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كــلــمــة �ــصــادقــة.. خلـــر  الــكــويــت
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 في الصـميم
يتداول في األوساط االخبارية ان جيش الدفاع الصهيوني أسس 
جهازاً من اليهود العرب لبث االشاعات وتعميق اخلالفات في وسائل 
االتصال االجتماعي.. مواقع باسماء رمــوز إسالمية وأخــرى باسم 
رموز شيعية لزرع الطائفية.. شتم وشرح مغلوط وقلب للحقائق 
إلشعال اخلالف.. هم العدو فاحذرهم.. العيب فينا إذا صدقنا كل ما 

يروج في وسائل التواصل االجتماعي من دون معرفة املصدر.

saraaldrees@ �صارة الدري�س

يجب سن عقوبات صارمه بحق الصبي اللي يسوق حتت السن القانوني هو و ولي 
أمره مو معقول يستعرض و يقحص بشارع فيه ٣ مدارس اخر شي داعم له احد!

DrAldaihani@   د. بدر الديحاين
مناقصات مبئات املاليني،ومضاربات ضخمة ال تستفيد منهما ميزانية الدولة،فلماذا 

ال تفرض ضريبة على األرباح الرأسمالية وتعامالت البورصة ؟ #عجز مالي
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»دبي« تطلق 
أول سيارة إسعاف 

للسعادة في العالم!
أعلنت مدينة دبــي اإلمــاراتــيــة إطالق 
»سيارة إسعاف السعادة« وهي األولى 

من نوعها في العالم.
وقال خليفة بن دراي املدير التنفيذي 
ملؤسسة دبي خلدمات اإلسعاف لوكالة 
األنباء األملانية أول أمس إنه مت اطالق هذا 
األسم على سيارة االسعاف، ملا حتتويه 
من أجهزة متطورة وذكية تسهم في انقاذ 
احلاالت املرضية احلرجة في زمن قياسي.

واشــار بن دراي أنه مت عرض املركبة 
في مؤمتر اإلسعاف الدولي الثاني الذي 
انطلق في دبي اليوم، الفتا إلى أن السيارة 
تعمل بالطاقة الشمسية، وتضم جهاز 
انعاش قلبي آلي، وجهاز ذكي للصدمات 
القلبية، وتتميز بأرضية صممت مبواد 

خاصة مانعة لالنزالق.
وتابع »تتميز السيارة بأنها تضم نقالة 
اسعاف ذكية تعمل باللمس لرفع وتنزيل 
املريض أو املصاب دون احلاجة الى تدخل 
املسعفني، كما تضم نظام ألشعة الليزر 
ميكن استخدامه في األماكن املظلمة«، الفتا 
إلى أن اخلطة تتضمن ادخال عشر سيارات 
من هذا النوع خالل العام اجلاري، ومثلها 

العام القادم .
من جانبه، قال الدكتور عمر السقاف 
رئيس املؤمتر واملدير الطبي في املؤسسة 
إن املركبة اجلديدة تدعم خطة دبي 2021 
التي تهدف ألن تكون دبي مدينة سياحية 

للرعاية الصحية.
وأوضح أن املؤسسة تستقبل ما يزيد 
عن 500 بــالغ يومياً من مختلف أنحاء 

اإلمارة.

الشوكوالتة الساخنة حتتوي على »ملح أعلى« من البطاطا املقرمشة!
كشفت منظمة بريطانية غير حكومية 
إن فنجانا مــن مــشــروب الشوكوالتة 
الساخن ميكن أن يحتوي على نسبة 
من امللح أكثر من كيس من املقرمشات 

اململحة.
 ووجــدت منظمة »سي إيه إس إتش« 
املعروفة اختصارا بـــ«كــاش«، املعنية 

بالتوعية بخطر امللح على الصحة، إن 
كل أنــواع األطعمة املعلبة، ما عــدا فئة 
واحـــدة، تزيد فيها كمية امللح عن احلد 
الالزم للجسم.  ووفقا ملا أوردته »بي بي 
سي« فقد وجدت منظمة »كاش« أن بودرة 
 »galaxy ultimate marshmallow«
للشوكوالتة الساخنة حتتوي على 0.6 

غــرام من امللح، في كل عبوة وزنها 25 
غراما، أو 2.5 غرام لكل 100 غرام، وهي 
كمية أكبر من املستهدف واحملددة بـ 0.15 

غرام لكل 100 غرام.
ــون مبــنــظــمــة كــاش  ــث ــاح وفــحــص ب
منتجات غذائية متنوعة، ووجـــدوا أن 
لــفــات مــن اخلــبــز فقط أوفـــت باملعايير 

الطوعية املستهدفة لهيئة الصحة العامة 
بإجنلترا.

ــذي أجــرتــه املنظمة   وقـــارن املسح ال
سلتني من املشتريات، حتتوي كل منهما 
على مواد غذائية متشابهة، لكن بكميات 
متفاوتة من امللح، وذلك باستخدام تطبيق 

»Food Switch« للهواتف الذكية. 


