
واخ���ر ال��ق��رن ال��ت��اس��ع ع��ش��ر، احتضن 
ال��ط��رف الشرقي ملدينة لندن العديد من 
مصانع أع���واد الكبريت التي استقطبت 
أعداداً كبيرة من الفقراء، حيث أقبل الرجال 
والنساء واألطفال نحو هذه املصانع فعملوا 
يومياً لساعات طويلة وفي ظروف قاسية 
محفوفة باملخاطر مقابل حصولهم على 
أجور زهيدة ال تكاد تكفيهم لشراء ما يسد 

رمقهم.
في املقابل، لم يعر مالكو هذه املصانع أي 
اهتمام يذكر للحياة القاس ية التي عاش 
على وقعها العمال، حيث ك��ان هاجسهم 
الوحيد احتكار السوق وحتقيق مزيد من 

األرباح.
وم��ن ضمن ه��ذه املصانع، فتح مصنع 

»براينت أند ماي« أبوابه في حدود منتصف 
ال��ق��رن التاسع عشر مبنطقة ب��او بلندن 
وحتول بشكل سريع إلى أهم مصانع أعواد 
الكبريت باملنطقة. ومن ضمن نحو 4000 
شخص عملوا بهذه املصانع بإجنلترا، شّغل 
املصنع لوحده نحو 2000 عامل، أغلبهم من 
الفتيات اللواتي تراوحت أعمارهن بني 14 

و18 سنة.
ول��زي��ادة أرب��اح��ه��م، جل��أ أص��ح��اب هذا 
املصنع ملمارسة كانت منتشرة حينها، 
فعمدوا إلى تخفيض أجور العمال وزادوا 
س��اع��ات العمل. وعمل العمال يومياً من 
السادسة صباحاً وحتى السادسة مساًء 
مقابل حصولهم على أجور لم تتجاوز 10 

سنتات للساعة الواحدة.

توفي كوميدي هندي، اجلمعة املاضية، على 
مسرح مكتظ باجلمهور اعتقد أن��ه ميثل بينما 
اتضح أن النجم الهندي الصاعد توفي خالل 

عرض »ستاند أب« حتدث فيه عن القلق.
وذك���رت صحيفة »غ��ل��ف ن��ي��وز« اإلم��ارات��ي��ة 
أن��ه خ��الل ع��رض في فندق بإمارة دب��ي، أصيب 
ماجنوناث نايدو بسكتة قلبية، ثم سقط على 
املسرح، لكن اجلمهور اعتقد أن ذلك مشهد متثيلي.

وك��ان نايدو )36 عاما( يتحدث عن القلق، 
ثم جلس على خشبة املسرح، حتى لفظ أنفاسه 

األخيرة.
وأش����ارت الصحيفة نقال ع��ن ش��اه��د حضر 
العرض أن اجلمهور، ال��ذي بلغ ع��دده نحو 80 
شخصا، أصيب بصدمة كبيرة، بعد التحقق من 

وفاة الكوميدي.
فبعد ث��الث دقائق من سقوطه على املسرح، 
س��رع عاملون بالفندق إل��ي��ه، ث��م مت استدعاء 
اإلسعاف، ونقله إلى مستشفى حاولت إنعاشه 
بينما كان نايدو لفظ أنفاسه األخيرة بالفعل بعد 

تشخيصه بإصابته بسكتة قلبية.

www.alwasat.com.kwرئيس التحرير: عـدنان محمد الوزان16 �صفحة ــ 100 فل�س

الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

 في الصـميم
في قضية األضرار الناجتة عن السيول جنوب 
البالد العام املاضي، بني من يتهم الشركات املنفذة 
وم��ن يبرئها اختفت احلقيقة.. »إحنا بني حانا 
ومانا ضاعت حلانا«.. جلنة املناقصات تبرئهم 
ونزاهة حتيلهم إلى النيابة.. سيعود موسم جديد 

لألمطار ونحن نبحث عن املتسبب!!..
 املهم معاجلة األسباب كي ال تتكرر الكارثة!!
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نايدو

بعد جدل كبير.. ال عالقة 
للقهوة بالسرطان

فاحتة النهار، ورفيقة الصباحات، ألنها اجلميلة 
السمراء. فدوماً ما حتاك ضدها الدراسات حتذيراً تارة 

وتشكيكاً تارة أخرى مبنافعها ومضارها.
القهوة ملن يدمنها ويعشقها، خبر قد يحسم الشكوك 
واجل��دل حول هجرها أو التمسك بها، بعد تضارب 

األبحاث عن مضارها ومنافعها.
وتوصل باحثون أستراليون من جامعة كوينزالند 
بأن شرب القهوة ال يزيد من خطر اإلصابة بالسرطان، 
كما ك��ان شائعاً في دراس��ات سابقة، وال عالقة بني 

تقليل عدد الفناجني اليومية.
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ِرّماُح turummah@ الِطّ

صدقوني، على ال��وض��ع السابق واحل��ال��ي ف��ي : فوضوية التجنيس  
والتجنيس العشوائي وجتنيس الزوجة وجتنيس 4000 في السنة وجتنيس 
أبناء الزوج األجنبي والزوج و تزوير اجلناسي فضلاً عن جتنيس الفلبينيات 
و الهنديات والسيلنيات على اإليرانيات، بلدنا الكويت ستكون دولة بل هوية 

وستتدحرج إلى نفق مظلم

Dr_T2zem@ د. تاأزمي

الصحه تؤكد ض��رورة االبتعاد عن األدوي��ة التي ي��روج لها من خلل 
السوشل ميديا والغير مرخصه .. يعني اذا انت مو مهتم بصحتك حتمل 
النتائج مو معقول كل باحث عن هاالدوية يحطون معاه طبيب يقوله » كخ » 

هذا خطر !!

ROLEXQ8@ حمقق النزهة

تعجبني األسرة اللي تخلي املربية او العاملة باملنزل تقعد على نفس طاولة 
الطعام معاهم في املطاعم ، هذي أسرة تستحق االحترام والتقدير ، فعل أسرة 

راقية وأصيلة .

Frankom@ فرانكوم

يستفزونك بفيديو ... تقوم انت تسب وتغلط عليهم .. يطلعون رقم تلفونك 
.. يدقون عليك يقولون لك »القضية البستك البستك وفيها 5001 دينار .. تبي 
تخلصهم باحملكمة وال تدفع احلني 1500-2000 دينار؟«  وبعدين يروح 
يسافر ويشتري سيارة وساعة ويسوي فيديو ثاني يستفزك علشان انت 

تسبه مرة ثانية

نايدو توفي على املسرح.. واجلمهور ظنه ميثل

مادة شوهت العمال مبصانع
 أعواد الكبريت في بريطانيا

أعلنت ش��رك��ة »وال���ت دي��زن��ي« امل��وزع��ة 
لفيلم »املنتقمون: لعبة النهاية« )أفنجرز: إند 
غيم(، أن الفيلم الذي أنتجته شركة »مارفل 
ستوديوز« سينتزع صدارة إيرادات التذاكر 

عامليا، األحد.
وذكرت ديزني،  في بيان بإطار اإلعالن عن 
مجموعة جديدة من األفالم، أن مبيعات تذاكر 
»املنتقمون« على مستوى العالم ستتخطى 

2.789 مليار دوالر التي جمعها فيلم »أفاتار« 
للمخرج جيمس كاميرون عام 2009.

وف��ي��ل��م »امل��ن��ت��ق��م��ون« ال���ذي ط���رح ب��دور 
السينما في أبريل هو ذروة قصة تروى في 
22 فيلما لشركة »م��ارف��ل«، على م��دى 10 

أعوام.
ويقوم ببطولة الفيلم املمثالن روب��رت 
داوني جونيور وكريس هيمسورث، واملمثلة 

سكارليت يوهانسون.
وقال كيفن فيغ رئيس »مارفل ستوديوز«، 
إن الفيلم سيصل لصدارة مبيعات التذاكر، 
لكنه سيخسر هذا اللقب على األرجح أمام فيلم 

كاميرون املقبل.
وم��ن امل��ق��رر أن يطرح كاميرون 4 أف��الم 
ضمن سلسلة »أفاتار«، اعتبارا من ديسمبر 

عام 2021.

فلسطني حتتفي 
 بـ »بنت من شاتيال«

اح��ت��ف��ى ال��وس��ط 
األدب��ي في فلسطني 
بصدور رواية »بنت 
من شاتيال« للروائي 
أكرم مسلم املقيم في 

مدينة رام الله.
يلقي أك��رم مسلم 
ف���ي ه���ذه ال���رواي���ة 
امل��وج��ع��ة ال��ض��وء 
على املصائر التي 
يواجهها الفلسطيني 
في الشتات ويدمجها 
م��ع ق��ض��اي��ا ال��وط��ن 
والقضية السياسية. 

تبدأ الرواية بسرد قصة فتاة كانت الناجية الوحيدة بني 
أسرتها من املجزرة التي تعرض لها الالجئون الفلسطينيون 
في مخيمي صبرا وشاتيال عام 1982 وراح ضحيتها أكثر من 
4 آالف مدني أعزل، وانتهى بها املطاف في مدينة هامبورغ 
األملانية، التي ستكون، ومعها العديد من مناطق أوروب��ا، 
أرضاً جلزء من التغريبة الفلسطينية بعد أن هاجر إليها كثير 

من الالجئني الفلسطينيني، وخاصة من لبنان.
تتضمن ال��رواي��ة العديد من الشخصيات الفلسطينية 
املليئة بالشقاء والذكريات املؤملة، التي تتشابك مصائرها 
معاً في صيغة تراجيدية تكون فيها احلياة هامشاً ضيقاً 
للموت والتعب والشقاء الذي اصطبغت به حياة الالجئني 
في املنفى. وقال الكاتب أكرم مسلم لوكالة »أسوشيتد برس«: 
»تتبعت مصائر أناس عاديني في رحلة املنفى، من املخيمات 
الفلسطينية في العالم العربي إلى أوروب��ا، وعالقتهم مع 

الواقع اجلديد، وتساؤالتهم وعالقتهم بالذاكرة واملكان«.
وترى الروائية باسمة التكروري أن الرواية »تتمة ملسيرة 
الروايات الكبرى في التاريخ األدبي الفلسطيني احلديث مثل 

رجال في الشمس، وعائد إلى حيفا«
وقالت التكروري في مقال نشرته إن رواي��ة أكرم مسلم 
جتمع ب��ني »احل���رب واحل���ب وامل���وت واخل��ي��ان��ة واخل��وف 

واالختيار والضحية بكامل عفوية الوجع والعيش.

»أفنجرز« نحو أعلى إيرادات في العالم
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عائلة اخلليفة
لوفاة

اخلليفة محمد  عبداللطيف  خالد 

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيد  بواسع رحمته ويسكنه فسيح  جناته


