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العصفورة

حكايات

يا باهي الخد وصلك صوبنا عوده

قرار وكيل

اسمع يا كلب!

ال اتعذب الروح ارحم من ذوى عوده

يا منية القلب عندي صدتك عوده

انزعج «كلب» من غ��در «ث���ور» ،فقال له:
«اس��م��ع ي��ا ث��ور ،أن��ا وق��ت ال��ش��دة يظهر
معدني الحقيقي،بل حتى في الرخاء ،أكون
على قدر المسؤولية ،ما عندي لف ودوران،
بل مشكلتي في لساني ،اللي ما يعرفني ما
يثمني ...مطلع لساني وألهث طول اليوم»!
وعلق الثور« :مشكلتك انك كلب ،مهما
طلعت أو نزلت»!
هز الكلب ذيله ،مقاطع ًا« :وأنت مشكلتك

هجرت أنا الزاد من فرقاك يا خلي
• من�صور اخلرقاوي

من وحي القلم

عويد الصليلي

ان��ك ثور،في اح��د امدحك ،طبع ًا ماكو،
ألنك مو مخلص ،ومو وفي ،وما توقف مع
رفيجك،ألنك تمشي وتنطح دون تفكير،
ويضحكون عليك بالمسابقات ،فكم
من كلب أخلص لصاحبه ،لكن وين اللي
يقدره»!
رد الثور« :بس هذا اللي تعرفه عني»!
أجاب الكلب« :وم��رات تدش بالطوفة...
وتجيب العيد»!

قيادي و ّرط وكيل وزارة عندما

سأله الوزير عن سبب تأخير صدور
قرارات جديدة ،بقوله إن الوكيل
هو السبب!

وسع صدرك

جعفر محمد

• جحا

وين يروح البصل؟

رؤية  2035ومشروع الشمال

تركز الدول واملنظمات �أهدافها يف الر�ؤية والر�سالة  ،فالر�ؤية
حتدد احلال الذي ترغب الدولة يف �أن تكون عليه يف امل�ستقبل،
و الر�سالة ت�صف احلالة والأهداف التي ترغب الدولة يف تنفيذها
يف الوقت احلايل.
بعد ا�ستقالل الكويت واعرتاف الأمم املتحدة بها  ،عمل املغفور
له ال�شيخ عبدالله ال�سامل على حتقيق ر�ؤيته والتي كانت ال تنفك
عن تفكريه ,وهي حتويل الكويت من م�شيخة وبلدة ب�سيطة �إلى
دولة متطورة حتمل جميع مقومات الدول الع�رصية ف�شارك مع
رجاالت الدولة �آنذاك لو�ضع ر�سالة وخطة متقنة لتنفيذ تلك
الر�ؤية  ،فتبو�أت الكويت يف ال�ستينات وال�سبعينات ال�صدارة
و�أ�صبحت ل�ؤل�ؤة اخلليج بال منازع ,وتقدمت يف كل جماالت
احلياة لأن الدولة وال�شعب كان ي�سري على نهج ور�ؤية حمددة
الأهداف والقيم واجلميع يعلم الدور املطلوب منه دون وجود
جمال لت�ضييع الوقت باجلدال والفو�ضى.
يف الثمانينات وبعد ا�شتعال احلرب العراقية االيرانية وما تالها
من غزو عراقي غا�شم � ،أ�صبح التفكري الأمني هو الهاج�س الأكرب
 ،فعطل التخطيط واندثرت الر�ؤية والر�سالة التي ت�سري عليها
الدولة ,و�ضاع ذلك املفهوم من املواطنني الذين �أ�صبحوا ال
يعرفون ما امل�صري الذي �سيواجه الدولة؟ ،ف�أدى ذلك �إلى توقف
م�شاريع الدولة وتراجعت اجنازات الكويت املميزة وت�أخرت يف
جميع نواحي احلياة فيما تقدم اال�شقاء واجلريان.
يف العام  2006تقلد �سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد حفظه الله
مقاليد احلكم ف�أعلن فورا بحكمته املعهودة ر�ؤيته للبالد وهي
حتويل الكويت �إلى بلد مايل وجتاري و�ألزم احلكومات املتعاقبة
على خطط وبرامج لتنفيذ تلك الر�ؤية و�أ�صبح املواطن الكويتي
ولأول مرة منذ � 30سنة يعرف �أهداف ور�ؤية الدولة وهي خطوة
مهمة �سيجني اجلميع ثمارها يف امل�ستقبل القريب.
ر�ؤي��ة �سمو الأم�ير و�أهدافها حتتاج م�شاريع وبرامج �ضخمة
لتنفيذها فجاء من �ضمنها م�رشوع ال�شمال واجلزر واحلرير الذي
يتبناه �شخ�صيا ال�شيخ نا�رص �صباح الأحمد وهو من امل�شاريع
اجلبارة التي يجب دعمها وعدم الرتاجع عنها حتت �أي مربر,
خ�صو�صا �أن املتنفذين و�إعالمهم وتابعيهم من بع�ض النواب
يحاولون كعادتهم ب�شتى الطرق �إف�شال م�شاريع الدولة الكبرية
حتت مربرات غري مقنعة ما ي�ؤكد مبا اليدع جماال لل�شك ب�أن
هناك خمططات داخلية ورمبا خارجية لتعطيل الكويت و�إيقاف
م�سريتها نحو ركب التطور والتقدم .
م�رشوع ال�شمال ي�أتي ترجمة لر�ؤية �سمو الأمري للكويت لعام
 2035وتنفيذا خلططه للنهو�ض بها ونقلها �إلى م�صاف الدول
املتقدمة وهو ما يتطلب ت�ضافر اجلهود احلكومية والربملانية
وال�شعبية لدعمها وت�أييدها وحماربة الذين يعملون لتحقيق
وتنفيذ خمططات و�أجندات الآخرين.
فلنكن واعني ملا يدار من خلف الكوالي�س �ضد الكويت وم�شاريعها
ممن باع �ضمريه وذمته على ح�ساب وطنه.

مواقيت الفجر  4.16الشروق  5.36الظهر  11.51العصر  3.23المغرب  6.07العشاء 7.25
الصالة

ضبط شابين قاما بأعمال رعونة

«الطفل المعجزة»
 ...ولد بعد وفاة
أمه بشهرين

في منطقة جابر األحمد

�أجنبت ريا�ضية دولية �سابقة
طفال يف الربتغال ،على الرغم
من �إعالن وفاتها دماغيا منذ
�شهر دي�سمرب املا�ضي.
وو�ضعت الالعبة ال�سابقة
يف ريا�ضة التجديف بقوارب
الكانو ،كاتارينا �سيكويرا،
البالغة من العمر  26عاما،
طفلها �سلفادور ،عقب وفاتها
دم��اغ��ي��ا ب��ـ  56ي��وم��ا ،يف
م�ست�شفى ���س��ان��ت ج���ون يف
بورتو.
وك��ان ه��دف الأط��ب��اء و�صول
احلمل �إلى � 32أ�سبوعا ،وهو
ما كان �سيحدث� ،إال �أن حالة
�سيكويرا تدهورت ،ما دفعهم
�إلى نقلها لق�سم الوالدة لإجراء
والدة قي�رصية قبل ي��وم من
املوعد املحدد.
ودخلت الالعبة ال�سابقة يف
حالة غيبوبة بعد �أن عانت من
نوبة ربو ح��ادة يف منزلها،
و�أعلن الأطباء وفاتها دماغيا
يف  26دي�سمرب املا�ضي،
وكانت �آنذاك يف الأ�سبوع الـ 19
من احلمل ،و�أبقيت على قيد
احلياة بوا�سطة �أجهزة التنف�س
ال�صناعية ،ما �سمح للجنني
بالنجاة داخل رحمها.

• املركبات املستخدمة في أعمال الرعونة

كتب حم�سن الهيلم:
متكن قطاع الأمن العام يف وزارة الداخلية من �ضبط  2من
قائدي املركبات الذين ظهروا مبقطع الفيديو املتداول
على مواقع التوا�صل االجتماعي ويت�ضمن �أعمال ا�ستهتار
ورعونة يف منطقة جابر الأحمد ،بعد تعري�ض حياتهم
وحياة الآخرين للخطر.
وك��ان بالغ ورد �إل��ى غرفة العمليات عن قيام عدد من
الأ�شخا�ص ب�أعمال ا�ستهتار ورعونة يف منطقة جابر الأحمد

وعلى الفور انتقل رجال خمفر جابر الأحمد من قطاع
الأمن العام �إلى موقع البالغ ومتكنوا من �ضبط مركبتني
وحجزهما بكراج املرور الرتكابهما خمالفات ج�سيمة،
ويوا�صل رجال الأمن جهودهم ل�ضبط باقي املركبات التي
ظهرت مبقطع الفيديو.
ودعت وزارة الداخلية املواطنني واملقيمني باالت�صال فورا
على هاتف الطوارئ  112يف حال ر�صد �أي �أعمال رعونة �أو
ا�ستهتار ،م�ؤكدة �أن القطاعات امليدانية بالوزارة تت�صدى
بكل حزم لأي حماولة للخروج على القانون.

عدد سكان األرض
بلغ  7.7مليارات
نسمة

و�صل ع��دد �سكان العامل حتى
� 2019إلى  7.7مليارات ن�سمة،
وذكر تقرير �أممي� ،أن عدد �سكان
املعمورة �سيبلغ  9.7مليارات
ن�سمة مع حلول  ،2050و11.2
مليارا يف .2100
و�أ���ض��اف التقرير ،املعرو�ض
على جلنة ال�سكان والتنمية
التي بد�أت� ،أم�س الأول ،جل�ستها
احل��ادي��ة واخلم�سني ،يف مقر
الأمم املتحدة يف نيويورك� ،أن
منو عدد �سكان الأر���ض يرتافق
ب��ت��زاي��د ن�سبة ال�شيخوخة،
وانخفا�ض معدالت املواليد،
يف ظل ازدياد التو�سع احل�رضي
املت�سارع.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• إبراهيم غلوم شهباز أكبر 98 ,عاما  ,الرجال,
م�سجد الإم��ام املهدي  ,الرقعي ,الن�ساء ,
ح�سينية العرتة الطاهرة  ,الرميثية  ,ق10
��� ,ش��ارع �أب��و حنيفة  ,ج , 101م, 16ت:
.55212822 -99477677- 55778838

• م��وض��ي ص�ن�ي�ت��ان ص�ل�ال ال�ع�ت�ي�ب��ي ،أرم �ل��ة ع�ل��ي محمد

قاضي العتيبي 75 ,عاما  ,الرجال ,الرقة  ,ق7
� ,ش , 11م ,372ت55050078 - 99556000 :
 .55798866• أحمد السيد عبداحملسن السيد عيسى الرفاعي64 ,

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

كلما ذهبت �إلى بريوت لال�ستجمام �أحر�ص يف �أول
يوم يل على م�شوار اعتادته نف�سي وتربمج عليه
عقلي ،فبمجرد �أن �أرتدي بدلتي تقودين قدماي
من غرفتي يف الفور�سيزون �إلى خمرج الفندق،
تبد�أ اخلطوات ب�شق طريقها ميين ًا ثم ي�سار ًا ثم
ميين ًا حتى �أبلغ �آخر ال�شارع ،فرتف�ض كل حوا�سي
اكمال الطريق ,ف�أدخل الى املطعم الفرن�سي
الرائع «مرتوبول» ي�أتي النادل مبت�سما ف�أبادله
االبت�سام و�أطلب �شوربة الب�صل الفرن�سية� ،أ�ضيع
بني ثنايا الب�صل الرقيقة التي امتزجت باجلبنة،
ويتدفق ح�ساء ال�شوربة فتتفتح كل �أوردة ر�أ�سي،
�أغم�ض عيني لأ�صطاد حلظة الإح�سا�س بالتذوق,
ومن ثم �أغادر املطعم ،ب�صلة تقلب واقعي �إلى
خيال �أجمل من كل الأحالم�،إن هذه الب�صلة التي
ا�ستبدلها قوم مو�سى باملن وال�سلوى ,وهي
�أدن��ى كما و�صفها القر�آن،اعتربها �أن��ا حكاية
غريبة عجيبة يف حياتنا كب�رش،ف�إن رائحتها
وهي متكاملة كريهة وجتعل دموعنا تت�صبب اذا
كانت كاملة؟! بينما ال تخلو طبخة �أو طبق يف كل
مطابخ الدنيا منها؟! ف�إن ذوبان الب�صل يف �إعداد
كل الأطباق حمري جد ًا ،فكل الأ�صناف ترتك �أثر ًا
ن�شاهده �إال الب�صلة؟!! فالطماطم ترتك لونها
الأحمر مهما بلغت درجة الغليان ،والبهارات
تبقى ل�سعاتها يف امل��ذاق ،والكركم ت�سيطر
�ألوانه الفاقعة� ،إال �أن كل «احلم�سات» مبا فيها
«احل�شو» تختفي فيه �أجزاء الب�صل وال تظهر �أبد ًا!
رغم وجودها؟! فال طعم له وال كيان له اذا امتزج
مع بقية املقادير؟ فمن ي�شبه الب�صلة يا ترى يف
حياتنا وزواياها؟ وكم �شخ�ص مثل الب�صلة ي�ؤدي
دوره املتخفي ,يف املجتمع ,واالعالم وال�سيا�سة
واالقت�صاد؟ فهو �إن ظهر لنا تنافرنا من رائحته
الب�صلية ،وهو �إن ذاب بني الطبخات دخل كل
ممرات احلياة دون �أن نراه �أو ن�شم رائحته؟ وما
الذي يفعله الب�صل وما ت�أثرياته؟ وهل �أقنعنا
بعدم وجوده رغم وجوده وعلمنا بذلك؟ وملاذا
ننكره ونحن ق��د ر�أي��ن��اه ي�صول وي��ج��ول بني
املقادير؟! �إنها مع�ضلة و �أحجية ال حلول لها وال
تف�سري منطقي ًا ،فنحن نحب الب�صل وال نريده �أو
نريده وال نحبه ،كاملثل ال�شعبي القائل
«حمامتني فوق بيت ..ياكلون حب ال�سبيت
�إن عطوين ما بغيت...و�إن عطو غريي بچيت»

عاما ,الرجال ,ديوان الرفاعي ,ال�شامية,
الن�ساء ,قرطبة  ,ق� , 1ش , 5م, 21ت:
55516710 - 99898919
• أحمد عبداللطيف العبداجلليل 95 ،عاما ,الت�شييع
بعد �صالة ع�رص اليوم  ,الرجال :الرو�ضة,
ق� ,5ش , 60م , 226دي��وان العبداجلليل
 ,مقابل مواقف حديقة جمال عبدالنا�رص
,ال��ن�����س��اء :ال��رو���ض��ة  ,ق� , 5ش , 56م5
,ت- 99666205 - 66650233 - 22522277:
.99021352

ادارة االعالن
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مدير التحرير

عامالت آسيويات في «األوقاف»
لم يتقاضين رواتبهن منذ  6أشهر
كتب �صالح الدهام:

علمت «ال�شاهد» ان ع��دد ًا كبري ًا من العامالت
الآ�سيويات يف قطاع �إدارة الدرا�سات اال�سالمية
ب���وزارة االوق���اف مل يتقا�ضني �أج��وره��ن منذ 6
�أ�شهر.
وقالت م�صادر مطلعة يف ال��وزارة لـ «ال�شاهد» ان
ه�ؤالء «امل�ستخدمات» يعملن يف اخلدمة والتنظيف
يف مراكز حتفيظ القر�آن للفتيات ومل تقم ال�رشكات

ّ
معطل «البصمة»
«الصحة» :إحالة
بمركز صباح األحمد التخصصي إلى التحقيق
اعلن الوكيل امل�ساعد لل�ش�ؤون
القانونية ب��وزارة ال�صحة حممد
ال�سبيعي عن احالة «املوظف»
امل��ت�����س��ب��ب يف ت��ع��ط��ي��ل جهاز
«الب�صمة» و�إحداث ال�رضر به يف

مركز �صباح الأحمد التخ�ص�صي
ال���ى ال��ت��ح��ق��ي��ق الت���خ���اذ كافة
االجراءات القانونية جتاهه مبا
يحفظ حقوق الوزارة.
و���ش��دد ال�سبيعي يف ت�رصيح

�صحايف على حر�ص ال��وزارة على
تطبيق القانون يف جميع املرافق
ال�صحية ،م�شريا الى ان �أنها لن
تتهاون يف حما�سبة كل من ت�سول
له نف�سه تعطيل العمل مبرافقها.

باكستاني انتقم من زوجته بعد تطليقها
 ...وقص لسانها
�ألقت ال�رشطة الباك�ستانية القب�ض على زوج يدعى
جهانغري ،يعي�ش يف م�صطفى �آب��اد ،وذلك بعدما
�أقدم على قطع ل�سان زوجته مبق�ص عقب طالقها ،ثم
و�شوه وجهها.
�رضبها
ّ
وبح�سب و�سائل الإعالم املحلية ،ف�إن الزوج هرب
من م�صطفى �آباد عقب ارتكابه تلك اجلرمية يف حق
زوجته ،ليتم �إلقاء القب�ض عليه يف اليوم التايل.
وق��ال وال��د ال�ضحية �إن زوج ابنته اعتدى عليها
و�شوه وجهها بعد �أن طلقها لفظيا قبل عدة
و�رضبها
ّ
�أيام ،مدعيا �أنه �أراد قتل ابنته.
و�أ�ضاف �إن املتهم دخل منزل العائلة و�أخذ زوجته

118

سكرتير التحرير
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رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

املتعاقدة مع االوقاف ب�رصف رواتبهن ملدة جتاوزت
الـ � 6أ�شهر.
و�أو�ضحت امل�صادر �أن امل�س�ؤولني عن مراكز
التحفيظ طالبوا ال���وزارة بالتدخل وحما�سبة
ال�رشكات املق�رصة وفق ًا للعقود املوقعة مع تلك
ال�رشكات وتطبيق ال�رشوط اجلزائية بالإخالل ببند
من بنود العقد ,مطالبني وزير الأوقاف والوكالء
مبحا�سبة املق�رصين و�إع��ط��اء تلك العامالت
حقوقهن من خالل �رصف رواتبهن.
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القسم الرياضي
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القسم األمني
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القسم الفني
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القسم البرلماني
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ال�سابقة رهينة يف �إحدى غرف املنزل ،ثم ا�ستخدم
املق�ص لقطع ل�سانها وت�شويه يديها ووجهها.
و�أ�ضاف �إنه من ح�سن حظ ابنته �أن والدتها كانت
يف املنزل ،حيث �أ�رسعت �إلى اخلارج وا�ستنجدت
بقريب ،ليقوم بتحطيم الباب و�إنقاذ ابنته من بني
يديه ثم نقلها �إلى امل�ست�شفى ،الفتا �إلى �أنه �إذا مل
يتم جندة ابنته �رسيعا من بني يدي زوجها لكان
قتلها.
و�أكد �ضابط ال�رشطة يف املنطقة� ،ساجد كياين �أنه
مت �إلقاء القب�ض على امل�شتبه به واملق�ص امل�ستخدم
يف اجلرمية بحوزته.
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