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لحم النعام ...للفقراء في باكستان

ان��ا وقلبي على ن��ار القضا نصله

متقاسمين الحزن نص لي ونص له

تقدم جمعية خريية يف مدينة كرات�شي ال�ساحلية
وجبة فاخرة نادرة من نوعها مل�سلمي املدينة قبيل
�صيام �أول يوم يف �شهر رم�ضان ...حلم النعام.
والنعام غ��ايل الثمن ولي�س من املعتاد �أكله يف
باك�ستان حيث �أن النعام غري م�ألوف يف البالد التي
يقطنها  208ماليني ن�سمة.
وقام متطوعون بت�سوية اللحم الأحمر يف قدور وقدموه
مع احلم�ص والكاري لأكرث من  500من ال�سكان يف
وجبة ال�سحور قبل فجر �أم�س �أول �أيام �شهر رم�ضان
يف باك�ستان .وقال ظفار عبا�س الأمني العام مل�ؤ�س�سة
اجلعفرية لإدارة الكوارث �إن الأثرياء «دعمونا ومثل
العام املا�ضي نقدم هذه الأطباق التي حتى �شخ�ص
من الطبقة املتو�سطة ال يقدر على �رشائها ما بالك
بالفقراء» .وقال عبا�س �إن اخلطة ت�شمل تقدمي حلم
الغزال و�أطباق غالية �أخرى يف الأيام املقبلة خالل
�شهر رم�ضان ..وق��ال حممد ح�سني �سائق �شاحنة
«�شعور جميل .مل �آكل «النعام» من قبل».

منين ما صابته نصله على نصله
ضرب السهم بيننا هم له وأنا هم لي

• فهد بور�سلي

من وحي القلم

عويد الصليلي

وكيل ...مو مداوم
اضطر عدد من المراجعين ،لالنتظار
أكثر من ساعتين لمقابلة وكيل
وزارة ،وبعدها تبين أنه مو مداوم!

حكايات

• متطوعون يسيطرون على نعام متهيدا لذبحه

عدم دستورية «تعارض المصالح»
يف الأ�سبوع املا�ضي ق�ضت املحكمة الد�ستورية بعدم
د�ستورية القانون « »13ل�سنة  2018ب�ش�أن حظر
تعار�ض امل�صالح ,وق�ضت ب�سقوط الالئحة التنفیذیة
للقانون ال�صادرة باملر�سوم رقم  296ل�سنة .2018
عدم د�ستورية القانون كان متوقع ًا منذ �أن مت �إقراره,
حيث عمد النواب �إلى �إخ��راج مواد القانون ب�صورة
�ضبابية وم�ضللة كما و�صفته املحكمة الد�ستورية يف
ديباجة �رشحه وحتى ي�صبح قانونا غري قابل للتطبيق
وي�ستطيع من خالل تناق�ضات مواده وعدم و�ضوحها
�إفالت الفا�سدين من العقاب!
يف الكويت وللأ�سف ال�شديد الكثري من قياديي الدولة
ا�ستغل نفوذه و�صالحياته لتمرير مناق�صات وم�شاريع
تخدم م�صلحته اخلا�صة و�أعماله التجارية على ح�ساب
امل�صلحة الوطنية حتى �أ�صبحت الوظيفة احلكومية
هدفا لتحقيق الرثاء وزيادة االر�صدة لبع�ض �ضعاف
النفو�س ور�أينا الت�سابق املحموم للقفز وال�سيطرة
على تلك املنا�صب من اجلميع دون ا�ستثناء!
ح��االت ا�ستغالل الوظيفة العامة مل تتوقف عند
ا�ستغاللها لتمرير مناق�صات لأقرباء من الدرجتني
الأولى والثانية لبع�ض القياديني ,بل و�صل الف�ساد
�إلى قيام الفا�سدين ب�إن�شاء �رشكات خا�صة لهم مع
�رشكائهم التجار حتى ال ينك�شف �أمرهم لال�ستحواذ على
مناق�صات تلك اجلهات احلكومية ب�أ�سعار مبالغ بها،
ما كبد ميزانية الدولة ماليني الدنانري خالل العقود
املا�ضية.
من املحزن �أن نرى وزراء وقياديني يف الدولة ميار�سون
التجارة �سواء بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة من
خالل دخول �رشكاتهم اخلا�صة و�رشكات �أقربائهم يف
مناق�صات وم�رشوعات حكومية ،ويف الوقت نف�سه نرى
�أن الغالبية العظمى من نواب جمل�س الأمة منهمكون
يف جتارتهم اخلا�صة و�صفقاتهم التجارية وكان من
الأجدى بهم الرتكيز على �إ�صدار ت�رشيعات جترم ذلك
التعار�ض ال�ضار بامل�صلحة الوطنية واملال العام.
ح��االت الف�ساد متعددة وتختلف بكل زم��ان ومكان
و�أالعيب الفا�سدين واحرتافهم ال�رسقة تتغري ملواجهة
قوانني النزاهة ومكافحة الف�ساد وتعار�ض امل�صالح
وه��و ما يتطلب �سن قانون جديد ع�رصي لتعار�ض
امل�صالح ,خ�صو�ص ًا وان الفا�سدين لديهم من النفوذ
وال�سلطة ما يفوق يف ح��االت كثرية هيئات الف�ساد
امل�شكلة من موظفني حكوميني!

قرود ...الفقر!
تذمر «غ��زال» من الهجمة الشرسة ضده،فقال:

«م��اذا جرى لهؤالء ،شغالين علي ابتزاز عشان
أخضع لهم»!

رد عليه غ���زال آخ���ر« :م���ن ص��ج��ك ت��خ��اف من
وحوش»؟

أجاب« :منو قال لك وحوش ،إنهم قرود»!

رد عليه الغزال اآلخر« :ارقد وآمن ،ما عندهم ما عند
جدك»!

قاطعه الغزال األول« :كالمك صحيح ،أنا معطيهم
ويه ،ألنهم قرود الفقر ،ال يشبعون وال يكتفون،

يمشون ويبون ياكلون ،على بالهم لحمي طري ،ما
يدرون أن لحمي مر وعلقم»!

...بسكم امطامر يا قرود الفقر!

مليون فصيلة حيوان ونبات
مهددة باالنقراض

مواقيت
الصالة

الفجر  3.33الشروق  5.01الظهر  11.44العصر  3.20المغرب  6.28العشاء 7.54

فتاة ترشق رئيس الوزراء األسترالي بـ «البيض»
اعتقلت ال�رشطة الأ�سرتالية �شابة ر�شقت رئي�س الوزراء
�سكوت موري�سون ببي�ضة ،خالل م�شاركته يف لقاء ر�سمي،
�أم�س .وح�سبما نقلت �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية ،ف�إن
ال�شابة التي تبلغ  24من عمرها ،فاج�أت موري�سون بر�شقه
ببي�ضة ،لكنها مل تتمكن من �إ�صابته يف الر�أ�س .ووقع احلادث
يف جمعية للن�ساء يف منطقة �ألبوري ،جنوبي �أ�سرتاليا.

«الشؤون» قامت

بـ  86جولة في أول

و�سارع احلرا�س �إلى توقيف ال�شابة ،وهي نا�شطة تدافع
عن حقوق احليوانات ،فيما �أ�صيبت امر�أة متقدمة يف العمر
جراء الهجوم ،فيما و�صف زعيم املعار�ضة ،بيل �شورتن،
ما ح�صل بـ «املقرف» والفظيع .و�أكدت ال�رشطة اعتقال
ال�شابة التي كانت حتمل «كرتونة» من البي�ض ،ووجهت
�إليها تهمة �شن اعتداء وحيازة مادة «القنب الهندي».

ح ّذر العلماء من �أنّ مليون ف�صيلة من احليوانات والنباتات تُ واجه خطر
االنقرا�ض ب�سبب الن�شاط الب�رشي ،وفق تقريرٍ ملنظمة الأمم املتحدة.
الربية وال�رضر الذي يلحق بالطبيعة
وقال اخلرباء �إنّ انقرا�ض احلياة
ّ
�صحة الإن�سان لناحية الطعام واملياه
قد ينتج عنه تهديد حقيقي على ّ
النظيفة .وقال العامل الربيطاين ورئي�س جمل�س �إدارة �رشكة IPBES
ّ
لل�شك .م�ضيف ًا�« :إنّ تدمرينا
روبريت وات�سون� ،إنّ دليل امل�شكلة غري قابل
�صحتنا
للتنوع البيولوجي وللنظام البيئي قد و�صل �إلى مراحل تُ ه ّدد
ّ
ّ
متام ًا مثل التغيرّ املناخي الذي �سببه الب�رش.
كما �ش ّدد وات�سون على �رضورة حماية الطبيعة وت�أمني م�ستقبلٍ م�ستدام.
جدير بالذكر �أن التقرير العاملي ا�ستغرق �إمتامه � 3سنوات� ،أجراه 150
خبري ًا من  50دولة حول العامل وذلك بهدف جمع �آالف الأدلة العلمية.

«البلدية» :تحرير مخالفتين بـ  63ألف دينار

أيام رمضان

كتب �أحمد احلربي:

�أك��دت مديرة �إدارة اجلمعيات
وامل�ب�رات اخل�يري��ة يف وزارة
ال�����ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة هدى
الرا�شد �أن الفرق التفتي�شية
قامت ب��ـ  86جولة على عدة
مواقع يف خمتلف مناطق الكويت
باليوم الأول من �شهر رم�ضان.
وقالت الرا�شد ان هناك عدد ًا
من املخالفات التي مت ر�صدها
وه��ي � 10أك�شاك خمالفة ومت
التن�سيق مع البلدية لإزالتها،
كما لوحظ عدم التزام جمعية
واحده بال�ضوابط ومت ور�صد 4
�إعالنات مل�شاريع غري مرخ�صة،
�إ���ض��اف��ة �إل��ى تلقي ع��دد  2من
ال�شكاوى على اخلط ال�ساخن
وجار التحقق منهما.

«تويتر» طرح تحديث ًا
جديداً بشأن إعادة

�أو�ضحت �إدارة العالقات العامة ببلدية
الكويت ع��ن قيام �إدارة ال�سالمة يف
«الأحمدي» بجولة ميدانية على ال�رشكات
وامل�صانع باملنطقة الربية جلنوب
الكويت بهدف ال��ت��أك��د م��ن �صالحية
تراخي�ص ال�سالمة والت�شوينات لتلك
امل�شاريع .وق��ال مدير �إدارة ال�سالمة
بالأحمدي احلميدي املطريي �إن اجلولة
�أ�سفرت ع��ن حترير خمالفتني بلغت
قيمتهما  63الف دينار ال�ستغالل �أرا�ضي
�أم�لاك ال��دول��ة وعمل ت�شوينات بدون
ترخي�ص من قبل البلدية و 34تنبيها
�شملت تعديات على �أمالك الدولة ورمي
انقا�ض البناء �أمام املنازل.
و�أ�ضاف املطريي :خالل الأي��ام املقبلة
�سرتكز الإدارة على تكثيف احلمالت على
ال�رشكات وامل�صانع التي ت�ستغل �أمالك
الدولة دون وجه حق.
ونا�شد �أ�صحاب امل�شاريع وال�رشكات
وامل�صانع ب�رضورة ا�ستخراج الرخ�ص
الالزمة تفاديا لتحرير املخالفات.

• حترير مخالفة

إيطاليا تعرض قرية كاملة للبيع

«البراغيث» تغزو باريس

التغريد

ايميل رئيس التحريرSabah@alshahedkw.com :

ادارة االعالن

97791097
 - 22458900داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

• قرية موسوميلي

تتيح احلكومة الإيطالية �رشاء قرية كاملة مببلغ  1يورو فقط
للمنزل ،وذلك مقابل �رشط واحد .وبح�سب موقع «ديلي ميل»
الربيطاين ،تتكون قرية مو�سوميلي التي تقع جنوب �صقلية من
 500منزل ،بع�ضهم ًا �صغري جدا لكن ت�ضم غرف نوم متعددة
وتوفر مناظر خالبة على الريف الإيطايل .ويتعني على �أي
�شخ�ص ي�شرتي منزال �أن يجدده يف غ�ضون � 3سنوات �أو �أن يواجه
غرامة قدرها  8000دوالر ،من جهة �أخرى تُ قدر قيمة ترميم
املنزل الواحد بنحو  107دوالرات للقدم املربع  ،مع تكاليف
�إدارة ترتاوح بني  4000دوالر �إلى  6450دوالر ًا.
وتبلغ م�ساحة البلدة نحو  161كيلو مرت مربع ،وتقع على
ارتفاع  650مرت من �سطح البحر ،وت�ضم كهوفا بيزنطية،
وقلعة من القرون الو�سطى ،والعديد من املباين الأثرية.
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سكرتير التحرير
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رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

 ...وتتسبب في إغالق

مركز للشرطة

ط��رح موقع التدوين «تويرت»
حتديثا جديدا ،و�صفته تقارير
�صحافية ب��امل��ث�ير ،للن�سخة
اخل��ا���ص��ة ب��ال��ه��وات��ف الذكية.
و�أو���ض��ح موقع «تيك كران�ش»
التقني املتخ�ص�ص� ،أن م�ستخدمي
تويرت ،بات ميكنهم �إ�ضافة �أي
�صور �أو مقاطع فيديو �أو �صور
متحركة ب�صيغة  ،GIFعند �إعادة
تغريد «ريتويت» �أي تغريدة.
وتعمل خا�صية تويرت اجلديدة
عرب نظامي ت�شغيل «�أندرويد»
و»�آي �أو �إ�س» ،لكن مل ت�ضفه حتى
الآن �إلى ن�سخة «�سطح املكتب» بعد
ووعدت ب�إ�ضافتها يف وقت الحق.
وتظهر التقنية اجلديدة ب�صورة
خمتلفة عند �إعادة التغريد ،حيث
تظهر التغريدة الأ�صلية بحجم
�أ�صغر �أ�سفل ال�صورة املرفقة.
وبد�أت بالفعل عدد من ال�رشكات
واحل�سابات التجارية واملوثقة
يف ا�ستخدام تلك التقنية اجلديدة
فور ظهورها وبدء العمل بها على
الهواتف الذكية.

رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح

• جحا
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القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

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

�أعلنت ال�سلطات الفرن�سية� ،أن مركزً ا
لل�رشطة يف �شمال �رشق باري�س تعر�ض
ل�ل�إخ�لاء ،بعد �أن غزته �ضيوف غري
متوقعة ،والتي ما كانت �سوى عدد مهول
من احل�رشات الطفيلية «الرباغيث».
وبح�سب موقع «الغارديان» الربيطاين،
ُكتب على الباب الأمامي ملركز ال�رشطة
الذي يقع يف الدائرة الـ 19من العا�صمة
«مغلق حتى �إ�شعار �آخر!».
الفرن�سيةُ :
وقال احل�ساب الر�سمي الحتاد ال�رشطة
عرب «تويرت»« :املركز عانى من غزو
الرباغيث ما جعل ظروف العمل ال تطاق
على مدار �أيام» .وعلى الرغم من جهود
مكافحة الآف���ات ،ف ��إن امل�شكلة التي
ظهرت قبل � 4أ�سابيع تقري ًبا �ساءت يوم
اخلمي�س املا�ضي ،حيث عانى ال�ضباط
من لدغات متعددة ،وف ًقا ملا ذكرته
حمطة �إذاعة «بلو باري�س» الفرن�سية.
وقال امل�س�ؤول النقابي الحتاد ال�رشطة
«�إميانويل كرابيلو» ملحطة الإذاعة،
�إن بع�ض ال�ضباط تعر�ضوا للدغ ونقلوا
احل����شرات الطفيلية �إل��ى منازلهم،
م�ؤك ًدا« :هذه الآفات ت�سبب اخلراب يف
الوطن».

الشكاوى

22412015
22458163

22412014
22412017

