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احلياة  اأن  البلد  هذا  البع�ض يف  يعتقد 
الدنيا  حمور  واأن   ، وحكومة  برملان 
وزواي��ا  ال�صحف  مان�صيتات  يف  كلها 
وي�صارك  ويكتب  يحلل  فرتاه  الكّتاب، 
ويح�رض ندوات ل�صماع اآراء ال�صيا�صيني 
فيقوم  هذا  بكل  يكتفي  راأيه، وال  وقول 
ويتبنى  منه  مطلوبة  لي�صت  ب���اأدوار 
اأكرب من »وجهه« ويهاجم  وجهات نظر 
العامة  ال��ق��واع��د  وي��خ��ال��ف  وينتقد 
يكتفي  وال  النا�ض،  كرامات  وينتهك 
بكل ما �صبق فيحاول الو�صول الى اهل 
ال�صيا�صة واجللو�ض يف مقدمة احل�صور 
يف كل ق�صية عامة، وفجاأة يعي�ض دور 
ال  ومن  يعرفه  عما  واملدافع  املنا�صل 
يعرفه، ت�صاأله عن 
وال�صحة  التعليم 
وال����ري����ا�����ص����ة 
واالق����ت���������ص����اد 
فيجيب  والتنمية 
خ��ال��ط��ًا ل����أوراق 
ال�صيا�صة  ب����اأن 
�صيء،  ك��ل  دم��رت 
يتجه  البلد  واأن 
ال�����ى ال���ه���اوي���ة 
تقول  وال�����زوال، 
له ان الطق�ض بارد 
وي�صتوجب اخلروج 
واال�صتمتاع  للرب 
م���ع اال���ص��دق��اء، 
كيف  ف��ي��ج��ي��ب��ك 
ال�صجن  يف  وال�صباب  ل��صتمتاع  تذهب 
او  ابنه  او  ابنته  منه  تطلب  معتقلون، 
في�رضخ  ك��اأب،  مبهامه  القيام  زوجته 
ما لكم ال تعقلون ان االو�صاع يف البلد 
�صيء،  كل  نوؤجل  ان  ويجب  متدهورة 
االحاديث،  بذات  ا�صدقائه  مزاج  يعكر 
مثله،يرى  يكون  ان  اجلميع  من  ويريد 
حكومية،  كارثة  ال�رضطان  مر�ض  ان 
واأن زحمة املرور طامة حكومية، واأن 
تراجع امل�رضح ب�صبب رئي�ض الوزراء، 
لعدم  يرجع  االغنية  م�ستوى  وانحطاط 
اهتمام وزير االع�م، ومع كل هذا يكتب 
متفاءل،  ان��ه  �صباح  كل  »تويرت«  يف 
وي�صع �صورة يف »االن�صتغرام« ل�براج 
فيديو  مقطع  وينزل  للبهجة،  ويدعو 
مع  التوا�صل  فائدة  عن  ب�«الوات�صاب« 
من  النوع  هذا  اح��ذروا  �صبحانه،  الله 
وال�صبب  احلقيقي  اخلطر  انهم  الب�رض، 
يف  واالأدران  االأم��را���ض  لكل  الرئي�صي 
واإداري��ًا  ماليًا  الفا�صدين  فاإن  البلد، 
الفا�صد  ه��ذا  ولكن  القانون  يعاقبهم 
املف�صد للمجتمع ال تطاله يد القانون، 

وال منلك اال االبتعاد عنه.

الفاسد األكبر

التوزيع واالشتراكاتادارة االعالنهاتف مدير التحرير

سكرتير التحرير

رئيس قسم المحليات

رئيس قسم االقتصاد

القسم الرياضي

القسم األمني

القسم البرلماني

القسم الفني

118
203
100
101

102
132
107
115

داخليفاكس

تلفون: 22457800 - 224605002245780022460300
داخلي: 127

الجهات الرسمية والمؤسسات
36.500 دينار - لألفراد 15 ديناراً

الشكاوي والتوزيع

22458460
22412015
22458170

22412014
22412017
22458163 22450700113

حالة البحر

اأعلى مد 02.20 اأدنى جزر 07.46
اأعلى مد 00.00 اأدنى جزر 06.16

صباحًا
مساًء

العظمى 19 ال�صغرى 8 الطقس

رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح

األخيرة

 Sabah@alshahedkw.com  :ايميل رئيس التحرير

العدد )3232( األربعاء  20 ديسمبر 2017

إنا هلل وإنا إليه راجعون

�صيع-  51عامًا-   - العلي  يعقوب  أحمد  ع��ادل   •
الرجال: بيان ق9 ال�صارع االأول ج10 م7، الن�صاء: 
جليب ال�صيوخ ق4 �ض334 م17، ت: 65127193.

68عامًا-   - ال��ب��ل��وش��ي  إب���راه���ي���م  ه���اش���م  ع��ل��ي   •
البلو�صي  حبيب  احلاج  املرحوم  ح�صينية  �صيع- 
»احليدرية«، ال�صاملية ق10 �صارع �صباأ، بجانب 
 ،99780554 ت:  املحري،  عبدالله  اأحمد  م�صجد 

.66000858
اللوغاين  اأحمد  خليفة  اأرملة  لفتة  خلف  جنية   •
اللوغاين،  ديوان  الرجال:  �صيعت-  80عامًا-   -
ال�����ص��ع��ب، ���ص��ارع ع��ب��دال��ل��ه ال��رو���ص��ان ق4، 
ت:  م16،  اجلهاد  �صارع  ق1  العديلية  الن�صاء: 

.90054007
�صيع-  87عامًا-   - عبدالله  حاجي  محمد  قمبر   •
ق11  اجلابرية  البلو�ض،  ح�صينية  ال��رج��ال: 
الطاهرة،  العرتة  ح�صينية  الن�صاء:  �ض108، 
الرميثية ق10 �صارع اأبوحنيفة، ج101 م16، ت: 

.99241114 ،99311489
78عامًا- �صيع-  إسماعيل عبدالرزاق ادري��س -   •
الن�صاء:  م21،  �ض512  ق5  ال�صهداء،  الرجال: 
ت:  م30،  ج13  االأول  ال�صارع  ق8  ال�صامل  �صباح 

.97222099
عبدالعزيز  اأحمد  اأرم��ل��ة  ال��ص��ق��ر  ح��م��د  م��ن��ي��رة   •
التا�صعة  ال�صاعة  الت�صييع  94عامًا-   - القطامي 
من �صباح اليوم- الرجال: ديوان ال�صقر، ال�صامية 
ق9 �صارع ابن بطوطة، م3، الن�صاء: ال�صويخ ق5 

�ض55 م9، ت: 24834383، 24810528.
عبدالهادي  زوجة  الهاملي  م��ن��وخ  ي��اس��ن  ث��ن��وا   •
طعمة �صالح ملوح اخلالدي - 59عامًا- الت�صييع 
بعد �ص�ة ع�رض اليوم- الرجال: جابر االأحمد ق6 
�ض560 م1440، الن�صاء: الدوحة ق3 �ض5 م13، 

ت: 99888113، 94046888.
املرشاد - 21عامًا- الت�صييع  سالم  وحيد  • عثمان 
بعد �ص�ة ع�رض اليوم- الرجال: ديوان املر�صاد، 
الن�صاء:  ايكيا،  مقابل  م70،  �ض2  ق4  الرابية 
�صلوى ق5 �ض9 اأزرق 38 م415، ت: 99774669، 

.50200004
اأرملة  الفيلكاوي  عبداخلالق  محمود  خديجة   •
اأحمد عي�صى حممد الفيلكاوي - 67عامًا- �صيعت- 
الن�صاء:  م22،  �ض315  ق3  حطني  ال��رج��ال: 
 ،99169144 ت:  م15،  �ض22  ق8  الكبري  مبارك 

.99638704 ،99778759

العصفورة

نقل قيادي!
وكيل وز�رة قرر نقل قيادي �إلى 
حم�سوب  فعالة،لأنه  غري  �د�رة 

على وزير �سابق!

سكرتيرة وكيل!
تفيد  �لوزير  �لى  معلومة  و�سلت 
باأن �سكرترية تعمل يف مكتب وكيل 
�لأخبار  ت�رسيبات  ور�ء  وز�رة 

�خلا�سة بالوز�رة!
وسع صدرك

جعفر محمد

... مبرومة!
ذئ�����ب«   « ق�������ص���ف 
جويًا  ق�صفًا  اأع��داءه، 
وبحريًا،ب�  وب��ري��ًا 
رح��م��ة،وخ��ت��م��ه��ا: 
»البادي اأظلم،ويا ويل 
حدنا،يا  يقرب  اللي 

ويله ويل«.
الغابة،ذهلت  طيور 
ال��ف��ع��ل  ردة  م�����ن 
ال�����رضي��ع��ة،ف��ال��ل��ي 
حل��ق ع��م��ره ط��ار ب� 
ج��ن��اح��ني،واأح��ده��م 
حاول الفرار لكنه عرث 
رفيقه،واآخر  ب��ذي��ل 
ان�����ح�����ا������ض »ح����د 
انه  الدو�صة«،ويقال 
د�ض بالطوفة من �صدة 

اخلرعة!
»ال������ذئ������ب« ����ص���ار 
ظن  ي�����زاأر،ح�����ت�����ى 
»خ�����ف�����ا������ض« اأن�����ه 
اأ�صد،فقال: »ال ال�صالفة 
�صارت �صج،طلع علينا 
مايغ�صمر... اأ���ص��د 
ف��ورا  ن��ن��ح��ا���ض  الزم 
تكة  ي�����ص��وي��ن��ا  واال 

وخ�صخا�ض«؟
...ط��������ري ق������ال ح��ق 
رف��ي��ج��ه: »ي���ا م��ع��ود ل 
يحلي فينا،ون�سري كنافة 
مربومة،يربمنا »برم«.

• جحا

حكايات

تظاهرة حاشدة في بروكسل رفضا لقانون التقاعد 

الف   25 نحو  فيها  �صارك  حا�صدة  تظاهرة  جابت 
�صخ�ض �صوارع العا�صمة البلجيكية بروك�صل اأم�ض 
اخلا�صة  احلكومية  اال�ص�حات  على  احتجاجا 

بقوانني التقاعد.
يف  الث�ث  الرئي�صية  العمالية  النقابات  ودعت 
اعرتا�صها على  التظاهرة تعبريا عن  الى  بلجيكا 

التقاعد  �صن  رفع  بينها  ومن  احلكومة  اج��راءات 
ومقدار املعا�صات التقاعدية.

التي  احلا�صدة  التظاهرة  يف  املتظاهرون  ورفع 
اأدت الى عرقلة حركة املرور يف و�صط العا�صمة 
�صفاف  تقاعدي  »بنظام  البلجيكية الفتات تطالب 

ووا�صح.

»الداخلية«: بوابات استاد جابر 
ستفتح ظهر الجمعة

المفوضية األوروبية تنوي حظر
 7 أدوية للصحة النفسية

حظر  تعتزم  اإنها  االأوروبية،  املفو�صية  قالت 
�صبعة عقاقري جديدة خا�صة بال�صحة النف�صية.

من هذه  اأربعة  اأن  بيان  املفو�صية، يف  وذكرت 
الكانابينويدات  مواد  فئة  اإلى  تنتمي  العقاقري 
اال�صطناعية، التي حتاكي تاأثري القنب، ولكنها 
م�صمى  وتباع حتت  وُتعرف  بكثري،  �صمية  اأكرث 
قانوين  اأو»نبات  ع�صبية«  اأو»بخور  »�صباي�ض« 

ي�صتخدم تدخينًا وم�صغًا«.
الث�ثة  العقاقري  اأن  البيان  واأ�صاف 

االأخرى هي »االأفيونيات اال�صطناعية 
بدواء  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  التي 
الفنتانيل« وهو م�صكن ل�أمل اأقوى 

من املورفني.
الفنتانيل  دواء  ا�صم  وارت��ب��ط 

البوب  مغني  ب��وف��اة 
ال�صهري  االأم���ريك���ي 

برن�ض.

وقال مفو�ض االحتاد االأوروبي ل�صوؤون الهجرة 
دمييرتي�ض  الداخلية،  وال�صوؤون  واملواطنة 
اخلا�صة  اجلديدة  »االأدوية  اإن  افراموبولو�ض، 
بال�صحة النف�صية ت�صكل تهديدًا متزايدًا لل�صحة 
بحاجة  »اإننا  افراموبولو�ض:  وتابع  العامة«. 
االأدوي���ة  ���رضاء  منع  فقط  لي�ض  �صمان  اإل��ى 
اأي�صًا  ولكن  اجلديدة، 
الظهور  م��ن  منعها 
املقام  يف  ال�صوق  يف 

االأول«.
مع  احلظر  و�صيناق�ض 
ال���دول االأع�����ص��اء يف 
االحت���اد االأوروب����ي، 
التي حتتاج بالت�صاور 
االأوروبي،  الربملان  مع 
هذه  تبني  ح��ول  ق���رار  اإل���ى 

االإجراءات اأو ال.

كتب حم�سن �لهيلم:
انها  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
جابر  ا���ص��ت��اد  اب����واب  �صتفتح 
الدويل يف ال�صاعة الواحدة ظهرا 
ال�صتقبال  املقبل  اجلمعة  ي��وم 
بح�صور  ال��راغ��ب��ة  اجل��م��اه��ري 
اخلليج  ك��اأ���ض  بطولة  افتتاح 

ال�23.
العامة  االإدارة  عام  مدير  وقال 
للع�قات واالإع�م االأمني العميد 
عادل احل�صا�ض انه مت توفري ث�ثة 
مواقف حمددة ملركبات اجلمهور 
الرتابية  ال�����ص��اح��ة  يف  االأول 
الفروانية  مل�صت�صفى  املقابلة 
ال�صاد�ض  ال��دائ��ري  امتداد  على 
واخر يف ال�صاحة الرتابية مقابل 
وامتداد  االأ�صا�صية  الرتبية  كلية 
�صارع حممد بن القا�صم املقابلة 
يف  والثالث  ال��رح��اب  ملنطقة 
ال�صاحة الرتابية املقابلة ملقهى 

الفروانية ال�صعبي.
اأف��رز  واك���د ان ق��ط��اع امل���رور 

عملية  لتنظيم  مرورية  دوريات 
اإلى  اجلمهور  وخ���روج  دخ��ول 
الريا�صي وخروجه  ا�صتاد جابر 
ان  مبينا  االح��ت��ف��ال  بعد  منه 
البوابة رقم »9« خم�ص�صة لدخول 
العائ�ت  من  الكويت  جمهور 

 »8،7،6« رق���م  وال���ب���واب���ات 
لدخول ال�صباب وبوابة رقم »4« 
وبوابة  ال�صيف  فريق  جلمهور 
»5« لذوي االحتياجات اخلا�صة 
اأما بوابة رقم »10« فل�إع�ميني 

واملتطوعني واخلدمات.

• خريطة توضح بوابات الدخول الستاد جابر في يوم االفتتاح

• التظاهرة احلاشدة في بروكسل

هل سينجح الشيخ ناصر؟
التغيريات التي �صهدتها احلكومة احلالية هي االأكرب عددا ونوعا 
خ�ل ال�صنوات ال�12 االخرية وبالتايل نحن اأمام مرحلة خمتلفة 
�صمو  حكومة  منذ  املتعاقبة  للحكومات  ال�صابقة  املراحل  عن 
ال�صيخ نا�رض املحمد االولى، ودخول ال�صيخ نا�رض �صباح االأحمد 
الت�صكيلة  يف  تغيريات  من  دخوله  تبع  وما  اأول  كنائب  احلكومة 
مرحلة  اعتاب  على  نكون  قد  اننا  عن  ينّمان  حدثان  احلكومية 
جديدة تدفع بنا�رض ال�صباح الى مقدمة امل�صهد ال�صيا�صي ك�عب 

رئي�صي. 
بنجاح  مرتبط  نا�رض  ال�صيخ  جناح  ان  على  البع�ض  يراهن  قد 
جناحه  ربط  بال�رضورة   لي�ض  اأنه  واحلقيقة  احلالية  احلكومة 
اأ�صح ف�صل احلكومة احلالية قد يكون  بنجاح احلكومة او مبعنى 
خطوة نحو جناحات مقبلة، جناح ال�صيخ نا�رض ال�صباح مرتبط 
اأو ف�صل احلكومة احلالية  مبعطيات اخرى لي�ض من بينها جناح 

والتي يجب اأال تغيب عن خميلة النائب االأول. 
العبي  كل  يفتقدهما  ميزتني  ال�صباح  نا�رض  ال�صيخ  ميتلك  بداية 
اخلط الثاين والثالث يف اأ�رضة احلكم هما امت�كه لروؤية وا�صحة 

حول م�صتقبل الكويت االقت�صادي والثانية 
انه مل يكن طرفا مبا�رضا يف فرتات ال�رضاع 
االأ�صا�صية، وبالتايل البد اأن يحافظ ال�صيخ 
تنفيذية  ويبداأ بخطوات  بل  عليهما  نا�رض 
خارج  كطرف  دوره  ينمي  واأن  ل���أول��ى 
ت�صويق  على  ويعمل  ال�صابقة  ال�رضاعات 
االأطراف  بني  وو�صط  مقبول  كطرف  نف�صه 
الأي  ت�صخيم  اأو  تهمي�ض  دون  من  االأخ��رى 
طرف والناأي بنف�صه عن الدخول ب�رضاعات 
وخ�فات حتى ان خرج منها منت�رضا فمع 

كل ن�رض هناك فواتري وتكاليف باهظة.
اأعتقد  ب��االآث��ار،  املولع  نا�رض  ال�صيخ 
التاريخ  ارتباط  يفوته  لن  انه  �سخ�سيا 
باحلا�رض وامل�صتقبل فاحل�صيف من يتعلم 
من احداث التاريخ واأخطاء من �صبقوه يف 
اأ�صباب  اهم  التنفيذية، فمن  ال�صلطة  اإدارة 

ولكن  م�رضوع  طموح  احلكومة  ادار  ممن  �صبقك  من  ا�صتمرار  عدم 
يجب  اأعلى  والو�صول ملركز  امر حممود  الطموح  فا�صلة،  باإدارة 
اأال يكون هدفًا بحد ذاته فت�صيع االأح�م على واقع اأخطاء متتالية 
جتعل الطامح يتح�رض على �صوء تعامله يف �صابق االأيام مع االأحداث 
ويتح�رض اأكرث ممن كانوا حوله نا�صحني وموجهني لقراراته فذهب 
م�صاحلها  اال  لها  هم  ال  التي  املتنفذة  فالبطانة  هم،  وبقوا  هو 
اأ�صخا�صها املرتبطة بوجودك  واإخ��صها هو مل�صالح  وحبها لك 
م�صاحلهم  تنمية  ال�صاغل  �صغلهم  فيكون  اعلى  ملن�صب  وارتقائك 
ال�رضاعات  تبداأ  نية  وبح�صن  وبالتايل  و�صولك  اجل  من  والعمل 

وك�صب الوالءات وتتكرر امل�صاهد ال�صابقة ولكن ب�عبني جدد.
امليزة االأكرب التي ميتلكها ال�صيخ نا�رض ال�صباح هي �صاحب ال�صمو 
اأطال  االأحمد  �صباح  فال�صيخ  االأحمد،  �صباح  ال�صيخ  الب�د  اأمري 
قد ال تتكرر يف زمننا احلايل  �صيا�صية متميزة  الله عمره مدر�صة 
وال�صيخ نا�رض هو االأكرث تلقيا الأ�رضار واأ�صاليب واأدوات وفكر هذه 
املدر�صة واملطلوب منه حاليا ان يبداأ با�صتخدام ما تعلمه يف هذه 
املدر�صة من فنون يف اإدارة امل�صهد ال�صيا�صي، وقبل ان يقوم بذلك 
نف�ض  يف  كان  عندما  �صباح  ال�صيخ  فعل  ماذا  بذاكرته  لي�صرتجع 
الله، وكيف  �صعد رحمه  ال�صيخ  اآخر حكومات  املوقف متاما يف 
ان الفريق او البطانة التي اختارها العود اآنذاك هي التي �صاهمت 
دورك  بوعبدالله  اليوم.  هذا  مدر�صته حتى  ا�صتمرار جناحات  يف 
كقائد يتطلب منك االقدام والتاأين، ال�صجاعة واحلذر، التدبري قبل 
التفكري، احلكمة واحلنكة ولكن النجاح واأن توافرت بك كل تلك 

ال�صفات هو ببطانتك وفريقك وتوفيق رب العاملني.
اأخريًا، انزعج البع�ض من دخولك ال�صاحة وفرح البع�ض، جناحك 

باأن جتعل املنزعجني يت�صاءلون والفرحني يزدادون.

وجهة نظر

د. أنور الشريعان 


