
أج�����رى أط���ب���اء ف���ي والي���ة 
ميتشغان ب��ال��والي��ات عملية 
ن��اج��ح��ة لفصل ت���وأم طفلتني 
ملتصقتني عند الوالدة، تعانقان 
الواحدة األخرى، وذلك بعد 14 
شهراً من والدتهما، حيث شارك 
ف��ي العملية ال��ت��ي استغرقت 
11 ساعة أكثر من 24 طبيباً 

وممرضة.
وأفادت صحيفة “ ديلي ميل” 
البريطانية نقاًل عن مستشفى 
“سي إس موت” لألطفال أن 
الطفلتني، س��اراب��ي��ث واميليا 
اروي��ن، ولدتا بذراعني وقدمني 
وق��ل��ب��ني م��ن��ف��ص��ل��ني، لكنهما 

شاركتا كبداً واحداً.
وك���ان م��ن امل��ق��رر أن جتري 
العملية اجل��راح��ي��ة لهما في 
فبراير لكن ال��ت��وأم ع��ان��ى من 
التهاب الرئوي مع تفشي وباء 
ف��ي��روس ك��ورون��ا، فتم تأجيل 
العملية على أغسطس بعد 14 
شهراً من والدتهما، واآلن عادت 

الفتاتان إلى منزلهما. 
وق������ال ال��ط��ب��ي��ب ج����ورج 
ميتشليسكا ال���ذي ق��اد فريق 
اجلراحني: بالنسبة إلى اجلميع 
داخ���ل غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات، ك��ان 
حل��ظ��ة إح����داث ال��ش��ق األخ��ي��ر 
لفصل الفتاتني، ال��واح��دة عن 
األخ��رى، مؤثرة واستثنائية”، 

مضيفاً: “أنا أب لتوأم، واعلم 
ان التوائم متقاربتني للغاية 
وسوف تتقاسمان على الدوام 
راب��ط��اً ف��ردي��اً، واع��ت��ق��د انهما 

سيحظيان مبستقبل المع. 
وك����ان ال���وال���دان أل��ي��س��ون 
وف��ي��ل أروي����ن، ق��د علما بشأن 
التوأم امللتصق من خالل صور 
موجات االشعة الصوتية عام 
2019، وذلك قبل أربعة أشهر 
من والدتهما بعملية قيصرية. 
وق��ال��ت اليسون إن االم��ر كان 

مبثابة صدمة لها، وأس��وا نبأ 
ميكن أن يصلها، ال سيما وأن 

اإلحصاءات لم تكن متفائلة. 
وأخبرهما طبيب األطفال أن 
كل من الفتاتني لديهما ذراعني 
ورجلني لكنهما ملتصقتان عند 
ال��ص��در وال��ب��ط��ن، وق��د أظهرت 
الصور وجود األعضاء منفصلة 

باستثناء الكبد. 
وف���ي سبيل تفسير وض��ع 
التوأم ألختهما الكبرى كنيدي، 
أعطى األط��ب��اء األخ��ت الكبرى 

كنيدي دميتني ملتصقتني في 
الوسط، كوضع التوأم. 

ث���م ف���ي األس���ب���وع ال����� 34 
م��ن احل��م��ل، الح��ظ األط��ب��اء أن 
الطفلتني كانتا تظهران عالمات 
ع��ن إج��ه��اد ب��س��ب��ب ت��دف��ق في 
ال���دم غ��ي��ر طبيعي ف��ي احلبل 
السري مما احتاج ال��ى اج��راء 
عملية قيصرية قبل املوعد في 
االسبوع 35 أو 36. وكان وزن 
ك��ل م��ن الفتاتني عند ال���والدة 

كيلوغرامني.

100 فل�س ــ  www.alwasat.com.kwرئيس التحرير: عـدنان محمد الوزان12 �صفحة 

الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

النا�رش: دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع »ذ.م.م.«

اإدارة التحرير  

هاتف : 25748901 - داخلي : 315- فاك�س : 25749612

اإدارة الإعالن

هاتف: 25748905 - داخلي : 269 - فاك�س : 25749612

اإدارة التوزيع وال�صرتاكات  

هاتف: 25748905 - داخلي : 269 - فاك�س : 25749612

75 د.ك 25 د.ك  - اشتراك الوزارات  اشتراك األفراد  E-mail: advertising@alwasat.com.kw E-mail: editorial@alwasat.com.kw

اإدارة الت�صويق والعالقات العامة  

هاتف: 25748905 - داخلي: 269 - فاك�س : 25749612

E-mail: marketing@alwasat.com.kw

شرطة »دبي« تكشف أغرب 
طرق االنتحار غرقًا لفتاة 

غمست رأسها في وعاء باحلمام!
كشفت شرطة »دبي« عن طريقة انتحار تعد واحدة 
من أغرب الطرق في العالم راح ضحيتها فتاة آسيوية 
حيث عثر على جثتها ف��ي احل��م��ام، وتبني بالبحث 
والتحري أنها تتابع قنوات ومواقع تدعو وتشرح 

كيفية االنتحار بأساليب مختلفة وغريبة.
وأف��اد الدكتور يونس البلوشي استشاري الطب 
الشرعي باإلدارة العامة لألدلة اجلنائية وعلم اجلرمية 
في شرطة دبي، حسب صحيفة “البيان” اإلماراتية، بأنه 
ورد بالغ عن وجود جثة لفتاة في أواخر العشرينيات 
من عمرها في احلمام في وضعية غريبة حيث كان رأسها 
داخل وعاء صغير مملوء مياهاً في احلمام، وتبني أنها 
تعمل موظفة في أحد املراكز التجارية في دبي وتعاني 
حالة نفسية سيئة نتيجة مشكالت عاطفية، وتقيم مع 

مجموعة من الفتيات في إحدى الشقق.
وأش��ار إلى أنه في بداية األم��ر مت وضع العديد من 
االحتماالت وخاصة أنه تبني وجود مفتاح للحمام من 
اخلارج وآخر في الداخل، ولذلك مت العمل على أكثر من 
افتراض ومنها أنه من املمكن أن تكون جرمية قتل، ومت 
نقل اجلثة إلى الطب الشرعي في شرطة دبي وفحصها 
للتأكد من عدم وجود آثار عنف على الرقبة أو اليدين، 
وكذلك مت تشريح اجلثة ولم يتبني أنها أكلت أو شربت 
أي مادة أدت إلى الوفاة، وبعدها مت العمل على فرضيات 
االنتحار إال أن األمر كان غريباً. ونوه بأن فرق التحريات 
قامت بجمع االس��ت��دالالت وأخ��ذ أق��وال الفتيات الالتي 
يقمن معها ف��ي املسكن وأك���دن أنها تعاني مشكالت 
عاطفية، وبفحص هاتفها الشخصي تبني أنها تتابع 

قنوات ومواقع تشرح كيفية االنتحار بطرق غريبة . 
وأوضح البلوشي أن املتوفاة انتحرت عبر وضع 
جسدها على كرسي احلمام بطريقة عرضية وأدخلت 
رأسها في وع��اء صغير مملوء باملاء إل��ى أن لفظت 

أنفاسها.

أطباء في  والية »ميتشغان«  ينجحون 
بفصل توأم فتاتني ملتصقتني بكبد واحدة!

 في الصـميم
خضوعاً للضغط الشعبي استجاب الرئيس اللبناني بتشكيل 
حكومة تكنوقراط، وكلف رئيس ال���وزراء اجل��دي��د، لكن الكتل 
الطائفية عارضت التوجه احلكومي و أدخلت البلد في أزمة داخلية 

ال ُيعرف مداها..
لبنان دولة مساحتها صغيرة، ومواردها قليلة، و تعتمد على 
مساعدات ال��دول اخلليجية و األجنبية، وحتويالت املغتربني، 
واستمرار الفرز الطائفي لن يحقق لها مصلحة تذكر..  واقع لبنان 
لن يتغير إال بتغير الفرز الطائفي و اعتماد النظام احلزبي بشكله 
الصحيح وفتح املجال لالستثمال العربي واألجنبي من خالل جعل 

لبنان سوق آمن لالستثمال بعيداً عن الطائفية البغيظة.
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Mukhled1@ خملد  عبدالعزيز  املخلد
خلصنا موضوعنا مع العربي كنت اتغشمر وضغاط  ! كان في اثر 
رجعي النه هاجمونا قبل مباراة اليد امس فاجلت الرد !  والعربي قلعة 

وامتنى يعود كما كان! ومبروكني!

saqeralzabni@ �صقر الر�صيدي
اللي خلف النائب الدكتور #عبدالكرمي_الكندري 

مواطنني اليدفعون له فلس 
وال يدفع لهم فلس 
همهم وطنهم فقط 

هذا سر قوه النائب وثباته على املبدأ 

HiAlAli@ ح�صه اإبراهيم العلي
في أقل من شهر فقدت 

جّدي
جدّتي 
خالي 

بسبب فايروس كورونا 
اللهم الطف في حالنا اللهم اجبرنا 

اللهم الثبات اللهم الثبات اللهم الثبات 

AlroumiDr@ نورية �صالح الرومي
عائلة الرومى من أنصار النادى العربى مع جميع عائالت وأهل  
منطقة شرق منذ بدايته وقت أن كان اسمه ) نادى العروبة ( فارتباطنا 

بنادى العربى  ارتباط تاريخى متجذدر

jhelles@ جهاد حل�س
حني جاء اليهود إلى فلسطني من شتى بقاع األرض بحجة إعادة 
أرض اآلباء واألجداد، كان شعارهم الوحيد وال زال، أن حدود دولة 

اسرائيل املزعومة من النيل إلى الفرات وفلسطني هي البداية فقط !
اليوم اتفاقيات س��الم، وغ��دا زي��ارات، وبعده توطني، ثم حقوق 

أقليات، وبعدها احتالل !
والسعيد من وعظ بغيره!

S_ALDERAIEI@ اأ . د �صامي الدريعي
معقولة يا حكومة ومجلس امه ؛

يتم تخفيض مكافأة الصيفي لدكاترة اجلامعة وهي اعلى صرح 
علمي في الكويت ! وال متس املبالغ اخلاصة بتوريد ورد او مستلزمات 
االجتماعات الوزارية !! الدولة التي تعامل ارقى عقول ابنائها بهذه 

الطريقة ال ميكن ان حتقق التنمية وفقا لالطر العلمية .

NaimBasem2020@ د. با�صم نعيم نعيم
وزير اخلارجية األمريكي #بومبيو، عّراب #التطبيع في املنطقة، 
 CIA# يتحدث عن ذكرياته كرئيس جلهاز املخابرات االمريكية

»كذبنا، سرقنا، غششنا
عالمة تعجب م��زدوج��ة، ه��ذا ما تدربنا عليه، إّن��ه يذكرك مبجد 
#أمريكا” ... هذا هي البضاعة التي يفتخر بها من يقودون منطقتنا 

وأمتنا نحو الهاوية.
#التطبيع_خيانة #فلسطني
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ابتكار »ضمادة« معجزة
ترمم العظام املكسورة!

ابتكر علماء بريطانيون ضمادة معجزة إلصالح العظام 
املكسورة، حيث تعمل امل��ادة احليوية على تسريع الشفاء 

بشكل كبير، ومن املقرر أن حتدث ثورة في عالج الكسور.
ومي��ك��ن اس��ت��خ��دام ه��ذه التقنية، امل��وص��وف��ة ف��ي مجلة 
Nature Materials، إلصالح األنسجة واألعضاء التالفة 

األخرى.
وقال املعد الرئيسي الدكتور شكري حبيب، من “كينغز 
كوليدج” لندن: “إن تقنيتنا هي أول ما قام بهندسة نسيج 
شبيه بالعظام م��ن اخل��الي��ا اجلذعية العظمية البشرية 
في املختبر في غضون أسبوع واح��د، وزرع��ه بنجاح لبدء 

اإلصالح”.
ويتضمن الكوكتيل الكيميائي اخلاليا اجلذعية - اخلاليا 
الرئيسية التي ميكن أن تتحول إلى أي نوع من األنسجة أو 
األعضاء - وخاليا العظام الناضجة. وهي مغلفة ببروتني 
يستخدم في جميع أنحاء اجلسم للنمو واإلص��الح، حملاكاة 

أجزاء من العظام السليمة.
وق��ال الدكتور حبيب: ه��ذه الضمادة ميكن أن تلتصق 
بالكسر مثل اجلص، وتعزز القدرة الطبيعية للعظام على 
االلتئام، ما يسرع عملية اإلص��الح، هذه الطريقة اجلديدة 

حتسن الترميم وقد تغير طريقة عالج كسور العظام.

جلنة نوبل تغير مكان حفل تسليم
جائزة السالم بسبب »كورونا«

ت���خ���ط���ط جل����ن����ة ن���وب���ل 
ال��ن��روي��ج��ي��ة ل��ع��ق��د نسخة 
مختصرة بشكل كبير من حفل 
ت��وزي��ع ج��وائ��زه��ا السنوية 
جل��ائ��زة ال��س��الم ه���ذا ال��ع��ام، 
وسط جائحة فيروس كورونا 

املستمرة.
وقالت اإلذاع���ة النرويجية 
NRK إن حفل 10 ديسمبر، 
الذي يصادف يوم وفاة ألفريد 
ن��وب��ل ف��ي ع��ام 1896، سيتم 
نقله من قاعة “سيتي هول” في 
العاصمة النرويجية أوسلو إلى 
مكان أصغر في جامعة أوسلو. 
وسيتم ال��س��م��اح لنحو 100 
ضيف فقط باحلضور، مقارنة 

بنحو 1000 مدعو عادة.
وُت��ن��ح ج��وائ��ز ن��وب��ل في 

الكيمياء واألدب والفيزياء 
والطب ع��ادة في ستوكهولم، 
وال ُتنح سوى جائزة السالم 

في أوسلو.

ونقلت اإلذاع��ة النرويجية 
NRK عن أوالف جنولستاد، 
م��دي��ر م��ع��ه��د ن��وب��ل: “هناك 
سببان الن��ت��ق��ال احل��ف��ل، ومت 

إلغاء احتفاالت جائزة نوبل 
في قاعة احلفالت املوسيقية 
ستوكهولم، ونود أن نتعاون 
م��ع س��ت��وك��ه��ول��م ون��ث��ب��ت أن 
ه���ذا ال��ع��ام ه��و ع���ام خ��اص، 
والسبب الثاني ه��و أن قاعة 
مدينة أوسلو، املصممة أصال 
الس��ت��ي��ع��اب 1000 شخص، 
ق��د تقلصت سعتها إل��ى 200 
شخص وسط القيود املتعلقة 

بفيروس كورونا”.
وألغت اللجنة أيضا املأدبة 
التقليدية ال��ت��ي ك��ان��ت دائما 
جزءاً من احلفل، ولديها خطط 
للطوارئ في حال  تكن الفائز 
ف��ق��ط م��ن احل���ض���ور. وسيتم 
اإلعالن عن جائزة نوبل للسالم 

لهذا العام في 9 أكتوبر. 

جائزة نوبل

إرسل كلمة  »اشتراك«


