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صحتك بالدنيـا
تغير ،ودش علينا
الجو
ّ
دل��ق سهيل ،ف���ازدادت

ح��االت الكحة والسعال

الطب الشرعي :العنف األسري سبب وفاة
الفلسطينية إسراء غريب
ك�شفت وثائق لتقرير طبي ق�ضائي ر�سمي �أن وفاة الفتاة الفل�سطينية �إ�رساء غريب
جنمت عن م�ضاعفات الإ�صابات املتعددة التي تعر�ضت لها.
و�أو�ضح التقرير �أن ال�سبب املبا�رش للوفاة هو «ق�صور حاد يف اجلهاز التنف�سي،
نتيجة جتمع الهواء يف الأن�سجة حتت اجللد يف ال�صدر نتيجة مل�ضاعفات
الإ�صابات املتعددة التي تعر�ضت لها الفتاة».
و�أ�ضاف التقرير ،الذي تداولته و�سائل �إعالم ونا�شطون� ،أن «غريب» كانت ت�شكو
من �أمل �أ�سفل الظهر ،وتبني بالفح�ص وجود جرح قطعي ،يقع ب�شكل عمودي على
احلاجب الأمين ،ف�ضال عن كدمات قدمية وحديثة على الأطراف العلوية ،كما �أنه
تبني �إ�صابتها يف الأربطة ،ووجود كدمات وك�سور يف املع�صم.
وكانت وزارة العدل الفل�سطينية �أكدت �أن اخت�صا�صي الطب ال�رشعي يف بيت حلم،
�أ�رشف القا�ضي ،قام بت�سليم التقرير النهائي للطب العديل ،واملتعلق ب�إجراء
ال�صفة الت�رشيحية على جثة املتوفاة� ،إلى النيابة العامة� ،صاحبة االخت�صا�ص
يف التحقيق وحتريك الدعوى العمومية.

وتعالت الشكاوى ،إال أن
الحل السريع لنزلة البرد

هو الزعتر بالماء الحار.

أحد وخميس

أ.د .علي الزعبي

العصفورة
منع ...الريوق
اضطر وكيل وزارة التخاذ قرار بمنع

اإلفطار في مكاتب القياديين ،بعد أن
اشتكى المراجعون من هذه الظاهرة.

حكايات

• اسراء غريب

«خطر صندوق النقد الدولي»
ال �أدري ملاذا ت�رص دول اخلليج العربي على اال�ستماع
واالن�صياع واالرمتاء الدائم يف ح�ضن ا�ست�شارات وقرارات
و�أوامر «�صندوق النقد الدويل» ،رغم �أن دولنا لي�ست
فقرية ،كما �أننا ل�سنا بحاجة ما�سة لهذه الهيئة ذات
التاريخ املريب يف تدمري اقت�صادات الدول النامية.
فاملالحظ �أن �صندوق النقد الدويل ي�رص يف ا�ست�شاراته
لتنمية بلدان اخلليج على فل�سفة «ال�رضيبة املبا�رشة»،
و«ال�رضيبة امل�ضافة» ،و«تخفي�ض ن�سبة العمالة
الوطنية»  ،و«تقلي�ص الرواتب»  ،و«حتجيم امل�ساعدات
االجتماعية» ,وغريها ك�آليات حلل امل�شاكل العامة التي
تعاين منها «مالية الدولة»! ولكن ،م�ست�شارو �صندوق
النقد الدويل مل ينبهوا دول اخلليج الى �أن �سبب اختالل
ميزانياتها يتمثل ,وب�شكل فا�ضح ,يف ارتفاع «معدالت
الف�ساد املايل والإداري» يف م�ؤ�س�سات الدولة ،وترهل
املنا�صب العليا بـ «التعيينات الربا�شوتية» التي ال
متلك الكفاءة والقدرة واالمكانيات الذاتية ،و�سيا�سات
التنفيع يف «العقود واملناق�صات املليونية» التي متنح
لقطاع خا�ص غري منتج البتة ،وتخ�صي�ص «م�ؤ�س�سات
الدولة الناجحة» ملتنفذين معينني  ..وغريها!
احلائز جائزة نوبل لالقت�صاد ،جوزيف �ستيغليتز� ،أكد
يف �أكرث من مقال ومقام م�س�ؤولية �صندوق النقد الدويل
عن �إحداث الأزمات االقت�صادية يف بلدان العامل الثالث،
والت�سبب يف تفاقم امل�شاكل التي ُيدعى �إلى حلها .اما
الرئي�س املاليزي ال�سابق مهاتري حممد ،وعندما �سئل
عن الكيفية التي نه�ض بها ببلده ماليزيا من براثن
التخلف �إلى ف�ضاء التطور والتنمية ,قال« :مل �أفعل �شيئ ًا
�أكرث من كوين خالفت ن�صائح �صندوق النقد الدويل الذي
كان ي�سعى لإفقارنا وهدر مواردنا».
هل تنتبه دول اخلليج العربي الى خطر �آفة اال�ست�شارات
التي يقدمها �صندوق النقد الدويل ,ام انها �ست�ستمر يف
اتباع ر�ؤيته املدمرة لالقت�صاد االجتماعي التكافلي الذي
جبلت عليه هذه الدول ،وبالتايل تعري�ض �أمنها الداخلي
ملخاطر االهتزازات االقت�صادية والتي �ستنعك�س واقعي ًا
على ارتفاع درجة وحرارة احلراك ال�سيا�سي ال�شعبي بني
�أفراد �شعوبها؟

رايح ...جاي!

ّ
دشن «ثور ما يعرف يكتب وال يفهم بالنحو» ،خط ًا

جديداً،ليسير عليه ،ويترزق منه ،رايح جاي!

الثور اللي مسوي نفسه فاهم في الشأن الخارجي،
خرج عن «الخط» ،فكثرت أخطاؤه ،وخطاياه ،فكانت
األخ��ي��رة ،خطيئة ال تغتفر  ،مهما ب��رر بلهجته
المستوردة،فاللعب على الحبلين يسري في دمه!
سيبوني ...إهداء إلى الثور
المسيب
...على جسر
ّ
ّ

إياه!

وفاة الرئيس اإلندونيسي األسبق
حبيبي عن  83عام ًا

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

�أعلنت ال�سلطات الإندوني�سية �أم�س عن وفاة الرئي�س الإندوني�سي
اال�سبق يو�سف حبيبي يف م�ست�شفى ع�سكري بالعا�صمة جاكرتا عن عمر
ناهز  83عاما ,حيث كان يعاين من م�شاكل �صحية بالقلب منذ الأول
من �شهر �سبتمرب احلايل.
و�أعرب الرئي�س الإندوني�سي احلايل جوكو ويدودو يف بيان �صحايف
عن تعازيه لعائلة حبيبي قائال« :ا�سمحوا يل نيابة عن جميع ال�شعب
االندوني�سي واحلكومة ان انقل حزننا العميق على وفاة الربوفي�سور
حبيبي».
وا�ضاف وي���دودو« :نحن نعرف الربوفي�سور حبيبي عاملا و�أب�� ًا
للتكنولوجيا يف اندوني�سيا وكان اي�ضا الرئي�س الثالث للجمهورية»,
معربا عن امله يف ان يوا�صل افراد ا�رسته ما كان يطمح اليه حبيبي.
وكان حبيبي ثالث رئي�س لإندوني�سيا يف الفرتة بني مايو  1998حتى
اكتوبر  1999حيث ت�سلم رئا�سة البالد بعد االطاحة بالرئي�س الثاين
لإندوني�سيا �سوهارتو الذي ظل يف احلكم ملدة  32عاما.
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إنا هلل وإنا إليه راجعون
• أح�م��د محمد امل �ن �ص��ور 93 ,عام ًا� ,شيع ,الرجال :م�رشف,
ق� ,5ش ,7ج ,1م ,8الن�ساء :م�رشف ,ق� ,6ش ,6م ,55ت:
.99099016 - 99785663
• محمد حسني علي سالم 57 ,عام ًا� ,شيع ,الرجال :الدعية,
م�سجد البحارنة ,الن�ساء :القرين ,ق� ,1ش ,2م ,21ت:
.97678203 - 94128286
• عبدالرحمن عنيزان صالح الرشيدي 48 ,عام ًا� ,شيع ,الرجال:
ا�شبيلية ,ق� ,1ش ,128م ,5الن�ساء :ا�شبيلية ,ق,1
�ش ,128م ,7ت.99889020 :

• جحا

• طيبه خالد الزيد اخل��ال��د ,ارملة فهد مشعان خضير املشعان87 ,
عام ًا ,الت�شييع ال�ساعة التا�سعة من �صباح اليوم ,الرجال:
القاد�سية ,ق� ,2شارع حمد اخلالد ,ديوان اخلالد ,م,35
الن�ساء :ال�ساملية ,ق� ,11شارع خالد الزيد اخلالد ,م,4
ت.25615205 - 22527511 :
• ك�ل�ث��م ح�س��ن م�ح�م��د ال�ف�ي�ل��ي 82 ,عام ًا� ,شيعت ,الرجال:
املن�صورية ,ح�سينية اليا�سني ,الن�ساء :الرميثية,
ق� ,8شارع ا�سامة بن زي��د ,م« ,5جمل�س الفيلي» ,ت:
.97899978
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هاتف
22460500
فاكس
22454700

مصر :مقتل  10أشخاص في سقوط «ميكروباص»
�أفادت و�سائل اعالم م�رصية �أم�س
ب�أن � 10أ�شخا�ص على الأقل لقوا
م�رصعهم و�أ���ص��ي��ب �أخ����رون يف
انقالب حافلة �صغرية من �أعلى
حمور �صفط اللنب باجليزة �شمال
م�رص.
و�أو���ض��ح خالد جماهد م�ست�شار

مدير التحرير

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

104

القسم الرياضي

وزي��ر ال�صحة ل�����ش���ؤون االع�لام
وامل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ل��ل��وزارة
�أنه فور وقوع احلادث مت الدفع
بـ � 7سيارات �إ�سعاف جمهزة نقلت
امل�صابني وح��االت الوفاة كافة
�إل��ى م�ست�شفى ب��والق الدكرور
العام.

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

التوزيع واالشتراكات
تلفون22458460 - 22458170 :
الجهات الرسمية والمؤسسات
 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

وق��ال جماهد �إن ال��وزي��رة هالة
زايد وجهت د� .سيدة م�رشف وكيل
وزارة ال�صحة باجليزة بتوفري
كافة الرعاية الطبية للم�صابني
ومتابعة حالتهم ال�صحية وار�سال
تقرير طبي عن حالة امل�صابني
�أو ً
ال ب�أول.

الشكاوى

97231647
22412014
22458460
22412017
22412015
22458163

