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العصفورة

اإلعصار «فاني» يقتل 12
في الهند ...ويجتاح بنغالديش

س��دد خلولك وال هو كاشف لك سر
وخيار فعلك يبثها بالجهار والسر

طايع ألم��رك بليل ل��و تغول ل��ه سر
إن ش��اف ش��وك يخلك ي��دع��ي خله

لقي � 12شخ�صا على الأقل حتفهم يف والية �أودي�شا ب�رشق
الهند جراء الإع�صار فاين الذي اجتاح البالد قبل �أن
يتحرك �شماال �إلى بنغالدي�ش �أم�س ,حيث نقلت ال�سلطات
�أكرث من مليون �شخ�ص �إلى مناطق �آمنة.
وفقد الإع�صار امل��داري فاين ،الذي يعد �أقوى �إع�صار
يجتاح الهند منذ خم�س �سنوات ،بع�ضا من قوته بعد
و�صوله �إلى الياب�سة وخف�ضت �إدارة الأر�صاد اجلوية
احلكومية ت�صنيفه �إلى «منخف�ض جوي عميق».
ويف داكا عا�صمة بنغالدي�ش قال م�س�ؤول بوزارة �إدارة
الكوارث �إن موجات املد الناجمة عن الإع�صار ال تزال

• مال الع�سعو�سي

أحد وخميس

أ.د .علي الزعبي

نقص  ...ممرضين

وزارة الصحة تواجه مشكلة
في توفير أعداد كافية من

تخرتق احلواجز وتغمر ع�رشات القرى املنخف�ضة على
�سواحل بنغالدي�ش.
وجرى نقل نحو  1.2مليون �شخ�ص يعي�شون يف مناطق
تعد الأكرث عر�ضة للخطر يف بنغالدي�ش �إلى نحو �أربعة
�آالف ملج�أ ,وقال امل�س�ؤول املحلي تامنوي دا�س لرويرتز
�إن الإع�صار دمر عددا من املنازل يف منطقة نواخايل حيث
لقي طفل يبلغ من العمر عامني حتفه و�أ�صيب نحو 30
�شخ�صا.
ويف الهند ،بد�أت ال�سلطات يف تقييم حجم الأ�رضار التي
خلفها الإع�صار فاين.

الممرضين والممرضات ،مع
التوسع في مرافقها.

حكايات

«أنت ولد منو؟»
ي�ضحكني كثري ًا «البلهاء» الذين يتباكون
على «كويت الأم�س» وهم ي�صنفون النا�س
وفق ًا لنوعية �أ�رسهم �أو عوائلهم �أو طبقتهم
�أو طائفتهم �أو مذهبهم �أو قبيلتهم! �أتذكر
جيد ًا �أحد اال�شخا�ص املهمني يف الدولة،
والذي كان يتباكى ليل نهار ،على «�ضياع
التنمية» ب�سبب العراقيل غري التنموية،
وعندما طلبوا منه ت�شكيل فريق عمل،
وق��دم��ت ل��ه اال���س��م��اء ال��ك��ث�يرة ،وطلبهم
للمقابالت ال�شخ�صية ،كان �س�ؤاله الوحيد
لكل من دخل عليه« :انت ولد منو»! وفعال
اخ��ت��ار جمموعة منهم وف��ق ه��ذا املبد�أ
«املري�ض» ،وال��ذي ت�سبب يف ف�شل عمل
اللجنة وعدم قدرتها على حتقيق اجناز
يذكر!
يف بلد يقوم على مثل ه��ذه النزعات،
ال تتوقعوا �أي جناح يذكر ،وال تفكروا
مطلق ًا �أنكم �ستخطون خطوة واحدة يف �سلم
النجاح ،بل �ستظلون عالقني يف «دهاليز
التخلف»  ..حتى تن�ضب جميع مقدرات
البلد ،وبعدها لن يكون هناك فرق بينكم
وبني فنزويال التي �أ�صبحت حترق عملتها
يف �شوارع كاراكا�س لأنها فقدت قيمتها
النقدية حملي ًا وخارجياً!
ل��ي�����س ل���دي م�شكلة م��ط��ل��ق�� ًا مبزاجية
امل�س�ؤول ،وماذا يحب وماذا يكره ،ولكن
يف بناء الوطن يجب �أن تتال�شى املزاجية
واملحبة والكراهية ،و�أن يكون التف�ضيل
فقط ملن ميلك امل�ساهمة احلقيقية ،من
خالل قدراته و�إمكاناته ،يف �صنع «كويت
امل�ستقبل» ،ودون النظر للمرجعية
االجتماعية اخلا�صة بهذا ال�شخ�ص �أو
غريه .من هنا ،فقط ميكننا بناء م�ستقبل
واعد� ،أما التوغل يف «وحل العن�رصية»
و«دائرة العالقات االجتماعية املغلقة»،
فلن يزيدنا �إال تخلف ًا ورجعية!

أم...لسان!
زادت «غزالة أم لسان» عيار لسانها ،وفتحت

النار بكل اتجاه ،الث��ارة الخوف في نفوس

القرود ،مع قرب عقد الصفقات الجديدة ،مع
أعداء األمس ،خاصة ان لها صوالت وجوالت
م��ع ح��ص��ان ،سبق أن س��دد لها رفسات

ساحقة ،إال أنها م��دت إليه يدها ،وطوت
صفحة الماضي ،بعد حصولها على مزايا ال

تعد وال تحصى!

ام لسان ،فقدت مصداقيتها ،ففي البداية،

طرحت نفسها ،مدافعة عن بنات جلدتها ،لكنها

سرعان ما انبطحت ،وتشقلبت ،وصارت خوش

غزالة ،تمجد من يوفر لها مأكلها ومشربها

ورفاهيتها ،ومن بعدها الطوفان!
 ...صوتج وصل  ...يا غزالة!

شركة يابانية تطلق صاروخ ًا صغيراً
إلى الفضاء بنجاح

قالت وزارة الداخلية� ،أم�س ،انها عرثت على جثة الطالب
املتغيب -ال��ذي انت�رشت �صورته على مواقع التوا�صل
االجتماعي -مبنطقة �رشق.
وكانت قد تلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية بالغ ًا يفيد
بوجود �شخ�ص غريق جمهول الهوية يف منطقة �رشق ،وعلى
الفور مت ابالغ قطاع االمن اجلنائي الذي انتقل على الفور الى
مكان البالغ ووجد جثة ل�شاب ومت ا�ستدعاء االدلة اجلنائية

جمارك المطار :إحباط تهريب

مسافر يبلغ كذب ًا عن

متفجرات بمطار فيينا

التي امرت برفع اجلثة بعد فح�صها.
وبعد اجراء املزيد من التحريات والتي دلت انها تعود
ل�شخ�ص متغيب منت�رشة له �صورة عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي ،كان والده قد تقدم ببالغ عن تغيبه بق�ضية
رقم  2019/4والتي تت�شابه متاما مع �صورة املتوفى
وباالت�صال بالرقم املوجود على ال�صورة املنت�رشة يف
مواقع التوا�صل ح�رض والد املتوفى ومت عر�ض اجلثة عليه
وقام بالتعرف عليها.
ومت ت�سجيل ق�ضية رقم  2019/249وفاة غرق جنح ال�رشق.

 3كيلو ماريغوانا إلى البالد

من أجل اللحاق بطائرته
ت�سبب بالغ كاذب عن وجود قنبلة
يف مطار فيينا ال��دويل ب�إعالن
حالة ال��ط��وارئ و�إط�ل�اق جميع
�أجرا�س الإنذار ام�س� ،إال �أنه بعد
�أن قامت قوات الأم��ن بالتفتي�ش
تبني عدم وجود �أي متفجرات.
وذكرت م�صادر �رشطية يف فيينا
�أن رجال ح�رض �إلى املطار مت�أخرا
عن موعد طائرته ،ب�سبب الزحام
امل���روري ،فوجد البوابات قد
�أغلقت ،ف�أجرى ات�صاال بال�رشطة
زاعما وجود قنبلة لتعطيل الرحلة
بعدما ف�شل يف اللحاق بها.
و�أ���ش��ارت امل�صادر �إل��ى �أن��ه مت
التو�صل �إلى ذلك الراكب ،الذي
و�صفته بـ«امل�ستهرت» ،ومت �إلقاء
القب�ض عليه وحتويله �إلى �إدارة
التحقيقات اجل��ن��ائ��ي��ة بعدما
اعرتف �أنه قام بذلك الفعل على
�أمل ت�أخري مغادرة طائرته.

مئات المخلوقات
الزرقاء تغمر
شواطئ إسبانيا

ايميل رئيس التحريرSabah@alshahedkw.com :

ادارة االعالن

97791097
 - 22458900داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

هاتف
22460500
فاكس
22450700
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رئيس قسم االقتصاد
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رئيس قسم المحليات

كتب حم�سن الهيلم:
وا���ص��ل رج��ال الإدارة العامة
للجمارك جهودهم يف الت�صدي
ل��ك��اف��ة حم������اوالت ت��ه��ري��ب
املمنوعات ال��ى داخ��ل البالد
حيث �أحبط رجال جمارك مطار
الكويت ال��دويل « »T1حماولة
�آ�سيوي تهريب كمية كبرية من
خمدر املاريغوانا تقدر بنحو 3
كيلو غرامات و 600غرام .
وقال نائب ع�ضو جلنة الإعالم
اجلمركي نواف املطر �إن احد
املفت�شني ا�شتبه يف وافد �آ�سيوي
قدم من موطنه حيث بدا عليه
االرت��ب��اك ل��دى دخ��ول��ه �صالة
التفتي�ش يف م��ط��ار الكويت
الدويل «. »T1
و�أ���ض��اف « :مت اخ�صاع �أمتعة
ال���واف���د للتفتي�ش ال��ي��دوي
والعثور على �أج�سام غريبة
بداخلها وتبني انها تزن نحو

• جانب من الضبطية

 3600غ��رام م��ن املاريغوانا
،ليتم التحفظ على املتهم
وامل�ضبوطات و�إح��ال��ت��ه الى
اجلهات املخت�صة» .
بدوره اكد مدير �إدارة اجلمرك
اجلوي مطلق العنزي ان رجال

جمرك املطار يقفون باملر�صاد
لأي حماولة لتهريب املمنوعات
واملواد املحظورة ,حمذرا كل
من ت�سول له نف�سه املجازفة
وت��ه��ري��ب امل��خ��درات وامل���واد
املحظور دخولها الى البالد .

إنا هلل وإنا إليه راجعون

غمرت مئات املخلوقات ال�صغرية
التي ت�شبه قنديل البحر �شواطئ
«كو�ستا بالنكا» يف ا�سبانيا تاركة
ما ي�شبه ال�سجادة الزرقاء عند
ال�شاطئ ،لكنها غري �ضارة على
الإطالق.
وذك��ر موقع «لوكال» الإخباري
الأوروبي �أن امل�ستعمرات العائمة
عرفت با�سم «فيليال فيليال» وهي
لي�ست قنديل البحر و�شائعة �إلى
حد ما يف املياه املفتوحة ولكن
ن��ادر ًا ما ت�شاهد يف مياه البحر
املتو�سط  ،ولكن يكرث وجودها
على ال�ساحل الغربي للواليات
املتحدة.
وكانت الرياح العاتية والتيارات
البحرية القوية ال�سبب وراء
جرف املئات من هذه املخلوقات
البحرية �إل���ى ���ش��واط��ئ �ساحل
ا���س��ب��ان��ي��ا امل��ط��ل ع��ل��ى البحر
املتو�سط.

رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح

ذكر تقرير �إخباري �أن �رشكة يابانية خا�صة �أطلقت ،لأول مرة وبنجاح،
�صاروخ ًا �صغري ًا �إلى الف�ضاء.
وقالت وكالة �أنباء «كيودو» اليابانية �إن طول ال�صاروخ «مومو »-3ي�صل �إلى
ع�رشة �أمتار وعر�ضه �إلى ن�صف مرت فقط ،وقد مت �إطالقه من جزيرة هوكايدو
�شمايل البالد �أم�س.
و�أ�ضافت الوكالة �أن ال�صاروخ و�صل �إلى ارتفاع  110كيلومرتات ،وبعد حتليق
ملدة ع�رش دقائق� ،سقط يف املحيط الهادئ.
و�أعقبت حماولة �أم�س الناجحة والتي كانت ت�أخرت ب�سبب م�شكالت فنية،
حماولتان �سابقتان فا�شلتان لنف�س ال�رشكة.
وقالت �رشكة «انرت�ستيلر تكنولوجي» �إن ال�صاروخ «مومو »-3هو �أول �صاروخ
تطلقه �رشكة خا�صة ي�صل �إلى الف�ضاء.

مواقيت الفجر  3.36الشروق  5.03الظهر  11.45العصر  3.20المغرب  6.26العشاء 7.51
الصالة

العثور على جثة الطالب المتغيب ...غريق ًا
كتب حم�سن الهيلم:

• جحا

104

• ه �ش��ام اح �م��د ح �س��ن ح��دي��د  69 -عام ًا -
�شيع  -الرجال :اجلابرية ق� 7ش 8م،561
الن�ساء :اجلابرية ق� 5شارع واحد م .50ت:
.25322079 - 99882548 - 97968044

• ه��دوه حمدان طلق العازمي ،أرملة فالح الفي
خ��دع��ان ال �ع��ازم��ي � 103 -أع��وام � -شيعت -

ال��رج��ال� :صباح ال�سامل ق� 13ش 1ج11
م ،78الن�ساء� :صباح ال�سامل ق� 13ش1
ج 11م .64ت.55330068 :
• ف��اض��ل أح�م��د ع�ب��دال�ل��ه ال�ش�ط��ي  61 -عام ًا
 �شيع  -ال��رج��ال :ال��ع��دان ق� 4ش18م ،36الن�ساء :الق�صور ق� 4ش 7م .67ت:
.99494064

• م�ن�ي��رة ع�ب��دال�ل��ه ع�ب��دال�ع��زي��ز ال �ع �ث �م��ان ،أرملة

س � �ع ��ود ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ال �ف �ل �ي ��ج  81 -ع��ام�� ًا -
الت�شييع التا�سعة م��ن �صباح ال��ي��وم -
الرجال :ديوان النوخذة عي�سى العثمان

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

اخلالدية ق 1مقابل �شارع ال�صحافة،
الن�ساء :الريموك ق� 1شارع �صالح العبديل
م .3ت.99996431 - 97783924 :
• ي��وس��ف م�ح�م��د ح �س�ين خ��ري �ب��ط  81 -عام ًا
 �شيع  -ال��رج��ال :م�سجد ال��وزان غربم�رشف بجانب �أر�ض املعار�ض ،الن�ساء:
الد�سمة ق� 5ش 59م .3ت- 99827196 :
.97620505
• محمد ضيف الله رجا العازمي  68 -عام ًا -
�شيع  -الرجال :العزاء يف املقربة فقط،
الن�ساء� :أبو احل�صانية ق� 10ش 89م .24ت:
.96000103 - 99770102 - 99391442
• س�ع��د ف�ض��ل ح�ك��م ج�م�ع��ان  42 -عام ًا -
الت�شييع بعد �صالة ع�رص اليوم  -الرجال:
اخلالدية ق� 3شارع بلودان م ،16الن�ساء:
�صباح ال�سامل ق 6ال�شارع الأول ج 12م.20
ت.67094446 - 24814255 :

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

الشكاوى

22412015
22458163

22412014
22412017

