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زهيريات

العصفورة

مولود وزنه  258غرام ًا يغادر المستشفى بصحة جيدة

أرج����ع أس��ي��ر ع��ل��ي��ه��م ال��ح��ك��م واح���د
ع��ش��رون ي��ح��ك��ون وال��ل��ي منتبه واح��د

غادر ر�ضيع ياباين ُولد قبل الأوان بوزن  258غراما امل�ست�شفى
بعد � 6أ�شهر ون�صف ال�شهر يف وحدة للعناية املركزة حلديثي
الوالدة .و�أعلن امل�ست�شفى الذي اعتنى به� ،أن الطفل «ريو�سوك
�سيكيا» ُولد بعملية قي�رصية بعد � 22أ�سبوعا من احلمل ب�سبب
تعر�ض والدته الرتفاع يف �ضغط الدم ناجت عن احلمل.ويزن
املولود اجلديد حاليا �أكرث من  3كيلوغرامات ،وقالت
والدته« :ي�رشب احلليب ونتمكن من حتميمه� ..أنا �سعيدة
للغاية لر�ؤيته يكرب».وحتى الآن ،كان �أ�صغر طفل خديج يزن
 268غراما ،يابانيا �أي�ضا ،ترك امل�ست�شفى كيو يف طوكيو يف
جيدة.و�سجلت حاالت مماثلة يف
فرباير�/شباط وكانت �صحته
ُ
�أملانيا عام « 2009مولود وزنه  274غراما» ،ويف اليابان
عام « 2009مولود وزنه  297غراما» ،وعام « 2011مولود
وزنه  294غراما ،وعام « 2015مولود وزنه  289غراما»،
وفقا ل�سجل دويل حتتفظ به جامعة «�أيوا» الأمريكية.وبني
الفتيات� ،سجلت �أ�صغر والدة على قيد احلياة يف �أملانيا عام
 2015بوزن بلغ  252غراما.

جفته وجافني وجافيته فالنقل واحد
ه��رج وم���رج م��ن قبيل الحكم ياذيني
• عي�سى القطامي

بالعربي

عادل السنهوري

زيارة سرية
قيادي طلب من مديري اإلدارات
«االستعداد» لزيارتهم في مواقع
العمل ،إال أن أحدهم فضح األمر!

حكايات

• املولود مع والدته

غزال ...وصادوه!

صباح األحمد« ..أمير اإلنسانية والسالم»

ادعى «غزال» أنه «ما ينصاد» مهما كان

�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد �أمري البالد ي�ستحق �أكرث من
تكرمي عاملي ،فهو عن جدارة وامتياز «�أمري الإن�سانية وال�سالم»،
وهذا هو دور طبيعي لدولة الكويت يف دعم التنمية وال�سالم
وامل�ساعدات االن�سانية حول العامل.
يف �سبتمرب  2014كرمته الأمم املتحدة و�أطلقت لقب «قائد العمل
الإن�ساين» على �صاحب ال�سمو �أمري البالد.
و يوم � 12أبريل � 2019أعلنت جمموعة البنك الدويل وتزامنا مع
انعقاد اجتماعات الربيع يف العا�صمة الأمريكية وا�شنطن تكرمي
�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد �أمري البالد ،تقديرا جلهود
�سموه يف دعم ال�سالم والتنمية وامل�ساعدات الإن�سانية يف املنطقة
والعامل.
وهذا لي�س غريبا عن الكويت و�أمريها وحكامها ال�سابقني .فال�شيخ
�صباح الأحمد هو خري خلف خلري �سلف وامتداد لنهج دولة مل تتخل
�أو تتخلف عن دعم ال�صديق وال�شقيق واغاثة املحتاج والفقري يف
كل مكان يف العامل.
والأيادي البي�ضاء لل�شقيقة الكويت ب�صماتها وا�ضحة يف كل مكان
داخل الدول العربية على مدار �سنوات طويلة من املحيط الى اخلليج
منذ البعثات الطبية والتعليمية الكويتية للدول املجاورة �أو الدعم
املايل واالن�ساين للدول ال�شقيقة وال�صديقة يف املنطقة والعامل.
من هنا ي�أتي تكرمي �أمري دولة الكويت �سمو ال�شيخ �صباح الأحمد
ال�صباح لدوره الريادي يف دعم جهود التنمية الدولية �سواء على
امل�ستوى الوطني من خالل التمويل الذي تقدمه دولة الكويت ب�شكل
مبا�رش عن طريق ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية
والذي ت�ستفيد منها اكرث من  100دولة من دول العامل ،وكذلك
مل�ساهمات دولة الكويت من خالل امل�ؤ�س�سات االقليمية والدولية
ومنها م�ؤ�س�سة التنمية الدولية والتي تعترب احدى امل�ؤ�س�سات
املهمة يف جمموعة البنك الدويل واملعنية بتقدمي امل�ساعدات
والقرو�ض لدعم التنمية يف دول العامل.
والهیئات واجلهات الكویتیة لديها ن�شاط متوا�صل يف تقدمی
امل�ساعدات الإن�سانیة يف مناطق خمتلفة من العامل من �أجل توفری
الدعم وبذل اجلهود الهادفة �إلى التخفیف من املعاناة الب�رشیة.
ویرتكز اهتمام امل�ساعدات الكویتیة على جهود التعمری ودعم و�ضع
ا�سرتاتیجیات متكاملة وم�ساعدة خمتلف املحتاجنی يف الفرتة ما
بنی الإغاثة وحتى �إر�ساء �أ�س�س التنمیة امل�ستدامة.
وتبدو االي��ادي الكويتية البي�ضاء يف العراق ولل�شعب اليمني
والفل�سطيني وال�سوري وال�شعوب الآ�سيوية والأفريقية التي تعاين
من �صعوبة و�شظف العي�ش �أو تتعر�ض للمعاناة نتيجة لظروف
طبيعية �صعبة .فطوبى ل�صناع اخلري وال�سالم�..أطال الله يف عمر
الأمري.

األمر وانه «صعب المنال» وما راح أحد
يقترب منه أو حتى يفكر بازعاجه!

إال أن ق��روداً ق��رروا ودون سابق إنذار
االقتراب منه و«التهويش» له ،حتى
اختض بطنه ،وصار يهذي« :شمعنى
أنا ...ليش مو رفيجي الغزال الثاني اللي
ما أحد اقترب منه».
قرد من القرود طمأن الغزال األول بقوله:
أنت األول ...والدور على الغزال الثاني،
بس خله يستأنس جم يوم!
الغزال ابتسم وقال :خاربة ..خاربة!

• جحا
غواص أنقذ «فتية الكهف»
يلقى مصيراً مماث ً
ال

بعد �أكرث من يوم ق�ضاه حتت الأر�ض حما�رص ًا يف كهف ،جنحت عملية �إنقاذ لغوا�ص
بريطاين� ،شارك يف �إخراج � 12صبي ًا ومدربهم لكرة القدم من كهف غمرته املياه
يف تايالند العام املا�ضي.
وكان جو�ش برات�شلي ف�شل يف العودة �إلى ال�سطح مع بقية زمالئه بعد خروجهم
من كهف يف مقاطعة جاك�سون بوالية بوالية تيني�سي الأمريكية نحو ال�ساعة الـ3
م�ساء الثالثاء.
وبعد عدة حماوالت للعثور عليه� ،أبلغ زمال�ؤه الغوا�صون خدمات الطوارئ نحو ال�ساعة
الـ� 1صباحا بالتوقيت املحلي «� 7صباحا بتوقيت غرينت�ش» �صباح الأربعاء.
ويف وقت الحق ،و�صل غوا�صون حمرتفون من �أركن�سا�س وفلوريدا ،وبد�أت عملية
الإنقاذ نحو ال�ساعة الـ 6م�ساء الأربعاء ،وقالت ال�سلطات �إنّ ه متّ �إنقاذه بنجاح
بعد نحو �ساعة.

مواقيت الفجر  3.54الشروق  5.17الظهر  11.47العصر  3.22المغرب  6.17العشاء 7.38
الصالة

لندن :إجراءات أمنية تجاه تخطيط

إنقاذ  3أحداث من الغرق في «البالجات»

«فيديو» قاد رجال األمن
إلى ضبط  5متعاطين

أنصار البيئة إلغالق مطار هيثرو

في العمرية

كتب حم�سن الهيلم:

ت��ت��خ��ذ �أج���ه���زة الأم���ن
الربيطانية �إج���راءات
م�شددة لإف�شال خطط
�أن�صار البيئة لإغالق
م��ط��ار ه��ي�ثرو ،حيث
�أعلنت �رشطة العا�صمة
�أنها �ستن�رش يف املطار
عدد ًا كبري ًا من ال�ضباط
ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى قوة
���س��ت��ت��خ��ذ «خ���ط���وات
حازمة» بحق �أي متظاهر
���س��ي��ح��اول «الت�سبب
باال�ضطرابات».
وا���س��ت��ق��دم��ت ال�رشطة
ت������ع������زي������زات م���ن
وي���ل���ز ل��ل��ت��ع��ام��ل مع
املحتجني.

�سقط �أم�س خم�سة متعاطني
يف العمرية ب�أيدي رجال
الأم��ن و�أحيلوا �إلى جهات
االخ���ت�������ص���ا����ص الت���خ���اذ
الإجراءات الالزمة ،كما مت
العثور بحوزتهم على �أدوات
ت�ستخدم يف التعاطي.
وكانت ال�سلطات الأمنية
ر�صدت فيديو متداو ً
ال عرب
و�سائل التوا�صل ،وقام
رج���ال الأم���ن يف حمافظة
ال��ف��روان��ي��ة ب��ب��ذل جهود
البحث والتحري ل�ضبط
اخل��ارج�ين ع��ن القانون
ومت���ك���ن���وا م���ن ���ض��ب��ط 5
�أ���ش��خ��ا���ص م��ن جن�سيات
خمتلفة «عماين وباك�ستاين
و�صومايل وكويتي و�سوري»
يف حالة تعاطي خمدرات
وع��ث�روا ب��ح��وزت��ه��م على
خم��درات و�أدوات ت�ستخدم
يف التعاطي ومتت �إحالتهم
الى جهة االخت�صا�ص.

• رجال األمن بالقرب من «أنصار البيئة»

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• ج��اس��م ع�ب��د غ �ل��وم م�ح�م��د  66 -عام ًا � -شيع -
ال��رج��ال :الرميثية ق 10م�سجد مقام�س،
الن�ساء :الرميثية ق� 9ش �أ�سامة بن زيد -ج93
م 38ح�سينية �أم البنني .ت- 97873638 :
.99652365

• زم � ��زم ح �س�ي�ن ع �ب ��دال �ك ��رمي اجل � ��ري � ��دان ،أرم� �ل ��ة سيد

عبدالناصر شير  62 -عام ًا � -شيعت  -الرجال:
املن�صورية ح�سينية امل�شموم ،الن�ساء:
الرميثية ق��� 9ش ب��و حنيفة ج 97م.7
ت.99376060 - 66414475 :
• م �ح �م��د م �س �ي��ب ع �ب��اس ع��زي��ز  67 -عام ًا � -شيع
 ال��رج��ال� :سلوى  -ح�سينية �سيد حممد���ش امل�سجد الأق�����ص��ى ،الن�ساء� :سلوى -
ح�سينية الإم��ام احل�سني .ت- 97666751 :
.66468740
• نسيم مبارك عبدالهادي عبدالله  71 -عام ًا � -شيع
 الرجال :القاد�سية �ش عبدالعزيز حممدالدعيج م ،68الن�ساء :كيفان ق� 3ش 37م.7
ت.99041840 - 98875575 :
• ع��دن��ان ي��وس��ف ح�س�ين ال��وت��ار  66 -عام ًا � -شيع
 -الرجال :ال�رسة ق� 5ش 13م ،31الن�ساء:

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

�صباح ال�سامل ق 11ال�شارع الثاين ج 17م.43
ت.66669093 - 67707034 :

• أثناء نقل أحد األحداث بسيارة اإلسعاف

• األحداث الثالثة بعد انقاذهم من الغرق

كتب حم�سن الهيلم:

�أنقذ رجال «الإطفاء البحري» ثالثة �أحداث كانوا ميار�سون
هواية ال�سباحة يف �شاطئ البالجات من الغرق .وكان مركز
ال�ساملية للإطفاء البحري لبى نداء ا�ستغاثة من مرتادي
�شاطئ البالجات ،حيث ذهب احد �أفراد املركز ال�ستطالع الأمر
من برج املراقبة ليتفاجئ بان هناك احد الأ�شخا�ص يغرق،
وعلى الفور قرع جر�س االنذار وتوجه للمكان زورق انقاذ
رقم 3وزورق انقاذ رقم 41بقيادة املقدم عبدالله احلنيان.
ومتكن رجال الإطفاء البحري من انقاذ ثالثة �أح��داث يف
اللحظات الأخرية ،حيث كان �أحدهم يف حالة غرق وبحالة

حرجة وكان زميله مم�سكا به ملحاولة انقاذه ،ولكنه منهك
من �شدة التعب لعدم وجود اي و�سيلة متكنهم من الطفو
فوق املاء ،وقد نزل اثنان من الغوا�صني وحملوهم للزورق
مع تقدمي اال�سعافات الأولية للم�صاب حلني و�صول فنيي
الطوارئ الطبية للمركز الذين نقلوهم للم�ست�شفى مع احد
رجال الإطفاء وهو الوكيل عريف جراح ال�شاعر بعد تعر�ضه
لإ�صابة خالل عملية االنقاذ.
ونا�شدت «الإطفاء» مرتادي البحر باتخاذ تدابري الأمن
وال�سالمة عند ال�سباحة يف ال�شواطئ والتي من �أهمها االطالع
على الن�رشات اجلوية للت�أكد من حالة ا�ستقرار اجلو وعدم
املغامرة بالنزول للبحر.

• خزنة صالح مرزوق املطيري ،زوجة مطلق عبدالله سلطان

اجلدعي  74 -عام ًا � -شيعت  -الرجال :العزاء
يف املقربة فقط ،الن�ساء� :صباح النا�رص ق2
�ش 5م .52ت.99389559 - 90999432 :

اإلفراج عن مغني الراب كوداك بالك

• بشرى متعب الدهمشي العنزي ،زوجة خلف عطالله الصليلي
 47 -عام ًا � -شيعت  -العزاء يف املقربة فقط.

بعد ضبطه بتهمة حيازة مخدرات

ت.94929932 - 67055997 :
• ق�م��اش��ة ع�ن�ب��ر ع�ب��دال�ل��ه امل�ل�ا  77 -عام ًا � -شيعت
 ال��رج��ال :ال��رو���ض��ة ق� 2صالة د�سمان،الن�ساء :عبدالله املبارك ق� 8ش 822م.9
ت.97979145 - 94990517 :

قالت �رشطة والية نيويورك �إنها �أفرجت عن مغني الراب كوداك بالك بعد
اعتقاله بتهمة حيازة خمدرات و�أ�سلحة �أثناء عبوره احلدود بني الواليات
املتحدة وكندا قرب �شالالت نياجرا.
وذكرت �رشطة نيويورك يف بيان يوم اخلمي�س �أن �أفرادا من �إدارة اجلمارك
واحلدود الأمريكية �أوقفوا بالك « 21عام ًا» على ج�رس لوي�ستون-كوين�ستون
الدويل �أثناء عودته �إلى الواليات املتحدة قادما من كندا.
وا�سم بالك احلقيقي بيل كابري وهو من �سكان مدينة مريامار بوالية
فلوريدا.
و�أفادت ال�رشطة ب�أنها �ألقت القب�ض على بالك ،الذي كان يقود �سيارة من
طراز كاديالك �إ�سكيليد ،وثالثة �آخرين كانوا يتبعونه يف �سيارة بور�ش
بتهمة حيازة خمدرات و�أ�سلحة.
وذكرت عدة و�سائل �إعالم بينها �شبكة «�سي�.إن�.إن» �أن بالك �أفرج عنه من
�سجن مقاطعة نياجرا بكفالة قدرها � 20ألف دوالر.

• لولوة صالح محمد الفوزان ،زوجة داود سليمان الفهد -
 56عام ًا � -شيعت  -الرجال :العزاء باملقربة
فقط ،الن�ساء :الزهراء جنوب ال�رسة ق4
�ش 411م.32
• زي �ن��ب ع �ب��دال �ل��ه ال �ع �ل��ي ،أرم �ل��ة م �ب��ارك امل �ج ��اوب 77 -
عام ًا � -شيعت  -الرجال :الرحاب ق� 2ش15
م ،49الن�ساء :ا�شبيلية ق� 1ش 137م.8
ت.55818181 :

ادارة االعالن

97791097
 - 22457800داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

• مغني الراب كوداك بالك

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

التوزيع واالشتراكات
تلفون22460300 - 22457800 :
داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

الشكاوى

22458460
22412015
22458170

22412014
22412017
22458163

