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القمامة تنذر بإعالن الحرب

خلك اذا شفته عايف عشرتك خله

بين الفلبين وكندا

واخ��ت��ر ص��دي��ق عيونه ن��اظ��ره خله
إن حدت وياك أو إن شاف بك خله

بعد �أن هدد الرئي�س الفلبيني ،رودريغو دوتريتي ،ب�إعالن احلرب على
كندا ،يف حال مل ت�سرتد الأخرية �أطنانً ا من القمامة نقلت �إلى العا�صمة
مانيال على مدار �أعوام� ،أكد ق�رص الرئا�سة الفلبيني �أم�س �أن مطلب الفلبني
من كند ًا ب�ش�أن هذه النفايات غري قابل للتفاو�ض.
وكانت قناة «�سي �إن �إن» الأمريكية قد نقلت على ل�سان دوتريتي قوله:
«�س�أر�سل حتذيرا �إلى كندا ،رمبا الأ�سبوع املقبل ،مفاده �أنه يتعني عليهم
�سحب هذه القمامة ،و�إال �سنعلن احلرب عليهم».
و�أ�ضاف« :ال �أفهم �سبب �أنهم يجعلوننا مك ًبا للنفايات» ،مرجحا �أنه «قد
يبحر �إلى كندا ليلقي بالنفايات هناك».
وكانت قد دخلت  103حاويات ت�ضم �ألفني و 450طنا من القمامة �إلى
الفلبني عن طريق البحر من كندا ،خالل الفرتة من  2013حتى .2014
ودخلت هذه احلاويات �إلى البالد باعتبارها خملفات بال�ستيكية لإعادة
التدوير� ،إال �أن مفت�شني يف الفلبني اكت�شفوا �أنها غري قابلة لإعادة
التدوير ،وتردد �أن احلاويات ت�ضم خملفات �إلكرتونية ومنزلية غري
قابلة لإعادة اال�ستخدام.

سدد خلولك وال هو كاشف لك سر
• مال الع�سعو�سي

بين السطور

د .هشام الديوان

العصفورة

إلغاء مهرجان في الهند

بسبب ثور خرج عن السيطرة

منع...الزيارات

ن�رش موقع «ديلي ميل» �أم�س ،مقطع فيديو
مروعا خلروج ثور �ضخم عن ال�سيطرة،
ً
خالل مهرجان بالهند.
وطب ًقا لو�سائل الإع�لام املحلية ،وقع
احلادث �أثناء �أحد املهرجانات الدينية
بالهند ،حيث من التقاليد �أن ميتطي �أحد
الرجال الثور و�سط ح�شود كبرية وي�ؤدي
رق�صة ما خالل االحتفال.
وخ�لال الفيديو ،وبينما ميتطي الرجل
ال��ذي يرتدي مالب�س احتفالية الثور،
يخرج احليوان عن ال�سيطرة ويتخل�ص من
الرجل الذي وقع على الأر�ض ،قبل �أن يقوم
الثور بده�س عدد من الأ�شخا�ص اجلال�سني
على الأر���ض .وكاد الثور ال�ضخم يده�س
ر�أ�س فتاة �صغرية قبل �أن ت�سحبها والدتها
ب�رسعة ،وقالت البيانات ال�صحافية
الهندية� ،إنه مل ي�صب �أحد بجروح خطرية
يف احلادث الذي وقع مبدينة نيودلهي،
و�أنه مت �إلغاء االحتفال.

وكيل وزارة أمر بمنع مديري اإلدارات من

استقبال المعارف واألصدقاء في مكاتبهم،
وذلك بعد تفشي ظاهرة إنجاز معامالت

المقربين ،ومنع استقبال عامة المراجعين.

حكايات

حسابات ...غزالن!

التحول الجنسي

طلب «غ��زال» من ق��رود مأجورين،تلميعه

ل�ست يف �سن ت�سمح يل باال�ستفادة من ترويج �أمر ال
يقبله عاملنا العربي حتى و�إن عا�ش البع�ض منا يف
الغرب ال��ذي ي�سمح بذلك .نحن وحدنا من يعترب
ق�ضية اجلن�س بكل معاين هذه الكلمة ،ق�صة حياة او
موت .يف باري�س تعر�ضت امر�أة متحولة جن�سيا الى
اعتداء من مواطن فرن�سي من ا�صل عربي .فيل�سوف
فرن�سي قال يف القناة الفرن�سية اخلام�سة� :إنه ال يوجد
يف كوكبنا جن�سان :امل�ؤنث واملذكر ،بل تدرجات
بينهما ،والتحول اجلن�سي ظاهرة طبيعية و�شجاعة.
وما من �أنثى �أو ذكر حق ًا ،بل عدة �أنواع متحولة عن
ذلك الت�صنيف القدمي.
ت�شغل بايل ق�ضية فل�سطني والطفولة ال�ضائعة من
اجيال من الفل�سطينيني الذين اكمل الرئي�س االمريكي
احل��ايل دونالد ترامب الإجهاز عليهم بدماء باردة
عندما �صادر منهم القد�س و�شجع احلكومة اليمينية
املتطرفة التي حتكم دويلة االحتالل حاليا  ،على
القتل والبط�ش واالعتقال وهدم بيوت العرب وم�صادرة
عقاراتهم ومزارعهم و�إقامة املزيد من امل�ستوطنات
عليها يف القد�س ويف ال�ضفة الغربية  .ي�شغل بايل ان
 ٪ 78من العرب فقراء وفق ًا للمعايري الدولية و٪ 64
منهم يتبنون التطرف ثقافة و % 64عاطلون عن العمل
و % 88غري را�ضني ال على �أنف�سهم وال على دولهم وال
على العامل و % 99منهم ناقمون على كل الب�رش يف
كل مكان .ي�شغل بايل العراق الذي مل تهن�أ �أجيال منه
باالمان منذ �أول الثمانينات والى اليوم مثل بقية دول
املنطقة ,ومل تنعم بخريات النفط وهو نعمة نا�ضبة.
وان�شغل مت�أملا من ج��راء تراجع العلم واملعرفة
يف العامل العربي وزوال ع�رص �إجن��اب الفال�سفة
وكبار ال�شعراء وال�صناعيني والتجار واملكت�شفني
واملخرتعني والعباقرة .اجلهل م�صيبة والأمية م�صيبة
والك�سل كارثة والعمل عبادة �إال انها يف نظر العموم
مل تعد كذلك  .بعد هذا من حقهم ان ين�شغلوا بالتحول
اجلن�سي وك�أنه اختيار ال قدر يفر�ض على االن�سان
مثل ا�سمه وا�صله ودينه ومذهبه ولون ب�رشته ولغته
وم�ستواه العقلي .ملاذا ال ين�شغلون ب�أمر ترامب مثال
ماداموا غري قادرين على التفكري بالفقراء وااليتام
واالرامل واملر�ضى امليئو�س من �شفائهم؟

بالماء والصابون ،والشامبو ،بعد ان وجد
نفسه ،بال غطاء،وقال لهم« :راح اعطيكم

اللي تبونه ،بس ضبطوني»!

ال���ق���رود ال��م��أج��ورون،ت��ه��اوش��وا فيما

بينهم،فاتهم بعضهم ،اآلخرين ،بأنهم

يشتغلون م��ن ورائ��ه��م،وان هناك ق��ردا
يبتلع جزءاً من المقسوم،فقرروا تخفيض

أسعارهم،لقطع الطريق على اللي يخون
فيهم ،ويعقد الصفقات دون علمهم ،ثم

يدعي انه ما حصل على شيء»!

ال���غ���زال اب��ت��ل��ش م��ع ال���ق���رود ،ك��ل ي��وم
هوشة،فهددهم بالتخلي عن خدماتهم،
واللجوء إلى قرود جدد!
...شغل طرارة علنية!

االستغناء عن وجبة الفطور يزيد

من خطر اإلصابة بأمراض القلب

مواقيت
الصالة

الفجر  3.47الشروق  5.11الظهر  11.46العصر  3.21المغرب  6.21العشاء 7.43

الباعة الجائلون في شوارع الكويت

الصين :اكتشاف رقعة

شطرنج عمرها أكثر
من ألف سنة

• ظاهرة الباعة اجلائلني في شوارع الكويت

تعد ظاهرة انت�شار الباعة اجلائلني عند تقاطعات
الطرق الرئي�سية والفرعية وال�ساحات العامة وبجانب
اال�سواق من الظواهر ال�سلبية يف املجتمع وت�ؤدي الى
تبعات �سيئة �صحيا واقت�صاديا واجتماعيا.
وغالبا ما تكون املواد الغذائية التي بحوزة ه�ؤالء
الباعة غري م�ستوفاة لال�شرتاطات ال�صحية وت�شكل

خطرا على ال�صحة ,ا�ضافة �إل��ى انتهاكهم حقوق
املالكني اال�صليني لتلك الب�ضائع.
ويقوم مفت�شو فريق الباعة اجلائلني وق�سم متابعة
�إ�شغاالت الطرق يف بلدية الكويت بجهود م�ضنية
ملواجهة هذه الظاهرة غري احل�ضارية �إميانا وحر�صا
منهم على تطبيق القانون وحماية امل�ستهلكني.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• عبدالعزيز خالد اجلناعي  68 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
ديوان القناعات ،الن�ساء� :صباح ال�سامل ق� 10ش1
ج 14م .35ت.97366623 - 66232654 :
• ناصر صالح سليمان املولي  52 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
الرو�ضة ق� 2صالة د�سمان ،الن�ساء :الظهر ق� 3ش6
م .26ت.69915058 - 66373611 :
• جمال ج��دي البغيلي  59 -عام ًا � -شيع  -ا�شبيلية ق2
�ش 205م .3ت.55564466 :
• رحيلة فالح مشعان الظفيري  81 -عام ًا � -شيعت  -الرجال:
خيمة بني ال�صناعية اجل��ه��راء والن�سيم ،الن�ساء:
عبدالله املبارك ق� 3ش 307م .22ت- 66535604 :
.97918774
• ليلى حاجي علي محمد دشتي ،زوجة عبداحلميد جا�سم
اال�ستاذ  46 -عام ًا  -الت�شييع التا�سعة من �صباح
اليوم  -الرجال :الدعية م�سجد البحارنة ق ،2الن�ساء:
الدعية ق� 1ش 11م .4ت.99830038 - 66777888 :
• أنور عبدالعزيز محمد الدوب  58 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
بيان ق� 5ش 2ج 1م ،52الن�ساء� :سلوى ق� 8ش5
م .366ت.98000294 - 99063426 :
• بروانة علي حسني سلطان  63 -عام ًا � -شيعت  -الرجال:
احل�سينية اجلديدة �رشق ،الن�ساء :القاد�سية ق� 9شارع

يو�سف العد�ساين م .10ت.99057929 :
• لطيفة عبدالله احمد الكندري� ،أرملة حممد �أحمد علي
�إبراهيم الكندري  71 -عام ًا  -الت�شييع بعد �صالة
ع�رص اليوم  -ال��رج��ال :جنوب ال�رسة حطني ق1
�ش 102م ،27الن�ساء :العقيلة ق� 4ش 415م .221ت:
.55221138
• أحمد عيسى عبدالكرمي الشرهان  96 -عام ًا  -الت�شييع
بعد �صالة ع�رص اليوم  -الرجال :القاد�سية ديوان
ال�رشهان ق� 9شارع القاهرة مقابل حويل ،الن�ساء:
مبارك الكبري ق� 6ش 17م .37ت- 94064488 :
.97271327
• ق��دري��ة م �ح �م��د طنطاوي� ،أرملة عبداللطيف حممد
عبدالر�سول حيات  72 -عام ًا  -الت�شييع التا�سعة
م��ن �صباح ال��ي��وم  -ال��رج��ال :ح�سينية عقيلة
الطالبني الرميثية مقابل ح�سينية �سيد حممد،
الن�ساء :اجلابرية ق� 6ش 7م .32ت- 99438090 :
.99641512
• أح�م��د إب��راه�ي��م فوليت علي  69 -عام ًا  -الت�شييع بعد
�صالة ع�رص اليوم  -الرجال :مبارك الكبري ق� 7ش15
م ،3الن�ساء :جابر الأحمد ق� 2ش 243م 321الدور
الأول .ت.96666102 - 65550574 :

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

• جحا

ادارة االعالن

97791097
 - 22458900داخلي 101
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�أعلنت ال�سلطات يف مقاطعة �سيت�شوان
جنوب غربي ال�صني اكت�شاف رقعة
�شطرجن يعود تاريخها �إل��ى عهد
مملكة «توبو» التبتية قبل �أكرث من
�ألف عام .وذكرت ال�سلطات يف بيان
�أم�س ان رقعة ال�شطرجن منحوتة على
�صخرة �ضخمة تزن حوايل طنني،
و�أنها كانت فى و�سط �سطحها.
و�أو�ضحت ان جانب الرقعة التبتية
مق�سم �إل��ى ع�رشة �أج��زاء ،ب�إجمايل
 100مربع ،وم�ساحة كل مربع حوالى
� 2.5سنتيمرت ،فيما مت حفر ثقبني
م�ستديرين ب�شكل غري مبا�رش على
رقعة ال�شطرجن ,ما ي�شري �إلى و�ضع
قطع �شطرجن.
وتعد مملكة «توبو» التبتية حوايل
 842 - 618نظاما متعدد الأع��راق
�أن�ش�أه �شعب توبو مع املجموعات
العرقية والقبائل الأخرى التي ت�سكن
ه�ضبة �شنجهاي  -التبت واملناطق
املحيطة بها.

�أكدت نتائج درا�سة جديدة �أن اال�ستغناء عن وجبة الفطور من �ش�أنه �أن
يزيد من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب بن�سبة كبرية جدا ،حيث قام
باحثون من جامعة «�آيوا» الأمريكية بتحليل بيانات  6550فردا ،ممن
تزيد �أعمارهم عن  40عاما ،على مدى � 18سنة تقريبا.
وتبني من اال�ستطالعات �أن معظم من �أجريت عليهم االختبارات
يتناولون وجبة الإفطار يوميا� ،إال �أن منهم من مل يتناولها �أبدا.
ووجد فريق البحث �صلة وا�ضحة بني عادات الإفطار وخماطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب ،رغم وجود بع�ض املحاذير.
وتبني �أن �أولئك الذين تخطوا تناول الطعام يف ال�صباح �أكرث عر�ضة
بن�سبة كبرية جدا للإ�صابة ب�أزمات قلبية.

إصابة إطفائي واختناق سيدة

في حريقين بـ«الواحة» ومدينة صباح األحمد
كتب حم�سن الهيلم:

فتاة بال يدين تفوز
بمسابقة للخط

�شهدت م�سابقة لتنمية مهارات فن
اخلط والكتابة اليدوية ،فوز فتاة
تبلغ من العمر ع�رش �سنوات ،ولدت
من دون يدين ،وفق ما ذكر موقع جملة
«تامي» الأمريكية.
وتعتمد الفتاة �سارة هين�سلي  -وهي
فتاة يف ال�صف الثالث من فريدريك
ماريالند -يف كتابتها على و�ضع القلم
بني مع�صميها ،حيث تدربت على الأمر
مب�ساعدة معلمتها ،وا�ستطاعت �أن
جتيد الكتابة بهذه الطريقة ب�رسعة.
وخالل امل�سابقة ،لفتت �سارة انتباه
جلنة التحكيم ،وه��و م��ا جعلهم
مينحونها جائزة «نيكوال ماك�سيم»
اخلا�صة بامل�سابقة وال��ت��ي متنح
مل�شرتك من ذوي الإعاقات اجل�سدية
�أو العقلية.
وتعليقا على فوزها ،قالت �سارة �إنها
تريد حتفيز غريها من الأطفال ممن
يعانون �إعاقات �شبيهة بتلك التي
تعانيها ،م�ضيفة�« :إذا حاولتم ب�أق�صى
طاقاتكم ف�ست�ستطيعون حتقيق �أي
�شيء تريدونه».

البدالة
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

• رجل �إطفاء يف موقع احلريق

تحذيرات من تفشي «الحصبة»
على مستوى العالم
�أفاد تقرير للأمم املتحدة �أم�س ب�أن
�أك�ثر من  20مليون طفل �سنويا مل
يح�صلوا على لقاح احل�صبة يف �شتى
�أنحاء العامل خالل ال�سنوات الثماين
املا�ضية ,مما ميهد طريقا للإ�صابة
بفريو�س ي�سبب يف الوقت الراهن حاالت
تف�ش للمر�ض على م�ستوى العامل.
وقالت املديرة التنفيذية ملنظمة الأمم
املتحدة للطفولة (يوني�سف) هرنييتا
فور»�سيجد فريو�س احل�صبة دائما �أطفاال
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سكرتير التحرير
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رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

�سيطرت فرق الإطفاء على حريقني،
اندلعا يف منزلني يف منطقة الواحة
باجلهراء ومدينة �صباح الأحمد،
وت�سببا يف �إ�صابة �إطفائي واختناق
�سيدة.
وكانت عمليات االدارة العامة لالطفاء
تلقت بالغ ًا بن�شوب حريق بالواحة،
�أم�س ،فتحرك عنا�رص مراكز اطفاء
اجل��ه��راء واحل���ريف للتعامل معه
بقيادة الرائد م�شعل عقلة ،وعند
و�صولهم ،تبني �أنه �أتى على غرفة
وامتد ال��ى املنزل امل��ج��اور ،ومت
اخالء املنزلني ،ومكافحة النريان
واحلد من انت�شارها ،وذكر م�صدر
�إطفائي انه �أثناء املكافحة �أ�صيب
�إطفائي ومت نقله الى امل�ست�شفى من
قبل فنيي الطوارئ الطبية ،وجار
التحقيق ملعرفة �أ���س��ب��اب ان��دالع
النريان.
و�أف��اد امل�صدر ب��أن احلريق الثاين
ن�شب يف غرفة معي�شة ب�أحد املنازل
الكائنة يف مدينة �صباح الأحمد،
ومتكنت فرق مركزي الكوت والوفرة
بقيادة املقدم �أحمد احلمادي ،من
ال�سيطرة عليه ،م�شريا الى انه �أدى
ال��ى اختناق �سيدة مت نقلها الى
امل�ست�شفى.

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

مل يتلقوا اللقاح ...الأر�ض اخل�صبة
لب�ؤر تف�شي احل�صبة التي ن�شهدها الآن
يف العامل مت متهيدها قبل �سنوات“.
وذكر تقرير يوني�سف �أن نحو 169
مليون طفل مل يتلقوا اجلرعة الأولى
من لقاح احل�صبة بني عامي 2010
و ،2017وهو ما يعادل  21.2مليون
يف العام يف املتو�سط.
وت��ف��ي��د ب��ي��ان��ات ملنظمة ال�صحة
ال��ع��امل��ي��ة ب����أن زي����ادة القابلية

للإ�صابة باملر�ض �أدت �إلى ارتفاع
ح��االت ع��دوى احل�صبة �إل��ى �أربعة
�أمثالها تقريبا يف الربع الأول من
عام  ،2019مقارنة بنف�س الفرتة يف
عام � ،2018إلى  112163حالة.
وقالت يوني�سف �إن نحو � 110آالف
�شخ�ص ،معظمهم �أط��ف��ال ،لقوا
حتفهم يف عام  2017ب�سبب احل�صبة
وهو ارتفاع ن�سبته  ٪ 22عن العام
ال�سابق.
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