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العصفورة

طرد نائبة كينية اصطحبت رضيعها إلى البرلمان

طير ملون مسكته بشوق في راحلي

اخ  ...اختلت ما سمر ظل مستمر راحلي

طردت برملانية كينية� ،أول من �أم�س،
م��ن داخ���ل ال�برمل��ان الكيني ب�سبب
ا�صطحابها ر�ضيعها البالغ من العمر
� 5أ�شهر� ،إلى �إحدى اجلل�سات ،بح�سب
و�سائل �إعالم حملية.
وبينما كان الربملان الكيني يناق�ش حلاً
للنزاع احلدودي مع ال�صومال املجاورة،
دخلت النائبة زليخة ح�سن �إلى القاعة
ومعها ر�ضيعها.
وقام النواب بال�رصاخ يف وجه ال�سيدة
معتربين ما قامت به «ت�رصفا خمزيا».
وذكرت �صحيفة «�ستار» املحلية �أنه مت
تعليق عمل اجلل�سة ملدة  15دقيقة بعد
دخول النائبة ،وجرى طردها بعد ذلك.
وقالت زليخة ح�سن �إن «ظر ًفا طار ًئا»
�أجربها على �إح�ضار طفلها �إلى اجلل�سة.

مناك يا طير واعرف راحتك راحه لي
يا هفوتي صعد مكاني بيوم لك رده

• عبدالرحمن ال�ضويحي

بالعربي

عادل السنهوري

تجميد قيادي
وكيل وزارة أمر بتجميد قيادي له
عالقة مع حسابات في «تويتر» تقوم
بنشر األكاذيب حول الوزارة.

حكايات

• النائبة زليخة حسن مع رضيعها

دمبكجية؟

من يطلق الرصاص في أميركا؟

انضم «غ��راب أس��ود» إل��ى قائمة

عقب احلوادث الدموية يف واليتي تك�سا�س و�أوهايو بالواليات
املتحدة الأمريكية يف بداية الأ�سبوع املا�ضي ،بدا الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب يف كلمته تعقيبا على امل�آ�ساة غا�ضبا
حزينا مطالبا املجتمع الأمريكي بالتخلي عن العن�رصية
واالنحياز للعرق الأبي�ض واالنتماء فقط لأمريكا فهل ت�أتي
كلمة ونداء ترامب بنتيجة ايجابية؟
امل�س�ألة �أعقد واعمق من جمرد كلمات الرئا�سية فالدماء التي
�سالت وقتل فيها � 29شخ�صا وجرح الع�رشات لي�ست املرة
الأولى لأنها ا�ستمرار لظاهرة العنف وجرائم القتل وانت�شار
اال�سلحة يف املجتمع الأمريكي وب�شكل قانوين ،حتى ا�صبحت
ثقافة ميار�سها افراد ال�شعب االمريكي و�ساهمت فيها ال�سينما
االمريكية �أي�ضا.
وح�سب علماء النف�س واالجتماع داخل وخارج �أمريكا ف�إن
الواليات املتحدة االمريكية �أك�ثر دول العامل معاناة من
ظاهرة انت�شار الأ�سلحة ،التي ا�سهمت يف ت�صاعد ظاهرة العنف
واالره��اب الداخلي التي ا�صبحت تهدد املجتمع االمريكي،
ف�أمريكا �صاحبة �أعلى معدل جرائم ب�شكل عام يف العامل ،كما
�أنها حتتل املركز الأول يف معدل جرائم االغت�صاب على م�ستوى
العامل �أي�ض ًا .وهي �أكرث دول العامل معاناة من ظاهرة انت�شار
الأ�سلحة ال�شخ�صية ،حيث فقدت الواليات الأمريكية �سيطرتها
على �إدارة الأ�سلحة النارية ،وا�ستخدام ال�سالح الناري يودي
بحياة الآالف �سنوي ًا وخا�صة ال�شباب والأطفال ،الإح�صاءات
ت�شري الى �أن هناك  84بندقية �أو م�سد�س ًا لدى كل � 100شخ�ص،
فاملجتمع الأمريكي ي�شهد جرمية قتل كل تقريب ًا  22دقيقة.
وح�سب �إح�صاءات امريكية فقد قتل اكرث من � 600شخ�ص
حتى الآن نتيجة  75عملية قتل جماعي بالر�صا�ص �شهدتها
الواليات املتحدة يف ال�سنوات الـ 35املا�ضية .وكانت حوادث
�إطالق النار الأ�سو�أ على الإطالق وقعت يف عام  ،2012وكانت
�أكرب عمليات �إطالق النار تلك قد وقعت يف مدر�سة نيوتاون
بوالية كونيتيكت يف  14دي�سمرب ،وفيها ،قتل اجلاين 20
طفال و�ستة بالغني فى �ساندي هوك االبتدائية ،ويقتل  20طفلاً
و�ستة بالغني.
انت�شار فو�ضى ال�سالح يف �أمريكا هي من الق�ضايا ال�شائكة
واخلطرية التي مل حت�سمها الإدارة الأمريكية �سواء باحلظر
�أو تقنني امتالك الأ�سلحة يف الواليات الأمريكية اخلم�سني،
وفاقم الظاهرة تنامي ثقافة الرجعية والعن�رصية يف املجتمع
الأمريكي ،والرئي�س ترامب بعد و�صوله للحكم معاجلة هذه
الظاهرة لكن يبدو �أن العالج �سيحتاج وقتا طويال لتغيري
ثقافة املجتمع وتقنني عملية انت�شار ال�سالح.

«ال��دم��ب��ك��ج��ي��ة» ال��م��ع��روف��ة على

مستوى ال��غ��اب��ات االستوائية،

وتعهد للمتعهد بأن يصطاد في

الماء العكر ،ويعكر األجواء ،ويضرب

تحت الحزام!

الغراب األسود ،المخادع ،الدجال،

المأجور ،يغض النظر عما يحصل
في «شجرة المتعهد» ،لكنه يسعى
ج��اه��داً م��ن أج��ل تشويه غابته

لغايات رخيصة ،فمن يعرفه؟
طبع ًا الكل يعرفه!

...اس��ت��حِ على دم��ك ي��ا غ���راب ،يا
دمبكجي!

• جحا

انقالب «رباعية» يودي بحياة
مصري في الجهراء

مواقيت الفجر  3.46الشروق  5.13الظهر  11.53العصر  3.29المغرب  6.33العشاء 7.57
الصالة

«الداخلية» تعتمد أسماء ضباط المحطات
الخارجية إلدارة حماية الطائرات
كتب حم�سن الهيلم:
ا�صدرت وزارة الداخلية قرار بتعيني �ضباط املحطات
اخلارجية يف ادارة حماية الطائرات باخلارج ل�سنة
 ،2019حيث مت تعيني كل من العقيد حممد احلماد
بالقاهرة ،و�سعود امل�شاري بكولومبو وخالد
احلالبيج ببريوت ،ويو�سف العدواين بنيويورك،
وكل من املقدم عبدالله ال�ساملي بالقاهرة وجراح
الدبو�س بالبحرين وف��واز املفرح مبيونيخ وفهد
�صلبوخ بدكا ويعقوب الأمري بباري�س وكل من الرواد

منطاد «دارث فيدر» الشرير يحلّق

التغير المناخي يهدد

إمدادات الغذاء

في سماء إنكلترا

في العالم

ح��ذر تقرير جديد للأمم املتحدة
من �أن م��وارد الأرا���ض��ي واملياه يف
العامل يتم ا�ستغاللها ،مبعدالت غري
م�سبوقة� ،إلى جانب ظاهرة التغري
املناخي لي�ؤدي العامالن معا �إلى
�ضغوط �شديدة على قدرة الب�رشية
على �إطعام نف�سها.
وبح�سب �صحيفة «نيويورك تاميز»
الأمريكية ،ف�إن التقرير  -الذي �أعده
�أكرث من  100خبري من  52دولة ون�رش
ب�شكل موجز يف جنيف  -تو�صل �إلى
�أن النافذة التي ميكن الت�صدي من
خاللها للتهديد �آخ��ذة يف االنغالق
ب�رسعة ،حيث يعي�ش ن�صف مليار
�شخ�ص بالفعل يف �أماكن تتحول �إلى
�صحراء ،وتت�آكل الرتبة �أ�رسع مما
تت�شكل مبعدل يرتاوح ما بني � 10إلى
� 100ضعف.
و�أ���ض��اف التقرير �إل��ى �أن التغري
املناخي ���س��ي���ؤدي �إل��ى جعل هذه
التهديدات �أكرث �سوءا ،حيث تهدد
الفي�ضانات واجلفاف والعوا�صف
وغريها من الأحوال اجلوية الق�صوى
�إل���ى تعطيل الإم�����دادات الغذائية
العاملية وتقلي�صها مبرور الوقت.
وبالفعل ،ال ي��زال �أك�ثر من 10%
من �سكان العامل يعانون من �سوء
ال��ت��غ��ذي��ة ،فيما ح���ذر بع�ض من
القائمني على التقرير يف ت�رصيحات
لـ«نيويورك تاميز» من �أن نق�ص
الأغذية قد ي�ؤدي �إلى زيادة موجات
الهجرة عرب احلدود.

م�شاري الهندي بكوت�شني وبدر الرجيب بانغلور
وخ��ال��د العازمي باملدينة وعبدالله الهاجري
بالدمام وعبدالله ال�سنايف بلندن وعبدالله القطان
مبدرا�س وفهد ال�صالل ب�إ�سالم اباد وحمد الربغ�ش
بدلهي وم�شاري العدواين ببانكوك وكل من النقباء
عبداملح�سن العلي ب�أحمد اباد وعمر جعفر الكندري
مب�سقط وط�لال ال�شطي با�سنطبول واحمد البحوه
بكولومبو وم�شاري املعتوق بلندن وحممد املطريي
ببريوت وابراهيم االن�صاري مبانيال وم�شاري احلمادي
ببانكوك ومن�صور دخيل بكوجني.

افتتاح استراحة مخصصة لذوي اإلعاقة
على شاطئ غزة
افتتحت بلدية غزة ا�سرتاحة «ال�شاطئ
امل��واءم��ة» الأول��ى من نوعها على
م�ستوى القطاع واملخ�ص�صة لذوي
االحتياجات اخلا�صة .
وي��ه��دف امل����شروع ال���ذي ميوله
ع��دد من امل�ؤ�س�سات الدولية �إلى
�إتاحة الفر�صة �أمام هذه ال�رشيحة
للتواجد على �شاطئ البحر والتمتع
باال�ستجمام بكل حرية وراحة.
ويحتوي م�رشوع اال�سرتاحة �أق�ساما
خمتلفة ب��دءا م��ن الر�صيف الذي
يرتفع ع��ن �سطح البحر ون��زوال
ح��ت��ى م��ي��اه ال��ب��ح��ر� ،إل���ى جانب
م��ر�آب لل�سيارات وملعب ريا�ضي
متعدد الأغ��را���ض ومقهى ،كما �أن
العاملني يف اال�سرتاحة هم من ذوي
االحتياجات اخلا�صة.

• املنطاد العمالق يحلق فوق ميناء بريستول

ح ّلق منطاد عمالق على �شكل قناع
�شخ�صية «دارث فيدر» ،ال�رشير يف
�سل�سلة �أفالم «�ستار وورز» «حرب
النجوم» ،فوق ميناء بري�ستول
الإنكليزي مع انطالق املهرجان
ال�سنوي للمناطيد يف املدينة.
وجاءت م�شاركة املنطاد بعد حملة

مسن ألماني أمام
جرائم النازية

• استراحة شاطئ غزة

ال��ق�يروان ق� 2ش 210م .37ت- 66668132 :
.66606566

• سكينة عبدالله حبيب حسني بخش ،أرملة هاشم محمد

حاجيه  83 -عام ًا � -شيعت  -الرجال :ميدان حويل
احل�سينية اال�شكنانية ،الن�ساء :الرميثية ق� 9ش93

م 94ح�سينية �أم البنني الأربعة .ت.66566962 :

• م��رمي ب��رج��س ه��اظ��ل العتيبي ،أرم�ل��ة شبيب جريبيع
العتيبي  73 -عام ًا � -شيعت  -الرجال والن�ساء:
الرقة ق� 2ش 12م .591ت.94441233 :
ً
• ف��ال��ح عبدالله علي احل�ج�ي�لان  84 -عاما � -شيع
 ال��ع��زاء يف امل��ق�برة فقط .ت- 99456603 :.60066626

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

ادارة االعالن

97791097
 - 22458900داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

يف واقعة نادرة مبهرجان �صفاق�س الدويل يف تون�س
�سقطت املطربة ال�سورية ميادة احلناوي �أثناء حفلها
م�ساء �أول من �أم�س� ،إال �أنها �أ��صرت على موا�صلة
تقدمي �أغنياتها جال�سة على مقعد.
وكانت ميادة « 59عام ًا» تقدم حفلها املدرج �ضمن
الدورة احلادية والأربعني للمهرجان عندما �شعرت
بدوار مفاجئ و�سقطت على ظهرها فوق امل�رسح.
وهرع القائمون على املهرجان مل�ساعدتها واالطمئنان
عليها بينما �أخذ اجلمهور ي�صفق وينادي عليها.
وقالت خماطبة اجلمهور بعد �أن ا�ستقرت على كر�سي
فوق امل�رسح «اعتذر منكم يا حبايبي ..على فكرة
�أول مرة بت�صري «حت��دث» معي ..ممكن ت�سمحويل
�أغني و�أنا جال�سة؟».
وعلى مدى نحو ال�ساعتني �شدت ميادة بباقة من �أجمل
�أغانيها الطربية التي قدمتها خالل م�شوار فني امتد

ق��ال ممثلون ل�لادع��اء الأمل���اين �إن
م�سنا �أملانيا « 92عاما» �سيمثل
�أم��ام املحكمة يف �أكتوبر التهامه
بامل�ساعدة يف قتل � 5230سجينا،
يف مع�سكر اعتقال نازي �أثناء احلرب
العاملية الثانية.
ويف ق�ضية ق��د ت��ك��ون �إح���دى �آخ��ر
ق�ضايا جرائم النازية يواجه برونو
دي اتهاما ب�أنه كان حار�سا �سابقا
يف قوات النخبة النازية يف مع�سكر
�شتوتهوف ال��ن��ازي ،ق��رب مدينة
جدان�سك البولندية حاليا ،ول�ضلوعه
يف عمليات قتل بني �أغ�سط�س 1944
و�أبريل .1945

إنا هلل وإنا إليه راجعون

هاتف
22460500
فاكس
22454700

مدير التحرير

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

متويل جماعي �شهدت تربع الزوار
بنحو  5255جنيها �إ�سرتلينيا
« 6383دوالرا» لظهور املنطاد.
وق��ال املنظمون على موقع فاند
�سريفر للتمويل اجلماعي« :بنت
�رشكة كامريون بالونز منطاد دارث
فيدر الذي يعمل بالهواء ال�ساخن

يف بري�ستول ،لكنه مل يح ّلق قط يف
�أجواء هذه املدينة اجلميلة».
وي�شمل املهرجان ،وهو الأكرب من
نوعه يف �أوروب��ا ،م�شاركة �أكرث
من  130منطادا بالهواء ال�ساخن
من جميع �أنحاء العامل وي�ستمر
�أربعة �أيام.

ميادة الحناوي تسقط على المسرح في تونس

محكمة بسبب

• سلوى عبداملنعم صالح الزبيدي ،زوجة خلف حمدان
ال�ع��ازم��ي  58 -عام ًا � -شيعت  -الرجال والن�ساء:

فارق احلياة وافد من اجلن�سية امل�رصية �إثر انقالب �سيارة رباعية
كان يقودها ويرافقه  3بنغاليني يف اجلهراء.
عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا بانقالب �سيارة رباعية يف
اجلهراء ،وعند و�صول رجال الأمن والطوارئ الطبية �إلى موقع
احلادث وبعد املعاينة افاد امل�سعفون ب�أن امل�رصي فارق احلياة
ومت انتداب الأدلة اجلنائية لرفع اجلثة.

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

قرابة �أربعة عقود منها «حبينا واحتبينا» و«كان يا
ما كان» و«�أنا بع�شقك» و«�أنا خمل�صة لك» وغريها.
وحر�صت ابنة مدينة حلب ال�سورية على طم�أنة
جمهورها بعد احلفل بت�رصيحات للإعالم التون�سي
عزت خاللها ما حدث على امل�رسح �إل��ى احلرارة
املرتفعة للجو وك��ررت اعتذارها للجمهور الذي
ح�رض احلفل بالآالف.
وكتب موقع املهرجان يف �صفحته على في�سبوك،
�أم�س ،يف تعليق م�صاحب ملجموعة �صور من احلفل
«جميع العظماء ال ي�سقطون بل يتعرثون ويعودون
بعد ذلك �أقوى ..وتبقى �أغاين الفن اجلميل».
وي�سدل ال�ستار على ال��دورة احلالية من مهرجان
�صفاق�س الدويل ،اليوم ال�سبت ،بعد برنامج ا�ستمر
نحو ثالثة �أ�سابيع مب�شاركة عدد من الفنانني العرب
من لبنان و�سورية وتون�س.

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

الشكاوى
22412015
22458163

22412014
22412017

ايميل إدارة التحرير

info@alshahedkw.com

