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العصفورة

حكايات

يا صقر مالك تقيدني بحبل الفضل

تنقالت جديدة

القرود  ...الثالثة!

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

س��ال لعاب «ثالثة ق��رود أشقاء شبعانين

أما الغزال ،فقد طاح بالحفرة ،وأص��در بيان ًا

• عي�سى القطامي

مع ثور وحصان وغزال ،وكل واحد منهم تعهد
بأن يكون مفتاح ًا سحري ًا لمن يدفع أكثر!

القرد الثالت ،ال��ذي لهف الفلوس ،وعطاف

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

حيل» على «المال المدفوع» ،فعقدوا صفقة

آفاق

الثور اللي شد الظهر بالقرد األول ،طلع خارج

طاف ،وقال فيه« :انت واخوانك ما تستحون،
كان درس ًا قاسي ًا لي ،فسقوطي ال يعني أني

مزدوجة!

الغزالن كافة ،ما تسوى عليكم  ...اشتغلتوا

السباق ،وصدم من النتيجة ،فكانت خسارته

أ.د.نورية الرومي

استنكر فيه ،اللعبة الرخيصة اللي لعبها معاه،

والحصان اللي حصل على رقم «يفشل» ،يدق
على القرد الثاني ،ما يرد عليه ،بعد أن قبض
مبلغ ًا دسم ًا ،وصك تلفوناته!

ساقط ،بل إن ما حصل هو سقوطكم من عيون

عندنا سماسرة»!

وكيل وزارة انتهى من وضع

لمسات أخيرة على كشف تنقالت
جديدة.

وسع صدرك

جعفر محمد

وختم بيانه بقوله« :أنا كنت بعز دوم ،وأنتم
ذليتوا روحكم  ...يمال الفقر»!

• جحا

خطاب الثقافة

قانون المدير

يخلط النا�س بني التعليم والثقافة تر�صد ميزانيات �ضخمة
للتعليم ،هو جهاز ا�ستقبال ن�ستقبل منه ما ير�سل �إلينا مبراحل
التعليم االبتدائية للجامعية.والدول التي ت�صنع �أبناءها ال تقف
عند هذا بل تتجاوزه لتنمية العقل الإن�ساين الذي يبد�أ بالطفل
وحتر�ص �أن ال يكون التعليم تلقين ًا وال مناهجه قد عفى عليها
الزمن ،بل مواكبة للع�رص ورمبا ت�سبقه ال�ست�رشاف امل�ستقبل
لتعده مل�ستقبل الوطن.
ال يت�أتى هذا البناء التكويني بالتعليم فقط بل بو�سائل �أخرى
تخاطب عقله قبل �أن تخاطب خمزونه التعليمي مب�رشوع ثقايف وطني
�ضمن خطة الدولة الثقافية لهذا حتر�ص اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
الأكادميية على �أن تخرج �أجيا ًال مثقفة بالدرجة الأولى ولي�ست
متعلمة فح�سب .م�رشوع دولة الكويت الثقايف ثري ثراء وا�سع ًا
من �أهم دعائمه اعتماده على بنود الد�ستور الكويتي الذي �ألزمنا
بالتعليم ون�ص على ثقافتنا باهتمامه بحرية ال�صحافة والإعالم
ودعمه البحث العلمي وحرية التعبري وما �إل��ى ذل��ك ،ف�سبقت
الكويت منظمة الأمم املتحدة التي �أ�صدرت عام «1990اتفاقيةحقوق
الطفل» لإميانهم ب�أن طفل اليوم هو رجل امل�ستقبل،فتعددت و�سائل
ثقافته من برامج �إذاعية وتلفزيونية و�صحافة ومطبوعات ومكتبات
ومهرجانات وغريها.
مبادرة وزيرالإعالم التي باركناها ب�إن�شاء قناة للطفل بثت على
ا�ستحياء فلم جتذب الطفل الكويتي لعدم و�ضوح خطتها وهيكلها
وهدف �إن�شائها ،ولعدم �إ�رشاف املثقفني الأكادمييني املتخ�ص�صني
بالرتبية وعلم النف�س الرتبوي عليها ،ومل يت�أت لها فريق عمل من
ذوي اخلربة والثقافة ب�إعداد الربامج من�سجم ًا مع خطاب الدولة
الإعالمي بتكوين وت�أ�سي�س الطفل الكويتي ،ال �أن ي�رشف عليها من
يت�سابق ب�شهادة م�رضوبة� ،أو من�صب �إداري� ،أومن يدفع به نائب� ،أو
متنفذ بال�سلطة� ،أومن له عالقات هنا وهناك ،وكذلك بقية القنوات
الأخرى فالقناة الدينية ي�رشف عليها �أ�ستاذ كلية ال�رشيعة نتمنى
�أن حتذو حذوها القناة الريا�ضية ليتوالها من مار�س الريا�ضة
ويحمل تخ�ص�ص ًا عالي ًا ،وكذلك بقية القنوات الأخرى كالقناة
الناطقة باللغة «الإنكليزية» و«العربي» و«القرين» وغريها،
ليتوحد خطابها الثقايف العام مع خطابها الإعالمي املنبثق منه،
الذي يقتحم املنازل اقتحام ًا ويخاطب الطفل دون ا�ستئذان ،خا�صة
�إذا ما و�ضعنا يف االعتبار �أن قناة الطفل �سوف تبث ال�شيء الكثريمن
مواد ال�رشاء املميزمن داخل الكويت وخارجها هنا تكمن خطورة
اختيارم�س�ؤول القناة وجلنة ال�رشاء.
م�س�ؤولية االختيار تقع على عاتق الوزير نف�سه وكذلك من �سري�شح
له ويوهمه ب�أنه االختيار الأ�صلح والأن�سب «حلاجة يف نف�س
يعقوب» �إنها قناة بناء �أجيال الوطن ال تهاون فيها ،ف�إما �أن تكون
بناء �سليم ًا �أو معقل تدمري خطري ًا ،خا�صة �إذا ما �أدركنا �سلوك
�رصح ً
بع�ض الأطفال وال�شباب وظواهرالعنف التي ميار�سونها باملدار�س
والأماكن العامة� ،أوما يتعاطونه من �سموم.

مواقيت
الصالة

الفجر  4.36الشروق  5.55الظهر  11.56العصر  3.23المغرب  5.58العشاء 7.15

ضبط كميات حشيش مخبأة

أقراط من المجوهرات
...ابتكار جديد لمنع الحمل

في «سطحة شاحنة» قادمة من العراق

جنح علماء يف معهد جورجيا
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��ال��والي��ات
املتحدة ،يف تطوير �شكل جديد
من و�سائل منع احلمل على هيئة
«�أقراط» م�صنوعة من املجوهرات
تو�ضع يف �شحمة الأذن ،وينتقل
مفعولها �إلى الدم.
ويتم غمر الأقراط يف هرمونات
ا�صطناعية وعند ارتدائها مير
مفعولها من �شحمة الأذن �إلى
الدم ،م�ؤكدة �أن هذه الهرمونات
تعمل بنف�س طريقة حبوب منع
احلمل وقد جل�أ العلماء لهذه
التقنية لأن الكثريين مل يتذكروا
تناول احلبوب.
وقال العلماء �إن ن�سيان تناول
حبوب منع احلمل يت�سبب يف
حدوثه ،خا�صة �إذا تكرر ن�سيان
تناولها لذا جل�أوا لهذا االخرتاع
م�ؤكدين �أنه فعال للغاية.

ان معلومات وردت �إلى �إدارة
كتب حم�سن الهيلم:
البحث والتحري بقرب و�صول
�شاحنة خم��ب��أ بها خم��درات
وا�صل رجال اجلمارك ت�صديهم
وعليه مت تعميم �أو�صافها على
مل���ح���اوالت ت��ه��ري��ب امل���واد
عموم املنافذ الربية ،م�شري ًا
املخدرة ،حيث متكن رجال
�إلى انه ولدى و�صول ال�شاحنة
�إدارة البحث والتحري بالإدارة
امل�شتبه بها �إلى جمرك العبديل
العامة للجمارك بالتن�سيق
مت تفتي�شها ب�شكل دقيق والعثور
مع رجال جمرك العبديل من
ع��ل��ى  4ل��ف��اف��ات ب��ه��ا م��ادة
�إحباط تهريب كمية من مادة
احل�شي�ش وتزن نحو كيلوين،
احل�شي�ش خمب�أة بطريقة متقنة
منوها �إلى انه مت التحفظ على
يف �سطحة �شاحنة واردة من
• جانب من املضبوطات
ال�سائق وامل�ضبوطات متهيد ًا
دول���ة ع��رب��ي��ة ،ومت توقيف
التخاذ الإج���راءات القانونية
قائد ال�شاحنة وهو وافد من
جن�سية �آ�سيوية ،هذا ووجه املدير العام للجمارك باتخاذ بحقه و�إحالته �إلى اجلهات املخت�صة.
وثمن الرميح ،دعم الإدارة العامة للجمارك جلهود كافة
الإجراءات القانونية.
وحول تفا�صيل ال�ضبطية ،قال نائب مدير �إدارة البحث الإدارات ،م�شيد ًا بتعاون مدير �إدارة اجلمرك الربي م�شعان
والتحري وع�ضو جلنة الإعالم اجلمركي ال�سيد خالد الرميح االدع�س ،وجهود رجال اجلمرك يف حماية البالد.

ضبط عربي بـ 6أصابع حشيش و 60حبة مخدرة
كتب حم�سن الهيلم:
وا�صل رجال جمارك مطار الكويت الدويل ت�صديهم ملحاوالت
تهريب املواد املحظورة ،حيث متكن رجال جمرك «»T5
�صباح �أم�س من �ضبط وافد عربي قادم من موطنه ويف �أمتعته
� 6أ�صابع يرجح انها من خمدر احل�شي�ش ،و 60حبة يرجح
ان تكون خمدرة.
هذا ،وقد متت �إحالة املتهم وامل�ضبوطات حتت �إ�رشاف

«ناسا» تدرس تربة
من القمر وصلت إلى
األرض منذ  50عام ًا

مراقب مطار « »T5احمد اليعقوب� ،إلى اجلهات املخت�صة.
وق��ال نائب ع�ضو جلنة الإع�لام اجلمركي ال�سيد :نواف
املطر� ،أن احد مفت�شي مطار « »T5ا�شتبه يف وافد عربي لدى
و�صوله البالد قادم ًا من موطنه ليتم اقتياده وتفتي�ش حقيبته
يدوي ًا والعثور على الأ�صابع واحلبوب وقد �أخفاها بداخل
�أمتعته.
وحذر املطر ،كل من ت�سول له نف�سه القيام ب�أي حماولة لتهريب
املمنوعات م�ؤكد ًا ان رجال اجلمارك لهم باملر�صاد.

ي��در���س اخل�ب�راء الأمريكيون،
جزء ًا من عينات تربة القمر التي
�أو�صلها رواد الف�ضاء من القمر
�إلى الأر���ض منذ خم�سني عام ًا،
يف �إطار برنامج �أبولو القمري.
وقال نائب مدير نا�سا ل�ش�ؤون
ال��درا���س��ات العلمية توما�س
زورب��وك��ن� ،إن «نا�سا ب�صدد
ت�شكيل ت�سعة فرق من الباحثني
العلميني لدرا�سة تربة القمر،
وقد وظفت لهذا الغر�ض ثمانية
ماليني دوالر».
و�أ���ض��اف «اجل��ي��ل اجل��دي��د من
العلماء �سي�ستطيع م��ن خالل
درا�سة تلك العينات فهم مراحل
تطور القمر ب�صورة �أف�ضل،
وبذلك� ،سيتم خلق ظروف �أف�ضل
لتحقيق البعثات الف�ضائية �إلى
القمر والف�ضاء البعيد».
و�أو�ضح �أن املق�صود بالأمر هو
درا�سة عينات تربة القمر بوزن
 0.816كيلوغرام ،التي نقلها
داخ��ل حاويات حمكمة الإغالق
�إل��ى الأر���ض �أف��راد طاقم مركبة
«�أبولو »-17الذين ح�صلوا عليها
بعد حفر الرتبة القمرية,

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• صبرية يوسف محمد فرس ،أرملة محمد ميرزا احلالق 63 -
عام ًا � -شيعت  -الرجال :ح�سينية حممد املو�سوي
�سلوى �شارع امل�سجد الأق�صى ،الن�ساء :الرميثية ق4
�شارع ملك بن �أن�س جادة  46م .48ت- 55006066 :
.69016001

ت.25318443 - 99648300 - 24811272 :
• ب ��در م�ح�م��د ح�س�ين ال�ت��راك�م��ة  62 -عام ًا � -شيع -
الرجال :الرميثية ق� 8شارع �أ�سامة بن زيد ج 84م337
ح�سينية �آل الر�سول ،الن�ساء :القرين ق� 3ش 33م.49
ت.99529766 - 66567008 :

الن�ساء :النه�ضة ق� 1ش 107م .2ت.98888675 :
• رت� ��اج ف�ي�ص��ل ع��وي��ض ال �ع��ازم��ي  16 -عام ًا � -شيعت
 فهد االحمد ق� 4ش 423م .24ت- 66807677 :.66668961
• مرمي إبراهيم الصميان ،أرملة منصور ناصر املنصور 89 -
عام ًا  -الت�شييع التا�سعة من �صباح اليوم  -الرجال:
اخلالدية ق� 1ش 11م ،2الن�ساء :قرطبة ق� 1ش 3م.9

األس �ت��اذ  84 -عام ًا  -الت�شييع التا�سعة من �صباح
اليوم  -الرجال :ح�سينية بوعليان الدعية ق� 2ش21
م 14مقابل الدائري الثاين ،الن�ساء :ال�سالم ق7
�ش 704م .8ت.99024048 - 99648586 :
• خالد صالح احلمد الريش  81 -عام ًا  -الت�شييع التا�سعة
من �صباح اليوم  -الرجال :الريموك ق� 4ش 3ج 1م11
ديوان الري�ش ،الن�ساء :حطني ق� 2ش 213م .16ت:
.94959974 - 99050314 - 66611686

• حوريه أحمد محمد عياده غيث ،زوجة عبداحملسن عبدالله علي
 57 -عام ًا � -شيعت  -الرجال :العزاء باملقربة فقط،

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

• غنيمة أح�م��د سلمان األس �ت��اذ ،أرم�ل��ة حسني محمد عبدالله

ادارة االعالن

97791097
 - 22458900داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

«التربية» :تشكيل لجنة تحقيق
في مالبسات دهس طالب
كتب حم�سن الهيلم:

�أعلنت وزارة الرتبية ت�شكيل جلنة
حتقيق عاجلة يف مالب�سات حادث
ده�س طالب يف مدر�سة عبداللطيف
العمر يف منطقة ح��ويل التعليمية
وايقاف مديرة املدر�سة عن العمل الى
حني االنتهاء من التحقيق ،م�شرية
الى �أن اجلهات الأمنية حتفظت على

�سائق ال�شاحنة وبا�رشت حتقيقاتها.
وذك��رت ال���وزارة يف بيان �أم�س �أن
وزير الرتبية وزير التعليم العايل
د.ح��ام��د ال��ع��ازم��ي وج���ه قيادات
املناطق التعليمية ب��إع��ادة تقييم
اجراءات الأمن وال�سالمة وت�شديدها
داخل املدار�س وو�ضع �ضوابط م�شددة
ل�ضمان �سالمة الطلبة.
وق��ال��ت ال���وزارة ان وزي��ر الرتبية

د.ح��ام��د العازمي ووزي���ر ال�صحة
د.با�سل ال�صباح زارا الطالب للوقوف
على حالته ال�صحية واالطمئنان
عليه ،و�أعربت ال��وزارة عن ا�سفها
لوقوع احلادث وا�صابة احد ابنائها
الطلبة ،م�ؤكدة انها تويل احلادث
اهتمام ًا كبري ًا ،داعية املولى ،عز
وجل ،ان مين على الطالب بال�شفاء
العاجل.

«اإلطفاء» سيطرت على حريق في «اإلعالم»
كتب حم�سن الهيلم:

متكنت ف���رق الإط���ف���اء من
�إخماد حريق حمدود اندلع
يف �أح�����دى م��ب��اين وزارة
الإع�لام ،و�أو�ضحت الإدارة
العامة �أن��ه��ا تلقت بالغا
يفيد بن�شوب حريق يف احد
املباين وه��و مبنى خا�ص
يف ال�سينما وي�ضم �إدارات
الأم���ن وال�سالمة والإنتاج
التلفزيوين ،وكان احلريق
يف غ��رف��ة ت��اب��ع��ة لق�سم
اجلرافك�س واملونتاج بالدور
الأول ومل ي�ؤثر احلادث على
• قياديون من اإلطفاء واإلعالم يتابعون احلادث
البث التلفزيوين والإذاعي.
وتعاملت مراكز �إطفاء املدينة والهاليل بقيادة مدير و�أ�شادت الإدارة العامة للإطفاء بالدور الكبري الذي
�إطفاء حمافظة العا�صمة العقيد �أحمد الر�شيدي مع لعبه موظفو �إدارة الأم��ن وال�سالمة التابعة لوزارة
احلادث على الفور و�إخماده حيث مل ي�سفر احلريق عن الإعالم ودعم احلر�س الوطني يف ت�سهيل دخول رجال
وقوع اي ا�صابات ب�رشية
الإطفاء ملوقع احلادث.

مستشفى في أبوظبي يستخدم

روبوتات جراحية الستئصال األورام
جن��ح الأط���ب���اء يف م�ست�شفى
«كليفالند كلينك �أبوظبي»
يف ا�ستخدام روب��وت جراحي
ال�ستئ�صال ورم مع ج��زء من
حنجرة مري�ض عرب الفم ،دون
�أي �شق جراحي� ،أو الإ��ضرار
ب��ق��درة املري�ض على النطق
والبلع.
وق���ال اال�ست�شاري يف معهد
التخ�ص�صات اجلراحية الدقيقة
يف م�ست�شفى كليفالند كلينك

• روبوتات جراحية
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سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

تقول احلكاية امل�ضحكة املبكية �إن يف بع�ض
اجلهات احلكومية ذات الطابع اخلدماتي،
يجل�س املدير امل�س�ؤول على مكتبه بني
«درج�ي�ن» ،يف الأول ق��ان��ون معتمد من
جمل�س الوزراء ،ويف الدرج الثاين قانون
�آخر معتمد من جمل�س ال��وزراء ،فبح�سب
ا�سم املراجع �أو �صاحب املعاملة ونفوذه
�أو «وا�سطته» ي�ستخدم املدير القانون الذي
ينطبق على هواه ،فما ال ي�شمله القانون
«يبيحه» القانون الثاين ،والعك�س
الأول ُ
�صحيح يف القانون الأول ،حتى ان جهاز
الفتوى والت�رشيع يواجه مع�ضلة يف فتواه
القانونية و�آرائ��ه التف�سريية لبع�ض هذه
اجلهات احلكومية ،وق�س عليها عزيزي
القارئ كل م�شاكل املواطن الإداري��ة ،من
التوظيف �إلى التقاعد ،مرور ًا مبا يحتاجه
من الدوائر احلكومية ،ف���إدارات املرور
والهجرة تخ�ضع لذات النهج ،ما يجعل
معرفتك باملدير هي ال��درب امل ��ؤدي الى
اخلال�ص ،حتى ان بع�ض اجلهات احلكومية
ذات ال�صبغة املتخ�ص�صة� ،سلكت نف�س
الطرق يف ثنائية القوانني والقرارات،
ما خلف فو�ضى �إداري��ة ا�ستغلها خمالف
القانون واملتنفذ.
فلم تعد نفو�س املواطنني م�ستقرة ملا
ي�سمى القانون وهيبته ،ف�سادت املح�سوبية
وبات القانون مرتبط ًا ب�شخ�ص مطبقه ال
ب�سيادته ،وهذا ما مل تقم معه اي حركة
تطويرية يف مرافق الدولة ،مهما اجتهد
البع�ض وحاول تطبيق نظرياته ،وهنا �أود
طرح �س�ؤايل العري�ض على من بيده احلل،
هل ا�صدار القانون املنظم للعمل الإداري
يجب ما قبله؟!
ُ
وما احلاالت التي ي�ستطيع امل�س�ؤول فيها
العودة �إلى القوانني ال�سابقة؟!
�أما «نوائب الأمة» امل�رشعون لهذا التجاوز
فال �أقول لهم �إال «تع�س ًا لكم».
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القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

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

�أب��وظ��ب��ي د.مم��ت��از خ��ان� ،إن
«ال��ن��ه��ج اجل���دي���د م���ن خ�لال
ا�ستخدام رب���وت ج��راح��ي يف
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��دق��ي��ق��ة ُيتيح
اال�ستغناء عن �أنابيب التنف�س،
والتغذية ،وال يحتاج �إلى
�إقامة طويلة يف امل�ست�شفى،
كما يكون التعايف منه �رسيع ًا
�إذ ب�إمكان املري�ض تناول الأكل
وال�رشب بعد �ساعات قليلة من
اجلراحة».
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