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العثور على فتاة الفنطاس

«األرصاد» :الطقس بارد

يا صقر مالك تقيدني بحبل الفضل

المفقودة

قالت �إدارة الأر�صاد اجلوية �إن الطق�س �شهد �أم�س تقلبات
جوية �رسيعة لت�أثر البالد بامتداد منخف�ض جوي ي�ؤدي
�إلى حالة من عدم اال�ستقرار ،مبين ًا �أنه �سيبد�أ التح�سن يف
الأحوال اجلوية �صباح اليوم.
وبني �أن الطق�س نهار اليوم يكون دافئا والرياح �شمالية
غربية �إلى متقلبة االجتاه خفيفة �إلى معتدلة ال�رسعة ما
بني  6و 26كيلومرتا يف ال�ساعة وتظهر بع�ض ال�سحب
املتفرقة �أما درجات احلرارة العظمى املتوقعة فترتاوح
بني  24و 26درجة مئوية والبحر يكون خفيفا �إلى معتدل
واملوج ما بني  1و� 3أقدام.
و�أفاد ب�أن الطق�س ليل اليوم يكون باردا والرياح متقلبة
االجتاه �إلى جنوبية �رشقية خفيفة �إلى معتدلة ال�رسعة
ترتاوح بني  6و 24كيلومرتا يف ال�ساعة مع فر�صة لتكون
ال�ضباب اخلفيف يف امل�ساء �أما درجة احلرارة ال�صغرى
املتوقعة فترتاوح بني  10و 13درجة مئوية والبحر يكون
خفيفا �إلى معتدل واملوج ما بني  1و� 3أقدام.

مالي جسد يحمل المعروف لك والفضل
لو أحملك فوق متني ما أقوم بالفضل
م��ا ه��ي ب��أول م��رة ان��ه��اك م��ا تسمع

• عي�سى القطامي

بين السطور

د .هشام الديوان

مرشح...خايف

كتب حم�سن الهيلم:

�أكدت وزارة الداخلية� ،أم�س� ،أنه مت العثور على فتاة
الفنطا�س املفقودة والتي كانت برفقة �أحد الأ�شخا�ص
بكامل �إرادتها .وكان قد تقدم وافد من �إحدى اجلن�سيات
العربية ببالغ �إلى خمفر الفنطا�س يفيد بتعر�ض ابنته
للخطف من داخل املركبة �أثناء انتظارها لتواجده يف
امل�سجد .و�أكدت �إدارة الإعالم الأمني يف بيان �أن الفتاة
املفقودة ترجلت من مركبة والدها بكامل �إرادتها
والذت بالفرار مع �أحد الأ�شخا�ص «�صديقها» جلهة غري
وبناء على ذلك مت ت�شكيل فريق بحث لك�شف
معلومة،
ً
غمو�ض الواقعة وبتكثيف التحريات وجمع املعلومات
تبني �أن �أ�رسة املبلغ ميتهنون الت�سول  .و�أو�ضحت �أنه
مت العثور على الفتاة وال�شخ�ص الذي كان برفقتها ومتت
�إحالتهما �إلى اجلهات املخت�صة وجار اتخاذ الإجراءات
القانونية الالزمة حيالهما.

يشعر بخوف من السقوط ،بعد

أن رفض نائب الوقوف إلى جانبه.

حكايات

انتفخ «القرد شوشو» ،أكثر من الالزم،

يقول العلم� :إن املو�سيقى ت�أتي من العقل
ولي�س من الأنامل التي تعزفها وهو منطق
يعاك�س جتربة قمت بها قبل �أك�ثر من
ثالثني �سنة يف الكويت عندما حاولت
تعلم العزف على �آلة العود على �أيدي
ال�شاعر وامللحن عبد ال��رزاق العد�ساين
 .وكان له عمود يومي يف جريدة االنباء
وكنت يومها �سكرتري ًا لتحرير الأخبار
امل��ح��ل��ي��ة ،ح���اول ال��رج��ل م��ع��ي كثري ًا
و�أعطاين من وقته الكثري� ،إال �أين �أخفقت
يف نقل ما بر�أ�سي �إلى �أناملي .كذلك خذلت
�صديق ًا عراقيا يف لندن حاول بكل الطرق
�أن يعلمني لعبة الغولف .مل تكن لعبتي.
هي لعبة املرتفني و�أنا على قدر حايل.
قلت يف قلبي يومها� :إن الغولف لعبة
ا�صحاب املاليني وكان �صديقي مليارديرا
زاده الله من خريه ومن الذكاء والنجاح.
يف ال��ع��زف على ال��ع��ود وج��دت �صعوبة
يف فهم لغة املو�سيقى ويف ترجمتها من
خ�لال حركة االن��ام��ل يف حتريك ري�شة
العزف على االوت��ار مع اين احبها جدا
وا�ستعذبها رغم انها لي�ست مربجمة يف
رادي��و �سيارتي فال ثالث للقر�آن الكرمي
الذي ابد�أ ب�سماعه يومي كل �صباح وانا
يف الطريق الى العمل ومن ثم يف كل مرة
اقود بها �سيارتي با�ستثناء حاجتي الى
�سماع االخبار يف مطلع كل �ساعة اكون
فيها م�صادفة يف ال�سيارة  .اما يف ريا�ضة
الغولف فقد وجدت �صعوبة يف التوافق
مع متطلباتها �سواء باحلركة املطلوبة
من اجل�سم او بقذفها بامل�رضب .اجدت
الر�سم وكتابة ال�شعر غري املقفى والبحث
العلمي والت�أليف والتوثيق واحببت العمل
ووا�ضبت على كل مهنة مار�ستها وتعودت
على الغربة والوحدة والعذاب.

فوق الشجرة ،وكان يتكلم مع القرود من
طرف خشمه ،حتى عرف حجمه الطبيعي،

وعاد كما كان ،بعدما انفضح بورطة ال
صارت وال استوت ،حيث هددته غزالة

بكشف المزيد من المستور ،وقالت له:
«اسمع يا قرد ،تاريخك أسود ،وإذا ما

بلعت العافية ،راح أخليك تطامر جدامي،
وتهز ذيلك!

القرد شوشو ،الذي أدرك أن نهايته

اقتربت ،ت���وارى ع��ن األن��ظ��ار ،وص��ار
خوش قرد ،مطيع ألبعد الحدود« ،روح
روح ،تعال تعال»!
...برافو يا غزالة!

مواقيت
الصالة

الفجر  4.40الشروق  5.59الظهر  11.57العصر  3.22المغرب  5.56العشاء 7.13

الدراسية بـ«اإليقاع الموسيقي»

قصص وأناشيد باإليقاعات

�أي�ضا ف�إن الأنا�شيد امل�صاحبة
ب��الإي��ق��اع متكن الأط��ف��ال من
�إخ��راج احل��روف من خمارجها
وتنمي التذوق الإيقاعي للنغم
اللفظي واال�ستماع و�آدابه و�أكدت
ال�شبيب �أن حب الطفل للإيقاع
املو�سيقى وللأنا�شيد يبد�أ منذ
ال�سنوات الأول��ى من حياته،
حيث مييل الأط��ف��ال يف تلك
املرحلة �إل��ى ت��ردي��د الأغ��اين
امل�صاحبة بالإيقاع كلما �سمع
املو�سيقى ،خا�صة الأغاين التي

تت�سم مبنا�سبة كلماتها لعمر
الأطفال حيث اجلمل الق�صرية
املن�سجمة يف �سياق الإيقاع.
وح�صلت م�شاعل على درجة
الدكتوراه ع��ام  ،2014وكان
عنوان ر�سالتها ت�أثري برنامج
متكامل يف الأنا�شيد امل�صاحبة
بالإيقاع يف تنمية الإلقاء املعرب
والطالقة اللغوية وحت�صيل
بع�ض املفاهيم الأ�سا�سية لأطفال
م��رح��ل��ة ال��ري��ا���ض باململكة
العربية ال�سعودية.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• ل��ول��وه ص��ال��ح عبدالله الشويع� ،أرملة دغ�ش
بن �صياح املطريي  79 -عام ًا -
الت�شييع بعد �صالة ع�رص اليوم
 الرجال :املقربة فقط ،الن�ساء:�صباح النا�رص ق� 6ش 42م .59ت:
.99703068 - 51293330
• دالل ع�ب��دال�ع��زي��ز احلساوي� ،أرملة يو�سف
ح�سني الوتار  97 -عام ًا  -الت�شييع
بعد �صالة ع�رص اليوم  -الرجال:
امل�سيلة ق� 1شارع التعاون بجانب
ف��ن��دق اجل���م�ي�رة دي�����وان م��ب��ارك
عبدالعزيز احل�ساوي ،الن�ساء� :سلوى
ق� 10ش� 8شارع و�سمي الو�سمي م.40
ت.66669093 - 99660496 :

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

• جحا

بطانية تعالج االكتئاب

باحثة سعودية تقدم المناهج

• محمد عبداللطيف محمد اجلسار  32 -عام ًا
 �شيع  -ال��رج��ال :املقربة فقط،الن�ساء :ال�شامية ق� 9ش 94م .2ت:
.97211199
• حصة محمد باقر ،زوجة عبدالرحمن
ع��ب��دال��ل��ه حم��م��ود  79 -ع��ام ً
��ا -
�شيعت  -الرجال :ال�شعب ديوان
الكنادرة ،الن�ساء� :صباح ال�سامل
ق� 4ش 12م .4ت- 97227522 :
.255115028
• ن ��وري ��ة م �ط �ل��ق ح �م��د العنزي ،زوج��ة علي
نواف العنزي  76 -عام ًا � -شيعت
 الرجال :الأندل�س ق� 8ش 7م .3ت:.99999945 - 51111152

مرشح في الدائرة الثانية،بدأ

القرد ...شوشو!

العود والغولف

خا�ضت الباحثة ال�سعودية
م�شاعل ال�شبيب ،جتربة فريدة
من نوعها� ،إذ ا�ستطاعت �أن
تقدم املناهج الدرا�سية وفق ًا
لإيقاع املو�سيقى ،وق��د القت
هذه التجربة جناح ًا كبري ًا لدى
تالميذ امل��دار���س وك�شفت عن
تب�سيط ال��درو���س وت�شجيعهم
على الإقبال على حت�صيل العلم
ف�ض ً
ال ع��ن �رسعة ا�ستيعابهم
املناهج.
وقامت الباحثة م�شاعل بتطبيق
درا�ستها على �إح��دى ريا�ض
الأط��ف��ال اخلا�صة يف مدينة
ال��ري��ا���ض ،و�أثبتت النتائج
مدى ت�أثري الإيقاع املو�سيقي
ع��ل��ى ��سرع��ة تعليم �أط��ف��ال
الرو�ضة ،حيث �إن الأنا�شيد
متثل لون ًا من الألوان املحببة
للأطفال يف مرحلة الطفولة
امل��ب��ك��رة خا�صة امل�صاحبة
ب�إيقاع يزيد من حما�ستهم لها
و�إقبالهم عليها فالطفل ي�شعر
ب�أنه عن�رص فعال با�شرتاكه
مع زمالئه يف �إلقاء املنظومة
ال�شعرية ،والتي ترتبط يف
�أذهان الأطفال ب�أنهم ي�ؤدونها
يف �أطيب �أوقاتهم.

العصفورة

ادارة االعالن
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انطالق المبادرة العالمية للدراجات

امرأة خسرت ثلثي وزنها

الهوائية في الكويت

في وقت قياسي!

حتولت ام��ر�أة �إلى م�صدر �إلهام على من�صات
التوا�صل االجتماعي ،بعدما خ�رست ما يقرتب
من ثلثي وزنها وح�صلت يف وقت ق�صري ن�سبيا
على ج�سد ر�شيق .واملر�أة التي كانت تزن 136
كيلوغراما ،جنحت يف خ�سارة  83كيلوغرام ًا،
وقالت �إنها اعتمدت على احلمية فقط ابتداء من
يناير  ،2018ومل تلج�أ �إلى �أي حلول �أخرى.
وقالت موجي ويلز ،التي تبلغ من العمر 34
�سنة وتقطن يف والية وي�ست فرجينيا� ،إنها
«كانت تخ�شى �أن متوت قبل �أن ت�ستطيع يوما �أن
تلتقط �صورة بجانب ابنيها» ،حيث كانت زيادة
وزنها ت�شعرها باحلرج وتدفعها لتجنب عد�سات
الكامريات.
و�أو�ضحت �أن �أ�سلوبها يف احلمية يركز على
كل يوم على حدة ،فيما مل تكن ت�شغل بالها
مبا ميكن خ�سارته على املدى البعيد�« :أنا
�أرك��ز فقط على ال�ساعات الأرب��ع والع�رشين
من اليوم» .وحني ت�شتهي ويلز طعام ًا ،كانت
حتاول �أن تقنع نف�سها ب�أنها �ستح�صل عليه
وت�أكله يف اليوم التايل ،وهكذا ا�ستمرت يف
�إخ�ضاع نف�سها حلمية قا�سية.

• جانب من املشاركني واملشاركات في املبادرة

انطلقت يف الكويت ام�س املبادرة
العاملية للدراجات الهوائية بهدف
تعزيز امل�س�ؤولية االجتماعية
با�ستخدام ال��دراج��ة الهوائية
مب�شاركة  85دراجا ميثلون فرقا
من ثماين دول وت�ستمر ثالثة �أيام.
وقالت ممثلة املبادرة يف الكويت
�سارة احلبيل يف م�ؤمتر �صحايف:
ان نقطة انطالق الدراجني ومقرها
�أملانيا �أ�س�ست عام  2008لتحقيق

اقتحم مدرسة برشاش
بسبب شكوى من ابنه

�أعلنت ال�رشطة الأمريكية ،اعتقال رجل اقتحم
�إح��دى املدار�س وهو يحمل �سالحا ر�شا�شا
يف حالة غ�ضب ،بعدما تلقى ات�صاال من
ابنه التلميذ ي�شكو فيه تنمر الأ�ستاذ .وتلقى
كري�ستوفر فرميان ات�صاال من ابنه عرب تطبيق
«في�س ت��امي» ،وق��ال التلميذ �إن املدر�س ال
يعامله على نحو جيد ،حوايل ال�ساعة الثالثة
بعد ال��زوال .ويدر�س التلميذ يف املرحلة
الإع���دادي���ة مبنطقة ب��امل بيت�ش يف والي��ة
فلوريدا ،وات�صل بوالده عرب التطبيق ال�شهري
وهو يجه�ش بالبكاء ،ما جعل والده ينفعل
ب�رسعة .وح�رض الأب �إلى املدر�سة على نحو
�رسيع وهو يحمل �سالحا ر�شا�شا ن�صف �آيل،
وقال باحثا عن الأ�ستاذ «�أريد ر�ؤية ال�شخ�ص
الذي اعتدى على ابني» .وقام عنا�رص ال�رشطة
بعزل املدر�سة فيما مت اعتقال الأب ووجهت
�إليه تهم ًا كبرية ت�شمل حيازة �سالح على
�أرا�ضي مدر�سة ،و�شن هجوم عنيف مع �سالح،
وعرقلة العمل يف مدر�سة ،وح��ددت كفالة
الإفراج عن الأب يف � 75ألف دوالر.
وقال الأب �إنه مل يكن ينوي �إيذاء �أي �شخ�ص
بال�سالح الذي عرث فيه على ر�صا�ص ،و�أ�ضاف
�أنه ح�صل عليه عن طريق �صديق ،يف ال�سنة
املا�ضية ،حتى يحمي نف�سه فقط.

البدالة
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

�أهداف عاملية ذات عائد اجتماعي
وو�سيلة لن�رش الوعي وم�ساندة
جهات �إن�سانية.
و�أو�ضحت احلبيل �أن الكويت تعد
�أول دول��ة خليجية حتت�ضن هذا
احل��دث بتنظيم كويتي بعد �أن
�أقيمت يف �أكرث من  16دولة حول
العامل .وذكرت ان املبادرة التي
حتمل �شعار (نحن نقود الدراجات
الهوائية ل�سبب )..ت�شهد م�شاركة

فرق من ال�سعودية وقطر وعمان
واالردن وم�رص وبريطانيا والهند
�إ�ضافة �إلى الكويت و�سوف جتوب
البالد �شماال وجنوبا لقطع م�سافة
ت�صل �إلى  350كيلومرتا.
ونوهت بجهود الفرق املتطوعة
وم�ساهمتها يف تنظيم هذا احلدث
الريا�ضي معربة عن �شكرها للفرق
امل�شاركة ولل�رشكات الراعية
الداعمة لهذا احلدث.

«عيش الغراب» يقلل خطر اإلصابة بالخرف
وج��د الباحثون بجامعة �سنغافورة الوطنية� ،أن
الأ�شخا�ص الذين يتناولون «عي�ش الغراب» ب�شكل
�أ�سبوعي� ،أقل عر�ضة خلطر الإ�صابة بال�ضعف الإدراكي
للمخ واخلرف يف ال�شيخوخة بن�سبة . ٪50
ومت فح�ص نحو � 600شخ�ص جتاوزوا �سن ال�ستني من
العمر خالل الدرا�سة ،التي �أظهرت �أن تناول 300
غرام �أو �أكرث من الفطر املطبوخ ،يقلل خطر الإ�صابة
بال�ضعف الإدراكي « .»MCIوهي حالة بني تدهور
امل��خ الطبيعي واخل���رف ،وق��د يعاين الأ�شخا�ص
امل�صابون بها من الن�سيان وتقليل مهارات اللغة
واالنتباه ،وقال العلماء� :إن «عي�ش الغراب» يحتوي
على حم�ض �أميني ي�سمى �إرغوثيونني ( )ETم�ضاد
للأك�سدة وم�ضاد لاللتهابات فريد من نوعه ،ال ميكن
�أن ي�صنعه اجل�سم لنف�سه ويوجد مب�ستويات منخف�ضة
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�أنتجت �رشكة �أمريكية بطانية فريدة من نوعها تخل�ص الفرد من
ال�شعور بالتوتر والقلق كما ت�ساعده على النوم بهدوء .و�أو�ضحت
ال�رشكة �أن البطانية موزونة بعالج كيماوي يحاكي اللم�س العميق
وتعالج اال�ضطرابات والقلق واالكتئاب والأرق والتوحد .وفكرة
البطانية ت�ضاهي عمليات التدليك التي تنبه اجلهاز الع�صبي ،فهي ذات
ت�أثري مريح وهادئ للج�سم ،يظهر خا�صة خالل النوم ,فال�ضغط العميق
لهذه البطانية ي�شجع �إنتاج الدوبامني وال�سريوتونني ،كما يريح اجلهاز
الع�صبي وهو ما يجعلنا �أكرث �سعادة.

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

ب�شكل خا�ص لدى امل�صابني بـ «.»MCI
وك�شفت النتائج� ،أن ه���ؤالء الذين تناولوا الفطر
املطبوخ مرتني كل �أ�سبوع كانوا �أقل عر�ضة بن�سبة
 ٪ 50للإ�صابة بال�ضعف الإدراك��ي ،وقال فنغ يل �أحد
الباحثني« :هذه العالقة مثرية للده�شة وم�شجعة،
يبدو �أن مكونً ا واح ًدا ميكن �أن يكون له ت�أثري كبري على
الرتاجع املعريف للإن�سان يف ال�شيخوخة».
وعلى الرغم من �أن الأ�شخا�ص الذين يعانون من MCI
ميكنهم عادة القيام ب�أن�شطة يومية� ،إال �أن قدراتهم
العقلية �أ�سو�أ مما هو متوقع يف عمرهم ،وهو لي�س
نوعا من اخلرف ،ولكن الأ�شخا�ص الذين يعانون من
ً
 – MCIنحو � 5إلى  ٪ 20ممن تزيد �أعمارهم على 65
عاما يف اململكة املتحدة ،هم �أكرث عر�ضة للإ�صابة
ً
باخلرف.
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