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يا صقر مالك تقيدني بحبل الفضل

مالي جسد يحمل المعروف لك والفضل
لو أحملك فوق متني ما أقوم بالفضل
م��ا ه��ي ب��أول م��رة ان��ه��اك م��ا تسمع

• عي�سى القطامي

آفاق

العصفورة

إصابة نزيلة برعاية األحداث

وقف قرارات

أثناء محاولتها الهروب
كتب �أحمد احلربي:
ك�شف املتحدث الر�سمي ل��وزارة ال�ش�ؤون ،الوكيل
امل�ساعد ل�ش�ؤون التعاون عبدالعزيز �شعيب عن ا�صابة
نزيلة يف دار رعاية االح��داث بك�رس يف القدم اثناء
حماولتها الهروب من الدار ومت حتويلها �إلى امل�ست�شفى
لتلقي العالج.

وكيل وزارة اقترح على وزير وقف
قرارات أصدرها وزير سابق،

و�أو�ضح �شعيب ان النزيلة دخلت دار الرعاية يف يناير
العام املا�ضي �ضمن حاالت الت�صدع اال�رسي وحاولت
الهروب يف فرباير املا�ضي ،كما حاولت من قبل احداث
ا�صابة يف يدها حتى تنقل الى امل�ست�شفى وت�ستغل
ذلك يف حماولة هروب جديدة ،هذا وقد متت احالة
املو�ضوع من قبل ال��وزارة لل�ش�ؤون القانونية لفتح
حتقيق يف حماولة الهروب.

وتسببت بتعطيل المعامالت.

وسع صدرك

جعفر محمد

أ.د.نورية الرومي

مشروع القانون والهوية السكانية
ال�ضجة التي يفتعلها بع�ض نواب جمل�س الأمة مبن ي�سمونهم «بدون»
بعيدة املرمى وا�ضحة الأهداف ،اذ ال توجد فئة باملجتمعات يطلق
عليها ا�سم البدون اال فيما ندر.
ا�ستهلك هذا املو�ضوع نقا�ش ًا مب�ستويات عدة ،ت�رصيحات رئي�س
اجلهاز املركزي ملعاجلة �أو�ضاع املقيمني ب�صورة غري قانونية
�أو�ضح فيها بالدليل القاطع ان معظمهم ميلكون جوازات بلدانهم
ودولهم �أر�سلت ك�شوف ًا ب�أ�سمائهم ،وذكر ان  90٪منهم ت�سلموا بطاقات
وهويات و�أن قلي ًال منهم رف�ضوا جتديد بطاقاتهم نتيجة ورود عبارات
دالة على جن�سية اقاربهم بالبطاقة ،ومل متنح اال ملن ثبت ان والده
�أو جده او هو �شخ�صي ًا يحمل جن�سية مثبتة ،ا�ضافة الى امتيازات
�أخرى عديدة يت�ساوى فيها مع املواطن الكويتي.
هناك من ي�سعى الى اثارة البلبلة ويدعي اغالق ح�ساباتهم البنكية رغم
تو�ضيح ال�سيد �صالح الف�ضالة ان قانون املعامالت امل�رصفية ي�شرتط
�صالحية البطاقة للمتعاملني من الكويتيني والوافدين واملقيمني
ب�صورة غري قانونية على حد �سواء.
هذا الأمر مرتبط بلوائح وقوانني البالد ال�سارية املفعول على اجلميع.
اال يحرتم ه�ؤالء النواب الر�أي ال�شعبي الذي �رصخ راف�ض ًا مطالبهم
بال�صحافة وو�سائل التوا�صل االجتماعي و�أ�سهب يف هذا املو�ضوع.
مل �أجد باهتمام النواب الذين حملوا راية البدون ان حملوا بفكرهم
وقلبهم م�شاكل الوطن وفكروا ب�إ�صالح الف�ساد فيه ،او توظيف اعداد
اخلريجني املتزايدة القابعني مبنازلهم ،او تكلموا عن ن�سب الوافدين
والعمالة ال�سائبة بال�شوارع ،وطالبوا بت�صحيح اخللل بالرتكيبة
ال�سكانية واال�ستغناء عن الوافد مبواقع غري �رضورية التي قد ي�شغلها
الكويتي بكل جدارة.
بدا جليا للعيان ان وجود امثال ه�ؤالء النواب مل�صالح �شخ�صية
وفئوية ،مرجعها اجلذور والتكوين االجتماعي لهم ،وامل�صلحة
ب�إ�ضفاء اجلميل عليهم ل�ضمان �أ�صواتهم باالنتخابات املقبلة والوالء
بكل �أ�شكاله.
تنامى لل�سمع ان هناك من يتعاون مع ه�ؤالء النواب من املواطنني
بدعم قانون احلقوق املدنية واالجتماعية لغري حمددي اجلن�سية
بدعوة تدخل �أطراف دولية لإقراره .هذا امر خطري جدا مي�س �سيادة
الكويت ،وتدخل �سافر ب�ش�أنها الداخلي ،وخيانة للوطن ،وا�ست�رشاف
لربيععربيقادم،واذاكانتاحدىالتغريداتتخاطبال�سيدالف�ضالة
بن�ص مفاده «قاعدين على قلبك وناطرين �سنة  2021لتدخل املجتمع
الدويل واحلل اخلارجي من منظمات حقوقية وراح نغري الرتكيبة
ال�سكانيةوننزلانتخاباتون�صري�أغلبيةون�سنقواننيون�صوتعليها
ونحرم�أحفادكوعيالهممنجميعاحلقوقالإن�سانيةوالعبثبحقوقهم
وممار�سة اب�شع املمار�سات العن�رصية معهم موت بغيظك».
�أين الدولة من هذه التغريدة؟ وما رد نوابهم الأجالء ومن ي�سعى �سعيهم؟
ملاذا ال تطبق الدولة عليهم الب�صمة الوراثية لتنجلي حقيقة الأ�صول
والوجود؟ م�رشوع القانون الذي تقدم به احد نوابهم ومن يف معيته
يك�شف بجالء عن تخطيط م�ستقبلي للكويت وهويتها ال�سكانية.

العراق وجاراته

مواقيت
الصالة

الكتاب الذي �ألفه «ديك�سون» الوكيل ال�سيا�سي يف
الكويت �إبان اال�ستعمار الإنكليزي مل يكن كتاب ًا
عادي ًا �أو ت�أريخ ًا ملجرد حفظ الوقائع ،بل انه
جتاوز يف تفا�صيله مراحل ت�شكُ ل هذه املنطقة من
العامل ،ولأن «ديك�سون» كان قبل و�صوله الكويت
قد مار�س مهام الوكالة ال�سيا�سية يف النا�رصية ثم
البحرين ،فلقد ت�شكلت لديه املعرفة والإملام ما
مكنه من �صياغة كتابه «الكويت وجاراتها» بعد ان
قرر هو اال�ستقرار فيها ،وبذل جهده القناع امللكة
ببقائه يف الكويت ،كل هذه الق�ص�ص واملواقف
ا�ستح�رضتها �أنا بالأم�س ،حيث �شاهدت اجتماع
برملانات دول اجلوار للعراق يف العراق ،وهي
خطوةٌ و�إن مل ي�شاهدها الرا�صد بعني الر�صد،
فانها تعد متهيد ًا لدخول مرحلة جديدة بني
العراق وجاراته ال�ست ،ف�إن تواجد ايران وتركيا
وحده يعد دعم ًا دولي ًا لقطبي الإقليم ،و�إن وجود
الأردن و�سورية جنبا الى جنب امنا هو م�ؤ�رش
على توافر الإرادة لتحقيق اال�ستقرار ،وما وجود
اململكة العربية ال�سعودية والكويت يف و�سط هذا
التجمع� ،إال �إ�شارة على فر�ص �سيا�سية وا�ستثمارية
ذات قوة �ضاربة ،و�إن احت�ضان العراق جلاراته
ُيعد «�رضبة معلم» �ستعيد التلأل�ؤ الى منطقة
ال�رشق الأو�سط ،ف�إن كانت هذه املرحلة الأولى يف
اجتماع �شعبي متثله الربملانات ،فال �شك عندي
ب�أنها لبنة �أولى حلراك وانفجار ايجابي �سيتبناه
القادة ومن يليهم من ر�ؤ�ساء احلكومات ،و�إن
جهود �سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد يف م�ؤمتر
�إعادة �إعمار العراق ودعمه ي�ؤكد انه من الوا�ضح
ان وجود هذه الكتلة غري العادية ب�رشعية الدول
ال�ست  +العراق� ،سيتمخ�ض عنه ح�ضور دويل
واقليمي قادر علىالتفاو�ض وحتقيق املكا�سب،ولو
عاد ديك�سون للحياة لتناول قلمه و�أوراقه وكتب
«العراق وجاراته ،مرحلة جديدة ب�آليات متجددة
وق���ادة م ��ؤث��ري��ن» ،وعلى امل�ستوى ال�شخ�صي
وبح�سب املعلومات الأولية التي امتلكها ،ف�إن من
وقف �أو يقف وراء هذه اخلطوة ،ودون االف�صاح عن
ا�سمه ،اعتربه انا العب ًا غري اعتيادي يريد اخلري
للعراق وجاراته.

الفجر  3.51الشروق  5.15الظهر  11.47العصر  3.22المغرب  6.18العشاء 7.40

طائرة «الكويتية» ارتطمت بكتلة ثلجية
 ...وهبطت بسالم في بيروت

منطقة صباح األحمد السكنية خالية

حكايات

من الحشرات الناقلة لألمراض

�أع���ل���ن���ت اخل���ط���وط اجل��وي��ة
الكويتية� ،أم�س ،هبوط �إحدى
طائراتها «ب�سالم» وب�شكل طبيعي
يف مطار رفيق احلريري الدويل
يف بريوت بعد تعر�ضها الرتطام
مفاجئ بكتلة ثلجية عابرة.
و�أو���ض��ح��ت ال����شرك��ة يف بيان
�صحايف �أن طائرتها من طراز
�إيربا�ص «اي��ه  »320املتجهة
�إلى بريوت بالرحلة رقم «كي.
ي��و  »501تعر�ضت الرتطام
مفاجئ بكتلة ثلجية عابرة
وهبطت طبيعيا يف املطار وجار
�إ�صالحها من قبل الفرق الفنية
التابعة لل�رشكة.
ويف �سياق اخر �أعلنت ال�رشكة
يف بيان �صحايف منف�صل عن
م��غ��ادرة ط��ائ��رت��ه��ا م��ن مطار
كولومبو ب�سالم دون تعر�ض �أي
من ركباها �أو طاقمها �أو موظفي
ال�رشكة املحللني للتفجريات
التي وقعت �أم�س يف �سريالنكا.

غزال ...مكسور!
سقط «غ��زال» وانكسر
«ضلعه» بعدما حفر
«ق��رد» له حفرة ،وأخذ

يصرخ:
سواها القرد،
ّ
لم أكن أتوقع في يوم
من األيام أن يتآمر علي

هذا القرد!

«ال���غ���زال

المكسور»

��وج���ه إل���ى «طبيب
ت� ّ
ب��ي��ط��ري» ،ف��ق��ال ل��ه:
حالتك صعبة ،أول مرة

• آثار ارتطام الكتلة الثلجية بطائرة اخلطوط الكويتية

أش��وف غ��زا ً
ال يتعرض
لكسر في ضلعه!

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• هاشم يعقوب غافل ع��ري��ان  64 -عام ًا � -شيع -
الرجال :الد�سمة ق 4م�سجد النقي �شارع �أحمد
يعقوب املحميد ،الن�ساء :الرميثية ح�سينية
�أم البنني الأربعة ق� 9ش �أ�سامة بن زيد «جادة
 93م 38عزاء الن�ساء بعد �صالة الع�رص» .ت:
.66388963
• ف ��رج ع�ل��ي ح�س��ن ال�ن�ع�ي�م��ي  26 -عام ًا � -شيع -
الرجال :عبدالله املبارك ال�شارع العام بني
ق 6وق ،7الن�ساء :القرين ق� 5ش 15م .36ت:
.97110699 - 99755746
• بدرية ناصر النجدي  84 -عام ًا � -شيعت  -الرجال:
الفيحاء ق� 9ش 92م ،5الن�ساء :ال�شامية ق� 6ش
عبدالله املجرن الرومي م .21ت99271500 :
.66111546 -

أجاب الغزال :والحل؟

• عبدالله سالم عبدالوهاب يوسف املسلم  38 -عام ًا
 الت�شييع بعد �صالة ع�رص اليوم  -الرجال:ال�شويخ ديوان القناعات ،الن�ساء :املن�صورية
ق� 1ش 13م .11ت.99800540 - 66699156 :
• عبدالرحمن سعود عبدالعزيز احل�س��اوي  58 -عام ًا
 �شيع  -الرجال :امل�سيلة ق� 1ش التعاون م7«بجانب فندق اجلمريا  -ديوان املرحوم مبارك
عبدالعزيز احل�ساوي» ،الن�ساء :م�رشف ق6
�ش 8م .34ت.99999205 :
• محمد ش��اي��ع فهد ال�ع��ازم��ي  84 -عام ًا � -شيع -
جابر العلي ق� 6ش 21م .28ت- 99990793 :
.99990470
• مبارك سالم الوليد  80 -عام ًا � -شيع  -الق�رص
ق 3ج 6م .11ت.55611000 - 50503060 :

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

ادارة االعالن

97791097
 - 22458900داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

• القطان والطبيخ خالل جولة في منطقة صباح األحمد السكنية

كتب �صالح الدهام:
�أعلنت الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
ال�صحة العامة ب���وزارة ال�صحة
د .ماجدة القطان عن خلو منطقة
�صباح الأحمد ال�سكنية من احل�رشات
الناقلة للأمرا�ض.
و�أك����دت ال��ق��ط��ان خ�لال ت�رصيح
�صحايف على هام�ش اجلولة التي
قامت بها برفقة مدير م�رشوع

مكافحة القوار�ض واحل�رشات د.
�سامية الطبيخ ،يف منطقة �صباح
الأحمد ال�سكنية� ،أن نتائج عمليات
الر�ش الدورية ملكافحة احل�رشات
التي قامت بها وزارة ال�صحة وجمع
العينات من املنطقة �أ�سبوعيا،
تبني الإ�صابة باحل�رشات الزراعية
فقط ،وال يوجد �أي ح�رشات ناقلة
للأمرا�ض نتيجة العوامل الطبيعية
مثل «�أ�شعة ال�شم�س».

بروش مرصع بـ 11ألماسة ...هدية إليزابيث

رد ع��ل��ي��ه ال��ط��ب��ي��ب

للمولود الملكي

صعب ...ما أقدر أسوي

ك�شف خبري الأملا�س والأحجار الكرمية جرانت
موبلي ،عن هدية امللكة �إليزابيث ،قائال� :إنها
�ستكون الأكرث متيزا ،متوقعا �أن تقدم برو�ش ًا
مر�صع ًا بالأملا�س ت�ألقت به خالل منا�سبات
ر�سمية عدة للحفيد امللكي ،وهو برو�ش «زهرة
بوت�سوانا»  ،Botswana Flowerوالذي منحه
رئي�س بوت�سوانا للملكة �إليزابيث عام ،2007
وي�ضم  11ما�سة مثبتة على قطعة من الذهب
الأ�صفر.
وقال موبلي ملجلة � Marie Claireإن الربو�ش
�سيكون ذا داللة مميزة للأمري هاري وزوجته
ميغان؛ �إذ �إن بوت�سوانا هي الدولة التي ق�ضى
فيها الزوجان �أول �إجازة لهما يف بداية العالقة،
كما �أن بوت�سوانا هي بلد املن�ش�أ للأملا�سة التي
تعلو خامت زواج ميغان ماركل.

ال���ب���ي���ط���ري :ع�لاج��ك
لك أي شيء!

«الغزال المكسور» قال
لرفاقه ال��غ��زالن :الزم
أنتقم من القرد اللي
يلعب على الحبلين!

• جحا
هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

و�أكدت �أن وزارة ال�صحة بالتعاون
مع جميع اجلهات املخت�صة ت�سعى
لو�ضع احللول للتخل�ص من الغطاء
الزراعي والذي يعترب بيئة منا�سبة
لتوالد وتكاثر وا�سرتاحة للح�رشات
الزراعية ،ف�ضال عن و�ضع احلل
مل�شكلة ت�رصيف املجاري بطريقة
�صحيحة ،وذل���ك لتوفري �سبل
ال��راح��ة والطم�أنينة للمواطنني
قاطني تلك املنطقة.

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

املرصع
• البروش
ّ

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

• امللكة إليزابيث

الشكاوى

22412015
22458163

22412014
22412017

