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أمثال

نحن جنر�ؤ على الكالم

اهلل يحفظ هالديرة

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

بو أحمد :أشوه ما خرعوني
أمس بـ«الزالزل» اللي
ّ
طقت العراق وإيران ،مثل
ماخرعوني باألمطار؟

االثنين
العدد ()3567

 26نوفمبر  24 - 2018صفحة  100 -فلس

المهنئون أشادوا بمسيرتها الحافلة باإلنجازات بمناسبة عيدها الحادي عشر

ولي العهد« :الشاهد» تكرس مبادئ الديمقراطية

• سالم العلي :مواقف جريئة في القضايا الوطنية وتميز بالخدمة اإلعالمية
• المحمد :دور مشهود في تطوير العمل الصحافي • المبارك :جهود كبيرة في نشر الوعي

• سمو ولي العهد

تقدم �سمو ويل العهد ال�شيخ
ن��واف الأح��م��د ،بالتهاين
الى ال�شيخ �صباح املحمد،
رئي�س حترير «ال�شاهد»
مبنا�سبة م��رور  11عام ًا
على �صدور اجلريدة ،م�شيد ًا
ب��الأداء املهني للجريدة،
وال����ذي ي�سهم يف اث���راء
احلركة االعالمية بوطننا
ال���غ���ايل ،جت�����س��ي��د ًا ملا
تكر�سه مبادئ الدميقراطية
يف الكويت� ،سائ ً
ال �سموه
املولى عز وجل ان يوفقنا
جميعا خلدمة بلدنا احلبيب
يف ظ��ل ال��ق��ي��ادة احلكيمة
ل�صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد.
وتقدم �سمو ال�شيخ �سامل
ال��ع��ل��ي ،رئ��ي�����س احلر�س
الوطني ،ب�أحر التهاين �إلى
«ال�شاهد» متمني ًا لها مزيد ًا

من التقدم وموا�صلة العطاء،
قائالً« :لقد حافظت جريدتكم
على مدى الأع��وام ال�سابقة
على مواقفها اجلريئة يف
الق�ضايا الوطنية ،ومتيزها
يف اخلدمة الإعالمية التي
م��ن ���ش��أن��ه��ا التعبري عن
تطلعات �شعبنا و�آماله يف
احل��ري��ة والدميقراطية،
والتي تدعو للفخر كونها

• سمو الشيخ سالم العلي

سكان بعض المناطق في الكويت شعروا به

زلزال يهز العراق وإيران
��ضرب ع�رص �أم�����س زل���زال ك� ً
لا من
العراق و�إي��ران ،بلغت قوته 6.3
درجات على مقيا�س ريخرت ،فيما
�شعر �سكان بع�ض امل��ن��اط��ق يف
الكويت بـ«الهزة» و�أعلنت ال�شبكة
الوطنية لر�صد ال��زالزل يف معهد
الكويت للأبحاث العلمية ت�أثر

البالد م�ساء ام�س بزلزال �رضب
احلدود العراقية الإيرانية.
وق���ال م��دي��ر ب��رن��ام��ج دع��م متخذ
القرار لإدارة الأزم��ات يف املعهد
د.عبدالله العنزي ان الزلزال يبعد
عن الكويت  560كيلومرتا على عمق
 10كيلومرتات� ،شعر به الكثري من

«األوروبي» أدان هدم منازل الفلسطينيين

قوات االحتالل اعتقلت
محافظ القدس
�أدان االحتاد الأوروبي هدم �إ�رسائيل ملنازل فل�سطينيني يف القد�س ال�رشقية.
وقال�« :إن تلك االعمال تقو�ض �آفاق حتقيق ال�سالم بني اجلانبني».
وقالت املتحدثة با�سم املمثلة العليا لل�سيا�سة اخلارجية والأمنية
الأوروبية ماجا كو�سيجان�سيك �إن «ال�سلطات الإ�رسائيلية هدمت نحو
� 20سكنا اقت�صاديا فل�سطينيا يف خميم ال�شعفاط يف القد�س ال�رشقية،
واالحتاد الأوروبي يعار�ض ب�شدة �سيا�سة اال�ستيطان الإ�رسائيلية ،فيما
�أعلن نادي الأ�سري الفل�سطيني ان قوات االحتالل الإ�رسائيلي اعتقلت ام�س
حمافظ القد�س عدنان غيث من منزله.

املواطنني واملقيمني يف البالد،
خ�صو�صا يف املناطق ال�ساحية.
وك��ان��ت ق���وة ال��ه��زة يف ال��ع��راق
م��ت��ف��اوت��ة ب�ين منطقة و�أخ����رى،
وطالت حمافظات بابل والديوانية
ووا�سط وذي قار والنجف وكربالء،
�إ�ضافة الى العا�صمة بغداد.

• سمو الشيخ ناصر احملمد • سمو الشيخ جابر املبارك

• محمد اجلبري

«الدفاع الروسية» :المسلحون استهدفوا المدنيين

«حلب» تعرضت لقصف بغازات سامة
...والجيش السوري يدك اإلرهابيين

حذرت الهيئة العامة للبيئة املواطنني
واملقيمني من خطورة االق�تراب من
الفطر الأبي�ض ال��ذي انت�رش مبناطق
خمتلفة بالكويت بعد الأمطار وال�سيول
يف الأيام املا�ضية.
وقالت الهيئة يف بيان �صحايف �إن نوع
الفطر الأبي�ض الذي انت�رش يف البالد قد
ينتمي الى نوع  Amanitaالذي ي�ضم
�أكرث من � 600صنف و�أغلبيتها �سامة.
و�أ�ضافت الهيئة ان ه��ذا النوع من
الفطر الأبي�ض ي�ؤدي �إلى احل�سا�سية
الحتوائه على املواد املحمولة جو ًا
وامل�سببة للح�سا�سية.

الوضع خطر وبقية األرفف معرضة للسقوط بأي لحظة

«اإلطفاء» :فقدان عامل إثر انهيار
«مستودع» على طريق السالمي
كتب حم�سن الهيلم:

• رجال اإلطفاء يعاينون آثار االنهيار في املستودع

محليات 3

األحمد :الكويت
قطعت شوط ًا
كبيراً في التحول
نحو الطاقة
المتجددة

محليات 2

خبراء لـ «الشاهد»:
الكويت تتصدر
المنطقة بمشاريع
استثمارية إلكترونية

«البيئة» :الفطر
األبيض سام

 350متضرراً من األمطار تقدموا
بطلبات تعويضات
ص2

ُفقد عامل �إث��ر انهيار �أرف��ف للتخزين
مب�ستودع لإحدى ال�رشكات على طريق
ال�ساملي وتوا�صل «الإط��ف��اء» البحث
عنه.
وكانت غرفة عمليات الإطفاء تلقت
بالغ ًا يفيد بانهيار م�ستودع تبلغ
م�ساحته  1500مرت مربع ويحتوي
على �أرفف حمملة بكميات كبرية من
الب�ضائع تقدر بع�رشات الأطنان ،ومت
توجيه فرق الإطفاء من مراكز اجلهراء
احلرفية والإن��ق��اذ الفني وكاظمة
واملدينة.
و�أو�ضح بيان �أن عملية البحث عن
العامل املفقود مازالت جارية نظرا
خلطورة املكان الذي وقع فيه حادث
االنهيار ولكون باقي الأرفف معر�ضة
لالنهيار يف �أي حلظة ما دفع بفرق
الإطفاء �إلى اتخاذ تدابري احرتازية
كبرية للحفاظ على �سالمة رجال
الإطفاء والعاملني يف امل�ستودع.

ات�سمت بال�صدق والإخال�ص
والأداء املهني الرفيع».
وبعث �سمو ال�شيخ نا�رص
املحمد ،بربقية تهنئة �إلى
«ال�شاهد» مبنا�سبة عيدها
ال�سنوي ،م�ؤكد ًا تقدير �سموه
للجهود الطيبة التي تبذلها
«ال�شاهد» يف م�سرية العمل
ال�صحايف ،وقال :نعرب لكم
عن خال�ص تقديرنا للجهود

الطيبة ال��ت��ي تبذلونها
والإخوة يف اجلريدة من �أجل
دعم وتطوير م�سرية العمل
ال�صحايف� ،آملني لكم مزيدا
من التوفيق وال�سداد ،و�أن
يتوا�صل عطا�ؤكم وبذلكم
خل��دم��ة وط��ن��ن��ا احلبيب،
ورع��اي��ة م�صالح ابنائه
الكرام.
وعرب رئي�س جمل�س الوزراء
ّ

�سمو ال�شيخ جابر املبارك
عن �سعادته بهذه املنا�سبة
ال��ط��ي��ب��ة ،وق�����ال :ن ��ؤك��د
تقديرنا جلهودكم الكبرية
يف ن�رش ال��وع��ي والثقافة
لدى املواطنني ودعم جهود
التنمية التي تهدف �إلى
حتقيق الرخاء واالزده��ار
يف وطننا العزيز.
وه��ن��أ وزي��ر الإع�ل�ام وزير
ال��دول��ة ل�����ش��ؤون ال�شباب
حممد اجل�ب�ري «ال�شاهد»
بعيدها ،م�شيد ًا مبهنيتها
وم�صداقيتها يف نقل اخلرب
وم��ت��م��ن��ي � ًا ل��ه��ا موا�صلة
م�سرية النجاح والت�ألق
يف ال�سنوات املقبلة مثمن ًا
جهود«ال�شاهد»
ع��ال��ي��ا
و�أ��س�رة التحرير وجميع
العاملني بها.
�ص 4و5

ممثل ولي العهد
التقى بن سلمان
وبن زايد في دبي

اقتصاد 6
• فتاة سورية في مستشفى بحلب بعد هجوم بالغاز أمس

���س��ارع اجلي�ش ال�����س��وري بق�صف
مواقع للجماعات الإرهابية ردا
على ق�صف �أماكن �سكنية يف مدينة
حلب بقذائف حتتوي على غازات
�سامة ،م�شريا �إلى وقوع خ�سائر
فادحة يف �صفوفهم.
و�أدان��ت دم�شق الهجوم الكيميائي
على �أحياء مدينة حلب ،معتربة
�أن الهجوم جاء نتيجة ت�سهيل دول
�أجنبية و�صول تلك املواد ال�سامة
�إلى اجلماعات الإرهابية.
وقالت اخلارجية ال�سورية« :هذا

الرئيس
الفرنسي
للمتظاهرين:
عار عليكم
اع��ت�بر الرئي�س الفرن�سي
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ان��ه ال
جمال للعنف يف بالده منتقدا
منظمي االحتجاجات الذين
هاجموا قوات الأمن وغريهم
من املواطنني.
و�أع��رب ماكرون يف تغريدة
عرب موقع التوا�صل االجتماعي
«تويرت» عن ال�شكر «لقوات
الأم��ن على تطبيق القانون
وعلى �شجاعتهم ومهنيتهم»
خالل التظاهرات االحتجاجية
التي �شهدتها البالد.
وقال ماكرون« :عار على الذين
هاجموا قوات الأمن وعار على
�أولئك الذين �أ�ساءوا ملواطنني
�آخرين و�صحافيني وعار على
�أولئك الذين حاولوا ترهيب
امل�س�ؤولني املنتخبني» م�ؤكدا
انه «ال جمال لهذا العنف يف
فرن�سا».

العمل الإره���اب���ي ي ��أت��ي نتيجة
لقيام بع�ض الدول بت�سهيل و�صول
املواد الكيميائية �إلى املجموعات
الإرهابية امل�سلحة ال�ستخدامها �ضد
ال�شعب ال�سوري واتهام احلكومة
ال�سورية بذلك ع�بر م�رسحيات
ومتثيليات مت �إعداد �سيناريوهاتها
م�سبقا يف غرف �سوداء ملخابرات
بع�ض الدول الراعية للإرهاب».
و�أعلنت وزارة الدفاع الرو�سية
�أم�س عن ت�صفية الطريان الرو�سي
للم�سلحني الذين ق�صفوا مدينة

حلب باملواد الكيميائية.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م وزارة
الدفاع الرو�سية ،اللواء �إيغور
كونا�شينكوف ان��ه ا�ستنادا �إلى
املعلومات اال�ستخباراتية �أغارت
الطائرات احلربية الرو�سية على
م��واق��ع الإره��اب��ي�ين التي ق�صفوا
منها حلب وا�ستهدفوا املدنيني
ب��ال��ذخ��ائ��ر امل��ح�����ش��وة ب��امل��واد
الكيميائية ،م�ساء ام�س الأول،
ما �أ�سفر عن تدمري كافة الأهداف
املحددة.

انتشال  41سيارة ومخلفات أشجار

البلدية تفتح «المناهيل»

«البترول الوطنية»
تنفذ مشاريع بقيمة
 25مليار دوالر
حتى عام 2040

اقتصاد 7

محمد الفضلي فاز
بذهبية العالم
في مبارزة السابر

رياضة 19
ص2

