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العصفورة

حكايات

س��دد خلولك وال هو كاشف لك سر

وكيل ...زعالن

صارت!...

وخيار فعلك يبثها بالجهار والسر

طايع ألم��رك بليل ل��و تغول ل��ه سر

قفز «غ���زال» قفزة طويلة ،فصار

إن ش��اف ش��وك يخلك ي��دع��ي خله

حديث الغزالن في الغابة ،إذ سيطر

• مال الع�سعو�سي

عليهم ال��ذه��ول ،وق��ال��وا« :شفيه

ان��ح��اش ،خايف من منو ،ال يكون
خايف من القرد إياه»!

أحد وخميس

أ.د .علي الزعبي

وكيل أبدى غضبه أمام الوزير،

القرد قلب الدنيا على الغزال ،ولم

القياديين ،وقال له« :مو قادر

يجد ل��ه أي أث��ر ،فوجد بالصدفة
جدامه غزا ً
ال آخر ،فقال له« :ما كو اال
أنت ،عليك االستعداد»!

الغزال رد عليه« :يبه شوف واحد

الغزال اعتزل الغزالن ،وصك الباب على

غيري ،ال تخرب شغلي ،ولك هدية

خشية من أن يتم العثور على موقعه!

...صارت مخامط!

نفسه ،وقام بتحويل تلفونه مغلق،

أثناء اجتماع مع عدد من

غزال كامل الدسم ،حيلك فيه»!

أسوي أي شيء»!

وسع صدرك

جعفر محمد

• جحا
الموت بعيداً

حقيقة القطاع الخاص!

عن السياسيين

يعرف منتدى املوارد الب�رشية القطاع اخلا�ص
ب�أنه «القطاع الذي ال يتقا�ضى �أفراده دخ ً
ال �أو
�إيراد ًا من خزينة الدولة ،بل يعملون بو�سائلهم
وطرقهم لك�سب معي�شتهم وحت�سني دخلهم
وتطويره بعيد ًا عن املال العام» .هذا النوع من
القطاع هو قطاع حر ومنتج وي�ساهم يف تنمية
اقت�صاد الدولة وال ي�شكل عبئ ًا مالي ًا عليها.
يف الكويت الو�ضع خمتلف متام ًا� ،إذ ان القطاع
اخلا�ص عبارة عن م�ؤ�س�سات عائلية قائمة على
مناق�صات وعقود احلكومة فقط ،وهو بالتايل
لي�س قطاع ًا ُم ِ
نتج ًا بذاته ،بل �إن حرمانه من
هبات وحماية احلكومة دائما ما ي��ؤدي �إلى
زواله وب�صورة �رسيعة جد ًا ! ومن هذا املنطلق
ميكننا �أن نقول ,وب�رصيح العبارة � ،إننا يف
الكويت نتكلم عن قطاع خا�ص غري موجود على
�أر�ض الواقع!
الغريب جد ًا ،وامل�ضحك يف الوقت ذاته� ،أن
�أباطرة ما ي�سمى افرتا�ض ًا بالقطاع اخلا�ص
دائم ًا ما ي�ستجدون الدولة يف �ضخ الأموال
الطائلة لإنعا�ش جتارتهم عن طريق الدعم
املبا�رش «مناق�صات ،عقود ،تخ�صي�ص»,
�أو غري املبا�رش «ا�ستمالك الدولة جلزء من
ا�سهم هذه ال�رشكة �أو ذاك البنك» ،ولكنهم �ضد
�أي دعومات �أو م�ساعدات قد تقدمها الدولة
للمواطنني!
لن�أخذ م�س�ألة «ا�سقاط القرو�ض عن املواطنني»
كمثال حي ,ففي الوقت الذي تو�سل احدهم
احلكومة لدعم م�ؤ�س�سته املالية خ�شية االنهيار،
خرج هذا اجلهبذ االقت�صادي لينظر لنا عن �سوء
�إدارة النا�س ل�ش�ؤونهم االقت�صادية!
«اللي يبط جبدي وجبد كل مواطن كويتي»,
هو �أن هذه الفئة تقتات على خريات الدولة,
يف الوقت الذي جتدهم ينتقدون رداءة و�سوء
احلكومة ليل نهار ،بل ان بع�ضهم �ساهم,
ب�صورة وا�ضحة ,يف �إ�سقاط �إ�شخا�ص حم�سوبني
على ال�سلطة ذاتها !
نقف عند هذا احلد  ..وللحديث بقية.

مواقيت الفجر  3.53الشروق  5.16الظهر  11.47العصر  3.22المغرب  6.18العشاء 7.39
الصالة

النمسا :مبيعات هدايا عيد الفصح
بلغت  235مليون دوالر
قالت غرفة التجارة وال�صناعة
النم�ساوية �أم�س انه مت انفاق نحو
 210ماليني يورو «نحو  235مليون
دوالر» على هدايا عيد الف�صح.
واو�ضح موقع «او اي  »24االخباري
ان الهدايا ت�ضمنت هواتف نقالة
ودراجات كهربائية م�شريا الى انه
جرى اي�ضا بيع  100مليون بي�ضة

ملونة خالل عيد الف�صح الذي يبد�أ
غدا.
وا�صبح عيد الف�صح عند االوروبيني
ب�شكل عام منذ عقود مرت فر�صة
للكثريين م��ن اج��ل ق�ضاء بع�ض
ال��وق��ت م��ع العائلة واال�صدقاء
ال��ق��ادم�ين م��ن م�����س��اف��ات بعيدة
وتزيني املنزل وتلوين البي�ض

كفيف يعبر المحيط

ال��ب��اح��ث�ين ت��و���ص��ل��وا �إل���ى هذه
النتائج بعد درا�سة ا�ستمرت 6
�سنوات ،جمعوا خاللها معلومات
عن � 500ألف مري�ض.
وات�ضح خ�لال ف�ترة الدرا�سة �أن
تناول ما يعادل  76غراما من
اللحوم احلمراء (البقر والغنم
واخلنزير) واملعاجلة ،يزيد من

الشراعي

بعد رحلة ا�ستغرقت عدة �أ�سابيع ،بات
بحار ياباين �أول �شخ�ص مكفوف يعرب
املحيط الهادئ على منت قارب �رشاعي،
ح�سبما �أفادت ال�صحافة اليابانية.
وقد و�صل ميت�سوهريو �إيواموتو «52
عاما» �صباح �أم�س �إلى ميناء فوكو�شيما
على منت مركبه ال�رشاعي البالغ طوله
 12مرتا ،بعد نحو �شهرين على �إبحاره
من كاليفورنيا.
وغادر الرجل املقيم يف �سان دييغو
عند �سواحل والية كاليفورنيا املطلة
على املحيط الهادئ ،هذه املدينة
الأمريكية يف  24فرباير ب�صحبة دوغ
�سميث ،وه��و بحار �أمريكي �ساعده
�شفويا من خ�لال م��ده باملعلومات
الالزمة مبا فيها اجتاه الرياح.
وه���ذه امل��ح��اول��ة الثانية للبحار
الياباين ،فقبل � 6سنوات� ،أجرى
الرجل �أول��ى رحالته لكنها انتهت
ب�رسعة بعدما غرق قاربه �إثر ا�صطدامه
بحوت.

امل�سلوق واال�ستمتاع باحللويات
واطعمة العيد.
و�شهدت املطارات الرئي�سية �أعدادا
كبرية من امل�سافرين �إ�ضافة �إلى
ازدح��ام م��روري على طرق ال�سفر
الرئي�سية مبنا�سبة توجه العديد
من النم�ساويني لق�ضاء عطلة العيد
خارج العا�صمة فيينا.

خطر الإ�صابة مبر�ض ال�رسطان
بن�سبة  ،20%مقارنة بتناول 21
غراما �أو �أقل من اللحوم احلمراء.
كما �أن هذا اخلطر كان �أعلى بن�سبة
 15%عند الذين يتناولون بحدود
 54جراما من اللحوم احلمراء يف
اليوم ،مقارنة بالذين يتناولون
 8غرامات فقط يوميا.

«الدليفري الشبح» يثير
رعب النساء في لندن

بعدما تورط يف  6حوادث اعتداء جن�سي
على ن�ساء ،بينهن قا�رص يف عمر 14
عام ًا ،حتول عامل تو�صيل «دليفري»
�إل���ى �شبح «م��رع��ب» يف العا�صمة
الربيطانية لندن ،بح�سب ما �أكدت
�صحيفة «�صن الربيطانية»
وال يزال «الذئب الب�رشي» طليقا ،حيث
هاجم ن�ساء يتم�شني مبفردهن يف عدة
مناطق من �شمال لندن ،بني  3مار�س
املا�ضي و 18من �أبريل احلايل.
وذكرت ال�ضحايا �أن امل�شتبه فيه كان
يركب دراجة نارية حتمل �صندوقا يف
�آخرها ،وقدمن موا�صفات ت�شري �إلى �أن
عامل تو�صيل هو الذي د�أب على تنفيذ
االعتداءات قبل �أن يلوذ بالفرار.
و�إل��ى جانب الفتاة القا�رص ،هاجم
امل�شتبه فيه ن�ساء تبلغ �أعمارهن 19
و 22و 23و� 29سنة ،وجتري ال�رشطة
حملة وا�سعة يف املنطقة حتى تهتدي
�إلى ُ
«املهاجم».
وطلبت ال�رشطة من كل �شخ�ص يتم�شى
باملنطقة خالل فرتة امل�ساء �أن ي�أخذ
ما وقع باحل�سبان ،ودعتهم �إلى اتخاذ
احليطة واحلذر.
ودعت ال�سلطات كل من توافرت لديه
معلومات ق��د ت��ق��ود للجاين� ،إلى
االت�صال بال�رشطة عن طريق الهاتف
�أو الربيد الإلكرتوين.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• م �ط ��ره ع �ب��دال �ل��ه امل �ش �ح��ن ال� �ع� �ن ��زي ،زوج � ��ة نشمي

ج��اع��د امل��واص��ل  62 -عام ًا � -شيعت  -العزاء
يف امل���ق�ب�رة ف��ق��ط .ت- 55557344 :
.55170777

• جدله ناصر عيد الشريع ،أرم�ل��ة سالم سعود فهيد

الشريع  78 -عام ًا � -شيعت  -الرجال� :ضاحية
عبدالله مبارك ق� 6ش 630م ،13الن�ساء:
خيطان ق� 10ش 11م .36ت.69095696 :

• فوزية حمد مبارك حمود الفنيني ،زوجة مشعل حمد

احلماد  55 -عام ًا � -شيعت  -الرجال� :سلوى
ق� 6ش 103م ،35الن�ساء :الرميثية ق� 3شارع
احمد بن حنبل ج 35م .31ت- 66051130 :
.66871595

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

• فاطمة محمد عبدالله ذياب  56 -عام ًا � -شيعت
 الرجال :حطني ق� 2ش 220م ،26الن�ساء:القاد�سية ق� 7ش 76م .8ت- 55933337 :
.99718882
• صالح عبدالرحيم عبدالكرمي شموه  67 -عام ًا
 �شيع  -الرجال :الرميثية ح�سينية عقيلةالطالبني ،الن�ساء :ح�سينية �آل الر�سول
الرميثية م� 337شارع �أ�سامة بن زيد .ت:
.55966699

• ليلوة سفيح أع��ور ،أرم�ل��ة عطية س��ال��م احل�م��دان -

 81عام ًا  -الت�شييع بعد �صالة ع�رص اليوم
 خيطان ق� 10شارع نا�رص اجلربي م.92ت.55758800 - 90011114 :

ادارة االعالن

97791097
 - 22458900داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

ماليزيا تكرم القارئ الكويتي سلطان

الهادئ على متن مركبه

اللحوم الحمراء تزيد من خطر اإلصابة
بسرطان القولون
اك��ت�����ش��ف ب��اح��ث��ون م��ن جامعة
«�أوك�سفورد» الربيطانية �أن تناول
ال��ل��ح��وم احل���م���راء واملعاجلة
ي��وم��ي��ا ،ول��و بكميات قليلة،
يزيد من خطر الإ�صابة ب�رسطان
القولون.
وت�شري جملة علمية التي ن�رشت
نتائج ه��ذه ال��درا���س��ة� ،إل��ى �أن

من الغباء �أن ي�سجن االن�سان عقله وتفكريه
يف احل��دث ال�سيا�سي اي � ًا ك��ان ه��ذا احلدث
حملي ًا او اقليمي ًا او دولي ًا،فال�سنوات ر�صيده
يف العمر الذي �سيحياه ويعي�شه ,ومن الظلم
للنف�س انفاق �سنوات العمر يف حدث �سيا�سي
او م�ؤامرة،نعم قد يكون من املعقول �أن
يت�أثر االن�سان مبا يدور حوله من احداث،
لكن دون ان ينغم�س يف ما يحري حوله
لطاملا مل تكن له م�صلحة مبا�رشة ،ف�إن
املعتقدات واملبادئ والقناعات والأفكار
والآراء جم��رد �أدوات ي�ستخدمها االن�سان
لبلوغ الراحة ولي�س ال�شقاء ،بينما كل
الهموم التي تعود علينا بالقلق وال�ضغوط
واالكتئاب �ستجدها يف االحداث ال�سيا�سية،
ف�إنني �أراه��ا من م�سببات اجلنون وفقدان
العقل ان يذهب االن�سان وين�ساق للعبة
�سيا�سية جترفه بعيد ًا ع��ن اداء ر�سالته
االجتماعية ،او حترمه من ممار�سة حياته
الطبيعية ب�سبب ما تخلفه من تر�سبات تتعبه
وتلهيه عن ف�صول حياته ،ف�إن كان الدين
افيون ال�شعوب ,ف�إن ال�سيا�سة �سم زعاف
يقتل �صاحبه بثوان م��ع��دودة ،وم��ا كذبة
الن�ضال ال�سيا�سي واال�صالحات ال�سيا�سية
،وم�سميات احلركات الوطنية والتكتالت
ال�شعبية اال وهم كبري ع�ش�ش يف عقول من
�صدق ذل��ك ،وان حماربة الف�ساد من اهل
ال�سيا�سة ما هي اال فكرة تخلى عنها ال�شيطان
لهم ،فكيف للمف�سد ان يحارب ف�ساده؟!
خال�صة ما اريد اي�صاله لك عزيزي القارئ:
ع�ش حياتك وا�ستخدم نعم الله ومواهبه
عليك مبا ير�ضيه ،حتى اذا ما جاءت حلظة
مغادرتك للحياة تكون بعيد ًا عن احل�رسات،
لأن ذاتهم اهل ال�سيا�سة �سيجل�سون يف جمل�س
عزائك لرتتيب �أولوياتهم.

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

104

في ختام مسابقة حفظ القرآن الكريم
كرم االحتفال املاليزي الدويل الـ  61لتالوة
القر�آن الكرمي وحفظه يف ختام فعالياته �أم�س
القارئ الكويتي �سلطان ال�رصام مل�شاركته يف
م�سابقة حفظ القر�آن كامال �ضمن  99م�شاركا من
 86دولة.
وقال ال�رصام ان ذلك جاء لدى تكرمي مدير هيئة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية املاليزية حممد نور الدين
جميع امل�شاركني يف م�سابقتي احلفظ والتالوة
باالحتفال الذي �أقيم على مدى �أ�سبوع كامل.
و�أع��رب ال�رصام عن متنياته جلميع الفائزين
وامل�شاركني يف امل�سابقتني بالتوفيق وال�سداد
م�ؤكدا ا�ستفادته من جتاربهم ومعربا عن �أمله ب�أن
يحالفه احلظ بالفوز يف م�سابقات قادمة و�أن ميثل
الكويت خري متثيل.
وا�ضاف �أن االحتفال املاليزي الدويل لتالوة

القر�آن وحفظه يعترب من �أقدم م�سابقات القر�آن
الدولية حيث يقام منذ  61عاما وا�صفا اياه كذلك
ب�أنه «من امل�سابقات املهمة التي جتمع ع�رشات
القراء من جميع �أنحاء العامل حيث ت�شارك يف
هذه الدورة  86دولة».
يذكر �أن االحتفال املاليزي الدويل الـ  61لتالوة
القر�آن الكرمي وحفظه �أقيم حتت �شعار «تعاطف
الأمة داللة على الرحمة» خالل الفرتة من  15الى
� 20أبريل اجلاري.
و�شهد االحتفال �إل��ى جانب م�سابقتي احلفظ
والتالوة فعاليات �أخرى منها م�سابقات يف اخلط
وكتابة املقاالت الدينية.
و�شارك يف االحتفال املاليزي الدويل وفد من وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية الكويتية برئا�سة
في�صل العنزي وع�ضوية القارئ ال�رصام.

نيجيرية تلد  5توائم بعد انتظار  18عام ًا
ول��دت ام���ر�أة نيجريية خم�سة
�أطفال بعدما ُحرمت من الإجناب
ملدة  18عام ًا ،وذلك خالل عملية
قي�رصية ا�ستغرقت عدة �ساعات.
وقالت وكالة الأنباء النيجريية
الر�سمية� ،إن �أوت�شينا �أوكيغبو
« 42عام ًا» �أجنبت ثالثة ذكور
و�أنثيني ،يف مركز طبي بوالية
كوجي و�سط البالد ،م�شرية �إلى
� ّأن الأم والأطفال اخلم�سة بحالة
�صحية جيدة.
وبينت �أوت�شينا للوكالة�« :أحمد
الله على هذه الهدية� ..إن �صرب
 18عام ًا مل يذهب �سدى».
و�أ����ض���اف���ت «�أوت�����ش��ي��ن��ا» � ّأن
الفحو�صات الطبية التي �أجرتها
يف ال�سابق قد �أظهرت �أنها تواجه

• املواليد في املستشفى النيجيري

�صعوبة يف احلمل التلقائي،
ون�صحها الأط��ب��اء ب���أن ت�سعى
للم�ساعدة الطبية.
و�أو���ض��ح��ت« :لقد جنحت �أخ�ير ًا

الإجراءات اخلا�صة بالتكنولوجيا
الإجن��اب��ي��ة يف م�ساعدتي على
الإجناب من خالل الإخ�صاب داخل
املخترب ،و�أ�شكر الله على هذا».

ثعابين سامة في مكتب رئيس ليبيريا
ا�ضطر رئي�س ليبرييا احل��ايل جنم ك��رة القدم
ال�سابق جورج ويا� ،إلى �أداء مهامه الرئا�سية من
بيته ،بعدما عرث على ثعابني �سامة داخل مبنى
حكومي ي�ضم مكتبه الر�سمي.
ومت��ت مطالبة الرئي�س وم�س�ؤولني حكوميني
�آخرين يف وزارة اخلارجية ،بالبقاء بعيد ًا عن

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

املبنى �إلى حني التحقق من �سالمة املكان وخلوه
من احليوانات ال�ضارة.
وتعد ليبرييا موطن ًا لأنواع من الثعابني ال�سامة،
ويف وقت �سابق من مار�س املا�ضي و�أبريل احلايل،
مت �إغالق املبنى احلكومي نف�سه بهدف التعقيم
ب�سبب الثعابني.

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

الشكاوى
22412015
22458163

22412014
22412017

ايميل إدارة التحرير

info@alshahedkw.com

