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العصفورة

حكايات

يا صقر مالك تقيدني بحبل الفضل

غزال  ...ما يطيح!

مالي جسد يحمل المعروف لك والفضل

غراب بعمولة

لو أحملك فوق متني ما أقوم بالفضل

راه��ن «ق��رد وأعوانه» بناء على دعم من

وأن لحمه م��و ط���ري ،ك��م��ا ي��ظ��ن��ون أو

• عي�سى القطامي

بغزال ،اعتبروه عقبة في طريقهم نحو

الغزال يمشي واثق الخطوة ،وأبلغ قرداً
مزدوج ًا ،بقوله« :قول حق ربعك ،ما راح

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

«ف��رس متوحشة» على إل��ح��اق هزيمة

أشجار الموز بالغابة ،وب��دأوا بتكثيف

الضربات االستباقية ،إال أن الغزال «قاعد

آفاق

لهم» ،وواثق من أنه لن يهزم بسهولة،

أ.د.نورية الرومي

غراب اختلف مع وسيط على نسبة

يتوهمون!

العمولة ،وهدد بفضح المستور.

يصير اللي يبون ،وراح أكسر ضلوع الفرس
المتوحشة اللي تلعب بالقرود»!

وسع صدرك

جعفر محمد

• جحا

مغادرة المكان

رفيق صارت إكسكيوزمي

جامعة الكويت �شعلة �ضياء نهلنا من معينها على �أيدى
�أ�ساتذة �أجالء كالأ�ستاذ الدكتور �شوقي �ضيف وحممد زكي
الع�شماوي و�إبراهيم عبد الرحمن حممد ويو�سف خليف و�أحمد
الغندور ون��ازك املالئكة وغريهم ،مرحلة ت�أ�سي�س علمي
�أكادميي ثقايف حدد م�سار م�ستقبل خريجيها ف�أ�صبحوا قيادات
ي�شار �إليهم بالبنان على م�ستوى الدولة ،واخلليج ،والوطن
العربي ,بل والعامل من خالل املنح الدرا�سية التي وهبت
لأبناء دول عديدة.
االرتباط بها ارتباط تاريخي ،روح��ي ،عاطفي ،نف�سي،
وعلمي ،واملكان الذي �ضمنا تراب �أر�ضه ومدرجاته ال يزال
ال�صق ًا بنا ال ت�ستطيع عواطفنا ووجداناتنا �أن تن�سلخ منه.
كان حلمنا بجامعة يوحد حرمها كلياتها املتفرقة،اليوم
وبعد والدة ع�سرية بنيت جامعة �صباح ال�سامل مبنطقة
ال�شدادية مطالبني بالرحيل عن املكان لآخر مل ت�ستكمل فيه
من�ش�آت بقية الكليات ومبانيها الأخرى ،فالعمال يجوبون
هنا وهناك ،ومل تتهي�أ مواقف ل�سيارات الطلبة ,ناهيك عن
كونها ل�صيقة مبنطقتي جليب ال�شيوخ والعبا�سية اللتني كرث
فيهما العزاب والعمالة الوافدة ،فكيف �ست�ستمر الدرا�سة
لفرتات م�سائية مت�أخرة بهذا املن�أى املوح�ش لي ًال بظالمه
�شتاء؟!
الدام�س
ً
�أعتقد �أن الت�رسيع باالنتقال لكرثة ما كتب عن الت�أخر
ب��الإجن��از ،وك�ثرة احلرائق التي �أمل��ت مبرحلة البناء،
وال�ضغوط النيابية ،الحظنا م�ؤخر ًا بناء من�ش�آت �ضخمة
جديدة باملكان الذي �سوف يرتك مهجور ًا ككليتي الآداب
والرتبية ومبان �ضخمة لل�سيارات ب�أدوار متعددة ,كنا نطالب
بها ب�سنوات �سابقة حلل �أزمة املواقف ،وعرقلة ال�سري بني
ثالث كليات هي ال�رشيعة والآداب والرتبية و�أمامها منازل
�سكنية ب�شوارع �ضيقة ،ونادي الكويت الريا�ضي ومبنى وزارة
املوا�صالت وكرثة املراجعني له.
�رسى الت�سا�ؤل عن بنائها وعن رحيلنا الق�رسي عن مهد
تكويننا ورغم رف�ض الغالبية العظمى لهذا القرار ،مع كل
ما توافر لدينا من معلومات ال ترتقي املدركات �صعوبة
الوداع ،فلم ميهلنا �صاحب القرار �أن جنرب النف�س والفكر على
قبول الهجر� ،إنه �إح�سا�س عميق ال يدركه �إال �أ�صحاب امل�شاعر
الفيا�ضة ومن عا�ش به ردح ًا من الزمن.
نظرت للمكان فهالني انك�ساره وتداعت الذكريات ب�سني
العمر مبراحل خمتلفة! �أمتنى �أن تنقل هذه الأحا�سي�س لهم
ليدركوا �أن ال�رصاع يحتاج لتهي�ؤ نف�سي ،وهل �سوف يتهي�أ
املكان للموت البطيء ال�صامت ,والذكريات املدفونة ب�أر�ضه
واملرفرفة ب�سمائه ,هل �ستغادر معنا؟

مواقيت
الصالة

الفجر  4.27الشروق  5.47الظهر  11.54العصر  3.23المغرب  6.02العشاء 7.19

«الداخلية» تدرس المقترح بعد تكرار هروب متهمين بقضايا جنائية

مغربية عاقبت زوجها
بطريقة مميتة ...بسبب
زواجه من أخرى

موافقة الكفيل خطي ًا في المخفر
 ...شرط سفر الخادم
كتب حم�سن الهيلم:
بعد تكرار هروب متهمني بق�ضايا
جنائية كال�رسقات واملتورط
بها خدم وفق املادة  ،20تدر�س
وزارة الداخلية تطبيق قرار مبنع
�سفر اخل��ادم دون وجود موافقة
خطية من قبل الكفيل.
وقالت م�صادر لـ «ال�شاهد» ان

الداخلية وت�سهي ً
ال على املواطنني
�ستعتمد من��اذج مطبوعة ميكن
ال��ك��ف��ي��ل للح�صول عليها من
خمفر املنطقة ،حيث يلزم الأمر
ح�ضور الكفيل او من ينوب عنه
بوكالة من املحكمة احل�صول
علي النموذج لريفق يف جواز
ال�سفر ويقدم ملوظف اجلوازات
يف امل��ط��ار لإن���ه���اء �إج�����راءات

�ألقت ال�سلطات املغربية القب�ض
على �سيدة ،عاقبت زوجها بطريقة
م��روع��ة ،بعدما علمت �أن��ه قرر
الزواج من �أخرى.
وذك��رت و�سائل �إع�لام حملية �أن
��اء يف درجة
ال��زوج��ة �سكبت م� ً
الغليان على املناطق احل�سا�سة
نائما،
يف ج�سد زوجها حينما كان ً
ما �أدى �إلى �إ�صابته بحروق من
الدرجة الثانية ،وما زال يرقد
يف ق�سم العناية املركزة ،ب�أحد
م�ست�شفيات مدينة تطوان �شمال
البالد.
واعتقلت ال�سلطات املر�أة ،التي
كانت يف حالة غ�ضب �شديد،
ومبوجب مدونة الأ�رسة التي جرى
�إقرارها يف املغرب �سنة ،2004
يفر�ض القانون يف البالد عدة قيود
على تعدد الزوجات.
وال ي�ستطيع الرجل املغربي �أن
يتزوج من الثانية� ،إال بعد موافقة
حمكمة من ق�ضاء الأ�رسة ،ويتوجب
على الزوج �أن يقدم �سببا يدفعه �إلى
التعدد ،ف�ضال على ت�أكيد قدرته
املالية على الإعالة.

املغادرة.
و�أ�شارت امل�صادر �إلى �أن الدرا�سة
املقرتحة تهدف للحد من هروب
اخل���دم امل��ت��ورط�ين يف ق�ضايا
جنائية ,حيث �سجلت العديد
من البالغات وتبني بعدها �أن
املتهمني قد غادروا البالد دون علم
كفالئهم بعد ارتكابهم جرائمهم
و�أغلبها ق�ضايا �رسقات.

«الصحة» تغلق صيدلية ...وتوقف صيدلي ًا
باع أدوية غير مرخصة

ق��ررت وزارة ال�صحة �إغ�لاق �صيدلية يف جمعية
تعاونية لعدم وجود ترخي�ص لها وملزاولة مهنة
لل�صيادلة العاملني فيها ،و�أوقفت �صيدلي ًا عن
العمل مل��دة � 3أ�شهر لبيعه �أدوي��ة غري مرخ�صة
وم�سجلة يف �صيدلية �أهلية.
وقال الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون الرقابة الدوائية
والغذائية ب��وزارة ال�صحة د.عبدالله البدر يف
ت�رصيح �صحايف ان ه��ذا ج��اء بناء على ق��رارات
جلنة املخالفات ال�صيدالنية التي يرت�أ�سها وكيل
الوزارة.
وذك��ر د .ال��ب��در ان �إغ�ل�اق ال�صيدلية يف �إح��دى
اجلمعيات التعاونية ج��اء بعد ان مت �إنذارهم

با�ستخراج ترخي�ص ،ومل يقوموا بتقدمي طلب
جتديد للرتخي�ص� ،أما ال�صيديل الذي مت �إيقافه
عن العمل ،فقد مت �ضبطه يبيع �أدوية غري مرخ�صة
ت�رض املر�ضى ومتت �إحالته للجهات القانونية
املخت�صة.
و�شدد د .البدر على عدم تهاون الوزارة فيما يخ�ص
�صحة امل�ستهلك ،م�ؤكدا ان ال��وزارة �ستتخذ كافة
الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القوانني
والقرارات املنظمة ملهنة ال�صيدلة.
يذكر �أن جلنة املخالفات ال�صيدالنية التي تقع يف
مهنة ال�صيدلة بن�ص املادة  17يف قانون  28ل�سنة
 ،96والتي عدلت يف القانون  30ل�سنة .2016

• عائشة حمد عبدالله احلاي ،أرملة محمد مساعد علي املزيد -

 88عام ًا � -شيعت  -الرجال :الرو�ضة ديوان املزيد
ق� 1ش عبدالرحمن الداخل م ،37الن�ساء� :صباح
ال�سامل ق� 6ش الأول ج 1م .27ت.99856774 :
• عبدالله ملوح حميضان املطيري  54 -عام ًا � -شيع -
الرجال :اجلهراء العيون ق 2مقابل الن�سيم ديوان
احلمي�ضان ،الن�ساء :العيون ق� 4ش 5م .21ت:
.50366994

ت�شري درا�سة حديثة �إلى �أن املر�ضى
الذين يعانون من متاعب يف القلب
وحالتهم م�ستقرة ال يواجهون خطر
تدهور م�شاكلهم ال�صحية �إذا عا�شوا
مبفردهم.
وللتو�صل لتلك النتيجة تابع
الباحثون � 32ألف مري�ض من 45
دولة ملدة خم�س �سنوات ،وكان
كل من �شملتهم الدرا�سة يعانون من
اعتالل يف ال�رشيان التاجي ولكن
حالتهم م�ستقرة �إذ مل يت�سبب ذلك
لهم يف م�شكالت �إ�ضافية خالل عدة
�أ�شهر على الأقل وكان نحو % 11
منهم يعي�شون وحدهم.
وبعد ح�ساب العوامل التي قد تزيد
احتمال الإ�صابة مب�شاكل القلب -
مثل العمر واجلن�س والتدخني
وم��ر���ض ال�����س��ك��ري ،مل يخل�ص
التحليل �إل��ى ارتفاع احتماالت
الإ�صابة ب�أزمة قلبية �أو جلطة �أو
ق�صور يف القلب �أو الوفاة ب�سبب
مر�ض القلب عند من يعي�شون
وحدهم مقارنة بغريهم.

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

• صالح عبداجلبار محمد  57 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
الد�سمة م�سجد النقي ،الن�ساء :اجلابرية ق7
�ش 103م« 18العزاء يف فرتة الع�رص فقط» .ت:
.69333373

• مكية سالم أحمد الوهيب ،أرم�ل��ة حميد عبدالله الصبر -

 79عام ًا  -الت�شييع التا�سعة من �صباح اليوم -
الرجال :اخلالدية ق� 4ش 49م ،7الن�ساء :القرين
ق� 3ش 36م .2ت.99444627 - 66847724 :
• أح�م��د سيف زي��د ال��زي��د  48 -عام ًا  -الت�شييع بعد
�صالة ع�رص اليوم مبقربة �صبحان  -الرميثية ق8
�ش 87م .13ت.99606638 - 66697171 :

ادارة االعالن
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بسبب عدم تعاون الجهاز التنفيذي
استقالة أعضاء لجنة تقصي الحقائق
في االستيالء على أراضي الدولة
كتب �سالمة ال�سليماين :
�أعلن �أع�ضاء جلنة تق�صي احلقائق
يف امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي ب�����ش ��أن
اال�ستيالء على �أرا���ض��ي الدولة
تقدمي ا�ستقاالتهم من اللجنة لعدم
ت��ع��اون اجل��ه��از التنفيذي وعدم
تزويدهم بامل�ستندات والوثائق
واملعلومات التي ت�ساعد اللجنة
للقيام باملهام املوكلة لها الأمر
ال��ذي �أدى لعرقلة عملها وعدم
قدرتها على اال�ستمرار.

وقال رئي�س جلنة تق�صي احلقائق
عبدالعزيز املعجل خالل الكتاب
ال��ذي رفعه �إل��ى رئي�س املجل�س
البلدي �أ�سامة العتيبي �إنه يطلب
�إلغاء جلنة تق�صي احلقائق ب�ش�أن
اال�ستيالء على �أرا�ضي الدولة وذلك
لعدم تعاون اجلهاز التنفيذي مع
اللجنة وعدم تزويدنا بامل�ستندات
املطلوبة منذ تاريخ ت�شكيل اللجنة
م�شري ًا �إلى �أنه �سوف يناق�ش هذا
الأمر خالل انعقاد جل�سة املجل�س
البلدي املقبلة.

تكريم شرطي إماراتي
رفض رشوة

الوحدة ال ترتبط
بتفاقم أمراض القلب

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• مبارك سبت علي بن سبت  78 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
بيان ق 3طريق  22م ،54الن�ساء :بيان ق� 13ش9
م .8ت.97172255 - 99809934 :

م��ن ���ص��ور التطور امل��زع��وم يف املجتمع
الكويتي طريقة مناداة الزبون للنادل يف
املقهى �أو املطعم،فقدمي ًا وبح�سب جن�سية
النادل يكون النداء املنا�سب،ف�إن كان هندي ًا
قلنا «رفيق» وان كان م�رصي ًا قلنا «با�شا»،
ا�ضافة الى مناداتهم با�ستخدام �صفات اخرى
مثل «ياحلبيب يالطيب» ،اما جيل اليوم فقد
ادخلته كذبة العوملة يف �أنفاق الرب�ستيج
واالتيكيت و«ال�شووو اووف» فتحولت ادوات
م��ن��اداة ال��ن��ادل مهما كانت جن�سيته الى
«اك�سكيوزمي» و«بليز» و«هاي» وغريها من
الكلمات التي «تعور احلنچ» رغم ان الطلبات
مل تتغري لكن الذي تغري فقط م�سمياتها،فبات
«للجباتي» ا�سماء جديدة و«لل�شاورما» التي
كانت بالأ�صل «ق�ص» ا�سماء غريبة ،حتى ان
القهوة ال�سوداء حتولت الى ماركات تنتهي
كما ينتهي ا�سم الالعب «رونالدينو» بني
«فربت�شينو وقلعت�شينو».
وبني هذا التطور املزعوم يعي�ش النا�س
للتظاهر من دون ال�شعور بال�سعادة،فما
�أجمل «الفيمتو» املثلج «بفريزر البيت»!
ام��ام كل ماركات اليوم من الآي�س كرمي،
لكنها �سمة املجتمعات التي ت�سعى للتقليد
على ح�ساب امل�ضمون،يف ال�سيا�سة والإعالم
كذلك تغريت امل�سميات والألقاب،فالنائب
احلكومي ا�صبح انبطاحي ًا والنائب املعار�ض
حتول الى �ضمري وفار�س ورمز،والوزراء
فج�أة حتولوا الى رجال دول��ة! وك��أن بقية
املواطنني رج��ال �شوارع؟ والداللة �صارت
فا�شيني�ستا واملذيع �صار �إعالمي وال�صحايف
�صار كاتب ًا،لقد طالت امل�سميات اجلديدة كل
�شيء رغم ان امل�ضمون ذاته،ولو ان تغيري
اال�سماء حمل معه التغيري لكنا اليوم «تي�س
تي�س» مع اليابان ،وملن ال يعرف معنى
«تي�س تي�س» ف�إن جيل اليوم يقولها بطريقة
خمتلفة ال ا�ستطيع كتابتها ،ملخ�ص الكالم ان
احوالنا االجتماعية اليوم تت�شابه مع مقولة
«ود البيز هات البيز طلع البيز خرجه».

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

• خالل التكرمي

رف�ض �رشطي �إماراتي يدعى حممد بالل،
ر�شوة بقيمة هائلة� ،ضاربا خري مثل
للإخال�ص والأم��ان��ة ،حيث مل يقبل
خيانة عمله مقابل احل�صول على مبلغ
� 30ألف درهم دفعة واحدة� ،إ�ضافة �إلى
�سيارة وراتب �شهري � 50ألف درهم.
وتعود تفا�صيل الواقعة� ،إلى قيام خمرب
كانت تربطه عالقة بال�رشطي حممد
ملدة � 3سنوات ،وي��زوده مبعلومات
حول جتارة امل�رشوبات الكحولية يف
منطقة املحي�صنة ،مبحاولة �إغرائه
ب�سيارة ومبالغ مالية حتى يخون
مهنته.
وحاول املخرب ر�شوة ال�رشطي النزيه،

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني
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و�أغراه مببلغ � 30ألف درهم و�سيارة،
�إ�ضافة �إلى راتب �شهري � 50ألف دهم،
مقابل �إخباره مبوعد مداهمة �أفراد الق�سم
للأ�شخا�ص الذين يتاجرون باخلمور يف
تلك املنطقة ،حتى ال يتم �إلقاء القب�ض
عليهم متلب�سني بهذه اجلرمية.
ومل ينجح املخرب يف �إغراء ال�رشطي،
حيث تغلبت على الأخري نزاهته و�أمانته
و�إخال�صه لعمله ،الأمر الذي دفع القائد
العام ل�رشطة دبي ،اللواء عبد الله
املري� ،إلى ترقيته �إلى الرتبة التي تلي
رتبته احلالية ،ومنحه هدية عينية،
و�شهادة تقدير ،تكرميا له على نزاهته
و�أمانته و�إخال�صه يف عمله.

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

• عبدالعزيز املعجل

الجيش البريطاني
يوزع فياغرا مجانية
على جنوده

ب�سبب �إ�صابتهم مب�شاكل �صحية
عقب عودتهم من �أماكن القتال
العنيفة ،تلقى ما ي�صل �إلى نحو
� 3آالف جندي بريطاين حبوب
الفياغرا من اجلي�ش ،بالإ�ضافة
�إلى العديد من جل�سات العالج
النف�سي جمان ًا.
وك�شفت الأرقام �أن �أكرث من فرد
جنديا يعودون من
من بني كل 90
ً
القتالوهميعانونمنا�ضطرابات
نف�سية ،وك�شفت درا�سة علمية �أن
اجلنود امل�صابني «با�ضطراب ما
بعد ال�صدمة» كانوا �أكرث عر�ضة
للإ�صابة من الآخرين.
وكانت درا�سة علمية ،قد �أجريت
يف  2002على قدامى املحاربني
الذكور مت ت�شخي�صهم با�ضطراب
ما بعد ال�صدمة� ،أكدت �أن 85%
منهم يعانون من خلل جن�سي
مقارنة بن�سبه  22%من قدامى
املحاربني الذين مل يعانوا من
م�شاكل �صحية عقلية.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن التقارير
ال�صادرة عن وكالة تنظيم الأدوية
والرعاية ال�صحية «،»MHRA
ت��ق��ول �إن ع��ق��ار «الفياجرا»
املن�شط ت�سبب يف �أكرث من 19
حالة وفاة يف اململكة املتحدة
يف عام  2017فقط.
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