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 في الصـميم
مازالت احلكومة »محتاسة« في إدارة مستشفى جابر وكل يوم يطلعون 
باقتراحات ويتراجعون عنها.. هذا التردد مؤشر على ضعف احلكومة 
التي تبحث عن من يقرر نيابة عنها.. ليل نهار يردد املسؤولون رغبتهم في 
حتويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري وانهم يدعمون القطاع اخلاص.. 
عرضوا مستشفى جابر على الشركات الصحية احمللية إلدارتــه على ان 

يعطى املواطن تأميناً صحياً و}كفى اللّه املؤمنني شر القتال{!!

iبوعبدالل�ه  @2222
االكيد ان مفهوم مصطلح »املعارضة االصالحية« يبيله فهم صحيح! 
وضعكم بايخ وانتو مشتتني وكل واحد حاصر املعارضة واالصالح  بشخص 

معني

destor_q8y@ �صيا�صي معار�س
في السياسه .. األح��رار يدافعون عن أفكار .. واملتسلقون واملنافقون 

يدافعون عن أشخاص .

m_almodhaf@ مهلهل خالد امل�صف
الدولة ملزمة مبجانية اخلدمات الصحية من املادة ١١ من الدستور: كما 

توفر لهم خدمات التأمني االجتماعي واملعونة االجتماعية والرعاية الصحية

 Mowa6n1@  مواطن طايح حظ
اخلطوط الكويتية دفعوا ماليني لطياراتها ويبون يعطونها تاجر، مستشفى 
جابر يوم خلص يبون يأجرونه ٩٩ سنة على تاجر بس باقي يعرضون 

الشعب بالفورسيل!

HayaAlAdsani@  هيا العد�صاين
الناس اللي يطلعون اشاعات عباره عن امراض نفسيه وُعقد نفسيه ميشون 

على االرض .. الله يعينهم على ما ابتالهم عذاب في الدنيا و عذاب في االخر 
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شركة أملانية جتري جتارب ناجحة 
على منوذج لسيارة أجرة طائرة

أعلنت شركة بافارية البدء في تطوير 
»سيارة أجرة طائرة« تضم خمسة مقاعد 
بعد إجــراء رحــات جتريبية ناجحة فوق 
أملانيا لنسخة أصغر من الطائرة الكهربائية. 
وقالت شركة ليليوم ومقرها ميونيخ التي 
حتظى بدعم مستثمرين بينهم نيكاس 
ــارك فــي تأسيس موقع  ــش زيــنــســتــورم امل
سكايب إن الطائرة املزمعة التي سيكون 
بوسعها اإلقــاع والهبوط عموديا، ميكن 
أن تستخدم في خدمات ســيــارات األجــرة 
الطائرة. وقالت الشركة إنها خال اختبارات 
للطيران أجــرت جتــارب على منــوذج أولي 
مبقعدين من هذه الطائرة تضمنت حتوال في 
اجلو من وضع التحليق مثل الطائرة بدون 
طيار إلى وضع طائرة محمولة بجناحني 

مثل الطائرة التقليدية.
ومــن بــني املنافسني احملتملني لشركة 
ليليوم، شركات أكبر كثيرا مثل ايرباص 
الــتــي تصنع طــائــرات الــركــاب التجارية 
والطائرات الهليكوبتر والتي تهدف إلى 
اختبار منوذج لسيارة طائرة ذاتية القيادة 

مبقعد واحد في وقت الحق من عام 2017.

استشاري طب وجراحة العيون الدكتور إسماعيل إصالح ينضم إلى أسرة »املواساة اجلديد«

مركبة فضائية أميركية بصدد الغوص في حلقات كوكب زحل
مرت مركبة كاسيني التابعة 
ــران والــفــضــاء  ــي ــط إلدارة ال
ــام  ــن أم ــا( م ــاس األمــريــكــيــة )ن
أكبر أقمار كوكب زحــل للمرة 
األخيرة يوم السبت واستفادت 
من جاذبيته في اكتساب قوة 
دفــع للقيام بعدد من القفزات 
االستكشافية داخـــل حلقات 

الكوكب.
وبــعــد قــرابــة 20 عــامــا من 
التحليق في الفضاء استخدمت 
كاسيني جاذبية القمر تيتان 
الــذي يشبه كوكب األرض في 
بدايته للقذف بنفسها في مدار 
جديد سيمر عبر منطقة غير 
مكتشفة مــن قبل بــني الغاف 

اجلوي لزحل وحلقاته.
ومن املتوقع أن تبدأ املركبة 
الفضائية قفزتها األولى ضمن 
22 قفزة بني الكوكب وحلقاته 
يــوم األربــعــاء. ومــن املقرر أن 
تدمر كاسيني نفسها في القفزة 
األخيرة املقررة يوم 15 سبتمبر 

أيــلــول بــالــدخــول مباشرة في 
الغاف اجلوي لزحل.

وجعلت ناسا املركبة تقترب 
حتى ارتفاع 979 كيلومترا عن 
تيتان بسرعة نسبية بلغت 21 

ألف كيلومتر في الساعة.
وقــالــت ناسا فــي بيان يوم 
األربــعــاء »ستجعل جاذبية 
تيتان مدار كاسيني يلتف حول 

زحل ويتقلص بعض الشيء لذا 
فبدال من أن متر املركبة خارج 
احللقات فإنها ستبدأ قفزاتها 

األخيرة داخلها.«
وستقيس كاسيني أثــنــاء 
الــقــفــزات كمية الثلج واملـــواد 
ــل  ــات زح ــق ــل ـــي ح األخــــــرى ف
وســتــتــعــرف عــلــى تركيبتها 
الكيميائية. وستساعد هذه 

املعلومات العلماء على معرفة 
كيف تشكلت هذه احللقات.

ــدرس كاسيني أيضا  ــت وس
الغاف اجلوي لزحل وستسجل 
قياسات لتحديد حجم النواة 

الصخرية للكوكب.
ــــدرس كــاســيــنــي كوكب  وت
زحل سادس كواكب املجموعة 
الشمسية ابتعادا عن الشمس 
وأقماره املعروفة البالغ عددها 
62 قمرا منذ يوليو متوز 2004 

لكن وقودها شارف على النفاد.
ــا أن جتعل  ــاس وتــعــتــزم ن
كاسيني تصطدم بزحل حتى 
تضمن أال تصطدم املركبة بأية 
ــال بتيتان أو أي قمر آخر  ح
لزحل قد يحتوي على شكل من 

أشكال احلياة امليكروبية.
وبــتــدمــيــر املــركــبــة تضمن 
ناسا أال تلوث أي ميكروبات 
عالقة من األرض في كاسيني 
أقمار زحل حلماية األبحاث في 

املستقبل.

»أمريكان إيرالينز« توقف موظفا عن العمل بعد شجار مع ركاب
وقفت شركة أمريكان إيرالينز األمريكية 
للطيران أحد موظفيها عن العمل بعد تسجيل 
فيديو أوضح مشاجرة على منت إحدى طائرات 
ــراد الطاقم وعــدد من الركاب  الشركة بني أف

وامرأة تبكي وهي حتمل طفا.
ــد مستخدمي فيسبوك واسمه  وقـــال أح
سورين أديانثايا في تدوينة أرفق بها تسجيل 
الفيديو يوم اجلمعة إن موظف الشركة انتزع 
عربة أطفال من املــرأة وضربها بها وكــاد أن 

يصيب أيضا طفلها.
وقبل أقــل من أسبوعني كــان طبيب يدعى 
ديفيد داو )69 عاما( ُنقل إلى املستشفى بعد أن 

أنزلته شرطة الطيران في شيكاجو عنوة من 
طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرالينز مما أثار 
غضبا دوليا وسبب كابوسا للعاقات العامة 

في الشركة.
وقالت ليزلي سكوت املتحدثة باسم شركة 
أمريكان إيرالينز إن الشرطة حتقق في واقعة 
يوم اجلمعة التي حدثت على منت الرحلة 591 
املتجهة من سان فرانسيسكو إلى داالس قبل 

إقاع الطائرة.
وقالت سكوت إن الواقعة بدأت بخاف حول 
ما إذا كان يحق للمرأة جلب عربة األطفال معها 

إلى الطائرة.

وفــي تسجيل الفيديو الــذي بثه أديانثايا 
تسنى سماع املــرأة التي حتمل الطفل وهي 
تطلب مــن املضيفني أن يحضروا لها عربة 
ــب إلــى مقدمة  األطــفــال وبعد ذلــك توجه راك
الطائرة وطلب من طاقمها اسم املوظف الذي 

أخذ عربة األطفال قبل أن يعود إلى مقعده.
وبعد دقائق صعد موظف آخر من الشركة 
قالت سكوت إنه مضيف إلى الطائرة وواجه 
الراكب. وبعد ذلك حدثت مواجهة بني االثنني 
في ممر الطائرة وتسنى سماع املضيف وهو 
يهدد الراكب بالضرب. وفي نهاية األمــر عاد 

الراكب إلى مقعده ونزل املضيف من الطائرة. 

أعلن مستشفى املواساة اجلديد 
عن إنضمام إستشاري  طب وجراحة 
العيون  الدكتور إسماعيل إصاح 
إلى الطاقم الطبي لعيادات أمراض  

طب وجراحة العيون باملستشفى
وبــهــذه املناسبة عبر الدكتور 
ــدة  ـــاح رئــيــس وح إســمــاعــيــل إص

اجللوكوما مبستشفى البحر سابقا 
، والــبــاحــث العلمي  عــن أمــراض 
ــا فـــي مــركــز  ــوم ــوك ــل الــســكــر واجل
دسمان ألبحاث السكر عن سعادته 
ــى أســـرة مستشفى  بــاإلنــضــمــام إل

املواساة اجلديد
وقال الدكتور إسماعيل إصاح« 

يسعدني اإلنضمام إلى كادر أطباء 
ــاة اجلــديــد الــذي  ــواس مستشفى امل
يعد أحد أبرز املستشفيات الرائدة 
في الكويت مبا يحظى به من سمعة 
طيبة ليس على مستوى الكويت 

ولكن على مستوى منطقة اخلليج«
وأشاد  الدكتور إسماعيل إصاح 

باإلمكانيات والتجهيزات الطبية 
املــتــوفــرة باملستشفى السيما في 
عيادات جراحة وطب العيون مؤكداً 
إنها على أعلى مستوى وبأحدث ما 
توصلت إليه تكنولوجيا األجهزة 
الطبية ، مؤكد أن هذا بدوره يساعد 
الطبيب ويسهل عليه عمله ويلبي 

كافة متطلبات املرضى في ذات اآلن
 ويــذكــر أن الــدكــتــور إسماعيل 
إصـــاح حــاصــل على بكالوريس 
الطب وجراحة العيون من جامعة 
نيوكاسل ببريطانيا وحاصل على 
الزمالة امللكية البريطانية في طب 
العيون  و حاصل على  التخصص  الدكتور إسماعيل إصاح

الدقيق فــي عــاجــات اجللوكاما  
مــن مستشفي مورفيلدز بلندن 
والتخصص الدقيق في اجلراحات  
الاختراقية  في اجللوكوما من 
جامعة جنيفا بسويسرا  ومن 

جامعة فور تسبورغ  بأملانيا
وميــتــلــك الــدكــتــور إسماعيل 
ــرة  ــب إصــــاح ســـنـــوات مـــن اخل
الطويلة في عاج  طب وجراحة 
العيون وعاجات املياه الزرقاء 
ـــواء فيما يــخــص  الــعــاجــات  س
عبر الليزر أو اجلراحة أو زراعة 
الــصــمــام  كــمــا يعتبر الــدكــتــور 
ـــاح الــوحــيــد في  إســمــاعــيــل إص
الكويت فيما يخص اجلراحات 

الاختراقية للجلوكوما
و تقدم عيادة الدكتور إسماعيل 
ــــاح مبــســتــشــفــى املـــواســـاة  إص
اجلديد إضافة إلى اخلدمات املشار 
إليها عاج مضاعفات السكر على 

الشبكية بالليزر  وعاج العيوب 
 INTACS ( اإلنكسارية  بالليزر

) -– ICL – LASIK- EPI
ــت مــديــرة  ــب مـــن جــانــبــهــا رح
تطوير األعــمــال والتسويق في 
مستشفى املواساة اجلديد علياء 
السيد بالدكتور إسماعيل  إصاح 
مؤكدة أنه من الكفاءات العلمية 
واالكادميية املتفردة  في مجال 
اختصاص أمراض طب وجراحة 
العيون وأن إنضمامه  إلى أسرة 
عــيــادات طــب وجــراحــة العيون 
مبستشفى املواساة اجلديد يشكل 
اضافة قوية وأكدت السيد حرص 
املستشفى على استقطاب الكفاءات 
ــرات املــمــيــزة  في  ــب الطبية واخل
مختلف التخصصات الطبية  وهو 
ما استطاع معه املستشفى حتقيق 
جناحات مشهود لها منذ تاريخ 

بدء عمل املستشفى.


