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العصفورة

حكايات

طير ملون مسكته بشوق في راحلي

تدوير ...واسع

ضربة ...موجعة!

اخ  ...اختلت ما سمر ظل مستمر راحلي
مناك يا طير واعرف راحتك راحه لي

أبلغ «قرد» سراً ،غزا ً
ال ،وقال له« :الدور
عليك ،استعد ،وتهيأ من اآلن ،حتى
ال تصاب بصدمة عصبية ،وال تقول
ما أحد قال لي»!
وبدأ «الغزال» يتهيأ للضربة القاضية
م��ن ق���رد أراده����ا أن ت��ك��ون ضربة
سريعة ومفاجئة وتقصم ظهره،ما

يا هفوتي صعد مكاني بيوم لك رده

• عبدالرحمن ال�ضويحي

كلمات

د.أحمد طقشة

دفع الغزال إلى التحرك «المضاد»،
كمحاولة أخ��ي��رة للحفاظ على ماء
الوجه!
مقربون نصحوا الغزال ،بأال ينحاش،
حتى ال تكون الضربة مزدوجة ،إال أنه
يفكر بالنحشة!
 ...الضربة ستكون موجعة!

وكيل وزارة انتهى من كشف
يشمل تدويراً واسع ًا
بين القياديين.

وسع صدرك

جعفر محمد

• جحا

سياسة والدتي

نصيحة يونانية للبنان!

يقال �إن اليونان ن�صحت لبنان بـ«الت�ضحية مب�س�ؤولني»
لي�ؤكد جديته يف جتاوز �أزمته احلادة التي تهدد بانهياره.
هذه ن�صيحة لي�ست بجملٍ فقط ،بل ت�ساوي وزنها ذهبا لأنها
ع�صارة خربة اليونان التي عا�شت �أزمة الإفال�س املرة قبل
لبنان .ف�أول م�ؤ�رشات اجلدية حما�سبة امل�س�ؤول املت�سبب
يف الأزمة �أو العاجز عن حلها.
عانى اللبنانيون على مدى � 45سنة منذ احلرب الأهلية
وبعدها الكثري من الأزم��ات،ل��ك��ن احلالية هي الأ�سو�أ
اقت�صادي ًا ومالي ًا واجتماعي ًاَ .ع ْجزُ امل�س�ؤولني وتخبطهم
يفاقمان االخطار واملخاوف وال�شائعات ،فيما املفارقة ان
الكارثة جعلت اللبنانيني يزيدون جرعة النكات ال�ساخرة
بقوة وعمق على زعمائهم وم�س�ؤوليهم ،وهذه عينة منها:
• ما الفرق بني ال�سيا�سة يف لبنان وكرة القدم؟
 يف الكرة يجري اللعب وفق قواعد.• ما الفرق بني ال�سيا�سيني اللبنانيني والبطارية؟
 البطارية عندها على الأقل واحد!+• ما الر�ؤية وما املعجزة؟
 الر�ؤية عندما يقتحم الوحي اجتماع جمل�س الوزراءويخربهم �أن �سيا�ساتهم غلط ،واملعجزة عندما يكت�شفون
ذلك وحدهم.
• م��ا امل�شرتك ب�ين ال�سيا�سيني اللبنانيني والغيوم
ال�سوداء؟
 عندما يختفون تكون الأيام جميلة.• عجوز ت�سري يف طريق كثرية احلفر فتعرثت ووقعت،
بال�صدفة َّمر نائب املنطقة ف�ساعدها على النهو�ض ِ
معقّب ًا:
«لقد �ساعدتك فعديني ب�أنك �ستنتخبيني» .فردت« :ب�س �أنا
وقعت على م�ؤخرتي ولي�س على ر�أ�سي»!
• ما املواد امل�صنوع منها ال�سيا�سي اللبناين؟
 � 50٪أوك�سجني وهيدروجني وكربون وبروتني�..إلخ،و 50٪مكربات �صوت.
• �سيا�سي لبناين يف م�ؤمتر �صحايف�« :أ�ضحك بقوة عندما
�أتذكر �أين يف �صغري كنت �أحلم �أن �أ�صبح حرامي ًا».
 فعلق �صحايف�« :شايف كيف حتقق حلم طفولتك»!• امر�أة تخلع مالب�سها وت�س�أل زوجها«:ماذا يثريك �أكرث:
وجهي �أم ج�سدي؟»
 طالعها الزوج املهموم بت�أمني العمل ولقمة العي�ش منفوق �إلى حتت و�أجاب« :روح النكتة عندك»!
�أما النكتة امل�ؤملة ،ف�إن قارعي طبول الإ�صالح اليوم هم
�سبب الف�ساد� ،أو �رشكاء فيه�،أو �ساكتون عنه!

اعتدت على والدتي  -حفظها الله  -وهي متار�س
بني فرتة وفرتة ،هوايتها املحببة لها يف ت�صفية
اواين املطبخ وبع�ض اغرا�ض البيت ب�شكل عام،
فتبد�أ يومها من املطبخ ثم تنتقل الى غرفنا لرتمي
ما تعتقد �أننا ل�سنا بحاجة له ،وينتهي اليوم
بتنظيف ال�سطح من ال�سكراب املرتاكم منذ ال�سنة
املا�ضية ليحل حمله �سكراب هذا العام ،وبني
�أكوام امل�ستلزمات نتنقل نحن ال�صغار فنجد �شيئ ًا
ي�ضحكنا او يعود الى ذكرى جميلة ع�شناها ،وما
ان ينتهي اليوم وي�سدل الليل خيوط الظالم� ،إال
وقد رتبت والدتي كل �شيء يف املطبخ والغرف
وال�سطح،ويف �صباح اليوم التايل وعادة يكون
يوم اجلمعة ينادي املنادي بلهجة فار�سية «حديد
ي�شرتي ،خ�شب ي�شرتي ،كل �شي ي�شرتي» ،ثم يكمل
عامل ال�سكراب مناداته امللحونة فيقول «بنكة
خربان ي�شرتي�،رسير مك�سور ي�شرتي» فت�أمرنا
الوالدة ب�إيقافه وتبد�أ مفاو�ضات بيع ما جنيناه من
رحلة التنظيف مع عامل ال�سكراب،وتنت�رص والدتي
كعهدي بها يف كل معاركها يف «املكا�رس» �سواء مع
«املهارة» او «چربة اخل�رضا» ونتعلق نحن يف «بدي
الوانيت» حتى يغادر الى �آخر الفريج فنقفز .الآن
وبعد مرور اكرث من �أربعني عام ًا� ،رصت كوالدتي
يف هذا الطبع حيث تعاين زوجتي وكذلك االوالد من
�سطوتي يف رمي كل �شيء ال يحتاجونه،واكت�شفت
انني ل�ست الوحيد الذي انتقل له هذا الطبع بل ان
يل �إخوة ميار�سون ذات النهج يف منازلهم ،حتى
عرفت م�ؤخر ًا انها عادة ب�رشية يعمل بها الكثري،
لكن مل يدر بخلدي ان �سيا�سة الوالدة انتقلت الى
ال�سيا�سيني الذين يعاملون كال�سكراب بني فرتة
واخرى ،كالوزراء والنواب وغريهم،ينتقلون من
املطبخ الى ال�سطح ومنه الى ال�سكراب وكل �شيء
له ثمن.
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«غوغل» احتفل

الجزائرية سمارة
 ...ملكة جمال العرب 2019

بيوم األرض بفيديو
تعبيري للحفاظ
على الكوكب

احتفل حمرك «غوغل» ال�شهري
بيوم الأر�ض ،بتغيري واجهته
الرئي�سية عن طريق ن�رش فيديو
تعبريي بالر�سوم الكرتونية،
يهدف �إلى رفع الوعي البيئي
ل��دى امل�ستخدمني و�أهمية
احلفاظ على الكوكب.
ويظهر الفيديو العديد من
الكائنات احلية النادرة التي
تعي�ش على كوكبنا ومنها
ط��ائ��ر ال��ق��ط��ر���س ال��رح��ال،
والذي يتميز ب�أطول جناحني
ب�ين الطيور احل��ي��ة ،وزه��رة
الزنبق العمالقة وه��ي �أكرب
زهرة مائية ،وح�رشات قافزات
الذيل التي تعي�ش يف الكهوف
وغريها من الكائنات احلية.
وعلقت غوغل على الفيديو
الذي تتجاوز مدته الدقيقتني،
ب���أن��ه��ا اخ���ت���ارت الكائنات
ال�صغرية والفريدة من نوعها
على كوكب الأر�����ض ،والتي
ال يعرف عنها الكثريون من
الب�رش �شي ًئا.

• سمارة
يحيى

توجت اجلزائرية �سمارة يحيى ،بلقب ملكة جمال العرب
 ،2019يف حفل �أقيم بالعا�صمة امل�رصية القاهرة.
وتقدمت �سمارة بال�شكر لل�شعب اجلزائري وذلك من
خالل من�شور يف �صفحتها ال�شخ�صية على «�إن�ستغرام»،
قائلة�« :أنا فخورة جدا �أنني وقفت على هذا امل�رسح يف
م�سابقة بهذا احلجم لأ�رشف بلدي الغايل اجلزائر».
وتابعت�« :شكرا و�ألف �شكرا لكل من �ساندين وفرح
يل من �أبناء بلدي .دمتم يل والله يفرحكم واحد
واحد».
ون�رش موقع امل�سابقة الر�سمي على «في�سبوك»
عددا من ال�صور اخلا�صة بحفل التتويج،
ال��ذي ج��رى اجلمعة ،مع من�شور « :مت
تتويج الأمرية �سمارة بلقب ملكة جمال
العرب  2019على �ضفاف النيل ،والتي
مثلت دولة اجلزائر يف احلفل النهائي..
مربوك للجزائر».
وت�����ض��م ق��ائ��م��ة امل�����ش��ارك��ات يف
املناف�سات على اللقب فتيات من 22
دولة عربية ،يتناف�سن الختيار فائزة
واحدة حتددها جلنة التحكيم.

ينعى

ناصر الواوان

ببالغ الحزن وعميق األسى
المغفور له بإذن اهلل تعالى ابنه الغالي

خالد

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• عجالن غدير سيف عجالن اخلالدي 85 ,عاماً� ,شيع ,الرجال:
االندل�س ,ق� ,5ش ,6م ,164الن�ساء :الفردو�س ,ق,7
�ش ,1ج ,4م ,57ت.99994548 ,97144936 :
• م �ع �ص��وم��ة ع��اش��ور ح �س�ين ك �ن �ك��ون��ي 47 ,عاماً� ,شيعت,
الرجال� :سعد العبدالله ,ق� ,11ش ,171م,101
الن�ساء :الدوحة ,ق� ,4ش ,3م ,18ت,55566995 :
.55995431
• ي��ون��س ح�م��ود ي��ون��س امل �ت��روك 55 ,عاماً� ,شيع ,الرجال:
م�سجد البحارنة ,الدعية ,الن�ساء :الرميثية ,ق,1
�شارع جمعان احلريتي ,ج ,15م.15
• ع �ب��دال �ل��ه ع �ب��داحمل �س��ن ع �ث �م��ان ال �ش��ره��ان 82 ,عاماً� ,شيع,
الرجال :م�رشف ,ق� ,4ش ,3م ,30الن�ساء :بيان,
ق� ,5ش ,2ج ,1م ,19ت.25396662 ,25396777 :
• دروي��ش حسن عبدالله غ�ل��وم 79 ,عاماً� ,شيع ,ح�سينية
العرتة الطاهرة ,الرميثية ,ق� ,10شارع �أبو حنيفة,

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

ج ,101م ,16ت.66888864 ,99602062 :
• شريدة حصيني الثميمة الراجحي 83 ,عاماً� ,شيع ,الرجال:
الن�سيم ,ق� ,2ش ,38م ,10الن�ساء :الواحة ,ق,2
�ش ,3م ,22ت.55556580 ,99011909 :
• ف��وزي ح�س�ين ع�ب��دال�ل��ه ح�ب�ي��ب 51 ,عاماً� ,شيع ,الرجال:
عبدالله امل��ب��ارك ,ق� ,9ش ,929م ,13الن�ساء:
االن��دل�����س ,ق� ,4ش ,6م ,138ت,99525566 :
.55225828
• نوير سعد عبدالله القحطاني 40 ,عاماً ,الت�شيع بعد �صالة
ع�رص اليوم يف مقربة �صبحان ,املنقف ,ق� ,3ش,5
م ,1ت.99080789 :
• ابتسام محمد صبحي أصيل ,أرملة سالم سعد العابر 73 ,عام ًا
 ,الت�شييع �صباح اليوم ,الرجال :الق�صور ,ق,6
�ش ,1م ,11الن�ساء :الق�صور ,ق� ,6ش ,1م,76
ت.96999912 ,60066700 :
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