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العصفورة

حكايات

س��دد خلولك وال هو كاشف لك سر

تقليص موظفين

أبالسة!

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

شن «قرود أبالسة» هجوم ًا على «غزال»،

مسيرة ال��غ��زال ،ووص��ل األم��ر بهم إلى

منافس ،وليس له عالقة بهم ،ما اعتبروه
تحدي ًا صارخ ًا لمشاريعهم ،وقالوا له:

ال��غ��زال ذه��ل م��ن ال��ح��م�لات الرخيصة،

بمجرد أن رفض تمرير مشروع خاص بقرد

• مال الع�سعو�سي

«أن��ت ب��دأت ال��ح��رب ،وعليك أن تتحمل

أحد وخميس

النتائج»!

أ.د .علي الزعبي

وكيل وزارة قام بتقليص عدد

«القرود األبالسة» لجأوا إلى كل حمالت

التشويه والضرب من تحت الحزام ،لعرقلة

والمدفوعة ،فقرر االنسحاب من الغابة،
إال أن غ��زا ً
ال مخلص ًا ،قال له« :من صجك
تنسحب ،أنت أحق وأولى من شلة القرود
...شوية حياء يا أبالسة!

• جحا

�أعلن القائمون على م�سابقة ملكة جمال العا�صمة
الرو�سية ،عن جتريد ملكة جمال مو�سكو عام
� 2018ألي�سيا �سيمريينكو ،من اللقب ،بداعي
�أنها �أتلفت تاجها ولعدم امتثالها الكامل
ل�رشوط العقد ،يف واقعة هي الأولى من نوعها
منذ �إقامة امل�سابقة منذ  23عاماً.
ووفق ًا حل�ساب امل�سابقة ،ف�إنه «مت جتريد
�ألي�سيا 24 ،عاماً ،من اللقب بعدما ادعت �أنها
ال ت�ستطيع امل�شاركة يف الأن�شطة االجتماعية
ل��دواع��ي امل��ر���ض ،لكن اكت�شفنا ���ص��ور ًا لها
وهي تتلقى حمام �شم�س يف جزر املالديف،
بالإ�ضافة ملخالفتها القواعد ب�إبقاء تاجها يف
املنزل ما �أحلق ال�رضر به ،وعندما زارها وفد
من منظمي احلفل لالطمئنان عليها وجدوا �أن
التاج كان مك�سور ًا ومثنياً ،وعند �إعادته كان
املا�س املر�صع به قد �سقط منه».
من جانبها ردت �ألي�سيا ،على هذه االتهامات،
قائلة �إنها �ضحية ث ��أر وحملة من الأكاذيب
�ضدها ،لأن��ه��ا ت�سببت يف ازع���اج للكثريين
بعد تتويجها باللقب يف م�سابقة ملكة جمال
العا�صمة الرو�سية نهاية دي�سمرب املا�ضي،
م�ؤكدة« :لن �أ�سمح لأحد �أن ُ
ي�شهر بي» ،بينما من
املقرر ووفق ًا لقواعد امل�سابقة� ،أن ينقل لقب
امللكة �إلى «ك�سينيا بالينوفا» التي ح�صلت على
لقب الو�صيفة الأولى ،خالل احلفل الذي �أقيم
نهاية العام املا�ضي.

 84ألف ضحية لعمليات

قفزت عمليات الن�صب امل�رصيف
واالحتيال ،التي قام بها املجرمون
بخداع عمالء البنوك يف بريطانيا،
ل�سحب �أم����وال م��ن ح�ساباتهم
البنكية� ،إل��ى ن�سبة  %45خالل
الن�صف الثاين من العام املا�ضي.
وحتى �شهر دي�سمرب  ،2018مت
حتويل  135مليون جنيه ا�سرتليني
م��ن احل�سابات ال�شخ�صية �إلى
املحتالني ب����إذن م��ن العمالء
�أنف�سهم ،مقابل  93مليون جنيه
ا�سرتليني يف الن�صف الأول من
العام املا�ضي.
و�أف���ادت الأرق���ام ب�أنه على مدار
ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ب�أكمله ،وقع
�أكرث من � 84ألف عميل للم�صارف
�ضحايا لعمليات االحتيال ،فقد
البع�ض منهم ع�رشات الآالف من
اجلنيهات.
وت��ق��ول البنوك �إن املحتالني
يحولون انتباههم من حماولة
اخ�تراق الأنظمة امل�رصفية �إلى
خداع �أفراد اجلمهور مبا�رشة.

كتب حم�سن الهيلم:

في بريطانيا

كشف بيانات شخصية

• أليسيا سيميرينكو

لنحو مليوني شخص

إنا هلل وإنا إليه راجعون

�أع��ل��ن املفت�ش ال��ع��ام ل��وزارة
الأم���ن الداخلي الأم�يرك��ي��ة �أن
بيانات �شخ�صية مل��ا يقارب
 2.3مليون �شخ�ص من الناجني
من الأعا�صري وحرائق الغابات
يف الواليات املتحدة مت ك�شفها
على نحو غري قانوين.
و�أ�شار املفت�ش�إلى �أن هذا حدث
ب�سبب خط�أ ارتكبه موظفو هيئة
الطوارئ الفيدراليةحيث ت�سبب
ذلك يف ك�شف النقاب عن بيانات
ح�سابات م�رصفية وعناوين
وغريها من املعلومات لإحدى
م�ؤ�س�سات البناء والإ�سكان ،ما
�أث��ار املخاوف ب�ش�أن �إمكانية
تعر�ض هذه البيانات لل�رسقة
�أو االحتيال.

�شيع  -الظهر ق� 4ش 6م .33ت- 99583669 :
.50900798
• إقبال ناصر محمود ،أرملة يعقوب محمد الشطي 86 -
عام ًا � -شيعت  -الرميثية ق� 9ش 94م .29ت:
.25611333 - 99700795 - 66586704
• وليد عبدالرحمن عبدالله البدر  60 -عام ًا � -شيع -
الرجال :القاد�سية ق� 8شارع حممد حبيب البدر
ديوان البدر ،الن�ساء :العدان ق� 7ش 2م .54ت:
.99940880 - 99000726

• خلده صالح حشاش ال�ع��ازم��ي ،زوج��ة ن��زال عويد الصردان
العازمي 73 -عام ًا � -شيعت  -الرجال� :ضاحية

�صباح ال�����س��امل ق� 4ش 17م ،42الن�ساء:
ال�صباحية ق� 3ش 3م .356ت- 66655111 :
.66647793
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مدير التحرير

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

بقدرة ق��ادر حتول �سكرتري يعمل لدى �أحد
القياديني يف املنافذ �إلى م�صور حيث دبر
م�س�ؤوله الفكرة اجلنونية ل�ضمان مرافقته يف
رحلة عمل ر�سمية ,ورغم وجود �إدارة عامة

خمت�صة بالإعالم �إال �أن القيادي ف�ضل اال�ستعانة
ب�سكرتري لتغطية رحلته ،وا�ضطر �إلى رفع
ك�شف ب�أ�سماء املرافقني له يف الرحلة ومنهم
�سكرتري .الذي يحمل م�سمى منفذ �سكرتارية
ليحوله بجرة قلم �إلى م�صور ما يعد تالعب ًا
يف الك�شوف الر�سمية.

والية أميركية تسعى لتجريم اإلجهاض
بعد  3أشهر من الحمل
ّ
وقع حاكم والية م�سي�سيبي الأمريكية
قانون ًا مينع مبوجبه �إجراء عمليات
الإجها�ض �إذا مت ك�شف نب�ضات قلب
اجلنني� ،أي بعد � 3أ�شهر من احلمل.
ويتوقع �أن يثري القانون ،الذي
يو�صف ب�أنه الأك�ثر �رصامة يف
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،انتقادات
ويدفع بتقدمي دع��اوى ق�ضائية
�ضده قبل دخوله حيز التنفيذ يف

�شهر يوليو املقبل.
ويقول منتقدون للقانون �إن الهدف
منه هو «حماولة جترمي عمليات
الإجها�ض حتى قبل �أن تعرف �أغلبية
الن�ساء �أنهن حوامل».
وي ��أت��ي توقيع ه��ذا القانون بعد
فر�ض قيود عدة على �إجراء عمليات
الإجها�ض يف الواليات املحافظة.
وكتب حاكم م�سي�سيبي فيل براينت

بعد التوقيع على م�رشوع القانون
« :2016نعتقد �أن هذا القانون �سيظهر
االحرتام العميق ورغبة �سكان الوالية
يف حماية قد�سية حياة �أولئك الذين
مل يولدوا بعد كلما �أمكن ذلك».
و�أ�ضاف �أنه وغريه من ال�سيا�سيني
اجلمهوريني «فجعوا من عمليات
قتل مئات الآالف من الأجنة يف جميع
�أنحاء البالد».

«تسعينية» حققت إنجازاً رياضي ًا

بأميركا ...بالخطأ

ايميل رئيس التحريرSabah@alshahedkw.com :

ابتكر علماء النف�س �أ�ساليب عديدة ال�ستخال�ص املعلومات
من املر�ضى الذين �أ�صابتهم �صدمة �أو تعر�ضوا حلادثة,
غ�ّي�ت جمرى حياتهم ،من تلك الأ�ساليب والطرق� ،أن
رّ
ي�س�ألك املعالج النف�سي وك�أنك تقف �أم��ام جدار كبري،
فيقول لك :ماذا تتوقع �أن يكون وراءه ،وبح�سب �إجابتك
يحدد نوع العالج النف�سي حلالتك.
يف الكويت يقف املواطنون �أمام جدار كبري جد ًا مت بنا�ؤه
من الإ�شاعات واالحتماالت ،يحجب ر�ؤيتهم وال يتوقعون
م��ا وراءه ،وه��و ج��دار يحيط ب ��آم��ال جت��ار ال�سيا�سة
وتطلعاتهم.
قفزت �أنا وجل�ست على اجلدار فر�أيت ما �س�أرويه لك ,عزيزي
القارئ ،حتت اجلدار مبا�رشة من اجلهة اجلنوبية ،يقف
«البلطجي» ويحاول االرتقاء على ظهور بع�ض احلمقى،
يبحث عن دور لي�صبح يف الواجهة ،ومن ناحية ال�رشق
يجل�س جمموعة من النا�س حول «اجلليب» الذي به «الذيب»
وهو يدير امل�شهد «بزغالة» ،متمكن من �أدواته� ،أما على
اليمني فهناك رجل ب�سيط �أ�صبح يرى نف�سه �أذكى من كل
ه�ؤالء ،ويف اجلهة ال�شمالية ،فذاك الفيل�سوف الذي يحيط
به النا�س ويخربهم ب�أحالمه وخططه وب�أنه «املنقذ» ويف
اجلهة ال�رشقية يتكاثر نوع واحد فقط من الب�رش ،يعي�شون
يف «ع�شّ ة» يرددون �شعارهم التاريخي «اللي ياخذ �أمي �أقوله
عمي» ،وكنت كلما نظرت من فوق اجلدار ملجموعة �أو جهة
او يف اخللف وجدت ذاك ال�شاب الذي يلعب دور �صديق الكل
وعدو الكل ،يتحرك بثقة ويتحدث معهم ب�صيغة املحب
الآمر ،كما ر�أيت بغرب ال�ساحة ق�رص ًا منيف ًا وك�أن �أهله كانوا
فراعنة يف ذلك الزمن وحتنّطوا �إلى يومنا هذا ,ومن الغرب
وجدت نار ًا موقدة يجل�س على ي�سارها رجل وحيد يحر�س
احلرا�س الذين ال يحتاجون �إلى حرا�سة.
و�أنا �أنظر من فوق �أ�شاهد كل التحركات ،وجدت �أن حرب
الإ�شاعات و�إثارة الفتنة وا�ستخدام الأدوات ،تعيدين �إلى
م�صطلح الفو�ضى اخلالقة ،حيث عاي�شتها بني �أعوام 2009
و ،2012وك�أنها نار حتت الرماد يريد �أحد ما ا�ستعارها
مرة �أخرى! ف�إن كنا دفعنا ثمن ًا باهظ ًا يف تلك الفرتة ،ف�إننا
نرفل وننعم منذ � 7سنوات م�ضت باال�ستقرار والتنمية وبناء
الدولة ،ما �ساهم يف متيزنا يف الداخل واخل��ارج� ،إال �أن
هناك خلف اجلدار من يريد �أن ي�شعل ال�ساحة وين�رش الرائحة
الكريهة ل�شيء ما يف نف�سه ،وللأ�سف ف�إن من يقف خلف
اجلدار من اجلهة الأخرى ،ت�أثر وبد�أ يف حراكه الداخلي دون
�أن يعلم �أن ال�رشارة �ستطال ثوبه قبل ثوب غريه.

سكرتير قيادي بـ «المنافذ» تحول إلى مصور
للحصول على رحلة رسمية

االحتيال المصرفي

 ...فج ّردت من لقب ملكة جمال موسكو

رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح

جعفر محمد

المرتزقة»!

مواقيت الفجر  4.29الشروق  5.48الظهر  11.54العصر  3.23المغرب  6.01العشاء 7.19
الصالة

كذبت وأتلفت تاجها

• جن �ل��ه م�ح�م��د ال �ه �ب�ل�ا ،أرم �ل ��ة خ�ل�ي�ف��ة ع �ب��دال �ه��ادي الشنفا

وسع صدرك

جدار كبير من اإلشاعات

غادرنا الأدي��ب الرقيق والأنيق خلق ًا
و�أخالق ًا نا�رص الظفريي بعد معاناة
مع املر�ض الذي هزم ج�سده �إال انه مل
يهزم ابت�سامته التي مل تغادره حتى
غادرت روحه .نا�رص �إن�سان يف خارجه
ه��ادئ ج��د ًا ج��داً ،ويف داخله براكني
م��ن الإب���داع���ات الأدب��ي��ة ال��ت��ي جعلت
منه �أيقونة يف �سماء الأدب الكويتي.
لقد ولد نا�رص يف الكويت ،وكرب يف
الكويت ،وع�شق الكويت رغم �أنه كان
حمروم ًا من جن�سيتها �إال انه مل يحرم
نف�سه من الكويت ـ الوطن الذي حمله
بداخله منذ والدته وحتى وفاته.
�أكرث ما ي�ؤملني يف وداع نا�رص هو غياب
تلك االبت�سامة النقية التي �أدمنتها على
وجهه الطفويل النبيل ،فكلما التقيته
كانت ابت�سامته حا�رضة لدرجة �أنني
قلت له ذات مرة :يا نا�رص متى �ألتقي بك
وانت حزين؟ فابت�سم يل وقال� :أنا الآن
حزين جد ًا يا �صديقي ..عندها علمت �أن
نا�رص ال ميلك قلب ًا نف�س قلوبنا ..و�أن
قلبه ال ي�شبه �أي قلب �آخر.
رغم �صخب كتاباته الأدب��ي��ة� ..إال �أن
نا�رص عا�ش بهدوء ..ورحل بهدوء..
وجل ما منلكه له هو االحرتام والتقدير
واملحبة ..وهي ا�شياء اكت�سبها نا�رص
بفطرته و�رسيرته النقية العذبة دون
�أي نوع من اال�ستجداء الذاتي كما يفعل
الكثريون من �أدباء اليوم.
من يا نا�رص ..من ،ف�إنا والله �سنكون
ممتنني لكل حلظة ق�ضيناها معك..
ع�سى عظامك للجنة.

  91عام ًا � -شيعت  -الرجال :الرحاب ق2ال�شارع الأول مقابل رو�ضة النخيل ديوان
ال�شنفا ،الن�ساء :العار�ضية ق� 1ش 1م .41ت:
.99490041 - 99588377
• أح �م��د ن��اص��ر ح �م��اد دغ �ي �م��ان ال �ع��ازم��ي  35 -عام ًا -

مكتبه ،بعد أن تجاوز عددهم 30
موظف ًا ،من داخل وخارج الوزارة.

اتهامه بأنه «مو كفو ،وراعي خرابيط»!

في وداع ناصر الظفيري

• مرمي غلوم علي ،أرملة حسني علي الدشتي  83 -عام ًا
 �شيعت  -الرجال :الدعية م�سجد البحارنة ق2�شارع را�شد الرومي ،الن�ساء :بنيد القار ح�سينية
ال�سيد علي املو�سوي .ت.99747400 :
• س��ال��م ع �ج��اج غ��امن ال�ص�ل�ي�ل��ي  70 -عام ًا � -شيع -
ال��رج��ال :خيمة مبنطقة ال��واح��ة ق 3بجانب
خزانات املاء ،الن�ساء :الواحة ق� 3ش 7م.67
ت.51222525 - 66633919 - 55355656 :

موظفي العالقات العامة في

104

في «ألعاب القوى»

حققت امر�أة يف العقد التا�سع من عمرها رقم ًا قيا�سي ًا
جديد ًا ،يف �إح��دى امل�سابقات العاملية لـ«�ألعاب
القوى» خا�صة �أنها املناف�سة الوحيدة يف فئتها
العمرية ،التي �شاركت بهذه امل�سابقة.
و�ستناف�س اجلدة فلو فيلون ميلر « 84عاما» ،يف بطولة
�ألعاب القوى ببولندا و�ست�شارك يف الوثب الطويل
والعقبات والرك�ض على ارتفاع  800مرت.
وقالت «فلو» من �شيلبورن� ،إنها ف��ازت من قبل
بـ 760ميدالية ،مو�ضحة �أنها تتدرب � 5أي��ام يف
الأ�سبوع و�أحيان ًا ت�صل �إلى � 6أيام تدريب ،خا�صة
�أنها �ستناف�س يف م�سابقة عاملية ،وو�صف ال�شباب
تلك اجلدة بالعظيمة ،كما اعتربوا �أنها م�صدر �إلهام
بالن�سبة لهم.
وتعد اجلدة «فلو» الوحيدة امل�سجلة يف جمموعتها
العمرية لهذه الريا�ضة ،وهو ما جعلها حتقق رقم ًا
قيا�سي ًا عاملي ًا ،وتقول�« :أحب خو�ض هذه امل�سابقة
مهما كانت �صعبة».

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

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

• اجلدة فلو فيلون ميلر

الشكاوى

22412015
22458163

22412014
22412017

