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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

ملتقى بروكسل الدولي للثقافة والسالم يكرم سعاد الصباح
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في الصـميم
بعض الدول حتدث مشاكل بسبب استئجار منازل سكن
خ��اص خلدماتها القنصلية مما يسبب إ زع��اج للساكنني
ووق��وف مئات السيارات بشكل غير ح��ض��اري ..احلكومة
وقبل ال��ع��دوان خصصت أراض في منطقة مشرف للحي
الدبلوماسي ووزعت األراضي ولم تلتزم سوى دولة عربية
واحدة ببناء قنصليتها ..ملاذا ال تبني تلك الدول قنصلياتها
أو على األقل توكل اخلدمات إلى شركة كما تفعل بعض الدول
األجنبية 100 ..مليون دينار تبني  50سفارة وقنصلية..
األمر يحتاج إلى قرار من اخلارجية!!

تكرمي الشيخة فضيلة محمد العبدالله نيابة عن الشيخة د.سعاد الصباح

ق��ال��ت دار س��ع��اد الصباح للنشر
أمس إنه مت تكرمي الشيخة الدكتورة
س���ع���اد ال���ص���ب���اح ف���ي ال��ع��اص��م��ة
البلجيكية بروكسل ضمن فعاليات
ملتقى الثقافة والسالم ال��ذي نظمته
املنظمة األوروب��ي��ة العربية للتبادل
الثقافي ( )OEAECف��ي مدينتي
لياج وبروكسل خالل الفترة من 12
إلى  25مارس اجل��اري .وقالت الدار
ف��ي ب��ي��ان صحفي إن امللتقى يهدف
إل��ى نشر الثقافة والتسامح وقبول
اآلخ��ر بني شعوب العالم والتعريف
ب��احل��ض��ارات العربية واألوروب��ي��ة
مبشاركة املعهد اإلفريقي الدول للسالم

واجلامعة النمساوية العربية للعلوم
والتكنولوجيا وع���دد م��ن اجل��ه��ات
العربية واألوروبية األخرى.
وذكرت أن امللتقى اختار الدكتورة
الصباح ضمن أكثر الشخصيات تأثيرا
في العمل الثقافي واإلب��داع��ي .مبينة
أن الشيخة فضيلة محمد عبدالله
املبارك حضرت حفل التكرمي نيابة عن
الدكتورة سعاد الصباح وألقت كلمة
احملتفى بها.
وأشارت الشيخة فضيلة في كلمتها
إل��ى أن ال��دك��ت��ورة الصباح مواطنة
عربية من الكويت اختارت السفر في
قلب احل��ض��ارات وف��ي بحار املعرفة

Retweet
 @Estabraq02ا�ستربق
الشيخة فضيلة في لقطة جماعية مع احلضور

إلميانها العميق بأن ام��راة ال عقل لها
تعرقل مسيرة املجتمع.

وأكدت أن احملتفى بها امراة حتاول
أن تضع ثقافتها في خدمة التطور في

بلدها وأن جتعل مساحة احلب أكبر
ومساحة الكراهية أقل.

طيار تشاجر
مع زوجته ..فانتحر!
لقي رج��ل مصرعه ،بعد أن اقتحم بطائرة صغيرة
خاصة مبنى ناد تابع ملطار مدني في بوتسوانا ،حسبما
أف��ادت وسائل إع�لام ،أمس األح��د .ونقلت صحيفة The
 Citizenاحمللية عن مسؤول في مطار «ماتسينغ» الواقع
بالقرب من العاصمة غابوروني ،روايته لألحداث ،قال
فيها إن طيارا يعمل في شركة «رحالت كاالهاري اجلوية»
انتحر بطريقة غير عادية في النادي حيث كان ميضي
سهرة مع زوجته ومعارفه ،وشرب حتى الثمالة وتشاجر
مع زوجته فطلبوا منه مغادرة الصالة .وتابع املسؤول أن
الرجل الغاضب استولى على طائرة من طراز King Air
 200واقتحم بها مبنى النادي ،مصمما على قتل زوجته
ورواد النادي وإزهاق روحه أيضا.

من اشوف عضو يهدد باستجواب وزير يصير عندي يقني ان هالعضو
بغىٰ شغلة مخالفة من الوزير والوزير رفضها وعاشت دميقراطية املشمش .

 @Khaledathoughtsخالدة املخلد
مقابل مجرم في مصر دكتور مصري انقذ حياة مئات في الكويت وهناك
املاليني من الشرفاء في مصر التصرفات الفردية ال تعمم على الشعوب
نطالب بحق املواطن الكويتي الله يرحمه ويغفر له كما طالبوا بحق املصري في
الكويت وان كنت ال تراها آمنة ال تذهب بكل سهولة

 @Mosa3edNadaم�ساعد ندا
بعض األعالميني ينتظر أي نتيجة سلبيه أو أخفاق للمنتخب  ..عشان يكتب
له مانشيت بتويتر ويتشمت  !!!..البحث عن حلول للمرحلة القادمه أفضل من
الشماته  ..ومن املفترض أي شخص لديه غيره وحب لهذا الوطن  ..يقف مع
األزرق في وقت اخلسارة قبل الفوز

� @DrHAKEMأ.د .حاكم املطريي
اجلزائر تشق طريقها وطريق األمة معها وتضرب أروع املثل في ثورتها
من أجل احلرية والتغيير كما ضربت أروع املثل من قبل في معركة التحرير!

@Alwasatkuwait

روسي حاول تهريب «إنسان غاب» خارج «بالي»
قالت السلطات اإلندونيسية إنها اعتقلت
سائحا روسيا ك��ان يحاول تهريب حيوان
أورانغوتان (إنسان غاب) خارج جزيرة بالي
اإلندونيسية .وقال كيتوت كاتور مارباوا،
امل��س��ؤول بوكالة حماية مقاطعة بالي ،إن
السائح أندريه تشستكوف ( 27عاما) اعتقل
يوم اجلمعة املاضي في املطار بعد أن كشفت
األشعة السينية وجود إنسان غاب ذكر ،عمره
عامان ،في سلة قش داخل حقيبته.
وأض��اف أمس أن ضباط اجلمارك عثروا
على حبوب للحساسية ،واثنني أبو بريص،
وخمسة سحالي في حقيبة الرجل.
وذك����ر م���ارب���اوا أن تشستكوف أخبر
السلطات أن��ه يطعم إن��س��ان ال��غ��اب حبوب
احلساسية عمدا  -بعد خلطها باللنب  -ما
يؤدي إلى فقدانه الوعي ملدة تصل إلى ثالث
ساعات.
وقال إنه كان يعتزم إعطاء جرعة أخرى
للحيوان خالل رحلة نقله إلى سول.
حيوان أورانغوتان

اعتقال امرأة عمرها  104أعوام
اعتقلت الشرطة البريطانية امرأة تبلغ من العمر 104
أع��وام من دار لرعاية املسنني ،لكن الغريب أن العجوز
لم ترتكب أي خطأ قانوني ،وأن أمر االعتقال صدر منها
شخصيا ،فما القصة؟
كتبت آن بروكنبرو م��ؤخ��را على صفحة مخصصة
لتدوين األمنيات قائلة :أمنيتي أن يتم اعتقالي .أنا أبلغ من
العمر  104أعوام ،ولم أخالف القانون أبدا ،لكني أود أن أمر
بالتجربة
وحققت الشرطة البريطانية للمرأة أمنيتها ،بأن وضعت
األصفاد في يديها واقتادتها من داخل الدار إلى أن وضعتها
في سيارة الشرطة ،بينما لم تتوقف املرأة وال أفراد الشرطة
ونزالء الدار عن الضحك.
وتعاني آن ،التي تعيش منذ  10أشهر في دار «ستوكلي»
لرعاية املسننني ،من مرض اخلرف ،وكانت تعمل سكرتيرة
في مصنع للمربى ،وت��زوره��ا حفيدتها «س��اش��ا» بشكل
منتظم.
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