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زهيريات

أجمل طالبة ...روسية

أرج����ع أس��ي��ر ع��ل��ي��ه��م ال��ح��ك��م واح���د

وفاة امرأة وإنقاذ
 894مهاجراً قبالة
السواحل اإلسبانية

ع��ش��رون ي��ح��ك��ون وال��ل��ي منتبه واح��د
جفته وجافني وجافيته فالنقل واحد
• عي�سى القطامي

بالعربي

عادل السنهوري
• الطالبة الفائزة ألينا

فازت الطالبة� ،ألينا زاريينيك ،من جامعة مدينة بينزا مب�سابقة «�أجمل طالبة
يف رو�سيا  »2018املنعقدة يف مدينة قازان الرو�سية.

هناك جتارة جديدة ال يح�صل �أ�صحابها على مقابل
مادي مبا�رش ،فالهدف من وراء هذه التجارة ال يقدر
بثمن �إذا كان الهدف و«اجلائزة الكربى» من وراء
هذه التجارة ال�سيطرة على عقول ووعي ال�شعوب
وبالتايل االحتالل الناعم للأوطان..
هل هناك غمو�ض يف هذا الكالم وهل يبدو غري مفهوم؟
رمبا لكن امل�س�ألة حقيقية والتجارة هنا هي �أخطر
�أن��واع التجارة يف تاريخ الب�رشية لأن ب�ضاعتها
هي العقول وخداعها وال�سيطرة عليها مبعلومات
وبيانات و�أدلة تبدو يف ظاهرها مقنعة ومنطقية ويف
باطنها الكذب والنوايا اخلبيثة.
لو نظرنا وتابعنا ما يتدفق من �سيل و�شالل املعلومات
املكتوبة �أو امل�صورة على و�سائل التوا�صل االجتماعي
وحرفية ومهنية من يقوم ب�ضخها الى عقول مدمني
الـ«في�سبوك» والـ«تويرت» وغريهما ،ف�سوف ندرك
مدى خطورة التجارة اجلديدة القائمة على خداع
العقول وا�ستالبها و�رشائها باملجان وبا�ست�سالم تام
ملن يقر�أها وي�شاهدها.
والأمر هنا ي�ستحق الت�أمل والدرا�سة ثم اتخاذ �إجراءات
مقابلة حتى ال ت�ضيع عقولنا وبالأخ�ص عقول �شبابنا
وبيعها باملجان .والأرقام تزيد من املخاوف ،فوفقا
لتقرير اقت�صاد املعرفة العربي الأخ�ير ف��إن عدد
م�ستخدمي الإنرتنت يف الوطن العربي يبلغ نحو 226
مليون ًا و�إن عدد م�ستخدمي في�سبوك العرب ،بلغ نحو
 130مليونا� ،أي نحو ن�صف �سكان العامل العربي
ي�ستخدمون الإنرتنت ،وثلث عدد ال�سكان ي�ستخدمون
في�سبوك.
ال
هل ندرك الآن ان عملية بيع العقول باتت �أمر ًا �سه ً
وان بيانات و�صور ًا وفيديوهات مكتوبة وم�صنوعة
مبهنية وحرفية عالية قد تدمر �أوط��ان � ًا وتفجر
ثورات.
وامل�س�ألة ب�سيطة ج��دا �إذا مل ت�سارع احلكومات
مبواجهتها لي�س باملنع �أو بالع�صف �أو غريها من
الإجراءات التع�سفية ،فالعقول امل�ستهدفة من عملية
البيع هي عقول ال�رشيحة العمرية القادرة على الفعل
والتحرك وهي الفري�سة ال�سهلة والكتلة اللينة مثل
قطعة ال�صل�صال القابلة للت�شكيل وتغيري القناعات
واالقتناع بكل ما هو براق وجاذب حتى لو كان كاذب ًا
ولكنه يروق للمزاجية ال�شبابية ،فالتجارة اجلديدة
تعتمد على املثل امل�رصي ال�شهري «ك��ذب م�ساوي
وال �صدق مفرك�ش».

ايميل رئيس التحريرSabah@alshahedkw.com :

بشكل مبالغ فيه.

حكايات

«األرصاد» :الطقس يبدأ بالتحسن
توقعت �إدارة الأر�صاد اجلوية يف الإدارة العامة للطريان املدين
ا�ستمرار ت�أثر البالد بحالة من عدم اال�ستقرار يف الأحوال اجلوية
بناء على التحديثات وخمرجات اخلرائط و�صور الأقمار اال�صطناعية
ورادار الطق�س.
وقال مراقب الأر�صاد اجلوية عبدالعزيز القراوي� :إن ال�سحب
املنخف�ضة واملتو�سطة تتكاثر م�صحوبة بزخات متفرقة من الأمطار
فوق معظم املناطق متفاوتة الكمية ما بني اخلفيفة واملتو�سطة
تتخللها �سحب ركامية �أحيانا على بع�ض املناطق.
و�أ�شار �إلى �أن الطق�س يبد�أ بالتح�سن التدريجي يف الأحوال اجلوية
اعتبارا من م�ساء يوم ٍ
غد الأحد ،داعيا املواطنني واملقيمني �إلى
متابعة الن�رشة اجلوية من خالل موقع الأر�صاد اجلوية.

مواقيت الفجر  4.56الشروق  6.19الظهر  11.34العصر  2.31المغرب  4.50العشاء 6.11
الصالة

 57عام ًا على رفع علم الكويت الحالي «علم االستقالل»

• الشيخ سعد العبدالله يرفع العلم الكويتي اجلديد في  24نوفمبر  1961على البنديرة بقصر السيف

علم دولة الكويت احلايل «علم اال�ستقالل» يطوي اليوم
 57عاما على ذكرى رفعه للمرة الأولى على الوزارات
وامل�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية الر�سمية مد�شنا بذلك
حقبة جديدة من تاريخ الكويت املعا�رص.
و�شهد علم الكويت الر�سمي مراحل تغري عديدة �إلى
�أن اعتمد ب�شكله احل��ايل ب�صدور املر�سوم الأمريي
بهذا ال�ش�أن يف � 7سبتمرب  1961لريفع على �صواري
امل�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية يف  24نوفمرب 1961
للمرة الأولى يف مرا�سم احتفالية مهيبة عمت البالد.

• �سمو �أمري البالد حني كان وزير ًا للخارجية بعد رفع علم الكويت
�أمام مبنى منظمة الأمم املتحدة يف  14مايو 1963

إنا هلل وإنا إليه راجعون

رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح

تمرير معامالت أح��د النواب

• جحا

�أفادت وكالة الأنباء الأردنية «برتا» ب�صدور قرار ملكي يق�ضي برتفيع
ويل العهد الأردين الأمري احل�سني بن عبدالله الثاين لرتبة مالزم �أول يف
القوات امل�سلحة الأردنية.
تخرج الأم�ير احل�سني من اكادميية �ساندهري�ست الع�سكرية امللكية
الربيطانية عام .2017
وتقود العائلة املالكة الأردنية اململكة الها�شمية منذ العام ،1921
حيث �أ�س�سها امللك عبدالله الأول بن احل�سني وتبعه جنله امللك طالل.
ويف العام  1952تولى امللك احل�سني بن طالل مقاليد احلكم وبعد وفاته
يف فرباير  1999تولى العر�ش جنله االكرب امللك عبدالله الثاين.
ويف يوليو  2009عني العاهل الأردين جنله الأكرب الأمري احل�سني بن
عبدالله الثاين ولي ًا للعهد.

خلف نادي الفتاة .ت.99728440 :
• عويد مبارك عويد الفضلي  -19عام ًا � -شيع  -الرجال:
جابر الأحمد ق� 1ش 101ج 29م 517الن�ساء :الواحة
ق� 2ش 6م .40ت.98811001 – 99570066 :
• ط�ي�ب��ة ح �س�ين ع �ل��ي ل �ي��ل  -78عام ًا  -الت�شييع بعد
�صالة ع�رص اليوم  -ال��رج��ال :ال�شويخ ال�سكنية
ديوان القناعات الن�ساء :القرين ق� 3ش 18م .9ت:

القياديين ،وأبدى انزعاجه من

ظهر «غ���زال» ه��زي� ً
لا ،م��ه��زوزاً ،شاحب
الوجه ،وسط استغراب الغزالن الذين
تساءلوا« :شفيه غزالنا  ...صاير كأنه
قرد من قرود القارة السوداء ،ال يكون مو
متعشي»؟
الغزال ضحك على ما سمعه من همز
وغمز ،فقال لمحبيه الغزالن« :اطمئنوا
توني ماكل ملوخية باألرانب  ...بس
مشكلتكم تفكرون باألكل ،ما فكرتوا
باللي جرى لي»!
رد الغزالن بصوت واحد« :أفا  ...شصاير
يا ولد العم ،كلنا رهن اإلشارة»!
رد ول��د العم« :عضني ذي��ب ،وأبيكم
تفزعون ،وتدوسون ببطنه»! فانحاشوا
بمجرد أن سمعوا اسم...الذيب»!
 ...الهياط وصل  ...بني غزالن!

• األمير احلسني مع والديه

• لطيفة عبدالله عبداحملسن الصانع أرملة عبدالقادر فهد
الربيعان  -67عام ًا � -شيعت  -اخلالدية ق� 2ش 25م1

اجتمع م��س��ؤول م��ع ع��دد من

نحشة!...

ولي عهد األردن
 ...مالزم أول

• ع�ب�ي��د ج ��زاء ع��اي��ض ال�ع�ص�ي�م��ي  66 -عام ًا  -الت�شييع
بعد �صالة ع�رص اليوم  -الرجال« :العزاء يف املقربة
فقط» الن�ساء� :صباح النا�رص ق� 6ش 45م.9
• سعيد منر سعيد الهدبة الرشيدي  -78عام ًا � -شيع -
الرجال :الرابية ق� 2ش 16م 56الن�ساء :الرابية ق2
�ش 14م .3ت.66669733 – 66990086 :

قياديو  ...النائب!

قال التلفزيون اال�سباين الر�سمي
ان ق��وات خفر ال�سواحل عجزت
ع��ن ان��ق��اذ حياة ام���ر�أة حامل،
وتوا�صل البحث عن  13مهاجرا
«غري �رشعي» يف عداد املفقودين
يف حني �أنقذت � 894آخرين �أمام
ال�سواحل اجلنوبية لإ�سبانيا.
و�أ�ضاف التلفزيون ان قوات خفر
ال�سواحل اال�سبانية نقلت �أم�س
ام���ر�أة حامل كانت تتواجد يف
املياه وبحالة خطرة ج��د ًا على
منت طائرة عمودية «هليكوبرت»،
�أجريت لها فيها عمليات الإنعا�ش
ب��اجت��اه امل��ط��ار يف «�أمل��ري��ا»،
حيث كان بانتظارها وحدة عناية
مركزة متنقلة ،لكنها كانت قد
توفيت يف الطائرة قبل الو�صول
�إلى املطار.

ه��رج وم���رج م��ن قبيل الحكم ياذيني

عقول للبيع!..

العصفورة

ملتقى فاس للكتابة يحتفي

.99900990 – 99054302

• ع �ب��دال��وه��اب ع �ب��دال��رزاق ص��ال��ح ال �ع �ب��دال �س�لام  -73عام ًا
 �شيع  -بيان ق� 6ش 4ج 2م .7ت– 99402580 :.99744288
• س �ع��ود ب��ري �ج��ان ب ��راك ال �ع��ازم��ي  -48عام ًا � -شيع -
الرجال :مبارك الكبري ق� 7ش 15م 15الن�ساء :علي
�صباح ال�سامل ق� 2ش 26م .4ت– 50576999 :
.99338655

باألديبة سهام الفريح

احتفى ملتقى فا�س للكتابة والفكر والإب��داع يف دورته الـ � 16أم�س بالأديبة
والناقدة الكويتية �سهام الفريح تكرميا لها على �إجنازاتها الأدبية والنقدية.
وقال مدير امللتقى حتاف ال�رسغيني�« :إن اختيار امللتقى للأديبة الكويتية ي�أتي
انطالقا من دورها و�إ�سهامها الزاخر يف �إثراء احلركة الأدبية يف الكويت ودول
اخلليج العربية والعامل العربي ب�صفة عامة».
و�أ�ضاف�« :إن امللتقى الذي تنظمه هيئة الفنانني للثقافة وامل�رسح بالتعاون مع
وزارة الثقافة واالت�صال املغربية �سي�سلط ال�ضوء على مدى يومني على �أعمال
و�إ�سهامات الفريح الأدبية والنقدية من خالل م�شاركة نخبة من �أعالم الفكر
والأدب يف املغرب ب�أبحاث ودرا�سات وقراءات يف �أعمالها».

• هاشمية ك��اظ��م محمد أرم�ل��ة عبدالعزيز عيسى البشير

  73عام ًا  -الت�شييع بعد �صالة ع�رص اليوم -الرجال :الزهراء ق� 5ش يو�سف النفي�سي م 8الن�ساء:
�صباح ال�سامل ق� 4ش 21م .25ت– 99403010 :
.94947467
• عبدالرحمن غ��ازي الزنكي  -28عام ًا � -شيع  -بيان
ق� 5ش 5ج 2م .24ت.66569955 – 25388334 :

ادارة االعالن

97791097
 - 22457800داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

وا�ستوحيت �أل��وان علم الكويت من بيت �شعر ل�صفي
الدين احللي «و�إنا لقوم �أبت �أخالقنا كرما � -أن نبتدي
بالأذى من لي�س ي�ؤذينا  -بي�ض �صنائعنا �سود وقائعنا
 خ�رض مرابعنا حمر موا�ضينا».واتخذ علم الكويت قدميا �أ�شكاال عدة رفعت ب�صفة
ر�سمية وغري ر�سمية وكانت حتمل يف جلها اللون
الأحمر م�صحوبة بكلمة «كويت» وبع�ض الدالالت ذات
الطابع الإ�سالمي و�صوال �إلى العلم احلايل ذي الألوان
الأربعة الأخ�رض والأبي�ض والأحمر والأ�سود.

• سهام الفريح

هاتف
22460500
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22450700

مدير التحرير

118

سكرتير التحرير
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رئيس قسم االقتصاد
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رئيس قسم المحليات
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القسم الرياضي
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القسم األمني

100

القسم الفني
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القسم البرلماني
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التوزيع واالشتراكات
تلفون22460300 - 22457800 :
داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

الشكاوى

22458460
22412015
22458170

22412014
22412017
22458163

