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حكايات

يا باهي الخد وصلك صوبنا عوده

العبَ ...ي َله

ال اتعذب الروح ارحم من ذوى عوده

يا منية القلب عندي صدتك عوده

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

من وحي القلم

عويد الصليلي

ريوق ...الموظفات

لعب «قرد» لعبة «اضرب واهرب» ,لكنه
سقط بأيدي «غ��زال» ,فأمسك برقبته
وقال له :تبي تنحاش ,نسيت انك قرد
مهما تطلع وإال تنزل ,مشكلتك مو
عارف حجم نفسك!
رد القرد « :آسف يا غزال ,انا ما لي ذنب,
الثور قال لي طق الغزال ,وأنا طقيتك»!

ثالث موظفات في وزارة خدمات
يغلقن يومي ًا مكاتبهن ساعة لتناول

رد الغزال :ما ألومك ألنك «عبيط»!
ام��ا ال��ق��رد الثاني فقد ظ��ل «يلعب»
بذيله ,حتى «بط الجربه» وقال لغزال
إذا عطيتني اللي ابيه راح أصارحك بكل
شيء!
رد الغزال« :أنا ما اتعاون مع مهرجين...
اطلع بره!

«الريوق» رغم تكدس المراجعين
أمام مكاتبهن.

وسع صدرك

جعفر محمد

• جحا

جزاء سنمار

�سنمار مهند�س بيزنطي ين�سب له بناء ق�رص اخلورنق ال�شهري
وي�رضب به املثل ال�شهري «جزاء �سنمار» حيث انه عند انتهائه
من بناء الق�رص قال للملك النعمان �إن هناك حجرا لو زال
ل�سقط الق�رص كله ،و�إنه ال يعلم مكانه غريه ،فما كان من
امللك النعمان �إال �أن �ألقاه من �أعلى الق�رص ،كي ال يخرب �أحدا
عن ذلك احلجر!
يف الكويت وبعد �صدور مر�سوم ال�رضورة لل�صوت الواحد وهبوب
الرياح العاتية للربيع العربي واطاللتها على البالد انق�سم
ال�شارع �إلى ثالثة �أق�سام ،حيث اندفع الأول لركوب تلك املوجة
اخلادعة فخرجوا �إلى ال�شوارع باملظاهرات واالعت�صامات
وغريها من و�سائل الفو�ضى فجاء املطبلون واملنافقون
واملتم�صلحون ال�ستغالل تلك الأزمة لتحقيق املزيد من الرثاء
واملنا�صب والهبات وهم الق�سم الثاين  ،فيما كان الق�سم الثالث
وهم اغلب اهل الكويت راف�ضني لتلك الفو�ضى متم�سكني بنظام
احلكم وم�ؤ�س�سات الدولة دون �أن ينغم�سوا يف وحل االبتزاز
خلف الكوالي�س كما فعل الآخرون!
�سقط الربيع العربي وتبخرت �أحالم الواهمني من احلزبيني
والنواب ال�سابقني ومنا�رصيهم بتحقيق �أجنداتهم ال�سيا�سية
 ،وحققت احلكومة ما كانت ت�سعى له من ا�ستقرار وهدوء يف
امل�شهد ال�سيا�سي واالقت�صادي بف�ضل دعم املخل�صني لها ،فقامت
مبكاف�أة املبتزين وامل�صلحچية على ح�ساب ا�صحاب املواقف
ال�صلبة ،فخرجت علينا تعيينات بالربا�شوت من وكالء ومدراء
هيئات و�أع�ضاء جمعيات و توزيع مزارع ال تعد وال حت�صى
ل�شخ�صيات مل يكن لهم دور وال ت�أثري �سوى كلمتني تقاالن يف
جتمع بديوانية ال يح�رضها �سوى � 5أ�شخا�ص!!
ازدواجية املعايري يف املعاملة من قبل احلكومة وقياداتها
انك�شفت من خالل جتاهلها التام لأ�صحاب املواقف ال�صادقة
والذين كانت مواقفهم م�شهودة يف الدفاع عنها وعن النظام
عندما حتملوا النقد والتجريح وال�شتم يف �سبيل الوطن ،فقلبت
لهم احلكومة ظهر املجن!
فمن �أراد منهم «تخلي�ص معاملة» وذهب لأحد القياديني يف
احلكومة �سيتم جتاهله و�سيجد الأبواب مو�صدة �أمامه لأن مواقفه
م�ضمونة  ،ولأن احلكومة ووزراءها وقيادييها �سنوا �سنة �سيئة يف
اال تنجز اي معاملة �أو يعينّ مواطن يف �أي جهة من جهات الدولة
�أو ينقل �إال من خالل �أن يذل نف�سه لدى �أع�ضاء جمل�س االمة ،
ف�أ�صبح املواطن املخل�ص ي�شعر بالغربة يف بلده لأن معامالته
معطلة وال ميكن �أن تنجز �إال بالذهاب الى النواب والذين كان
منهم يف بداية الربيع العربي من يوجه �سهامه امل�سمومة جتاه
النظام واحلكومة جماملة لهوى ال�شارع �آنذاك!
فهل ج��زاء الإح�سان �إال الإح�سان �أم �أن اجل��زاء هو جزاء
�سنمار؟!

األذكياء واألغبياء
�سيطرت �أم�يرك��ا على ال��ق��رار الدويل
منذ اختطافها م�ؤ�س�سة ع�صبة الأمم
وحتويلها الى الأمم املتحدة ،ف�صفقنا
لأمريكا وهرولنا وراء نظرياتها يف
ال�سيا�سة واالقت�صاد ،وعندما تعاظم
بالندية
دور االحتاد ال�سوفيتي ومتثل
ّ
لأمريكا تدافعنا ال�ستقبال نظرياته
وقيمه و�صفقنا له كثرياً ،ثم جاءنا
التنني ال�صيني مبناكفاته للأمريكان
والرو�س،و�صناعاته العمالقة فطوينا
اخلطوات اثر اخلطوات نالحقه ون�صفق
له ونغني ل��ه ،وم��ا ان تكاتفت دول
اوروب��ا لتعيد ما�ضيها اال�ستعماري
بهيئته اجلديدة ،هرعنا نت�صور معهم
ون�ستلهم خططهم لتعديل اعوجاج
العقل االم�يرك��ي ،ومعاجلة النظام
الذي خلفته رو�سيا ،ومواكبة العامل
بتطوير م��ا ت ��أخ��ر ب�سبب ال�صني،
و�صفقنا ورق�صنا لهم ومعهم ،ويف كل
حقبة �سيطرت فيها القوى االربع ،كنا
ن�شرتي ال�سالح ال��ذي يبيعوننا اياه
على انه االف�ضل ،فتحولت جيو�شنا
ال��ى «خم��ل��ط» على غ���رار املك�رسات
الإيرانية! وحني امتلأت م�ستودعاتنا
بال�سالح والذخرية املتنوعة ،قررت
ال��ق��وى العظمى جمتمعة حماربتنا
ورق�صنا
ف�صفقنا
بالتكنولوجيا،
وارتفعت ا�صواتنا بالغناء وا�ستقبلنا
�سالحهم اجلديد ب�أريحية ،ومع كل ذلك
ننعت �أنف�سنا بالأذكياء وب�أن الغرب
ه�ش وغبي.
مواقيت الفجر  3.41الشروق  5.07الظهر  11.45العصر  3.21المغرب  6.25العشاء 7.48
الصالة

حجز قوة «الداخلية» استعداداً لشهر رمضان
كتب حم�سن الهيلم:

�أ�صدر وكيل وزارة الداخلية الفريق ع�صام النهام
تعميم ًا بحجز منت�سبي قوة «الداخلية» يف عدد من
القطاعات االمنية وذلك ا�ستعداد ًا ل�شهر رم�ضان.
وكانت «الداخلية» قد و�ضعت خطة امنية مدرو�سة
لت�أمني امل�ساجد ودور العبادة واال�سواق واالماكن
العامة كما �شملت اخلطة تكثيف التواجد املروري
ل�ضمان ان�سيابية احلركة.
وت�أتي هذه اال�ستعدادات االمنية تنفيذا لتوجيهات نائب

رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية ال�شيخ خالد
اجل��راح وال��ذي �شدد على ��ضرورة اليقظة امل�ستمرة
وفر�ض ال�سيطرة االمنية.
وت�أتي هذه اخلطة االمنية بقيادة وكيل وزارة الداخلية
الفريق ع�صام النهام حيث ان ابرز القطاعات امل�شاركة
هي االمن العام والعمليات واملرور واالمن اجلنائي.
و�أكدت م�صادر ان «الداخلية» �ستحارب كذلك ظاهرة
الت�سول حيث �سيتم ابعاد اي �شخ�ص متورط يف ذلك.
وقد اتخذت ال��وزارة كافة االج��راءات واالحتياطات
االمنية ل�ضمان جناحها وفق منظور امني متكامل.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

• عدنان عبدالصمد يوسف علي نقي,

 74عاما�ُ ,ش ِّيع ,الرجال,الد�سمة,
م�سجد النقي ,الن�ساء,املن�صورية,
ق� ,1ش ,14م ,9ت.99031224:
• علي عبداللطيف علي مال 37 ,عاما,
ُ�ش ِّيع ,الرجال :م�سجد الوزان,غرب
م�رشف,الن�ساء :ال��ع��دان ,ق,3
�ش ,36م ,6ت.50290005:
• ح �م��د أح �م ��د اس �ح ��ق ال� �ع ��ام ��ري20 ,
عاما�ُ ,ش ِّيع ,الرجال :خيطان,
ق��� ,3ش��ارع ب��ن طفيل ,م,113
الن�ساء :العدان ,ق�,2ش ,4م,12
ت.60037268 - 99333273 :
• بندر سليمان عبدالله السعدي44 ,
عاما�ُ ,ش ِّيع ,الرجال :الدوحة,
خيمة بجانب بنزين الدوحة,
ال��ن�����س��اء :ال�صليبخات ,ق,4
�ش ,114ج ,1م� ,39شقة  ,1ت:
.94022888

• س�ع��دي��ة م�ح�م��د ع�ب��دال��رح�م��ن ق ��راده،

أرم� � �ل � ��ة ص� ��ال� ��ح ع � �ل ��ي ال� � � ��دوس � � ��ري70 ,
عاما�ُ ,ش ِّيعت ,الرجال,الرو�ضة,
ق� ,4شارع م�شاري الرو�ضان,
دي��وان معيوف جملي ,الن�ساء,
الرميثية ,ق� ,8ش ,82م ,8ت:
ت-99587400 -97475581 :
.55666124

• م�ن�ي��رة م�ج�ح��م م�ه�ن��ا ال�س�ه�ل��ي ،زوجة
س� �ع ��د ع� �ب ��دال� �ل ��ه اجل � ��اب � ��ر 65 ,عاما,

ُ�ش ِّيعت ,الرجال ,ابوحليفة ,ق,2
�شارع �سامل �صباح ال�سامل ,ديوان
اجلابر ,الن�ساء� :صباح ال�سامل,
ق� ,10ش ,1ج ,6م ,44ت:
.25516789 -99121227
• م�ح�م��د س�ل�ي�م��ان أح �م��د ك �م��ال34 ,
عاما�ُ ,ش ِّيع ,الرجال :بنيد القار,
ح�سينية حاج عبا�س مريزا ح�سني,
�شارع بور�سعيد,الن�ساء� :صباح
ال�����س��امل ,ق� ,13ش ,2مقابل
ج��ادة  ,2م ,7ت-66430059 :
.99713135
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• خالل تدشني السفينة

معهد األبحاث ّ
دشن سفينة «المستكشف»
كتب فار�س عبد الرحمن:
قام فريق من معهد الكويت للأبحاث
العلمية ير�أ�سه املدير العام د.
�سمرية عمر ،وفريق امل�رشوع د.
حم�سن احل�سيني ود .تركي ال�سعيد

إحباط تهريب  140ألف حبة مخدرة من جمرك العبدلي
كتب حم�سن الهيلم:
متكن رجال جمرك العبديل م�ساء �أم�س الأول من �إحباط
تهريب كمية كبرية من احلبوب املخدرة خمب�أة بطريقة
فنية متقنة يف «اكزوز» با�ص للركاب.
وذكر مدير �إدارة اجلمرك الربي م�شعان الأدع�س� ،أن �أحد
املفت�شني ا�شتبه يف �سائق با�ص خليجي قدم من العراق,
وعليه قام املفت�ش ب�إنزاله وتفتي�ش البا�ص حيث مت
العثور على خمب�أ احلبوب املخدرة،
و�أ�ضاف �أنه مت التوا�صل مع نائب املدير العام ل�ش�ؤون
املنافذ ال�شيخ في�صل ال�صباح والذي انتقل �إلى جمرك
العبديل للإ�رشاف على ح�رص احلبوب املخدرة والتي
مت اخفا�ؤها بطريقة �رسية وفنية �شديدة التعقيد ،م�شري ًا
�إلى �أن املهرب قام مب�ساعدة فنيني بتجزئة «االكزوز»،
بحيث متت جتزئته �إلى ق�سم لإخراج العادم ،وق�سم �آخر
�أعده كمخزن للحبوب.
وبح�رص امل�ضبوطات تبني انها تبلغ نحو � 140ألف حبة
نوع كابتغون ،م�شري ًا �إلى انه جرى التوا�صل مع الإدارة
املعنية يف وزارة الداخلية ال�ستالم املهرب وامل�ضبوطات
ال�ستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.
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سكرتير التحرير
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رئيس قسم االقتصاد
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رئيس قسم المحليات

بتد�شني �سفينة �أب��ح��اث املعهد
اجل��دي��دة «امل�ستك�شف» يف حو�ض
البناء التابع ل�رشكة البوم للمعدات
البحرية والغو�ص يف مدينة فيغو
ب�إ�سبانيا ،وذلك لقرب االنتهاء من
�أعمال الت�صنيع يف ال�سفينة.

وقد �شارك يف حفل التد�شني الأويل
�سفري الكويت لدى �إ�سبانيا عيادة
ال�سعيدي ،ورئي�س ال�رشكة عادل
ال�سميط ،واملدير العام م .علي
ال�شخ�ص ،وم��دي��ر امل����شروع يف
ال�رشكة م .عبد الرحمن حجازي.
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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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• جانب من املضبوطات

التوزيع واالشتراكات
تلفون22460300 - 22457800 :
داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

الشكاوى
22412015
22458163

22412014
22412017

ايميل إدارة التحرير

info@alshahedkw.com

