
حظرت الهند أمس إنتاج واستيراد وبيع 
السجائر اإللكترونية في لطمة لشركات 
كانت تعتزم التوسع في البالد مثل جول 

البس وفيليب موريس إنترناشونال.
وس��ي��ت��م ف���رض احل��ظ��ر ع��ن ط��ري��ق أم��ر 
تنفيذي وسيشمل عقوبة السجن ملدة تصل 
إلى ثالث سنوات للمخالفني. ولم يتضح ما 
إذا كان احلظر سيسري أيضا على استخدام 

هذه املنتجات.
وك��ان��ت وزارة الصحة الهندية التي 
اق��ت��رح��ت احل��ظ��ر، ق��د ق��ال��ت إن��ه ض��روري 
لضمان ع��دم تفشي اس��ت��خ��دام السجائر 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ”كالوباء“ ب��ني األط��ف��ال 
وال��ش��ب��اب. وق��ال��ت وزي���رة املالية نيرماال 
س��ي��ت��ارام��ان ف��ي م��ؤمت��ر صحفي ”نظرا 
خلطورة تأثير السجائر اإللكترونية على 
الشباب، واف��ق مجلس ال���وزراء على قرار 

بحظر السجائر اإللكترونية“.
وه��ن��اك 106 ماليني بالغ يدخنون في 
الهند لتحتل البالد بذلك املرتبة الثانية في 

العالم بعد الصني من حيث ع��دد املدخنني 
مما يجعلها سوقا مربحة للشركات املنتجة 
للسجائر اإللكترونية مثل ج��ول ومقرها 

الواليات املتحدة وكذلك فيليب موريس.
وك��ان��ت ج��ول تعتزم إط��الق سجائرها 

اإللكترونية في الهند وعينت عدة مديرين 
تنفيذيني ف��ي ال��ش��ه��ور القليلة املاضية. 
وذك���رت روي��ت��رز ف��ي تقرير لها أن فيليب 
موريس تخطط أيضا للتوسع في السوق 

الهندية.
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إنقاذ مغامر أسترالي 
زحف يومني بعد سقوطه 

من أعلى شالل

قال مغامر أسترالي أمس إنه اضطر للزحف على 
م��دى يومني عبر منطقة تغطيها الشجيرات بساق 
ورسغ مكسورين، بسبب سقوطه مسافة ستة أمتار 

من أعلى شالل، حتى مت إنقاذه.
وأضاف نيل باركر )54 عاما( أنه كان يسير وحده 
فوق جبل نيبو، الذي يبعد 32 كيلومترا غربي برزبني 

عاصمة والية كوينزالند، عندما سقط.
وتابع قائال للصحفيني من على فراشه باملستشفى 
”خطر بذهني فورا ’أنا في مشكلة كبيرة اآلن ألن ال 

أحد يعرف مكاني“.
وأضاف باركر أنه حاول استخدام هاتفه احملمول 

لطلب املساعدة لكن الهاتف تلف جراء السقوط.
وقال إنه قرر الزحف لثالثة كيلومترات تقريبا إلى 
منطقة فكر أنه سيكون من األسهل فيها أن يعثر عليه 

العاملون في البحث واإلنقاذ.
وذكر أن املسكنات التي حملها معه من أجل رحلته 

ساعدته في تخطي الرحلة املؤملة والشاقة.
وأضاف ”املسافة التي استغرق صعودها 40 دقيقة 

احتاجت مني يومني تقريبا ألزحفها نزوال“.
ورصدت طائرة هليكوبتر لإلنقاذ باركر في نهاية 

املطاف ومت نقله من املكان بعد ظهر يوم الثالثاء.
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Batmankuwt@ عمار حاجي

من خدمات مراكز خدمة املواطن: السيستم عطالن املسوؤل ما وصل 
املوظف مصكر الدرج ومعاملتك داخل ماعندنا طوابع اوراق دفتر السياره 
خالصني ما ناخذ كاش روح شيل البلوك من مركز احلدود وتعال روح صور 

جميع اوراقك من يوم والدتك الى االن قادمون يا دبي

partyIII@ كاميليا

يومنك مو قد احلچي .. ليش تتفلسف وتكتب معلومات أمنية بدون مصدر 
موثوق وتالي مت��س��ح..؟؟ بعض املغردين مصدقني نفسهم بالتحليالت 

السياسية.. وهم حدهم زاعبني احلچي من ربع الديوانية..

ROLEXQ8@ حمقق النزهة

بنت كويتية تزوجت شخص مصري ، انت شنو اللي مضايقك بالزواج 
علشان تغلط عليها ؟ دافع املهر ؟ دافع فلوس الشبكة ؟ بفلوسك حاجز صالة 

العرس ؟ يا اخي ميكن شافت باملصري شي ما شافته فيك يا الكويتي .

drhussainali_@ ح�صني علي املجادي

قبل 15 سنة اقترحت على مدير مستشفى الفروانية أن كل مريض يدخل 
املستشفى تعطيه فاتورة بالكلفة احلقيقية للخدمة املقدمة له من فحوصات و 
عمليات و صرف أدوية و مراجعات للعلم فقط دون أن يدفع دينار حتى يقدر 

ما تقدم له الدولة من خدمات .

الهند حتظر السجائر اإللكترونية

عامًا  40 قبل  »تبوك«  من  فرنسي  أخرجها  أثرية  قطعة  تستعيد  السعودية 

اس��ت��ع��ادت »الهيئة العامة 
للسياحة والتراث الوطني« في 
اململكة العربية السعودية قطعة 
أثرية سعودية، هي عبارة عن 

لوح حجري يحمل نقشاً لكتابات 
قدمية من شمال غرب اجلزيرة 

العربية.
وق���ّدم رئ��ي��س مجلس إدارة 

الهيئة أح��م��د اخلطيب، شكره 
للمواطن الفرنسي جاك بورالتس 
لتعاونه م��ع الهيئة ف��ي إع��ادة 
القطعة األث��ري��ة. وأك��د أن هذه 

ال��ب��ادرة م��ن ب��ورالت��س تعكس 
وعيه بأهمية إع��ادة اآلث��ار إلى 
موطنها واحمل��اف��ظ��ة عليها في 

متاحف السعودية.
وقد استعادت الهيئة القطعة 
األث��ري��ة بالتنسيق م��ع وزارة 
اخلارجية السعودية واملندوبية 
ال��دائ��م��ة للمملكة ل��دى منظمة 

اليونسكو.
ب����دوره، أش���اد ن��ائ��ب رئيس 
الهيئة لقطاع اآلث��ار واملتاحف 
رس���ت���م ال��ك��ب��ي��س��ي ب��ت��ع��اون 
ب��ورالت��س إلع���ادة ه��ذه القطعة 
األثرية التي تنتمي حلضارات 

شمال غرب اململكة.
وأشار إلى أن »استعادة هذه 
القطعة األثرية الهامة ُتضاف 
إلجن�����ازات ال��ه��ي��ئ��ة ف��ي مجال 
استعادة القطع األثرية الوطنية 
م��ن داخ���ل اململكة وخ��ارج��ه��ا، 
والتي بلغ عددها حوالي 54 ألف 

قطعة أثرية«.

تعد »امل��درس��ة األم��ي��ري��ة« أو«م��درس��ة 
الهفوف األولى« في محافظة األحساء على 
الرغم من مرور 82 عاماً منذ إنشائها، أحد 
أبرز املعالم والبدايات للحركة التعليمية 
النظامية في املنطقة، وشاهدًة لالنطالقة 

األولى ملسيرة وتاريخ التعليم في اململكة.
وأُطلق على املدرسة منذ إنشائها بحسب 
سيرتها التاريخية مسميات ع��دة بدايًة 
مبسمى م��درس��ة األح��س��اء األم��ي��ري��ة ثم 
مدرسة األحساء األول��ى فمدرسة الهفوف 
وأخ��ي��راً »بيت الثقافة«، وق��د تخرج منها 
عدد من املسؤولني الذين خدموا الوطن في 

مواقع مختلفة .
وأوض����ح م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
للسياحة وال��ت��راث ال��وط��ن��ي باألحساء 
املهندس عمر بن أحمد الفريدي أنه مت إجناز 
%80 من أعمال الترميم في مدرسة الهفوف 
األول��ى )األميرية(، مشيرا إلى أن الهيئة 
ستفتح املدرسة لزيارتها بعد االنتهاء من 
أعمال الترميم والتأهيل في غضون خمسة 

أشهر املقبلة.
وت��ت��وس��ط »امل��درس��ة األم��ي��ري��ة« التي 
أنشئت في تاريخ 1937ه�، وافتتحت في 
فبراير 1941ه�، وتشهد إقباال من السواح 

واملهتمني بالتراث �� األس��واق الشعبية، 
أبرزها س��وق اخلضار وس��وق القصابية 
وسوق الذهب وسوق القصيرية التاريخي، 
ومدخلها الرئيس في وسط الضلع الشرقي 
للمبنى، ويتميز ببوابته ذات ال��دوري��ن، 
حيث تعلوها ش��رف��ة، كما ي��ق��ود املدخل 
إل���ى ج��ن��اح��ني ب��غ��رف ك��ب��ي��رة نسبيا عن 
باقي الغرف، ومدخل آخر يقود إلى الفناء 
بالشكل اخلالب، كما يشمل املوقع احلالي 
للمبنى والساحة التابعة، ويحدها من 
جهاتها الشرقية واجلنوبية والشمالية 

شوارع، وهو مبساحة 1200م.

القطعة التي مت استعادتها

»الصفري«..  يبدأ غدًا 
مع انتشار أمراض اخلريف

ق����ال ال��ف��ل��ك��ي 
ع��ادل السعدون 
م����وس����م  إن 
ال��ص��ف��ري ي��ب��دأ 
ف��ي 20 سبتمبر 
اجل���اري، مشيرا 
إل������ى ان���ت���ش���ار 
أم��راض اخلريف 
ف���ي ه���ذه األي���ام 
وه����ي م��ع��روف��ة 
ل���دى الكويتيني 
بأيام )الصفري( 
التي تلي دخول 
)جنم سهيل( إلى 

أن يبدأ الشتاء.
وأض�������������اف 
ال���س���ع���دون في 

تصريح ل� )كونا( أم��س أن��ه في فترة )الصفري( 
تنتشر أمراض احلساسية التي تؤدي إلى احتقان 
األنف والعطس والرشح وتستمر مع البعض طوال 
الفترة حتى موسم سقوط األمطار والبعض اآلخر 

تستمر معه عدة أيام وقد تهدأ ثم تعود مرة أخرى.
وأوض��ح أن األطباء يقولون إنه في هذه الفترة 
تنتشر أم��راض مثل احلمى الروماتزمية واحلمى 
القرمزية والدفتريا واحلمى القرمزية وتنتج عن 
ميكروب سبحى نتيجة االختالط بالغير كما في 

املدارس واألماكن املزدحمة.
وأش����ار إل���ى أن���ه مت��ت تسمية ه���ذه األي����ام ب� 
)الصفري( نسبة إلى صفرة السماء الناجتة عن 
الغبار العالق باجلو نتيجة رك��ود الهواء تقريبا 
في ه��ذه الفترة أو كما قيل بسبب صفرة الشمس 
وقت العصر أو إلصفرار األجسام نتيجة إصابتها 
ب��أم��راض اخل��ري��ف نتيجة تغير الطقس وميله 

للبرودة.

عادل السعدون

»املدرسة األميرية«في »األحساء«..  
قبلة السواح واملهتمني بالتراث
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