة»،

أحد وخميس

تحرِّض القرود ضدي ،وتخش راسك»!

أ.د .علي الزعبي

وكيل وزارة استبدل مدير مكتبه

بآخر ،بعد أن اكتشف أن له عالقة
سرية مع نائب ،ويسرب له

كان يلعب بالساحة ،ويطامر ،مو من

وثائق مهمة.

بتحريض من غزالة لديها أجندة ،أنا
شكو»!

 ...ارفع راسك يا قرد!

وسع صدرك

جعفر محمد

• جحا

إرهاب اليمين المسيحي

الصج يبقى
ّ

التخطيط والت�صوير للجرمية الب�شعة التي حدثت يف كراي�ست�شري�ش
�ضد م�سجدين للم�سلمني ،واثناء اداء �صالة اجلمعة ،هي عمل ارهابي
ال عالقة لها باحلالة النف�سية لل�شخ�ص ،الن املري�ض النف�سي دائما
ما تكون ت�رصفاته ع�شوائية وغري موجهة لفئة ما .وميكننا اجلزم
بان الفاعل برينتون تارانت هو نتاج بيئة متطرفة �صورت له الآخر
على انه ي�شكل خطرا ويجب اجتثاثه ،ولعل هذا وا�ضح من الر�سومات
التي وجدت على بندقيته الآلية!
لقد كتب االرهابي املتطرف على فوهة ر�شا�شه ا�سم «�شارل مارتل» قائد
ال�صليبيني يف معركة بالط ال�شهداء 732م �ضد جي�ش اخلالفة بالأندل�س
بقيادة عبدالرحمن الغافقي ،كما انه وثق على �سالحه ا�سماء ا�شخا�ص
معادين لال�سالم وامل�سلمني ،مما ي�ؤكد ذلك على طبيعة الذهنية
اخلطرة واالرهابية التي ت�سيطر على حياة املجرم تارانت ،والتي
هي بالت�أكيد نتيجة لال�صولية امل�سيحية املتطرفة.
يف عام  ،1992واثناء درا�ستي املاج�ستري يف والية انديانا ،طلب
مني د جيم�س كوفن ان اعد تقريرا عن كتاب للتو �صادر وبعنوان
«اال�صولية»  fundamentalismوالذي قدم تف�صيال دقيقا وخطريا
عن احلركات اال�صولية امل�سيحية التي بد�أت تظهر وبقوة يف امريكا
واوروبا وا�سرتاليا ونيوزلندا يف ال�سنوات االخرية .هذه اجلماعات
حقيقية ال تقل خطورة عن داع�ش �إن مل تكن اخطر منها ب�سبب الغطاء
اال�ستخباراتي والإعالمي الذي تنعم به جماعات اليمني املتطرف
امل�سيحي!
وال يقت�رص هذا االمر على امريكا او فرن�سا او ا�سرتاليا او غريها،
بل ان حتى ال�سويد البلد الذي دائما ما يو�صف باملت�سامح ..ا�ضحى
اليمني املتطرف ،والذي يقودة جيمي اكي�سون ،ي�ؤثر يف ال�شارع
ال�سويدي ،بل لقد جنح يف تعبئة النف�سية ال�سويدية �ضد املهاجرين
اجلدد وبالتحديد امل�سلمون ،ومن املتوقع ان حتدث بع�ض الت�رصفات
االرهابية �ضدهم من قبل منا�رصي تطرف اليمني امل�سيحي.
هذا رد ب�سيط و�رسيع على من ازعجونا من بني جلدتنا على ان االرهاب
هو ماركة خا�صة بنا نحن امل�سلمني ! نعم لدينا نحن امل�سلمني
متطرفون ومت�شددون ..ولكن اي�ضا هم «امل�سيحيون ،اليهود،
البوذيون ،ال�سيخ ،وغريهم» لديهم متطرفون ال يقلون خطورة
عن مت�شددينا ان مل يكونوا اق�سى واعظم!! ان االرهاب ديدن اليمني
املتطرف يف الغرب وما يحدث من جرائم �ضد امل�سلمني اعمال ارهاب
ويجب �أال تغلف حتت م�سميات م�ضحكة كقولهم ان مرتكب اجلرم ان�سان
معتوه ،وان ما قام به لي�س اال عمال فرديا� ،أو ان �سلوكه نتيجة
مر�ض نف�سي! �إنه ارهابيون وقتلة ونتاج فكر ديني متطرف �ضدنا نحن
امل�سلمني ابتد�أ من حروبهم ال�صليبية التي كانت وا�ستمرت با�شكال
عدة حتى يومنا هذا!
اللهم ارحم �شهداء حادث االرهاب يف نيوزلندا
واغفر لهم وارفعهم املكانة العالية ،اللهم �آمني.

مواقيت الفجر  4.37الشروق  5.57الظهر  11.57العصر  3.22المغرب  5.58العشاء 7.15
الصالة

حسين المطوع يفوز بجائزة الشيخ زايد

 6دقائق

�أ���ص��درت حمكمة �أم�يرك��ي��ة حكم ًا
بال�سجن مدى احلياة بحق امر�أة
م��ت��ق��اع��دة ،ت���زن �أك�ث�ر م��ن 140
كيلوغرام ًا ،بعدما قتلت ابنة عمها
البالغة من العمر � 9سنوات بوالية
فلوريدا الأمريكية.
و�صدر احلكم بحق فريونيكا بوزي
البالغة من العمر  66عاما ،بعد �أن
�سحقت ابنة عمها ال�صغرية ديريكا
ليندزي ،نتيجة جلو�سها عليها،
ملدة ت�صل �إلى  6دقائق.
وي�صل وزن فريونيكا �إل��ى 146
كيلوغرام ًا ،بينما ال يزيد وزن
ديريكا على  31كيلوغراما.
وق��ال الأطباء �إن الإ�صابات التي
تعر�ضت �إليها ديريكا هي �أ�سو�أ ما
�شهدته عيونهم طوال  20عاما.
�أم��ا حمامية االدع��اء العام� ،آمي
�شيا ،فقالت خالل املحاكمة التي
ا�ستمرت يومني �إن ديريكا «توفيت
بينما ك��ان��ت يف غ��رف��ة املعي�شة
مم���ددة على مقعد ووج��ه��ه��ا �إلى
الأ�سفل ،فيما تدلت ركبتيها على
الأر�ض ،وكانت املتهمة قد جل�ست
عليها �أثناء ذلك».

قبل ال�رشطة ،لرغبتها يف جتربة تتعلق
باخرتاق القانون.
وقالت «�آن بروكنربو»�« :أمنيتي �أن يتم
علي� ..أنا �أبلغ من العمر 104
القب�ض
ّ
�أعوام ،ومل �أرتكب �أي جرمية �أو �أخرتق
القانون».

«إنستغرام» يطلق خيار

وقف اإلشعارات دفعة

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• عائشة محمد الدوسري ،أرملة حمد منصور املنشرح احليان

  82عام ًا � -شيعت  -الرجال� :صباح النا�رص ق2�ش 101م ،43الن�ساء� :صباح النا�رص ق� 3ش 17م.42
ت.66664877 - 60944449 :
• يوسف عبدالعزيز يوسف املزيني  82 -عام ًا � -شيع -
الرجال :الفيحاء ق� 4شارع الرباط م 11ديوان املزيني
مقابل حديقة ابن ر�شد ،الن�ساء� :ضاحية عبدالله ال�سامل
ق� 1شارع ن�صف اليو�سف ج 13م .15ت.22541616 :

• فتوح أحمد عبدالله أحمد ،زوجة بدر محمد عبدالله الليفان -

 61عام ًا  -الت�شييع التا�سعة من �صباح اليوم  -الرجال:
الرميثية ق� 5ش 51م ،5الن�ساء :ال�رسة ق� 2ش 1م.45
ت.97699595 :
• راشد عبدالهادي زيد مبارك احلوري  59 -عام ًا  -الت�شييع
التا�سعة من �صباح اليوم  -الرجال� :سلوى ق� 7شارع
�سلوى الرئي�سي � -سامل احلري�ص م ،10الن�ساء� :سلوى

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

سفارتنا بالقاهرة :السلطات المصرية

«جلست» على ابنة عمها

مسنة بريطانية تطلب من الشرطة آخر أمنية في الحياة :اعتقلوني
خ�لال الأ���س��ب��وع امل��ق��ب��ل ،حيث �سيتم
احتجازها حتقيقا لرغبتها.
و�أده�����ش��ت ال�����س��ك��رت�يرة املتقاعدة،
املوظفني يف دار الرعاية التي تقطن
بها ،عندما ك�شفت عن �آخ��ر �أمنية لها
يف احلياة ،وهي التعر�ض لالعتقال من

نتابع التحقيقات عن كثب مع الجهات المعنية

السجن مدى الحياة ألميركية

الوجود وااليجاد» والباحث اجلزائري
�أعلنت «جائزة ال�شيخ زايد للكتاب» �أم�س
الدكتور عبدالرزاق بلعقروز «جائزة
فوز الكاتب الكويتي ح�سني املطوع
امل�ؤلف ال�شاب» عن كتابه «روح القيم
بجائزة ال�شيخ زايد للكتاب لأدب الطفل
وحرية املفاهيم نحو ال�سري لإعادة
والنا�شئة عن ق�صته «�أحلم ان �أكون خالط
الرتابط والتكامل بني منظومة القيم
�إ�سمنت».
والعلوم االجتماعية».
وقالت اجلائزة يف بيان �إن ق�صة الكاتب
وف��از بجائزة «الفنون والدرا�سات
املطوع ال�صادرة عن دار احلدائق يف عام
النقدية» الباحث اللبناين الدكتور �رشبل
 2018تعالج م�س�ألة الهدم والبناء على
داغر عن كتابه «ال�شعر العربي احلديث:
نحو ذكي من خالل �سرية «هدام» الذي
ق�صيدة النرث» ،ونال الباحث الربيطاين
�آمل يف التحول الى خالط ا�سمنت ،حيث
فيليب كينيدي جائزة «الثقافة العربية
ت�ضمنت الق�صة والتحوالت واملفارقات
يف اللغات االخرى» عن كتابه «االنك�شاف
والر�سومات فيها بنية �رسدية متقنة.
• غالف الكتاب
يف املوروث ال�رسدي العربي» ،وح�صل
وت�ضمن اع�لان «ج��ائ��زة ال�شيخ زايد
للكتاب» ا�سماء الفائزين يف دورتها الـ 13للمو�سم املركز العربي للأدب اجلغرايف يف االمارات على جائزة
« »2019-2018خم�سة كتاب وادباء عامليني الى جانب «الن�رش والتقنيات الثقافية».
وي�أتي اع�لان الفائزين تكرمي ًا لنتاجهم االبداعي
مركز بحوث عربي.
وبني ان الفائزين باجلوائز االخرى الكاتب املغربي والفكري املتميز الذي يعك�س نهج ًا فل�سفي ًا وفني ًا ي�سهم
بن�سامل حمي�ش «جائزة االدب» عن كتابه «الذات بني يف اثراء حركة الكتابة االدبية والثقافة العربية.

حققت ال�رشطة الربيطانية رغبة م�سنة
تبلغ من العمر � 104سنوات ،يف القب�ض
عليها ،ولو ملرة واحدة قبل وفاتها ،رغم
�أنها مل ترتكب �أي جرائم طوال حياتها.
ووافقت ال�رشطة يف مدينة بري�ستول ،على
اعتقال املر�أة التي تدعى �آن بروكينربو،

كلما كان االن�سان وا�ضح ًا ,عاد عليه و�ضوحه
بالراحة ,فال �أجمل من �أن تقول ما يف قلبك
وعقلك من م�شاعر و�أفكار ب�رصاحة تامة ,فالكذب
واملجاملة والتورية� ,أدوات من �ش�أنها خلخلة ثقة
الإن�سان يف نف�سه ,ومن ثم �ضياع هذه الثقة يف
حميطه وبيئته.
�إن املظاهر الكاذبة حتت بند التطور والتمدن
والتح�رض ,جعلت من الإن�سان يف هذا الزمن مهزوز ًا
جد ًا ,جل�أ للأقنعة بدي ً
ال عن مواجهة احلقيقة التي
يعرفها هو متام املعرفة فتحولت عالقات بع�ضنا
البع�ض �إلى �شكليات لي�س �إال ن�شرتي ما ال نحتاجه
ونرتك ما نريده ,كي نتما�شى مع ما يطلبه النا�س!
نتبنى �آراء ونردد مقوالت ال نعرف فحواها وال تعود
علينا بالنفع ,نلب�س ون�أكل على املو�ضة ال�شائعة
ال على ما يرتك فينا انطباع الر�ضا وال�سعادة,
وتراجعت افكارنا وتخلفت ب�سبب ادعاء الفهم,
بالأم�س ذهبت �إلى جلنة االنتخابات لأديل ب�صوتي
وكنت �أجيب كل من ي�س�ألني ملن �س�أ�صوت �أرد
ب�أنني �س�أختار «ف�لان» فا�ستغرب البع�ض منهم
كيف اين بهذا الو�ضوح رغم ان اال�صل يف االن�سان
ان يكون وا�ضح ًا وواثق ًا بنف�سه دون ان يجامل هذا
او ذاك وي�ضطر �إلى الكذب� ,أنا هكذا �أمار�س دوري
يف احلياة وبكل جوانبها ,بال�رصاحة والو�ضوح
لأنها م�صدر مهم لراحتي النف�سية� ,أما من يدعي �أن
الو�ضوح قد ي�ضيع م�صلحتك فـ «طز» و�ألف «طز»
بامل�صلحة التي يجلبها الكذب والنفاق ,وان كان
البع�ض يرى ان ممار�سة الو�ضوح وال�رصاحة ,قد
ت�ؤذي الآخرين ف�أكررها مليون «طز» مبن يريد ان
نقول له عك�س ما ت�ضمره قلوبنا وتتبناه عقولنا,
ان ال�سمة التي من �ش�أنها ان ترتقي باملجتمعات
هي ان يكون الفرد وا�ضح ًا جد ًا فحني كانت احلياة
ب�سيطة يف الكويت مبجتمع متطور كان �أ�سا�س هذا
التطور ممار�سة ال�صدق والو�ضوح وال�رصاحة ,اما
اليوم فحدث وال حرج مع تطور الآليات وانت�شار
التعليم ,ال ي�برز يف ه��ذا املجتمع �إال الكذب
والنفاق واملجاملة وهم �أ�س كل تخلفنا.
وكما قال بن لعبون :ال�صج يبقى والت�صنف جهاله
واجللد ما النت مطاويه بتفال.

واحدة حتى  8ساعات

ق� 7ش 2م .10ت.66228555 - 99722711 :
• عبدالله جديد نايف العنزي  45 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
النعيم ق� 1ش 4م ،23الن�ساء :الن�سيم ق� 2ش 2م .7ت:
.66533778 - 69990555
• جاسم مبارك جمعة  80 -عام ًا � -شيع  -الرجال� :ضاحية
عبدالله املبارك ق� 1ش 114م ،61الن�ساء :الفنطا�س
ق� 3ش 304م .401ت.99409992 - 51000872 :
• أحمد خليل رجب الشطي  56 -عام ًا  -الت�شييع بعد �صالة
ع�رص اليوم  -الرجال :الرميثية ق� 8ش 85م ،25الن�ساء:
الق�صور ق� 3ش 13م .1ت.67722995 - 97925091 :
• منصور إبراهيم منصور األنبعي  58 -عام ًا  -الت�شييع بعد
�صالة ع�رص اليوم  -الرجال :الفيحاء ق� 1شارع من�صور
الأنبعي دي��وان الأنبعي ،الن�ساء� :ضاحية عبدالله
ال�سامل ق� 4شارع �سيد علي �سيد �سليمان ج 42م .12ت:
.99803388 - 97666617

ادارة االعالن
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�أطلق تطبيق «�إن�ستغرام» ال�شهري
لتبادل ال�صور الرقمية وم�شاركتها
على الإنرتنت ،خيارا جديدا مينح
م�ستخدميه مزيدا من ال�سيطرة على
الإ�شعارات التي ت�صلهم ،بوقفها
جميعا دفعة واحدة لفرتة معينة،
متاما مثل اخلا�صية التي تقدمها
من�صة «وات�ساب» ال�شهرية.
و�سيقوم اخل��ي��ار ،ال���ذي يحمل
ا�سم «وق��ف جميع الإ�شعارات»،
ب��وق��ف جميع الإ���ش��ع��ارات التي
ت�صل للم�ستخدم لفرتة ت�صل �إلى
� 8ساعات.
ومن املقرر �أن ي�صل اخليار اجلديد
قريبا مل�ستخدمي �إ�صدارات التطبيق
على الأجهزة املحمولة املعتمدة
على نظامي ت�شغيل «�آي �أوه �إ�س»
و«�أندرويد».

أوقفت المتورطين بمقتل مواطن كويتي
كتب �سالمة ال�سليماين:
قال القائم ب�أعمال �سفارة الكويت
ل��دى القاهرة ع��ادل ال�رسيع� ،إن
ال�سفارة تتابع عن كثب مع ال�سلطات
امل����صري��ة املعنية التحقيقات
اجلارية ب�ش�أن ق�ضية مقتل مواطن
ثمانيني «بدافع ال�رسقة» الفتا �إلى
�إلقاء القب�ض على املتورطني يف هذه
اجلرمية النكراء.
و�أ�ضاف �أن ال�سفارة الكويتية لدى
القاهرة تتابع عن كثب منذ اخلمي�س

تتحجب تضامن ًا
رئيسة وزراء نيوزيلندا
ّ
مع ذوي الضحايا

ارت���دت رئي�سة وزراء نيوزيلندا جا�سيندا
�أردي���رن احلجاب خ�لال زيارتها �أم�س مركز
«كانرتبري» لالجئني يف مدينة كراي�ست ت�شري�ش
بنيوزيلندا.
وو�صلت �أردي��رن �إلى مدينة كراي�ست ت�شري�ش
ال��ت��ي �شهدت الهجوم الإره��اب��ي ي��وم �أم�س
على امل�سجدين ،والتقت ممثلني عن مركز
الالجئني.
ويف حديثها �أعربت رئي�سة الوزراء عن «تعاطفها
وحبها لكل املجتمعات امل�سلمة».
وبد�أت نيوزيلندا اليوم بدفن �ضحاياها بعد يوم
من مقتل �أكرث من  50م�صليا و�إ�صابة الع�رشات
على يد متطرف �أ�سرتايل.

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير
سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

104

• رئيسة الوزراء أثناء الزيارة

فوز الكاتب الصحافي ضياء رشوان

بمنصب نقيب الصحافيين المصريين

فاز الكاتب ال�صحايف رئي�س «الهيئة العامة لال�ستعالمات» امل�رصية
�ضياء ر�شوان مبن�صب نقيب ال�صحافيني بح�صوله على � 2810أ�صوات
مقابل � 1585صوتا ملناف�سه رفعت ر�شاد ع�ضو جمل�س ادارة «م�ؤ�س�سة
�أخبار اليوم» ال�صحافية.
وذك��رت اللجنة الق�ضائية امل�رشفة على انتخابات التجديد الن�صفي
ملجل�س نقابة ال�صحافيني والنقيب برئا�سة امل�ست�شار �سعيد النادي يف
بيان �أن اجمايل عدد ح�ضور االنتخابات التي جرت �أول من ام�س اجلمعة
بلغ  4823منها � 4588صوتا «�صحيحا» و� 235صوتا «باطال».

• ضياء رشوان

118

املا�ضي م��ع ال�سلطات امل�رصية
املعنية جرمية القتل التي راح
�ضحيتها مواطن كويتي يف العقد
الثامن من عمره بدافع ال�رسقة.
و�أو�ضح �أن املواطن وجد مقتوال يف
�شقته ب�أحد �أحياء العا�صمة القاهرة
الفتا �إل��ى �أن ال�سلطات امل�رصية
املعنية �أل��ق��ت القب�ض على كل
املتورطني يف هذه اجلرمية النكراء
عدا واحدا مازال البحث جاريا عنه.
و�أ�شاد بالكفاءة التي تتميز بها
ال�سلطات املعنية يف م�رص مثمنا

التعاون الذي �أبدته مع ال�سفارة
�سواء ب�رسعة �إلقاء القب�ض على
اجلناة �أو �إ�رشاكها يف تفا�صيل
احل���ادث والتحقيقات اجلارية
ب�ش�أنها.
و�أع�����رب ال����سري��ع ع��ن خال�ص
التعازي و�صادق املوا�ساة �إلى
�أ��سرة امل��واط��ن الكويتي م�ؤكدا
م��ت��اب��ع��ة ال�����س��ف��ارة وحماميها
التحقيقات اجلارية وذلك ل�ضمان
ت��ق��دمي اجل��ن��اة �إل���ى املحاكمة
لينالوا اجلزاء العادل.

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

