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العصفورة

 79سيارة إسعاف جديدة إلى «طوارئ العدان»

ع���ز ال���وط���ن ع���زن���ا وب��غ��ي��ر ع����زه ال

م��ا أح��د ي���دور ب��دل ف��ي غير أه��ل��ه ال

زحمة ...هيئة

تداول مغردون مقطع فيديو لزحمة

مراجعين تفوق الوصف في هيئة حكومية،

الناس أح��د حسب واح��د يحسبه ال

ولم يحرك مديرها ساكنا ،بل قال لمقربين:

إي����اك وال����غ����ادره اح����ذر أل���م وال���م

«اللي مو عاجبه يطق راسه بالطوفة»!

• عبدالعزيز الدويش

حكايات

آفاق

أ.د.نورية الرومي

• أثناء تدشني سيارات اإلسعاف اجلديدة

كتب �صالح الدهام:
يف �إطار �سعي وزارة ال�صحة لتح�سني خدماتها ومنظومتها،
دخلت � 79سيارة �إ�سعاف حديثة �إلى اخلدمة �أم�س ،مبركز

الطوارئ يف م�ست�شفى العدان .وتهدف اخلطوة �إلى مواكبة
التطور العاملي يف جمال الإ�سعاف وفق موا�صفات طبية
و�صحية عاملية لناحية ال�سعة واالرتفاع الذي ال يعوق
حترك فنيي الطوارئ داخل الإ�سعاف.

المملكة العربية السعودية

معصقل!...

القلب والنبض

لعب «قرد معصقل» لعبة جديدة ،في محاولة

�أ�سمع على البعد قرع طبول احلرب ووقع �صداها يف منطقة
اخلليج العربي ينم عن تخطيط عاملي �أعد له منذ �أمد طويل
لال�ستيالء وتغيري خارطة الوطن العربي من �شماله الى
جنوبه ومن حميطه الى خليجه ،با�ستهداف العقل العربي
�أو ًال وتغييبه وتغريبه بالأجهزة التكنولوجية احلديثة
و�شبكة التوا�صل االجتماعي املدمرة يقابله انهيار التعليم
وو�أد الثقافة ،وزرع الفنت ب�رضب وح��دة االوط��ان مبا
�سمي بالربيع العربي وهو التخريب �أو التدمري العربي،
ا�ضافة الى الع�صبية والطائفية من م�سلم وم�سيحي ،و�سني
و�شيعي ،وح�رضي وبدوي ،وما الى ذلك نتج عنه االقتتال
والتطاحن بني �أبناء ال�شعب الواحد او بينهم وبني �سلطتهم
العليا ،ومل يجنوا غري الدمار والتمزق وحتول ال�ساحة
العربية ميدانا خ�صبا للمخططات العاملية ،وخري دليل
ث��ورات ال�شعب مب�رص وليبيا وتون�س ،وح��رب اليمن
وال�سعودية التي مل نلم�س لها نهاية بني منت�رص ومهزوم
وكحرب العراق �إبان فرتة �صدام ح�سني مع ايران التي قدمت
العديد من ال�شهداء فال نا�رص لهما وال منت�رص عليهما.
والآن بد�أت بوجه �سافر تتك�شف اخلطة ب�إعالن نية �أمريكا
وا�رسائيل الهجوم على �إيران ،وبدال من �أن تكون املواجهة
بينهما وبينها ،جند �إي��ران توجه �صواريخها للمملكة
العربية ال�سعودية �أر�ض احلرمني ال�رشيفني وامل�سا�س
باململكة العربية ال�سعودية ب�أي �شكل من الأ�شكال ميثل
م�سا�سا بالعمق العربي والديني الإ�سالمي ممثال بالكعبة
ال�رشيفة وامل�سجد النبوي ال�رشيف فيها ،من هذا
املنطلق تتح�صن اململكة بقد�سية دينية وروحية ،ا�ضافة
�إلى كونها قبلة امل�سلمني يف العامل اال�سالمي على مدى
الكرة االر�ضية ،ناهيك على �أنها قلب جزيرة العرب،
ومنبع الهجرات القبلية التي خرجت منها وانت�رشت
�شمال الوطن العربي و�رشق اخلليج العربي يف االمتداد
اجلغرايف لإي��ران املطل على اخلليج العربي م�شكلة
العروبة والإ�سالم يف �آن واحد ،لهذا الهجوم ال�صاروخي
املنطلق من �إيران املوجه لبحر و�سماء و�أر�ض اململكة
العربية ال�سعودية مي�س عمق وجداننا بالكويت ف�أي
م�سا�س يحيق باململكة هو م�سا�س بدولة الكويت و�شعبها،
واذا كنا نقدر ايران الدولة اجلارة التي يوحدنا معها الدين
اال�سالمي ،نت�أمل منها �أال تعطي الطامعني يف املنطقة
مبتغاهم وحتقق �أحالمهم ،و�إذا كنا ال نقبل تخطيط الأطماع
اخلارجية عليها ،ف�إن ال�سعودية قلبنا الذي ينب�ض بحبها
وامل�سا�س بها يوقف نب�ضه.

لتالفي نكسات اللعبة السابقة ،اال انه حصل
على النتيجة ذاتها!

القرد المعصقل ال��ذي سرعان ما تظهر على

مالمح وجهه الصدمة التي يعيشها ،يحاول
ه��ذه األي��ام اج��راء ترميمات لصورته ،اللي

احترقت ،عن طريق مرتزقة!

الغزالة أم لسان ،القريبة من القرد ،شغالة مدح
بالقرد ،مثلما كانت تمدح اللي قبله ،قالت

لصديقتها :أعرف ان القرد
يدور على مصلحته
ّ
وبس ،بس مضطرة لمجاملته ،ألنه قوي!

يمدحون الردح المزدوج ...يا أم لسان!

أغلى فنجان قهوة في العالم
 ...بمقهى في كاليفورنيا

مواقيت
الصالة

الفجر  3.23الشروق  4.54الظهر  11.44العصر  3.20المغرب  6.36العشاء 8.04

أطباء المسالك :حل أزمة كلية جراحة الكلى
أو االستقالة

نا�شد جمموعة من �أطباء الكلى وامل�سالك البولية من
العاملني يف خم�سة م�ست�شفيات تدريبية رئي�سية ،رئي�س
جمل�س ال��وزراء �سمو ال�شيخ جابر املبارك ،التدخل
العاجل لإيجاد حل جذري لأزم��ة كلية جراحة الكلى
وامل�سالك ،وجت��اوزات معهد الكويت لالخت�صا�صات
الطبية و�سيا�ساته التي تطغى عليها املح�سوبية
واالنتقائية ،ودعا الأطباء �إلى �أن يكون م�ستقبل الكلية
متوافقا مع اللوائح الداخلية للمعهد ،وذلك حفاظا
على �سالمة ومتانة ومهنية تدريب �أطباء امل�ستقبل يف

بمنحها إحدى كليتيه

ق�صة حب فريدة من نوعها ،جعلت املمر�ض الإنكليزي �آلدو
كاتالدي ،يقدم �إحدى كليتيه �إلى حبيبته الربتغالية غريالدين
ت�شينغو�شو التي �أ�صيبت مبر�ض الف�شل الكلوي .يعي�ش �ألدو
الذي يبلغ من العمر  27عاما يف مدينة لي�سرت ،وهناك قابل
فتاة �أحالمه الربتغالية غريالدين �صاحبة الـ  22عاما ،منذ
� 3سنوات ،داخل دار رعاية للم�سنني ،لتن�ش�أ بينهما �صداقة
قوية ،وبعد فرتة ا�ستقال «كاتالدي» من الدار ،ليعمل ب�أحد
امل�ست�شفيات الإنكليزية.و�سلطت �صحيفة «مريور» الإنكليزية
ال�ضوء على ق�صة �ألدو وغريالدين الدرامية التي نادرا ما حتدث
حاليا ،مو�ضحة �أن العالقة بينهما ظلت م�ستمرة حتى حتولت
ال�صداقة �إلى حب.
بعد فرتة اكت�شف املمر�ض الإنكليزي �أن فتاة �أحالمه م�صابة
بف�شل كلوي وحتتاج �إلى غ�سيل كلوي يوميا ،وهنا طالبته
باالبتعاد عنها حتى ال يت�أمل بعد وفاتها ،لكن الفتى الربيطاين
�أ�رص على ا�ستكمال امل�شوار معها ،ليفاجئها بقراره مبنحها
�إحدى كليتيه.
اجتاز الفتي الربيطاين ال�شجاع االختبارات الطبية لإجراءات
نقل الكلى مب�ست�شفى لي�سرت يف بريطانيا ،و�أجرى الأطباء عملية
نقل وزراعة الكلى بنجاح للفتاة الربتغالية ،وقرر الثنائي
بعد جناح العملية� ،إقامة حفل زفافهما يف نهاية �شهر �أغ�سط�س
املقبل ،على �أن يرويا ق�صة حبهما لأطفالهما بعد �إجنابهم.

فريق طبي كويتي يستأصل ورم ًا من مخ مواطنة

ضابط أميركي يغطس ألعمق

نقطة على سطح األرض للبحث
عن مواد بالستيكية

• أثناء إجراء اجلراحة

نفذ �ضابط بحري �أمريكي متقاعد عملية
ا�ستك�شافية مثرية ،وذل��ك بالغو�ص
يف �أع��م��ق نقطة على �سطح الأر����ض.
امل�ستك�شف الأمريكي ،فيكتور في�سكوفو،
قام بالغو�ص ملا يقارب الـ 10.927مرتا
يف خندق ماريانا باملحيط الهادي،
بح�سب �صحيفة الغارديان الربيطانية.
ويعد خندق ماريانا �أعمق نقطة على
�سطح الأر�ض ،وكانت عملية الغو�ص هذه
�أعمق من التي �سبقتها يف العام 1960
يف ذات اخل��ن��دق ،ومب��ق��دار  16مرتا.
وت�أتي مغامرة الأمريكي هذه للبحث
عن مواد بال�ستيكية يف القاع ،حيث قال
الفريق املرافق له ب�أنه عرث على بع�ض
منها ويقوم بدرا�ستها للت�أكد من كونها
بال�ستيكية.
وبح�سب تقرير للأمم املتحدة فقد
و�صلت النفايات البال�ستيكية �إلى
م�ستويات خطرية� ،إذ قدرت وجود 100
مليون طن منها يف حميطات العامل.

كتب �صالح الدهام:
جنح فريق طبي كويتي يف ا�ستئ�صال
ورم حميد م��ن امل��خ با�ستخدام
تقنية «امل�لاح اجلراحي-كريف»
التي تعد الأحدث يف جمال العالج
املتخ�ص�ص.
وقال رئي�س جمل�س �أق�سام اجلراحات
التخ�ص�صية بوزارة ال�صحة د .طارق
ال�شيخ� ،إن املري�ضة وهي مواطنة
ثالثينية كانت تعاين م��ن �صداع

• صورة توضح حجم الورم

م�ستمر نتيجة �إ�صابتها بورم كبري يف
منطقة ح�سا�سة من الدماغ بالقرب
من مركز احلركة والألياف الب�رصية
الدماغية بحجم �سبعة �سنتيمرتات.
و�أ�ضاف ال�شيخ الذي ي�شغل �أي�ضا
رئي�س ق�سم جراحة املخ والأع�صاب
يف م�ست�شفى ابن �سينا �أن �إجراء هذه
العملية «احلرجة والدقيقة» ا�ستغرق
ن��ح��و ث�ل�اث ���س��اع��ات با�ستخدام
جهاز «امل�لاح اجلراحي – كريف»
للو�صول بدقة �إلى الورم عن طريق

• جاسم محمد حباب اخلالدي 74 ،عاما� ،شيع �أم�س،
الرجال :الرابية ،ق� ، 4شارع عبدالله حممد
اخلالدي ،م  ،38الن�ساء :الزهراء ق� ،8ش ،810
م  ،32ت.99765101 :
• اقبال احمد زيد السرحان ،زوجة بدر نا�رص �سليمان
عجيل الطيار 69،عاما� ،شيعت �أم�س ،اخلالدية،
ق� ،3ش �سامل بن بوقماز ،م ،22ت.99222393 :

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

ادارة االعالن

97791097
 - 22458900داخلي 101

Ads@alshahedkw.com

فتح اجلمجمة بدائرة قطرها خم�سة
�سنتيمرتات مو�ضحا �أنه مت الو�صول
�إلى الورم ب�شكل مبا�رش بعيدا عن
املراكز الدماغية املهمة ومن دون
�إحلاق �أي �رضر بها.
وذك��ر �أن ا�ستخدام ه��ذه التقنية
الأملانية املتطورة �أت��اح للفريق
الطبي �إجراء العملية يف وقت �رسيع
وقيا�سي مع تقليل امل�ضاعفات ذات
ال�صلة مبينا �أن اجلهاز امل�ستخدم
حدد بدقة عالية مكان وحجم الورم

ما �سهل على اجلراحني �إزالته كامال
دون �أعرا�ض جانبية.
و�أفاد ب�أن �آلية عمل اجلهاز امل�ستخدم
يف هذه التقنية التي تعد الأولى من
نوعها يف الكويت والثالثة خليجيا
بعد ال�سعودية والإم��ارات تكمن يف
جمع �أك�ثر من � 250صورة ثنائية
الأبعاد لدماغ املري�ض وحتويلها
�إل��ى �صورة كاملة ثالثية الأبعاد
تكون جم�سمة و�شبيهة متاما ملناطق
وجغرافية الدماغ.

الملكة إليزابيث وحفيدها هاري يحضران حفل زفاف ملكي

ح�رض الأمري هاري برفقه امللكة �إليزابيث الثانية حفل زفاف قريبتهم الليدي
غابربيال وند�سور الذي �أقيم يف نف�س الكني�سة التي �شهدت زفافه على ميغان
ماركل.
والعرو�س هي الليدي غابرييال التي تبلغ من العمر  38عاما ،وتعمل كاتبة
حرة وهي ابنة �أمري و�أمرية كنت ،ووالدها هو مايكل من �أبناء عمومة امللكة
�إليزابيث .وتزوجت غابرييال من توما�س كينغ�ستون « 40عاما» وهو خبري مايل
و�أقاما الزفاف يف كني�سة القدي�س جورج التي تعود للقرن اخلام�س ع�رش.
والزفاف الذي �أقيم �أم�س الأول ،وح�رضته امللكة �إليزابيث وزوجها الأمري
فيليب هو الزفاف امللكي الثالث خالل عام يف قلعة وند�سور� ،إذ تزوج الأمري
هاري حفيد امللكة من املمثلة الأمريكية ميغان ماركل يف ذات الكني�سة يف
 19مايو  2018يف زفاف تابعه املاليني حول العامل ،كما تزوجت الأمرية
يوجيني من جاك بروك�سبانك يف الكني�سة يف �أكتوبر .2019
وو�ضعت ميغان �أول مولود لها هي وهاري يف ال�ساد�س من مايو احلايل،
و�سمياه �آرت�شي هاري�سون ماونتباتن وند�سور ،وبو�صوله �أ�صبحت غابرييال يف
الرتتيب الثاين واخلم�سني يف والية العر�ش.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• مها مطلق محمد اجلعمي 57 ،عاما� ،شيعت �أم�س،
الفردو�س ،ق ،8ال�شارع الأول ،ج ،3م  ،70ت:
.99800207
• ف��اط�م��ة اب��راه �ي��م اح�م��د الزايد 35 ،عاما� ،شيعت
�أم�س ،الرجال« :يف املقربة فقط» ،الن�ساء:
الفيحاء ،ق� ،6شارع التلم�ساين ،م  ،7ت:
.66717122

يق ّدم مقهى يقع يف كاليفورنيا واملعروف با�سم «كالت�ش كويف» فنجان
دوالرا ،ويقدم هذا امل�رشوب
قهوة هو الأغلى يف العامل ب�سعر 75
ً
احل�رصي املعروف بـ «�إليدا نات�شورال جي�شا  »803يف فروعه يف جنوب
كاليفورنيا و�سان فران�سي�سكو.
ولفت املالك امل�شارك لفرع «كالت�ش» يف �سان فران�سي�سكو بو ثيارا �إلى �أن
رقم  803يف ا�سم م�رشوب القهوة ي�شري �إلى الرقم القيا�سي  803دوالرات
للرطل للحبوب الع�ضوية التي بيعت به يف مزاد حديث بعد فوزها بجائزة
�أف�ضل قهوة يف بنما .و�أ�ضاف ثيارا �أن  100رطل فقط من احلبوب كانت
متاحة لل�رشاء ،ومعظمها ذهب �إلى اليابان وال�صني وتايوان ،وح�صلت
ً
فنجانا من القهوة  -وهي
«كالت�ش» على � 10أرطال – �ستنتج حوايل 80
ال�سل�سلة الوحيدة يف �أمريكا ال�شمالية التي ح�صلت عليها.

في جراحة استغرقت  3ساعات باستخدام تقنية «المالح الجراحي»

تخ�ص�ص جراحة امل�سالك البولية ودورهم املرتقب يف
دعم وتطوير اخلدمات الطبية يف البالد.
وقال الأطباء يف م�ؤمتر �صحايف عقد يف مقر اجلمعية
الطبية باجلابرية �إنهم يحتفظون بكافة حقوقهم
القانونية ورفعها �إلى اجلهات العليا واملعنية .و�أكدوا
�أن كافة اخليارات مطروحة �أمامهم ومن بينها التهديد
باال�ستقالة �أو حتى اللجوء �إلى املحاكم للح�صول على
حقوقهم يف هذه الأزمة التي حتولت فيها وزارة ال�صحة
�إلى خ�صم.

إنكليزي ينقذ صديقته من الموت

• جحا

• امللكة إليزابيث واألمير هاري
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