العصفورة

متجاه ً
ال سياسة الترشيد التي دعت إليها الحكومة

القطاع النفطي يواصل اإلنفاق
على البعثات واإلجازات

صفقة جديدة

حركة «مت�أ�سلمة» قررت عقد �صفقة جتارية مع �أحد املتنفذين
وكلفت �أحد املح�سوبني عليها بامتام ال�صفقة!

وقف التعيينات

كتب حممد �إبراهيم:

منع وزير جديد تعيني �أي وافد يف خمتلف الإدارات ،بعد �أن
تبني له �أن الوكيل قام بتعيني  50وافد ًا خالل �شهر!

مواقيت الصالة
الفجر

الشروق الظهر

العصر المغرب العشاء

5.09 2.50 11.56 6.44 5.20

6.30

�أكدت م�صادر نفطية لـ «ال�شاهد» �أن م�ؤ�س�سة البرتول
فتحت باب الت�سجيل لنظام البعثات واالجازات الدرا�سية
لل�سنة املالية  2017/2016للعاملني يف القطاع النفطي
دون تغيري ،مبينة ان قرار خف�ض البعثات اخلارجية مل
يتم تطبيقه حتى الآن ملزيد من الدرا�سات.
و�أو�ضحت ان هناك اقرتاح ًا بتخفي�ض امل�صاريف احلالية
للدورات التدريبية ما بني  40و ،٪ 50مع املحافظة
على كفاءة عملية التدريب من خالل ا�ستقطاب عدد من

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

ال�رشكات الفنية العاملية للتدريب داخ��ل الدولة،
واال�ستفادة من اخل�برات الكويتية يف القيام ب�أعمال
التدريب وح�رص الربامج التدريبية يف املن�ش�آت التابعة
مل�ؤ�س�سة البرتول ،وذلك �ضمن خطة الرت�شيد ل�ضمان
عدم تكبد م�صاريف �إ�ضافية حلجز القاعات وخم�ص�صات
م�صاريف ال�سفر.
وقالت �إن القطاع اخلا�ص يتحمل االلتزامات املرتتبة
عليه جتاه العمالة الوطنية ،جراء ح�صوله على تلك
العقود ،والتكفل بعملية التدريب اخلارجي وال�سفر
واالجازات.
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هلوسـة

• قالوا :ليش يبوقون املال العام؟
 -على بالهم إن كلمة العام تعني للكل.

�أحد وخمي�س!..

و�سع �صدرك

د.علي الزعبي

جعفر محمد

خطورة القبلية

العم فهد المعجل
بين جنيف وصليبية

�إلى �أين �سيقودنا امتداد القبيلة يف مقابل انح�سار
الدولة؟ ما يجهله �أبناء القبائل ،با�ستثناء ال�سا�سة
القبليني� ،أن التقوقع القبلي وتعاظم الروح القبلية
هو �أك�بر خطر عليهم لأ�سباب عدة �أهمها �أن «وهم
التناف�س مع الآخر» �سيكون فقط حم�صورا يف التناف�س
القبلي-القبلي ،ويف االنتخابات الت�رشيعية �أو
البلدية �أو اجلمعيات التعاونية فقط ,لأن القبيلة
ال ت�ضمن لأفرادها �أحقية املناف�سة االقت�صادية �أو
املهنية ب�سبب �ضعفها يف هذين املجالني ،ناهيك عن
عدم قدرتها على ت�أ�صيل مبادئ العدالة االجتماعية
والكفاءة ،لأنها بالأ�سا�س �ضد مثل هذه التوجهات..
واملثل يقول «فاقد ال�شيء ال يعطيه»!
ال��دول��ة املدنية ,م�لاذ �أب��ن��اء الكويت جميعا من
قبائل وعوائل وطوائف ،وهي ال�سياج الآمن حلماية
مكت�سباتهم الدميقراطية والد�ستورية ،وهي �-أي�ضا-
الأر�ض اخل�صبة لتحقيق الرغبات والطموحات الذاتية
امل�رشوعة ،ومن ير يف القبيلة �أو الطائفة �أو العائلة
مالذا فهو واه��م .ولعل ما مير به البلد من ظروف
اقت�صادية ،وما متر به املنطقة من ت�صدعات امنية،
يتطلب منا جميعا التنازل عن «�صغائر» ال�سلوكيات
والنزعات والتوجهات ،والتي جتعلنا «�شظايا»
متفجرة �ضد بع�ضنا البع�ض وحتت اعذار ومربرات
واهية وم�رضة مثل «الفزعة اجلاهلية» وغريها!
الكويت اكرب منا ,هذا ما علينا �أن ن�ؤمن به ،و�أن نعمل
به ،و�أن ن�صارع من اجله� ،سواء على امل�ستويات
الفردية «يف البيت �أو بني اال��سرة �أو الأ�صدقاء»،
�أو على امل�ستويات العامة «يف العمل �أو ال�شارع �أو
الديوانية �أو ال�صحافة �أو ال�سو�شيال ميديا» .هذا ما
يجب علينا �أن ن�سلكه الآن ،وقبل فوات الأوان ،لأن
تراكم الأخطاء يف النزعات الذاتية �سيكون م�ؤملا جدا
يف امل�ستقبل.

حكايات
ديك وزرزور!
• املمر العائم

الصين تفتتح أضخم
ممشى عائم
افتتح م�س�ؤولو ال�سياحة يف
ال�صني �أ�ضخم مم�شى عائم
بطول  5.13ك��م على نهر
جون�شو يف مدينة وديان
مبقاطعة قويت�شو.
ويعترب هذا املم�شى املائي
ُ
غاية يف الروعة وميتد على
م�ساحة �أكرث من � 54ألف مرت
مربع ،حيث ي�ستغرق الأمر
م��ن ال�شخ�ص ال��ع��ادي 10
�ساعات الجتيازه.
وي��ج��ذب املم�شى املائي
العائم ال�ضخم �أكرث من 200

�أل��ف من املعدات الالزمة
للعوم ،هذا و�شهد حتى الآن
تدفق �أكرث من � 60ألف �سائح
�إلى املنطقة منذ افتتاحه يف
يوم ر�أ�س ال�سنة اجلديدة.
وينت�رش على طول املم�شى
املائي عدة مراكز للأن�شطة
امل�سلية حيث ميكن للزوار
اال���س��ت��م��ت��اع ب��ال��ع��دي��د من
ال��ع��رو���ض الرتفيهية،
وك���ذل���ك امل�������ش���ارك���ة يف
الريا�ضات املائية ،مبا يف
ذلك ا�ستخدام .jetpacks

السجائر اإللكترونية
تضر بخصوبة الرجال

� أكدت درا�سة حديثة �أن ال�سجائر الإلكرتونية تلحق �رضرا
باحليوانات املنوية للرجال من خالل امل��واد الكيميائية
ال�سامة املتواجدة يف املواد ُ
امل ّ
نكهة.
وعملت �أحدث الدرا�سات على البحث يف الأ�رضار ال�صحية التي
ت�سببها الأجهزة امل�ألوفة ،وتو�صلت النتائج �إلى �أن ال�سجائر
االلكرتونية بنكهة القرفة تبطئ من �رسعة احليوانات املنوية.
كما �أ�شارت الدرا�سة �إلى �أن ال�سجائر االلكرتونية بنكهة العلكة،
وهي ال�سجائر الأكرث �شعبية ،تقتل اخلاليا التي ت�ساعد يف
�إنتاج احليوانات املنوية يف اخل�صية.
وم��ن امل��ع��روف �أن ال�سجائر الإلكرتونية ت�رض بخ�صوبة
الرجال من خالل ت�سببها يف تلف احلم�ض النووي واحليوانات
املنوية ،بينما يتم الرتويج لهذه ال�سجائر ب�أنها بدائل �صحية
للتدخني .ووجد باحثون من جامعة لندن �أنه حتى يف حال عدم
�إ�ضافة النيكوتني ف�إن منكهات ال�سجائر االلكرتونية ت�ؤثر على
احتماالت �إ�صابة الرجال ب�ضعف يف اخل�صوبة.

• السيجارة االلكترونية عدو اخلصوبة

نبي ــل

تديك «دي��ك ب��ري» معلنا ان��ه البديل،واملمثل الوحيد
ّ
للديكة،و�أخذ ي�صيح،نافخا ري�شه،ورافعا منقاره لأعلى
ّ
«�سقف» مهددا من يقرتب منه ب���أن ي�صيح عليه �صيحة
مزدوجة،ليجد نف�سه وقد ا�صبح من �صيد ام�س ،واللي
مايبي يبلع العافية يجرب!
و�صار «الديك املتمخطر» بال�ساحة،ي�ضع فوق ر�أ�سه
ري�شة ملونة،ف�أ�سموه بوري�شة،وكلما اختلف ع�صفور مع

الع�صافري على «�شجرة» ف�إن ديك بوري�شة يتدخل،وير�سم
خطة ال�صلح بينهما،ويقال ان��ه تدخل م���ؤخ��را ومنع
«زرزور» من االق�تراب من طري جارح،وطلب منه ت�أجيل
«االقرتاب»حتى �إ�شعار �آخ��ر،وه��دده بقوله«:راح �أك�رس
خ�شمك �أي منقارك اذا مل ترتاجع» فرتاجع الزرزور،بعدما
كان يزرزر �أمام الزرازير!

• جحا

يطالعنا ب�ين ف�ترة و�أخ����رى ال��ع��م فهد
املعجل� ،سفري قرب�ص يف الكويت و�سفري
الكويت يف قرب�ص ،هذا الرجل الذي ي�ؤدي
عدة �أدوار يف املجتمع ،ويتحمل يف �سبيل
�أداء ر�سالته ودوره الكثري دون �أن يكلفه �أحد
بهذه الأدوار ,حيث ينطلق من م�س�ؤوليته
كمواطن كويتي ي�ست�شعر �رضورة العطاء
لوطنه دون كلل �أو ملل ،وقد كتب العم
فهد املعجل يف الزميلة «ال�سيا�سة» مقا ً
ال
بعنوان «منا�شدة ل�صاحب ال�سمو» �ضمنه
اعرتا�ضه على م�رشوع «املرقاب» املزمع
بنا�ؤه لي�صبح مركز ًا مالي ًا كويتي ًا عاملياً،
يعيد لهذه الدرة تاج التجارة والريادة التي
تعب من �أجلها الآباء امل�ؤ�س�سون للكويت،
وقد �أردف اعرتا�ضه ومنا�شدته ب�أنه متخوف
من �أن تكون الكويت يف قلب العا�صمة
�أ�سمنت ًا وخر�سانة ت�ضيع معها امل�ساحات
اخل�رضاء ،وال �أعلم هل العم فهد يتحدث عن
تون�س �أم الكويت؟! فامل�ساحة املراد البناء
عليها «املرقاب» و«�أم �صده» �أر�ض طينية
ال وج��ود للرتبة الأ�صلية الزراعية فيها!
وهل غاب عن العم فهد وهو ينا�شد �سمو
الأمري ,حفظه الله� ,أن ي�شيد بالدور الذي
تبناه الديوان الأم�يري حيث �أعاد احلياة
�إلى «احلزام الأخ�رض» وهو امل�سمى اليوم
«حديقة ال�شهيد» ,هذه الرئة اخل�رضاء التي
تتو�سط العا�صمة؟! وال علم يل كيف مر على
العم فهد املعجل وهو الذي يق�صد جنيف
للم�صيف فيها � 4شهور ,منظر كل العوا�صم
العاملية ,مبا فيها جنيف ,التي يعرفها
العم فهد ,حيث تزدحم العا�صمة باملباين
الكونكريتية واال�سمنتية؟! �إال �إذا كان العم
فهد يريد �أن يعي�ش يف الريف الفرن�سي ,فله
�أن يبني منزله يف العبديل �أو الوفرة ،فهذه
� ٍ
أرا�ض زراعية كويتية يف مناطق �أجوا�ؤها
جميلة ,حقيقة �أكتبها و�أنا خجل من العم
فهد ملكانته عندي وعند �أهل الكويت� ،أن
نرى �شخ�ص ًا مثله يريد لنا �أن نحيا وحتيا
�أجيالنا بعك�س ما تتجه �إليه عقارب ال�ساعة
يف الدول املتقدمة ذات املراكز املالية يف
زمن اقت�صادي حرج ،ف�أمتنى من العم فهد
�أن يزور منطقتي ال�صليبية وتيماء ليعاين
وي�شاهد كيف حال من ي�سكن هناك ،و�أنا
مت�أكد �أنه �سيكتب يف اليوم التايل لزيارته
مقا ً
ال عنوانه «احلمدلله».

حين اكتشف أمره قال للمسؤول :أبوس خشمك ال تبلغ أحد

أستاذ بالتطبيقي يهاجم زمالءه
عبر حساب وهمي بتويتر
كتب �سالمة ال�سليماين:

متكنت اجلهات املخت�صة من ر�صد
ح�ساب وهمي يف تويرت يديره �أ�ستاذ
�أكادميي يف التطبيقي وي�شن من خالله
هجوم ًا عنيف ًا على الهيئة وزمالئه
ب�أ�سلوب يعاقب عليه القانون.
ويف التفا�صيل كما رواه���ا م�صدر

صيد الكاميرا

لـ «ال�شاهد» ان ا�ستاذ ًا �أكادميي ًا �أن�ش�أ
ح�ساب ًا وهمي ًا يف «تويرت» وبد�أ يطلق
تغريدات �ضد الهيئة وبع�ض زمالئه
حتى ذاع �صيته ب�سبب هجومه احلاد
والعنيف على الآخرين ،الأم��ر الذي
دفع �أحد امل�س�ؤولني لتعقب احل�ساب
فكانت املفاج�أة بعد �أن اكت�شف ان من
يدير احل�ساب �أحد الأ�ساتذة املعروفني

وحني متت مواجهته ،انهار واعرتف
ب���أن��ه ق��ام ب��ه��ذا الت�رصف للت�صدي
ملعار�ضيه.
وحني �شعر ب�أن املو�ضوع �سي�صل �إلى
اجلهات الأمنية قال للم�س�ؤول :تكفى
�أبو�س خ�شمك ال تبلغ �أحد وراح �أحذف
ح�سابي ،ومت��ت ت�سوية الأم��ر دون
�ضجة.

وبعدين معاه..
كل ما أتكلم يشخر

ت�صوير :ف�ؤاد ال�شيخ

• اليد العمالقة

يد عمالقة بـ  3أصابع
قد تعود لكائن فضائي
ع�ثر ب��اح��ث��ون ،يطلقون على
�أنف�سهم ا�سم «هواة اخلوارق»،
على يد عمالقة بثالث �أ�صابع
فقط ،قائلني �إنها ال ميكن �أن
تكون يد �إن�سان حيث ُيعتقد �أنها
تعود لكائن ف�ضائي.
ووف��ق��ا للباحثني م��ن معهد
« »Inkari-Cuscoيف بريو،
فقد مت العثور على اليد يف �أحد
الكهوف قرب املدينة القدمية،
كوزكو ،جنوب �رشق البالد.
ووج�����دت ال��ن��ت��ائ��ج الأول���ي���ة

لالختبارات التي �أجريت على
اليد �أن الأخرية حتتوي على 6
عظام يف كل �إ�صبع ،مع العلم� أن
�إ�صبع يد الإن�سان حتتوي على 5
عظام فقط.
وقال ايد�سون �ساالزار فيفانكو،
�إن��ه «وف��ق�� ًا لبع�ض التقديرات
من قبل الأطباء وعلماء الآثار
والأنرثوبولوجيا ،ف���إن اليد
تعود ل�شخ�ص رمب��ا ك��ان طول
ق��ام��ت��ه م��ا ب�ين  2.7م�تر و3
�أمتار».

