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 في الصـميم
ــادة  ــاب اجلامعة والتعليم التطبيقي يستاهلون زي ط
املعونة.. فوق أنهم يتحملون سوء اإلدارة اجلامعية ومشاكل 
الدكاترة وغيابهم وعدم وجود مواقف.. جميع مستلزماتهم 
التعليمية ارتفع سعرها واملعونة ثابتة.. منعهم من العمل 
وعدم قدرة آبائهم على املساعدة يجعان أوضاعهم حرجة.. 

كونوا معهم ال عليهم ودمتم.

adalfahadduwail@   عادل فهد الدويله

بعد كشف عقيد سوري مزور في اجليش واجب وطني وشرعي تطبيق 
البصمة الوراثية علي جميع العسكرين في اجليش والشرطة واحلرس 

الوطني حتي يتم منع املهزلة

as_129@ عا�صم ال�صيدعمر

إللي زور وبشهادة الشيخ مازن تعاد له اجلنسية ،، في مدرسة من أيام 
زورت طبية ليش فضحتوحها وفصلتوها من عملها بالقياس اجلنسية 

املفروض سجن وابعاد

MSTAWEEL@  م�صاري الطويل

نبارك لالخوة العسكريني املتقاعدين بإقرار صرف معاشات ومكافات 
استثنائية لهم ويستاهلون  وهذا أقل تقدير لهم #العسكريني املتقاعدين

Alialsarrafkw@  علي ال�رشاف

#العسكريي _املتقاعدين يستحقون اكثر من ج��ذي والله يهنيهم 
ويسعدهم

alsubaei_000@  خوله ال�صبيعي
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شركة تبتكر شارعًا يشحن السيارات 
الكهربائية عند مرورها فوقه!

ابــتــكــرت الــشــركــة املــصــنــعــة 
لرقاقات الهواتف الذكية، كوالكوم، 
شارعا يشحن السيارات الكهربائية 
عند مرورها فوقه، حتى عند سيرها 

بسرعات عالية. 
وميــكــن أن يــحــدث إدخـــال مثل 
هـــذه الــطــرق الــســريــعــة للشحن 
الاسلكي، ثورة في سوق السيارات 
الكهربائية، التي تشهد العديد من 
عقبات شحن البطاريات في الوقت 

احلالي.
وُعقد أول عرض مباشر لطريق 
الشحن الاسلكي الــذي ميتد على 
مسافة 100 متر، خــال األسبوع 
املاضي في فرنسا. ويعمل الطريق 
عبر ربط عدد من منصات الشحن 
الاسلكية »Halo كوالكوم”، 
املصممة لشحن السيارة الكهربائية 

عند توقفها.
واقترح اخلبراء في الشركة فكرة 

إدراج هذه املنصات فعليا في أجزاء 
من الطريق، عند إشـــارات املــرور، 
وفي سيارات األجرة لتطبيق عملية 

الشحن عند التوقف.
ــك، بــ�نّ الــعــرض األخير  ومــع ذل
أن هذه التكنولوجيا قابلة للتكيف 
والتعديل، ومت تشغيل سيارت� 
من طراز رينو، على امتداد الطريق 

ــار فعالية شحن  ــه الــســريــع، إلظ
البطاريات في أثناء احلركة.

وبالفعل، مت إرسال 20 كيلو واط 
مــن الطاقة إلــى كــل ســيــارة، خال 
العرض التجريبي، وهو تقريبا ما 
توفره معظم نقاط شحن السيارات 
الكهربائية العامة املنتشرة في 

بريطانيا.

طريق السكلية

أكــد علماء تــابــعــون جلامعة ســمــارا الروسية 
أنهم توصلوا إلى طريقة جديدة للكشف املبكر عن 

سرطانات اجللد. 
ووفقا للعلماء فإن “الطريقة اجلديدة التي تعتمد 
على ثاثة أجهزة حديثة، تزيد من فعالية الكشف 
املبكر عن األورام اجللدية لتصل إلى %97، في ح� أن 
الطرق التقليدية املتبعة حاليا للكشف عن تلك األورام، 

ال تتجاوز دقتها 50 أو 60%«.
ويشير البروفيسور، فاليري زاخاروف، من جامعة 
سمارا إلى أن “هذه الطريقة، التي تعتمد نظم التحليل 
الطيفي، تسمح بتسجيل النطاقات الطيفية املختلفة 

جللد املريض، ما يسهل مراقبة التغيرات املرضية 
حتى على املستوى اخللوي، حيث أن االنعكاسات 
الطيفية للخايا املريضة تختلف عنها لدى اخلايا 
السليمة، وأهم ميزة في هذه الطريقة هي عدم احلاجة 
الستخدام الكواشف والعقاقير للمساعدة في الكشف 
عن املرض«. وتعتمد الطريقة اجلديدة بشكل أساسي 
على ثاثة أجهزة، اجلهاز األول مصمم لقياس مدى 
امــتــدادات األورام فــي على املــســتــوى اخلــلــوي في 
اجللد، ودراســة اخلصائص الطيفية ألي انتشارات 
أو انقسامات خلوية غير طبيعية، وخصوصا تلك 

املتعلقة بسرطان اجللد.

97 باملائة من سرطانات اجللد علماء روس يطورون طريقة تكشف عن 

طرح جيتار للراحل 
جيري جارسيا للبيع في 

دار مزادات جرينزي
من املتوقع أن يجلب جيتار فريد من نوعه 
يخص جيري جارسيا قائد فرقة )جريتفول 
ديــد( ملوسيقى الــروك أكثر من مليون دوالر 
عندما يعرض للبيع في دار مزادات جرينزي 

في نيويورك هذا الشهر.
واشــتــرى جارسيا اجليتار الــذي اُطلق 
عليه اسم “وولف” عام 1973 نظير 1500 
دوالر وعزف عليه لنحو عقدين من الزمان. 
وبيع اجليتار في 2002 بعد سبع سنوات 
على وفاة جارسيا مقابل أكثر من 700 ألف 
دوالر. وجتاوز هذا السعر بفارق كبير مبلغ 
497500 دوالر الــذي كــان قياسيا في ذلك 
الوقت والذي سجله اجليتار “برواني” إلريك 

كابتون وهو من نوع فيندر ستراتوكاستر.
واجلــيــتــار “وولف” مـــن بـــ� خسمة 
ــارات صممها دوج إيـــرويـــن صانع  ــت ــي ج
األدوات املوسيقية الوترية جلارسيا. وحملت 
اجليتارات األخرى أسماء “إيجل” و”تايجر” 

و”وولف جونيور” و”روزبد«.

علياء  السيد: نلتزم بتبني أمناط عمل ناجحة تدعم الصحة والسالمة والبيئة

»املواساة اجلديد« يحصد »اجلائزة الذهبية األولى« 
»ASSE« من اجلمعية األميركية

 حــصــدت مستشفى املـــواســـاة اجلــديــد اجلــائــزة  
الذهبية خال حفل  توزيع جوائز التميز لـ “ املسئولية 
اإلجتماعية للشركات، إضافة إلى الصحة والسامة 
والبيئة “ الــذي نظمته اجلمعية األميركية ملهندسي 

السامة ASSE GCC ملنطقة اخلليج لعام 2017.
وقالت مديرة  تطوير األعمال والتسويق في مستشفى 
املواساة اجلديد علياء السيد:  إن “ هذا النجاح يعكس 
إلتزام ومتيز مستشفى املواساة  واهتمامه  بتبني أمناط 
عمل ناجحة تدعم املسئولية اإلجتماعية للشركات 

باإلضافة إلى الصحة والسامة والبيئة.«
وعبرت عن  فخر املستشفى بهذا اإلجناز اجلديد الذي 
يضاف إلى سجل إجنازاته احلافلة، والتي منحته الريادة 
والتميز على املستوي� احمللي واإلقليمي كمستشفى 
متكامل يجمع ب� جودة اخلدمة الصحية التي يضعها 
في أول اهتماماته وب� املبادرات واملشاريع االجتماعية 
والبيئية والتي يعتبرها عنصراً أساسياً من عناصر 

إلتزامه إجتاه توعية املجتمع.«
 وأشارت السيد إلى إجناز آخر حصده املستشفى خال 
العام احلالي معززا بها ريادته ومتيزه وتكامل خدماته 
من خــال الفوز قبل أسابيع قليلة ماضية باجلائزة 

الذهبية لألداء املتميز في مجاالت املسؤولية اإلجتماعية 
للشركات والصحة والسامة والبيئة ، وهي اجلائزة 
التي ُتخصصها شركة البترول الوطنية الكويتية سنوياً 
لتسليط الضوء على الشركات واملؤسسات املتميزة 
في مجاالت اإلستدامة في القطاع� العام واخلاص في 

الكويت.«
مــن جــانــبــه قـــال د. ألــكــســنــدر فــارجــيــس: حصول 
ــى من  مستشفى املــواســاة على اجلــائــزة الذهبية األول
اجلمعية األمريكية  ASSEيعتبر اجناز مهم بالنسبة 
لنا، وأن هذة اجلائزة تعتبر أول جائزة تقدمها اجلمعية 
األمريكية ملهندسي السامة ويــرجــع السبب لتميز 
املستشفى في الصحة والسامة والبيئة في فئة املرافق 

والصيانة.
 اجلــديــر بالذكر أن اجلمعية األميركية ملهندسي 
السامة )فرع الكويت( تعد أول منظمة تطوعية وغير 
ربحية متخصصة بالصحة والسامة والبيئة توفر 
التوجيه املهني، التدريب، اإلستشارات واملوارد الازمة 
لتلبية ما يحتاجه املهنيون املتخصصون في الصحة 
والسامة والبيئة، والقطاعات الصناعية واالجتماعية 

علياء السيد تتسلم اجلائزة الذهبيةفي املنطقة.


