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العصفورة

حجرات للتدخين في شوارع سنغافورة

يا صقر مالك تقيدني بحبل الفضل

بد�أت �سنغافورة تركيب حجرات خا�صة للمدخنني
يف �شوارعها ،تت�سع لـ� 10أ�شخا�ص وم��زودة
مب�صفاة للهواء ،لكن التجربة اجلديدة مل تنل
�إعجاب كثريين.
ومتلك �سنغافورة واحدا من �أكرث قوانني مكافحة
التدخني ت�شددا يف العامل� ،إذ مينع التدخني يف
معظم الأماكن العامة ،وتفر�ض على املخالفني
غرامة ت�صل �إلى  725دوالرا ،كما �أن ال�سجائر
الإلكرتونية حمظورة.
لكن املدخنني الذين جربوا هذه احلجرات مل
ّ
وف�ضل معظمهم التدخني يف مكان
يقتنعوا بها،
م�سموح به يف الهواء الطلق.
وق��ال �أزف��ار زي��ن ،م�س�ؤول يف �رشكة للتجارة
الإلكرتونية« :اجلو خانق جدا هنا� ،إنها �صغرية
جدا ،و�أ�شعر ك�أنني مواطن من الدرجة الثانية».
و�أ�ضاف« :ال توجد مقاعد �أي�ضا ،ل�ست م�ستعدا
للتدخني هنا �إال �إذا و�ضعوا حجرات �أو�سع
و�أكرب».

مالي جسد يحمل المعروف لك والفضل
لو أحملك فوق متني ما أقوم بالفضل
م��ا ه��ي ب��أول م��رة ان��ه��اك م��ا تسمع

• عي�سى القطامي

بين السطور

د .هشام الديوان

تقصير ...مسؤول
وكيل وزارة أحال مؤخراً مسؤو ً
ال

الى التحقيق ،بتهمة التقصير في
العمل.

حكايات

• شخص يدخل إلى احلجرة

أكثر من مرة عاتبتك

غزالة ...تحت الطاولة!

قبل �أن يتخلى عن من�صبه رئي�س ًا للحكومة الربيطانية
يف يونيو  2007بخم�س �سنوات على االقل  ،انتقل توين
بلري لل�سكن يف احد بيوت �شارع Connaught Place
�سكن ا�شرتاه مببلغ ال يتعدى  600الف جنيه ا�سرتليني,
مل يكن البيت يبعد �أكرث من ن�صف كيلومرت من �سكني يف
 Quadrangle Towerوكان يف طريقي كل يوم وانا ا�سري
باجتاه الهايد بارك ملمار�سة هواية امل�شي وهي م�س�ألة
�شاركت فيها خم�سة ر�ؤ�ساء دول عربية على االقل ورئي�سي
وزراء والعديد من وزراء اخلارجية وفيها اي�ضا ت�صادف
لقاء رئي�سي وزراء ا�رسائيل مع اثنني من القادة العرب ,
كان بلري متوا�ضع ًا جد ًا وف�ضال عما قيل عنه يوم ان اختار
اجللو�س على مقاعد الدرجة ال�سياحية يف احدى الطائرات
اخلليجية ورف�ض عر�ض قائد الطائرة االنتقال للدرجة
االولى قائال ان بالده متار�س �سيا�سة التق�شف وتقليل
النفقات ومثله ال ميكن اال ان يكون قدوة� ,س�ألته مرة من
يطبخ يف بيتك فلم يكن يف طاقم حمايته �سوى حار�سني
يتناوبان على حرا�سة مدخل بيته امل�ؤلف من دور �أر�ضي
و�رسداب وهو عقار ظلت مفاتيحه مودعة يف مكتب عقاري
يل يف ادجور رود يف قلب احلي العربي يف لندن ،فقال
انه �س�ؤال حمرج لأن لديه طالبة تعمل بال�ساعة على
تنظيف البيت وغ�سيل املالب�س وال�صحون ,فيما تتولى
زوجته املحامية �شريي بلري وهي حما�رضة اي�ض ًا ،
الطبخ واعداد املائدة له والبنيه وابنته ,و�س�ألت ال�سيدة
احلديدية بعد �سنوات من تركها املن�صب جمربة ان كانت
هي التي تطبخ قالت ال هي ت�أكل وزوجها ديني�س ثات�رش
هو الذي يطبخ اال انها تغ�سل ال�صحون احيانا ,ويف عام
� 1996س�ألت ثات�رش وبلري كال على حدة ومعهما جمموعة
من كبار ال�سيا�سيني عن مواقفهم من حترير الكويت,
كنت ابعث امل��واد ل�صحيفة كويتية حملية توقفت عن
ال�صدورقبل �سنوات  ,وقتها اغتاظ احدهم وار�سل �صحافيا
من دولة عربية لي�س�أل مكتب بلري عما اذا كان قد ادلى
ب�أي ت�رصيح �صحايف يوحي ب�أنه ماكان لي�شارك يف حرب
حترير الكويت ولف�ضل التفاهم �سلما على انهاء االزمة,
وهو عك�س ما قاله متاما وما ن�رش يف ال�صحيفة عندما
قال «ما كنت الفعل اقل مما عملت احلكومة الربيطانية
يف �شحن العامل لتحرير الكويت ومعاقبة املحتل»  .كان
جون ميجور هو الذي خلف ثات�رش يف رئا�سة احلكومة
الربيطانية ومعه اجريت لقاءا مطوال من �صفحتني
جلريدة الوطن القطرية عام � ,1996إال انه مل ين�رش
لأ�سباب �أجهلها حتى اليوم.

بلعت «غزالة ملقوفة» لسانها،
وصمتت صمت القبور ،بمجرد
ت��ل��وي��ح «ق����رد» ب��أن��ه سيكشف
المستور وما تم تحت الطاولة منذ
أيام!
ال��غ��زال��ة م��وق��ادرة ت��ن��ام ،تتقلب
طوال الليل ،وأحيانا تنام وعيونها
امبطله ،خشية أن ينفذ القرد
تلويحاته بشكل مفاجئ ،ويفضح
أالعيبها وأع��م��ال االحتيال التي
ظلت تمارسها على مدى سنوات!
القرد درى بسالفة الغزالة ،فقال
لها« :يا ويلك يا اللي تعادينا ...يا
ويلك ويل!

• جحا

إعفاء المقيمين المصابين بالجلطات
من رسوم «القسطرة الطارئة»

مواقيت
الصالة

الفجر  3.20الشروق  4.52الظهر  11.45العصر  3.20المغرب  6.38العشاء 8.07

ضبط «بدون» يستغل جاخوره في الترويج

السعدون :انقسام كبير بين الدول
اإلسالمية والعربية حول غرة شوال
قال الفلكي وامل�ؤرخ ع�ضو اجلمعية
امللكية الربيطانية للفلك عادل
ال�سعدون �أم�س �إن «انق�ساما فلكيا
كبريا �سيحدث بني الدول الإ�سالمية
حول غرة �شهر �شوال و�إثبات عيد
الفطر ال�سعيد».
و�أ�ضاف ال�سعدون �أن القمر اجلديد
�أو االقرتان �سيتم يف ال�ساعة الواحدة
ودقيقتني ظهر يوم االثنني  3يونيو
املقبل ويغيب القمر يف الكويت بعد
مغيب ال�شم�س بدقيقة واحدة وكذلك
احلال يف ال��دول العربية حوايل 5
دقائق وهي مدة مكث غري كافية لر�ؤية

الهالل وكذلك لن تتحقق ال�رشوط
الأخرى للر�ؤية يف �أي دولة عربية.
و�أو�ضح �أنه بح�سب م�ؤ�رشات الر�ؤية
ف�إن الهالل بعد مغيب ال�شم�س لن
ي��رى يف �أي دول��ة �إ�سالمية حتى
�أق�صى قارة �أفريقيا وعند الفجر
ي�شاهد بوا�سطة املناظري يف �أمريكا
اجلنوبية «وهي دول ال ت�شرتك معنا
يف نف�س الليل وكذلك يكون قد بد�أ
ال�صباح عندنا لليوم التايل».
وبني �أنه يف يوم الثالثاء املوافق 4
يونيو يغيب الهالل وعمره � 29ساعة
و 44دقيقة وميكث بعد مغيب ال�شم�س

عيدية «مكافحة المخدرات» ...نصف مليون
حبة مخدرة و 19كيلو شبو

�ساعة وخم�س دقائق وارتفاعه عن
الأفق  13درجة ون�صف الدرجة ور�ؤيته
�ستكون �سهلة بالعني املجردة.
وقال ال�سعدون �إنه بناء على ذلك ف�إن
هناكدوال�ستفطريومالثالثاءبناءعلى
ح�سابات القمر لأنه اقرتن مع ال�شم�س
وغاب بعد مغيب ال�شم�س ولو بعدة
دقائق ولي�س ح�سب الر�ؤية ال�رشعية
لأنه لن يرى� ،أما بح�سب الر�ؤية ف�إن
�شهر �شوال يبد�أ يوم الأربعاء  5يونيو
ويكون ال�شهر قد اكتمل  30يوما ،لذا
من املتوقع �أال تفطر الكثري من الدول
يوم الثالثاء.

كتب حم�سن الهيلم:

�سطرت ادارة املكافحة املحلية
التابعة ل�ل�أم��ن اجلنائي ملحمة
�أمنية جديدة لتثبت �أنها الدرع
الواقية من �آفة املخدرات ،حيث
متكنت من �ضبط تاجر خمدرات من
فئة البدون وبحوزته  19كيلو من
مادة ال�شبو املخدرة ون�صف مليون
حبة خمدرة.
وك��ان رج��ال املكافحة قد ر�صدوا
التاجر وخ�ل�ال تتبعه والت�أكد
من ن�شاطه ات�ضح لهم �أنه ي�ستغل
ج���اخ���وره يف منطقة ال�ساملي
لتخزين امل��خ��درات وتوزيعها،
فتم اع��داد العدة حيث �شكلت قوة
�أمنية من رجال املكافحة املحلية
بعد اتخاذ االج���راءات القانونية
ال�لازم��ة ومداهمة اجل��اخ��ور ومت
�ضبط املتهم وحتريز امل�ضبوطات
وتعد ال�ضبطية من اكرب ال�ضبطيات
لهذا العام ،حيث كانت با�رشاف
وك��ي��ل وزارة ال��داخ��ل��ي��ة الفريق

السجائر اإللكترونية قد تضاعف معدالت
نجاح اإلقالع عن التدخين
�أظهرت درا�سة كبرية �أجريت يف �إنكلرتا �أن من ي�ستخدمون
ال�سجائر الإلكرتونية بهدف الإقالع عن التدخني ميكنهم
حتقيق هدفهم بن�سبة تزيد على  ٪ 95تقريب ًا عمن يحاولون
الإقالع دون اال�ستعانة ب�أي �شيء ميكن �أن ي�ساعدهم على
ذلك.
واعتمدت الدرا�سة ،التي متولها م�ؤ�س�سة �أبحاث ال�رسطان
الربيطانية اخلريية ون�رشتها دورية «�أديك�شن» املتخ�ص�صة
يف جمال مكافحة الإدمان �أم�س ،على حتليل معدالت النجاح
للعديد من الطرق ال�شائعة للإقالع عن التدخني ،مبا يف ذلك
ال�سجائرالإلكرتونيةوالال�صقاتوالعلكةالتيت�ستخدملطرد

النيكوتني من اجل�سم وعقار فارينيكلني الذي تنتجه �رشكة
فايزر ويباع يف بريطانيا باال�سم التجاري �شامبك�س.
كما مت تعديل الدرا�سة لرتاعي جمموعة وا�سعة من العوامل
التي قد ت�ؤثر على معدالت النجاح يف الإقالع عن التدخني مثل
العمر وامل�ستوى االجتماعي ودرجة �إدمان ال�سجائر واملحاوالت
ال�سابقة للإقالع وما �إذا كان الإقالع تدريجيا �أم مفاجئا.
وت�شري �أحدث بيانات منظمة ال�صحة العاملية �إلى �أن تدخني
ال�سجائر وغريها من التبغ يودي بحياة �أكرث من �سبعة ماليني
�شخ�ص �سنويا على م�ستوى العامل ،ومن بني  1.1مليار مدخن يف
العامل ،يعي�ش نحو  ٪ 80يف دول فقرية �أو متو�سطة الدخل.

 74عام ًا� ،شيعت ،الرجال :اجلهراء ،الن�سيم،ق ،2
�ش  ،19م  505الن�ساء :اجلهراء الق�رص ،ق� ،3ش ،5
م  ،402ت.99799919 :
• فهد قراش سرور العتيبي 81 ،عاما �شيع« ،العزاء يف
املقربة فقط».
• محمد فهد حمد عبداللطيف املغلوث 52 ،عاما� ،شيع،
الرجال :العديلية ،ق� ،2ش  ،28م  ،2الن�ساء:
حطني ،ق� ،2ش  ،17م  ،44ت- 99758252 :
.97220425

• حبيبة ع�ي��د س��ال��م ال �س �ع��دي ،أرم �ل��ة ع ��وض مفلح زي ��دان
السعدي 75 ،عاما� ،شيعت ،الرجال :ال�صليبخات،

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

ق� ،3ش  ،114ج ،3م  ،29الن�ساء :القريوان ،ق،3
�ش  ،306م  ،24ت.99500919 - 99990504 :
• آمنة علي محمد العبيد 62 ،عام ًا� ،شيعت ،الرجال:
الفيحاء ،ق� ،7ش  ،74م  ،16الن�ساء :مبارك الكبري،
ق� ،4ش ،5م  ،6ت- 99822505 - 90964108 :
.99478631 - 25410349
• فهد يعقوب يوسف املعتوق 68 ،عاما� ،شيع ،الرجال:
بيان ،ق� ،4ش ،1م  ،16الن�ساء :ال�شهداء ،ق� ،5ش
 ،515م  ،12ت.99539356 - 99661655 :
• م�ب��ارك شوميي شبا ال��دب��وس ال�ع��ازم��ي 64 ،عاما� ،شيع،
الرجال� :سلوى ،ق� ،12ش ،1م  ،199الن�ساء� :سلوى،
ق� ،1ش  ،5م  ،9ت.66468666 - 51200441 :

ادارة االعالن
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«الداخلية»
عازمة على
اجتثاث آفة
المخدرات

• املخدرات املضبوطة بعد حتريزها

ع�صام النهام ومتابعة وكيل الأمن
اجلنائي اللواء خالد الديني وتنفيذ

الحصبة تضرب
 25والية أميركية

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• فاطمة ذياب صالح العتيبي ،أرملة عوض منصور العتيبي،

�أ�صدر وزیر ال�صحة ال�شیخ د .با�سل ال�صباح ،قرارا ب�إعفاء املر�ضى
غری الكویتینی امل�صابنی بحاالت اجللطة القلبیة احلادة من ر�سوم
الق�سطرة القلبية الطارئة اثناء وجودهم مب�ست�شفيات ومراكز وزارة
ال�صحة.
و�أو�ضح القرار يف مادته الثانیة �أن حتدید احلاالت يتم وفق النموذج
املعد ب�ش�أنها واملعتمد من الطبيب املعالج ورئی�س الوحدة ورئی�س
الق�سم الطبي املخت�ص.

�أ���ص��ب��ح��ت والي���ة م�ين ال��والي��ة الأمريكية
اخلام�سة والع�رشين التي ت�ؤكد ظهور حالة
�إ�صابة باحل�صبة و�سط �أ�سو�أ انت�شار للمر�ض
يف البالد منذ  25عاما ،وذلك بعد �أن �أعلن
م�س�ؤولون طبيون عن �إ�صابة طفل هو الآن يف
مراحل ال�شفاء التام.
وقال مركز مني ملكافحة الأمرا�ض والوقاية
منها �إن الطفل امل�صاب من �سكان مقاطعة
�سمر�سيت وت�أكدت �إ�صابته باحل�صبة االثنني
املا�ضي ،و�إن��ه ك��ان قد تلقى تطعيما ومل
حتدث له م�ضاعفات يف مرحلة الإ�صابة.
جاء ذلك مع انت�شار حاالت احل�صبة يف �أنحاء
البالد� ،إذ ذكر م�س�ؤولون احتاديون بقطاع
ال�صحة ان � 880شخ�ص ًا �أ�صيبوا باملر�ض هذا
العام.

هاتف
22460500
فاكس
22450700

مدير التحرير

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

104

مدير عام االدارة العامة ملكافحة
املخدرات العميد بدر الغ�ضوري

و�ضباط واف���راد ادارة املكافحة
املحلية.

اعتقال مالك حديقة حيوان بكندا
بسبب سوء المعاملة
� ْأج َلت ال�سلطات الكندية نحو  100حيوان من
حديقة حيوانات ،واعتقلت �صاحبها� ،إثر ورود
ٍ
معاملة ووفاة كثري من احليوانات
�أنباء عن �سوء
منرين.
مبا يف ذلك
ْ
وذكر بيان جمعية «منع الق�سوة على احليوانات»
«�إ�س.بي�.سي�.أي» مبونرتيال� ،أن مالك حديقة
ويدعى نورمان
«�سان �إدوار دي ما�سكينوجنيه» ُ
تراهان ،كان قا�سي ًا ومهملاً جتاه مئات الأ�سود �أو
النمور ،واحلمري الوح�شية ،والدببة ،والذئاب،
والكنغر ،وفق �إذاعة «راديو كندا».

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

وقالت املتحدثة الر�سمية با�سم «�إ�س.بي�.سي.
�أي» �صويف غيالرد« :على ح ّد علمنا ،هذه هي املرة
الأولى يف كندا التي يتم خاللها توجيه االتهام
ملالك احلديقة بق�سوة جنائية على احليوانات»،
ً
م�ضيفة�« :إذا �أُ ِدين ال�سيد تراهان ،فقد يواجه عقوبة
ال�سجن ملدة ت�صل �إلى خم�س �سنوات وحظر ًا على
امتالك احليوانات».
وح�سب الإذاعة الكندية ف�إن املنظمة احلقوقية بد�أت
التحقيق عقب تقارير واردة من زوار احلديقة ،يف
�صيف  ،2018عن �سوء معاملة احليوانات.

التوزيع واالشتراكات
تلفون22460300 - 22457800 :
داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

الشكاوى
22412015
22458163

22412014
22412017

ايميل إدارة التحرير

info@alshahedkw.com

