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العصفورة

حكايات

طير ملون مسكته بشوق في راحلي

قرارات وزير!

شق  ...الجربة!

اخ  ...اختلت ما سمر ظل مستمر راحلي

مناك يا طير واعرف راحتك راحه لي

شهدت «الساحة الجوية» معركة جانبية ،بين
«ثور» وغزال «مهجن» ،استخدمت فيها أسلحة
البيانات «الحربية» ،وقذائف االتهامات بالذمم،
وكل منهما يعلنها مدوية بقوله«:أنا النزيه،
العفيف»!
ولوح «الثور» بفضح المستور ،معلنا« :هذا الغزال
الخبل ،كان على الهامش ،حتى موزة واحدة ما
يملك ...أنا اللي رشحته لمنصب ما يحلم فيه ،وال
بعرس أمه»!

يا هفوتي صعد مكاني بيوم لك رده

• عبدالرحمن ال�ضويحي

كلمات

د.أحمد طقشة

ورد عليه ال��غ��زال« :راح أش��ق الجربة ،وأطلع
فضايحك يا مختلس ،أنت خايف مني»!
وزاد الثور من عيار المناوشات ،وقال له« :سأحيلك
إلى التحقيق وأشرب من دمك ،يا ناكر المعروف،
وسأجعلك عبرة لغيرك من االنتهازيين ،تبي
تسوي نفسك ريال علي»؟
وهنا رد عليه الغزال غاضب ًا« :أنا ريال ونص ...أنا
غزال ولد غزال ،وأنت حدك ثور»!

• جحا

مكتب قيادي يقوم بالتكتيم
على ق����رارات ج��دي��دة ،حصلت
على موافقة وزير ،سيعلن عنها
األسبوع المقبل.

وسع صدرك

جعفر محمد

المعركة األخيرة
سر جمال الكاظمي

املعركة ال�سورية الأخرية قد ت�شتعل يف اية حلظة .اندالعها
لي�س حتمي ًا �إذا حتّ لت تركيا باملرونة .املفارقة  :الطرف الوحيد
املتم�سك بالقتال ،هو الذي �سيكون مهزوم ًا حتم ًا.
انها �إدلب� ،آخر حمافظات «�سورية املفيدة» التي حتتاج القيادة
ال�سورية �إلى ا�ستعادتها لإعالن نهاية احلرب الأهلية،ع�سكريا،
يف �سورية.
اجلي�ش ال�سوري يتخذ مواقعه القتالية حول املنطقة .يف
ال�ساحل املواجه تتجمع ال�سفن احلربية الرو�سية ،والأمريكية
�أي�ض ًا .احلرب الكالمية والنف�سية حامية .الأمريكان يتهمون
النظام م�سبق ًا ب�أنه �سي�ستخدم ال�سالح الكيماوي ،ويطلقون
تهديدات يومية ،الرو�س يتهمون الإرهابيني هناك ب�أنهم قد �أعدوا
لفعل ذلك .الأمم املتحدة حتذر احلكومة ال�سورية والإرهابيني
مع ًا ،ما يعني ت�أكيدا وا�ضحا �أن ه���ؤالء �أي�ض ًا،لديهم ذلك
ال�سالح.
مع ذلك ،املهم ما يجري خلف ذلك كله .فاملفاو�ضات حول
الطاولة ،ال تكون على طريقة الكاوبوي :ومو�ضوعها الرئي�سي
ا�ستعادة �إدلب.
يف �إدلب ثالثة ماليني �إن�سان� .ضعف عدد �سكانها قبل احلرب.
زحمة فارين وكثافة �إرهابيني�  .إدلب ا�صبحت مك ّبا له�ؤالء.
فعندما كان اجلي�ش ي�ستعيد منطقة ا�ستولوا عليها ،كان يعر�ض
عليهم االنتقال الى �إدلب مع �سالحهم وعوائلهم.
على هذا النحو جتمعت التنظيمات االرهابية الأك�ثر تطرف ًا
خ�صو�ص ًا «ال��ن����صرة» يف ثلثي �إدل���ب .هناك ب�ين � 50ألفا
و� 70ألف مقاتل .قوة ال ي�ستهان بها من نخبة املتطرفني الذين
اختاروا االحت�شاد يف �إدل��ب على �إلقاء ال�سالح يف �أي ت�سوية
�سلمية.
هناك عامالن يحركان ه�ؤالء .الأول ال�سالح ال�سوري والقنابل
الرو�سية ،الثاين هم الأت��راك .عاج ًال �أو �آج ًال �سيخ�رسون �أمام
العامل الأول .لكن يبدو �أن الأ�سد والرو�س ال يقدمون هذا اخليار.
لأن فيه خ�سائر فادحة و�إن كانت نهايته الن�رص.االتراك �أي�ض ًا
لديهم م�شكلة نزوح ف�إذا وقع الهجوم ف�ستكون الهزمية مئات �ألوف
الالجئني الى �أرا�ضيهم.
رغم التباينات بني الر�ؤ�ساء بوتني و�أردوغان وروحاين التي ظهرت
يف قمة طهران الثالثية ب�ش�أن �إدلب ،تفيد املعلومات املتوافرة،
ب�أن امل�ساعي ترتكز على ت�سوية�  :إلقاء ال�سالح كجزء من اتفاق
رو�سي  -تركي يق�ضي بانتقال قيادة الإرهابيني من الأكرث تطرف ًا
الى الأقل ت�شدد ًا ،ب�أ�ساليب متعددة مبا فيها الت�صفية اجل�سدية.
ثم تبد�أ احلكومة ال�سورية مفاو�ضات معهم.ومع ه�ؤالء يتفاو�ض
�أي�ض ًا الرو�س ،الذين ي�ضغطون على الأتراك ملمار�سة نفوذهم على
«الن�رصة» ،مقابل مكا�سب تر�ضي اردوغان.
البع�ض يتوقع هجوم ًا �شام ًال على امتداد اجلبهة� .آخرون
ي�ستبعدونه .ما يعني �ضبابية امل�شهد .الوا�ضح فقط ان
�إدلب�  ستعود الى كنف احلكومة ال�سورية رغم �ضبابية الو�سيلة.

ي�ؤكد علماء النف�س يف بحوثهم ودرا�ساتهم على ر�سوخ
قاعدة �ضخمة،ت�شري الى ان النجاح ال يحالف �إال من
لديه جتارب �سلبية ،تنتج عنها خربات ملواجهة
معظم امل�شاكل و�سهولة التغلب عليها،فلن�أخذ
عزيزي القارئ وبتجرد وبعيد ًا عن التهكم منوذج ًا
من على �أر�ض الواقع ،وهو رجل االعمال العرباوي
الأ�ستاذ جمال �شاكر الكاظمي ،مع رجائي ب�أن يت�سع
�صدر «بوطالل» كما عودنا يف ال�ساحة االعالمية
طيلة تواجده رئي�س ًا للنادي العربي الريا�ضي،فهو
يحمل رقم ًا قيا�سي ًا يف فرتة الرئا�سة جتاوزت الـ
 17عام ًا مت�صلة ،تراجع بقوة وتقدم بخجل فيها
النادي العربي ،و�صارع جمال الكاظمي الأمواج
العاتية رغم �رضاوة خ�صومه وتنوعهم وحتالفهم،
هاجمه الإع�لام وهاجمته اجلماهري وتخلى عنه
بع�ض ا�صدقائه ،ومع ذلك مل ي�ست�سلم لكل الظروف.
قاد النادي رغم االن�شقاقات االدارية ومترد بع�ض
الالعبني ،مت�سك بالنادي وهو مفل�س مالي ًا ومل
يرتكه حني احتاجه ،لعب على خط التوازنات يف
احلركة الريا�ضية رغم خطورة الق�ضية و�ضبابية
املوقف ،يح�سب له الن�أي بالنادي العربي العريق
عن املعركة ال�سيا�سية ،هادن كل االطراف وحتمل
الوقوف يف وجه املدفع منفرداً ،له ما له وعليه ما
اخطاء كارثية ،لكنه وا�صل
عليه ،اخط�أ بو طالل
ً
ا�رصاره بالت�صدي للرئا�سة ،فهو رجل اعمال ناجح
وم�شغول ،وله عالقاته املتعددة باال�رسة احلاكمة
و�أه��ل ال�سلطة والنفوذ ،وهو �شعبي من الدرجة
االول��ى يف عالقاته مع كل اطياف املجتمع ،ما
يجعلني �أت�ساءل :ما الذي يجرب جمال الكاظمي على
حتمل كل هذا؟! وملاذا؟ هل هو احلب الكبري للنادي؟
الذي كان يحلم طوال فرتة �صباه �أن يكون رئي�س ًا
له؟ وكما يقول القائل �إن من احلب ما قتل ،فكم
�أهدر جمال وقت ًا وجهد ًا وما ً
ال لأجل هذا احلب؟! ومثل
جمال مناذج كثرية يف الكويت يف كافة القطاعات،
انها ظاهرة ت�ستحق الدرا�سة ملعرفة �رس هذه
ال�شخ�صيات وطريقة تفكريها.
مالحظة :لتفويت الفر�صة على �أ�صحاب النفو�س
املري�ضة ،ف�إنني �أرجو من جمال الكاظمي �إن �أعجبه
مقايل،فلتكن هديته يل ترك رئا�سة النادي العربي
والتفرغ لدعم النادي فقط.
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الصالة

فأر بوجبة غداء يغلق مطعم ًا
مرموق ًا في الصين
�أ�صيبت عائلة �صينية بال�صدمة
�أثناء تناولها وجبة الغداء يف �أحد
املطاعم الكبرية امل�شهورة ب�رشق
ال��ب�لاد ،بعد �أن ع�ثرت على ف�أر
�صغري ميت يف احل�ساء.
وق��ال �أح��د �أف��راد الأ��سرة لو�سائل
الإع�ل�ام ال�صينية� ،إن��ه وعائلته
ذهبوا ،اخلمي�س ،لتناول وجبة

الغداء يف �سل�سلة مطاعم «�شيابو
�شيابو» ال�شهرية مبدينة وايفانغ،
يف مقاطعة �شاندونغ ال�رشقية،
لتفاج�أ زوجته احلامل بوجود ف�أر
ميت يف ح�سائها.
وقال الرجل الذي يدعي ما ل�شبكة
�أخبار «كانكان نيوز» التي تتخذ
من �شنغهاي مقرا لها� ،إن موظفي

• فاتورة الوجبة ...والفأر في احلساء

املطعم قالوا له�« :إذا كنت قلقا ب�ش�أن
الطفل ،ف�سنمنحك  20000يوان
« 3000دوالر �أمريكي» لإجها�ضه».
و�أ���ض��اف �أن املطعم عر�ض عليه
تعوي�ضات �أخ���رى ق��دره��ا 5000
ي��وان� ،إال �أنه رف�ض التفاو�ض مع
املطعم حتى تخ�ضع زوجته جلميع
الفحو�صات ال�لازم��ة لالطمئنان
عليها وعلى جنينها.
و�أكد مكتب الرقابة على الأ�سواق يف
منطقة كويوين ،باملدينة ،على
ح�سابه الر�سمي على الإنرتنت،
�أنه تلقى �شكوى على اخلط ال�ساخن
للم�ستهلك ،و��سرع��ان ما �أر�سلوا
فريقا خا�صا للتحقيق من موقع
احلدث.
وح�سب م��ا ذك��رت��ه �شبكة �أخبار
«ج��وان ت�شا» ال�صينية ،مل يك�شف
التحقيق الفوري للمطعم عن وجود
�آث���ار للفئران ولكن امل�س�ؤولني
عرثوا على بع�ض املياه املرتاكمة
يف مناطق جتهيز الأغذية ،ومل يكن
لدى بع�ض موردي اخل�ضار م�ؤهالت
كاملة ،ومت �إغ�لاق املطعم م�ؤقت ًا
حتى االنتهاء من التحقيقات.

أميركا أكبر مستضيف للمواقع
اإللكترونية الموبوءة

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• علي محمد محمود ك��رمي��ي 21« ،عام ًا»� ،شيع،
ال��رج��ال :م�سجد الزلزلة ،امل�سايل ،الن�ساء:
الرميثية ،ق� ،10ش ،100م ،7ت.99027773 :
• بنوه محمد م��رزوق ال��رش��دان 84« ،عام ًا»� ،شيع،
الرجال :ال�سالم ،ق� ،4ش ،412م ،29الن�ساء:
�سلوى ،ق� ،6ش ،3م ،16ت– 99612474 :
.25617171
• خالد بدر خالد عيسى العمر 52« ،عام ًا»� ،شيع،
الرجال :ديوان العمر ،الدعية ،ق� ،4ش حمزة بن
عبداملطلب ،م ،23الن�ساء :جابر الأحمد ،ق،7
�ش ،770م ،459ت.55111180 – 97555847 :
• زهرة حاجي علي عبدالله الري 80« ،عام ًا»� ،شيعت،
جامع الإم��ام احل�سن ،بيان ،ت– 67009920 :
.66899998
• درة عبدالرضا عبدالله احلرز 13« ،عام ًا»� ،شيعت،

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

حلت الواليات املتحدة الأمريكية يف
املرتبة الأولى ك�أكرب م�ست�ضيف للمواقع
الإلكرتونية امل��وب��وءة بالربجميات
اخلبيثة يف العامل ،مع زيادة ملحوظة
يف ن�سبة انت�شار هذه املواقع يف هولندا
�أي�����ض�� ًا ،وذل��ك وف�� ًق��ا ل��درا���س��ة حديثة
ل�رشكة بالو �ألتو نتورك�س Palo Alto
 ،Networksاملتخ�ص�صة يف تطوير
اجليل التايل من احللول الأمنية ،بينما
انخف�ضت �أعداد مثل هذه املواقع بن�سبة
ملحوظة يف جميع �أنحاء العامل خارج
هذين البلدين ،مب��ا يف ذل��ك رو�سيا
وال�صني.
كما كانت �أمريكا امل�ضيف الأول على
م�ستوى ال��ع��امل ل�برجم��ي��ة هجمات
اال�ستغالل  EKsالتي ت�ستهدف خوادم
الويب ،ب�أكرث من ن�سبة اثنني �إلى واحد
مقارنة بالبلد امل�ضيف يف املرتبة
الثانية وهو رو�سيا ،وا�ست�أثرت �أمريكا
وحدها باالنت�شار الأكرب لربجمية EKs
مقارنة بجميع الدول الأخرى جمتمعة.

الرجال :الد�سمة ،م�سجد النقي ،الن�ساء :الد�سمة،
ق� ،6ش ح�سان بن ثابت ،م ،31ت.99079025 :

• مرمي ناصر املرشد ،أرملة عبدالله شريدة الشريدة،

« 83ع��ام�� ًا»� ،شيعت ،ال��رج��ال :ال�سالم ،ق،1
�ش ،126م ،12الن�ساء :الرميثية ،ق� ،2ش جمعان
احلريتي ،م ،3ت.99140007 – 99880670 :

• فاطمة عبدالعزيز م��رزوق البدر ،أرملة وقيان خالد

فارس الوقيان 76« ،عام ًا»� ،شيعت ،الرجال :ديوان
البدر� ،ش اخلليج العربي ،الن�ساء :الريموك،
ق ،1ال�شارع الأول ،ج ،1م ،42ت.99083670 :

• بدرية فهد النويف ،أرملة خالد عبدالرحمن احلزمي،

« 77عام ًا» ،الت�شييع التا�سعة �صباح اليوم،
الرجال :الرو�ضة ،ق� ،5ش احمد ال�سبيعي ،م،3
الن�ساء :ال�رسة ،ق� ،4ش ،1م ،30ت66662718 :
– .92222237 – 50700911
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فيروس ينتشر عبر اللمس يضاعف
خطر اإلصابة بأمراض القلب
تو�صل بحث جديد �إلى �أن فريو�سا «غري �ضار»،
يحمله نحو ن�صف البالغني ،يزيد من خطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
ويقول البحث �إن الإ�صابة بعدوى الفريو�س
امل�ضخم للخاليا « ،»CMVوه��و من عائلة
فريو�س الهريب�س ،وينتقل من �شخ�ص �إلى �آخر
عرب اللم�س �أو عن طريق �سوائل اجل�سم مثل الدم
واللعاب ،يجعل ال�شخ�ص �أكرث عر�ضة بن�سبة
 %20للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
ويزيد الفريو�س من عدد اخلاليا املناعية يف دم
امل�صاب ،وترتبط هذه اخلاليا برتاكم اللويحات
يف ال�رشايني ،والتي ميكن �أن متنع ال��دم من
الو�صول �إلى القلب.
وقالت الدكتورة �أليخاندرا ب�يرا ،من كلية
برايتون ومدر�سة �سا�سيك�س الطبية� ،إن «عملنا
يبينّ �أن الإ�صابة بالفريو�س امل�ضخم للخاليا،
هي امل�س�ؤولة عن تراكم �أعداد كبرية من اخلاليا
املناعية املرتبطة ب�أمرا�ض القلب التاجية»،
و�أ�ضافت �أن��ه م�ؤ�رش �أق��وى على خطر الوفاة
ب�أمرا�ض القلب �أكرث من التقدم يف العمر.

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

وحقق الباحثون يف كيفية ت�أثري عدوى الفريو�س
امل�ضخم للخاليا على �صحة قلب ال�شخ�ص
وخماطر الوفاة املبكرة ,وقاموا بتحليل 215
من الأ�شخا�ص الأ�صحاء الذين ترتاوح �أعمارهم
بني  60و 94عاما ،وكذلك  27م�شاركا �آخرين
ترتاوح �أعمارهم من �سن � 19إلى � 32سنة.
و�أخذت عينات الدم لتحديد عدد اخلاليا املناعية
ل��دى امل�شاركني ،وكذلك �إذا كانوا م�صابني
بعدوى الفريو�س امل�ضخم للخاليا ،ويف حال
الإ�صابة بالعدوى ،ف�إن الفريو�س يبقى يف ج�سم
ال�شخ�ص طوال حياته.
وتعد خاليا الذاكرة �إحدى اخلاليا املناعية التي
ت�ستجيب ب�رسعة عندما تواجه العامل امل�سبب
للمر�ض للمرة الثانية.
وت�شري نتائج البحث ال��ذي ن�رش يف دوري��ة
«� »Theranosticsإلى �أن خاليا الذاكرة ترتاكم
مبعدل ال�ضعف لدى امل�صابني بعدوى الفريو�س
امل�ضخم للخاليا ،وهو ما يف�رس النتائج ال�سابقة
التي تربط بني عدوى الفريو�س امل�ضخم للخاليا
والإ�صابة بال�سكتة القلبية.
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