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صحتك بالدنيـا

العصفورة

باريس تختبر «التاكسي المائي» لحل مشكلة الزحام

الزنجبيل المغلي يحقق

نتائج مذهلة خالل اقل
من اسبوع ،لمشاكل

تخترب باري�س التاك�سي املائي �صديق البيئة ،وهو على
�شكل فقاعة ميكنه التحرك ب�رسعة كبرية �صعودا ونزوال يف
نهر ال�سني.
وبح�سب موقع ال�رشق الأو�سط ،ف�إن هذا التاك�سي املائي،
الذي يطلق عليه ا�سم � ،Seabubblesسيكون عبارة عن قارب
كهربائي �أبي�ض بي�ضاوي ال�شكل ي�شبه املكوك الف�ضائي
ال�صغري ،و�سيمر هذا القارب ببع�ض �آثار باري�س.
وميكن للقارب �أن يت�سع لأربعة ركاب ،ويتم اختباره هذا
الأ�سبوع ،و�إذا متت املوافقة عليه ميكن لأي �شخ�ص طلبه من
خالل تطبيق مت ت�صميمه خ�صو�صا له.
وي�أمل م�صممو هذه القوارب �أن يتم �إطالقها يف باري�س ومدن
�أخرى اعتبار ًا من العام املقبل.
و�رصح �أندر�س برينغدال� ،أحد م�صممي هذه القوارب ،ب�أن
«الأمر الأكرث �أهمية بالن�سبة لنا هو �أن هذه القوارب ال حتدث
�ضو�ضاء ،وال تت�سبب يف تلوث البيئة».

الجهاز الهضمي

ويقضي على التقلصات
واالسهال واالنتفاخ

والتهابات المعدة

بين السطور

د .هشام الديوان

اعتذار

اعتذر قيادي لعدد من مديري

اإلدارات عما بدر منه طوال
فترة عمله ،وتبين الحق ًا أنه قرر
االستقالة.

حكايات
• التاكسي املائي

كل الشرف

الغربان...عيب؟

عدت �أول ام�س من بغداد بعد ثاين زيارة يل لها بعد غيبة
اربعني عاما ,بغداد مل تعد كما كانت عليه والعراقيون
تغريوا بني را�ض وحمتقن على املتغريات وانا اي�ضا مل اعد
كما كنت عليه ,قبل هذه امل��دة الطويلة ,فهي بحد ذاتها
عمر او اكرث ,حتى فندق ع�شتار الذي كان احد �آيات فنادق
عا�صمة الر�شيد والبع�ض ال يحب هذا امل�سمى لبغداد  ،قد
ت�أثر بفعل احلروب والقطيعة ال�سياحية والعقوبات واحل�صار
واالحتالل ,كل فنادق بغداد الكربى ت�رضرت بدون ذنب اال ان
ع�شتار اكرث املت�رضرين ,ويف يوم ما كانت ع�شتار وهي �آلهة،
كل بغداد وكل العراق بل كل العامل  ،فهي تاريخ وجغرافيا
وا�ساطري ترتبط ب�ألواح ومداد حقيقي عريق له ف�ضل على كل
الب�رشية.
حاولت بعد �ساعات من و�صويل اليها من عمان ان اعرب
الطريق من الفندق باجتاه الكرادة ففاج�أين �شخ�ص بال�س�ؤال
ان كنت فالن الفالين ف�أجبته بااليجاب فاحتقن وجه وادار
ظهره يل مكتفيا بالقول « حتى تقطيعك ال يكفي جزاء ما فعلت
بالعراق» ,مل �أناق�شه �إال �أنني ناق�شت مواطنة تركية �شقراء من
ا�صل عراقي كانت جتل�س مع زوجها الرتكي يف مقهى الفندق,
اطف�أت �سيجارتها حلظة ر�أتني ،وقالت يل بدون ان ت�س�ألني
«هل انت ,را�ض الآن عن العراق؟ ماذا �ستقول لربك؟»� ,س�ألتها
عما فعلته لأ�ستحق منها هذا الكالم فقالت « :مل ترتك عدوا
او كارها للعراق من العراقيني ومن �سواهم اال وا�ست�ضفته يف
برناجمك التلفزيوين يف لندن ,ف�أ�سهمت انت وهم يف التح�ضري
النف�سي لتدمري العراق واحتالله وا�شاعة الفو�ضى فيه بحجة
اخلال�ص من �صدام».
قبل ذلك ا�شرتط رئي�س عربي على هيئة اذاعية اوروبية �أال يرد
ا�سمي ال يف مقابالتي وال يف ذكر موقعي يف مطبوعتها ومل
اخجل او اتردد يف �س�ؤال عن �رس موقفه مني ,مع انه كان يعود
يل بالكثري من اال�سئلة عن كثري من االمور بحكم عملي معهم
يف من�صب قيادي لبع�ض الوقت ,بل ابلغته بفخري وارتياحي
الين مثل كل النا�س اردت اخلري بالتغيري نحو االح�سن ولي�س
بالقتل و�سفك الدماء ،و�سعيت الى تعوي�ض النا�س يف العراق
باالمان واال�ستقرار والتمتع بخريات النفط ا�سوة مبا هو يف
الكويت وال يعنيني �سواها الآن فقد اتهمني وزير خارجية
حايل ب�أين عميل ملخابراتها وهو اتهام اعيبه عليه فبعد كل
ما در�سته وما حت�صلت عليه من �شهادات وخربة وعالقات مع
الكبار ومع ال�صغار من النا�س ,وهو امر ير�ضيني متاما ،
اعرف ان العمالء ال يعملون مثلي �سبعة ايام بالأ�سبوع ابتداء
من ال�ساد�سة والن�صف حتى منت�صف الليل .
و�س�ألني عزيز علي ان كنت حزين ًا او نادم ًا على كل هذا الذي
�سمعته او مررت به  ،ف�أجبته بل اين فخور اميا درجات الفخر
واالعتزاز وال�رشف بقدري ومبا فعلته وافعله الآن .والله على
ما اقول �شهيد.

س���ودت «ال��غ��رب��ان ال��س��ود» وجوهها
ّ
ب��األك��اذي��ب ،فظهرت ب��س��واد الوجه
والقلوب التي تقطر سموما ،ارت��دت

عليها!

وظن «الغربان» ظنونا ال تعد وال تحصى،

فخابت ظنونهم ،وخ��اب مسعاهم،

عندما انجلت الحقيقة ،ساطعة!

أحد الغربان ،ش ّرق ،وغ ّرب ،وصال وجال،

وشد الرحال ،لعله يبيض وجهه األسود،

تدسم
يدسم ش��ارب ،لكنه
وينال ما
ّ
ّ
خزيا وعارا؟
...فهل عرفتوه؟

رائد فضاء يشكك في إمكانية

الهبوط على سطح القمر في 2024

وفاة  2.8مليون امرأة

حامل ورضع

في العالم سنوي ًا
�أف����اد ت��ق��ري��ر ملنظمة ال�صحة
العاملية ح��ول وفيات الأطفال،
ن�رش �أم�س ،بوفاة  2.8مليون امر�أة
حامل و�أطفال حديثي ال��والدة يف
العامل كل عام.
وجاء يف التقرير «الن�ساء والأطفال
حديثو الوالدة يكونون �أكرث �ضعف ًا
خ�لال ال��والدة وبعدها مبا�رشة.
وميوت ما يقدر بنحو  2.8مليون
ام���ر�أة حامل وحديثي ال���والدة،
واح��دة يف كل  11ثانية ،وغالب ًا
لأ�سباب ميكن الوقاية منها».
وي�شار �إل��ى �أن رغ��م ك��ل التقدم
املحرز وانخفا�ض وفيات الأطفال
يف العامل ،ف�إن خطر وفاة الطفل
بعد ال����والدة م��ب��ا��شرة �أو خالل
الأع���وام الأول��ى من احلياة يبقى
عالي ًا .ويزداد هذا اخلطر يف الأ�شهر
الأولى ،خا�صة �إذا ولد الطفل قبل
الأوان �أو �صغري احلجم� ،أو يف حال
حدوث م�ضاعفات �أثناء الوالدة �أو
واجه عدوى.

• غاسيندا أرديرن خالل املؤمتر الصحافي مع نظيرها الياباني

وعالقتها مع ال�صني ،عفوا ،مع
اليابان».
وبينما �أفادت التقارير ب�أن �أرديرن
�ألقت باللوم على االنهاك الناجم
ع��ن ط��ول ال��رح��ل��ة اجل��وي��ة يف
اختالط الأمر عليها� ،إال �أنه جاء
بعد يوم واحد من �صدور تقرير
مل�ؤ�س�سة �آ�سيا نيوزيلندا،جاء
فيه �أن عالقة ال��دول��ة الواقعة

يف املحيط الهادئ باليابان قد
طغت عليها القوة االقت�صادية
لل�صني.
ويقول التقرير« :مع تزايد القوة
االقت�صادية اجل��ب��ارة لل�صني،
و�إت��اح��ة النمو ال��ذي حتقق يف
الدول الآ�سيوية الأخرى �إمكانات
جديدة ،ميكن التغا�ضي ب�سهولة
عن قوة عالقتنا مع اليابان».

حرائق الغابات تغلق
آالف المدارس في

ماليزيا وإندونيسيا
�أغلقت �آالف املدار�س يف خمتلف
�أرجاء ماليزيا و�إندوني�سيا� ،أم�س،
ما �أثر على ما ال يقل عن  1.7مليون
تلميذ ،على ما �أعلن م�س�ؤولون،
حيث �أدى ال�ضباب ال�سام الناجم
عن حرائق الغابات �إل��ى تراجع
جودة الهواء.
و�أمرت ال�سلطات نحو  2500مدر�سة
ب�إغالق �أبوابها يف ماليزيا ،مبا يف
ذلك ما يقرب من  300مدر�سة يف
العا�صمة كواالملبور التي يغطيها
ال�ضباب الدخاين ،ب�سبب املخاوف
ال�صحية املتزايدة الناجمة عن
ال�ضباب ال�سام الذي �سببته احلرائق
اخلارجة عن ال�سيطرة يف جزيرتي
�سومطرة وبورنيو الإندوني�سيتني.
وقالت �إندوني�سيا �إن املئات من
امل��دار���س يف مقاطعة ري��او التي
ت�رضرت ب�شدة يف �سومطرة يتم
�إغالقها �أم�س ،مع �إغالق  800مدر�سة
يف مقاطعة واحدة فقط ،يف حني مت
�إغالق نحو  1300مدر�سة يف �إقليم
كاليمانتان يف و�سط بورنيو.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• ع��اي��ش أح�م��د الشمالي  98 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
ح�سينية ال�شمايل الدعية ق� 4ش حمزة بن عبداملطلب
م ،18الن�ساء :ال�سالم ق� 5ش 501م .9ت.25210166 :
• يونس محمد قاسم دشتي  62 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
م�سجد االمام احل�سن بيان ،الن�ساء :العدان ق� 2ش23
م .19ت.97771009 :
• إسماعيل يعقوب ي��وس��ف م��ال ال�ل��ه  74 -عام ًا � -شيع -
الرجال :حطني ق� 1ش 114م ،12الن�ساء� :شمال غرب
ال�صليبخات ق� 1ش 114م .258ت- 99678880 :
.97242225
• فاطمة عبدالله العصفور  99 -عام ًا � -شيعت  -الرجال:
�صباح ال�سامل ق� 5ش 1ج 9م ،9الن�ساء :م�رشف ق� 2ش2
م .26ت.99120221 - 51612225 - 99646311 :

• ن��دا عبدالرحمن يوسف الشاهني ،زوج��ة وليد خالد عبدالعزيز

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

�شكك رائد الف�ضاء الأمريكي ال�سابق كينيت باوير�سوك�سن� ،أحد كبار
امل�س�ؤولني يف «نا�سا» ،ب�إمكانية هبوط رواد الف�ضاء الأمريكيني على
�سطح القمر بحلول عام .2024
و�أعلن باوير�سوك�سن عن �شكوكه خالل جل�سة ا�ستماع جلنة العلوم
والف�ضاء والتكنولوجيا يف الكونغر�س الأمريكي ،و�أ�ضاف :لكي نتمكن
من الهبوط على �سطح القمر بحلول عام  ،2024علينا حل وت�سوية
العديد من امل�شكالت التكنولوجية واملالية.

مواقيت الفجر  4.15الشروق  5.35الظهر  11.42العصر  3.10المغرب  5.48العشاء 7.05
الصالة

زلة لسان تحرج رئيسة وزراء نيوزيلندا
في اليابان ...والصين السبب

بد�أت زيارة رئي�سة وزراء نيوزيلندا
غا�سيندا �أردي��رن لليابان ،والتي
ت�ستمر �أربعة �أي��ام ،بوقوعها يف
خط�أ حمرج عندما اختلط عليها
الأم��ر بني ال�صني واليابان خالل
م�ؤمتر �صحايف �أم�س.
وق���ال���ت �أردي������رن يف كلمتها
م�شجع
االفتتاحية« :ه��ذا وق��ت
ِّ
للغاية بالن�سبة لنيوزيلندا

• جحا

العمير  48 -عام ًا  -الت�شييع بعد �صالة ع�رص اليوم -
الرجال :حطني ق� 1ش 108م ،13الن�ساء :ال�سالم ق6
�ش 602م .28ت.66632332 :
• أم �ي��رة ح�س��ن ح�س�ين احلسيني  76 -عام ًا � -شيعت -
الرجال :املن�صورية ق� 1ش جا�سم ال��وزان ح�سينية
الأوح��د ،الن�ساء :اجلابرية ق� 8ش 15م« 5الع�رص
فقط» .ت.99095450 :
• صفية حمد ال��دوس��ري ،أرملة خليفة محمد علي امل��ذن 87 -
عام ًا  -الت�شييع بعد �صالة ع�رص اليوم  -الرجال:
اجلابرية ق� 8ش 13م ،12الن�ساء :الق�صور ق� 1ش47
م .15ت.99233559 - 99086688 :
• ناصر هامل مهدي العجمي  76 -عام ًا � -شيع  -الرجال:
فهد الأحمد ق� 2ش 217م ،33الن�ساء :جابر العلي ق1
�ش 5م .21ت.99651502 :

ادارة االعالن
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مدير التحرير

«كوخ بالستيك» لمواجهة االغتصاب
في بريطانيا
ق��ررت مدينة بريطانية حماربة
اجلرائم اجلن�سية على ال�شواطئ
من خالل افتتاح ق�سم �رشطة ي�شبه
الكوخ من البال�ستيك القابل لإعادة
التدوير ،يبلغ حجمه 1.75 * 2.5
م ،ويعمل بالطاقة ال�شم�سية.
وبح�سب �صحيفة «دي��ل��ي ميل»
ال�بري��ط��ان��ي��ة ،ك�شفت «�رشطة
�سا�سك�س» عن الق�سم ال�صغري
تزامنا مع «»Freshers Week
ال��ذي يرتبط با�ستقبال الطالب
اجلدد يف اجلامعات ،وهو وقت
تكرث فيه احلفالت ال�صاخبة.
و�سيدار ق�سم ال�رشطة ،يومي
اخلمي�س واجلمعة ،بالتعاون
مع خدمة �إطفاء احلرائق والإنقاذ
يف �سا�سك�س وجم��ل�����س مدينة
برايتون ،بينما �ستجري �إدارته
من قبل �أفراد ال�رشطة فقط خالل
عطلة نهاية الأ�سبوع ،ملراقبة ما
يجري داخل احلفالت ال�صاخبة

على ال�شاطئ.
وت�أتي اخلطوة بعد �أ�سبوعني من
تعر�ض فتاة يف الـ 18من عمرها،
لالغت�صاب على �شاطئ برايتون.

وكانت مقاطعة �سا�سك�س �شهدت
ما ي�صل �إل��ى  407جرائم عنف
جن�سي بني �شهر �أغ�سط�س عام
 2018و�شهر يوليو هذا العام.

رئيس الوزراء الكندي يعتذر الرتدائه زي ًا عنصري ًا في حفلة مدرسية
قدم رئي�س ال��وزراء الكندي جا�ستني ترودو اعتذاره عن
ارتدائه زي عالء الدين ،ودهان وجهه ويديه باللون البني
يف حفلة مدر�سية �أقيمت يف عام  2001حتت عنوان «ليايل
عربية» ،مبدر�سة كان ترودو يقوم بالتدري�س بها.
وقال ترودو لل�صحافيني �أم�س «�إنني غا�ضب من نف�سي لأنني
فعلت ذلك ،كان غبيا �أن �أفعل ذلك و�أنا حمبط من نف�سي
و�أمتنى لو مل �أقم بذلك لكنني فعلت و�أعتذر عن ذلك».
و�أ�ضاف «لقد عملت طوال حياتي على حماربة العن�رصية
والتع�صب وميكنني �أن �أقف هنا و�أقول �إنني ارتكبت خط�أ
عندما كنت �أ�صغر �سنا» ،وكان ترودو يبلغ من العمر 30
عاما عندما مت التقاط ال�صورة.
ودعا املجل�س الوطني للم�سلمني الكنديني ترودو �إلى �رشح

ال�صورة التي و�صفها باملحزنة للغاية.
وو�صف زعيم احلزب الدميقراطي اجلديد الكندي جاجميت
�سينغ ال�صورة ب�أنها مثرية للقلق ومهينة ،فيما قالت
زعيمة حزب اخل�رض الكندي �إليزابيث ماي انها �صدمت
ب�شدة من العن�رصية التي تظهر يف ال�صورة.
وكانت جملة التامي قد ذكرت �أن ال�صورة ظهرت يف الكتاب
ال�سنوي  2001-2000لأكادميية وي�ست بوينت جراي
وهي مدر�سة خا�صة مبدينة فانكوفر مبقاطعة بريتي�ش
كولومبيا ،حيث كان ترودو مدر�سا يف ذلك الوقت ،وك�شفت
التامي �أنها ح�صلت على ن�سخة من الكتاب ال�سنوي من رجل
�أعمال يف فانكوفر ر�أى ال�صورة لأول مرة يف يوليو املا�ضي
و�شعر �أنه يجب الإعالن عنها.

علماء فرنسيون يعيدون  3قطع أثرية إلى المتحف السوداني
�أعاد علماء �آثار فرن�سيون ثالث قطع
�أثرية اكت�شفت يف �شمال ال�سودان
ال��ى متحف ال�سودان القومي يف
اخل��رط��وم بعد ترميمها ،بينها
جدارية تعود �إلى  3500عام ،على
ما �أفاد عامل �آثار فرن�سي لوكالة
«فران�س بر�س» �أم�س.

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

• كوخ بالستيك للشرطة البريطانية

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

وك��ان��ت ه��ذه القطع ال��ث�لاث قد
اكت�شفت يف ثالثة م��واق��ع �أثرية
خمتلفة خ�لال ال�سنوات االخرية
يف ال�سودان ورممها فريق خرباء
فرن�سيني.
وت�شمل ال��ق��ط��ع ج��داري��ة كانت
مملوكة ململكة قدمية من احل�ضارة

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

النوبية ،ول��وح� ًا حجري ًا عليه
كتابات بلغة ح�ضارة مروي «�إحدى
لغات مملكة ك��و���ش» وه��و �أق��دم
ال�شواهد التاريخية على كتابة
�أفريقية �رصفة ،ف�ض ً
ال عن منحوتة
جدارية يعود تاريخها �إلى نحو
 3500عام.

الشكاوى

97231647
22412014
22458460
22412017
22412015
22458163

