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متقاعد هولندي يطالب

«الكهرباء»:

اهلل م��ن ي���وم ب��ع��د ال��ق��وى وال��ن��وى

القضاء بتصغير سنه  20عام ًا

فصل التيار

اطاللهم هدمت وارز الضيق النوى

عن  5قطع

اط�ل�ال م��ا م��ن خبر وي��ن حبك نوى
اهلك هل الجود والنعمة على مقر

رفع �إميل راتيلباند ،متقاعد هولندي ،دعوى ق�ضائية يطالب
فيها املحكمة ب�إ�سقاط  20عاما من عمره احلايل حتى يتمكن
من تعزيز فر�صه يف مواعدة الن�ساء.
ويريد راتيلباند « 69عاما» �أن يغري تاريخ ميالده من 11
مار�س � 1949إلى  11مار�س  ،1969وفق موقع هيئة الإذاعة
الربيطانية «بي بي �سي» .ويف حوار معه ،قال راتيلباند
ل�صحيفة «دي تيليغراف» الهولندية« :ميكنك �أن تغري ا�سمك
وجن�سك ،فلماذا ال ُي�سمح لك ب�أن تغري �سنك؟» .ومن املتوقع
�أن تبت حمكمة يف مدينة �أرنهيم بجنوب �رشق العا�صمة
الهولندية �أم�سرتدام يف الق�ضية يف غ�ضون � 4أ�سابيع،
على الرغم من �أن م�س�ؤولني �أبدوا حتفظا ب�ش�أن �صحة
الدعوى ،ب�سبب عدم وجود �آلية قانونية ت�سمح
لل�شخ�ص بتغيري تاريخ ميالده .ونقل الرجل
ال�ستيني عن طبيبه قوله �إن ال�سن البيولوجية له
ترتاوح بني  40و 45عاما.

في السالمية

• عبدالعزيز الدويش

�أعلنت وزارة الكهرباء
واملاء �إنها �ستقوم ب�أعمال
ال�صيانة ال��دوري��ة على
ال�شبكات الكهربائية ما
�سيرتتب عليه ف�صل التيار
الكهربائي ملدة � 4ساعات
ع���ن  5ق��ط��ع يف منطقة
ال�ساملية على مدار خم�سة
�أيام اعتبار ًا من اليوم.

بالعربي

عادل السنهوري

العصفورة
وزارة  ...اللجان!

وزارة حطمت رقم ًا قياسي ًا في إنشاء
اللجان ،لتنفيع المدراء والموظفين
المقربين منهم ،إذ تتراوح المكافأة
الشهرية بين  600و 250ديناراً.

حكايات

أنت ديمقراطي اّ
وإل جمهوري؟

قرد  ...سكراب!

قبل �أن جتيب على ال�س�ؤال انتظر قلي ًال وفكر ..واط��رح على
نف�سك �س�ؤا ًال �آخر ..وما �رس هذا االهتمام البالغ واملتابعة غري
العادية لأية انتخابات جترى داخل الواليات املتحدة الأمريكية
وهل تفرق كثريا معنا يف ال�رشق الأو�سط �أو يف دولنا العربية
 ..وهل – بخربتنا الطويلة -مع ال�سيا�سة الأمريكية قد يحدث
ولو تغيري طفيف يف ال�سيا�سة اخلارجية للبيت الأبي�ض جتاه
ق�ضايانا املزمنة يف املنطقة �أو جتاه ق�ضايا املن�سيني يف العامل
الثالث يف �أفريقيا و�آ�سيا.
�إذن مل��اذا هذا ال�شغف مبتابعة انتخابات التجديد الن�صفي
للكونغر�س االمريكي مبجل�سيه ال�شيوخ والنواب حتى ولو حقق
الدميقراطيون اخرتاق ًا الفت ًا وك�رس هيمنة اجلمهوريني ولو بن�سب
طفيفة على طريقة «الت�صويت العقابي» الذي ما اعتاد الأمريكيون
عليه �ضد حزب الرئي�س وفقا ملزاجية خا�صة والرغبة الدائمة
يف التغيري.
من الطبيعي �أن يتابع العامل االنتخابات الأمريكية لأ�سباب
�سيا�سية واقت�صادية معلومة ،فهي القوى الأكرب ورئي�س جمل�س
ادارة العامل ،واقت�صادها ميثل ما يقرب من  %25من اجمايل
اقت�صاد العامل ..و�أ�شياء �أخرى كثرية.
لكن انتخابات التجديد الن�صفي �ش�أن داخلي جد ًا هذه املرة
و�سخونتها تتعلق بطبيعة �شخ�صية الرئي�س االمريكي احلايل
رجل الأعمال دونالد ترامب وت�رصيحاته ال�ساخنة واملثرية
للجدل ..حتى لو كانت الق�ضايا املتنازع عليها يف االنتخابات
هي ق�ضايا الهجرة والعن�رصية واالقت�صاد وال وجود للق�ضايا
اخلارجية فيها.
وعلى الرغم من ذلك فلي�س املواطن العادي خارج الواليات
املتحدة يهتم وحده بانتخابات التجديد الن�صفي ولكن خرباء
ال�سيا�سة واال�سرتاتيجية �أي�ضا .واحل�سابات هنا معقدة ومركبة..
ففوز الدميقراطيني يعني فر�ض �سيا�ساتهم اخلا�صة ،وزيادة
دوره��م يف و�ضع الت�رشيعات ما ميثل حتديا كبريا للرئي�س
اجلمهوري دونالد ترامب.
لكن امل�����س��أل��ة ال حتمل ه��ذا ال��ق��در الكبري م��ن التفا�ؤل،
فالدميقراطيني م��ازال �أمامهم م�شوار ًا طوي ًال وحتى يتحقق
لهم ذلك عليهم التعامل مع جمل�س ال�شيوخ الذي ي�سيطر عليه
اجلمهوريون لتمرير �أي م�شاريع قوانني.
�أما على امل�ستوى اخلارجي فلي�س هناك ت�أثري كبري يف تغيري
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية �سواء اكت�سح الدميقراطيون
االنتخابات �أو ا�ستمرت �سيطرة اجلمهوريني..فال م�سا�س
ب�إ�رسائيل و�أمنها وم�ساعداتها الع�سكرية ،ويبقى الو�ضع عربي ًا
كما هو عليه .طاملا ا�ستمر احلل لق�ضايانا و�أزماتنا فى اياد
غري �أيادنا.
وبعد ذلك هل ميكن �أن ت�س�أل نف�سك من جديد�« :أنت دميقراطي
اّ
ول جمهوري؟».

مازل «قرد» يحلم ،بأنه سيتحول إلى
أسد ،وسيخطف األنظار في الغابة،
وسيكون بط ً
ال تاريخي ًا ،فريداً من
نوعه ،ستهابه األسود ،وتحسب له
ألف حساب ،وتتقرب منه وإليه خوف ًا
من زئيره!
وظن القرد مؤخراً ،انه من النوع الفاخر،
وظل يطامر يمين ًا وشما ً
ال ،حتى سقط
علىجمجمته!
التقرير الطبي ال��ص��ادر م��ن طبيب
بيطري ،جاء فيه« :كسر بالجمجمة،
ورضوض بالمخ ،وسحجات في أسفل
الظهر ،وتمزق بالعصعص»!
 ...مالك إال سكراب أمغرة!

• جحا
مقتل رجل وإصابة اثنين طعن ًا

في هجوم إرهابي بأستراليا

مواقيت
الصالة

الفجر  4.46الشروق  6.07الظهر  11.32العصر  2.35المغرب  4.56العشاء 6.15

ضبط عربي بالمطار حاول تهريب حشيش وحبوب مخدرة

دول ذويهم ترفض استقبالهم

كتب حم�سن الهيلم:

أطفال «داعش اإلرهابي» ولدوا

�أحبط رجال جمرك مطار الكويت الدويل حماولة تهريب كمية
من خمدر احل�شي�ش وحبوب ي�شتبه ب�أنها م�ؤثرات عقلية كانت
بحوزة وافد عربي قام ب�إخفائها يف �أمتعته لدى و�صوله البالد
قادم ًا من موطنه.
وحول ال�ضبطية ذكر ع�ضو جلنة الإعالم اجلمركي نواف املطر
�أن �أحد املفت�شني يف مطار الكويت الدويل « »T1ا�شتبه يف وافد
عربي قادم ًا من موطنه ليتم توقيفه و�إخ�ضاع �أمتعته للتفتي�ش
اليدوي ،وتبني وجود قطعة من خمدر احل�شي�ش وكمية من
احلبوب التي ُي�شتبه ب�أنها م�ؤثرات عقلية خمب�أة يف حقيبة
«الهاند باج» م�شري ًا �إلى �أنه مت التوا�صل مع الإدارة العامة
ملكافحة املخدرات ال�ستالم املتهم وامل�ضبوطات متهيد ًا
التخاذ ما يلزم من �إجراءات قانونية.
وثمن املطر جهود رجال اجلمرك اجلوي يف حماية البالد من
كل حماوالت تهريب املواد املخدرة واملحظورة.

في سورية ألمهات أوروبيات
على مدى �سنوات مل تتلق ع�رشات
الأ��س�ر ر�سائل تذكر م��ن بناتها
ال�لائ��ي ���س��اف��رن لالن�ضمام ملا
يعرف بتنظيم داع�ش الإرهابي
والآن تلقت هذه الأ�رس يف خمتلف
�أنحاء �أوروبا ر�سائل منهن يتو�سلن
فيها من �أجل العودة للوطن من
�أماكن احتجازهن يف �سورية.
ه�ؤالء البنات ميثلن بع�ضا من 650
�أوروبيا كثريون منهم �أطفال ر�ضع
حم��ت��ج��زون ،كما تقول م�صادر
كردية ،لدى ف�صائل كردية م�سلحة
تدعمها ال��والي��ات املتحدة يف
ثالثة خميمات منذ هزمية داع�ش
االرهابي العام املا�ضي.
وال يرغب الأك��راد الذين يتولون
حرا�ستهم يف بقائهم كما �أنهم
ي�سببون �صداعا للم�س�ؤولني يف
�أوروبا.
ويف ر���س��ائ��ل مت �إر���س��ال��ه��ا عرب
ال�صليب الأحمر ويف ر�سائل هاتفية
تتو�سل البنات من �أجل ال�سماح
لأوالده��ن بالعودة لرتبيتهم يف
�أوطانهن.
ففي ر�سالة تلقتها امر�أة يف مقهى

�أ�شعل �أم�س رجل النار يف �شاحنة �صغرية حمملة ب�أ�سطوانات غاز
يف و�سط مدينة ملبورن اال�سرتالية وقتل �شخ�صا طعنا و�أ�صاب اثنني
�آخرين قبل �أن تقتله ال�رشطة بالر�صا�ص يف واقعة و�صفتها ب�أنها
�إرهابية .و�أعلن «داع�ش» الإرهابي م�س�ؤوليته عن الهجوم دون �أن
يقدم دلي ً
ال على ذلك .وا�شتعلت النار يف ال�شاحنة ال�صغرية يف �شارع
بريك املزدحم قبل �ساعة الذروة امل�سائية بوقت ق�صري ،بينما طعن
قائد ال�شاحنة املارة وهاجم ال�رشطة.

• جانب من احلبوب املخدرة

«ريان إير» تطرد ستة موظفين ألنهم

«زيفوا» صورة نومهم على أرضية مطار
ّ

قالت �رشكة الطريان «ريان �إير»،
يف بيان �أر�سلته ليورونيوز،
«زيفوا
�إنها طردت �ستة موظفني
ّ
�صورة» لأنف�سهم وهم نائمون على
الأر���ض يف مطار �إ�سباين ،ال�شهر
املا�ضي.
وكانت ال�صورة التي حتدث عنها
البيان قد انت�رشت ب�شكل كبري
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي،
وتظهر موظفي �رشكة الطريان
نائمني على �أر�ضية مطار «ملقا»
الإ�سباين ،بعد �أن عطل الإع�صار
«ليزيل» حركة الطريان.
ومما جاء يف بيان ال�رشكة« :مت
طرد جميع �أع�ضاء طاقم الطائرة
ال�ستة ب�سبب خمالفتهم للعقد،
حيق ارتكبوا �سوء ت�رصف كبريا».
و�أ����ض���اف« :ه���ذا ال��ت����صرف دمر
�سمعة ال�رشكة وت�سبب بانتهاك
ثقة غري قابل للإ�صالح مع ه�ؤالء
الأ�شخا�ص».
وكان �أول من ن�رش ال�صورة قائد
طيارة �سابق ،جيم �أتكين�سون،
عرب تويرت ،وت�ساءل عن �سبب عدم
حجز ال�رشكة فندق ًا للطاقم الذي
انقطعت به ال�سبل لليلة واحدة.
و�أ���ض��اف يف تغريدته« :حققت

• مختطفة من ريف السويداء مت حتريرها مع أبنائها

ب�أنتويرب ت�ؤكد ثرثرة �أحفادها
ال�صغار منا�شدات الأم.
وقد ت�سلمت الواليات املتحدة،
مثل رو�سيا و�إندوني�سيا ،بع�ض
مواطنيها وتريد �أن تقتدي بها
�أوروبا خ�شية �أن ينمو يف املخيمات
جيل جديد من املتطرفني.

وق��ال م�س�ؤول ام�يرك��ي كبري يف
جمال مكافحة الإرهاب «نحن نقول
للحكومات الأوروبية :ا�ستعيدوا
مواطنيكم وح��اك��م��وه��م ...فهم
�أخطر عليكم هنا منهم عند عودتهم
للوطن».وترف�ض �أوروبا يف �أكرث
الأحيان حيث ال يوجد تعاطف.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• عيد يحيى مرزوق البرازي  43 -عام ًا � -شيع -
العزاء يف املقربة .ت.99088849 :
• ف��اط �م��ة م�ه�ل�ه��ل ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ب ��در� ،أرملة
عبدالله حممد حممد العنجري  80 -عام ًا -
�شيعت  -الرجال :النزهة �ش دم�شق مقابل
الفيحاء «ديوان العنجري» ،الن�ساء :الرو�ضة
ق� 3ش �شهاب البحر م .13ت- 99663995 :
.22552106 - 99551200

• طيبه محمد فايز الذربان  38 -عام ًا � -شيعت
 الرجال :اخلالدية ق� 1ش غزة م ،11الن�ساء:قرطبة ق� 3ش الثالث م .24ت.99778774 :
• ن��وره نشا ضيف الله ،زوجة عبدالله مزيد
ال�شالحي  74 -عام ًا  -الت�شييع بعد �صالة
ع�رص ال��ي��وم  -ال��رج��ال والن�ساء� :صباح
النا�رص ق� 3ش 16م .33ت- 99855998 :
.65629636

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

ادارة االعالن

97791097
 - 22457800داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

• املوظفون املطرودون نائمون في املطار

ال�رشكة �أرباحا تقدر بحوايل 1.25
مليار هذا العام ،لكنها لن ت�ضع
الطاقم يف فندق لليلة واحدة».
و�آن��ذاك ،اعتذر رئي�س العمليات
التنفيذية يف ال�رشكة ،بيرت بيلو،

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

للطاقم على ما حدث ،وبرر الأمر
بعدم وجود غرف متاحة بجميع
فنادق ملقا بعد ت�أجيل رحالت
امل��ئ��ات م��ن امل�سافرين ب�سبب
العا�صفة.

التوزيع واالشتراكات
تلفون22460300 - 22457800 :
داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

لكن الأمر مل ينته هنا� ،إذ ا�ستمر
رواد مواقع التوا�صل االجتماعي
ب�إعادة ن�رش ال�صورة ،مع �إرفاق
ع��ب��ارات ان��ت��ق��اد الذع���ة ل�رشكة
الطريان.

الشكاوى

22458460
22412015
22458170

22412014
22412017
22458163

