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قـــــال تعالـــــى
(مــن املؤمنني رجال 
صدقــوا مــا عاهدوا 
اهللا عليه فمنهم من 
قضى نحبــه ومنهم 
من ينتظر وما بدلوا 

تبديال) ڈ

في حياة اخللود 
ترفرف أرواح الرجال 
الذيــن ال يســتطيع 
املــوت أن ينتزعهــم 
من قلوبنا أو يسدل 
ستاره على أعمالهم 

اجلليلة التي تضيء احلياة لآلخرين ومتنحهم ســمو 
االنسانية مبعناها وتتوجها مبغزاها..

هؤالء الرجال تظل سيرتهم العطرة تفوح بني ثنايا 
القلوب لتعمرها وتغمرها باحلب.

نعم، في ذكرى وفاة املرحوم سعد العبداهللا.. سعد 
الكويت رحل لكن ذكراه مازالت متأل الوجدان، فأفعاله 
واجنازاته ومآثره التزال حاضرة وراســخة في قلوب 
وعقول تأبى نسيان شــخصية محورية وعظيمة في 
تاريخ وطننا احلبيب، وال يسعنا في هذه الذكرى إال أن 
نقف إكبارا وإجالال للجهود اجلبارة التي بذلها سموه، 
رحمــه اهللا، في ســبيل احلفاظ علــى الكويت وأهلها 
ووحــدة الصف والكلمة وُحلمة الشــعب، فكان يجمع 
وال يفرق، ويغضب وال يخاصم، ويختلف وال يقسو، 
وكان محافظا على أموال الشعب ومقدراته، فقد جتاوز 
أقصى احملن بســعة صدره، فكان دائما القوي واألمني 
احلارس على أمن الوطن واستقراره، فكان رحوما يحب 
العفو والتسامح مع الناس وال يقسو عليهم، وكل ذلك 
مبشورة وتوجيهات ســمو أمير القلوب الشيخ جابر 
األحمــد اجلابر، رحمــه اهللا، ورفيق دربه ســمو أمير 
االنسانية الشيخ صباح األحمد اجلابر، طيب اهللا ثراه، 
وبتعاون مع املسؤولني، رحم اهللا املتوفى منهم وأطال 

في عمر املوجود وعافاهم.
وســمو األمير الوالد الشيخ سعد العبداهللا، طيب 
اهللا ثراه، ال نزكيه على اهللا ولكن نحســبه بإذن اهللا 
تعالى من الذين قال فيهم املولى عز وجل (أحياء عند 
ربهم يرزقون) فهو رحمه اهللا يحمل أنواطا مبقاييس 
الرجــال ومبقاييس الزمن، هو البقــاء الذي ال يعرف 
الفناء مبا قدمه من عطاء وسخاء، لم يتوقف ولم يتوان 

عبر سنوات طوال.
 ســيظل األمير الوالد باقيا في القلوب، وسأظل أنا 
فخور بأن الزمان جاد بكرمه ومنحني فرصة العمل مع 
سموه، طيب اهللا ثراه، بإذن رب العباد الكرمي اجلواد.

لقد تعلمت من سموه الكثير من املعاني واخلصال 
الطيبة والتسامح واملودة في التعامل من الناس.

وال عجب أن قيادة ســموه أكســبته محبة الشعب 
الكويتي ومودته، فكان رحمه اهللا يتمتع بصفات الهدوء 
والوقار والتواضع والقناعة والصبر والعمل الدؤوب 

من أجل مصلحة الكويت وشعبها.
فكانت الكويت في قلبــه على الدوام، فبادلته حبا 
بحب حتى صار رجال بحجم وطن، وســتظل الكويت 
تفخر بأنها أجنبت سعد الكويت، رحمه اهللا، وهكذا هم 
األبطــال يصنعون التاريخ وهم أحياء، فيظل التاريخ 

يذكرهم بعد وفاتهم.
سأظل أصبو الى االفصاح عن مكنونات نفسي جتاه 
األمير الوالد الذي تبوأ في قلبي وقلوب الكويتيني مكانة 
ال تضاهى ومنارة للسمو في األخالق واإلخالص لدى 

اجلميع، وسأظل أفخر بأنني كنت دوما الى جواره.
وفــي اخلتام، رحم اهللا أمير القلوب الشــيخ جابر 
األحمد اجلابر، ورحم اهللا األمير الوالد الشــيخ ســعد 
العبداهللا بطل التحرير، ورحم اهللا أمير اإلنسانية الشيخ 
صباح األحمد اجلابر، وحفظ اهللا الكويت وشعبها من 
كل مكروه حتت قيادة سمو األمير الشيخ نواف األحمد 
اجلابر وســمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد 

اجلابر، حفظهما اهللا.
                   فيا قبر احلبيب وددت أني 

      حملت ولو على عيني ثراك
                   وال زال السالم عليك مني 

                                                                يرف مع النسيم على ذراك

سعد العبداهللا بطل التحرير 
وفارس وطن..
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أبعد من الكلمات
«بعد كل ما أنجزته، هل تظنوني إنسانا عاديا»

ايلون ماسك، امللياردير األميركي، 
يعلــن أنــه يعانــي مــن متالزمة 

اسبرجر.

«العلماء يرفضون نظرية تصنيع كورونا في المعامل 
ألنها تفضح عملهم»

جوش روجني، الصحافي األميركي، 
يصدر كتابا عن نظرية تصنيع ڤيروس 

كورونا في معامل ووهان الصينية.

«كما لدينا حزبان متصارعان، لدينا أيضا نظامان 
متصارعان لإلعالم»

أالن فرانكني، سيناتور مينيسوتا 
األسبق، يؤكد استمرار انقسام املجتمع 

األميركي، بشكل خطير.
 

«معونات كورونا الحكومية تدفع العاطلين لترك 
البحث عن عمل»

هنري ماكماستر، حاكم كارولينا، 
يقرر وقف صــرف معونات كورونا 

احلكومية.

«الخدمــات اإللكترونيــة الفائــز األكبر 
في زمن كورونا»

كاريــن ريدجنتــون، رئيســة 
«فيديكس»، عن حتوالت ما بعد كوڤيد.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

محمد عبداهللا محمد املسباح: ٨٥ عاما - ت: ٩٩٥٠٩٣٧٨ - ُشيع.
شريفة عباس عبداهللا األستاذ: زوجة زهير حسني الصالح: ٧٦ عاما - 

ت: ٩٦٠٩٩٣٣١ - ُشيعت.
نوره مساعد راشد اخلتالن: ٢٤ عاما - ت: ٩٤١٦٦٩٤٤ - ٥٥١٣٤٣٨٨ - ُشيعت.

عبداهللا فهد عبداهللا املنصور: ٥٦ عاما - ت: ٥٥٤٥٥٥٣٩ - ُشيع.
هدى طاهر عبداهللا الســهيل: زوجة صباح زيد عبداهللا الســهيل:

٤٨ عاما - ت: ٦٦٦٥٦٦٥٤ - ٥١١١٢٠٦٠ - ُشيعت.
صبيح محمد سلمان بوحمد: ٦٨ عاما - ت: ٥٠٥٠٥٢٥٦ - ُشيع.

أظهر أحدث إحصاء رســمي ان عدد ســكان 
الصني بلغ ١٫٤١ مليار نســمة عام ٢٠٢٠ ولكنه 
أظهر في الوقت ذاته تراجعا في النمو السكاني 
إلى أدنى مستوى تاريخي له مبعدل زيادة ٠٫٥٣ 
٪ ســنويا خالل السنوات العشر املاضية فيما 
يعد أدنــى معدل منذ ١٩٥٣. وحســب صحيفة 
«تلغراف» أدى ذلك الى إثارة تساؤالت حول ما 
إذا كانت الصني ستصبح غنية قبل أن تصبح 
مسنة وهي مشــكلة تواجه الكثير من البلدان 
النامية حاليا، على العكس من البلدان املتقدمة 
التي حققت الغنى قبل ان يتقدم سكانها في السن. 
وتأتي هذه النتائج املخيبة بالرغم من ان الصني 
خففت منذ سنوات قيود سياسة الطفل الواحد 
لكل زوجني التي بدأت بتطبيقها في ثمانينيات 
القرن املاضي عندما بدا ان االنفجار الســكاني 

فــي البالد يهدد باخلروج عن الســيطرة. ومن 
املعروف ان تراجع النمو السكاني ينطوي على 
مضامني خطيرة بالنسبة لالقتصاد خصوصا 
مع تراجع الســكان ممن هم في سن العمل من 
نحــو ٩٤٠ مليونا إلى ٨٩٤٫٤ مليونا. الذين هم 
في سن ٦٥ وما فوق يشكلون حاليا نسبة ١٣٫٥ 
٪ من السكان مقارنة بـ ٨٫٩٪ في إحصاء ٢٠١٠. 
منحى تراجع النمو السكاني في الصني يتفق مع 
املنحى العاملي املرتبط بزيادة تكاليف املعيشة 
والدخول الكثيف للمرأة الى مضمار العمل مما 
يؤدي في حد ذاته الى تنظيم طبيعي لألســرة 
وعدم ميل الى إجنــاب كثير من األطفال. ومن 
جهــة أخرى، يؤدي انتشــار التعليم والرعاية 
الصحيــة إلى تناقص عدد الوفيات وإلى أعداد 

متزايدة من املتقاعدين غير املنتجني.

املعروف ان تراجع النمو السكاني ينطوي على 

١٣٫٥ وما فوق يشكلون حاليا نسبة ١٣٫٥ وما فوق يشكلون حاليا نسبة ١٣٫٥

منحى تراجع النمو السكاني في الصني يتفق مع 

املعروف ان تراجع النمو السكاني ينطوي على 

 وما فوق يشكلون حاليا نسبة 

منحى تراجع النمو السكاني في الصني يتفق مع 

النمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤالنمو السكاني الصيني من الفورة إلى التباطؤ

 

 

دادلي ينتظر قرار العفو عن جرم لم يرتكبه
من املفترض ان يكون هوارد دادلي في 
منتهى السعادة لكونه قد تنفس أخيرا هواء 
احلرية بعد إطالق سراحه من السجن. وهو 
سعيد بالفعل ليس فقط خلروجه من السجن 
الى احلرية بعد ما يقارب ٢٥ عاما بل أيضا 
ألن قاضيا في محكمة عليا في والية نورث 
كاروالينا األميركية أصدر حكما ببراءة دادلي 

مــن التهم التي أدين مبوجبها. وفضال عن 
ذلك لم يكن حكم القاضي قرارا شــخصيا 
بل قرار مبني على أدلة جديدة في القضية 
أثبتت براءة دادلــي. ونقل موقع صحيفة 
«شــارلوت أوبزرفر» احمللية عن القاضي 
قوله: «نظام عدالتنا خذل السيد دادلي، وأنا 
ببساطة وبصدق ال أســتطيع كعضو في 

احملكمة وكمدافع عن كرامة النظام القضائي 
في نورث كاروالينا ان أسمح لهذه األحكام 
بالبقاء». وكان دادلي قد أودع السجن قبل 
نحو ٢٥ عاما بعد استجوابه من قبل الشرطة 
ملدة ١٥ دقيقة فقط والحقا صدر عليه حكم 
بالسجن املؤبد وهو احلكم الذي ألغي قبل 

٥ سنوات.

«ماتيل» ُتعيد تدوير ُدمى «باربي» وألعاب أخرى

منر بنغالي شارد يتجول في شوارع تكساس

شــركة  كشــفت  أ.ف.پ: 
«ماتيل» عن برنامج جديد إلعادة 
تدوير منتجات محطمة أو مهملة 
منذ زمن بعيد في املنازل، بدءا 
مــن دمــى «باربي» وســيارات 
«ماتشبوكس» املصغرة وألعاب 
«ميغا» لقطع التركيب. وميكن 
للمستهلكني املهتمني زيارة موقع 
الشركة وطبع إشــعار مجاني 
وإرســال األلعــاب املســتعملة 
بالبريد. وستكلف الشركة فرزها 
تبعا ألنواع املواد املســتخدمة 

وإعادة تدويرها عند اإلمكان.
أما العناصــر التي ال ميكن 
إعــادة تدويرها لصنــع ألعاب 
جديــدة، فتعهــدت «ماتيــل» 
حتويلهــا إلى مــواد أقل جودة 

أو طاقة. 

أ.ف.پ: تفتش الشرطة 
في منطقــة راقيــة بوالية 
تكساس األميركية عن منر 
بنغالي هارب شوهد يتجول 
في املروج والشــوارع إلى 
أن هرب صاحبه املفترض 

معه.
وقبــض علــى الرجــل، 
الذي يواجه أصال مشكالت 
االثنــني  قضائيــة، مســاء 
املاضــي بتهمــة الهرب من 
قوات األمن بعد وضع النمر 
في سيارة والقيادة بعيدا، 
فور وصول الشــرطة إلى 
منزلــه في هيوســنت، لكن 
لم يكن هناك ما يشير إلى 

مكان النمر.

صحافية في «أسوشيتد برس» ُتصبح 
أول امرأة على رأس «واشنطن بوست»

صحيفــة  اختــارت  أ.ف.پ: 
«واشنطن بوست» االميركية سالي 
بوزبــي، الصحافيــة املخضرمة في 
وكالة «أسوشــيتد برس»، لتشــغل 
منصب رئيسة التحرير التنفيذية، 
وتصبح أول امرأة على رأس الصحيفة 
املرموقة. وقضت بوزبي (٥٥ عاما) 
كامل مسيرتها املهنية مع وكالة األنباء 
األميركية املرموقة وشــغلت أخيرا 
منصب رئيســة التحرير التنفيذية 

فيها.
وتخلــف بوزبي، التي ســبق ان 
ادارت مكتب الوكالة في واشــنطن، 

مارتن بارون الذي تقاعد في فبراير 
بعد ثمانية أعوام على رأس الصحيفة.

وستكون بوزبي أول امرأة تشغل 
أعلى منصب حتريري في «واشنطن 

بوست» التي تأسست عام ١٨٧٧.
وقالت بوزبي للصحيفة في مقابلة 
«تتمتع ذي بوســت بإرث صحافي 
غني وطاقم عمل رائع»، وأضافت «من 
املثير االنضمام إلى هذه املؤسسة في 

زمن النمو واالبتكار».
وقال الناشــر فريــد رايان، الذي 
أعلن عن قرار توظيفها، إن الصحيفة 
«بحثــت عن شــخص خــاض غمار 

الصحافة الشجاعة التي متثل السمة 
املميزة للصحيفة وميكنه توســيع 
نطاق وصولنا إلى جمهور األخبار في 
الواليات املتحدة وخارجها». وأعلنت 
«واشنطن بوست» أنها تعتزم فتح 
مكتبني جديدين في سيدني وبوغوتا 
ليصبــح عــدد مكاتبهــا ٢٦ خــارج 

الواليات املتحدة.
وتعد بوزبي أول رئيسة حترير 
تنفيذية تعينها الصحيفة منذ اشترى 
مؤســس «أمازون» جيــف بيزوس 
الصحيفــة في عــام ٢٠١٣ من عائلة 

غراهام. سالي بوزبي

ملشاهدة الڤيديو


