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الرئيس واألعضاء ثمنوا جهود وزير الصحة للنهوض بالقطاع الطبي
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في الصـميم

قام رئيس وأعضاء احتاد شركات
املستشفيات األهلية ف��ي الكويت
بزيارة خاصة لوزير الصحة الشيخ
د .باسل الصباح ،بحضور د.حمود

اخلضير رئيس اللجنة الصحية
ملجلس األم���ة ،ود.ف��اط��م��ة النجار
الوكيل املساعد .إذ قاموا بشكره
على اجلهود الكبيرة التي يبذلها من

أج��ل النهوض بالقطاع الطبي في
الكويت .كما قام الوفد بتقدمي إشهار
ل�لاحت��اد الكويتي للمستشفيات
األهلية.

وش��ك��ر وزي���ر ال��ص��ح��ة الشيخ
د.ب��اس��ل الصباح الوفد على هذه
ال��ب��ادرة الطيبة ،مبدياً اهتمامه
بالقطاع الطبي اخلاص واخلدمات

التي يقدمها ،والتعاون مع القطاع
احل��ك��وم��ي م��ن أج��ل ال��وص��ول إلى
حالة من التكامل التام وتقدمي أفضل
اخلدمات الطبية.

تشديد احلمالت األمنية التي تقوم بها الداخلية
م��ط��ل��ب وط��ن��ي وح���اج���ة حل��م��اي��ة امل��ج��ت��م��ع من
املتجاوزين ..هذا البلد منذ نشأته إلى اليوم وهو
يرحب مبن يبحثون عن الرزق احلالل ،أما العابثني
واملتالعبني فليس لهم إال الضرب بيد من حديد..
حتية إل��ى وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ورج��ال��ه ف��ي تطبيق
القانون!!

Retweet

«الكويت تسمع»

غواص ابتلعه حوت
وجنا من املوت!

 @abnalmerqabابن املرقاب
اجلسر إلى فى طريق الشاليهات مقابل مطعم هارديز طايح شفوا املشرفني
على بنائه منهم الله يذكر جسور الكوريني إلى سووهم فى منتصف السبعينات
والى االن مافيهم حتي خدش صغير مع العلم السيارات ليل نهار فوقهم

ان��ت��ش��رت على ن��ط��اق واس���ع عبر وس��ائ��ل التواصل
االجتماعي ص��ور تظهر غ��واص��اً من جنوب إفريقيا جنا
بأعجوبة من املوت األسبوع املاضي ،بعدما ابتلعه حوت
قبالة سواحل مدينة بورت إليزابيت جنوب البالد.
وق��ال الناشط البيئي راينر شيمف لوكالة «فرانس
ب��رس»« :كنت قد بدأت بتصوير الدالفني وأسماك القرش
وطيور من نوع األطيش الشمالي وبطاريق وطيور غاق،
كانت تقتات على السردين حني ظهر فجأة حوت آت من
األعماق مبتلعا كل شيء في دربه».
وأضاف« :شعرت بضغط حول وسطي ،أدركت فورا ما
يحصل لي .كل ذلك حصل في بضع ثوان فقط ،قبل أن يدرك
احلوت خطأه ويفتح شدقه ويقذفني».
وشهدت زوج��ة الغواص ومصور على هذه اللحظات
املرعبة ووثقا احلادثة.
وتظهر بعض الصور ساقي راينر شميف خارج شدق
احلوت ،وهو من نوع نادر من احليتان يصل طوله إلى 15
مترا ً ويقتات على أسماك وقشريات صغيرة.
وبعيد التقاطه أنفاسه ،لم ينتظر الغواص طويال قبل
النزول مجددا إل��ى املياه .وأوض��ح شيمف« :حتققنا من
سالمة املعدات ومن عدم تعرضي ألي كسور في العظام أو

 @al3tibi_khalifaخليفةالعتيبي
الكل يتذمر من نواب املجلس احلالي والسابق واللي قبله و بعده طيب ما شي
هل من محاسبه في لهم في االنتخابات القادمه علي ما قوموا به من مواقف ام
الوضع عادي وطبيعي واحلياه حلوه وكالم الليل ميحيه النهار

ash8t_q8عا�شقة الكويت @3
من متى الكويتيني ميارسون الفوضى والصراخ في املؤسسات احلكوميه
!!ومن متى الكويتيه يرتفع صوتها في األماكن العامه !! كما حصل في التأمينات
!! هذا سلك جديد علينا ماجبلنا عليه وال اباؤنا األوليني سلوك وثقافه دخيله ..

ahmed alsarraf @ahmedalsarraf1
كشف مراقبو البلدية جرمية سرقة رمال وصلبوخ مباليني الدنانير من 3
مواقع استخدمت فيها رخص مزورة موقعة من مسئول في أحد احملافظات! ال
أدري كيف ميكن إستنساخ العشرات من أمثال م .احمد املنفوحي ،والقلة الشريفة
الباقية التي تعمل بصمت وإخالص في جهاز إداري مترهل ،وشبه فاسد متاما؟

@Alwasatkuwait

قبيلة ماليزية يرجع تاريخها إلى أكثر
من  10آالف سنة مهددة باالنقراض

نساء من «ماه ميري» يقمن بصناعة أدوات تقليدية من سعف النخيل

تعد قبيلة (ماه ميري) املاليزية العريقة واحدة
من بني  18قبيلة متثل السكان األصليني في شبه
اجلزيرة املاليزية الذين يعرفون بـ (أورانغ أصلي)
ويرجع تاريخها إلى أكثر من  10آالف سنة.
وتنتمي (م��اه ميري) إلى قبيلة (سينوي) التي
تعد إلى جانب قبيلتي (نيغريتو) و(بروتو ماالي)
القبائل الرئيسية الثالث املكونة للسكان االصليني في
ماليزيا .وتسكن قبيلة (ماه ميري) التي تعرف باسم
(شعب الغابة) بلغة القبيلة جزيرة (كاري) املاليزية
ويتميز أفرادها مبهاراتهم واتقانهم لفن نحت اخلشب
وصناعة التماثيل واألقنعة ،إذ اكتسبت بعض تلك
املنحوتات اعترافا دوليا من منظمة األمم املتحدة
للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
ويبلغ تعداد (ماه ميري) وفقا إلحصاءات هيئة
اإلحصاءات املاليزية حوالي  2800شخص يحتفظ
بعضهم بلغتهم اخلاصة وتسمى (بيسيسي) وهي

لغة مهددة باإلنقراض كما ال يوجد في لغتهم سوى
ثالثة أرق��ام فقط وذل��ك ي��دل على م��دى ضعفهم في
احلساب حيث تعاني السلطات من تعليمهم في
املدراس احلكومية.
و (م��اه ميري) هي من القبائل األصلية املهددة
باالنقراض وذلك خلضوعها لتغيرات فكرية ودينية
وتنموية نتيجة الندماج بعض أفرادها مع املجتمعات
األخ��رى في ماليزيا ،حيث اعتنق معظمهم اإلسالم
وقليل منهم املسيحية وتركوا العديد من تقاليدهم
وعاداتهم املنافية للديانات.
وق��ال مدير مركز (م��اه ميري الثقافي) بجزيرة
(كاري) الباحث املاليزي راشد عيسى لـ (كونا) أمس
إن املتمسكني بتقاليد وع��ادات القبيلة ال يعتنقون
ديانة محددة فهم يعتقدون أن البشر والنباتات
واحليوانات وحتى اجلماد متتلك أرواح��ا يتفاعل
معها أبناء القبيلة في حياتهم اليومية.

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

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

E-mail: editorial@alwasat.com.kw

�إدارة الإعالن

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

E-mail: advertising@alwasat.com.kw

�إدارة التوزيع واال�شرتاكات

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

اشتراك األفراد  40د.ك  -اشتراك الوزارات  75د.ك

�إدارة الت�سويق والعالقات العامة

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

E-mail: marketing@alwasat.com.kw

