األخيرة

العدد ( )3684السبت  23مارس 2019

زهيريات

«عبارة الموت»
غاضبون يحاصرون محافظ نينوى على خلفية ّ

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

حا�رص ع�رشات املحتجني الغا�ضبني �أم�س
حمافظ نينوى نوفل العاكوب عند و�صوله
�إلى موقع غرق العبارة يف نهر دجلة والذي
�أودى ب�أرواح  100معظمهم ن�ساء و�أطفال.
وبعد دقائق من حما�رصته ،حاول العاكوب
االنطالق ب�سيارته التي يقودها �شخ�صيا،
وده�س جمموعة من املتظاهرين ،وردا على
ذلك رمى املحتجون �سيارته باحلجارة،
مما �أدى �إلى حتطيم بع�ض زجاجها.
و�أفادت و�سائل �إعالم ب�أن �أحد املتظاهرين
تعر�ض جلروح جراء الده�س ،ومت نقله
�إلى امل�ست�شفى لتلقي العالج.
وجتمع �أم�س عدد من املتظاهرين �أمام �أحد
امل�ست�شفيات التي نُ قلت �إليها جثث �ضحايا
احل��ادث امل��أ���س��اوي ،متهمني ال�سلطات
املحلية بالف�ساد ومت�سائلني ب�ش�أن غياب
و�سائل الإنقاذ على منت العبارة املنكوبة.

ع��ش��رون ي��ح��ك��ون وال��ل��ي منتبه واح��د
جفته وجافني وجافيته فالنقل واحد
ه��رج وم���رج م��ن قبيل الحكم ياذيني
• عي�سى القطامي

بالعربي

عادل السنهوري

حكايات

• محافظ نينوى أثناء تعرضه للحصار البشري

غزالة قوية

ّ
انقض «أس��د» على «غزالة قوية» وقال

يف ف�براي��ر امل��ا���ض��ي ..فوجئ احل��ا��ضرون للقمة العاملية
للحكومات يف دبي ب�إعالن جائزة �أف�ضل وزير يف العامل .
ملاذا كانت املفاج�أة..؟ لأنه من الطبيعي عندما يتم اختيار �أف�ضل
وزير ،ف�إن الكل يتوقع �أن يكون الوزير من �إحدى الدول املتقدمة
يف �أوروبا ،خا�صة احدى الدول اال�سكندنافية �أو كندا �أو حتى دول
�رشق �آ�سيا مثل كوريا اجلنوبية �أو �سنغافورة او اليابان.
لكن �أن يكون �أف�ضل وزير يف العامل من �أفغان�ستان ،فتلك مفاج�أة
املفاج�آت ،فاجلمهورية اال�سالمية هي واحدة من �أفقر دول العامل
وتعاين حرب ًا و�رصاعات م�سلحة وال ت�سيطر فيها احلكومة على
كامل �أرا�ضي الدولة.
وتعد �أفغان�ستان من الدول املعدمة ،حتى �إنها واحدة من �أفقر
دول العامل و�أقلها منو ًا ،حيث يعي�ش ثلثا ال�سكان على �أقل من
 2دوالر �أمريكي يومي ًا .وعانت اقت�صادي ًا ب�شكل كبري من الغزو
ال�سوفيتي عام  1979وما تاله من �رصاعات ،بينما زاد اجلفاف
ال�شديد يف الفرتة من  2001-1998من ال�صعوبات التي تواجهها
الأمة.
وبلغ حجم الن�شاط االقت�صادي يف عام  2002نحو  11مليون ًا
من �أ�صل �إجمايل مقدر بـ  29مليون دوالر ،ويف عام  ،2005بلغ
املعدل الر�سمي للبطالة  .%40ويقدر عدد ال�شباب غري امل�ؤهل
بـ  3ماليني ،رغم حت�سن االقت�صاد نوع ًا ما يف عام  2002ب�سبب
امل�ساعدات الدولية والتح�سن يف جمال االنتاج الزراعي.
�إذن عندما ي�أتي �أف�ضل وزير يف العامل من �أفغان�ستان فالبد �أن
يكون حقق اجناز ًا يف جمال عمله ي�شبه املعجزة ،وهو ما حدث
بالفعل.
الوزير الفائز باجلائزة ا�سمه د.فريوز الدين فريوز وزير ال�صحة
يف �أفغان�ستان الإ�سالمية ،ومت اختياره من بني  6مر�شحني نهائيني
للجائزة التي تنظمها القمة العاملية للحكومات ،بال�رشاكة مع
احدى امل�ؤ�س�سات الدولية التي تولت مهمة ا�ستك�شاف التجارب
املميزة ومتابعة �إجنازات الوزراء ،وتقييم مدى الأثر الإيجابي
الذي �أحدثوه على م�ستوى العمل احلكومي واملجتمع.
وجاء يف حيثيات الفوز �أن الوزير الأفغاين قاد مبادرة تلقيح
 9.5ماليني طفل �ضد مر�ض �شلل الأطفال ،و�إن�شاء قاعدة بيانات
�صحية لأفغان�ستان ،و«ا�سرتاتيجية ال�صحة الوطنية ،»2020
وخالل فرتة عمله وزير ًا لل�صحة ،حققت توقعات معدل الأعمار
عند الوالدة ارتفاع ًا مبقدار � 7سنوات ،وانخف�ض معدل وفيات
الأطفال حتت �سن خم�س �سنوات مبعدل  ،%44وتراجع معدل
وفيات الأمهات بن�سبة .%19
ما نقر�أه يف فوز الوزير الأفغاين �أن النجاح ال يتوقف على فقر �أو
غنى دولة ما ،وامنا على االرادة والتخطيط لتحقيق االجناز.

لها :من وين آكلج يا غزالة؟

ردت الغزالة :اسمح لي عاد ال تصير «خبل»
أتردد
وتاكلني ،اطلب أي شيء ،وأنا ما راح
ّ

لحظة!

رد عليها :أنتي ما تقعدين راح��ة ،انتي

تحرضين «الذئاب» و«الوحوش» ضد «فالن»،
وتبين تزيحينه علشان يصفى لج الجو!

علقت الغزالة« :اسمعني عاد ...أنا قوية،

ما تقدر علي»!

األس��د شعر برهبة ،عندما سمع هذه

الكلمة ،وقال لها :شلون؟

طيرت رؤوس�� ًا ،وهذا يعني
ّ
ردت« :ياما ّ
انني مو هينة ...اللي ما يمشي ويخلص
أموري أطيره»!

 ...أنت مو أسد وأنت تخاف من غزالة.

• جحا

«الداخلية» تدعو أصحاب مخيمات
«اإلديرع» إلزالتها فوراً
كتب حم�سن الهيلم:

دعت وزارة الداخلية املواطنني واملقيمني �أ�صحاب املخيمات يف منطقة ميدان
االديرع �إلى �إزالة خميماتهم ب�سبب تدريبات �سوف يجريها اجلي�ش الأمريكي
يف املنطقة.
وقالت �إدارة الإعالم الأمني بالوزارة يف بيان �صحايف �أم�س ان اجلي�ش الأمريكي
�سوف يبد�أ عند متام ال�ساعة اخلام�سة من فجر بعد غد الأحد تدريبات رماية
بالذخرية احلية يف ميدان االديرع.

مواقيت الفجر  4.30الشروق  5.49الظهر  11.55العصر  3.23المغرب  6.01العشاء 7.18
الصالة

«اإلطفاء» تسيطر على حريق في مستودعات

هنغاريا تعتقل سفاح ًا
إرهابي ًا قطع رؤوس

بمنطقة الصليبية الزراعية

العشرات في سورية

�أعلنت نيابة بوداب�ست �أن
ال�سلطات الهنغارية احتجزت
�أم�س �سفاح ًا ارهابيا قام
بتنفيذ عمليات �إع��دام بحق
ع�����ش�رات الأ���ش��خ��ا���ص يف
�سورية.
و�أو�����ض����ح م��ك��ت��ب نيابة
بوداب�ست �أن الرجل ،الذي
مل يك�شف عن ا�سمه بعد،
ي�شتبه بتنفيذه عام 2016
�إع��دام��ا جماعيا م��ن خالل
قطع ر�ؤو�س نحو  20فردا من
عائلة �شخ�ص مقيم يف مدينة
حم�ص رف�ض االن�ضمام �إلى
التنظيم الإرهابي.
و�أ���ض��اف البيان �أن الرجل
وقبل احتجازه اليوم �صدر
بحقه �أم���ر لرتحيله �إل��ى
ال��ي��ون��ان ،و���س��ب��ق �أن مت
القب�ض عليه يوم  30دي�سمرب
 2018وبحوزته وثائق هوية
مزيفة ،وحكم عليه بال�سجن
مع وقف التنفيذ بتهم االجتار
بالب�رش وارت��ك��اب جرائم
�أخ��رى ،واتخذت ال�سلطات
يف حينه ق��رارا بطرده من
هنغاريا.

• أثناء مكافحة احلريق

متكنت فرق الإدارة العامة لالطفاء من ال�سيطرة على
حريق م�ستودعات يف منطقة ال�صليبية الزراعية
الذي اندلع �أم�س ،واقت�رصت الأ�رضار على اخل�سائر
املادية.
وقالت الإدارة� :إن مراقبة حتقيق حوادث احلريق
�رشعت بعملها ملعرفة �أ�سباب احلادث الذي مل ي�سفر
عن وقوع �أي �إ�صابات ،الفتة �إلى �أن فرق الإطفاء
بذلت جهود ًا م�ضاعفة لل�سيطرة على احلادث.
و�أو�ضحت �أن بالغ ًا ورد الى غرفة عمليات الإطفاء

يفيد باندالع حريق يف م�ستودعات حتتوي على فحم
ومالب�س ومواد برتولية �سائلة و�أخ�شاب مب�ساحة
� 4آالف مرت مربع ،و�إثر ذلك توجهت فرق الإطفاء
من مراكز ال�صليبخات وجليب ال�شيوخ و�صبحان
وم�رشف ومبارك الكبري للمواد اخلطرة والإ�سناد
واجل��ه��راء وال��ف��روان��ي��ة وال��ه�لايل للتعامل معه
ومكافحته.
وذك���رت �أن ه��ذه امل�ستودعات خمالفة جلميع
اال�شرتاطات الوقائية ،م�شددة على �أن الإدارة
�ستعمل على اتخاذ الإج��راءات املنا�سبة ب�ش�أنها
بالتعاون مع اجلهات امل�س�ؤولة عن املوقع.

فريق طبي كويتي يركب صمام ًا جراحي ًا

للمرة األولى في الشرق األوسط

• الفريق الطبي بعد إجراء عملية التركيب

�أجرى فريق طبي كويتي برئا�سة رئي�س ق�سم القلب
وا�ست�شاري �أمرا�ض وق�سطرة القلب يف امل�ست�شفى
ال�صدري د.عبدالله العنزي �أم�س عملية تركيب
�صمام جراحي تعد الأول��ى من نوعها يف ال�رشق
الأو�سط.
وقال العنزي� :إن العملية �أجريت ملري�ض يف عقده
الثاين من العمر ومتثلت يف ك�رس لل�صمام اجلراحي
ال�سابق داخل القلب وتركيب �صمام جديد عن طريق
الق�سطرة دون احلاجة لإجراء عملية قلب مفتوح كما
هو معمول به.

• شريفة حسني خليفة بورسلي ،أرملة خالد راشد
ن��اص��ر ب��ورس�ل��ي -

 84عام ًا � -شيعت  -الرجال:

هجمات مسجد كرايستشيرش

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

ال�شامية ق� 4ش حممد ال�شايع م 17ديوان
بور�سلي ،الن�ساء :الفيحاء ق� 4ش عبدالعزيز
املزيني م .23ت- 24843510 - 99030297 :
.99890077 - 22525190 - 99626782
• جاسم حسني عبدالله علي  82 -عام ًا � -شيع -
الرجال :م�سجد الإمام احل�سن  -بيان ،الن�ساء:
حطني ق� 3ش 327م .17ت.65547755 :

ادارة االعالن

97791097
 - 22458900داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

و�أك��د �أن املري�ض يتمتع ب�صحة جيدة و�سيغادر
امل�ست�شفى خالل اليومني املقبلني ،الفت ًا �إلى �أن
حركة الدم وتدفقه ي�سريان ب�شكل طبيعي.
و�أو�ضح �أن العملية ا�ستخدم فيها بالون مت من
خالله ك�رس ال�صمام القدمي التالف وتركيب �صمام
جديد ،وا�ستغرقت العملية حوايل  45دقيقة.
وذكر �أنه مت �إج��راء العملية بالتعاون مع رئي�س
وحدة العيوب اخللقية د.معاذ الأنبعي ،معرب ًا عن
فخره بالنجاحات املتوالية التي يحققها الأطباء
الكويتيون يف امل�ست�شفى ال�صدري.

ضابطة نيوزيلندية ترتدي
الحجاب احترام ًا لجنازة قتلى

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• عزيزة عبدالله �صالح الأحمد� ،أرملة �إ�سماعيل
جمعة األن�ص��اري  85 -عام ًا � -شيعت  -الرجال:
اخلالدية ق� 4ش 40م 10دي��وان االن�صاري،
ال��ن�����س��اء :اخل��ال��دي��ة ق� 4ش 40م .10ت:
.94000049

مرشح قوي
مرشح سبق أن خاض االنتخابات
بدأ يطلق على نفسه «المرشح
القوي» بعد حصوله على أصوات
دسمة في «التكميلية».

أفضل وزير في العالم

كتب حم�سن الهيلم:

العصفورة

ت�ضامن الآالف �أم�س حول العامل ووقفوا دقيقة �صمت
حداد ًا على �أرواح ال�ضحايا ،الذين قتلوا يف هجوم
�إرهابي ا�ستهدف م�سجدين يف نيوزيلندا يوم اجلمعة
املا�ضي ،ويف �أ�سرتاليا وقف امل�سافرون يف مطار
�سيدين دقيقتي �صمت ت�ضامن ًا مع عائالت �ضحايا
الهجوم ،وتزامن الت�ضامن مع وقفة �صمت لدقيقتني
جرت يف عموم نيوزيلندا خالل مرا�سم ت�أبني �ضحايا
جم��زرة امل�سجدين ،حيث لب�ست �ضابطة �رشطة
حجاب ًا ت�ضامن ًا مع �أهايل القتلى.

• الضابطة باحلجاب اإلسالمي

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

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

الشكاوى

22412015
22458163

22412014
22412017

