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 في الصـميم
استقالة أعضاء جلنة تقصي احلقائق في مخالفة 
»التشوينات« بسبب »تلكؤ« إدارة البلدية عن تزويدهم 
باملعلومات مؤشر عن تنامي الفساد.. هناك رؤوس 
كبيرة في إدارة البلدية تتستر على فضائح في استخدام 
أراضي الدولة من دون ترخيص وفي ناس »شواربها 
دسمة« من هذا التالعب.. البلدية فيها فساد ما تشيله 

البعارين..
»يبيلها نفضة«!!

TamimBinHamad@ متيم بن حمد

>محطة أم احلول للطاقة< إضافة نوعية ضمن مشاريع قطر للبنية 
التحتية التنموية وستحدث فرقا حيويا في قطاعات عدة، خاصة األمن 
املائي والكهربائي. هذه احملطة التي سعدت بافتتاحها اليوم توظف 
أحدث التقنيات وتراعي أعلى معايير احلفاظ على البيئة. فكل الشكر 

ملن أجنزوا هذا املشروع.

mazyad81@ مزيد املطري

هل يعقل ياوزارة الداخلية مبنى مرور األحمدي اليوجد به مكان 
مخصص للتصوير والطباعة للمراجعني  والكارثة املبنى جديد

aboali71m@ مبارك العدواين

القروض مشكلة معقدة اذا مت اسقاط  القروض مثال ما الضمان 
بعدم عودة املقترض لالقتراض مره اخري ؟ ما الضمان بعدم طلب 
الغير مقترض بقرض يجب اسقاطه  اسوه بغيره من اقترض  مليون 
هل يعامل معاملة من اقترض االلف ماهي االلية التي يجب وضعها 

)سالفة طيحنا القروض صعبة(

HussainAlrayes@ ح�صني الري�س

الهزميه الثانيه لالوملبي  الجديد ملنتخبنا اللي ودع التصفيات 
رياضتنا حتتاج الى رياضه   منتخبنا يحتاج لفريق جديد  ويكون 
االختيار لالفضل  والتركيز واالختيار من  جميع االنديه حتى تعود 

رياضتنا لزمن اجلميل
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ُعثر على أربعة أشخاص، كانوا في طائرة 
صغيرة اختفت السبت املاضي في منطقة 
األمازون، ساملني األحد بعدما جنح الطيار في 
الهبوط على األشجار في قلب الغابة املدارية 

حسب ما ذكرت وزارة الدفاع البيروفية.
وق��ال الطيار جيفري بينييدو بيريس: 
»بقاؤنا على قيد احلياة معجزة. اخلبرة 

والعناية اإللهية ساعدتا في ذلك«.
وه���و ي��ع��ان��ي ف��ق��ط م��ن ك��س��ر ف��ي األن��ف 
فيما أصيب رك��اب الطائرة الثالثة ببعض 

الرضوض فقط.
وأوضح الطيار قائالً: »حصل أمر طارئ 

وخ���رج ع��ن ال��س��ي��ط��رة، وه��و غير متعلق 
بالطقس«، مشيراً إل��ى أن لديه »خبرة 15 
عاماً«. ولم يكشف عن طبيعة اخللل الذي 

أصاب الطائرة.
وب��دأ البحث عن الطائرة األح��د ألن سوء 
األح����وال اجل��وي��ة ح���ال دون ذل���ك السبت 
امل��اض��ي. وس��اع��د ج��زء م��ن جناح الطائرة 
املنكوبة طائرتي املنقذين في س��الح اجلو 
البيروفي في حتديد مكان تواجد األشخاص 

األربعة.
وكانت الطائرة تنقل مخصصات مالية إلى 

سكان مقاطعة ريكينا في شمال شرق البالد.

سالم القحطاني ينضم لطاقم 
»املواساة اجلديد« الطبي

أعلن مستشفى 
املواساة اجلديد عن 
انضمام اختصاصي 
األم��راض الباطنية 
والصدرية الدكتور 
س��ال��م القحطاني 
إل��������ى ال����ط����اق����م 
ال���ط���ب���ي ل��ع��ي��ادة 
األم��راض الصدرية 

باملستشفى.
وع��ب��ر الدكتور 
س��ال��م القحطاني 
احلاصل على الكلية 
امللكية للجراحني 
بإيرلندا احلاصل 
ع����ل����ى ال�����ب�����ورد 

السعودي في األمراض الباطنية والزمالة السعودية في األمراض 
الصدرية وعضو اجلمعية األمريكية واألوروبية في طب وجراحة 

الصدر، عن سعادته باإلنضمام إلى أسرة مستشفى املواساة.
وأش��اد الدكتور القحطاني باإلمكانيات املتوفرة باملستشفى 
وجتهيزاته مؤكداً أنه على أعلى مستوى وبأحدث ما توصلت إليه 
تكنولوجيا األجهزة الطبية، ما يساعد هذه بدوره الطبيب ويسهل 

عليه عمله ويلبي كافة متطلبات املرضى في ذات اآلن.
وميتلك الدكتور القحطاني خبرات كبيرة في عالج ومتابعة 
ح��االت الربو وحساسية الصدر، وتشخيص وع��الج التهابات 
الرئة، وعالج حاالت السعال املزمنة وضيق التنفس، ومتابعة 
حاالت تليف الرئة ومرض الساركويد، وتشخيص ومتابعة حاالت 
الدرن الرئوي وإلتهابات القصبات املزمن، وعالج حاالت الشخير 
واإلختناقات أثناء النوم، وح��االت حساسية األن��ف واجليوب 
األنفية، وتشخيص أورام الرئة وإج��راء فحص كفاءة التنفس، 
وإجراء مناظير الرئة وعمل فحص حساسية اجللد وفحص قياس 

نسبة األكسجني أثناء النوم
من جانبها رحبت مديرة تطوير األعمال والتسويق في مستشفى 
املواساة اجلديد علياء السيد بالدكتور سالم القحطاني مؤكدة 
أنه من الكفاءات العلمية واألكادميية املميزة في مجال األمراض 
الباطنية والصدرية وأن انضمامه إلى مستشفى املواساة اجلديد 
يأتي انطالقاً من حرص اإلدارة على إستقطاب الكفاءات الطبية 

واخلبرات املميزة في مختلف التخصصات الطبية.

لتهريب  ميتة  فئران  استخدام 
مخدرات إلى سجن بريطاني!
ُعثر على 3 فئران ميتة محشوة مب��واد مهربة، مثل املخدرات 

والهواتف احملمولة، داخل سياج يحيط بسجن في بريطانيا.
وقام الضباط بشق بطون الفئران ليعثروا على 5 هواتف محمولة 
وشواحن و3 بطاقات »SIM«، وأوراق السجائر ومخدرات مبا في 

ذلك نبات القنب.
وتشير املعلومات االستخباراتية إلى وصول الفئران إلى داخل 
السجن، عبر مجرمني منظمني بالتنسيق مع اجلاني في الداخل، وفقا 
ل��وزارة العدل. وقال وزير السجون، روري ستيوارت، إن »وجود 
امل��خ��درات والهواتف احملمولة خلف القضبان، يعرض السجناء 

وضباط السجون وعامة الشعب للخطر«.
وفي حني اسُتخدمت كرات التنس واحلمام الزاجل لتهريب املواد 
املمنوعة إلى السجون سابقا، قالت ال��وزارة إن احلالة املسجلة في 
»HMP Guys Marsh«، كانت األول��ى من نوعها فيما يخص 

استخدام الفئران امليتة.

اللحوم املعاجلة  ترتبط بشكل 
وثيق بالسرطان!

كشف تقرير مسرب عن خطر املواد الكيميائية املوجودة في 
اللحوم الصناعية املعاجلة وارتباطها الوثيق بالسرطان.

وحتتوي العديد من اللحوم امل��وج��ودة على رف��وف متاجر 
السوبر م��ارك��ت على النتريت، وه��ي م��ادة حافظة قوية من 
املفترض أن تقتل بكتيريا »بوتولينوم«، والتي ميكن أن تسبب 
التسمم الغذائي. ومع ذلك، كشفت الدراسة التي أجراها مركز 
االستشارات العلمية »Campden«، لصالح جمعية معاجلة 

اللحوم البريطانية، أن النتريت ال يهاجم هذه البكتيريا.
وتقوم بعض العالمات التجارية بإنتاج حلم اخلنزير املقدد 
والنقانق، باستخدام عمليات املعاجلة التقليدية دون احلاجة إلى 

املواد الكيميائية املثيرة للجدل.

قال رئيس قسم التنبؤات املالحية في 
إدارة االرصاد اجلوية ضرار العلي أمس 
االثنني إن الطقس غير مستقر خالل 24 
الساعة املقبلة مع رياح جنوبية شرقية 
نشطة مثيرة للغبار وفرصة ألمطار 

رعدية متفرقة على أنحاء البالد.
وأضاف العلي في تصريح ل� )كونا( 
أن البالد تشهد من الليلة قبل املاضية 

حالة من عدم االستقرار ستستمر خالل 
ال 24 ساعة املقبلة، حيث تزيد سرعة 
ال��ري��اح اجلنوبية الشرقية على 60 
كيلومترا ف��ي الساعة وت��ك��ون مثيرة 
للغبار وقد تنخفض الرؤية األفقية إلى 
أق��ل م��ن 1000 متر م��ع ف��رص ألمطار 

رعدية.
وتوقع أن تبدأ حالة االستقرار في 

الطقس تدريجياً ابتداًء من بعد ظهر 
اليوم الثالثاء. ودع��ا م��رت��ادي البحر 
إلى ض��روره أخذ احليطة واحل��ذر من 
ارت��ف��اع األم���واج ال��ذي قد يصل إل��ى 7 
أق��دام وكذلك على قائدي املركبات في 
الطرق السريعة أخذ احليطة واحلذر 
م��ن انخفاض ال��رؤي��ة األفقية بسبب 

الغبار.

حالة االستقرار تبدأ تدريجيًا بعد ظهر اليوم 

الكويت شهدت أمطارًا رعدية متفرقة 
وطقس غير مستقر
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د. سالم القحطاني

حلظة هبوط الطائرة

األمازون! أشجار  على  اضطراري  بشكل  تهبط  طائرة 


