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زهيريات

«الدفاع» :رئاسة النائب األول للجهاز
المركزي للبدون ...غير صحيح

أرج����ع أس��ي��ر ع��ل��ي��ه��م ال��ح��ك��م واح���د
ع��ش��رون ي��ح��ك��ون وال��ل��ي منتبه واح��د

رفع الحظر عن استيراد منتجات
غذائية من السعودية

ق��ال �أم�ي�ن ��سر اللجنة العليا
ل�سالمة الأغذية يف الهيئة العامة
للغذاء والتغذية الكويتية عادل
ال�سويط �إن اللجنة �أو�صت خالل
اجتماعها الثالث للعام احلايل
برفع احلظر عن ا�سترياد مواد
ومنتجات غذائية من اململكة
العربية ال�سعودية.
و�أو����ض���ح ال�����س��وي��ط يف بيان
�صحايف للهيئة �أم�س �أن وزارة
التجارة وال�صناعة ق��ررت رفع
احلظر عن ا�سترياد جميع �أنواع
حلوم الطيور الطازجة واملربدة
واملجمدة وامل�صنعة بكل �أنواعها
وم�شتقاتها وبي�ض املائدة من
اململكة العربية ال�سعودية ب�سبب
خلوها من مر�ض انفلونزا الطيور
�شديد ال�رضاوة.

كتب حم�سن الهيلم:

جفته وجافني وجافيته فالنقل واحد

نفت �أم�س وزارة الدفاع ما يتم تداوله حول رئا�سة النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح للجهاز املركزي ملعاجلة �أو�ضاع
املقيمني ب�صورة غري قانونية ،حيث �صدر مر�سوم �أمريي رقم  5ل�سنة 2012
بتعديل املر�سوم الأمريي رقم  467ل�سنة  2010ب�إن�شاء اجلهاز.

ه��رج وم���رج م��ن قبيل الحكم ياذيني
• عي�سى القطامي

عاصفة تضرب ساحل موزمبيق بأمطار ورياح

بالعربي

اجتاحت عا�صفة مدارية قوية مدينة �ساحلية
يف موزمبيق م�صحوبة ب�أمطار غزيرة ورياح
قوية و�صلت �رسعتها �إلى  170كيلومرتا يف
ال�ساعة ،ما �أ�سفر عن �إ�صابة عدة �أ�شخا�ص.
و�أظهرت �صور من�شورة على موقع تويرت
ومقاطع بثها التلفزيون الالفتات و�أ�سطح
املباين وقد اقتلعتها الرياح ،بينما انت�رشت
فروع الأ�شجار و�أ�سالك الكهرباء يف ال�شوارع

عادل السنهوري

يف مدينة بريا التي يقطنها نحو � 500ألف
�شخ�ص.
ويف �إقليم زامبيزي يف ال�شمال �أ�صبحت القرى
على طول ال�ساحل معزولة عن الرب الرئي�سي
مع ا�شتداد العا�صفة.
وذك��رت قناة «ت���ي.يف�.إم» الر�سمية �أن ما
ال يقل عن خم�سة �أ�شخا�ص تعر�ضوا لإ�صابات
بالغة.

مغرد ...إبليس
مغرد لديه حساب شخصي،

يساوم المرشحين ،بقوله« :اللي
ما يدفع لي ،أشوه صورته»!

حكايات

القرد  ...دايخ!

حروب عربية بـ 900مليار دوالر

داخ «قرد ينتمي لحركة ق��رود» ،سبع

�أي مواطن عربي من املحيط ال��ى اخلليج ق��ر�أ ه��ذا اخلرب
وا�صطدمت عيناه بهذا الرقم ،فقد ال ي�صدق �أو ي�صيبه ذهول
ممزوج بغ�ضب وح�رسة.
اخلرب م�صدره البنك الدويل ،ومفاده معلومة �صادمة حتمل
مزيد ًا من احلزن والنزيف العربي ،وك�أنه ينق�صنا احلزن
والنزيف .فقد ك�شف البنك منذ يومني على ل�سان النائب الأول
لرئي�س جمموعة البنك الدكتور حممود حميي الدين �أن كلفة
احلروب والنزاعات امل�سلحة يف الدول العربية يف � 8سنوات
خالل الفرتة من  2010حتى  -2018ام�سك نف�سك 900 -مليار
دوالر.
حتى هذا الرقم ال�صادم واملذهل اعتربه حممود حميي الدين
« �شديد التحفظ وكحد ادنى» و�أ�ضاع على املنطقة العربية
فر�صة كبرية للنمو لو مل تقع هذه احلروب وتدور �آلة الدمار
يف العديد من ال��دول العربية يف �سورية والعراق واليمن
وفل�سطني وليبيا.
وال �أريد �أن �أزيد من احل�رسة والغ�ضب لو �أ�ضفنا كلفة الدمار
واحلروب التي كتبت او فر�ضت على املنطقة العربية ال�ستنزاف
مواردها وطاقاتها و�شبابها و�أموالها منذ حرب اخلليج االولى
عام  ،80ثم حرب حترير الكويت ثم احلرب على العراق.
فح�سب �أف�ضل الإح�صاءات املتوافرة ،تقدر الكلفة بنحو 1.4
تريليون دوالر..يعني �أن فاتورة الدمار واخلراب منذ 1980
وحتى  2018تبلغ  2.3تريليون دوالر.
من امل�ؤكد �أن كل مواطن عربي يف هذه اللحظة يطرح ال�س�ؤال
االفرتا�ضي امل�ستحيل ،ماذا لو مت انفاق هذه االموال املهولة
داخل الدول العربية لتح�سني �أو�ضاع الدول العربية من تعليم
و�صحة وبحث علمي وزراعة و�صناعة وخدمات حياتية؟ كيف
كان و�ضع العامل العربي الآن .
طبعا «لو» هنا ال تقدم وال تفيد وال تغني �أو ت�سمن من �شيء،
ولن ت�صلح ما جرى وتعيد االحوال الى ما كانت عليه قبل هذه
احلروب والنزاعات ومن ثم تعود الأموال العربية الى العرب
وتوجيهها الى ال�سالم والتعمري والبناء والنماء والرخاء.
تخيلوا حجم هذه الأم��وال ،ودولنا العربية حتتل مراتب
مت�أخرة يف م�ؤ�رشات كثرية حول العامل �سواء م�ؤ�رش التعليم
وتدين م�ستواه وتراجعه يف غالبية الدول العربية �أو تراجع
م�ؤ�رش ال�صحة وازدياد معدالت الفقر و�سوء عدالة التوزيع
والعجز يف املوازنات العامة الى �آخره.
ال �أدعو هنا الى البكاء على اللنب امل�سكوب ،بل �أدعو الى
التعلم من املا�ضي ودرو�سه وعربه ووقف نزيف اهدار املال
العربي.

دوخ��ات ،بعد أن اعترض عليه «قرد
ف��ار» ،وه��دده بأال يشم رائحة الفوز،
ما دام انه يعاند وراكب راسه ،ويبي

ياخذ مكانه!

القرد اللي داخ سبع دوخ��ات ،تعهد
ألتباعه بأنه سيلقن القرد الفار درس ًا
لن ينساه ،ألنه األقوى واألكثر تأثيراً،
وسيكشف المستور ،وقال له« :اسمع
يا ق��رد ،تاريخك تم مسحه ،وأنت

لعبت بذيلك ،وصرت تهايط ،بعد أن

شبعت بالحرام ،وحان الوقت ألعلن

التحدي ،وسأكسبه»!

القرد الفار ،رد عليه من خارج الغابة

بقوله« :هذا الميدان يا «قردان»»!
 ...صارت بينهم!

• جحا

طالب في أستراليا ونيوزيلندا يبدأون
إضراب ًا احتجاج ًا على تغير المناخ
ترك �آالف من طالب املدار�س الف�صول يف نيوزيلندا و�أ�سرتاليا �أم�س
يف نطاق �إ�رضاب طالبي عاملي احتجاج ًا على تقاع�س احلكومات يف
مواجهة تغري املناخ.
و�صنع طالب يف ولنغتون الفتة كتب عليها «تغري املناخ �أ�سو�أ من
فولدمورت» يف �إ�شارة �إلى ال�ساحر ال�رشير يف كتب و�أفالم هاري بوتر
ذات ال�شعبية الكبرية.

مواقيت الفجر  4.38الشروق  5.57الظهر  11.57العصر  3.22المغرب  5.57العشاء 7.13
الصالة

السيسي تفقد مزارع التمور والقمح والعنب

قصر بكنغهام :هاري
وميغان سيستقالن
بحياتهما عن وليام وكيت
قال ق�رص بكنغهام يف بريطانيا �إنه �سيتم
الرتتيب لإق��ام��ة م�ستقلة ل�ل�أم�ير هاري
وزوجته ميغان ،التي تنتظر مولودا،
بعدما كانا يت�شاركان ترتيبات الإقامة يف
الق�رص مع �شقيق هاري الأكرب الأمري وليام
وزوجته كيت.
وتقا�سم هاري وميغان ،املعروفان ر�سميا
با�سم دوق ودوقة �سا�سك�س ،طاقم املوظفني
مع وليام وكيت منذ زواجهما يف مايو العام
املا�ضي.
ووافقت امللكة �إليزابيث الآن على ال�سماح
لهما باال�ستقالل داخل الق�رص هذا الربيع.
وذكر ق�رص بكنغهام يف بيان «هناك مكتب
خا�ص الآن ل��دوق �سا�سك�س وال��ذي يدعم
�أن�شطة ال��دوق��ة منذ خطبة �سموهما يف
نوفمرب .»2017
و�أ�ضاف البيان «�ست�ضمن هذه اخلطوة التي
يتم التخطيط لها منذ فرتة طويلة وجود
ترتيبات تقدم الدعم الدائم لعمل الدوق
وال��دوق��ة مع بدئهما حلياتهما الأ�رسية
وانتقالهما ملكان �إقامتهما الر�سمي يف مقر
فروجمور امللكي».

العصفورة

ت���ف���ق���د ال���رئ���ي�������س امل�����ص�ري
عبد الفتاح ال�سي�سي فجر �أم�س عددا
من امل�شاريع التنموية يف منطقة
تو�شكى ،وطاف يف مزارع التمور
والقمح والعنب.
واطلع ال�سي�سي على مزارع الأغنام
يف املنطقة ،وم���دى تنفيذ تلك
امل�شاريع وتطورات العمل اجلارية
بها من القائمني عليها.
و��ص�رح املتحدث با�سم رئا�سة
اجلمهورية يف م�رص ب�سام را�ضي،
ب����أن ال�سي�سي التقى ب��ع��دد من
املهند�سني والعاملني يف هذه
امل�شاريع التي تهدف لتنمية منطقة
جنوب ال��وادي و�إقامة جمتمعات
عمرانية جديدة متكاملة موازية
لوادي النيل تت�أ�س�س على الن�شاط
الزراعي ثم ال�صناعات الغذائية.

• األمير هاري وزوجته ميغان دوق ودوقة ساسكس

تأشيرات لمحققي

«الجنائية الدولية»

املن�صور �ألقت القب�ض �شخ�ص يقوم ب�إطالق النار
بالف�ضاء �ضمن موكب زفاف».
و�أ�ضاف امل�صدر �أنه مت «�ضبط قطعة �سالح م�سد�س حمور
وفق �إجراءات قانونية».

�أعلنت الواليات املتحدة �أم�س
فر�ض قيود على ا�صدار ت�أ�شريات
ملحققي املحكمة اجلنائية
ال��دول��ي��ة ال��ذي��ن يحققون يف
انتهاكات القوات الأمريكية يف
�أفغان�ستان �أو يف �أي مكان �آخر.
وقال وزير اخلارجية الأمريكي
مايك بومبيو يف م�ؤمتر �صحايف
«يف نوفمرب  2017طلب املدعي
العام للمحكمة اجلنائية الدولية
املوافقة على فتح حتقيق يف
الو�ضع يف �أفغان�ستان» لذا فاننا
نعلن «تقييد ا�صدار ت�أ�شريات
�أمريكية ل�ل�أف��راد امل�س�ؤولني
مبا�رشة عن �أي حتقيق جتريه
املحكمة اجلنائية الدولية
للرعايا الأمريكيني».

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• منيرة يوسف جمعة العبادي ،أرملة أحمد صالح العبادي
 75 -عام ًا  -الت�شييع التا�سعة من �صباح اليوم

 ال��رج��ال :عبدالله امل��ب��ارك ق� 4ش 426م،9الن�ساء :ال�سالم ق� 4ش 411م .43ت99702217 :
 .94441104• ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ع �س��اف م �ب��ارك ال��دوي �ل��ة  18 -عام ًا -
�شيع  -الرجال :ا�شبيلية ق� 4ش حممد بن القا�سم
م ،34الن�ساء :ا�شبيلية ق� 4ش 429م .34ت:
.55888896
• أح�ل�ام ع�ل��ي ع�ب��دال��رض��ا ع�ل��ي ال��دوس��ري  43 -عام ًا -

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

�شيعت  -الرجال :االندل�س ق� 8ش 4م ،122الن�ساء:
الدوحة ق� 4ش 3م ،51مالحظة :اجلمعة �أول يوم
العزاء .ت.50855373 - 97978897 :
• عبدالرحمن فارس متعب املطيري � 9 -أعوام  -الت�شييع
بعد �صالة ع�رص اليوم  -العزاء مبقربة ال�صليبخات
فقط .ت.66221999 :
• إبراهيم مشعل الظفيري  16 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
�صباح ال�سامل ق� 13ش 2ج10م ،31الن�ساء� :صباح
ال�سامل ق� 9ش 3ج 11م .41ت- 55489189 :
.50682189

ادارة االعالن

97791097
 - 22458900داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

بيع حمامة في مزاد بالبصرة
بـ  10آالف دوالر

واشنطن تفرض
قيوداً على إصدار

بغداد :القبض على مطلق أعيرة نارية
في حفل زفاف
�أفاد م�صدر يف ال�رشطة العراقية ،ب�أن قوة �أمنية �ألقت
القب�ض على �شخ�ص �أطلق عيارات نارية �ضمن موكب
زفاف غربي بغداد.
وقال امل�صدر� :إن «دوريات جندة الريموك و�ضمن تقاطع

• الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تفقده املزارع

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

104

• جانب من املشاركني في املزاد

�شهدت حمافظة الب�رصة� ،أم�س� ،إقامة مزاد للحمام
الزاجل نظمته هيئة دولية مقرها يف بلجيكا ،و�شارك
فيه املئات من هواة تربية هذا النوع من احلمام من
خمتلف املحافظات ،ومت خالله بيع ع�رشات الطيور
امل�ستوردة من �أوروبا ب�آالف الدوالرات.
وقال ممثل هيئة « »PIPAالدولية للحمام الزاجل يف
ال�رشق الأو�سط مرت�ضى ال�رشيف� ،إن «املزاد يعد الأول
من نوعه يف حمافظة الب�رصة لهيئتنا ،و�سوف يتبعه

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

بعد �أ�شهر تنظيم مزاد م�شابه يف الكويت» ،مبين ًا �أن
«املزاد �شارك فيه املئات من مربي احلمام الزاجل من
خمتلف املحافظات العراقية».
ولفت ال�رشيف� ،إلى �أن «املزاد مت خالله بيع  60طائر ًا
جميعها م�صنفة دولي ًا ومن �سالالت �أوروبية معروفة»،
م�ضيف ًا �أن «�أول طائر عر�ض يف املزاد مت بيعه مببلغ
 11600دوالر ،فيما مت بيع الطائر الثاين يف املزاد
مببلغ  2500دوالر».

التوزيع واالشتراكات
تلفون22458460 - 22458170 :
الجهات الرسمية والمؤسسات
 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

الشكاوى

22412015
22458163

22412014
22412017

