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خضعت إميلي سودلو ،البالغة من العمر 26
عاما ،لعملية جراحية غريبة من نوعها ،حيث
مت استئصال ورم من دماغها دون أن تخضع
للتخدير.
وعانت إميلي من ص��داع استمر  13يوماً،
واعتقدت أن األلم ناجم عن إصابتها بنزلة برد،
إال أن تطور حالتها لألسوأ ،وتلعثمها في الكالم،
جعلها تستشير أخصائيا أكد لها وجود ورم في
دماغها.
ول��م تأخذ إميلي ك�لام الطبيب على محمل
اجل��د ،إذ ع��ادت إل��ى منزلها وواصلت حياتها
كاملعتاد ،إال أن س��وء حالتها جعلها تقصد
املستشفى مرة أخرى حيث قيّم األطباء وضعها
بأنها تعاني من سكتة دماغية بعد انفجار الورم
الدماغي.
واقترح جراحو مستشفى سالفورد امللكي
في مانشستر ،إجراء عملية إلميلي بتخديرها
موضعيا مبنطقة الرأس ،والوصول إلى الدماغ
عبر الفك ،واستئصال الورم.
ووافقت إميلي على اخلضوع لهذه العملية
ال��ت��ي اس��ت��غ��رق��ت  8س��اع��ات ،ظ �لّ��ت خاللها
مستيقظة ،حسبما ذكرت “ميرور” البريطانية.
ومتكنت إميلي عقب العملية م��ن التكلم
تدريجيا بقول مفردات وجمل قصيرة ،إال أن
حالة التلعثم أثناء الكالم ظلت مصاحبة لها.
وتقول إميلي التي تعمل حاليا كمتطوعة في
إحدى اجلمعيات اخليرية ،أن فحوصات أجرتها
في نوفمبر الفائت كشفت وج��ود ورم حميد
جديد بدماغها ،إال أن األطباء ال يرون فيه تهديدا
حلياتها ،إذ يستبعدون فرضية حتوله آلخر
خبيث أو تسببه بسكتة دماغية.

� 8صفحات ــ  100فل�س

مواقيت

الصالة

فجر

شروق

ظهر

عصر مغرب عشاء

06:36 05:15 02:55 11:59 06:43 05:20

البحر

أعلى مد

أدنى جزر

16:00
02:51

09:30
21:36

الطقس

العظمى

الصغرى

24

11

في الصـميم
يحذر مراقبو األحوال اجلوية من تعرض البالد إلى
انخفاض ملحوظ في درجات احلرارة ،قد تصل إلى
ما دون الصفر بسبب املنخفض السيبيري ،مثل هذه
الدرجات التي لم تعهدها البالد تتطلب استعدادات
غير ع��ادي��ة ،امل��ك��وث ف��ي امل��ن��ازل وخ��اص��ة األطفال
واستعمال وس��ائ��ل التدفئة ،وإع���داد املشروبات
واألطعمة الساخنة كما يفعل أهل املناطق الباردة هو
احلل.
قبر «استثنائي» لطفل يعود إلى  2000سنة

أعلن املعهد الوطني للبحوث األثرية الوقائية
ف��ي ف��رن��س��ا ال��ع��ث��ور على قبر “استثنائي”
لطفل يعود إلى  2000سنة أسفل مطار مدينة
“كليرمون فيران” وسط فرنسا.
وأضاف املعهد في بيان أن الطفل  -وعمره
نحو سنة واح��دة -دُفن في بداية القرن األول
للميالد في نعش صغير من اخلشب ،كما يدلّ
على ذلك وجود العديد من املسامير وصفيحة
حديدية مزخرفة.

وعثر على العديد من القرابني حول النعش،
من بينها عشرون قدحاً وقطعاً من اللحم تشمل
نصف خنزير ودجاجتني مقطوعتي ال��رأس،
فضالً عن مزهريات صغيرة وقنينات زجاجية
حتتوي رمبا على منتجات جتميلية أو طبية.
وتؤشر كثرة القرابني في القبر على الوضع
االجتماعي للميت الذي ينتمي ،على ما يبدو،
ألسرة ثرية.
كما استخرج علماء اآلث��ار طوقا حديديا

أحد أصحاب الهمم يتسلق ناطحة سحاب على كرسي متحرك!

الي تشي واي خالل تسلق ناطحة سحاب

أص��ب��ح الي ت��ش��ي واي ،أول
رجل في هونغ كونغ يتسلق أكثر
من  250مترا ً من واجهة ناطحة

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

العثور على قبر استثنائي لطفل يعود
إلى  2000سنة أسفل مطار في فرنسا!
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س��ح��اب ،وه��و م��رب��وط بكرسي
متحرك.
واح���ت���اج الي أك��ث��ر م���ن 10

س��اع��ات لتحقيق ه��ذا اإلجن���از،
السبت امل��اض��ي ،م��ن أج��ل جمع
تبرعات ل���ذوي إص��اب��ات احلبل

الشوكي.
ول���م يتمكن الي 37 ،ع��ام �اً،
الذي تعرض حلادث سير قبل 10
سنوات أدى إلى إصابته بالشلل
النصفي ،م��ن ال��وص��ول إل��ى قمة
برج “نينا تاور” الذي يرتفع 300
متر في شبه جزيرة كاولون.وقال
الي“ :كنت خائفاً جدا ً ..فيمكنني
عند تسلق جبل أن أتشبث بصخور
أو فتحات صغيرة ،لكن ال ميكنني
مع الزجاج س��وى أن أعتمد على
احلبل الذي أتدلى منه”.
وجنح الي في جمع  5.2مليون
دوالر بالعملة احمللية “أي ما
يعادل  670639دوالرا ً أميركياً”،
حسبما ذكرت “رويترز”.
وكان الي توّج قبل عام 2011
بطال آلسيا أربع مرات في رياضة
تسلق الصخور ،واحتل املرتبة
الثامنة على مستوى العالم في
إحدى املرات.

مرتبطا بقضبان معدنية ،وهي لعبة معروفة
في ذلك التاريخ لكنها لم تُكتشف قبل اآلن داخل
قبر .ويوجد بجانب الطفل هيكل عظمي لكلب
في قبر مرافق ،وهو أيضا تقليد جرى به العرف
رغم أن اكتشاف قالدة احليوان وجرسه يكاد
يكون سابقة على مر التاريخ.
وغالباً ما تكون قبور األطفال خارجة عن
مدافن البالغني وفي أكثر األحيان بجانب منزل
األسرة.

إرسل كلمة «اشتراك»

تشيلي ..حفل عيد ميالد
قطة يتسبب مبجموعة
إصابات بـ «كوفيد!»-19
أك��د م��س��ؤول صحي أن حفلة أقيمت ف��ي تشيلي
لالحتفال بعيد ميالد قطة أدت إلى تفشي فيروس كورونا
محليا ً ،حيث أصيب زهاء  15شخصا ً باملرض.
وأكد احلادث الغريب من قبل فرانسيسكو ألفاريز،
املسؤول بوزارة الصحة مبنطقة فالبارايسو في تشيلي.
وفي حديثه إلى راديو  Bio-Bioيوم السبت املاضي،
قال ألفاريز :إن تفشي فيروس كورونا في بلدة سانتو
دومينغو الساحلية الصغيرة ،حسبما أوردت��ه وسائل
اإلعالم احمللية منذ فترة ،اندلع بالفعل بسبب حفلة عيد
ميالد أقيمت لقطة.
وص��رح ألفاريز“ :على الرغم من أن ه��ذا يبدو غير
معقول ويكاد يكون من اخليال ،إال أن هذه األشياء حتدث
في بلدنا” .وشكك مسؤولو الصحة في أن عيد ميالد
القطة كان الدافع احلقيقي وراء التجمع ،مشتبهني في
وجود أمر آخر له ،ولكن احملتفلني أصروا على أن هذا هو
السبب احلقيقي للقاء.

Retweet
@drdhaidanد� .ضيـدان ﺑن بحـار
اخواني احملامني قضية يجب فعال اع��ادة النظر فيها وهي من األسباب
الرئيسية التي جعلت الناس تتهور وتستهني بأرواح الناس  ،مو معقوله يجي
شخص يدعم سيارتي  ،وتقرير املرور يثبت أن اخلطأ على الطرف الثاني
 100%وأروح للبيمة تقولي  25%عليك و 75ياملية علينا  !!..أنا شكو أدفع
فلس واحد !!..

@Safir120ال�سفري
إدارة اجلمارك  :ضبط كمية مخدرات داخل (هامور) قادم من إيراني
ومت اتخاذ اإلجراءات الالزمة  - .عيالنا مو رخاص  :ملا ال يطبق نظام اإلعدام
الفوري ملن يجلب املخدرات داخل البلد اسوة بالدولة املجاورة !..؟

@Bassam_Alasousiب�سام الع�سعو�سي
القرارات اإلدارية التي يصدرها بعض الوزراء والوكالء مبناسبة أدائهم
ألعمالهم صحيح أنها تخضع لرقابة القضاء  ،لكن هذه القرارات إذا ماثبت
انحرافهم وجت��اوزه��م في استخدامها يجب ال��رج��وع عليهم بالتعويض
بأموالهم اخلاصة حتى يعلم كل مسؤول أن املرفق ليس شركة خاصة بعائلته.

Bodour Bourisly@Bourisly81
بنتي تسألني حتبني الشارع ؟؟ لألمانه صفنت بالسؤال  ..رديت عليها
ال احبه و ال اكرهه عادي يعني ! بس داخلي يقول نحب كل شي حولنا ألن
هالشارع و ان كان مكسر أرحم من الرمل و الصخر و متحمل ثقلنا كلنا انا
و البنات و اغراضنا و السياره مالتنا و كل السيايير اللي متشي عليه وجه
مبتسم بثالثة قلوب

Saleh Yaseen @salehalyaseen
مشاكل النظافة والفوضى حُتوّلنا إلى عالم متخلف وثم يدّعون بأنهم
أفضل رابع بلدية في العالم وانهم حصلوا على جائزة أفضل مدير بلدية.
ووضعوا رقم هاتف للتواصل مع البلدية إلزالة القمامة وهم يعرفون جيدا
بأنهم اهملوا عملهم وال يهمهم الوضع وشكاوي الناس منذ سنوات طويلة.

Om Jasem @omjasem23
خريجني جامعه الكويت من الكليات العمليه خاصه الهندسه ليش ماتتبناهم
احلكومه ومتسكهم مشاريع التخرج منها يستفيدون وتستفيد الدوله بعد

@YouALMULLAيو�سف املال
مختصر لدمار أي دول��ة .1 :تعليم على البركة .2 .اإلنتهاء من مرحلة
الثانوية بالدفش .3 .شراء شهادة بكالوريوس .4 .شراء ماجستير ودكتوراه.
 .5تعيني براشوتي .6 .اإلستعانة باخلبراء إلخفاء النقص .7 .الدعس على
أصحاب الكفاءات .8 .الترقية ملناصب عليا .9 .تعيني األقرباء على حساب
املميزين.
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إيران تهدد أمريكا وأمريكا تهدد إيران وكالهما بس كالم! ودول اخلليج...
تتسلح! الله يحفظ ديرتنا من ....كالهما.
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