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العصفورة

وفاة مواطن في حادث انقالب على «السابع»

ي��ا ص��اح ع��دا ال��رف��اق��ه بالحجي عدهم

تقرير ضد قيادي

كتب فا�ضل الف�ضلي:

وت��ع��رف رب��ع ال��رخ��ا م��ال��ك ق��در عدهم

رفع وكيل وزارة تقريرا للوزير ،ضد

تويف مواطن يف حادث انقالب �سيارة «رباعية
الدفع» على طريق الدائري ال�سابع اجتاه
الكويت.
وورد بالغ الى مركز عمليات الإدارةالعامة
للإطفاء يفيد بوقوع حادث انقالب على طريق
الدائري ال�سابع باجتاه الكويت  ،وعلى
الفور مت توجيه مركز اطفاء اجلليب بقيادة
الرائد فواز املطريي
وعند الو�صول تبني ان احل��ادث عبارة عن
انقالب مركبه رباعية الدفع ووفاةقائدها.
وقد قام رجال االطفاء بتعامل مع احلادث
ومت ت�سليم املتويف ال��ى االدل��ة اجلنائية
وتواجد مبوقع احلادث رجال وزارة الداخلية
و فرق الطوارئ الطبية .

رب���ع ال��ف��راغ��ات ع��ن��د ال��ن��اي��ب��ه عدهم
الطيب محفوظ عند رف��اق��ت��ه وأهله
• فهد راشد بورسلي

آفاق

أ.د.نورية الرومي

قيادي،بعدما تبين انه غير قادر على
ادارة العمل ،اضافة إلى كثرة غيابه.

حكايات

• املركبة بعد انقالبها

قرد...مبيوع!

السلطة والقبيلة

«الهوية القبلية املبنية على البداوة تعرقل ا�ستقرار الدولة ،ان
القبيلة �إذا قوي �سلطانها �ضعف �سلطان الدولة ،و�إذا قوي �سلطان
الدولة �ضعف �سلطان القبيلة ،وال ت�ستقيم ال�سلطة والقبيلة ف�إما
ال�سلطة �أو القبيلة «ابن خلدون».
كالم املفكر «ابن خلدون» نظرية اجتماعية را�سخة من عهده �إلى
عهدنا ،لهذا ما يحدث الآن من تع�صب قبلي �سافر لن�صو�ص الد�ستور
الذي �ألغى وجود القبلية و�ساوى بني �أبناء ال�شعب �سوا�سية،
وجعلهم مت�ساوين باحلقوق والواجبات فتال�شت القبلية ودخل
جمتمعها عهد املدنية والتطور ال�رسيع الذي ق�ضى على ال�صحراء
وثقافتها وخيامها ومراعيها ب�إبلها وغنمها ،وا�ستبدلوها بالعلم
وال�سكن والق�صور والأجهزة الإلكرتونية وتربعوا على مقاعد
وظائق الدولة وال�رشكات التجارية فلم ي�صبح للقبلية وجود.
وبعد فرتة من الزمن وحلاجة ابنائها لال�ستحواذ على املراكز
القيادية ورغبتهم يف دخ��ول معرتك االنتخابات النيابية،
ولعدم وجود �أر�ضية �صلبة متكنهم من الوقوف عليها ،جل�أوا
�إليها بعبارات «تكفون» و�أنا ابنكم ومنكم وفيكم ،وتبعها رمي
«العقال» فوق الر�ؤو�س ،وخلع «الغرت» ،ومل يتبق من مالب�سهم
�إال الد�شدا�شة ورمبا ي�ضطرون يوم ًا خللعها.
بهذا الأ�سلوب ت�صاعدت �أحالمهم وحتققت بال علم يدعمهم وثقافة
يخاطبون عقول النا�س بها ،دون اح�ترام مل�ؤ�س�سات الدولة
املدنية وقوانينها ،ان�سحبت هذه الفو�ضى على االنتخابات
الطالبية باجلامعة لأنهم يرون فيهم مثلهم الأعلى ،وقد �ساعدهم
يف ذلك �ضعف احلكومة عندما �أر�ست «نظرية املحا�ص�صة»� ،إ�ضاء
للقبائل ،ومل تدر �أنها تقرب الكربيت من الفتيل خلطر قادم.
املحزن �أنهم ال يقر�أون التاريخ ،ولي�س لهم ر�ؤي��ة �سيا�سية
منبثقة منه لر�سم احلا�رض وا�ست�رشاف امل�ستقبل ،لأنهم يفكرون
بارتباطهم بالكر�سي وال يفكرون بعد زواله عنهم.
ما حدث من جتمع كبري لقبيلة العوازم جلمع ماليني من الأموال
فدية ملن قتل باجلرم امل�شهود والرت�صد �سيدة كويتية ،كان
االجدر باملجرم ان يقتل من ب�سببها �أقبل على جرمية يعاقب
عليها القانون بال�سجن امل�ؤبد ،ون�ص القر�آن الكرمي بالآية:
«ولكم يف الق�صا�ص حياة يا �أولى الألباب» فهو ي�ستحق ما ن�ص
عليه القر�آن الكرمي ،وهي التي يجب قتلها لأنها �أغ�ضبت الله
قبل �أن تغ�ضبه.
وتكيل حكومتنا الر�شيدة مبكيالني فهي غفور رحيم على
البع�ض ،و�شديدة العقاب على الآخ��ري��ن الذين يحرتمون
القوانني ،لقد و�ضعت نف�سها يف دائرة الت�سا�ؤل ال�شعبي فهل
ت�سمح لآخرين كما �سمحت لهم؟ خا�صة بعدما بد�أت قبائل �أخرى
تطالب مبثل ما طلب غريها .وهل ت�سمح بتجمع �شعبي يعرب عن
ا�ستيائه مما �آلت �إليه الأو�ضاع بالكويت؟
�أوجو من احلكومة الر�شيدة قراءة ما ذكره «ابن خلدون» بتمعن
ففيه در�سو م�ستفادة لهم.

شاف «ق��رد» نفسه ،أم��ام أس��د ،فقال« :أنا
ق��وي ،وم��ا يهمني اح��د ،يكفي ان غزالة

واقفة وياي ،إال أن األسد «عداها له» ،فقال:
«سأعطيك فرصة ثانية ،وخلك خوش قرد،

وإال سأفترسك وأفترس اللي جابوك»!

وطنش ال��ق��رد ،األس��د بإيعاز م��ن الغزالة،

وبالصدفة طاح عليه يستمع الى نصائح من

الغزالة ،وبمجرد أن لمحته الغزالة انحاشت،
فأمسك األس���د ب��ه ،وزأر بوجهه ،فقال:
«شسالفة أمك ،شفت الغزالة خلتك بروحك

وانحاشت»!

رد القرد« :الغزالة قالت لي :يعني راح يقص
ذيلك»!

األسد هجم على القرد ،وقص ذيله ،فقال له:

«الزم تعرف عدوك من صديقك ،وأنا مو قاعد

أعطي دروسا بالمجان»!

الغزالة سمعت عن قطع ذيل القرد ،فقالت
له« :اليكون األسد سأل عني»!

....الغزالة باعت القرد!

لندن تتصدر مدن العالم بعدد األغنياء

مواقيت
الصالة

الفجر  3.28الشروق  4.57الظهر  11.44العصر  3.20المغرب  6.31العشاء 7.58

أكبر مهرجان ضوئي في األلب

في العارضية

وركّ ��زت �أعمال فنية �أخ��رى على
واملد واجلزر ،وكذلك
�أهمية القمر
ّ
ّ
بث فيديوهات تربز دور املياه يف
تاريخ الب�رشية.

و�شهدت جبال الألب بع�ض الظواهر
نتيجة التغيرّ ات املناخية مثل
تكرار الفي�ضانات واالنهيارات
اجلليدية.

نجاة ركاب طائرة هبطت في ميانمار
من دون عجالت

متكن قبطان طائرة يف ميامنار من الهبوط بطائرته
من دون فتح عجالت الهبوط� ،أم�س ،وذلك من دون
الت�سبب يف وقوع �إ�صابات بني ع�رشات الركاب وطاقم
عمل الطائرة .ونقلت و�سائل �إعالم حملية عن �إدارة
الطريان املحلي القول �إن الطائرة التابعة للخطوط
القادمة من ياجنون �إل��ى مانداالي هبطت� ،صباح
�أم�س ،من دون فتح عجالت الهبوط.
وتردد �أن الطائرة كانت تقل  82راكب ًا وطاقم عمل

م�ؤلف من �سبعة �أ�شخا�ص.
ونقل موقع ميامنار  11الإخباري املحلي عن �سلطات
الطريان القول �إن قبطان الطائرة ،الذي يعمل �أي�ض ًا
معلم ًا جوي ًا ،بقي يف ال�سماء عقب �أن �أدرك امل�شكلة من
�أجل ا�ستنزاف الوقود ،بعد ذلك قام مبناورة هبوط.
وي�شار �إل��ى �أن��ه من دون عجالت الهبوط ،ت�ضطر
الطائرة للهبوط على العجالت اخللفية وا�ستخدام
جزءها ال�سفلي لدعم اجلزء الأمامي.

• عبدالله عابد عبدالله عبدو 55 ,عام ًا� ,شيع,
الرجال� :صباح االحمد ,ق� ,4ش ,427م,347
الن�ساء :ال�صباحية ,ق� ,3ش ,7م ,813ت:
.50887819 - 96637342
• عبدالله محمد إب��راه�ي��م بهبود 69 ,عام ًا,
�شيع ,الرجال :مبارك الكبري ,ق� ,1ش,7
م ,28الن�ساء :العدان ,ق� ,2ش ,29م ,12ت:
.55537270

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

ادارة االعالن

97791097
 - 22458900داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

كتب حم�سن الهيلم:

كتب حم�سن الهيلم:

تعاملت فرق االطفاء �صباح
�أم�����س م��ع حريق ان��دل��ع يف
مطعم مبنطقة العار�ضية
ال�صناعية.
وف التفا�صيل تلقت غرفة
يِ
عمليات االدارة العامة لالطفاء
ب�لاغ��ا يفيد ب��وج��ود حريق
مطعم يف العار�ضية ال�صناعية
وانتقل على الفور رجال مراكز
اطفاء العار�ضية واجلليب �إلى
موقع البالغ وعند و�صولهم
تبني ان احلريق ب�سيط مبدخنة
املطعم ,فتم التعامل معه من
قبل الفرقة دون اي ا�صابات
تذكر.

متكنت فرق الإدارة العامة للإطفاء
من �إخماد حريق وق��ع يف بناية
مبنطقة الفروانية.
وك���ان ق��د تلقى م��رك��ز عمليات
الإدارة العامة ل�ل�إط��ف��اء يفيد
ب��ان��دالع ح��ري��ق ع��م��ارة مبنطقة
الفروانية و على الفور مت توجيه
مركز اطفاء الفروانية الى احلادث
بقيادة املقدم م�شاري التورة وعند
الو�صول تبني ان احلريق عبارة
عن مهمالت عند مدخل العمارة,
ومتت مكافحة النريان واحلد من
انت�شارها دون وقوع اي ا�صابات
تذكر ،وجارى التحقيق باحلادث
ملعرفة ا�سباب احلريق.

بعض جراحات
استئصال المرارة
غير ضرورية

مركبة صينية تجري استكشافات علمية

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

قطعت املركبة القمرية «يوتو »2-
م�سافة  190.66مرتًا على اجلانب
البعيد من القمر لإجراء ا�ستك�شافات
ع��ل��م��ي��ة ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي مل
ت�ستك�شف من قبل .و�أو�ضح مركز
برنامج ا�ستك�شاف القمر والف�ضاء
التابع للم�صلحة الوطنية ال�صينية

للف�ضاء يف بيان �أم�س �أن مركبة
الإنزال واملركبة الطوافة بامل�سبار
الف�ضائي « ت�شانغ �آه »4-حتوال �إلى
و�ضع ال�سبات لليلة القمرية م�ساء
�أم�س ب�سبب نق�ص الطاقة ال�شم�سية،
يوما على
حيث يعادل يوم القمر ً 14
الأر����ض ،ومتثل ليلة القمر نف�س

• املركبة الصينية

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

• احلريق قبل اخماده

على الجانب البعيد من القمر

�أك���دت درا���س��ة حديثة �أن
الكثري من املر�ضى الذين
ي��ع��ان��ون م���ن ح�����ص��وات
مرارية و�آالم يف البطن ال
ي�شعرون بتح�سن كبري بعد
ا�ستئ�صال املرارة مبا يعني
�أن تلك العملية اجلراحية
قد ال تكون �رضورية على
الدوام.
وتو�صي �إر���ش��ادات العالج
امل��ت��ب��ع��ة يف ال��ك��ث�ير من
البلدان با�ستئ�صال املرارة
باملنظار عندما يعاين
املري�ض من �أمل يف البطن
مرتبط بوجود ح�صوات.
لكن عندما ال تكون احلالة
طارئة لي�س هناك �إجماع
على املعايري التي يقرر
الأط��ب��اء على �أ�سا�سها من
هم املر�ضى الذين ميكنهم
جت��ن��ب اجل���راح���ة وتلقي
العالج بالأدوية و�إر�شادات
تغيري �أ�سلوب احلياة.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• محمد ع�ب��دال�ل��ه مطلق السويلم 58 ,عام ًا,
�شيع ,الرجال :ال�شعب ,ق� ,6ش ,67م,10
الن�ساء :عبدالله امل��ب��ارك ,ق� ,1ش,104
م ,63ت.97111800 - 99123886 :
• م�ح�م��د إب��راه �ي��م م�ح�م��د الفصام 68 ,عام ًا,
�شيع ,الرجال :ال�شعب ,ق� ,3ش ,35م,4
الن�ساء :ال�سالم ,ق� ,1ش ,112م ,529ت:
.94999221 -99620250

في بناية بالفروانية

الصناعية

• جانب من املهرجان

ك�شفت درا�سة �سنوية ن�رشتها �صحيفة ال�صنداي تاميز الربيطانية� ،أن
مدينة لندن تت�صدر مدن العامل من حيث عدد املليارديرات املقيمني
بها .وقالت هيئة «بي بي �سي» �أم�س�« :إن م�ؤ�س�سي �رشكة «�رسي اند
جوبي الهندية يوا�صالن ت�صدر الالئحة التي ن�رشتها ال�صنداي تاميز
وت�ضم � 1000شخ�صية هم الأكرث ثراء يف بريطانيا.
و�ضمت الالئحة للمرة الأولى فالريي موران املولودة يف زميبابوي.

«اإلطفاء» أخمدت حريق ًا

إخماد حريق مطعم

التغير المناخي
يعالج قضية
ّ
�أقامت مدينة بري�سانوين الإيطالية
�أك�بر مهرجان لل�ضوء يف منطقة
الأل���ب ،وال��ذي ركّ ��ز على �أهمية
املياه و�آثار التغيرّ ات املناخية.
وحول �أكرب مهرجان لل�ضوء على
َّ
َ
مدينة
الإطالق ،يف منطقة الألب،
بري�سانوين �إلى معر�ض مفتوح ،مع
عرو�ض �ضخمة يف الهواء الطلق،
متحورت حول املاء ،وذلك بف�ضل
�إبداعات  24فنان ًا عاملي ًا.
ومزَ ج احلدث بني الأ�ضواء والفن
وامل���اء والطبيعة ،بغية رفع
الوعي ب�أهمية مياه اجلبال.
وح َلّقت طائرات ورقية على �شكل
�أ�سماك يف الظالم ،و�شكّ لت الأ�ضواء
ت�ضمنت
على هيئة �أزه���ار ،كما
ّ
املنا�سبة كثري ًا من الأعمال الفنية
التي جذبت ال�سائحني من جميع
�أنحاء �إيطاليا و�أوروبا.

• جحا

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

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

الطول .و�أ�ضاف املركز �أن الأدوات
والأجهزة العلمية ملركبة الإنزال
واملركبة الطوافة تعمل ب�شكل جيد،
و�أر�سلت بيانات ر�صد علمية قدرها
 6.6غيغا بايت �إل��ى فريق البحث
الأ�سا�سي من �أجل حتليلها.
وك��ان��ت ال�صني �أط��ل��ق��ت امل�سبار
«ت�شانغ �آه  »4 -يف  8دي�سمرب
املا�ضي ،حيث ق��ام ب���أول عملية
ه��ب��وط �سل�س ع��ل��ى ف��وه��ة «ف��ون
كارمان» يف حو�ض «�أيتكني» بالقطب
اجلنوبي يف اجل��ان��ب البعيد من
القمر يف  3يناير املا�ضي.
ويتميز اجلانب البعيد من القمر
مبزايا ف��ري��دة ،ويتوقع العلماء
�إمكانية ح�صول امل�سبار «ت�شانغ �آه
–  »4على اكت�شافات كبرية.
وت�شمل املهام العلمية للم�سبار
«ت�شانغ �آه »4-ال��ر���ص��د الفلكي
الال�سلكي منخف�ض ال�تردد ،م�سح
الت�ضاري�س والأرا�ضي ،الك�شف عن
الرتكيبة املعدنية وهيكل �سطح
القمر ال�ضحل ،وقيا�س الإ�شعاع
النيرتوين والذرات املحايدة.

الشكاوى

22412015
22458163

22412014
22412017

