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العصفورة

حكايات

طير ملون مسكته بشوق في راحلي

ضرب ...قيادي

غراب...للتأجير!

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

• عبدالرحمن ال�ضويحي

الموسم ،اذ اشترط أن يكون المتعهد قادراً

لديهم القدرة على التضحية بالتعاون معه!

ودون أي تأخير!

لعل وع��س��ى أن يحظى ب��راع��ي م��ن هنا

عل تحقيق أحالمه الوردية ،حلماً ،حلماً،

الوزارة.

أو هناك!

وسع صدرك

...اللي يحترق ،صعب يترقع!

نفسه للبيع ،اح��ت��رق اس��م��ه ،واحترقت

د.أحمد طقشة

المعلومات ،وذلك إلحراجه أمام وكيل

الغراب األسود ينوي تخفيض األقساط،

الغراب «الدمبكجي» اللي اعتاد على طرح

كلمات

بضرب قيادي آخر ،وقدم لهم بعض

صورته ،في مناسبات كثيرة ،ولم يجد زبائن

طرح «غراب أسود» نفسه للتأجير ،مع بداية

يا هفوتي صعد مكاني بيوم لك رده

قيادي أوعز إلى العاملين في مكتبه،

جعفر محمد

• جحا

سوق الصفافير

 77سبب ًا
رغم �أن الب�رشية تُ نهي ُ
اخلم�س الأول من القرن احلادي والع�رشين،
لي�س وا�ضح ًا متام ًا بعد� ،أين كان �أول َم ُهود ح�ضارتها ،م�رص
�أم بني النهرين ،لكن امل�ؤرخني ا�ستطاعوا معرفة �أ�سباب اندثار
ري منها،
احل�ضارات وا�ضمحالل االمرباطوريات و�سقوطها .وكث ٌ
ورمبا �أكرثها ،قام يف منطقتنا امل�سماة الآن ال�رشق الأو�سط:
من بالد ما بني النهرين والفراعنة وفار�س واالمرباطورية
العثمانية� ،إلى الأمويني والعبا�سيني وحتى اخلالفة.
�أح�صى العلماء � 77سبب ًا �أ�سقطت احل�ضارات واالمرباطوريات
والدول  .عوامل اقت�صادية وع�سكرية و�رصاعات �أهلية .ويت�سارع
ّ
يختل التوازن بني الع�سكري واالقت�صادي،
االنهيار عندما
ٍ
«طموحات ع�سكرية ثقيلة ال تتنا�سب مع
فتمار�س دول� ٌة ما
قاعدتها االقت�صادية الواهنة» ,ح�سب املفكر الكبري بول كيندي
يف كتابه املرجعي الذي ترجمته وطبعته دار �سعاد ال�صباح
عام 1987بعنوان «القوى العظمى» ،ون�رشته «القب�س» يومها
حتت عنوان «�صعود و�سقوط االمرباطوريات».
وبني الأ�سباب الرئي�سية لل�سقوط:
 التخلي با�ستمرار عن واجبات املواطنة ،مبا فيها الرتاجععن اخلدمة الع�سكرية االلزامية  ،وتدهور قيم العمل واالنتاج
والتوفري ،ل�صالح اال�سترياد واال�ستهالك واللهو والتبذير،
وي�صبح املواطنون العاملون بجدية مو�ضع �سخرية «من
امل�ؤرخني من يعتربه ال�سبب االول».
 ال يرتدد ال�سيا�سيون يف بيع الوهم للمواطن  ،الذي يزدادتذمره من كل �شيء ،وي�صبح امل�صري تدريجيا بيد االجنبي
يتحكم به ويقرره.
 ي�ضعف االلتزام بالقوانني  ،وت�صبح الوظيفة العامة م�صدر ًاللرتبح ،وال ُي َ
عاقب املرتكب ،وترتاجع املحا�سبة .
ّ
وتنحط الآداب والفنون
ـ يتدهور م�ستوى الثقافة ب�رسعة ،
وت�صبح بال روح ،ب�شعة ،بدون ذوق ،ال تقول �شيئ ًا ،غايتها
الت�سلية بدل تعزيز القيم ال�سامية ,والتفكري ال�سليم.
 يزداد �إرهاق املواطن بال�رضائب ،ويتنامى نهم الدولة التيترتاكم ديونها ب�أرقام فلكية.
 يتدخل رجال الدين �أكرث بال�ش�ؤون العامة  ،وتُ عطى لهمم�ساحات وا�سعة يف االعالم ،فيطغى الغلو و�أفكار ما بعد املوت
على احلياة  ،وي�ضعف االهتمام ب�ش�ؤون حياة اليوم وم�ستوى
العي�ش والنظام فيها.
 يرتاجع الدور التقليدي للعائلة ،ويقل اهتمام الأهل برتبيةويهمل كبار
�أطفالهم و�إيالء املهمة الى �آخرين ولو غرباءُ ،
ال�سن.
كم من عوامل ال�سقوط ه��ذه وغريها يتفاعل بقوة يف بالد
العرب؟!

مواقيت الفجر  3.54الشروق  5.19الظهر  11.51العصر  3.27المغرب  6.24العشاء 7.45
الصالة

المئات شاركوا في «حرب الطماطم»
في سانت بطرسبرغ

�شارك مئات الأ�شخا�ص يف مهرجان
«حرب الطماطم» يف �شوارع �سانت
بطر�سربغ برو�سيا ،حيث ترا�شق
امل�شاركون بنحو  20طن ًا من
الطماطم.
وبح�سب �صحيفة «ديلي ميل»
ال�بري��ط��ان��ي��ة ،ق�����ض��ى رواد

• أجواء احتفالية في مهرجان حرب الطماطم

امل��ه��رج��ان وق��ت � ًا ف��ري��د ًا بعد
عراك الطماطم والتقطوا �صور ًا
لبع�ضهم وهم ي�ستلقون يف بحر
من ال�صل�صة يف منطقة ا�ستاد
كريوفيت�س.
ومهرجان الرتا�شق بالطماطم
�أو «ال توماتينا» ،هو مهرجان

• مرمي شافي محمد الصانع ،زوجة عبدالله غلوم العوضي -

 52عام ًا � -شيعت  -الرجال :الدعية ديوان العو�ضي،
الن�ساء :مبارك الكبري ق� 3ش 18م .22ت55211233 :
 .99642101• ب��دري��ه خ��ال��د حمد ال��دوس��ري  55 -عام ًا � -شيعت -
الرجال :مبارك الكبري ق� 6ش 4م ،21الن�ساء :خيطان
ق� 5شارع نا�رص اجلربي م.26
• احمد عبدالله سعد املعوشرجي  55 -عام ًا  -الت�شييع
بعد �صالة ع�رص اليوم  -الرجال :ال�شهداء ق� 1شارع

في تاريخها

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

بقا�رصين والتواط�ؤ لالجتار اجلن�سي
ع�بر الأم��ي�ر �أن������درو ،جن��ل ملكة
بقا�رصين .وق��ال طبيب �رشعي �إن
بريطانيا �إليزابيث الثانية� ،أم�س،
�إيب�ستني انتحر �شنقا.
عن «اال�ستياء» �إزاء ادع��اءات تطاله
وعلى مدى �سنوات ،ن�سج رجل املال
يف �إطار ق�ضية رجل الأعمال الأمريكي
الأم�يرك��ي ع�لاق��ات م��ع �شخ�صيات
جيفري �إيب�ستني ،املتهم بانتهاكات
�سيا�سية واجتماعية وم�شاهري ،بينهم
جن�سية بحق ق��ا��صرات ،بعد ن�رش
دونالد ترامب قبل توليه الرئا�سة،
ت�سجيل فيديو يظهر الأمري يف منزل
والرئي�س الأم�يرك��ي الأ���س��ب��ق بيل
الرثي الأمريكي يف عام .2010
كلينتون.
وق��ال ق�رص باكينغهام يف بيان:
و�أدل��ت فريجينيا جوفر -فريجينيا
«ي�ستنكر الأمري ا�ستغالل �أي �شخ�ص،
روبرت�س �سابقا -واحدة من �ضحايا
والتلميح ب�أن الأم�ير قد يتغا�ضى
�إيب�ستني امل��ف�تر���ض�ين ،ب�شهادة
�أو ي�شارك �أو ي�شجع على مثل ذلك
يف  2016قالت فيها �إنها مار�ست
ال�سلوك� ،أم��ر مثري لال�شمئزاز»،
اجلن�س مع الأمري �أندرو عندما كانت
بح�سب ما �أوردت وكالة «بر�س
قا�رصا ،وهي التهمة التي نفاها ق�رص
ا�سو�سيي�شن» الربيطانية.
• األمير أندرو
باكينجهام مرارا وب�شدة.
والفيديو الذي ن�رشته �صحيفة «ميل
�أون �صنداي» ،يظهر الأمري وهو يلوح المر�أة تغادر منزل والأم�ير �أن��درو كان املمثل اخلا�ص لربيطانيا للتجارة
الدولية واال�ستثمار لع�رش �سنوات حتى  ،2011عندما تخلى
�إيب�ستني يف نيويورك يف .2010
وعرث على �إيب�ستني جثة هامدة يف �سجن فيدرايل مبانهاتن عن املن�صب بعد ت�سليط ال�ضوء على عالقاته ب�إيب�ستني
يف � 10أغ�سط�س ،قبل حماكمته بتهمة االجت��ار اجلن�سي وب�شخ�صيات �أخرى مثرية للجدل.

الطقس يتسبب في

سيلفي للشرطة األميركية
بجوار جثة رضيع

إلغاء عشرات الرحالت
بمطار فرانكفورت

ت�سببت عا�صفة رعدية �شديدة
يف ا�ضطراب حركة الطريان
يف مطار فرانكفورت الدويل
غربي �أملانيا.
وقالت متحدثة با�سم �رشكة
«فرابورت» امل�شغلة للمطار،
�أم�س� ،إنه مت �إيقاف تخلي�ص
�إج���راءات ال�سفر على نحو
م���ؤق��ت حل��م��اي��ة العاملني
والركاب.
وبح�سب البيانات ،مت �إلغاء
 41رحلة ،معظمها داخلية،
م�ساء الأول ام�س جراء ذلك،
كما مت تغيري م�سار ثماين
رحالت.
ك��م��ا ع��ان��ت ح��رك��ة ال�سكك
احلديدية يف �أجزاء من �أملانيا
من ا�ضطرابات ،حيث ت�سببت
ع��وا���ص��ف رع��دي��ة و�أم��ط��ار
يف عرقلة حركة القطارات
يف ع��دد م��ن امل���دن بوالية
هي�سن الأمل��ان��ي��ة ،بينها
فرانكفورت.

• عائشه عبدالعزيز الصعفاك ،أرملة راشد مرزوق اجلالوي -

 92عام ًا  -الت�شييع بعد �صالة ع�رص اليوم  -الرجال:
الدوحة خيمة على طريق اجلهراء بجانب فرع غاز
جمعية الدوحة ،الن�ساء :الدوحة ق 3ال�شارع الأول
م .35ت.24872050 - 52222114 :

Ads@alshahedkw.com

في فضيحة أخالقية

�شهد �شهر يوليو املا�ضي الأكرث
حرارة يف تاريخ �أال�سكا ،وف ًقا
ل�ل��إدارة الوطنية للمحيطات
والغالف اجلوي.
وذاب اجلليد البحري و�شوهدت
�أ���س��م��اك ب��ح��ر ب�يرن��غ ت�سبح
و�سط درجات حرارة �أعلى من
املعتاد ،وكذلك فعل الأطفال
يف مدينة نوم ال�ساحلية.
وب��د�أ مو�سم حرائق الغابات
مبكرا وا�ستمر لوقت �أطول.
ً
وق��ال ب��ري��ان بريت�شنايدر،
ال��ب��اح��ث يف جم���ال املناخ
مبركز �أبحاث القطب ال�شمايل
الدويل التابع جلامعة �أال�سكا
ف�يرب��ان��ك�����س� ،إن الظواهر
اجلوية غري العادية مثل هذه
ق��د ت�صبح �أك�ث�ر �شيوعا مع
ارتفاع درجة حرارة.
ارتفاعا
و�أ�ضاف�« :أال�سكا �شهدت
ً
ريا يف درجات احلرارة على
كب ً
مدار عقود ،بات من ال�سهل �أن
ن�شهد مثل هذه التغريات غري
العادية يف درجات احلرارة».

�صبيح براك ال�صبيح م ،25الن�ساء :ال�رسة ق� 4ش16
م .8ت.60661161 :
• جاسم محمد عبدالعزيز الدوب  79 -عام ًا  -الت�شييع
التا�سعة من �صباح اليوم  -الرجال :م�سجد البحارنة
الدعية ،الن�ساء :الرميثية ق� 10ش 103م .25ت:
.99041150
ً
• ع �ل��ي راش� ��د ع �ل��ي ال �ق�ل�اف  84 -عاما  -الت�شييع
التا�سعة من �صباح اليوم  -الرجال :م�سجد البحارنة
الدعية ،الن�ساء :الرميثية ق� 10ش 103م .25ت:
.99041150
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نجل ملكة بريطانيا غاضب من الزج باسمه

موجة حارة

�سنوي للطماطم يبلغ ذروته
يف الأرب��ع��اء الأخ�ير من �شهر
وي�ستعمل
�أغ�سط�س كل ع��امُ ،
فيه نحو  100طن من الطماطم،
وت�����س��ت��ق��ب��ل م��دي��ن��ة �سانت
بطر�سربغ املهرجان هذا العام
لأول مرة.

ادارة االعالن

في إطار قضية رجل األعمال األميركي جيفري إيبستين

أالسكا تواجه أكبر

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• صالح سعود صالح اجلوهر  66 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
ال�رسة ق� 6ش 13م ،9الن�ساء� :أبوفطرية ق� 4ش252
م .302ت.60020063 - 55724424 :
• سهيل فرحان نصيب مبارك  52 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
الزهراء ق� 5ش 502م ،7الن�ساء� :صباح ال�سامل ق7
�ش 1ج 6م .34ت.99603107 - 60002626 :

من املعروف �أن حجم ال�ضو�ضاء التي
تخلفها امل��ط��ارق ،وه��ي ت�رضب احلديد
وم�شتقاته يف �سوق «ال�صفافري» يفوق
حجم كل �إزعاج �آخر للمارة �أو للمت�سوقني
�أو موظفي الور�ش فيه ،حتى �إن �ضو�ضاء
�سوق ال�صفافري ا�ستخدمها راعي املثل يف
�أمثاله ،ولأن االن�سان ي�سمع بعظم وب�آلية
املطرقة وال�سندان ،ف�إن ذبذبات ال�صوت
غري امل�ألوف هي التي ت�سبب له ازعاج ًا
ل�سمعه ،ومع هذا الإزع��اج يفقد تركيزه
وتت�شعب اع�صابه ،حتى ج��اءت برامج
التوا�صل االجتماعي ،لتحتل �صدارة
ال�ضو�ضاء والأذى للعقل والأذن والقلب
والعني ،حتى بات �سوق ال�صفافري �أمام
ه��ذه ال�برام��ج �سيمفونية ه��ادئ��ة ج��داً،
فالتلوث العقلي الذهني ال��ذي ت�صدره
مواقع التوا�صل ا�شد خطر ًا من ال�رسطان،
و�أف��ت��ك لل�شباب وج��ي��ل ال��ي��وم م��ن �آف��ة
املخدرات ،ففيه جتد ال�صورة املفربكة
املركبة من اال�شاعات ،وفيه جتد مقطع
فيديو عايل احلرفية لكنه كذب وافرتاء،
وفيه �ستقر�أ �آراء عقيمة تنايف املنطق
الآدمي ،وفيه ترى الداعية وهو يرق�ص،
والراق�صة وهي تدعو دعاء يوم اجلمعة،
وفيه مر�ضى النفو�س يناق�ضون ذواتهم
املري�ضة ،وفيه م��ن تربى ون�ش�أ على
ال�شتيمة والل�ؤم ،وفيه من ي�شحذ مدعي ًا
املر�ض والفاقة وهو كاذب �آف��اق ،وفيه
وفيه وفيه �ستجد كل ما هو مزعج وم�ؤمل
للعقل واجل�سد والروح ،وهذا كله ي�شكل
ما ن�سبته  ،%99ومع ذلك وجدت بع�ض
احلكومات �ضالتها يف حتذير و�إزعاج من
له عقل ومنطق ،مع فارق وحيد بني �سوق
ال�صفافري وال�سو�شيال ميديا ،ف�إن كان
�صوت ريح البطن العايل ال ي�سمع يف �سوق
ال�صفافري ،ف�إنه يف ال�سو�شيال ميديا له
رائحة نتنة تزكم العقول.

هاتف
22460500
فاكس
22454700

مدير التحرير

اعتذر م�س�ؤول �أمريكي يف والية ميزوري الأمريكية ،بعد
التقاط �صورتني �شخ�صيتني «�سيلفي» ل�ضباط ال�رشطة
بالقرب من مكان اكت�شف فيه جثة ر�ضيع يف منطقة
حرجية ،وا�ص ًفا املوقف ب�أنه «عدمي الإح�سا�س».
ونقلت �شبكة «�إن بي �سي نيوز» الأمريكية عن م�س�ؤول
العالقات العامة يف مدينة كولومبيا بالوالية� ،أن
ال�ضباط يف �إدارة �رشطة كولومبيا ،ظهروا يف ال�صور
التي التقطت يف منا�سبة تعرف با�سم «اليوم الوطني
لل�صور ال�شخ�صية ملجل�س املدينة» بهدف تكرمي
اخلدمة احلكومية ،م�ؤكدا �أن��ه يتحمل امل�س�ؤولية
الكاملة ،و�أنه اتخذ الإجراءات املنا�سبة ل�ضمان عدم
تكرار مثل هذه الواقعة.
وقالت ال�سلطات �إن��ه عرث على جثة الطفل بعدما
تلقت ال�رشطة بالغا يفيد بالعثور على بقايا ب�رشية
يف �شمال كولومبيا ،م�ؤكدة�« :أن��ه مل تكن اللحظة
املنا�سبة �أو املكان اللتقاط هذه النوعية من ال�صور،
لذا نعتذر ب�شدة ملجتمعنا ،نيابة عن الطفل الر�ضيع
املجهول».
وظ��ه��رت ال�صور ،التي يظهر فيها ال�ضباط وهم
يبت�سمون ،على مواقع التوا�صل االجتماعي بل وعلى
ح�ساب ال�رشطة على «تويرت» ،ثم �أزيلت الحقا.
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سكرتير التحرير
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رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

القبض على رجل بعد اكتشاف
جثة زوجته في حقيبة سيارته
�ألقت ال�رشطة الفرن�سية القب�ض على رجل يف
جبال الألب الفرن�سية بعد اكت�شاف جثة زوجته يف
حقيبة داخل �صندوق �سيارته� ،أول من �أم�س ،فيما
كان طفاله ال�صغريان يجل�سان يف املقعد اخللفي،
وفق ما ذكر م�صدر مطّ لع على الق�ضية.
وو�ضعت ال�رشطة التي تت�رصف بناء على معلومات
وردت �إليها تنبيها للقب�ض على الرجل وهو فرن�سي
ومعروف لدى ال�رشطة ,وقد �أوقف يف دو�سار يف
منطقة هوت �سافوا «�رشق».
و�أ�ضاف امل�صدر �أنه عرث على الطفلني ،اللذين
ي�تراوح عمرهما بني  6و� 7سنوات يجل�سان يف
املقعد اخللفي لل�سيارة وغري م�صابني ب�أذى.
و�أف���اد تقرير �أوردت���ه �صحيفة «ل��و باريزيان»
اليومية ب�أن العائلة كانت عائدة من �إيطاليا �إلى
فرن�سا حيث تعي�ش.
وقد فتح حتقيق يف جرمية القتل .ويف ات�صال مع
وكالة فران�س بر�س ،رف�ض املدعي العام الإقليمي
يف �آن�سي الإدالء ب�أي ت�رصيحات يف هذه املرحلة.
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