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العصفورة

سوق الجمعة ...أنتيكات ثمينة

س��دد خلولك وال هو كاشف لك سر

ي��زخ��ر ���س��وق الأنتيكات
التاريخية القدمية يف
الكويت مبقتنيات و�أدوات
منزلية و�أوان ومفرو�شات
وقطع و�إك�س�سوارات وقطع
تاريخية بع�ض منها يتميز
بندرته وغالء ثمنه.
ويزور ال�سوق يف كل يوم
ج��م��ع��ة �آالف املهتمني
ب����شراء وم�����ش��اه��دة تلك
الأن��ت��ي��ك��ات الثمینة وال
تخلو ب�ضائعه �أحيان ًا
من التحف النادرة التي
ت�صل �إلى م�ستوى مزادات
التحف العریقة والأ�سعار
العالیة.

وخيار فعلك يبثها بالجهار والسر

طايع ألم��رك بليل ل��و تغول ل��ه سر
إن ش��اف ش��وك يخلك ي��دع��ي خله

• مال الع�سعو�سي

بين السطور

د .هشام الديوان

قيادي...منزعج
قيادي عبر عن انزعاجه من تصرفات
وكيل وزارة أمام الوزير في اجتماع
موسع.

حكايات

• جانب من األنتيكات في سوق اجلمعة

إشارة...واضحة!

«نوبل» لإلنسانية

أعطى «قرد» إشارة قوية للقرود ،لتمارس
القفز واالستعراض،كل حسب قدرته،
وشطارته ،أم��ام الغزالن ،وق��ال لهم:
«اللي يبي يصطاد غزا ً
ال ،ال يتردد،بس
ال يدوخنا «أنا وأنا ويا ويلكم يا ويل
مني»!
القرد رمى الكرة في ملعب القرود ،وطلع
من السالفة ،وكأنه مو مسوي شيء،
وإذا صار ما صار ،يطلع ويقول« :ما أدري
شفيهم على الغزالن»؟
أحد القرود فضح المستور،فقال« :ما
كنت أتصور أن يرفع ي��ده القرد هذه
المرة ،ويحرضنا على الغزالن ،أكيد سامع
شيء»!
...سواها...القرد!

�أيا كانت عواقب ما �س�أكتب ف�إين قابل بها �إذ �إن على
ال��دول التي دعمت امل��ؤام��رة على �سورية ومولت
الكثري منها ان تعرف فداحة ما فعلت فهي ب�شكل او
�آخر جزء من الربنامج الذي ينفذ الآن ل�سلخ االمة
ل�صالح ا�رسائيل .م�رشوع ي�صعب توقع �أال يكون
ا�صحاب القرار قد تغافلوا عن معرفة حقيقة دوافعه
او ان يكونوا على جهل مطبق حتى ه��ذه اللحظة
بحقيقته بعد ان ك�شفت ق��رارات ترامب عن الدور
املناط به .و�أحتمل م�س�ؤولية االف�صاح وب�صوت عال
جملجل ان جا�سيندا �أرديرن رئي�سة وزراء نيوزيلندا
ت�ستحق جائزة نوبل لل�شجاعة وال�سالم منا�صفة ملا
اظهرته من نبل يف االخالق وتوا�ضع وح�سن ت�رصف
مب�س�ؤولية و�شجاعة و�إن�سانية يف تعاملها مع االزمة
التي �سببتها اجلرمية االرهابية املروعة التي تعر�ض
لها امل�صلون يف اثنني من م�ساجد بالدها .فقد عربت
بب�ساطة �شديدة عفوية وغري م�صطنعة ان ب�إمكان
امل�س�ؤول يف كل مكان يف العامل ان يكون حا�سما
يف االختيار بني ان يكون ان�سانا اوال قبل ان يكون
م�س�ؤوال بغ�ض النظر عن من�صبه وهو ما اظهرته يف
ت�رصفها بالنيابة عن كل امل�س�ؤولني الذين ي�ؤمنون
باالن�سانية اوال يف كل العامل .فقد اظهرت قوة بال
حدود لكن باالن�سانية ولي�س باحلديد وال باجليو�ش.
الغريب يف امر نيوزيلندا اميانها بقدرة املر�أة
على القيادة �إذ ان جا�سيندا هي ثالث امر�أة تتولى
املن�صب بعد جيني �شيبلي « »1999-1997وهيلني
كالريك «باالنتخاب» للفرتة من  .2008-1999تعترب
جا�سيندا ا�صغر رئي�سة وزراء يف بلدها على مدى 150
عاما .ورائع هو قرار ادارة ملعب وميبلي اللندين لكرة
القدم بوقوف اجلمهور حدادا على ارواح ال�شهداء كما
كان عظيما جدا موقف جمل�س حقوق االن�سان التابع
لالمم املتحدة يف انتقاده لالحتاد الدويل لألعاب
القوى ب�ش�أن القواعد اجلديدة املثرية للجدل حول
م�ستويات الت�ستو�ستريون لدى الريا�ضيات وهو
هرمون موجود لدى الرجال وتقويته عند الن�ساء
متنحهن قوة م�ضاعفة حتقق لهن التفوق يف ال�سباقات
وااللعاب .فقط يحزنني ان توا�صل طهران التطوع يف
تقدمي املربرات لإ�رسائيل والواليات املتحدة لتدمري
املنطقة بحجة مواجهة النفوذ والوجود االيراين يف
العراق و�سورية واليمن ولبنان.

• جحا

مصر :كشف أثري فرعوني باألقصر
يعود إلى  3500عام

مواقيت
الصالة

الفجر  3.54الشروق  5.17الظهر  11.47العصر  3.22المغرب  6.17العشاء 7.37

«الصحة» تنفي سرقة أعضاء
متوفى في «الصباح»
نفت وزارة ال�صحة� ،أم�س ،ما مت تداوله يف بع�ض
مواقع التوا�صل االجتماعي ب�ش�أن �رسقة �أع�ضاء
ب�رشية ملتوفى يف منطقة ال�صباح ال�صحية.
و�أك��دت ال��وزارة يف بيان �صحايف �أن هذه الأخبار
«عارية عن ال�صحة» وال �أ�سا�س لها الفتة �إلى �أن مثل
تلك الأخبار ت�سيء �إلى اخلدمات ال�صحية و�سمعة
الكويت و�سمعة ق�سم زراعة الأع�ضاء الذي ي�سعى
�إلى توفري الأع�ضاء لإنقاذ حياة املر�ضى .و�شددت

إساءة معاملة الطفل

إنسان آلي لتوصيل الطلبات في فرنسا
تعتزم جمموعة فرن�سية �شهرية
ت��دي��ر متاجر ك��ب�يرة ،ا�ستخدام
�أجهزة الإن�سان الآيل لنقل الطعام
�إلى العمالء يف باري�س.
و�ستجرب �سل�سلة متاجر فرانربي
التابعة ملجموعة كازينو �أجهزة
ال��روب��وت لتو�صيل الطلبات يف
���ش��وارع ال��دائ��رة الثالثة ع�رشة
بباري�س مل��دة ع��ام ،مما �سيزيد
�سخونة ال�سباق على عمليات
التو�صيل الآلية مع �رشكات البيع
ب��ال��ت��ج��زئ��ة ع�بر الإن�ت�رن���ت مثل
�أمازون .ففي العا�صمة الفرن�سية،
حيث تدير �رشكة �أم���ازون خدمة

مل يحظ با�سم بعد ،التجربة بعد
موافقة �سلطات باري�س على �إجرائها
يف الدائرة الواقعة بجنوب �رشق
املدينة .وت�سري �أجهزة الروبوت
التي تعمل بالكهرباء على عجلتني
كبريتني وحتمل حقيبة ت�سع � 30أو
 40لرتا وميكنها اجلري ب�رسعة 25
كيلومرتا يف ال�ساعة.
ويف التجربة الأولية� ،ست�ستخدم
ف��ران�بري الإن�����س��ان الآيل داخ��ل
متجر حلمل امل�شرتيات للعمالء،
خا�صة كبار ال�سن �أو من لديهم
�إعاقة حركية ،ولنقل ال�سلع �إلى
منازلهم.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• ن ��ورة ن�ص��ار ال�ش��ري�ع��ان  74 -عام ًا � -شيعت -
الرجال :خيطان ق� 5شارع نا�رص اجلربي م،33
الن�ساء :الرحاب ق� 2ش 24م .47ت60000012 :
 .66064647• ن ��واف غ ��ازي ع�ق��اب ش�ب��اب ال�ق��ري�ف��ة  54 -عام ًا
 �شيع  -الرجال :العار�ضية ق� 1ش 4م،32الن�ساء :عبدالله املبارك ق� 3ش 321م .8ت:
.99814272 - 66808182
• فهد عبدالعزيز محمد الهديب  83 -عام ًا � -شيع
 الرجال :عبدالله ال�سامل ق� 2ش حمود يو�سفالن�صف م 39ديوان الغنيم ،الن�ساء :بيان ق6
�ش 3م .52ت.25383661 - 22518666 :
• محسن فالح عايد السبيعي  74 -عام ًا � -شيع -
الرجال� :سعد العبدالله ق 8ال�شارع العام 817
م ،1380الن�ساء :الواحة ق� 4ش 7م .1560ت:
.96696941 - 55190111 - 50312227

• هيا عبدالله عيسى املناعي ،زوجة حمد مبارك
حمد العجمي  83 -عام ًا � -شيعت  -الرجال:
ال��زه��راء ق� 4ش 410م ،18الن�ساء :عبدالله
املبارك ق� 4ش 410م .47ت- 51588827 :
.66273331
• ع �ب��دال��وه��اب محمد ص�ق��ر ال�ف�ه��د  78 -عام ًا -
�شيع  -الرجال :ديوان الفهد العديلية ق� 3شارع
�سامي املني�س مقابل ن��ادي كاظمة ،الن�ساء:
حطني ق� 1شارع  117منزل  .63ت60422281 :
 .22552516• غنيمة سعد جمع ة خلف ،زوجة مبارك �سامل
�صالح التواجر  78 -عام ًا  -الت�شييع التا�سعة
من �صباح اليوم  -الرجال :الق�صور ق� 1ش38
م ،1الن�ساء :عبدالله املبارك ق� 4ش 413م.97
ت.24360293 - 97879112 :

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

األدوية في «الصحة»

في إصابته باالكتئاب

على احرتامها والتزامها بالقانون الكويتي لزراعة
الأع�ضاء وجميع القوانني الدولية ملنع االجتار
بالأع�ضاء ,م�شرية �إلى �أنها �ستتخذ كافة الإجراءات
القانونية �ضد كل من �أ�ساء �إل��ى القطاع ال�صحي
وتداول مثل هذه الأخبار غري ال�صحيحة.
وكانت بع�ض مواقع التوا�صل االجتماعي تداولت �أخبارا
تفيد بوقوع �رسقة لأع�ضاء ب�رشية من �أحد املتوفني يف
ثالجة املوتى مبنطقة ال�صباح ال�صحية.

(�أم����ازون ب���رامي ن���او) للتو�صيل
ال�رسيع منذ ع��ام � ،2016أ�صبح
تو�صيل الطعام ب�رسعة و�سهولة
�ساحة معركة بني جتار التجزئة.
وقال جان بيري مو�شيه املدير يف
فرانربي عن اخلدمة التي �ستكون
باملجان �سي�سهل الآيل حياة �سكان
املدينة� ...سنجرب ثالثة �أجهزة
روب��وت يف هذا املتجر� .إذا جنح
الأمر فقد مند ا�ستخدامه �إلى متاجر
�أخرى لفرانربي“.
وجت����ري ف���ران�ب�ري و�رشيكتها
توينويل ،وه��ي �رشكة فرن�سية
�صغرية طورت الإن�سان الآيل الذي

ٍ
مرتش بإدارة تفتيش
القبض على وافد

في الصغر تتسبب

ادارة االعالن

97791097
 - 22458900داخلي 101

advertising@alshahedkw.com

�أكدت درا�سة �أن �إ�ساءة معاملة الطفل
قد ت�سبب تغريات ع�ضوية يف الدماغ
ت���ؤدي بدورها لزيادة احتماالت
�إ�صابتهباالكتئابيفالكرب.و�أجريت
الدرا�سة على �أ�شخا�ص يعانون من
حالة ا�ضطراب اكتئابي �شديد .وربط
الباحثون بني عن�رصين يف تاريخ
املر�ضى الذين حدث لديهم تغري
يف بنية الدماغ� :سوء املعاملة �أثناء
الطفولة واالكتئاب املتكرر احلاد.
وقال يف جامعة مون�سرت يف �أملانيا
د.نيل�س �أوبل �إنه «معروف منذ وقت
طويل جدا جدا �أن �صدمات الطفولة
عامل خطر رئي�سي من عوامل الإ�صابة
باالكتئاب و�أن �صدمات الطفولة
مرتبطة �أي�ضا بتغريات يف الدماغ».
و�أ�ضاف «ما فعلناه فعال هو �إظهار
�أن التغريات التي تطر�أ على املخ
مرتبطة ارتباطا مبا�رشا بالنتائج
الإكلينيكية .هذا هو اجلديد».

البرلمان األوروبي :تغريم

شركات اإلنترنت إذا لم

تحذف المحتوى المتطرف

�صوت الربملان الأوروبي �أم�س الأول
ل�صالح فر�ض غرامات على �رشكات
مثل «في�سبوك» و«جوجل» و«تويرت»
ت�صل �إل���ى �أرب��ع��ة يف امل��ئ��ة من
الإيرادات �إذا تقاع�ست با�ستمرار عن
�إزالة املحتوى املتطرف يف غ�ضون
�ساعة واح��دة من طلب ال�سلطات
و�سلط ال�ضوء ب�شكل �أكرب على
ذلكُ .
هذه الإج��راءات منذ البث املبا�رش
على في�سبوك مل�سلح وهو يقتل 50
�شخ�صا يف م�سجدين بنيوزيلندا يف
مار�س .و�صوت الربملان ب�أغلبية
� 308أ�صوات مقابل  204مع امتناع
 70ع��ن الت�صويت ل�صالح دعم
االقرتاح اخلا�ص بالت�صدي لإ�ساءة
ا�ستخدام خدمات اال�ست�ضافة على
الإن�ترن��ت «لأغ��را���ض �إرهابية».
وق��ال« :ال�رشكات التي تتقاع�س
ب�شكل منهجي وم�ستمر عن االلتزام
بالقانون قد تفر�ض عليها عقوبة
ت�صل �إلى �أربعة يف املئة من حجم
�إيراداتها العاملية».

البدالة
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

�أعلن الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون الرقابة الدوائية
والغذائية د.عبدالله البدر عن قيام رجال وزارة
الداخلية ب�إلقاء القب�ض على وافد يعمل يف ادارة
تفتي�ش االدوي���ة ب���وزارة ال�صحة خالف القوانني
واللوائح نظري تلقي الر�شوة املجرمة قانون ًا.
وذكر د.البدر يف ت�رصيح �صحايف �أن �إلقاء القب�ض جاء
بعد تقدمي �شكوى �ضد الوافد من قبل �أحد املراجعني
ملدير ادارة تفتي�ش االدوية ال�صيدالين عادل ال�سامل
بتلقيه ر�شوة ،حيث قام ال�سامل مبراقبته بالتن�سيق

مع وزارة الداخلية الى ان مت القب�ض عليه باجلرم
امل�شهود .و�أفاد ب�أن الوزارة حري�صة على مكافحة
الف�ساد تفعي ًال لتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء ال�شيخ
جابر املبارك ب�رضورة تتبع �أذرع الف�ساد يف م�ؤ�س�سات
الدولة والق�ضاء عليها .ودعا د.البدر �إلى عدم الرتدد
بالتوا�صل فور ًا مع امل�س�ؤولني املعنيني بالوزارة
للتعامل مع ه ��ؤالء املوظفني بالطرق القانونية
وب�رسية تامة ،مما يحفظ للبلد مقدراته وللقانون
هيبته.

للمرة األولى منذ  300عام

 ...الكشف عن «الدرج المقدس» في روما
�أزي��ل الغالف اخل�شبي الواقي عن
«الدرج املقد�س» الذي يعتقد بع�ض
الكاثوليك �أن امل�سيح �صعده يف
القد�س ،واملوجود يف روما حاليا
وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من
ثالثة قرون كما جرى ترميمه.
و�ستبقى ال�سالمل الرخامية وعددها
 28مك�شوفة م�ؤقتا لي�صعدها الزوار
على �أيديهم وركبهم قبل تغطيتها
مرة �أخرى يف يونيو.
وتقول الروايات �إن الدرج ،املعروف

با�سم «�سكاال �سانكتا» ،كان جزءا من
ق�رص بيالط�س البنطي يف القد�س
وجرى نقله �إلى روما يف عام 326
على يد القدي�سة هيلينا ،والدة
الإم�براط��ور ال��روم��اين ق�سطنطني،
بعد �أن اعتنقت امل�سيحية.
لكن بع�ض العلماء يعتقدون �أن
الدرج لي�س �سوى جزء من �أ�سطورة
�أو ن�سخة طبق الأ�صل من �سالمل ق�رص
بيالط�س .و�أم��ر البابا �إينو�سنت
الثالث ع�رش بتغطية الدرج باخل�شب

يف عام  1723حلمايته من التلف.
وقال الأب فران�شي�سكو جويرا ،خادم
الدرج املقد�س ،الذي يزوره مئات
الآالف من احلجاج كل عام «ر�أينا
هذه الدرجات ب��ارزة بطريقة غري
معتادة متاما .لقد نقبت عنها �أقدام
احلجاج حرفيا».
وحت��ت اخل�شب ،وج��د املرممون
عمالت معدنية و���ص��ورا وم�سابح
ومالحظات �صغرية مكتوبة بخط اليد
ودعوات تركت على مر ال�سنني.

• الزوار يصعدون الدرج على أيديهم وركبهم

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

�أعلنت وزارة الآثار امل�رصية� ،أم�س ،عن ك�شفني �أثريني مهمني يف مدينة
الأق�رص ب�صعيد م�رص ،يعود عمرهما �إلى � 3500سنة على الأقل.
و�شمل الك�شف الأثري ،مقربة عمرها � 3500سنة ،مبنطقة ذراع �أبو
النجا يف الرب الغربي ،حيث ب��د�أت �أعمال احلفر اخلا�صة بها يف
�أغ�سط�س .2018
وركزت احلفريات على منطقة جبلية بها تل ي�صل لنحو  450مرت ًا مكعب ًا
من الردم ،و�أ�سفر الك�شف عن �أكرب مقربة يف جبانة غرب طيبة.
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القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

التوزيع واالشتراكات
تلفون22458170 :
الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

الشكاوى

22458460
22412015
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22412017

22458163

