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العصفورة
ملياردير أميركي يتكفل بـ  40مليون
دوالر ديون ًا على الطالب

طير ملون مسكته بشوق في راحلي

اخ  ...اختلت ما سمر ظل مستمر راحلي
مناك يا طير واعرف راحتك راحه لي

فاج�أ ملياردير �أم�يرك��ي طالب
جامعة م��وره��او���س يف مدينة
�أتالنتا بوالية جورجيا ب�إعالنه
يف حفل تخرجهم � َّأن��ه �سيتكفل
بديونهم الإجمالية ،التي تقدر
بنحو  40مليون دوالر.
وبينما كان الطالب ي�ستعدون
لتم�ضية وق��ت ممتع ملنا�سبة
تخرجهم� ،أم�س الأول� ،أتى رجل
الأعمال روبرت ف� .سميث ،الذي
تقدر ثروته بنحو  4.4مليارات
دوالر ،لإل��ق��اء كلمة �أمامهم،
وجعل ه��ذا اليوم ال ميحى من
ذاكرتهم.
وا�ستقبل ن��ح��و  400متخرج

يا هفوتي صعد مكاني بيوم لك رده

• عبدالرحمن ال�ضويحي

كلمات

د.أحمد طقشة

و�أهاليهم هذا الإعالن ب�صيحات
الفرح والت�صفيق.
وق����ال �سميث وه���و م��ن ذوي
ال��ب����شرة ال�����س��م��راء للطالب:
«عائلتي �ستن�شئ �صندوق ًا ملحو
قرو�ضكم الطالبية» ،وتناقلت
�أقواله هذه� ،شبكات التوا�صل
االجتماعي.
وكان �سميث قال ،يف وقت �سابق
من ال�سنةَّ � ،إن��ه �سيتربع مببلغ
 1.5مليون دوالر للجامعة ،لكن
�إعالنه التكفل ب�سداد الديون،
�ش َّكل مفاج�أة لطاقم اجلامعة حتى
على ما ذكرت �صحيفة «�أتالنتا
جورنال �آند كون�ستيتيو�شن».

تحول
«الصحة»
ّ
مسؤو ً
ال بمنطقة
الجهراء إلى التحقيق

نقل ...مفاجئ
قيادي سيتم نقله بصورة
مفاجئة بسبب إخفاقه في أداء
مهام عمله.

حولت وزارة ال�صحة م�س�ؤو ًال يف
منطقة اجلهراء ال�صحية �إلى التحقيق
ال����ص���داره تعميم ًا دون ال��رج��وع
الى اجلهات املعنية يف ال��وزارة،
فيما ت�ؤكد ال���وزارة ان االج��راءات
االح�ترازي��ة التي تقوم بها حالي ًا
روتينية و�أن خطة الطوارئ معدة من
قبل ،ويتم حتديثها ب�شكل دوري،
كما يتم التن�سيق مع جميع اجلهات
املعنية يف الدولة.

حكايات

قرد مو عادي!

التضحية للوطن وليس به!

ارت��ع��د غ��زال خ��وف� ًا ورع��ب � ًا م��ن «ق��رد

ين�شغلُ العامل هذه الأيام بالتطورات الدراماتيكية بني
�أمريكا و�إي��ران :هل ت�سري باجتاه حرب ت�شعل املنطقة
كلها� ،أم مفاو�ضات وت�سوية؟ يبدو �أن �أحد ًا غري قادر على
ح�سم وجهة الأمر.
�أما لبنان الذي يعاين من متالزمة البلد ال�صغري الواهم
بهم �إ�ضايف فوق ما ي�شغل
بدور كوين ،فم�شغول كعادتهّ ٍ ،
العامل،لي�س بانعكا�سات احلرب عليه اذا ما ن�شبت ،بل
بدوره فيها!
يروج لفكرة �أن لبنان لي�س خارج
الإعالم القريب من �إيران ّ
يهب للدفاع عنها
املعركة فاذا ما ا�شتعلت احلرب فعليه �أن َّ
كونها «ر�أ�س حمور املقاومة» ،والقتال حتت امرتها لأن
�أحد اذرعها هو القوة الرئي�سية فيه.
لنرتك ال��رد على هذا الت�صنيف املهني باعتبار لبنان
ذراع ًا ملحور �أو حتت �سيطرة ذراع ..لقد حارب «معظم»
اللبنانيني االنخراط يف حم��اور و�أح�لاف منذ ن�ش�أت يف
منطقتنا خالل خم�سينات القرن املا�ضي ،فذلك يعار�ض
م�صاحله الوطنية و�إن �أف��اد فئة من اللبنانيني ولي�س
بالت�أكيد كلهم وال حتى �أغلبيتهم.
معظم �شعب لبنان يتمنى �أال تقع احل��رب ،وهو �ضد �أي
ع��دوان �أمريكي �أو �إ�رسائيلي على �إيران،ويرف�ض نهج
وا�شنطن بتغيري نظامها من اخلارج بالقوة ،و�سيت�ضامن
معها اذا اندلعت احلرب ،وهو يدرك �أكرث من غريه توح�ش
العدوانية املنفلتة التي متار�سها �إدارة الرئي�س ترامب
�ضد العرب كلهم خدمة لإ�رسائيل،و�ضد �إيران الخ�ضاعها
وتدجينها.
� َّأم��ا االنخراط يف احلرب فلن يكون ت�ضامن ًا�،إمنا عملية
انتحار كاملة املوا�صفات.ومعظم �شعب لبنان ال يريد �أن
يكون وطنه ذراع ًا يف �أي حمور،ولن يقبل ان يورطه طرف
يف معركة ال ُي�ست�شار فيها.
وع ِطب بفعل معارك الآخرين على �أر�ضه،ولن
لقد ُد ِّمر لبنان ُ
يقبل بعد كل م�آ�سيه والثمن الباهظ ج��د ًا امل�ستمر يف
دفعه�،أن يتناثر ما بقي من حطامه من �أجل بلد �آخر�،أي
بلد.
ميكن للبنان �أن يكون مفيد ًا لإيران ،ويكون ت�ضامنه معها
�أجدى ،عندما يكون �سليم ًا ُمعافى .ودائم ًا على قاعدة ال
يكلّف الله بلد ًا �إال و�سعه.
ولغري املبالني مب�صري لبنان :ال ي�ضحي املرء بوطنه
�أبد ًا،امنا ي�ضحي لأجله دائم ًا.

رقلة»،وقال له :تكفى ال تاكلني ،ابي
أعيش مثل الغزالن...أسوي اللي تبيه!
ضحك حصان ك��ان ي��راق��ب الوضع
فقال :شفيك ،أنت خبل ،واال عبيط،
واال موصاحي ،انت شكبرك ،خايف
من قرد ،ورقلة بعد ،استح على ويهك!
الغزال صمت برهة ،فقال للحصان:
«اللي يدري يدري ،هذا قرد مو عادي،
قرد امدوخ الغابة ،خله يفكني شره،
شسوي اساحله»!

ُ
القرد...كبر وصار مرعبا!

القبض على مواطن مخمور
في شارع الخليج
كتب فا�ضل الف�ضلي:

إحالة مطلوب على ذمة

إلى «تنفيذ األحكام»

تلقت ببالغ احلزن واال�سى نب�أ وفاة
الفقيدين ،داعيا املولى عز وجل �أن
يتغمدهما بوا�سع رحمته و�أن يلهم
ذويهما ال�صرب وال�سلوان.
و�أك��د العازمي ان امللحق الثقايف
على توا�صل دائم مع اجلهات املعنية
ملتابعة االج�����راءات ال�لازم��ة من
اجلانبني االردين والكويتي كما ان
وزارة التعليم العايل تتابع عن كثب

كافة امل�ستجدات.
و�أ�ضاف بالقول «واذ ي�ؤ�سفنا تلقي
النب�أ ن�ؤكد حر�صنا على متابعة اي
طارئ يحدث مع ابنائنا الطلبة من
خالل ر�ؤ�ساء املكاتب الثقافية».
وبني ان الوزارة وعرب املكتب الثقايف
تابعت امتام االجراءات الالزمة لنقل
جثماين الفقيدين م���ؤك��د ًا حر�ص
الوزارة على �سالمة ابنائها الطلبة.

كتب فا�ضل الف�ضلي:
�أحال رجال دوريات النجدة
مواطن ًا مطلوب ًا على ذمة
ق�ضايا جنائية و�صادر �ضده
حكم باحلب�س � 7سنوات الى
االدارة العامة لتنفيذ الأحكام
يف منطقة اجلابرية.
و�أوقف رجال دوريات النجدة
�سيارة يف منطقة اجلابرية
ملخالفتها �أنظمة امل��رور
بعد اال�شتباه يف قائدها
ال��ذي تبني بعد اال�ستعالم
عنه ان��ه مواطن من �أرب��اب
ال�سوابق ومطلوب على ذمة
ق�ضايا جنائية و�صادر �ضده
حكم باحلب�س � 7سنوات يف
ق�ضية جنائية م�ؤخراً ،فتمت
احالته �إلى االدارة العامة
لتنفيذ الأحكام.

بالون «ترامب الرضيع» سيحلق
خالل زيارته لندن  ...الشهر المقبل
�سيطري بالون ي�صور دونالد ترامب على هيئة ر�ضيع
غا�ضب برتقايل اللون يرتدي «حفا�ضا» خارج الربملان
الربيطاين تزامن ًا مع زيارة ر�سمية للرئي�س الأمريكي
ال�شهر املقبل.
وبدعوة من امللكة �إليزابيث ،من املقرر �أن يزور ترامب
وال�سيدة الأول��ى ميالنيا ترامب بريطانيا بني الثالث
واخلام�س من يونيو يف زيارة �ستحمل الكثري من مظاهر
الفخامة مبا يف ذلك جولة بالعربة يف لندن وم�أدبة يف
ق�رص بكنغهام.
وعالقة بريطانيا بالواليات املتحدة ،التي تو�صف ب�أنها
عالقة خا�صة ،واحدة من حتالفات م�ستمرة من القرن
املا�ضي ،لكن بع�ض الناخبني الربيطانيني يرون ترامب
�شخ� ًصا فظ ًا ومتقلب ًا ومعار� ًضا لقيمهم يف ق�ضايا من
االحتبا�س احلراري �إلى معاملته للن�ساء.
وا�ستقبل البالون ترامب عندما زار بريطانيا يف عام
 ،2018فيما و�صفه ب�أنه حماولة جلعله ي�شعر بعدم
الرتحيب.

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

كتب حم�سن الهيلم:

• حلظة إخراج الطفل من الغسالة

متكن رجال الإدارة العامة للإطفاء
من حترير طفل بعد انح�شاره يف
غ�سالة منزله مبنطقة الفردو�س.
وكان بالغ ورد �إلى مركز عمليات
الإدارة العامة ل�ل�إط��ف��اء يفيد
بانح�شار طفل مبنطقة الفردو�س
وع��ل��ى �أث����ره مت ت��وج��ي��ه مركز
العار�ضية الذي ا�ستخدم املعدات
اخل��ا���ص��ة ل�لان��ق��اذ ،ح��ي��ث مت
�إخراج الطفل من قبل فرقة انقاذ
العار�ضية.
ومل يت�سبب احلادث يف �أي �إ�صابات
تذكر.

جميع العاملين من الصم والبكم

افتتاح أول متجر صامت في الصين ...التعامالت باإليماءات
افتتحت �سل�سلة مقاهي «�ستاربك�س» الأمريكية �أول متجر
�صامت يف ال�صني؛ حيث جميع التعامالت يف املتجر
تتم عن طريق الإمياءات.
وح�سب ما ذكرته �شبكة �أخبار «�شني النغ» ال�صينية،
ف�إن العمالء الذين يعانون من �ضعف ال�سمع ميكنهم
طلب القهوة بطريقة �أ�سهل يف فرع �ستاربك�س بحي
يوك�سيو مبدينة قواجنت�شو اجلنوبية.
وتهدف �سل�سلة مقاهي �ستاربك�س ،التي افتتحت �أول
متجر لها يدار كلي ًا عن طريق الإمياءات ولغة الإ�شارة،
�إل��ى تقدمي املزيد من الإمكانيات لل�صم و�ضعاف
ال�سمع.
وبح�سب ال�رشكة الأمريكية ،ف�إن جميع العاملني يف
املتجر هم �أ�شخا�ص من ال�صم والبكم ،ويتوا�صلون مع
الزبائن عن طريق لغة الإ�شارة ،ويهدف املتجر �إلى
زيادة الوعي وفهم جتارب ال�صم و�ضعاف ال�سمع يف
مكان العمل.
وتوظف �رشكة �ستاربك�س �أكرث من � 100شخ�ص من ذوي
االحتياجات اخلا�صة يف ال�صني ،ويف �إط��ار رعاية
املواهب وخلق املزيد من الفر�ص للقوى العاملة من
ذوي االحتياجات اخلا�صة ،عقدت �ستاربك�س �رشاكة
مع جمعية قواجندوجن ال�صينية لل�صم والبكم ،لتقدمي
دورات تدريبية حول املهارات املهنية ولغة الإ�شارة.

• بالون على شكل ترامب الرضيع الغاضب في لندن

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• محمد حسن علي القطان 86 ,عام ًا� ,شيع ,الرجال:
ح�سينية �آل يا�سني «احلداد» املن�صورية ,الن�ساء:
ح�سينية �أبا ذر الغفاري ,ال�شعب ,ق� ,5ش,5
م ,2بجانب م�سجد عمار بن يا�رس ,ت66692900 :
 .66333389ً
• م�ح�م��د ع�ب��دال�ل��ه م�ح�م��د ال �ع �ج �ي��ري 72 ,عاما� ,شيع,
ال��رج��ال :قرطبة ,ق ,3ال�شارع الثاين ,م,46
الن�ساء :ال�رسة ,ق� ,4ش.82/1
• محمد منصور سالم األذينة 61 ,عام ًا� ,شيع ,الرجال:
�سلوى ,ق� ,12ش ,6م ,33الن�ساء :القرين ,ق,3
�ش ,34م ,9ت.97885801 - 65111126 :

«اإلطفاء» تحرر
طف ً
ال انحشر
في «غسالة»

قضايا جنائية

مروري في األردن
�أعلن وزير الرتبية وزير التعليم العايل
د .ح��ام��د ال��ع��ازم��ي ،وف���اة طالبني
كويتيني �إثر حادث مروري يف الأردن.
ونعى العازمي الفقيدين الطالبني
عبدالله حيدر وع��دن��ان ال�شويل،
اللذين وافتهما املنية اثر احلادث،
م�شريا الى ان وزارة التعليم العايل

�ألقت دوريات الأمن �صباح �أم�س القب�ض على مواطن خممور يف �شارع
اخلليج العربي وبحوزته زجاجة خمر م�ستوردة.
جاء ذلك خالل جولة لرجال دوريات االمن يف �شارع اخلليج العربي،
حيث مت اال�شتباه يف �سيارة تتمايل ،وبعد اجبار قائدها على التوقف
تبني �أنه خممور ،وباال�ستعالم عنه ات�ضح �أنه مواطن يف العقد الثالث
من عمره عاطل عن العمل ،وبتفتي�ش ال�سيارة عرث على زجاجة خمر
م�ستوردة ،فتمت �إحالته �إلى املخفر.

مواقيت الفجر  3.22الشروق  4.53الظهر  11.44العصر  3.20المغرب  6.36العشاء 8.05
الصالة

وزير التربية :وفاة طالبين كويتيين بحادث
كتب �سالمة ال�سليماين:

• جحا

• عبدالعزيز راش��د عبدالله ال��وه�ي��ب 75 ,عام ًا� ,شيع,
ال��رج��ال :اخلالدية ,ق� ,4ش ,49م ,7ديوان
الوهيب ,الن�ساء :كيفان ,ق� ,1ش ,16م ,43ت:
.24818021 - 99806988
• ليلى ع�ب��دال�ل��ه ع�ب��اس ح�س�ين ,أرم �ل��ة ع�ل��ي قمبر ق�م�ب��ر59 ,
عام ًا� ,شيعت ,الرجال :الرميثية ,م�سجد مقام�س,
الن�ساء :بنيد القار ,ح�سينية �سيد علي املو�سوي.
ت.62222797 - 66565242 :
• ع��اي��ض ع��وض ض ��اوي ال��دي�ح��ان��ي 79 ,عام ًا� ,شيع,
ال���رج���ال :ال��ع��زاء يف امل��ق�برة ف��ق��ط« ,مقربة
ال�صليبخات» ,ت.99891899 - 99888177 :

ادارة االعالن
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• موظفة في املتجر خالل تعاملها مع أحد الزبائن
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التوزيع واالشتراكات
تلفون22458460 - 22458170 :
الجهات الرسمية والمؤسسات
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