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س��دد خلولك وال هو كاشف لك سر
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

• مال الع�سعو�سي

حكايات

العصفورة

افتتاح أول مطعم أوروبي تحت الماء
افتتح �أول مطعم �أوروبي حتت املاء يف
الرنويج �أم�س وتلقى حجوزات من �أكرث
من �سبعة �آالف �شخ�ص لتناول الطعام
و�سط الأ�سماك.
ويقع املطعم عند الطرف اجلنوبي من
الرنويج وهو م�صمم على �شكل �أنبوب
خر�ساين كبري يقع ج��زء منه حتت
مياه بحر ال�شمال ،ويحمل هذا املطعم
ا�سم «�أن���در» �أو «�أ�سفل» التي تعني
بالرنويجية �أي�ضا «�أعجوبة».
واملطعم من ت�صميم �رشكة املعمار
الرنويجية �سنوهيتا التي و�ضعت �أي�ضا
ت�صميمات دار الأوبرا يف �أو�سلو ومتحف
� 11سبتمرب التذكاري يف نيويورك.
وقال م�ؤ�س�س ال�رشكة �شيتيل تريدال
تور�سن «املذهل هو هذا االنتقال من
�أعلى املاء �إلى �أ�سفله عرب املبنى...
تك�شف النافذة الكبرية ما حتت املاء،
لكن الأمر لي�س كما يف �أحوا�ض الأ�سماك

مشروع وهمي
وكيل وزارة أبدى اعتراضه على

مشروع ،لم يطبق بشكل صحيح
على أرض الواقع.

وجهة نظر

د.أنور الشريعان

• مطعم حتت املاء

بل هو واقع حقيقي».
ودخ��ول املطعم يبدو للوهلة الأولى
مثل دخول حمام البخار ،حيث تغطيه
�ألواح خ�شبية من الأعلى ثم تقود �سالمل

ممتدة بطول ثمانية �أمتار �إلى قاعة
كبرية لتناول الطعام ت�سع نحو 40
�شخ�ص ًا لها جدار عبارة عن نافذة �شفافة
عمالقة على املحيط مبا�رشة.

رؤية صباح وحلم الحرير

نكسة...القرد!

منذ تر�ؤ�سه �أول حكومة له اطلق ح�رضة �صاحب ال�سمو
ر�ؤيته حول حتويل الكويت مركزا ماليا وجتاريا ،وقد
تولى �سموه امللف الأ�صعب يف حتقيق هذه الر�ؤية وهو
ملف وجود الدولة وا�ستقرارها والذي ال يتحقق اال من خالل
العمل بخطني متوازيني ،الأول اال�ستقرار الإقليمي وبناء
عالقات م�ستقرة مع كل دول اجل��وار والثاين اال�ستقرار
الداخلي من خالل اعادة هيبة ال�سلطة ،وقد حققت الكويت
يف هذين امللفني ما مل حتققه دول لديها �إمكانيات اكرب
و�أدوات اكرث ،ولكنها المتتلك احلنكة واخلربة والدهاء
الكايف لتجاوز ما جتاوزته الكويت ،وترك للحكومات
املتعاقبة العمل على �إجناز اجلانب التنفيذي لتحقيق
ر�ؤيته ب�أن تعود الكويت ميناء جتاري ًا �إقليمي ًا ومركز ًا مالي ًا
للمنطقة ،ولكن للأ�سف مل يتحقق �شيء وتاه احللم بني
�رصاعات اقطاب وم�صالح �إقليمية و مراهقات برملانييني و
قطاع خا�ص غري حقيقي «�إال من رحم ربي» وفرق حكومية
مل حتقق �إال ال�شعارات فمن الغباء ان تعيد نف�س التجربة
بنف�س املعطيات وتتوقع نتائج خمتلفة.
ما حدث يف اجتماع ال�شيخ نا�رص ال�صباح النائب الأول
وفريقه مع اللجنة املالية متوقع احل��دوث ،فلم يهيئ
الفريق املكلف ال الأر�ضية الإعالمية وال ال�سيا�سية وال
ال�شعبية لهذا امل�رشوع ،ا�ضافة �إلى عدم و�ضوح امل�رشوع
�سواء للمتخ�ص�صني �أو يف بع�ض الأحيان للم�شاركني يف
العمل من الفرق املختلفة ناهيك عن �سعي كل طرف للدفع
بامل�رشوع وفق منظوره اخلا�ص �أو م�صاحله اخلا�صة يف
بع�ض الأحيان.
النواب انعكا�س للقوى املختلفة الفاعلة يف ال�ش�أن املحلي
والتي لدى بع�ضها م�صالح جتارية و�أخ��رى طموحات
�سيا�سية ناهيك عن االرتباطات اخلارجية ،وبالتايل
التعامل معهم يجب ان يكون بطريقة خمتلفة ،فمنهم من
يجب حماورته ومناق�شته واقناعه ،ومنهم من هو منفذ
تعليمات متنفذين ال فائدة من حماورته ولكن يبقى ال�شعب
الكويتي امل�ؤمن بر�ؤية �أمريه وقائده املمثلة يف م�رشوع
اجلزر و�شمال الكويت هو الورقة الرابحة� ،إذا ما �آمن
ب�أن ما �سيقدمه النائب الأول لرئي�س الوزراء هو م�رشوع
وطن للجميع ،وانعكا�س تنفيذي لر�ؤية ال�شيخ �صباح
ولي�س �أماين وطموحات بع�ض رجال القطاع اخلا�ص وفق
منظورهم ال�ضيق ،كلٌ يف جمال �أعماله فينتهي امل�رشوع
�إلى كانتونات مل�شاريع جتارية لن تربو لتقدم اقت�صاد
دولة .فما هكذا تورد الإبل.

انتكس «ق���رد» انتكاسة
سريعة ،بعد سقوط ذراعه

اليمين ،وهو الثور الذي كان

يسميه «العقل المدبر»،
ويقول عنه« :ه��ذا لحمي

ودم���ي وع��ظ��م��ي ،وروح���ي،
وبات خائف ًا من العواقب»!

ال��ق��رد ت���وارى ع��ن األن��ظ��ار،
«يبي السالمة» ،بعد أن ظل

س��ن��وات ط��وي��ل��ة ،يهاجم

«الغزال» المقرب من الثور،
ل��ك��ن ال��ل��ع��ب��ة ان��ك��ش��ف��ت،

فسقط الثور ،وأسقط معه

قناع القرد ،الذي كان يلعب

بالبيض والحجر ،متوهما
ب��أن��ه األك��ث��ر ذك����اء ،وك��ل

األب���واب مفتوحة أمامه،
فخاب ظنه!

 ...القرد انتهى ...والدور على

الثور!

• جحا

مواقيت الفجر  4.32الشروق  5.51الظهر  11.55العصر  3.23المغرب  6.00العشاء 7.17
الصالة

«ديانا» يتصدر المراهنات
على اسم الرضيع الملكي في بريطانيا
مع دخول زوجة الأمري الربيطاين هاري ميغان
مريكل مراحل احلمل الأخرية ،بد�أت املراهنات
والتكهنات حول جن�س الر�ضيع املنتظر ووزنه
وموعد ومكان الوالدة.
وانطلقت �أق���وى امل��راه��ن��ات على اال�سم،
وت�صدر ا�سم �أرثر توقعات م�ؤ�س�سة وليام هيل
للمراهنات يف حالة كان الر�ضيع �صبي ًا �أما
�إذا كانت فتاة ف�إن كثريين يتوقعون �أن يختار
دوق ودوقة �سا�سك�س ا�سم الأمرية الراحلة ديانا
والدة هاري.
وقال روبرت �آدامز املتحدث با�سم وليام هيل

«ا�سم ديانا مر�شح بن�سبة ع�رشة �إلى واحد,
لي�ست هناك مفاج�آت ...لكن هناك توجها يف
الآونة الأخرية ال�سم فيكتوريا بن�سبة ع�رشة �إلى
واحد �أي�ضا لأن «النا�س» يحبونه».
و�أظ��ه��رت ره��ان��ات م�ؤ�س�سة وليام هيل هذا
الأ�سبوع �أن معظم التكهنات تذهب �إلى �أنها فتاة
يف حني ت�ساوت التوقعات يف حالة ال�صبي.
وقالت كيتي بيلي�س مديرة العالقات الإعالمية
يف م�ؤ�س�سة بيتفري للمراهنات �إن كثريين
يراهنون على �أنها فتاة واال�سم املف�ضل هو
ديانا بن�سبة خم�سة �إلى واحد.

شاب كويتي اقتحم منفذ النويصيب
كتب حم�سن الهيلم:
جتاوز �شاب كويتي جميع النقاط
الأمنية يف منفذ النوي�صيب احلدودي
وا�ستطاع اخل��روج بوا�سطة مركبة

ضبط مواطن سرق سيارة إسعاف
من مركز الفروانية

• األمير هاري وميغان

اإلمارات ترحل رج ًال

أشاد بمذبحة نيوزيلندا

األستاذ مدحت عدلي
مدير شركة خدمات
ميدل إيست

المستشار جمعة إسماعيل
شريك بشركة خدمات
ميدل إيست والمستشار
القانوني للشركة
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ذكرت �رشكة يف الإمارات �أنه مت
ف�صل �أح��د املوظفني وترحيله
من البالد بعد �إ�شادته فيما يبدو
بالهجوم ال���ذي راح �ضحيته
ال��ع����شرات يف م�����س��ج��دي��ن يف
نيوزيلندا الأ�سبوع املا�ضي.
وا�ست�شهد ما ال يقل عن خم�سني
�شخ�ص ًا �إ���ض��اف��ة �إل���ى �إ�صابة
الع�رشات بعدما �أطلق م�سلح النار
على م�سجدين يف كراي�ست�شري�ش
�أثناء �صالة اجلمعة املا�ضية
فيما ُو�صف ب�أنه �أ�سو�أ حادث قتل
جماعي بالر�صا�ص يف التاريخ
املعا�رص للبالد.
وق��ال��ت ��شرك��ة ت��ران�����س ج��ارد
للخدمات الأمنية يف بيان� ،أم�س
الأول« ،يف مطلع الأ�سبوع كتب
م��وظ��ف يف ال����شرك��ة تعليقات
ا�ستفزازية على �صفحته على موقع
في�سبوك ليمدح الهجوم امل�ؤ�سف
على م�سجدين يف كراي�ست�شري�ش».
وقال املدير التنفيذي لل�رشكة
جريج وارد «�سيا�ستنا هي عدم
التهاون مع �أي ا�ستخدام غري
مالئم ملواقع التوا�صل االجتماعي
ولذلك مت ف�صل هذا الفرد على
الفور و�إحالته لل�سلطات للمثول
�أمام العدالة».
وذك���رت ال�رشكة �أن احلكومة
الإم���ارات���ي���ة ق��ام��ت برتحيل
املوظف.

هاتف
22460500
فاكس
22450700

يابانية ,حيث متكنت ال�سلطات
ال�سعودية من �ضبطه قبل دخوله
�إلى �أرا�ضيها ,وكان ال�شاب ي�ستقل
مركبة يابانية با�سم امر�أة ايرانية قد
دخل �إلى املنفذ ام�س وجتاوز النقاط

االمنية للمنفذ وخرج منها دون ان يتم
التمكن من ا�ستيقافه وعند و�صوله
ال��ى منفذ الرقعي ال�سعودي مت
�ضبطه ,حيث جترى حتقيقات معه
على قدم و�ساق ملعرفة دوافعه.

مدير التحرير

كتب حم�سن الهيلم:

على وق��ع �أف�ل�ام الأك�شن الأمريكية
نفذ مطلوب كويتي عملية فريدة من
نوعها ،حيث �أقدم على �رسقة �سيارة
�إ�سعاف تابعة لوزارة ال�صحة �أثناء
توقفها يف مركز �إ�سعاف الفروانية
وعمل ال�صيانة الدورية لها.
وكان قد ورد بالغ �إلى غرفة عمليات
وزارة الداخلية يفيد بقيام �شخ�ص
جمهول ب�رسقة �سيارة الإ�سعاف
والهروب بها من موقعها ،وعلى
الفور مت تعميم رقم لوحة ال�سيارة
وتكثيف البحث عنها ,حيث ر�صدتها
اح���دى دوري����ات جن��دة العا�صمة
يف منطقة �رشق بالقرب من �صالة
التزلج ,فتم تطويقها وت�ضييق
اخلناق على �سائقها و�إجباره على
التوقف.

ومتكن رج��ال الأم��ن من �ضبط �سارق
�سيارة الإ�سعاف بعد حماولته الفرار
جري ًا على الأقدام ,وتبني �أنه مواطن

ثالثيني مطلوب على ذمة ق�ضية ،فتمت
�إحالته الى جهات االخت�صا�ص و�إعادة
ال�سيارة �إلى املركز املخت�ص.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• ليلى غلوم محمد ن��دوم  69 -عام ًا � -شيعت  -الرجال:
بيان م�سجد االمام احل�سن ،الن�ساء� :صباح ال�سامل
ق� 6شارع االول ج 23م .14ت.66275858 :
• محمد زيد إبراهيم اخلبيزي  69 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
ال�شامية ق� 10ش 19م« 2ديوان اخلبيزي» ،الن�ساء:
ال�رسة ق� 3ش 6م .10ت.97944419 :
• بندر مهال جديع املطيري  80 -عام ًا � -شيع  -الرجال� :صباح
النا�رص ق� 3ش 13م ،45الن�ساء� :صباح النا�رص ق4
�ش 107م .9ت.99881444 - 50039999 :
• حمد دوح��ان عبدالله العوشز  68 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
الن�سيم اجلديدة ق 4ال�شارع االول م ،194الن�ساء:
الفردو�س ق� 1ش 1ج 10م .30ت.94011130 :
• ع��دن��ان علي أح�م��د الشطي  60 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
جنوب ال�رسة ،ال�سالم ق� 7ش 709م ،26الن�ساء:
ال�صليبخات ق� 1ش 5م .20ت.51512717 :

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

• سيارة اإلسعاف بعد توقيفها

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

• دان��ه محمد خليفه،أرملة أس��د حسن أح�م��د اشكناني  89 -عام ًا
 �شيعت  -احل�سينية اال�شكنانية  -ميدان حويل -العزاء يبد�أ اليوم اخلمي�س ،الن�ساء :الرميثية ق8
�ش ا�سامة بن زيد ج 84م 337ح�سينية �آل الر�سول.
ت.55222884 - 66090662 :
• محمد عبدالهادي عواض املطيري  41 -عام ًا  -الت�شييع بعد
�صالة ع�رص اليوم  -العزاء باملقربة «ال�صليبخات».
ت.97642255 - 55553588 :
• مرضية سيد علي بحراني ،زوجة سعد علي املعيوف  61 -عام ًا -
�شيعت  -الرجال :مبارك الكبري ق� 3ش 1م ،69الن�ساء:
مبارك الكبري ق� 1ش 20م .53ت.99305707 :
• علي هالل عبد السيد الدوخي  68 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
ح�سينية العرتة الطاهرة الرميثية ق� 10ش،101
الن�ساء :ح�سينية احلمر ق 8ج 84م« 29الن�ساء
الع�رص فقط».

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

الشكاوى

22412015
22458163

22412014
22412017

