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حكايات

س��دد خلولك وال هو كاشف لك سر

وكيل...يستعد

فيلسوف...زمانه؟

وخيار فعلك يبثها بالجهار والسر

طايع ألم��رك بليل ل��و تغول ل��ه سر

من حيث بدأ ،سيعود كما كان.
كان يا ماكان ،قرد يتفلسف ،قرد مو مالي
اهدومه،عايش اكبر من حجمه،يطنطن
طنطنة الص��ارت وال استوت ،ماعنده
غير مصالحه ،ومن ثم مصالح شلته
القرود!
«القرد اللي ما ينبلع» ،يسوي نفسه

إن ش��اف ش��وك يخلك ي��دع��ي خله

• مال الع�سعو�سي

أحد وخميس

أ.د .علي الزعبي

يعرف كل شيء ،سابق زمانه،ادرك ان
لعبته شارفت على النهاية؟
ويظن القرد بأنه داهية ،وال ينافسه
أحد ،تبين ان فلسفته صارت ماصخة
اكثر من ال�لازم ،وهياطه ال يقدم وال
يؤخر؟
...يطيح واال ما يطيح؟

• جحا

سمو الرئيس « ...هل ال تزال
�أث��ن��اء كتابة ه��ذه املقالة ،و�صلني من
ج��ري��دة «���س�بر» االلكرتونية خ�بر مفاده
ان «مطار الكويت» م�صنف من �ضمن �أ�سو�أ
ع�رشة م��ط��ارات يف ال��ع��امل ،وه��ذا �إجناز
جديد ي�ضاف لإجنازاتنا الكثرية املتمثلة
يف ت��راج��ع و�ضعنا املحلي وال���دويل يف
جميع امل�ؤ�رشات التنموية العاملية �سواء
يف ال�صحة او التعليم او االدارة او اجلودة
او الرفاهية او مدركات الف�ساد ،وغريها!
ولكن لي�س من اجل ذلك �أكتب هذا املقال،
وان كنت ال اعفي �سمو رئي�س جمل�س الوزراء
ال�شيخ جابر املبارك من كل ما �سبق ذكره
لأنه املعني الأول والأخري بقيادة ال�سلطة
التنفيذية يف البلد.
مو�ضوعنا اليوم هو ان �سمو الرئي�س،
ويف الفرتة املا�ضية ،طالب ،وكما ن�رشت
«القب�س الإلكرتوين» يف  31مار�س ،2019
«الوزراء ..بعدم تر�شيح اي ا�سم من خارج
وزاراتهم يف املنا�صب القيادية ،راف�ضا
التعيينات الربا�شوتية التي متت يف بع�ض
اجلهات م��ؤخ��را» .هذا هو الت�رصيح كما
ن�رش ،وانا نقلته حرفيا من م�صدره ،ولكن
ماذا حدث بعد ذلك؟ لقد مت طرح اال�سماء
ال��واح��د تلو الآخ��ر وبطريقة برا�شوتية
فا�ضحة ،ولعل �آخ��ره��ا «برا�شوت وكيل
اال�شغال» الذي مت تعيينه من خارج الوزارة
من قبل الوزيرة جنان بو�شهري.
�سمو الرئي�س ،ومع كامل حبنا وتقديرنا
ل�شخ�صك الكرمي والطيب� ،إما ان ت�رصيحاتك
هي مبثابة «ابرة خمدرة» لنا جتاه الو�ضع
البائ�س ال��ذي نعي�شه وما ينتج عنه من
م�شاكل� ،أو �أن وزراءك يغردون «خارج
��سرب��ك» ب�شكل غ�ير منطقي ،ويف كلتا
احلالتني «ال طبنا وال غدا ال�رش».

عمدة مونتريال تعارض
حظر الحجاب أثناء العمل

«األوقاف» 500 :ألف دينار
لدعم حملة المواطنين الغارمين

�أعلنت عمدة مدينة مونرتيال
مبقاطعة كيبيك الكندية
فالريي بالنتي معار�ضتها
مل�رشوع قانون العلمانية
املثري للجدل ال��ذي قدمته
احلكومة اجلديدة ملقاطعة
كيبيك وال���ذي يحظر على
العاملني بالقطاع العام
مبا فيهم املعلمون و�ضباط
ال����شرط��ة ارت����داء ال��رم��وز
الدينية �أثناء العمل مبا فيها
حجاب املر�أة امل�سلمة.
وق��ال��ت بالنتي يف م�ؤمتر
�صحايف �أم�����س �أن م�رشوع
القانون « »21يت�سبب يف
ت��وت��ر امل��ج��ت��م��ع ويعمل
على تقييد احلرية الدينية
ل��ل��ن��ا���س ،الف��ت��ة �إل���ى �أن��ه
ي�ستهدف الأقليات وي�ؤثر على
الن�ساء �أكرث من الرجال وال
يت�ضمن تفا�صيل حول كيفية
تطبيقه.
و�أكدت �أنه عندما يتعلق الأمر
باحلقوق الأ�سا�سية فال ينبغي
�أن يعي�ش امل��واط��ن��ون يف
خوف ب�ش�أن عقيدتهم ،م�ؤكدة
�أن التنوع يف مونرتيال هو
م�صدر قوتها ويجب �أن ينظر
�إل��ى املهاجرين والأقليات
على �أنهم م�صدر قوة ولي�س
م�صدر خوف.

تربع �شهر رم�ضان.
و�أو�ضح ال�شعلة ان �رشيحة الغارمني الكويتيني تعد
من �ضمن الفئات امل�ستهدفة يف خطة عمل الأمانة
العامة للأوقاف ا�ستكما ًال مل�سرية قائد الإن�سانية
�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد الذي ا�ستحق
هذا اللقب بكل ج��دارة وا�ستحقاق وبالتعاون مع
امل�ؤ�س�سات احلكومية وجمعيات النفع العام.
وقال ال�شعلة �إن هذه احلملة املباركة التي ت�ستهدف
رفع ال�ضبط والإح�ضار عن  400كويتي من الرجال
والن�ساء جاءت بهدف املحافظة على مل �شمل الأ�رسة
الكويتية ورفع املعاناة عنها و�إنقاذها من التفكك
وال�ضياع وذلك انطالق ًا من حديث الر�سول �صلى الله
عليه و�سلم «الأقربون �أولى باملعروف».

ترامب سعيد بصورته
على «جوارب» حاكم لويزيانا

• حاكم لويزيانا يشير إلى جواربه

ا�ستقبل حاكم والية لويزيانا بيلي نونغي�رس الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب لدى و�صوله �أم�س الأول �إلى
الوالية بطريقة فريدة من نوعها ،حيث كان نونغي�رس،
الذي ينتمي �إلى احلزب اجلمهوري ،يرتدي جوارب تظهر
وجه الرئي�س الأمريكي� ،أُ�ضيف �إليها خ�صالت �شعر م�ستعار
ت�شبه �شعر ترامب وعلقها يف �أعلى اجلوارب.
وقالت و�سائل �إعالم �أمريكية �إن ترامب بدا «م�ستمتع ًا» بهذا
اال�ستقبال.
ويف لقطة وثقتها عد�سات امل�صورين ،م ّد احلاكم قدمه
ليظهر جانب ًا �أكرب من «جوارب ترامب» ،فيما �أ�شار الرئي�س
الأمريكي �إليها ب�إ�صبعه ،واالبت�سامة تعلو وجهيهما.
ولفتت مواقع داعمة لرتامب� ،أن حاكم والية لويزيانا
ارتدى جوارب عليها �صورة ترامب ،لتحية الرئي�س خالل
الزيارة.

بيع لوحة «الرحى» بـ  110.7ماليين دوالر
في مزاد علني

• لوحة الفنان كلود مونيه

بيعت واح��دة من اللوحات القالئل �ضمن �سل�سلة
«كومة ق�ش» للر�سام كلود مونيه يف مزاد �أم�س الأول
مقابل  110.7ماليني دوالر حمققة رقما قيا�سيا لعمل
انطباعي.
وقالت دار مزادات �سوذبي التي باعت اللوحة الزيتية
على قما�ش والتي حتمل ا�سم «الرحى» وكان مونيه
انتهى من ر�سمها يف عام � 1890إن اللوحة هي �أول
قطعة من قطع الفن االنطباعي التي تباع ب�أكرث من مئة
مليون دوالر يف مزاد.
كما �أن هذا املبلغ هو الأعلى على الإطالق الذي يتم

• م� ��رمي اب ��راه �ي ��م ح �س��ن اجل ��اس ��م زوج � ��ة ع �ب��دامل��ال��ك خلف

التميمي� -شيعت -الرجال :حطني  -ق� 2-ش 224-
م  181-الن�ساء :حطني -ق � 2-ش  220-م  23-ت:

قال م�س�ؤولون يف جمال ت�سلق اجلبال �إن نيبايل من ع�شرية �شريبا يبلغ من
العمر  49عاما و�صل �إلى قمة جبل �إيفر�ست للمرة الثالثة والع�رشين� ،أم�س،
م�سجال رقما قيا�سيا جديدا يف ت�سلق معظم قمم �أعلى جبل يف العامل.
وقالت مريا �أ�شاريا م�س�ؤولة �إدارة ال�سياحة من مع�سكر �أ�سفل اجلبل �إن كامي
ريتا �شريبا و�صل �إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها  8850مرتا عرب طريق �ساوث
�إي�ست ريدج برفقة مت�سلق �آخر من ال�شريبا.
وقال م�س�ؤولون يف جمال ت�سلق اجلبال �إن كامي تفوق بذلك بفارق قمتني على
اثنني �آخرين من املت�سلقني من ال�شريبا.
وقالت �أ�شاريا �إن كامي بلغ القمة و�سيحاول ت�سلق القمة مرتني �أخريني.
وكان قد قال قبل توجهه �إلى اجلبل يف مار�س «ما زلت قويا و�أريد �أن �أت�سلق
�ساجارماتا  25مرة» يف �إ�شارة �إلى ا�سم جبل �إيفر�ست بالنيبالية.
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• صيته سيف سعد ال�ه��دب أرم�ل��ة سلمان عميد الهميجان
احل �س �ي �ن��ي « 96ع��ام��ا»� -شيعت -ال��رج��ال� :سعد

العبدالله -ق � 8-ش  871-م « 14ق��دمي -»43
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.24552651 96640022-
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دفعه يف مزاد مقابل لوحة ملونيه م�ؤ�س�س االنطباعية
الفرن�سية ورائ��د املناظر الطبيعية «يف الأماكن
املفتوحة» والذي تويف يف  1926عن  86عاما.
و«الرحى» واحدة من بني  25لوحة يف �سل�سلة تعر�ض
�أك��وام من القمح املح�صود تعود ملكيتها �إل��ى جار
مونيه يف جيفرين بفرن�سا.
وعر�ضت معظم �أعمال هذه ال�سل�سلة يف كربى املتاحف
العاملية من لو�س �أجنلي�س �إلى باري�س ونيويورك.
و«الرحى» هي واح��دة من بني �أرب��ع لوحات فقط مت
عر�ضها للبيع يف مزاد هذا القرن.

نيبالي وصل إلى قمة إيفرست
 23مرة

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• حسن عباس أحمد حسني « 61عاما»� -شيع -الرجال:
الد�سمة -م�سجد النقي -الن�ساء :الأندل�س -ق 9-
�ش  5-م  211-ت.99463312 99543312- :

د.أنور الشريعان

ّ
د�شن الرئي�س الأمريكي ترامب حملته االنتخابية لالنتخابات املقبلة
مبكرا ولكنه مل يبد�أها كعادة كل املر�شحني من احدى الواليات بل
اختار منطقة اخلليج لتكون انطالقة حملته االنتخابية �ساعيا وراء
ك�سب االع�لام الإمريكي اخلا�ضع للهيمنة ال�صهيونية وبع�ض من
املواطنني الأمريكان الذين ال تتعدى معرفتهم عن العامل اخلارجي اال
ما ينقل لهم من االعالم ال�صهيوين.
ترامب التاجر الذي امتهن ال�سيا�سة لهدف وحيد هو زيادة �أر�صدته
ودعم �رشكاته وفتح فر�ص ا�ستثمارية خا�صة به وب�آل ترامب ،و�أهم
عرت كثري ًا من الدول
ما مييز هذا الرتامب هو �سالطة ل�سانه التي ّ
والقادة فقد ك�رس كل �أعراف الدبلوما�سية وبد�أ يعامل حلفاء �أمريكا
كل على ح�سب حجمه ومطالبه وم�صلحة �أمريكا وترامب معهم ،وقد
بدا ذلك جليا من خالل خطاباته اال�ستهجانية والوقحة جتاه كثري من
الدول وقادتها.
� ّأيا كانت نتائج الت�صعيد الأمريكي يف املنطقة وردة فعل ايران بالت�أكيد
انها �ستنتهي خالل فرتة وجيزة وبعد ذلك تبد�أ عملية ت�سديد الفواتري
من قبل الأطراف ذات ال�صلة و�أحيانا من �أطراف لي�س لها عالقة بهذا
ال�رصاع و�أطرافه وم�صاحلهم وخالفاتهم ،حينها �ستكون هذه الأزمة
جزء ًا من تاريخنا املعا�رص و�ستبقى ت�رصيحات وخطابات ترامب
و�إذالله لكثري من الر�ؤ�ساء واحلكام وامل�س�ؤولني م�سطرة يف �صفحات
التاريخ و�سيتناقلها الأجيال و�سينظرون لهذا احلاكم او هذا امل�س�ؤول
«املهز�أ» من ترامب او هذه الدولة التي تعامل معها با�ستعالء وك�أنها
اقطاعية خا�صة لهم ب�أنهم نقاط �سوداء يف تاريخنا احلديث.
ل�ست هنا لأقف مع او �ضد دولة ما ولكني انظر ملا يحدث بعني من
اخلجل و�أكتب ب�أ�صابع �أ�ضنتها الآالم مما و�صل به حالنا ك�شعوب هل
نغ�ضب مما يفعل ترامب ام نخجل من كمية الت�سفيه والتحقري التي
ميار�سها على بع�ض الدول اال�شقاء وحكامها ،ترامب لديه هدفان الأول
ان ي�ستمر حكمه لوالية ثانية والثاين ان تزداد �أمواله بعدها �سيعود
لتجارته وي�ستمر يف اعماله التجارية وي�صبح رئي�س ًا �سابق ًا ولكن ما
هي �أهدافنا نحن كدول و�شعوب وما هي �أهداف حكومات املنطقة!
�سي�ستمر ترامب بابتزازه لكل دولة ولكل حاكم مادامت هذه الدولة �أو
هذا احلاكم ي�سعى ذليال له لدعم حكمه او تثبيته او دعم حاكم معتوه
�ضد دولة �أخرى ،و�سي�سعى الى اذالل الدولتني و�سيلعب على م�صاحله
وتناق�ضاتهم و�سي�ستمر بدعم ال�صهاينة وتنفيذ اجندتهم ،ويبقى هناك
ت�سا�ؤالت حتتاج الى اجابه �أهمها هل لدى الدول التي ميار�س ترامب
كل و�سائل التحقري واالذالل �ضدها رجال يعقلون ويقر�أون ما يحدث
وي�ضعون البدائل امامهم� ،أم �أن م�صاحلهم الآنية و�رصاعاتهم الداخلية
�أعمتهم عن ر�ؤية ذلك؟
التاجر ال يفهم �سوى لغة الأرقام ،والأرعن ال يفهم لغة الت�أين وال�صرب
وكالهما يدمر الدول ان �أ�سند لأحدهم الأمر� ،أما ال�سيا�سي الناجح
فهو مزيج من الدهاء واحلنكة واحلكمة وال�صرب وكلنا نعلم ان احلكمة
واحلنكة وال�صرب لي�ست من �صفات التاجر او الأرعن.
حفظ الله الكويت و�أمريها و�شعبها من كل مكروه
اللهم احفظنا من �رشور ال�سا�سة من جتار ومتهورين وطاحمني و�سخر
لنا احلكيم ال�صبور الذي يجمع احلنكة والدهاء وال توكل �أمورنا الى
ال�سفهاء.
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رفعت الضبط واإلحضار عن  400حالة بينهم  300امرأة

�أعلن وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية وزير الدولة
ل�ش�ؤون البلدية فهد ال�شعلة ان الأمانة العامة للأوقاف
قدمت � 500أل��ف دينار لدعم حملة الغارمني من
الكويتيني والكويتيات خالل �شهر رم�ضان املبارك.
وقال ال�شعلة يف ت�رصيح �صحايف� ،إن الأمانة العامة
للأوقاف ت�سعى من خالل هذه امل�ساهمة لرفع ال�ضبط
والإح�ضار عن  400حالة من الغارمني الكويتيني
« 300امر�أة و 100رجل» وذلك بالتن�سيق مع جمعيه
التكافل لرعاية ال�سجناء التي تقوم بدرا�سة احلاالت
ُ
املعدة
امل�ستحقة و�ضمان ا�ستكمالها لل�رشوط
لال�ستفادة من دعم الأمانة العامة للأوقاف حلملة

وجهة نظر

ترامب التاجر وحلفاؤه السفهاء

مستاء»؟!

كتب �أحمد يون�س:

وكيل وزارة يستعد لمغادرة
موقعه ،وبدا بإعادة ترتيب
أوضاع المحسوبين عليه.

• املغامر كامي ريتا شيربا
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