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العصفورة

حكايات

طير ملون مسكته بشوق في راحلي

تعليمات وكيل

قرد ...مو سوبر!

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

خرج « ق��رد» من ط��وره ،وص��رخ بنبرة حادة

أخاطبكم ،وأقول لكم« :أنا قرد عادي ،لست

اسمعوا كالمي»!

فقاطعه غزال ،بقوله« :عارفين أنك ذكي،يا

أمام حشد من الغزالن،فقال« :أيها القوم،

• عبدالرحمن ال�ضويحي

كلمات

سوبر قرد،مجرد موهوب ،وذكي»!

عدل
قاطعه غزال من الغزالن« :لو سمحتّ ،
خطابك ،نحن لسنا قوم ًا ،نحن مجموعة

محفوظ السالمة»!
ّ
وعقب القرد على ال��غ��زال« :ل��و سمحت،

وصحح القرد ما ورد على لسانه ،قائ ً
ال« :يا

السالمة ،وال سالمتك ،وال تسلم تسلم يا

غزالن»!

د.أحمد طقشة

وكيل وزارة طلب من مدير مكتبه،

غزالن الغابة ،باسم الغابة ومن يقطنها،

خاطبني ي��ا ق���رد ،ال ت��ق��ول ل��ي محفوظ

ذيبان»!

عدم تسريب أي معلومات للقياديين
الذين يحاولون معرفة القرارات عن
طريق مكتبه ،قبل صدورها.

وسع صدرك

جعفر محمد

• جحا

الفاشية :تحذير

نقابة األمة

ملاذا ترتاجع الدميقراطية يف �أمريكا و�أوروبا وتتعزز
االجتاهات اليمينية املتطرفة والعن�رصية والفا�شية؟
وهل تتجه الواليات املتحدة يف ظل ادارة الرئي�س
ترامب الى نظام ا�ستبدادي يدعم ن�شوء �أنظمة م�شابهة
تدفع العامل الى املزيد من احلروب و�صو ًال الى حرب
كونية جديدة؟
�إنه ال�س�ؤال االكرث انت�شار ًا منذ و�صول ترامب الى البيت
االبي�ض و�أ�صبح االكرث �إحلاح ًا بعد جمزرة نيوزيلندا
االرهابية.
لعل مادلني �أول�براي��ت وزي��رة اخلارجية االمريكية
ال�سابقة �أج��ر�أ من طرح امل�س�ألة يف كتابها االخري
«الفا�شية» وعنوان فرعي« :حتذير» ال�صادر قبل عام �إال
قليال ومل تعمد دار ن�رش عربية لرتجمته بعد.
ت��رى �أول�براي��ت ان الفا�شية ت��ق��وى،ويف املقابل
َّ
ه�شة،وحتذر من ان الدميقراطية يف
الدميقراطية
مُ
ّ
�س.
ت
ال
نهائية
ألة
س�
م�
لي�ست
الغرب كله
وتلمح الى
ًّ
ترامب «الفا�شيون ميكن �أن ي�صلوا الى ال�سلطة عرب
االنتخابات» .وترى الفا�شية مرادف ًا لال�ستبداد.والفا�شي
هو«ذاك الذي يتماهى بقوة مع االمة كلها وي َّدعي النطق
با�سمها،ال يلتفت الى حقوق االخرين،ولتحقيق اهدافه
ي�ستخدام جميع الو�سائل مبا فيها العنف».
ِ
ت�صنّف �أولربايت ترامب ب�أنه فا�شي «يف كل �سلوكه».
ال
مل يلج�أ الى ا�ستخدام العنف بعد بدون حكم ق�ضائي،
�شجع ان�صاره على االعتداء على املحتجني �ضد
لكنه ّ
�سيا�سته.لذا هو يف خانة ملت�صقة بهم« :اذا كنت ات�صور
الفا�شية كجرح من املا�ضي،ف�إن ترامب يف البيت االبي�ض
يعني نزع ال�ضماد عن تلك اجلروح»� .إمنا تعتربه «اكرث
رئي�س غري دميقراطي بني كل ر�ؤ�ساء امريكا يف التاريخ
احلديث .يدعم االنظمة اال�ستبدادية حول العامل ،ومدين
بفوزه ل�صعود اليمني ال�شعبوي دولي ًا� .سلوك القطيع
ينعك�س بقوة يف العالقات الدولية.القادة يتابعون
ت�رصفات بع�ضهم البع�ض،يتعلمون من بع�ضهم ويقلدون
بع�ضهم».
«تربط الديكتاتوريني جميع ًا فر�ضيةُ انهم يج�سدون روح
االمة،لديهم �إجابة ،ال تخطئ ،على كل �شيء ،مقتنعون
انهم �أذكى من اجلميع .ترامب مثلهم،ي�ساوي بني الدولة
و�شخ�صه ،ومثلهم يتباهى باجنازاته ويهاجم ب�أقذع
العبارات خ�صومه احلقيقيني واملفرت�ضني».
خطر على ال��ع��امل والدميقراطية والعرب
ت��رام��ب
ٌ
�أي�ض ًا،وكلما
ا�ستمر يف ال�سلطة زاد اخلطر!
َّ

حولنا �إل��ى موظفني جنل�س
�سامح الله من
ّ
وراء املكاتب ,و�سامح الله من �ضحك علينا
ف�صارت ال�شهادة اجلامعية ودرجة املاج�ستري
والدكتوراه اهم من العلم ,و�سامح الله من
ق�ضى على �شعب الكويت املهني ,احلريف
 ,املتخ�ص�ص ,فحتى املا�ضي القريب كان
امل��واط��ن الكويتي ف���رد ًا م��ن �أ��س�رة جتارية
متار�س الأعمال ال�صغرية ل�سد رمقها وتوفري
احتياجاتها« ,كل على ق� ّ�ده» متيز املجتمع
لا ومبدعاً,
�آن���ذاك حيث ك��ان منتج ًا وف��اع� ً
فكانت الريادة الكويتية يف الإدارة انطالق ًا
من هذا ال�شعب الذي يعمل بيده ,حتى جاء
من اقنعنا بالتعليم الكمي ال النوعي وجعلنا
ا��س�رى للوظيفة دون انتاجية ,فرتاكمت
اخلربات وحتولت �إلى اجيال عاجزة عن كل
�شيء ,ا�ستعانت بالوافد ليقوم مبهامها فجلب
ذلك لنا كمواطنني الك�سل واخلمول و�إطفاء
العقل ,ثم قادنا ذل��ك �إل��ى جمتمع يتحدث
يف ك��ل �شيء �إال همومه احلقيقية� ,أهلكنا
انف�سنا بعدم التخ�ص�ص ,فاجلميع يتحدث
بكل �شيء ورويد ًا رويدا وجدنا �أنف�سنا نرزح
حتت �أكاذيب الطاحمني للربملان ننتخب من
ميثلنا ,قبليا وطائفي ًا وعائلي ًا ثم حتولنا
�إلى الأح��زاب املقننة با�سم اجلمعيات حتى
بلغنا يف ذلك هالك امل�ؤ�س�سة الربملانية التي
يطورنا ومراقبة ما
يجب عليها ت�رشيع ما
ّ
يحفظ الوطن ,ولكنها الطامة الكربى التي
انحرفت بالربملان ليتحول �إلى نقابة تطالب
ملوظفي الدولة بالزيادة والكوادر واحلوافز,
«وتغرف» من املال العام لت�ضمن بقاء النائب
وم�صاحله و�أن�صاره ,ثم حلت الكارثة حني
اكت�شفنا ان النواب معظمهم مندوبون ملتنفذ
يقودون م�صاحله على ح�ساب م�صلحة الكويت,
فمتى ما عاجلنا القاعدة وهي الفرد ,ب�أن
يعود للإبداع وي�ؤمن بالتخ�ص�ص ف�سيكون
البناء الهرمي للم�ؤ�س�سة الربملانية قومي ًا
ونوابه «�أوادم» ,ف�إننا وعلى مدى  30عام ًا
ا�ست�صغرنا ال�رشارة ,فجاءت النار من نواب
يتبعون دو ً
ال و�أج��ن��دات ,وناخبني يبيعون
�أ�صواتهم له�ؤالء.

مشرد عمره  8سنوات
يتوج بلقب «بطل
الشطرنج» في نيويورك
�أ�صبح ال�صبي تاين ادوومي ،الذي
يبلغ من العمر � 8سنوات ،ويعي�ش
يف ملج�أ للم�رشدين بوالية نيويورك
الأم�يرك��ي��ة� ،صاحب لقب «بطل
ال�شطرجن» لنف�س فئته العمرية.
وفر ال�صبي وعائلته من منزلهم
يف نيجرييا عام  2017خوفا على
حياتهم ،ومنذ ذلك احلني عا�شوا
يف ملج�أ للم�رشدين.
وي��ل��ع��ب ت���اين ال�����ش��ط��رجن يف
املدر�سة االبتدائية التي يتعلم
فيها ،بالإ�ضافة �إلى �أنه يتمرن
عليه كل ليلة يف امللج�أ ،كما
يح�رض مع نادي ال�شطرجن دورة
تدريب جمانية ملدة � 3ساعات
لإتقان لعبته ،ويف الليل ي�ستخدم
كمبيوتر والده املحمول ملمار�سة
اللعبة � ً
أي�ضا ،فهو يريد �أن يكون
�أ�صغر �صبي ُمتوج بلقب «بطل
ال�شطرجن» على الإطالق.
وح�صل «ت��اين» على تربع قدره
� 12ألف دوالر من �إجمايل مبلغ
� 25أل��ف دوالر ،من موقع جمع
التربعات على الإن�ترن��ت «جو
فاند مي» لت�شجيعه على الو�صول
�إلى هدفه.

مواقيت الفجر  4.35الشروق  5.54الظهر  11.56العصر  3.23المغرب  5.58العشاء 7.15
الصالة

عداء كفيف وكالبه يدخلون
ّ
التاريخ في سباق بنيويورك

اإلمارات األولى عالمي ًا

في مؤشر الشعور باألمن
احتلت الإم����ارات امل��رك��ز الأول
حول العامل يف م�ؤ�رش ال�شعور
بالأمن العام املا�ضي باملقارنة
م��ع دول اخ���رى ت��ف��وق��ت خالل
الأع��وام املا�ضية ،وذل��ك ب�سبب
انخفا�ض م�ؤ�رشات جرائم القتل
العمد واالغت�صاب وال�رسقات
وفقا لدرا�سة �أعدها معهد جالوب
العاملي.
يرجع ذلك �إل��ى انخفا�ض معدل
اجل���رائ���م امل��ق��ل��ق��ة ع��ن العام
املا�ضي ،حيث بلغت  49لكل 100
�أل��ف مقابل  67يف ع��ام ،2017
بالإ�ضافة �إل��ى انخفا�ض م�ؤ�رش
الوفيات عن احلوادث املرورية،
حيث �سجلت  3.83وفيات لكل 100
�أل��ف بانخفا�ض عن ع��ام 2017
ال��ذى �سجل  4.53ح��االت وفاة،
وب��ذل��ك تفوقت ع��ن العديد من
الدول مثل �سنغافورة والرنويج
و�سوي�رسا وكندا وهونغ كونغ.

• العداء الكفيف بعد فوزه في السباق

دخل عداء كفيف هو وفريقه من كالب
الإر���ش��اد التاريخ من خ�لال �إكمال
�سباق ن�صف املاراثون الذي تنظمه
يونايتد �إيرالينز يف مدينة نيويورك
لهذا العام دون �أي م�ساعدة ب�رشية.
ورك�ض العداء توما�س بانيك 48
عاما برفقة كالبه الثالثة من ف�صيلة
ال�ل�اب���رادور ري�تري��ف��ر وه��م وافلز
ووي�ستلي وجا�س ،وفقا مل�ؤ�س�سة
جيدينج �آي��ز ف��ور ذا باليند ،وهي
م��ؤ���س�����س��ة خ�يري��ة ت����درب الكالب
مل�����س��اع��دة امل�����ص��اب�ين ب ��إع��اق��ات

ب�رصية.
وق��ال ن��ادي «نيويورك ران���رز» ان
بانيك �أول عداء كفيف يكمل ال�سباق
مب�ساعدة كالب بدال من �أن ي�ساعده
عدا�ؤون �آخرون.
و�أ�ضاف �أن بانيك �أنهى ال�سباق الذي
ميتد ملا يفوق  21كيلومرتا فيما يقل
قليال عن �ساعتني ون�صف ال�ساعة.
و�شارك نحو � 20ألف عداء يف ال�سباق
الذي �أقيم �أم�س الأول يف يوم القدي�س
باتريك وم��ر ع�بر �ساحة التاميز
ال�شهرية يف نيويورك.

تقرير يحذر من وفاة 56

مليون طفل بحلول 2030

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• فاطمة سعيد عيد 75 ،عام ًا� ،شيعت ،الرجال :القاد�سية،
ق� ،9شارع عبدالعزيز الدعيج ،م ،68الن�ساء:
ال�شعب البحري ،ق� ،8شارع اخلليج العربي ،م،33
منزل ال�شيخ �إبراهيم الدعيج ،الباب اخللفي ،ت:
.22633337 66022264• جابر عطية جبر الشمري 59 ،عام ًا� ،شيع ،الرجال :الق�رص،
ق 4ب ،ال�شارع اخلام�س ،م ، 16الن�ساء :الن�سيم ،ق،2
�ش ،10ج ،47م ،405ت.66345114 - 55598181 :
• داود محمد ع�ب��دال�ل��ه ع�ب��دال��رح�ي��م ال �ك �ن��دري 65 ،عام ًا� ،شيع،
الرجال :ديوان الكنادرة ،ال�شعب ،الن�ساء :العدان،
ق� ،1ش ،54م ،57ت.96996939 - 65112212 :
• عبدالرحمن عبدالله محمد الشطي 75 ،عام ًا� ،شيع ،الرجال:
ال�رسة ،ق ،2ال�شارع الأول ،م ،10الن�ساء� :صباح
ال�سامل ،ق ،6ال�شارع الأول ،ج ،8م.24ت.97440500 :
• جناة خالد حمد احلاي ،أرملة :محمد سليمان محمد العنيزي 67 ،عام ًا،
�شيعت ،ال��رج��ال� :صباح ال�سامل ،ق ،10ال�شارع
الثاين ،ج ،12م ،18الن�ساء :ال�رسة ،ق� ،3ش،4
م ،13ت.50505859 - 99469707 - 99333930 :
• م��رش��د ع �ي��د م��رش��د اجل �م �ي �ل��ي 66 ،عام ًا� ،شيع ،الرجال:
الدوحة ،ق� ،1ش ،3م ،21الن�ساء :الدوحة ،ق،1
�ش ،3م.15ت.60688806 :
• فهد حمود العلي املوسى السيف 82 ،عام ًا� ،شيع ،الرجال:

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

ذكر تقرير �أن نحو  56مليون طفل
يف العامل قد ميوتون بحلول عام
 2030لأ�سباب ميكن جتنبها ،مثل
�سوء التغذية ونق�ص الرعاية
ال�صحية.
وا�ستنادا �إلى رد احلكومة الأملانية
ع��ل��ى ط��ل��ب �إح��اط��ة م��ن الكتلة
الربملانية حلزب اخل�رض ب�ش�أن
تطبيق ميثاق الأم���م املتحدة
حلقوق الطفل� ،أن م�صري الأطفال
يف ال��ن��زاع��ات امل�سلحة ي�شكل
�أي�ضا «حت��دي��ا» ،حيث ال يوجد
ل��دى ه���ؤالء الأط��ف��ال حماية من
العنف واالنتهاكات املمنهجة �ضد
القانون الدويل الإن�ساين.
وبح�سب البيانات ،ف�إن �أكرث من
ثلثي الأطفال يف كافة �أنحاء العامل
عاي�شوا �أ�شكاال خمتلفة من العنف.
ولتح�سني ال��ظ��روف ال�صحية
للأطفال والأمهات �أنفقت �أملانيا
بح�سب بيانات احلكومة572 -مليون ي���ورو ع��ام  .2017ومت
�ضخ هذه الأموال ل�صالح منظمات
معنية.

ال�شهداء ،ق� ،3ش ،308م ،23الن�ساء :الرو�ضة،
ق� ،3شارع �شهاب البحر ،م ،40ت- 50023313 :
.22526574
• ع ��ادل ح�س��ن م��ال ال�ل��ه امل �ت��روك 55 ،عام ًا� ،شيع ،الرجال:
الدعية ،م�سجد البحارنة  ،الن�ساء :الرميثية ،ق،9
�شارع �أ�سامة بن زيد ،ج ،90م .3ت.66872949 :
• منيرة محمد راشد العازمي ،أرملة :حجي براك العازمي 82 ،عام ًا� ،شيعت،
الرجال :جابر العلي ،ق� ،3ش ،13م ،46الن�ساء :جابر
العلي ،ق� ،8ش ،22م ،7ت.99732945 - 99034519 :
• راش��د محمد راش��د األرم�ل��ي 67 ،عام ًا ،الت�شييع بعد �صالة
ع�رص اليوم ،الرجال :ال�شامية ،ديوان الأرملي ،ق،4
�شارع يو�سف �إبراهيم الغامن ،م ، 2الن�ساء :كيفان،
ق� ،2ش ،28م ،2ت.99046466 - 66655571 :
• زينة حسني جوني ،أرملة :يوسف عثمان جعفر 77 ،عام ًا ،الت�شييع
بعد �صالة ع�رص اليوم  ,الرجال :ال�شعب ،ق� ،4شارع
عبدالله ال�سعد اللوغاين ،م ،10ديوان الكندري،
الن�ساء :الرو�ضة ،ق� ،1ش ،11م ،21ت99064442- :
.22510422 - 22552320
• عبدالعزيز حامد عودة القحطاني 19 ،عام ًا� ،شيع ،العيون،
ق� ،1ش ،2م ،27ت.99003919 :
• خالد سالم فهد ال�ع��ازم��ي 72 ،عام ًا� ،شيع ،الظهر ،ق،5
ال�شارع الثاين ،م ،63ت.66020136 :

ادارة االعالن

97791097
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تذاكر مجانية لـ«فتى البيضة» الشجاع

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

104

مع توا�صل اال�شادات العاملية
بالطفل الأ���س�ترايل ال��ذي ر�شق
ال�سيناتور الأ�سرتايل املتطرف
ببي�ضة ،ح�صل «فتى البي�ضة»،
على تذاكر دخول جمانية �إلى
مهرجانات فنية �أعلنت فتح
�أبوابها له مدى احلياة.
و�أعلن مهرجان «رولنيغ الود»

• الطفل األسترالي يرشق السيناتور بالبيضة

امل��و���س��ي��ق��ي مب��دي��ن��ة ميامي
الأمريكية ،وهو �أكرب مهرجان
«هيب ه��وب» يف العامل ،منح
تذاكر دائمة للفتى ال�شجاع.
كما �أعلنت جمموعات مو�سيقية
�أخرى مثل «ذا �إمييتي �أفليك�شن»
و«فيولنت �سوهو» تقدمي دعوة
مفتوحة للنجم ال�صغري حتى

يح�رض الأن�شطة الفنية.
دام ن��ف��ذه �شاب
وك���ان ه��ج��وم ٍ
�أ���س�ترايل من اليمني املتطرف
على م�سجدين يف نيوزيلندا قد
�أودى بحياة خم�سني �شخ�صا �إلى
جانب الع�رشات من اجلرحى،
يف �أك�بر اع��ت��داء م��ن نوعه يف
البلد الآمن.

السجن مدى الحياة ألم أغرقت طفلتها
بسبب خيانة زوجها
ق�ضت املحكمة بال�سجن م��دى احلياة على �أم
�أغرقت طفلتها ذات الثالث �سنوات يف احلمام،
انتقام ًا من زوجها الذي اتهمته خط�أ باالنخراط
يف عالقة غرامية وخيانتها.
وكانت كلري كولبورن ،البالغة من العمر  36عام ًا،
قتلت فتاتها ال�صغرية بيتان ب�إغراقها ،ثم انت�شلتها
وو�ضعتها يف �رسيرها ،وذلك بعد �أن �أم�ضت �أ�سابيع
يف البحث على الإنرتنت عن «كيفية القتل عن طريق
الغرق» ،و�إن كان الغرق «غري م�ؤمل ن�سب ًيا».
واعتقدت «كلري»� ،أن زوجها يخونها مع زميلته
يف �رشكته البحرية ،وبعد �شهر من ذلك ،قررت
االنتقام و�أيقظت ابنتها وحملتها �إل��ى احلمام
وو�ضعتها يف املاء ،وتو�سلت لها الطفلة ال�صغرية
قائلة« :ال �أريد اال�ستحمام يا �أمي».
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و�سجنت كلري ،مدى احلياة ،بعد �إدانتها بارتكاب
جرمية قتل عقب حماكمة يف وين�ش�سرت كراون كورت
الأ�سبوع املا�ضي ،وقالت املدعية كريي مايلني:
«�إنها ا�ستخدمت يدها لإم�ساكها حتت املاء لأنها ال
تريدها �أن تذهب �إلى �أي مكان بالقرب من والدها».
و�أكدت الأم �أنها عندما �أخرجتها من احلمام كانت
ميتة بالفعل ،وقالت الأم القاتلة يف وقت الحق:
متاما»،
«للأ�سف ،فتاتي ال�صغرية وثقت بي
ً
و�أ�ضافت« :قبل �أن �أغرقها �أخربتها �أنني �أحبها».
وكانت كلري املري�ضة بال�سكري ،قد حاولت
االنتحار بعد قتل طفلتها ،عن طريق تناول جرعة
زائ��دة من الأن�سولني ،ولكنها ف�شلت يف ذلك،
ويعتقد �أنها ارتكبت جرميتها لتمنع زوجها من
�أخذ طفلتهما ال�صغرية.
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