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العصفورة

سيدة أنجبت  6مواليد في  9دقائق

خلك اذا شفته ع��اي��ف عشرتك خله

�شهد م�ست�شفى والدة يف والي��ة تك�سا�س
الأمريكية ،حالة والدة فريدة من نوعها،
وحتدث مرة واحدة بني  4.7مليارات حالة
والدة ،عندما �أجنبت امر�أة � 6أطفال دفعة
واح��دة ،وو�ضعتهم يف ت�سع دقائق فقط
بوالية تك�سا�س.
ون�رشت �صفحة امل�ست�شفى على «في�سبوك»
حالة الوالدة النادرة لتيلما ت�شاياكا،
التي �أجنبت فتاتني و� 4صبية.
وقال �أطباء يف امل�ست�شفى �إن وزن املواليد
اجلدد بني  800و 1300غرام ،و�سي�ستمرون
يف تلقي الرعاية يف وحدة العناية املركزة
حلديثي الوالدة بامل�ست�شفى.
و�أو�ضح �أطباء يف م�ست�شفى التوليد �أن
حالة الأم جيدة جدا ،رغم حملها ووالدتها
� 6أطفال دفعة واحدة ،وحظي اخلرب بتفاعل وا�سع على مواقع
التوا�صل االجتماعي ،وقدم �آالف املعلقني التهاين والتربيكات
للأم بقدوم �أطفالها اجلدد.

واخ���ت���ر ص��دي��ق ع��ي��ون��ه ن���اظ���ره خله
إن ح��دت وي���اك أو إن ش��اف ب��ك خله
س��دد خلولك وال ه��و ك��اش��ف ل��ك سر

• مال الع�سعو�سي

حكايات

متورط

نائب حاول التغطية على متورط
في مشروع ،إال أن القيادي أبلغ

النائب بأن القانون سيطبق على

المتورط إياه في القريب العاجل.

وسع صدرك

جعفر محمد

• األطباء يحتفلون مع تيلما تشاياكا
واختارت ت�شاياكا �أ�سماء بناتها فقط وا�سمتهما :زينة وزوريل
بح�سب ما خططت له من قبل ،لكنها مل تطلق على �أطفالها الأوالد
�أ�سماء بعد.

ِ
ص ّبه ِح ْقنه لبن

قرود

 ...خمسة وخميسة!

مداخلة � -س�ؤال  -جلنة حتقيق  -ا�ستجواب
 طرح ثقة� ،إن منحت الثقة للوزير فم�صريالق�ضايا التي ت�ضمنها اال�ستجواب الن�سيان،
و�إن ُحجبت الثقة عن الوزير فم�صري الق�ضايا
التي ت�ضمنها اال�ستجواب الن�سيان ،ثم
تعود احلياة النيابية بدورتها مبداخلة -
�س�ؤال  -جلنة حتقيق  -ا�ستجواب  -طرح
ثقة ،ثم يخرج علينا النواب واملنظرون
ليقولوا للعامة�« :إن جتربتنا الدميقراطية
رائدة وعريقة ،وب�أن ممار�سات النواب على
مر الزمن تر�سخ اجلانب الدميقراطي»،
واجلماهري ت�صفق والإع�لام يهلل ،ثم متر
الأيام فينك�شف ال�رس عن ال�صفقات والعطايا،
التي ُمنحت للنواب والإعالم والأدوات ،اما
لإف�شال اال�ستجواب �أو اجناحه ممن يريد ر�أ�س
الوزير ،هكذا هي اخلريطة ،عزيزي القارئ،
التي مير من خاللها كل �شيء ،فلم يكن هناك
ا�ستجواب واحد حقيقي منذ املجل�س الأول،
لأن الربملان مل يكن يوم ًا حقيقي ًا يف نوابه
وادائ��ه��م ،ولكي ال اعمم فيظلم م��ن يظلم
منهم ،فمن مل ي�ستجوب �أو مل يكن طرف ًا يف
اال�ستجواب ،ف�إنه مل يقل احلقيقة لل�شعب،
حيث حتولت هذه الأداة التي خولها الد�ستور
للنائب� ،إل��ى مماحكة و«م��ع��اي��اة» ون�رش
غ�سيل وحم�ض اف�ت�راء ،وحتولت اجلموع
�إلى جماهري تُ �صفق وتُ �صفّر البن القبيلة �أو
العائلة �أو الطائفة ،ثم ان الإعالم وحتديد ًا
ال�صحف تنقل ما يهم القارئ من �إثارة وتغفل
عن لب املو�ضوع ،لأنها كاجلمهور حم�سوبة
على طرف ،ا�ضافة �إلى انها متم�صلحة من
الوزير �أو امل�ستجوبني ،اما الإ�صالح فهو
«خالة الف�ساد» و«خالة» الذي يظن ان هناك
�إ�صالحاً ،فعلى مر الع�صور والأزمنة مل يكن
لي�أتي الإ�صالح على يد ال�سا�سة وامل�سي�سني،
لذلك ف�إن �أي ا�ستجواب قادم لن يكون �سوى
�صبه حقنه لنب.

تطرزن «خمسة قرود» طرزنة لم يتطرزنها
متطرزن ،وهبوا هبة واح��دة ،رافضين

دخول أي غزال الغابة ،ورفضوا إجراء أي
تعديل على مداخلها ومخارجها ،وقالوا

بصوت واحد« :ما يصير تخربون شغلنا،
واللي نبيه الزم يصير»!

غ��زال من ال��غ��زالن اعترض على القرود

الخمسة ،بقوله« :وبعدين وياكم ،كل
شيء تبونه لكم ،ال يكون الغابة ماركة

مسجلة بأسمائكم وأسماء أجدادكم،
بسكم تكديس فلوس ،عساها زقوم»!

رد قرد من القرود« :خمسة وخميسة في
عينك ،حاسدينا على حاللنا»!

فقاطعه غزال ،بقوله« :حاللكم طل ...منو

قال حاللكم ...هذي مو عزبة أبوكم يا

قرود»!

• جحا

 1500صديق لتحصل على الدرجة النهائية

�أثار �أ�ستاذ جامعي �صيني جدلاً عرب الإنرتنت بعدما طلب من طالبه احل�صول
على �أكرث من � 1500صديق على مواقع التوا�صل االجتماعي ،لكي يح�صلوا على
الدرجة النهائية.
وطلب الأ�ستاذ اجلامعي بجامعة «خنان» لالقت�صاد والقانون من طالبه مهمة غري
عادية باحل�صول على �أكرث من �ألف �صديق عرب « »wechatال�شبكة االجتماعية
الأكرث �شعبية يف ال�صني.

مواقيت الفجر  4.34الشروق  5.53الظهر  11.56العصر  3.23المغرب  5.59العشاء 7.16
الصالة

 3قتلى في انهيار مسجد النهضة

السعدون :االعتدال

الربيعي يبدأ غداً

قال الباحث الفلكي وامل���ؤرخ
ع��ادل ال�سعدون ،ان االعتدال
الربيعي يبد�أ غدا ،حيث تتعامد
ال�شم�س على خ��ط اال�ستواء
االر�ضي وتعرب باجتاه الن�صف
ال�شمايل للكرة االر�ضية.
و�أ�ضاف �أنه يرافق ذلك ت�ساوي
الليل والنهار يف الكرة الأر�ضية
ب�شكل عام ودخول ف�صل الربيع
على الن�صف ال�شمايل من الكرة
الأر�ضية ودخول ف�صل اخلريف
على الن�صف اجلنوبي من الكرة
الأر�ضية و�سيكون ط��ول ف�صل
الربيع  92يوم ًا.
وذكر انه يف ح�ساب اهل الكويت
ف�إن مع بداية الربيع يبد�أ مو�سم
«احلميمني» ملدة  26يوم ًا وبه
جنمان «�سعد الأخبية» و«الفرغ
املقدم» ،و�سمي بهذا اال�سم لأن
اجل��و يبد�أ يف ارت��ف��اع درجات
احلرارة.

كتب حم�سن الهيلم:
�شدد وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون البلدية فهد
ال�شعلة ،على �رضورة �رسعة االنتهاء
من التحقيق يف مالب�سات حادث انهيار
�سقف م�سجد قيد الإن�شاء يف منطقة
النه�ضة بجانب مقربة ال�صليبيخات
لتحديد الق�صور وحما�سبة امل�س�ؤول
يف حال ثبت االهمال.
و�أكد �رضورة رفع تقرير مف�صل حول
احلادث وك�شف �أ�سبابه متهيدا التخاذ
الإج��راءات القانونية الالزمة جتاه
من تثبت م�س�ؤوليته عنه �سواء �أكان

أعطى بطاقته المصرفية
لمشرد ...فاكتفى بـ 20
جنيه ًا إسترليني ًا

• أثناء البحث عن الضحايا

املقاول املنفذ �أم املكتب الهند�سي
امل�رشف وغريهما.
و�أع���رب عن تعازيه لأ��سر �ضحايا
احل���ادث ,داعيا الله ان يتغمدهم
بوا�سع رحمته ويلهم اهاليهم ال�صرب
وال�سلوان وان مين على امل�صابني
بال�شفاء العاجل.
وكانت االدارة العامة للإطفاء ،قد
�أعلنت وفاة ثالثة �أ�شخا�ص و�إ�صابة
اثنني نتيجة انهيار �سقف م�سجد قيد
الإن�شاء يف منطقة النه�ضة بجانب
مقربة ال�صليبيخات.
وقالت يف بيان �صحايف �إن غرفة
عمليات الإطفاء تلقت بالغ ًا بوقوع

هذا احلادث الذي تعاملت معه فرق
اطفاء مركزي ال�صليبيخات واالنقاذ
الفني يف متام ال�ساعة  1.34من �صباح
�أم�س.
و�أو�ضح ان حادث االنهيار وقع اثناء
عملية �صب اخلر�سانة اخلا�صة يف �سقف
امل�سجد ما ت�سبب يف انح�شار خم�سة
عمال قامت فرق الإطفاء برفع االنقا�ض
عنهم واخراجهم ومت ت�سليم امل�صابني
منهم الى فنيي الطوارئ الطبية.
و�أكدت ان مراقبة التحقيق يف حوادث
احلريق با�رشت عملها للوقوف على
�أ�سباب االنهيار بعد ا�ستدعاء �ضابط
قطاع الوقاية.

ق���ام رج���ل ب���إع��ط��اء بطاقته
امل�رصفية �إل��ى رج��ل م�رشد،
بالإ�ضافة �إل��ى الرقم ال�رسي
اخلا�ص به ،طال ًبا منه �أن ي�سحب
الأموال التي يريدها ويرجعها
له جمد ًدا ،ولكن الرجل امل�رشد
اكتفى ب�سحب مبلغ � 20إ�سرتليني
لنف�سه ،ث��م �أع����اد البطاقة
ل�صاحبها م�صحوبة بالإي�صال
لإثبات املبلغ امل�سحوب.
ويوثق فيديو مت تداوله على
و�سائل التوا�صل االجتماعي �أن
الرجل امل�رشد كان جال�سا على
طاولة خارجية يف حانة ومطعم
ب�شارع غ��راي يف نيوكا�سل،
ثم اق�ترب منه رجل �آخ��ر ملتح
ويرتدي �سرتة ،وحت��دث معه
قليال ،و�أخرج بطاقته امل�رصفية
و�أعطاها للرجل.
وت�أتي امل�شاهد التالية لتوثق
ت�سليم الرجل امللتحي البطاقة
االئتمانية ل�صاحبها مع �إي�صال،
ويظهر له ورقة نقدية من فئة
� 20إ�سرتليني ،ومن املرجح �أنه
�سحبها من جهاز ال�رصاف الآيل
على اجلانب الآخر من الطريق،
ع��ل��ى ب��ع��د دق��ي��ق��ة ���س�يرا على
الأقدام ،وتنتهي لقطات الفيديو
ب�أن ي�صافح كل منهما الآخر

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• ع�ب��دال�ع��زي��ز ح��ام��د ع ��ودة ال�ق�ح�ط��ان��ي 19 ،عام ًا� ،شيع،
العيون ،ق� ،1ش ،2م ،27ت.99003919 :
• خالد سالم فهد ال�ع��ازم��ي 72 ،عام ًا� ،شيع ،الظهر،
ق ،5ال�شارع الثاين ،م ،63تلفون.66020136 :
• محمد مبارك ملحم السبيعي 82 ,عام ًا� ,شيع ,الرجال:
العزاء يف املقربة فقط ,الن�ساء :الظهر ,ق,5
�ش ,6ج ,3م ,1ت.94933316 :
• هدى حمد فهد اجلويعد 46 ,عام ًا� ,شيعت ,الرجال:
اخلالدية ,ق� ,1ش ,16م ,4الن�ساء :اجلابرية,
ق� ,5ش ,3م.15
• طاهر جنم عبدالله بوعباس 60 ,عام ًا� ,شيع ,الرجال:

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

ح�سينية الأوح���د ,املن�صورية ,مقابل م�سجد
جمعية املن�صورية ,الن�ساء :املن�صورية ,ق,2
�ش ,29م ,12ت.66523990 - 99570809 :
• م ��رمي م�ج�ب��ل درن �ك��س ال �ع��ازم��ي 43 ,عام ًا� ,شيعت,
الرجال� :ضاحية علي �صباح ال�سامل ,ق� ,6ش,19
م ,54الن�ساء� :صباح ال�سامل ,ق� ,11ش ,1ج,5
م ,18ت.99676868 :
• عبدالعزيز محمود علي رضا 26 ,عام ًا� ,شيع  ,الرجال:
ح�سينية ال�سيد علي ح�سني املو�سوي ,بنيد
القار ,الن�ساء :الرو�ضة ,ق� ,1ش ,18م ,6ت:
.99541516 - 99550307 65782229

ادارة االعالن
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مدير التحرير

مستشفى الصباح ينفي فيديو الحشرات:
إجراءات قانونية بحق من يتداوله
نفت ادارة م�ست�شفى ال�صباح الفيديو
الذي مت تداوله بو�سائل التوا�صل
االجتماعي ،م�ؤكدة ان امل�ست�شفى
يتعامل مع جميع �شكاوى املراجعني
اوال ب�������أول ،واب������واب االدارة
مفتوحة للجميع لتقدمي ال�شكاوى
وامل��ق�ترح��ات ،و�أك����دت �أن هناك
تن�سيق ًا دائ��م�� ًا مع وح��دة مكافحة
القوار�ض واحل�رشات للتعامل معا.

الحجي :توثيق عش به  5بيضات
لطائر «قبرة الصحراء» في الكويت
�أكد ع�ضو اجلمعية الكويتية حلماية
البيئة را�شد احلجي انه مت توثيق
بال�صور والفيديو ع�ش به  5بي�ضات
لطائر «قربة ال�صحراء» ،مبين ًا �أن
ذلك مت يف يوم  20من �شهر فرباير
املا�ضي  2019مرور ًا بعمليات تتبع
متتالية حتى متت عملية التوثيق.
و�أ�شار احلجي يف ت�رصيح �صحايف
�أم�س �إلى �أن طائر «قربة ال�صحراء»
�أح��د �أن��در �أن��واع القرب م�شاهدة يف
الكويت «ب�سبب تواجدها يف املناطق
ال�صخرية ذات اجل��روف وال�شقوق
كمنطقة ال�شقايا غرب الكويت».
و�أ���ض��اف« :عملية الر�صد بد�أت
ملتابعة الطائر ,ففي يوم  2من
�شهر مار�س احلايل وجد فرخان
يف الع�ش وا�ستمرت املتابعة حتى
تاريخ  10مار�س وبعدها ب�أيام
ت���أك��د خ��روج ال��ف��راخ م��ع �أمهما

• قبرة الصحراء على البيض
خارج الع�ش».
وتابع« :كما مت اكت�شاف ع�ش ثان
بتاريخ  16مار�س بوا�سطة يو�سف

ذياب و�صالح �أ�شكناين فيه  5فراخ
عمرها يوم واحد وال زالت عملية
مراقبة الع�ش الثانية م�ستمرة».

القهوة توقف نمو سرطان البروستاتا
ّ
املركبات املوجودة يف القهوة
وجد علماء يابانيون �أن
ميكن �أن تبطئ �أو حتى توقف منو �رسطان الربو�ستاتا،
حيث متت درا�سة �آثار مركبني معينني �شائعني يف حبوب
القهوة ،يف درا�سة جتريبية خلف�ض منو الورم يف خاليا
الفئران.
وتبني �أن «الكافيتول» و « »Kahweol acetateمينعان
النمو يف اخلاليا املقاومة للأدوية ال�شائعة امل�ضادة
لل�رسطان.
وي�شدد العلماء على �رضورة توخي احلذر عند تطبيق
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سكرتير التحرير
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رئيس قسم االقتصاد
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رئيس قسم المحليات

ويف ما يخ�ص خرير املياه خالل
فرتة الأمطار الغزيرة قالت �إدارة
امل�ست�شفى ان هناك بع�ض امل�شاكل
الب�سيطة والتي مت عالجها �رسيعا يف
وقتها ،علما ب�أنه مل يكن هناك �أي
خرير يف �أيام املطر العادية.
وب�����ش���أن وج���ود مر�ضى ينتظرون
الأ���س�رة� ،أك���دت �إدارة م�ست�شفى
ال�صباح ان ه��ذا امل��و���ض��وع عار

عن ال�صحة ،وال يوجد �أي مر�ضى
يف انتظار �أ��سرة ،م�شرية ال��ى انه
�سيتم اتخاذ االج��راءات القانونية
بحق كل من تداول الفيديو ،والذي
ت�ضمن ���ص��ور ًا وف��ي��دي��و ملرافق
امل�ست�شفى وملر�ضى ومراجعني
وعاملني بامل�ست�شفى بدون مراعاة
خ�صو�صيتهم ا�ضافة �إلى ا�شاعة �أخبار
غري �صحيحة.
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هذه النتائج على الب�رش ،لكنهم قالوا �إن املركبات ميكن
�أن تكون مر�شحة لعالج �رسطان الربو�ستاتا املقاوم
للعقاقري� ،إذا مت ت�أكيد فاعليتها على الب�رش ،وفق ًا لرو�سيا
اليوم.
وغالبا ما يتم جتريد مركبات الهيدروكاربون ،والتي ميكن
العثور عليها يف «الإ�سربي�سو» و «القهوة امل�صفاة».
وقدمت هذه النتائج التي ن�رشت يف جملة «،»The Prostate
يف امل�ؤمتر الأوروبي الرابع والثالثني جلمعية �أمرا�ض
امل�سالك البولية يف بر�شلونة.

التوزيع واالشتراكات
تلفون22460300 - 22457800 :
داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

الشكاوى

22458460
22412015
22458170

22412014
22412017
22458163

