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حكايات

إصابة  21شخص ًا في زلزال

العصفورة

«كرمنشاه»

 ...رقبة

�أعلنت ال�سلطات املحلية االيرانية ام�س �إ�صابة � 21شخ�صا اثر الزلزال
الذي �رضب مدينة «�رسبل ذهاب» مبحافظة كرمن�شاه غرب ايران بقوة
 5.1درجات على مقيا�س ريخرت.
ونقلت وكالة االنباء الر�سمية االيرانية «ارنا» عن رئي�س دائرة ال�صحة
والعالج يف مدينة «�رسبل ذهاب» مازيار طهما�سبي قوله ان الزلزال
الذي �رضب املدينة خلف  21م�صابا  17منهم ا�صيبوا يف املناطق
احل�رضية فيما ا�صيب الباقون يف املناطق الريفية باملدينة.
وتعر�ضت منطقة «�رسبل ذهاب» لهزة �أر�ضية اخرى خفيفة بقوة 3.8
درجات على مقيا�س ريخرت عند ال�ساعة اخلام�سة و 30دقيقة من �صباح
ام�س.

قرد!

�شطح «ق���رد» �أك�ثر من
الالزم،ونطح نطحات
ون���ط���ح���ات،وط���ل���ع
بالعايل،رغم ان مقربني
له ن�صحوه« :ال تطلع
با لعا يل »  ،فا نك�رس ت
رقبته،و�أخذ يتح�س�س
ع���ل���ي���ه���ا����« :س���ووه���ا
ف��ي��ن��ي،م��ات��وق��ع��ت
يك�رسونها».
...ي������ا ط���ال���ع ف��وق
ال�شجرة،يا نازل،يا
«ماكل م��وز» يا طالب
ع�صري «عوار قلب»...
�أك���ي���د راح تنك�رس
رقبتك.
ال��ق��رد ظ��ن نف�سه �أن��ه
ب�سبعة �أرواح،ل���ك���ن
ال�شجرة �أ�سقطته،و�صار
يطقطق من الأمل.
...ال ت���ل���ع���ب ف����وق
ال�شجرة،وت�رشب �أزوزا.

مرحلة السلط ملط
قبل �أع���وام م�ضت كنت ق��د ق��ر�أت
كتاب ًا ت�ضمن ر�ؤية الكاتب مرت�ضى
ال�شاهرودي ونظرياته ،عن املراحل
التي مر و�سيمر بها الإن�سان،بدء ًا
م��ن ع��امل ال���ذر ح�ين ك��ان الب�رش
تراب ًا متناثر ًا ،ثم عامل الأرواح،
فعامل الأ�صالب ،ثم دخولهم عامل
الأرح��ام ،وبعد ذلك خروجهم �إلى
ع��امل ال��دن��ي��ا ،يعقبه خروجهم
منها �إل��ى عامل املعاد ،و�أن لكل
مرحلة خ�صو�صيتها وكيفيتها التي
مل ي�سهب الكاتب يف تناولها،لأنه
التزم بدليل القر�آن وما ت�ضمنته
�أح��ادي��ث النبي يف هذا
وسع صدرك
ال�ش�أن .هو كتاب ممتع
اعتربه انا مبثابة املر�شد
النف�سي لتقوية اجلانب
الروحاين ومعرفة بع�ض
ما يكتنفه ه��ذا الوجود
بكل جوانبه ،وبه جتد
عزيزي القارئ �أجوبة
عدة لت�سا�ؤالت عديدة.
تذكرت بع�ض تفا�صيل
الكتاب و�أنا �أ�شاهد بع�ض
واالعالميني
ال�سا�سة
يف ال�����س��اح��ة املحلية
جعفر محمد
وق��د ن��اه��زت جتربتهم
الـ 40عام ًا يف العمل ال�سيا�سي
والإعالمي ،ومع كل هذه التجربة
الرتاكمية واخل�ب�رة املكت�سبة،
وعلى الرغم من تعر�ضهم لكافة
ال�ضغوط التي من �ش�أنها �صقلهم
وب��ن��اء �إرادت��ه��م� ،إال �أن بع�ضهم
فاق يف جهله وانعدام عقله بع�ض
«البهائم» ،بل �إنه بات يناق�ض كل
ما كان يقوله ويكتبه وي�ؤمن به.
�أعلم �أن امللل ي�صنع امل�ستحيل
مع املرتزق و�أعلم �أن من �شب على
الرق�ص �شاب عليه،و�أعلم �أن قلة
الوفاء ديدن من خان ذاته،ولكن
ماال �أعلم كنهه وال �أ�ستطيع فهمه
هو كيف لتلك النماذج �أن تقنع
الآخرين بجدوى ا�ستخدامها بعد كل
ما عاينوه وعرفوه عنهم؟! و�أظن �أن
ه�ؤالء يعي�شون يف مرحلة خمتلفة مل
يكت�شفها �أحد و�أعتقد ب�أنها مرحلة
«ال�سلط ملط» من املبادئ و�إن كانوا
يرتدون �أغلى الثياب.

مفتاح مرشح!

�أحيل رئي�س ق�سم يف �إدارة
خدمات للتحقيق،لقيامه
ب���ال�ت�روي���ج ال����ى مر�شح
قادم!

صراع قياديين!

قياديون يت�صارعون على
من�صب متقدم،وبد�أ ع�ضو
يدخل على اخلط!

• جحا
بلجيكا :اآلالف يتحدون البرد
بالسباحة في البحر

حتدى �آالف البلجيكيني الربد القار�س من خالل ال�سباحة يف بحر
ال�شمال مبدينة �أو�ستند ،يف تقليد �سنوي احتفاال بالعام اجلديد.
ورغم و�صول درجة حرارة اجلو واملياه �إلى �ست درجات مئوية،
نزل � 4500شخ�ص ،وهم يرتدون �أزياء غري تقليدية زاهية الألوان،
�إلى املياه قبالة القاعات امللكية يف املدينة.
وبينما اكتفى البع�ض بو�ضع �أقدامهم يف املياه ،ا�ستغل �آخرون وجود
كثري من رجال الإنقاذ و�سبحوا يف الأمواج الباردة.

مواقيت الفجر  5.18الشروق  6.43الظهر  11.52العصر  2.43المغرب  5.01العشاء 6.23
الصالة

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• م �ط �ل��ق م��دال �ل��ه م �ط �ل��ق ال� �ص�ل�ال 56 -عام ًا� -شيع-
ال��رج��ال :العمرية ق� 3ش 101م ،39منزل
ال�صقالوي ،الن�ساء :ا�شبيلية ق� 1ش 137م،34
ت.66671813 ،66815590 :
• حمد طارق فايق املسباح 21 -عام ًا� -شيع -الرميثية
ق��� 8ش��ارع �أ���س��ام��ة ب��ن زي���د ،ج 87م ،5ت:
.99623725 ،51133123
• م��رمي سليم اش�ه��ار خضر زوجة �سلمان عبدالرحمن
داود املال 64 -عام ًا� -شيعت -الدوحة ق� 1ش3
م ،3ت.65569636 ،99550083 :
• جن �ي �ب��ة ح �م��د ص ��ال ��ح اجل � �ي ��ران زوج��ة عبدالله خلف
التيلجي 74 -عام ًا� -شيعت -الرجال� :ضاحية
عبدالله ال�سامل ،دي��وان اجل�يران ق� 1شارع
�صنعاء م ،13الن�ساء :ال�رسة ق� 2شارع طارق
بن زياد م ،47ت.55639393 ،99605096 :
• م�ح�م��د س�ل�ي�م��ان س�ع��د ب�ل�ال ع�ب��دال�ل��ه 33 -عام ًا� -شيع-
الرجال :العديلية ق� 2ش 21م ،6الن�ساء� :ضاحية
ال�سالم ق� 5ش 515م ،29ت،99796923 :
.97370888
• م �ب��ارك س �ع��د ال�ل�اف��ي 68 -عام ًا� -شيع -الرجال:
غرناطة ،ديوان بندر الاليف ،ق� 1ش 1م،19
الن�ساء :الأندل�س ق� 11ش 6م ،179مقابل م�سجد

العثور على رضيع مخطوف

ثنيان الغامن ،ت.98877055 ،50251512 :
• سلطانة برويز خسروه �أرملة جمعة د�شتي 89 -عام ًا-
�شيعت -الرميثية ق� 10ش 101م ،16ح�سينية
العرتة الطاهرة ،ت.94777780 :
• ع �ل��ي م �ح �م��د م �ح �م��ود ال �ك �ن ��دري 85 -عام ًا� -شيع-
الرجال :ال�شعب ،دي��وان الكنادرة ،الن�ساء:
فهد الأحمد ق� 1ش 109م ،14ت،51151108 :
.51708080
• مشاري سويلم محمد القبيل الرشيدي 25 -عام ًا� -شيع-
الرجال :ا�شبيلية ق� 3ش 321م ،14الن�ساء:
القريوان ق� 1ش 114م ،7ت.94494788 :
• سارة علي سليمان العصيمي �أرملة فرج جمبل الفرج-
 90عام ًا -الت�شييع ال�ساعة الثامنة من �صباح
اليوم مبقربة �صبحان  -الرجال :الفنطا�س ق2
�ش 20م ،4ديوان الفرج ،الن�ساء :الفنطا�س ق2
�ش 20م ،2ت.99036689 :
• م��رمي يوسف سليمان السويطي �أرملة �صالح عبدالله
عبدالعزيز املن�صور 82 -عام ًا -الت�شييع
ال�ساعة التا�سعة من �صباح اليوم -الرجال:
اخلالدية ،ديوان املن�صور ق� 1شارع طرابل�س
م ،21الن�ساء :اخلالدية ق� 1شارع طرابل�س
م ،15ت.99025172 :

تناول الوجبات السريعة مرتبط بتراكم
الدهون على الكلى عند األطفال

�أظ��ه��رت درا���س��ة بريطانية �أن الأط��ف��ال الذين تعر�ض الأطفال يف امل�ستقبل لأمرا�ض القلب
يتناولون الوجبات ال�رسيعة من املطاعم مرة وال�سكري من ال��درج��ة الثانية ب�سبب زيادة
يف الأ�سبوع �أو �أكرث يعانون من تراكم الدهون الكولي�سرتول ال.دي.ال ودهون اجل�سم».
على الكلى وتزيد عوامل اخلطر لديهم للإ�صابة وقالت دونني وهي باحثة يف جامعة �سان جورج
بلندن :مطاعم الوجبات ال�رسيعة تتزايد وكذلك
ب�أمرا�ض القلب.
وكتب الباحثون يف دورية �أمرا�ض الطفولة �أن اال�ستهالك ف�أكرث من ن�صف املراهقني يرتدد �أنهم
الدرا�سة التي �شملت �أطفاال يف التا�سعة والعا�رشة يتناولون هذه الوجبات مرتني على الأق��ل يف
من عمرهم �أظهرت �أن الأطفال الذين يتناولون الأ�سبوع.
الوجبات ال�رسيعة عادة ما ي�ستهلكون �سعرات و�أ�ضافت �أن خطر الوجبات ال�رسيعة على البالغني
حرارية �أكرث وفيتامينات �أقل من �أقرانهم الذين يتمثل يف ال�سمنة و�أمرا�ض القلب وال�سكري من
الدرجة الثانية لكن
ال يرتددون على مثل
ال ُي���ع���رف الكثري
ه���ذه امل��ط��اع��م �إال
ع���ن اخل��ط��ر ال���ذي
نادرا �أو ال يرتددون
ميكن �أن ت�سببه هذه
عليها على الإطالق.
الوجبات على �صحة
وقالت �أجنيال دونني
الأطفال.
امل��ع��دة الرئي�سية
وتابعت «لذلك كنا
للدرا�سة لـ «رويرتز
نريد �أن ندر�س كم
ه��ي��ث» يف ر�سالة
ما ي�أكله الأطفال من
بالربيد االلكرتوين
الوجبات ال�رسيعة
«اال�ستهالك املتكرر
وما �إذا كان له ت�أثري
للوجبات ال�رسيعة
على �صحتهم».
ق���د ي��زي��د خماطر
• مخاطر صحية للوجبات السريعة

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

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

118

رئيس قسم المحليات

100

سكرتير التحرير

203

رئيس قسم االقتصاد

101

ُعرث على ر�ضيع يبلغ ال�شهرين ،ويعاين
من و�ضع �صحي بالغ اخل��ط��ورة ،كان
وال��ده خطفه من م�ست�شفى يف تولوز
«جنوب غرب فرن�سا» ،على قيد احلياة
م�ساء ال�سبت ،فيما �أوقف الأب ،على ما
�أفاد م�صدر مطلع على امللف.
ور�صد �رشطي مل يكن يف �أوقات اخلدمة،
�سيارة الأب ال��ت��ي ك��ان رق��م ت�سجيلها
وموا�صفاتها واردة يف «الإنذار عن عملية
خطف» التي �أ�صدرتها النيابة العامة يف
تولوز ،ما �سمح بتوقيفه مع �شقيقه.
و�أكد امل�صدر �أن «الطفل يف و�ضع جيد»،
مو�ضحا �أنه مت العثور على الر�ضيع يف
بيلكري مبقاطعة �أود املجاورة.

اإلفراط في الملح
يهدد العظام

ح��ذرت خبرية التغذية الأملانية زيلكه
ري�ستماير من �أن الإفراط يف تناول امللح
يهدد العظام ،حيث ي�ؤدي ارتفاع م�ستوى
ال�صوديوم يف اجل�سم �إلى انخفا�ض م�ستوى
الكال�سيوم ،ما يت�سبب يف حت ّلل العظام.
و�أ�ضافت ري�ستماير �أن الإف��راط يف امللح
يت�سبب �أي�ض ًا يف ارتفاع �ضغط الدم ،كما
�أنه يقلل عدد بكترييا حم�ض اللبنيك يف
الأم��ع��اء ،والتي تعترب مفيدة لل�صحة.
ولتجنب ه��ذه املخاطر تن�صح اخلبرية
الأملانية ب ��أال تزيد كمية امللح ،التي
يتم تناولها يومي ًا ،ع��ن  5غرامات،
وذلك ا�ستناد ًا �إلى بيانات منظمة ال�صحة
العاملية.

امرأة تخفي جثتي رضيعين
بثالجة لسنوات

اتهمت ام��ر�أة ب�إخفاء طفلني ميتني يف
ثالجة منذ �سنوات يف واقعة �أثارت �صدمة
بعد اكت�شافها يف �أملانيا هذا الأ�سبوع.
وقد مت العثور على اجلثتني املجمدتني
يف منزل ال�سيدة « 46عام ًا» يف بلدة
بيندورف بوالية �ساك�سونيا �أنهالت.
وك��ان خطيبها ال�سابق قد تقدم بهذه
املعلومات الفظيعة لل�رشطة ،وقد �أ�شري
لل�سيدة يف و�سائل الإع�لام بـ«�ستيفي
�أ���س» التزام ًا بالقوانني الأملانية يف
هذا الإط��ار .وعندما هاجمت ال�رشطة
املنزل ،وجدت جثتني لطفلني ر�ضيعني
خمب�أين يف الثالجة.
من جانبه ،ذكر املتحدث با�سم ال�رشطة،
رالف كارل�ستدت« :نحن نفرت�ض �أن �شاغل
املنزل هو الأم ،وال ميكننا �أن ن�ستبعد
وق��وع جرمية� .سيتم ت�رشيح اجلثتني
ملعرفة �أ�سباب الوفاة».

القسم الرياضي

102

القسم البرلماني

107

القسم األمني

132

القسم الفني

115

ادارة االعالن

22457800
داخلي

113

وفاة رائد الفضاء جون يونغ عن  87عام ًا
�أعلنت �إدارة الطريان والف�ضاء الأمريكية «نا�سا»
وفاة رائد الف�ضاء الأمريكي ال�شهري جون يونغ
وذل��ك عن عمر ناهز ال��ـ  87عاما يف منزله
بهيو�سنت يف والي��ة تك�سا�س مت�أثرا ب�إ�صابته
مبر�ض االلتهاب الرئوي.
وقالت «نا�سا» يف بيان �إن يونغ كان من رواد
الف�ضاء املخ�رضمني فهو �أول رائد ف�ضاء يقوم
ب�ست رحالت كما تولى �ست مهام يف الف�ضاء منها
مهمتان للهبوط على �سطح القمر وتولى قيادة
�أول رحلة مكوك للف�ضاء.
ونعى مدير «نا�سا» روبرت ليتفوت يونغ قائال
�إنه «�أم�ضى ثالثة �أجيال من الرحالت الف�ضائية
وكان واحدا من جمموعة الرواد الأوائ��ل الذين
�أطلقت �شجاعتهم والتزامهم �أول �إجنازات �أمتنا
الكربى يف الف�ضاء».
وق��ال الرئي�س الأمريكي الأ�سبق ج��ورج دبليو
بو�ش ان يونغ «كان اكرث من �صديق طيب وهو
وطني ج�سور �ساعدت �شجاعته والتزامه بواجبه
�شعبنا على الدفع مرة �أخ��رى ب�أفق االكت�شاف
لأمتنا يف وقت حرج».

• جون يونغ

مرآة ذكية لتجربة المالبس والتجول
بها دون ارتدائها
�صممت ��شرك��ة �أم����ازون م��ر�آة
ذكية تعتمد على تقنية الواقع
االفرتا�ضي تتيح للم�ستخدمني
ر�ؤي��ة �أنف�سهم كيف يبدون عند
قيا�س مالب�س ما دون احلاجة
�إل��ى ارتدائها �أو قيا�سها على
�أر�ض الواقع.
وا�ستندت ال�رشكة الأمريكية �إلى
ال��واق��ع املخلوط لتمزج بني
ال�صورة املنقولة وال�صورة
املنعك�سة ،لت�سمح للم�ستخدم
ب��ر�ؤي��ة نف�سه ك��ي��ف ي��ب��دو يف
عدة مالب�س مرة واحدة دون �أن

ي�ستغرق الأم��ر وقت ًا طوي ً
ال يف
االرتداء واخللع لتجربة وقيا�س
املالب�س ،كما يحدث واقعياً.
وبح�سب ب��راءة االخ�تراع قالت
�أم������ازون� ،إن امل�����ر�آة تدمج
البيانات القادمة من الكامريات
وال�����ش��ا���ش��ات والربوجيكتور
ل��و���ض��ع امل�لاب�����س ع��ل��ى ج�سم
امل�ستخدم افرتا�ضي ًا وم�شاهدة
نف�سه من عدة زوايا وجوانب،
متام ًا كما يفعل يف احلقيقة.
و�أو�ضحت �أم���ازون �أن الواقع
املختلط ُي�ستخدم ليعطي متثي ً
ال

ب�رصي ًا للم�ستخدم يف و�ضعيات
خمتلفة بد ًال من و�ضعية واحدة
يرى امل�ستخدم نف�سه فيها يف
الواقع ،وهذا ما يحدث بال�ضبط
مع املر�آة.
وقالت �أمازون �إن املر�آة تعتمد
على تقنيات �رشكة «بادي الب�س»
للفح�ص الدقيق ثالثي الأبعاد
جل�سم الإن�سان وحركته با�ستخدام
برنامج ذكاء ا�صطناعي ،لتتيح
للمرتدي حرية احلركة داخل
املالب�س االف�ترا���ض��ي��ة ور�ؤي���ة
نف�سه من زوايا خمتلفة.

«الصحة العالمية» :إدمان ألعاب
الفيديو «مرض مزمن»
قررت منظمة ال�صحة العاملية اعتبار الإدمان
على �ألعاب الفيديو مر�ض ًا مزمن ًا.
وقال طارق ج�سارفيت�ش يف م�ؤمتر �صحايف� ،إن
املخاطر املت�صلة بـ«ا�ضطراب �ألعاب الفيديو»

التوزيع واالشتراكات
تلفون22460300 - 22457800 :
داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

�ست�ضاف �إلى القائمة احلادية ع�رشة للت�صنيف
الدويل للأمرا�ض التي �ست�صدر يف يونيو املقبل.
وت�ستند هذه القائمة �إلى خال�صات خرباء �صحة
يف كل العامل.

الشكاوي والتوزيع

22458460
22412015
22458170

22412014
22412017
22458163

حالة البحر

صباح ًا �أعلى مد � 03.29أدنى جزر 10.35
مسا ًء

�أعلى مد � 05.07أدنى جزر 11.05

الطقس
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