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

العدد ( )3726السبت  4مايو 2019

إعالن خطبة رئيسة وزراء نيوزيلندا

ع��ش��رون ي��ح��ك��ون وال��ل��ي منتبه واح��د

مصرع  5أطفال

في حريق منزل

إدارة  ...فوضوية

شمال األردن

جفته وجافني وجافيته فالنقل واحد
ه��رج وم���رج م��ن قبيل الحكم ياذيني
• عي�سى القطامي

بالعربي

عادل السنهوري

العصفورة

• رئيسة وزراء نيوزيلندا في إحدى املناسبات

�أعلن املتحدث با�سم رئي�سة وزراء
نيوزيلندا جا�سيندا �أرديرن �أم�س
خطبتها على ك�لارك جايفورد
الذي تربطها عالقة به منذ �أمد
طويل بعد �أن عر�ض عليها الزواج
خالل عطلة عيد القيامة.

وي��ق��دم ج��اي��ف��ورد « 41عاما»
برناجما تلفزيونيا عن ال�صيد
ويعتني بابنتهما نيفي تي �أروها
البالغة من العمر ع�رشة �شهور
بينما تدير �أردي��رن « 38عام ًا»
�ش�ؤون البالد.

وكيل وزارة قرر إحالة مدير إدارة

للتحقيق ،لتقاعسه في أداء مهام عمله،

ت��ويف � 5أخ���وة �أط��ف��ال ،و�أ���ص��ي��ب 7
�آخ���رون ،ليلة اجلمعة� ،إث��ر حريق
ن�شب يف منزلهم مبنطقة �شارع الر�شيد
مبحافظة �إربد �شمال الأردن.
وق��ال��ت �إدارة الإع�ل�ام يف الدفاع
املدين �إن طواقم الإطفاء والإ�سعاف
تعاملت فجر اجلمعة ،مع حريق
�شب داخل �إحدى ال�شقق يف عمارة
مكونة من خم�سة طوابق ،مبنطقة
�شارع الر�شيد بالقرب من دوار زبده
القدمي.
و�أ�سفر احلريق عن وفاة � 5أطفال
و�إ�صابة � 4آخرين جميعهم من عائلة
واحدة ،بالإ�ضافة �إلى �إ�صابة الأب
و�شخ�صني �آخرين باختناق و�ضيق
يف التنف�س نتيجة الأدخنة املنبعثة
من احلريق.

ما انعكس على تدني الخدمات بإدارته.

حكايات

ما ...يطيح!

طريق الحرير

يبدو �أن مبادرة «طريق احلرير» التي �أطلقتها ال�صني عام  2013وعقدت
قمتها الثانية يف اال�سبوع املا�ضي يف العا�صمة بكني بح�ضور ر�ؤ�ساء
دول وحكومات وممثلو  37دولة ،لن تخلو من الإ�سقاط ال�سيا�سي
ومتابعتها من القوى الكربى على ال�ضفة الأخرى من املحيط الأطل�سي
بعيون �سيا�سية.
فماذا تريد ال�صني من هذه املبادرة وما هي �أهدافها؟
مبادرة احلزام والطريق ،تقوم على فكرة طريق احلرير التجاري يف
القرن التا�سع ع�رش والذي ربط ال�صني بالعامل ،وتهدف �إلى تو�سيع
التجارة العاملية من خالل �إن�شاء �شبكات من الطرق واملوانئ واملرافق
الأخرى عرب بلدان عديدة يف �آ�سيا و�إفريقيا و�أوروبا.ت�ضم نحو 70
دولة من بينها دول عربية و�رشق �أو�سطية.
بع�ض التعليقات و�صفت املبادرة ب�أنها امل�رشوع الأكرث طموح ًا
للرئي�س ال�صيني و�أنها – �أي املبادرة  -ت�أخذ بعد ًا �سيا�سي ًا ..فالتنني
ال�صيني يف العام املقبل �أو بعده بقليل �سي�صبح الأقوى اقت�صاديا يف
العامل ويحتل املرتبة الأولى وبالتايل البد من مد النفوذ والقوة
االقت�صادية على ا�ستقامتها ومد خطوط و�رشاكات ا�سرتاتيجية حتت
مظلة ما ي�سمى «طريق احلرير اجلديد» الذي ميتد من ال�رشق باجتاه
�أوروبا مرورا ب�إيران وتركيا ،مع تغري اال�سرتاتيجيات وامل�صالح
البينية بني دول الطريق.
فهل تنجح ال�صني؟ وهل ال�رصاع التجاري والنفوذ االقت�صادي مع
القوة الأكرب اقت�صاديا وع�سكريا الآن يف العامل وهي الواليات املتحدة
الأمريكية �سي�سمح باملبادرة ومد الطريق؟
االجابة عن ال�س�ؤال ال�سابق تتوقف على مدى التفاهمات التجارية
وال�سيا�سية بني بكني ووا�شنطن وعدم تعار�ض اال�سرتاتيجية ال�صينية
مع امل�صالح االمريكية وخا�صة يف منطقة ال�رشق الأو�سط.
�س�ؤال �آخر يبدو مهما ومنطقيا ،وهو ماذا عن امل�صالح العربية
وما ت�ستفيده الدول العربية �أع�ضاء الطريق من املبادرة وامل�رشوع
ال�صيني؟
�سيا�سيا واقت�صاديا هناك ا�ستفادة مع النظر الى العالقات التاريخية
بني ال�صني والعرب واال�ستفادة من التجربة ال�صينية والرهان عليها
لنجاح م�رشوعات عربية عمالقة يتم تنفيذها حاليا مثل م�رشوع
حمور قناة ال�سوي�س على �سبيل املثال واال�ستثمارات ال�صينية املتوقع
�ضخها يف امل�رشوع.
والبع�ض يرى �أن الرهانات العربية يجب �أن تتبدل �أو تتوازن قليال بني
التنني ال�صيني ووا�شنطن ،ووجهه النظر هنا تعتمد على �أن امل�ستقبل
ل�صالح العمالق ال�صيني الذي بد�أ ي�ستيقظ من �سباته وقمقمه.
بد�أ يخرج بقوة من قمقمه ويناف�س الحتالل مكانة عاملية متقدمة،
اقت�صادية �صلبة.
بعد �أن �أكمل بناء بنى حتت ّية
ّ
عموما هناك حالة تفا�ؤل عربية وخا�صة يف م�رص جتاه املبادرة
والتعاون املب�رش مع ال�صني.

عرف «قرد دج��ال» أن اللعبة انتهت،
وأنه يلعب في الوقت الضايع،لكنه
يحاول أن يقاوم بشتى الطرق ،وكسب
المزيد من الوقت،على أمل أن يبقى
في موقعه ،تارة يقول إنه مدعوم من

غزال عروقه بالماي ،وتارة يدعي بأنه
ما يطيح!

فقال له غزال يعرفه جيداً« :أنت طايح،
طايح»!

وطار عقل القرد ،فأخذ يردد بقوله« :أنا

ما أطيح»!

ال��غ��زال أب��ل��غ أع���وان���ه ،ف��ق��ال لهم:

«رفيجكم

بيطيح،

واأليام بيننا»!

يعني

 ...القرد يطيح ،واال ما يطيح؟

بيطيح،

• جحا

جثث ستة مهاجرين متجمدين
من البرد شرقي تركيا

قالت و�سائل اعالم حملية �أم�س ان قوات الدرك الرتكية عرثت على
جثث �ستة مهاجرين غري �رشعيني متجمدين من الربد يف بلدة «با�ش
كايل» مبدينة «وان» املتاخمة للحدود الإيرانية �رشقي البالد.
وقالت وكالة «�أنا�ضول» الرتكية للأنباء ان التحقيقات الأولية �أظهرت
ان املهاجرين ال�ستة التي عرثت قوات الدرك على جثثهم بعد ذوبان
اجلليد جتمدوا حتى املوت خالل ف�صل ال�شتاء �أثناء حماولتهم عبور
احلدود االيرانية الرتكية.

مواقيت الفجر  4.37الشروق  5.04الظهر  11.45العصر  3.21المغرب  6.25العشاء 7.50
الصالة

حريق في
حارة اليهود
بالقاهرة

إخماد حريق مخزن لوزارة التربية
 ...وال إصابات

ان��دل��ع حريق هائل ام�س
داخل حمل عطور يف حارة
اليهود مبنطقة املو�سكي
«و�سط القاهرة» ،ما ت�سبب
يف امتداد النريان ملحالت
جم���اورة ،وانتقلت قوات
احلماية املدنية لل�سيطرة
على احلريق.
واف����ادت «االه�����رام» ب���أن
غرفة عمليات النجدة يف
القاهرة تلقت بالغ ًا يفيد
باندالع حريق يف حمالت
مبنطقة املو�سكي ،وانتقلت
ق���وات احل��م��اي��ة املدنية
وب�صحبتهم � 10سيارات
اط��ف��اء ،ومت��ت حما�رصة
النريان ،واخمادها.

ارتفاع حاالت
التحرش الجنسي
في اليابان
�أع��ل��ن��ت وزارة ال��ع��دل
اليابانية �أنها بد�أت �إجراءات
معاجلة  1963حالة جديدة
م��ن االنتهاكات امل�شتبه
فيها حلقوق الإن�سان يف
مكاتب ال�ش�ؤون القانونية
الإقليمية يف جميع �أنحاء
البالد يف العام .2018
وارتفعت احلاالت اجلديدة
املتعلقة بالتحر�ش اجلن�سي
بن�سبة  %35.3على �أ�سا�س
�سنوي� ،إلى  410حاالت يف
املجموع.
وكان هناك � 300إلى 340
حالة يف كل من ال�سنوات
اخل��م�����س ال�����س��اب��ق��ة لهذا
التاريخ ،ولكن يف العامل
امل��ا���ض��ي ارت���ف���ع ال��ع��دد
ب�رسعة على خلفية حركة
� MeToo#أو �#أنا �أي�ضا،
ال��ت��ي ان��ت����شرت يف جميع
�أن���ح���اء ال���ع���امل ،والتي
جذبت اهتماما �أكرب لق�ضية
ال��ت��ح��ر���ش اجل��ن�����س��ي من
خالل الن�ساء الالئي ن�رشن
جت��ارب��ه��ن ع�بر الإن�ترن��ت
حتت نف�س الها�شتاق.

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

ادارة االعالن

97791097
 - 22458900داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

• رجال اإلطفاء في موقع احلريق

كتب حم�سن الهيلم:
متكنت �آليات الإطفاء من ال�سيطرة على حريق �سكراب
عبارة عن �أجهزة كهربائية تابعة لوزارة الرتبية يف
منطقة �صبحان و�إخماده وا�شرتكت يف عملية املكافحة
 4فرق �إطفاء.
وقالت الإدارة العامة للإطفاء �إنه مت �إخماد احلريق من
دون وقوع ا�صابات ،مو�ضحة �أن م�ساحة املخزن تقدر
بـ  600مرت مربع.
و�أ���ش��ارت �إل��ى �أن مراكز الإط��ف��اء التي تعاملت مع
احلريق هي «�صبحان» و«مبارك الكبري» و«العار�ضية»
و«الإ�سناد».
يف �سياق مت�صل �أفادت وزارة الرتبية بتعر�ض �إدارة

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• عزيزة تركي العتيبي  59 -عام ًا � -شيعت  -العزاء
باملقربة فقط .ت.94412544 :
• ع��دن��ان اح�م��د ال�ن�ج��ار  60 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
املن�صورية ح�سينية الهزمي ق� 1ش 14م،66
الن�ساء� :صباح ال�سامل ق� 7شارع الأول ج 12م.14
ت.55558652 - 55510402 :
• عبدالعزيز ن��اص��ر نقه ال�ع��ازم��ي � 3 -سنوات � -شيع -
الرجال� :صباح ال�سامل ق 13ال�شارع الأول ج 5م،19
الن�ساء :العدان ق� 4ش 10م .18ت.99898429 :

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

التوريدات وامل��خ��ازن لديها والواقعة يف منطقة
�صبحان ظهر �أم�س �إلى حريق طاول اجلزء املخ�ص�ص
للأثاث امل�ستعمل وال�سكراب.
وقالت �إنه مت على الفور ا�ستدعاء رجال الإدارة العامة
للإطفاء التي قامت بدورها يف ال�سيطرة على احلريق
و�إخماده ،مو�ضحة �أنها بانتظار التقرير النهائي
لإدارة الإطفاء للوقوف على �أ�سباب احلريق ثم اتخاذ
كل الإجراءات القانونية وتطبيق النظم واللوائح بهذا
ال�ش�أن.
و�أ�شارت �إلى �أن وكيل الوزارة د�.سعود احلربي والوكيل
امل�ساعد لل�ش�ؤون املالية يو�سف النجار ح�رضا �إلى
مكان احلادث ومت االطمئنان بعدم وجود �أي �إ�صابات
�أو خ�سائر ب�رشية.

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

• ف �ل�اح راش � ��د س��ال��م ال �ب ��ري ��وج ال �ع ��ازم ��ي  75 -عام ًا -
الت�شييع بعد�صالة ع�رص اليوم مبقربة �صبحان
 جابر العلي ق� 6ش 22م .4ت- 55990957 :.50790040
• اح �م��د ول �ي��د خ��ال��د ال��دري �ع��ي  27 -عام ًا  -الت�شييع
التا�سعة من �صباح اليوم  -الرجال :غرب م�رشف
«مبارك العبدالله» ق� 3ش 311م ،34الن�ساء:
ال�����س�لام ق� 6ش 608م .37ت- 99051059 :
.99392046

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

الشكاوى

22412015
22458163

22412014
22412017

