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دراسة تحذر من اإلفراط
في تناول القهوة

«األوقاف» 3 :إصابات طفيفة إثر سقوط
قطع من ديكور مسجد في الجهراء

يا باهي الخد وصلك صوبنا عوده
ال اتعذب الروح ارحم من ذوى عوده

كتب �أحمد يون�س:

يا منية القلب عندي صدتك عوده

هجرت أنا الزاد من فرقاك يا خلي

�أعلن وكيل وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية امل�ساعد ل�ش�ؤون
امل�ساجد �إبراهيم اخلزي ،تعر�ض ثالثة م�صلني يف �أحد م�ساجد
منطقة العيون التابعة ملحافظة اجلهراء لإ�صابات طفيفة
نتيجة �سقوط قطع من ديكور احلرم يف امل�سجد.
وقال انه مت اتخاذ قرار �إغالق احلرم يف م�سجد «اخلزاعي» ملدة
�أ�سبوع للت�أكد من �سالمة الديكور و�ضمان �سالمة امل�صلني.
و�أ�ضاف اخلزي انه حر�صا من ال��وزارة على ا�ستمرار �إقامة
ال�صالة يف امل�سجد وذلك ت�سهيال على امل�صلني ف�ستقام ال�صالة
يف حو�ش امل�سجد.
و�أ�شار يف الوقت ذاته �إلى تكليف �إدارة م�ساجد اجلهراء بدرا�سة
�أ�سباب ال�سقوط ورفع التقرير والقيام ب�إجراء الإ�صالحات
الالزمة �إ�ضافة �إلى الت�أكد من �سالمة بقية الأ�سقف وذلك حر�صا
على �سالمة وراحة امل�صلني وعدم تكرار هذه احلوادث.

• من�صور اخلرقاوي

من وحي القلم

عويد الصليلي

العصفورة
جولة رمضانية

حذرت درا�سة طبية من �أن �رشب � 6أك��واب من القهوة
�أو �أكرث يوميا قد يكون �ضارا ويزيد من خطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب بن�سبة ت�صل �إلى  ،% 22وفق �أحدث
الأبحاث الطبية التي �أجريت يف هذا ال�صدد ون�رشت يف
عدد مايو من املجلة الأمريكية للتغذية ال�رسيرية.
و�أ�شارت البيانات �إلى �أن هناك واح��دا من بني كل 6
�أ�شخا�ص م�صاب ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية،
و�أن هناك واح��دا من بني املر�ضى يلقى حتفه كل 12
دقيقة ب�سبب �أمرا�ض القلب ،ووفقا «ملنظمة ال�صحة
العاملية» ،ف�إن �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية تعد
ال�سبب الرئي�سي للوفاة حول العامل ،ولكنها من �أكرث
الأمرا�ض التي ميكن الوقاية منها.
وقال الأ�ستاذ يف املركز الأ�سرتايل لل�صحة الدقيقة د.
«�أجن ت�شو»� ،إنه يف �إطار �أبحاثه التي �شملت العالقة
بني ا�ستهالك القهوة على املدى الطويل و�أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية ،ت�أكد �أن اال�ستهالك املتزايد للكافيني
ي�ؤدي �إلى رفع �ضغط الدم ،وهو �أحد العوامل الهامة
واحليوية امل�سببة لأمرا�ض القلب ،وتعد هذه الدرا�سة
الأول��ى من نوعها التي يتم فيها و�ضع حد �أعلى �آمن
ال�ستهالك القهوة و�صحة القلب والأوعية الدموية.

قام قيادي بجولة مفاجئة شملت
إدارات خدمات  ,فلم يجد ثالثة

مدراء وأمر باتخاذ اجراءات عاجلة
ضدهم.

حكايات

رسائل الفنان سعد الفرج المبطنة

قرد ...مقرود!

الفن ر�سالة �سامية ،ا�ستخدم منذ القدم للمحافظة على
التاريخ وال�تراث والثقافة ون�رش العلم والأدب عرب
الأج��ي��ال  ،حيث ارتقت �شعوب ودول من خ�لال الفن
الراقي والذي يهدف �إلى النهو�ض باملجتمعات والأفراد
 ،ف�سادت الكثري من احل�ضارات والأمم وبادت ح�ضارات
�أخرى حاربت التطور والتقدم.
حكومات الكويت والدول العربية اهتمت يف مطلع القرن
املا�ضي بتقدمي الدعم املايل واملعنوي لإنتاج �أفالم
وم�سل�سالت تاريخية واجتماعية ت�سطر �صفحات املا�ضي
واحلا�رض على وزن افالم «الر�سالة» «وعمر املختار»
وم�سل�سالت «ودرب الزلق» «و�شحفان القطو» وغريها من
ابداعات الزالت حا�رضة يف �أذهان اجلميع ،بالإ�ضافة �إلى
�إبداعات م�ؤ�س�سة الإنتاج الرباجمي امل�شرتك لدول جمل�س
التعاون والتي عملت على �إحياء الرتاث اخلليجي والعربي
والإ�سالمي واالرتقاء مب�ستوى الإنتاج الفني للربامج من
خالل �إنتاج امل�سل�سالت التعليمية مثل «افتح يا �سم�سم»
و«�سالمتك» وغريها ،والتي حققت �شهرة وجناح ًا منقطع
النظري.
يف ف�ترة الت�سعينات وبعد ظهور القنوات الف�ضائية
اخلا�صة ت�سابق املنتجون ومالك القنوات على �إنتاج �أكرب
قدر ممكن من امل�سل�سالت والأفالم وامل�رسحيات الهابطة
حتى يتم اال�ستحواذ على �أكرب قدر من �إعالنات ال�رشكات يف
تلك القنوات ،فح�صل االنحدار واالنزالق وحتول الفن �إلى
ب�ضاعة تركز على حتريك الغرائز ون�رش �سلبيات املجتمع
وحتولت الكوميديا �إلى كوميديا �شتم وهمز وملز.
عمالق الفن النجم �سعد الفرج ما زال يحمل يف جعبته
ر�سالة الفن ال�سامية ،فقد خرج علينا بحلقة نقا�شية
ليقول عن التاريخ ما مل يجر�ؤ �أح��د قبله على قوله
وليغري من خالل حديثه ال�صورة الذهنية التي ر�سمها
التجار عن تاريخ البالد ،حيث �رشح الفرج وو�صف ما
كان يحدث لأبناء ال�شعب من ابتزاز واذالل ب�سبب ج�شع
التجار �آنذاك .
�سعد الفرج ج�سد من خالل �أدائه �أدواره م�ؤخر ًا للخطر الذي
يحدق بال�شعب الكويتي من فئة ج�شعة تريد اال�ستحواذ
على كل �شيء يف البلد وتدمريه مل�صلحتها دون بقية �أفراد
ال�شعب ،و�أو�صل ر�سائل مبطنة مفادها �أن املرحلة التي
و�صلنا لها تتطلب االنتباه واحلذر فالتجارة والإدارة يف
الكويت حمتكرة لفئة قليلة متنفذة تتحكم وتدير البلد
دون �شعور خلطر تلك الفئة على م�ستقبل البالد  ،فهل من
متعظ لر�سائل الفرج املبطنة؟

ظن «قرد» أنه قادر على انقاذ «غزالة»
من «ورطتها» ,فسارع إلى «موقعها»
وقال لها :اطمئني ...ال تخافي ,أنا وياج
في السراء والضراء ,سأعمل بكل ما

في وسعي من أجل انقاذك!

الغزالة تنفست الصعداء وشعرت

بأمان ,وأبلغت الغزالن بأن «أمورها
طيبة» وما حصل سيتم عالجه بأسرع
وقت.

«القرد» باع الغزالة و«صك تلفونه»
بناء على نصيحة «غزال» عارف بالوي

الغزالة ,ولم يرد على اتصاالتها!
 ...فكي عمرج الحين يا غزالة!

أميركا تمنع استيراد الكالب من مصر

«واتساب» يدعو إلى

تحديث التطبيق بعد

بالغ عن برنامج تجسس

والتعامل مع الأحداث الطارئة وتدريب فنيي الطوارئ
الطبية على عملية فرز امل�صابني.
و�أك��د على �أهمية �إج��راء التمرين العملي من �أجل
االرتقاء بطرق التعامل مع الكوارث واحلوادث الكربى
والتعاون مع اجلهات الأخ��رى يف البالد مثل الدفاع
املدين والإدارة العامة لالطفاء.
و�أ�ضاف الرفاعي ان التمرين �سجل �إ�صابة  10حاالت
وتعامل مع احلدث � 8سيارات ا�سعاف باال�ضافة الى
االل��ي��ات امل�ساندة واال�سعاف اجل��وي وف��رز جميع
احلاالت يف املوقع ونقلت احلاالت ح�سب نوع حدة
اال�صابة الى اقرب م�ست�شفى.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• ع � �ب � ��دال � �ل � ��ه س � �م � �ي ��ر ف � ��زع

ال � � �ه � � �ن � � ��دال 76 ,ع��ام�� ًا,
�شيع ,الرجال والن�ساء:
ال��ق��ري��ن ,ق� ,1ش,13
م ,21ت- 66419899 :
.66184614

• ع � �ل ��ي أك � �ب � ��ر ع ��اب ��دي ��ن,

 88ع����ام���� ًا��� ,ش��ي��ع,
ال��رج��ال :ميدان حويل,
احل�سينية اال�شكنانية,
الن�ساء :الرميثية ,ق,4
ح�سينية �أم �صادق ,ت:
.94446461

رئيسة وزراء نيوزيلندا ترفض  5دوالرات
من أجل البحث عن «التنين»
تلقت طفلة تبلغ من العمر  11عام ًا
ر�سالة من رئي�سة وزراء نيوزيلندا
جا�سيندا �أرديرن ،ترف�ض فيها طلبا
منها ت�ضمن «ر�شوة».
وذك����رت �صحيفة «نيوزيلندا
ه�يرال��د» ،الأو���س��ع انت�شارا يف
البالد� ،أن الطالبة التي عرفت فقط
با�سم «فيكتوريا» تبدي اهتماما
�شخ�صيا بالغا بـ«التنني» ،وطالبت
احلكومة بتخ�صي�ص متويل من �أجل

البحث عن املخلوق الأ�سطوري.
وكتب �شقيقها على موقع التوا�صل
االجتماعي «ريديت»� ،أن فيكتوريا
�أرادت من احلكومة �أن تدعمها حتى
تتمكن من تدريب التنانني يف حال
وجدتها.
ووج��ه��ت الطفلة طلبها ه��ذا �إلى
رئي�سة الوزراء عرب ر�سالة ،مرفقة
بـ  5دوالرات نيوزيلندية.
وردت جا�سيندا �أرديرن على ر�سالة

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

معجبة ميركل تتسبب في حادث صدام
بين طائرة وشاحنة

حث تطبيق وات�ساب التابع
لفي�سبوك �أم�س امل�ستخدمني
على حتديث التطبيق بتنزيل
�أح���دث ن�سخة منه بعد بالغ
عن �أن امل�ستخدمني ميكن �أن
يتعر�ضوا لربنامج جت�س�س
خبيث ع��ل��ى ه��وات��ف��ه��م دون
علمهم.
وقال متحدث «وات�ساب ي�شجع
النا�س على حتديث التطبيق
بتنزيل �أح����دث ن�سخة منه
وحتديث نظام ت�شغيل الهاتف
امل��ح��م��ول نف�سه حلمايتهم
م��ن �أ�شكال ا�ستغالل موجهة
وم�صممة الخرتاق املعلومات
املخزنة على �أجهزة الهاتف
املحمول».
و�أ�ضاف «نعمل با�ستمرار مع
�رشكائنا يف ال�صناعة على
تقدمي �أحدث التعزيزات الأمنية
حلماية م�ستخدمينا».

• طائرة إسعاف فوق جسر جابر

�أجرت �إدارة الطوارئ الطبية بوزارة ال�صحة ،مترينا
عمليا على ج�رس ال�شيخ جابر ،بالتن�سيق وامل�شاركة
مع الهيئة العامة للطرق والنقل الربي والإدارة العامة
للمرور يف وزارة الداخلية
وقال وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد ل�ش�ؤون اخلدمات
الطبية امل�ساندة د .ف��واز الرفاعي �إن الهدف من
التمرين هو تعريف فنيي ال��ط��وارئ الطبية وفرق
الطوارئ على �أق�رص الطرق ملداخل وخمارج اجل�رس
و�أقرب مراكز �إ�سعاف وم�ست�شفى �أثناء عملية الإنقاذ

�أ�صدرت مراكز مكافحة الأمرا�ض والوقاية منها ،حظرا م�ؤقتا ،مينع
مبوجبه ا�سترياد الكالب من م�رص ،بعد تقارير ب�ش�أن  3حيوانات من هذا
النوع م�صابة بداء الكلب.
ون�رشت الهيئة الأمريكية بيانا على موقعها الإلكرتوين قالت فيه �إنها
�أ�صدرت �أمرا فيدراليا يحظر ا�سترياد الكالب من م�رص ،على �أن يدخل الأمر
حيز التنفيذ فورا.
وقالت �إن الأمر جاء بعد اكت�شاف  3حاالت لكالب م�صابة بالداء الذي
يعرف �أي�ضا بـ«ال�سعار» ،منذ مايو  ،2015م�شرية �إلى �أن خطوتها ت�أتي
حلماية ال�صحة العامة يف البالد.
وكانت الواليات املتحدة �أعلنت �أنها تخل�صت نهائيا منذ هذا املر�ض عام
.2007
ولفتت مراكز مكافحة الأمرا�ض والوقاية منها �إلى �أن داء الكلب ،مميت
لكل من الب�رش واحليوانات على حد �سواء ،م�ؤكدة �أن ا�سترياد كلب واحد قد
ي�ؤدي �إلى انتقال عدوى املر�ض �إلى الب�رش.

مواقيت الفجر  3.27الشروق  4.56الظهر  11.44العصر  3.20المغرب  6.33العشاء 8.00
الصالة

«الطوارئ الطبية» تجري تمرين ًا عملي ًا
على جسر جابر

كتب �صالح الدهام:

• جحا

• نزهة سيد حسني الصالح
 ,أرم�ل��ة عيسى صالح القالف,

الطفلة فيكتوريا ،قالت فيها �إنها
ت�شكرها على ات�صالها باحلكومة.
وت��اب��ع��ت �أ���ص��غ��ر رئي�سة وزراء
يف ال��ع��امل البالغة م��ن العمر
« 37عاما»« :كنا مهتمني للغاية
باقرتاحك ح��ول التنانني ،لكن
للأ�سف ال نقوم ب���أي عمل يتعلق
بالتنني».
و�أ�ضافت �أردي���رن� ،إنها �ستعيد
«الر�شوة املالية» �إلى الطفلة.

ادارة االعالن

97791097
 - 22457800داخلي 101
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 80ع���ام��� ًا� ,شيعت,
ال����رج����ال :ال��رو���ض��ة,
ق��� ,1ش عبدالرحمن
الداخل ,م  A23الن�ساء:
اجلابرية ,ق� ,2ش,3
م ,9ت.94405566 :

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

• اصطدام طائرة ميركل بالشاحنة

ت�رضرت طائرة امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل بعدما
قفزت معجبة من �شاحنة كانت تقودها اللتقاط �صورة لها
مع مريكل يف مطار دورمتوند ،ون�سيت يف غمرة حما�سها �أن
ت�شد مكابح ال�شاحنة ،التي تهادت ببطء �إلى مقدمة طائرة
امل�ست�شارة وا�صطدمت بها.
ون�رشت الن�سخة الإلكرتونية من �صحيفة «�شبيغل» الأملانية،
�أم�س� ،صورة ال�صطدام ال�شاحنة بالطائرة وهي من طراز
غلوبال  ،5000م�ضيفة �أن املعجبة عاملة باملطار.
و�أكدت القوات اجلوية الأملانية يف تغريدة عودة مريكل �إلى

إصابة كارتر بكسر في الفخذ قبل بدء رحلة
لصيد الديك الرومي
قال مركز كارتر ،الذي ميثل الرئي�س
الأمريكي ال�سابق جيمي كارتر� ،إنه
�سقط وكُ �رس فخذه �أم�س االول ,بينما
كان ي�ستعد ملغادرة منزله يف والية
جورجيا يف رحلة ل�صيد الديك الرومي،
وخ�ضع جلراحة لعالج الك�رس.
وق��ال املركز� ،إن روزال�ين  91عاما
زوجة كارتر  94عاما ،كانت ب�صحبته
بعد خ�ضوعه للعملية التي قال الأطباء
�إنها تكللت بالنجاح.
وخ�ضع كارتر للجراحة يف مركز طبي
يف �أمريكو�س يف جورجيا على بعد
قرابة  16كيلومرتا �إلى ال�رشق من منزل

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

برلني م�ستقلة مروحية �أم�س االول بعد ال�رضر الذي �أ�صاب
طائرتها ب�سبب �شاحنة ،ومل تقدم مزيد ًا من التفا�صيل.
ويعد هذا احلادث �صداعا يف ر�أ�س القوات اجلوية هي يف غنى
عنه ،بعد �سل�سلة من تعطل الطائرات احلكومية القدمية ،ما
�أدى �إلى �إرجاء رحالت ملريكل وم�س�ؤولني �آخرين.
وكانت امل�ست�شارة مريكل قد ت�أخرت يف �أواخر نوفمرب املا�ضي
عن اجتماع ملجموعة الع�رشين يف الأرجنتني ،بعد �أن ا�ضطرت
طائرتها احلكومية �إلى القيام بهبوط غري متوقع يف طريقها
ب�سبب م�شكلة فنية.
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كارتر يف بلينز.
وقال البيان «قال الرئي�س كارتر �إن �شاغله
الرئي�سي هو �أن مو�سم �صيد الديك الرومي
ينتهي هذا الأ�سبوع ،و�إنه مل ي�صل بعد
للحد املفرو�ض �أال يتجاوزه� ...إنه ي�أمل
�أن ت�سمح له والية جورجيا ب�إ�ضافة العدد
غري امل�ستخدم �إلى العام املقبل».
وحكم كارتر والية جورجيا يف الفرتة
ما بني  1971و ،1975وتولى رئا�سة
الواليات املتحدة لفرتة واحدة حيث
كان الرئي�س رقم  39للبالد وخ�رس يف
الفرتة الثانية �أمام اجلمهوري رونالد
ريغان يف .1980

التوزيع واالشتراكات
تلفون22460300 - 22457800 :
داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

• جيمي كارتر

الشكاوى
22412015
22458163

22412014
22412017

ايميل إدارة التحرير

info@alshahedkw.com

