األخيرة

العدد ( )3856االثنين  16سبتمبر 2019

صحتك بالدنيـا

العصفورة

رصد زلزال شمال كبد وجنوب الجهراء

الملفوف يقضي على

الصداع نهائي ًا ,كما

�أعلنت ال�شبكة الوطنية الكويتية
ل��ر���ص��د ال����زالزل مبعهد الكويت
للأبحاث العلمية ان ال�شبكة �سجلت
�أم�س زل��زاال بقوة  3.1على مقيا�س
ريخرت �شمال منطقة كبد وجنوب
اجلهراء.
وق��ال مدير برنامج دع��م متخذي
ال��ق��رار وامل����شرف ع��ل��ى ال�شبكة
د.عبدالله العنزي ان هذا الزلزال
ح��دث يف مت��ام ال�ساعة 43:34:06
�صباحا بتوقيت الكويت على عمق
�ستة كيلومرتات يف باطن الأر���ض
و�شعر به بع�ض املواطنني واملقيمني
يف منطقة اجلهراء.

أنه ضروري لمن لديه
مرض السكر ,فنتائجه
مبهرة كما يؤكد خبراء
العالج.

حكايات

تمرير الواسطات
مديرة إدارة تقدمت بشكوى ضد مدير إدارة
في الوزارة ذاتها ,تتهمه بتمرير المعامالت
عن طريق «الواسطات» ,ما يضعها في
احراج امام المراجعين.

وسع صدرك

جعفر محمد

• موقع الزلزال

السنجاب!

عدنا بإيجابية

َت َ
ض ّور «سنجاب» عطش ًا وجوع ًا ،وظل يئن
مستغيث ًا ،ينظر يمنة ويسرة ،لعل وعسى

ع���ادت معظم الأ���س��راب املهاجرة
لال�صطياف ومل يبق اال القليل منهم،
وعاد الطالب ملقاعد الدرا�سة يف معظم
امل��راح��ل ،وعدنا نحن يف تلفزيون
«ال�شاهد» �إل��ى ال�شا�شة وبراجمها،
ففي فرتة ال�ضحى ا�ست�أنفت ال�سيدات
ال�سوالف يف برنامج «�سوالف �ضحى»
وعاد ال�شيف «بورزيقه» للمطبخ مع
تو�أمه «اب��ن الكلحه» وتباع ًا عادت
الربامج والفقرات للبث املبا�رش ح�سب
الدورة الرباجمية لتلفزيون ال�شاهد،
وعاد برنامج ديوان يف مو�سمه اجلديد
وفقراته املتعددة ،ولأنني من يقدم
فقرة «و�سع �صدرك» ومقدمتها ف�إنني
�س�أك�شف عزيزي القارئ عن نيتي بتبني
كل ما هو ايجابي� ،س�أحاول �أن �أكون
هادئ ًا بعيد ًا عن الع�صبية� ،س�أطرح
املوا�ضيع ب�إيجابية ومو�ضوعية كي ال
�أقع يف حفرة النفاق �أو �أتوه يف بحر
التملق ،لكنها ايجابية م�ستثنى منها
البع�ض من �أهل ال�سيا�سة و�س�أحاول
و�أرجو �أن ي�ساعدين اجلهاز احلكومي
بتجاوبه مع ق�ضايا املواطنني ،لكنني
لن �أتخلى عن �سالح الكالم والنقد يف
كل الأحوال ،ف�أنا يف ق�ضايا بلدي يف
ال�شق اخلليجي العربي الدويل كما �أنا،
�أجر�ؤ على الكالم لأنني يف «ال�شاهد».

يجد من ينقذه!

وفي هذه األثناء م ّر إلى جانبه «أرنب» ،فكسر

خاطره ،وقال للمستغيث :هل من مساعدة يا
رد السنجاب:
أخ العرب؟ وبصوت يكاد يسمع ّ

بموت من العطش والجوع.

وط��ار األرن��ب وأحضر ماء وطعام ًا ،فارتوى

السنجاب وشبع ،وبعد أيام لجأ األرنب إلى
دبرني أنا جوعان!
السنجاب ،فقال لهّ :

رد عليه السنجاب :ترى أنا مو فاتح مطعم!

• جحا
ظهور  3حاالت إصابة
بفيروس زيكا في سنغافورة
�أعلنت الوكالة الوطنية للبيئة يف �سنغافورة ظهور ثالث
حاالت �إ�صابة بفريو�س زيكا يف منطقة «�سرياجنون جاردنز»
ال�سكنية ،وهي �أول كتلة للفريو�س تظهر هذا العام.
وذكرت الوكالة ،يف بيان لها� ،أن احلاالت الثالث ت�ضم �سكان ًا
من املنطقة ،وبذلك و�صل عدد حاالت الإ�صابة بالفريو�س،
الذي يحمله البعو�ض ،يف �سنغافورة هذا العام �إلى �سبع
حاالت.
والحظت وكالة البيئة �أن جمموعة فريو�س زيكا تقع بالقرب
من كتلة حلمى ال�ضنك ت�ضم  8حاالت ت�شكلت ال�شهر املا�ضي
يف املنطقة القريبة.

مواقيت الفجر  4.13الشروق  5.33الظهر  11.43العصر  3.13المغرب  5.53العشاء 7.10
الصالة

 125مصوراً في «مهرجان بيروت للصورة»

شريحة الهاتف

قد تتجسس عليك
قالت �رشكة «�أدابتيف موبايل»
املتخ�ص�صة يف الأمن الرقمي،
�أن �رشيحة الهاتف ت�شكل خطرا
�أك�بر من الربامج التج�س�سية
املثبتة على اجلهاز.
وتتيح ثغرة «�رشيحة الهاتف»
القيام بعمليات جت�س�س على
اجلهاز من قبل �رشكة مل يك�شف
عن ا�سمها ،وفق ما نقل موقع
«�إنغادجت» التقني.
ويتم ه��ذا االخ�ت�راق من خالل
�إر�سال ر�سالة « »SMSق�صرية
�إلى امل�ستخدم ،حيث يت�ضمن
الن�ص رابط ًا �إلى مت�صفح تدعمه
بع�ض �رشائح الهاتف من خالل
تقنية تعرف بـ«.»S@T
وي��و���ض��ح اخل��ب��راء �أن ه��ذا
االخرتاق يح�صل ب�شكل �صامت
وغري ملحوظ ،رغم �أن العملية
تتم من خالل ر�سالة ن�صية.
وعندما يتم ه��ذا االخ�ت�راق،
ي�صبح بو�سع «جهة القر�صنة»
�أن حت�صل على كافة البيانات،
على نحو متوا�صل ،ودون �أي
توقف.

• جانب من املعرض

ي�شارك  125م�صور ًا فوتوغرافي ًا
من  25دولة يف «مهرجان بريوت
لل�صورة» ،الذي يقام بهدف �إبراز
مواهب امل�صورين على اختالف
�أعمارهم وتعزيز ثقافة ال�صورة يف
ع�رص �سيطرة التكنولوجيا.
و�أطلقت جمعية مهرجان ال�صورة
«ذاك����رة» احل���دث جت��رب��ة رائ��دة
بالعامل العربي والأول من نوعه يف
تاريخ لبنان ،بالتعاون مع احتاد
امل�صورين العرب ودار «امل�صور»
يتحول
يف بريوت ،ومن املقرر �أن
ّ

�إلى حمطة �سنوية جتذب املهتمني
بهذا الفن ،وي�شكل مرجع ًا توثيقي ًا
يف خمتلف الق�ضايا ولأعمال �أ�شهر
امل�صورين يف العامل العربي.
وق���ال م�ؤ�س�س ورئ��ي�����س اللجنة
التنظيمية للمهرجان رمزي حيدر،
�إن فكرة املعر�ض موجودة مبختلف
�أن��ح��اء ال��ع��امل لكنها ن���ادرة يف
البلدان العربية ،وبد�أت منذ 2007
من خالل جمموعة من امل�صورين
اللبنانيني ،بهدف ن�رش ثقافة
ال�صورة والتوعية ب�أهميتها،

م�ضيفا �أن �أولى اخلطوات العملية
ب��د�أت مع دورات تدريبية للهواة
واملهتمني بهذا النوع من الفن.
واف��ت��ت��ح��ت �شخ�صيات لبنانية
وعربية برنامج املهرجان ،الذي
ينظم ب��رع��اي��ة رئي�س احلكومة
اللبنانية �سعد احلريري� ،أبرزهم
رئي�س احتاد «امل�صورين العرب»
�أدي��ب �شعبان ،ورئي�س «البحوث
والتطوير» يف «ج��ائ��زة ال�شيخ
حمدان بن حممد الدولية» للت�صوير
ال�ضوئي يف دبي حممد ال�ضو.

عاصفة استوائية

جديدة تضرب الباهاما
�رضبت عا�صفة ا�ستوائية جديدة
�شمال الباهاما ،م�ساء �أم�س
الأول ،بعد �أقل من �أ�سبوعني على
مرور الإع�صار دوريان الذي �سبب
�أ��ضرارا ج�سيمة و�صفها الأمني
العام للأمم املتحدة �أنطونيو
غوتريي�س بـ«املروعة» ،لكن
العا�صفة «�أومربتو» مل ت�سبب
�أ�رضار ًا بحجم تلك التي خلفها
الإع�����ص��ار ،فقد ذك��ر املركز
الوطني الأمريكي للأعا�صري �أن
مركز العا�صفة مر هذه املرة
على بعد نحو  135كيلومرتا
عن �شمال جزيرة �أباكو املدمرة
بعد مرور الإع�صار دوريان الذي
�أ�سفر عن �سقوط  52قتيال على
الأق���ل يف الأرخ��ب��ي��ل منذ نحو
�أ�سبوعني.
وقال املركز الوطني للأعا�صري
�إنه «ال يتوقع ارتفاعا مفاجئا
يف م�ستوى امل��ي��اه يف �شمال
غرب الباهاما» ،يف نب�أ �سار
ل�سكان �أباكو وغراند باهاما
الذين دمرت منازلهم عند مرور
الإع�صار دوريان مع رياح تبلغ
�رسعتها  295ك��ي��ل��وم�ترا يف
ال�ساعة.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• محمد ناصر محمد املنيخ  80 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
اخلالدية ق� 4ش 40م .60ديوان املنيخ ،الن�ساء:
بيان ق� 13ش 7م .67ت.99045928 - 99032209 :

• فلحه غ��زال عبدالله ،أرملة سميح خلف الطريف السعيدي
 94 -عام ًا � -شيعت  -الرجال� :سعد العبدالله ق1

�ش 109م ،301الن�ساء� :سعد العبدالله ق� 4ش423
م� 50أزرق  .113ت.66588989 :
ً
• إبراهيم غلوم عبدالله  86 -عاما � -شيع  -الرجال:
م�سجد الإمام احل�سن بيان ،الن�ساء :عبدالله املبارك
ق� 3ش 301م .42ت.66720332 - 99240062 :

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

• فؤاد محمد أحمد السند  54 -عام ًا � -شيع الرجال:
باملقربة فقط ،الن�ساء :كيفان ق� 5ش 56م .6ت:
.24848520 - 60313900
• ع�ب��اس ك��اظ��م ط��اه��ر اخل �ي��اط  82 -عام ًا � -شيع -
الرجال :الدعية م�سجد البحارنه ،الن�ساء :م�رشف
ق� 1ش 4م .1ت.94000913 - 65111803 :

• هاجر عبدالرضا م�لا علي ،زوج��ة علي حسني بولند -

 47عام ًا � -شيعت  -الرجال :الد�سمة م�سجد النقي،
الن�ساء :ح�سينية �سيد علي بنيد القار .ت99966280 :
.66086266 -
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هندي يلتقي عائلته بعد  20عام ًا

من اختطافه بأميركا
اجتمع �شمل عائلة هندية ،بعد 20
عاما من اف�تراق طفل مل يتجاوز
الثالثة من عمره ،عن عائلته،
التي بقيت يف الهند ،بينما غادر
هو �إلى الواليات املتحدة بعد �أن
تبنته عائلة �أمريكية.
ومل تعر�ض العائلة ابنها للتبني،
بل اختطف منها وبيع يف عام 1999
مللج�أ �أيتام كان يعر�ض فيه �أطفال
للتبني ب�شكل غري قانوين.
وبح�سب ما ن�رشت هيئة الإذاع��ة
الربيطانية «بي بي �سي» ،مل يدخر
الأبوان جهدا وال ماال يف البحث عن
ابنيهما .فقد ا�ضطرا لبيع منزلهما
لتمويل عملية ال��ب��ح��ث ،وكانا
يتتبعان �أي م�صدر للمعلومات حتى
و�إن كان �شائعة من ال�شائعات.
وتو�صل حتقيق كان يجريه مكتب
التحقيقات امل��رك��زي الهندي يف
الق�ضية �إلى �أن �أفينا�ش يعي�ش مع
عائلة �أمريكية يف والية وي�سكون�سن

الأمريكية.
ومب�ساعدة �أح��د املحامني ،متكن
الأب����وان م��ن ل��ق��اء ابنهما ال��ذي

المياه قد تنفد من مدن أسترالية
مع استمرار أسوأ موجة جفاف
حذر م�س�ؤولون �أ�سرتاليون �أم�س من �أن املياه قد تنفد متام ًا
من ع�رشات البلدات الداخلية يف �أ�سرتاليا بحلول عيد امليالد
ما مل تنك�رس �أ�سو�أ موجة جفاف يف تاريخ البالد بعد عامها
الرابع.
وذكرت �سلطة املياه احلكومية «ووتر نيو �ساوث ويلز» يف
درا�سة جديدة �أنه �إذا مل ت�سقط �أمطار ربيعية ،ف�إن العديد من
املدن يف والية نيو �ساوث ويلز مثل دوبو وكوبار ونينجان
ونارومني �ست�ضطر �إلى االعتماد على ال�شاحنات لنقل مياه
ال�رشب للمقيمني بها.
ومن املتوقع �أن جتف عدة �أنهار بحلول �شهر نوفمرب املقبل
مع بداية ال�صيف يف الن�صف اجلنوبي من الكرة الأر�ضية،
كما �أن مكتب الأر�صاد اجلوية يقول �إنه ال توجد عالمة على
�أن اجلفاف �سينتهي قريب ًا.
وقالت وزيرة املياه يف والية نيو �ساوث ويلز ،ميليندا
بايف ،للمرا�سلني يف كانبريا �إن الو�ضع «حرج» ،و�إذا ا�ستمر
اجلفاف ،ف�إن الكثري من املدن الداخلية �سي�صيبها اجلفاف
مع �أواخر عام .2020
وقالت �إنه يتم القيام بـ «كل �شيء ممكن �إن�ساني ًا» من �أجل
امل�ساعدة ،مبا يف ذلك �آبار املياه اجلديدة و�إن�شاء خطوط
�أنابيب لتزويد البلدات باملياه ،ح�سبما ذك��رت وكالة
�أ�سو�شيتيد بر�س الأ�سرتالية.
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• العائلة الهندية مع ابنها املفقود

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336
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التوزيع واالشتراكات
تلفون22458460 - 22458170 :
الجهات الرسمية والمؤسسات
 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

يحمل الآن �شهادة يف �إدارة ال�ش�ؤون
املالية ،وزارهما يف مدينة ت�شيناي
للقائهما لأول مرة بعد  20عاما.

الصين تكمل %71
من تصوير درب التبانة
�أكمل علماء الفلك ال�صينيون نحو % 71.4
من م�رشوع �ضخم لر�سم �صورة ملجرة درب
التبانة ال�شا�سعة.
وقال لو دنغ رونغ امل�س�ؤول يف الأكادميية
ال�صينية للعلوم� ،إن��ه م��ن املتوقع �أن
امل�رشوع امل�سمى بـ«لوحة التمرير امل�صورة
لدرب التبانة» ،والذي �أطلق عام ،2011
يحتاج �إل��ى ما بني �أرب��ع وخم�س �سنوات
لإجنازه كامالً ،م�ؤكد ًا يف الوقت نف�سه �أن
«امل�رشوع �سيغري معرفتنا للمجرة».
وح�سب علماء الفلك ال�صينيني ،يهدف
م�رشوع لوحة التمرير امل�صورة لدرب
التبانة �إل���ى ك�شف ال��ت��وزي��ع والهيكلة
واخل�صائ�ص الفيزيائية لل�سحب اجلزيئية،
للح�صول على �صورة �شاملة ن�سبي ًا لهيكلة
املجرة.
ومت تطبيق �أعمال الر�صد للمجرة من قبل
تل�سكوب �أمواج ميليمرتية بقطر  13.7مرت ًا
يف �صحراء على ارتفاع  3200مرت عن �سطح
البحر يف مقاطعة ت�شينغهاي ب�شمال غربي
ال�صني.

الشكاوى

97231647
22412014
22458460
22412017
22412015
22458163

