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 في الصـميم
ــرار جــاد من  مــا يحدث فــي قطاع اللحوم أمــر مريب ويحتاج إلــى ق
احلكومة.. أصحاب شركات املواشي يستغلون قرب شهر رمضان لرفع 
األسعار وبعض شركات املسالخ ترفع أسعار البسطات بشكل فاحش 
وبالتالي يضرب باعة األغنام ويدفع املواطن في نهاية املطاف الثمن.. 
جتربة شركة املطاحن بتوفير اخلبز بشكل دائم وسعر معتدل يجب ان 

تعمم على بقية األغذية الضرورية ودمتم!

kwtcitizen@  في�صل الفريح
البدو والعجم واحلضر كلهم بنوا الكويت وارجع للتاريخ تالقي اسامي من 

كل الفئات اللي كان بحرف وال بتجاره او باالمن راح تشوف من كل الفئات

hbahroh@  العميد بو اأحمد
هل سمعتم من املعارضه الشريفه ايام زمان اي نفس طائفي من ناحيتي لم 
اسمع وحتى اصطفافهم لم يصطفوامع من هوطائفي الربعي املنيس اجلوعان 

فخر الكويت

bmckwt@  نا�رش بن يو�صف العبديل

اللي ضد الصوت الواحد مايحضر ندوة املشاركني فيه واال كان قبول غير 
مباشر .. !!

MuhannadAlSayer@ مهند طالل ال�صاير
أصبح لزاًما على مجلس األمة التصدي لزيادة أسعار البنزين وخاصة 
بعد عدم تقدمي احلكومة السبب من الزيادة وتخفيض نفقاتها فما زالنا آخر 

اهتماماتها!

nawal66@   نوال
بشكل أو بآخر .. حب املال سيجد دائما الطريق المتهان كرامتك مهما 

حاولت أن تغض الطرف عن ذلك االحتمال !
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صفحة من املصحف األزرق 
النادر باخلط الكوفي تتصدر 

مزاد كريستيز للربيع
متثل صفحة من »املصحف األزرق« النادر 
باخلط الكوفي جوهرة التاج في مزاد تنظمه 
دار كريستيز في بريطانيا هذا الشهر ألعمال 
فنية من العاملني اإلسالمي والهندي. ويقام 

املزاد يوم اخلميس املقبل.
وقالت كريستيز في بيان : إن الصفحة التي 
ستعرض في املزاد مأخوذة من أحد املصحفني 
الوحيدين املعروفني على مستوى العالم 

واملكتوبني على رق أزرق بخط كوفي مذهب.
وأضافت أن تدوين املصحف األزرق يرجع 
إلى القرن التاسع وكان في تونس في األغلب 
لصالح أحد األثرياء نظرا الستخدام الذهب في 
الكتابة وأن القيمة التقديرية للرقعة تتراوح 

بني 100 ألف و150 ألف جنيه أسترليني.
وأوضـــح الــبــيــان أن جــرد مكتبة جامع 
القيروان الكبير في تونس يشير إلى وجود 
مخطوطات كتبت بالذهب على رق أزرق داكن 
لكن لم يتضح متاما إن كان اجلرد يشير إلى 
مخطوطة واحدة أم مخطوطتني نظرا لتعرض 

بعض األجزاء للتلف. 

باملركز  يــفــوز  قــطــري  طــالبــي  فــريــق 
األول عامليًا في بطولة الروبوت 

حصد فريق » Smart Robotics » القطري ممثال في طلبة مدرسة أبي 
بكر الصديق اإلعدادية املستقلة للبنني، املركز األول على مستوى العالم، في 
البطولة العاملية للروبوت في التصميم امليكانيكي، التي جرت منافساتها 

بوالية تكساس األمريكية. 
وُيعد حصول الفريق القطري على املركز األول على مستوى العالم في 
التصميم امليكانيكي، األول من نوعه على مستوى الوطن العربي، علما أنه 

تفوق على 110 فرق شاركت في هذه البطولة من مختلف بلدان العالم. 
وقال إسماعيل عبد الباقي شمس مدير مدرسة أبي بكر الصديق اإلعدادية 
املستقلة إن هذا الفور حتقق انطالقا من رؤية قطر الوطنية 2030 وجتسيدا 
لرؤية وزارة التعليم والتعليم العالي املتمثلة في الريادة وتوفير فرص تعلم 
دائمة ومبتكرة ، ذات جودة عالية للمجتمع القطري، كما أنه جاء انسجاماً مع 
رؤية املدرسة التي ُتشجع على االبتكار والتكنولوجيا وتهيئ جيل املستقبل، 
موضحا أن االهتمام بالروبوت التعليمي، ُيعلِم الطلبة التقنيات واملهارات 

املطلوبة للقرن الواحد والعشرين ويحقق األهداف املرجوة من ذلك. 
وهنأت رميا أبو خديجة، مديرة إدارة التوجيه التربوي بالوزارة، الطلبة 
الفائزين، وثمنت تنافسهم مع نظرائهم من أنحاء العالم، وقالت إن فوزهم 
داللة واضحة على قوة الكفايات التي تعلموها واهتمامهم وشغفهم مبواد 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، األمر الذي يرتقي مبهاراتهم 

ويعزز من مكانة اإلبداع واالبتكار في منظومة التعليم . 

باحثون بريطانيون يربطون 
بني السمنة املفرطة واإلصابة بسرطان الكلى

ربط باحثون بريطانيون بني زيادة الوزن والسمنة املفرطة وإصابة نحو 
20 ألف شخص بسرطان الكلى في إجنلترا، خالل العقد املاضي.

ــرت مؤسسة أبحاث السرطان في بريطانيا بحسب )BBC ( أن   وذك
معدالت اإلصابة ارتفعت 40 في املئة خالل نفس الفترة ومن املتوقع أن يستمر 
االرتفاع مستقبال. ويتسبب الوزن الزائد في حوالي 25 باملئة من اإلصابة 

بسرطانات الكلى ويؤدي التدخني إلى نفس نسبة اإلصابة أيضا.
 وقــالــت مسؤولة معلومات السرطان فــي مؤسسة أبــحــاث السرطان 
البريطانية الدكتورة جولي شارب »أمر مقلق رصد ارتفاع حاالت اإلصابة 
بسرطان الكلى إلى مثل هذا املعدل«. وأوضحت أن زيادة الوزن أو السمنة 
ترتبط بحوالي 13 نوعا من السرطان، مبا في ذلك الكلى التي أصبحت أكثر 
شيوعا. وبينت أن التدخني يؤدي إلى تراكم األضــرار التي تصيب اخلاليا 
مع مرور الوقت وتزيد من خطر اإلصابة بالسرطان، كذلك تتراكم األضرار 

الناجمة عن الوزن الزائد طوال حياة اإلنسان .

د.هاني الصالح

 أعــلــن مستشفى املـــواســـاة اجلــديــد عــن انضمام 
اختصاصي األطفال واجلهاز التنفسي لألطفال الدكتور 
هاني الصالح إلى الطاقم الطبي لقسم األطفال وحديثي 

الوالدة باملستشفى.
 وقد عبر االدكتور هاني الصالح احلائز على البورد 
الكندي في طب األطــفــال وأمـــراض اجلهاز التنفسي 
لألطفال )كندا(، والزمالة السريرية في الربو احلاد 
 ،SickKids واألمــراض الرئوية الدقيقة - مستشفى
)جامعة تورونتو، كندا(، والعضو في اجلمعية الكندية 
ألمراض الصدر، و اجلمعية األمريكية ألمراض الصدر 
باإلضافة إلى األكادميية األمريكية لطب األطفال، عن 

سعادته باالنضمام الى أسرة مستشفى املواساة.

وأشاد الدكتور هاني الصالح باإلمكانيات املتوفرة 
باملستشفى والتجهيزات التي هي على أعلى مستوى 
وبأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا األجهزة الطبية، 
مؤكداً أن هذا بدوره يساعد الطبيب ويسهل عليه عمله 

ويلبي كافة متطلبات املرضى في ذات اآلن.
يذكر أن الدكتور هاني الصالح متخصص في عالج 
وتشخيص كالً من أمــراض األطفال العامة وحديثي 
ـــوالدة، عــالج الربو والــربــو احلــاد، عــالج السعال  ال
املــزمــن، عــالج التهابات الــصــدر املزمنة واملتكررة، 
ــراض احلساسية لــدى األطفال،  تشخيص وعــالج أم
تشخيص وعالج إضطرابات الشعب الهوائية وأمراض 
الرئة اخللقية‘ عالج التليف الكيسي، توسع الشعب 

الــهــوائــيــة ومــضــاعــفــات اجلــهــاز التنفسي الناجمة 
عن االمـــراض العضلية والعصبية، باإلضافة إلى 
عــالج الشخير وإضــطــرابــات التنفس أثــنــاء النوم، 
ــراض  صعوبات التنفس لــدى حديثي الـــوالدة واألم
الرئوية الدقيقة، عالج التهاب اجليوب األنفية وعالج 
مشاکل التنفس أثناء الرياضة. باإلضافة إلى قيامة 
بالفحوصات التالية كاختبار وظائف الرئة ملرضى 
ـــرى، اختبار حساسية  ـــراض الــرئــة األخ الــربــو وأم
اجللد، اختبار تشبع االكسجني خالل الليل لتشخيص 
اضطرابات النوم واختالل التنفس، اختبار اإللتهاب 
والسيطرة على الربو في الشعب الهوائية والقيام 

مبنظار الشعب الهوائية.

مستشفى »املواساة اجلديد« يضم اختصاصي 
طب األطفال هاني الصالح إلى طاقمه


