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 في الصـميم
جرمية اغتيال املصلني في نيوزيلندا تتبعها 
جرمية اط��اق النار على رك��اب الترام في هولندا 
وال��ع��ن��ف امل��ت��ب��ادل ف��ي اح��ت��ج��اج��ات »ال��س��ت��رات 
ال��ص��ف��راء« حتماً سيلهبون األج���واء األمنية في 
أوروب���ا وسيكون لذلك انعكاسات سلبية على 
االقتصاد.. اطماع املسيطرين على االقتصاد العاملي 

جعلوا الناس عبيداً لهم وهو ما فجر الوضع!!

al_moqatei@ د.حممد املقاطع

نظام الصوت الواحد ثبت عدم جدواه ومثالبه واضحة للعيان،زادت 
في ظله ممارسات سلبية بتفتيته للمجتمع وتصويت القطيع،شراء 
األص��وات،ون��ق��ل القيود،وضعف نسبة التمثيل للشعب بني-0.4%
%3.5 والتمثيل املفتت للمجتمع، واإلستقطاب الفئوي والقبلي 

والطائفي،ومخرجاته مجلس مسلوب اإلرادة.إصالح نظام اإلنتخابات

Kuwait_Re@ ريتويت بور�صة الكويت

السادة هيئة أسواق املال  � برجاء الرد والتوضيح على تساؤالتنا ! � 
الكتاب اخلامس )الئحة أنشطة األوراق املالية واألشخاص املسجلون( 
تشير إلى الوظائف واجبة التسجيل ، فهل تلك املناصب لشخص واحدة 

جائزة الئحيا ؟! يرجى اإلفادة !

Captain adnan @ro7ani

ماشاءالله نادي الكويت متصدر جميع البطوالت قدم طائره سلّه يد 
وبجميع املراحل السنيه اجناز كبير يشكر عليه القائمني وجميع اعضاء 

مجلس االداره

faisalalyahya@ في�صل اليحيى

في اجلزائر خرج مجموعة من القضاة بوقفات احتجاجية وأعلنوا 
رفضهم اإلش��راف على االنتخابات دعما ودفاعا عن حقوق وحريات 
األمة.. ومثل هذه املواقف التاريخية املنحازة للحق واحلرية والعدالة هي 

التطبيق العملي ملعنى شرف القضاء وأمانته ونزاهة القضاة وعدلهم..
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 The« ن���ش���رت ص��ف��ح��ة م��س��ت��ش��ف��ى ت��ول��ي��د
Woman>s Hospital of Texas« نبأ إجناب 
إحدى ساكنات والية تكساس في الواليات املتحدة 

األمريكية ستة أطفال في تسع دقائق فقط.
وأجنبت تيلما تشاياكا، في 15 مارس اجلاري، 
في الساعة 04:59 بالتوقيت احمللي، فتاتني وأربعة 
أوالد. وي��ت��راوح وزن امل��وال��ي��د اجل���دد ب��ني 800 

و1300 غرام.

وأكد أطباء مستشفى التوليد أن حالة الوالدة 
جيدة جدا رغم حملها ووالدتها ل� 6 أطفال دفعة 
واحدة. وبالفعل، قامت تشاياكا بتسمية طفلتيها 
ب� زينة وزوريل حسب ما خططت له من قبل، ولم 

تطلق على أطفالها األوالد أسماء بعد.
وذك���ر موظفو مستشفى توليد تكساس أن 
احتمال والدة 6 أطفال توائم بحسب اإلحصائيات 

ميثل واحدا من بني 4.7 مليار والدة.

تيلما تشاياكا

9 دقائق!  6 أطفال  في  أميركية تلد 

يحظى امللح الطبيعي املستخرج من 
والي��ة قرق قلعة، وسط تركيا، بإقبال 
محلي وخ��ارج��ي كبير، نظراً لفوائده 
اجلّمة ولغناه باملعادن املفيدة، ما يدفع 
األندية الرياضية الستخدامه من أجل 

العبيها. 
وُيستخرج امللح من مياه الينابيع 
الطبيعية املتفجرة م��ن ج��ب��ال قضاء 
»دليجة« بالوالية، في منشأة ملعاجلة 
امللح مت تأسيسها ع��ام 2017 بقيمة 
استثمارية بلغت 10 مايني ليرة تركية 

)1.8 مليون دوالر أمريكي(. 

وم��ا ميّيز امللح الطبيعي ويزيد من 
الطلب عليه، استخراجه بطرق طبيعية 
ص��ح��ي��ة دون أن مي��ر ب��أي��ة معاجلة 
كيميائية، وغناه مبعدن املغنيسيوم، 
ومساهمته في حتقيق الشفاء للعديد من 

األمراض.
ويتم جتميع مياه الينابيع الطبيعية 
الصادرة من جبال املنطقة، في أحواض 
صحية مخصصة لهذا ال��غ��رض، ومن 
ثم تركها للتبّخر نتيجة أشعة الشمس 

حتى احلصول على امللح الطبيعي. 
وتواصل الشركة املستخرجة للملح 

امل��ذك��ور، تصدير منتجاتها إل��ى نادي 
أرس��ن��ال اإلجن��ل��ي��زي، وبعض األندية 

الرياضية األخرى في روسيا. 
وم��ؤخ��راً وق��ع��ت ال��ش��رك��ة التركية 
عقداً لتصدير امللح ال��ذي تستخرجه، 
لصالح أندية »كرة القدم األمريكية« في 

أستراليا. 
كما يتم تصدير امللح الطبيعي التركي 
إلى بلدان أخرى مثل الواليات املتحدة 
األمريكية، وكوريا اجلنوبية، وبلجيكا، 
وال���دمن���ارك، وروس���ي���ا، وبريطانيا، 

وأملانيا. 

متنت متقاعدة بريطانية، بعد 104 أع��وام 
عاشتها في ه��دوء وسكينة، أن تتحقق أمنيتها 
األخيرة والوحيدة في احلياة، بدخول السجن 

ولو ملرة واحدة.
وذك����رت صحيفة »Bristol Post«، أن 
املسنة البريطانية، آن بروكنبرو، تعيش في 
دار »Stokeleigh« للمسنني مبدينة بريستول 
اإلجنليزية، الدار التي عرضت على القاطنني فيها 
من املسنني املشاركة في نشاط خيري أطلق عليه 

اسم »رغبات على حبل الغسيل«.
ويكتب املقيمون في الدار، كجزء من املشاركة، 
أحامهم ورغباتهم على ورقة تتضمن اإلشارة 
إلى تفاصيل التواصل معهم، ووضع األمنية في 

صندوق خاص.
وتعرض أوراق املسنني التي تتضمن آمالهم 
ورغباتهم على »حبل غسيل« في متجار املدينة 
الكبرى، بحيث ميكن للزبائن اإلط���اع عليها 

وتلبية رغبات املسنني إذا أرادوا املشاركة.
وقالت املسنة بروكنبرو في الورقة التي كتبت 
عليها أمنيتها: »عمري 104 أع��وام، كنت دائما 
مواطنة مطيعة للقانون، واآلن أري��د أن أزور 

اجلانب املظلم من احلياة«.
واستجابت الشرطة احمللية، بكل س��رور، 
لرغبة بروكنبرو غير العادية، ووعد عناصرها 
بالقدوم إلى دار املسنني في 20 م��ارس، لتلبية 

رغبتها و«القبض عليها وإلقائها في السجن«.

104 سنوات  سجن مسنة عمرها 
بسبب »رغبات على حبل الغسيل«! 

امللح التركي يستخرج من والية قرق قلعة

ـــاء ـــالث ـــث 12 من رجب 1440 ه�/ 19 مارس  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3399ال

أع��ل��ن م��دي��ر م��ن��ط��ق��ة األح��م��دي 
الصحية الدكتور عبداللطيف السهلي 
تطوير منوذج طباعة ثاثي األبعاد 
لبروستاتا اإلنسان املدمجة مع ورم 
سرطاني ألول مرة في الكويت وذلك 
في قسم الطب ال��ن��ووي مبستشفى 

العدان.
وقال السهلي في تصريح صحفي 
أم��س: إن ه��ذه اخلطوة تعتبر نقلة 
ن��وع��ي��ة ف���ي اخل���دم���ات الصحية 
مبستشفى العدان في حني يهدف هذا 
التطوير إلى رؤي��ة البروستاتا من 
منظور 360 درجة لتقدمي التشخيص 

الدقيق ألمراض البروستاتا.
ولفت إلى أن من تولى عمل هذه 
التقنية الدكتور مايكل معصومي 

وال��ف��ري��ق ال��ت��اب��ع ل��ه بقسم الطب 
النووي حتت إشراف رئيسة القسم 

الدكتورة إميان الشمري.
م��ن جانبها أك���دت رئيسة قسم 
الطب ال��ن��ووي مبستشفى العدان 
الدكتورة إميان الشمري في تصريح 
مماثل أن هذا التطوير يعتبر جزءا من 
األنشطة البحثية املستمرة لتحسني 
اخل���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة بقسم الطب 

النووي.
وقالت: إن التطوير شمل إنشاء 
من���وذج ح��اس��وب��ي ث��اث��ي األب��ع��اد 
ملريض مصاب بسرطان البروستاتا 
ميكن رؤي��ة البروستاتا من منظور 
360 درج����ة ومت اخ��ت��ي��ار امل���واد 
املناسبة وطريقة الطباعة قبل أن 

يتم طباعة النموذج ثاثي األبعاد 
بواسطة فريق العمل.

ب�����دوره ق����ال ال���دك���ت���ور م��اي��ك��ل 
معصومي من قسم الطب النووي 
مبستشفى العدان واملتخصص في 
الفيزياء الطبية إن الطباعة ثاثية 
األبعاد لديها تأثير كبير في مجال 
الرعاية الصحية م��ع قدرتها على 
توفير الرعاية الصحية الشخصية 

واحللول الفعالة من حيث التكلفة.
وذك��ر أن الطباعة ثاثية األبعاد 
أظهرت قيمة فعالة في العديد من 
مجاالت الطب اب��ت��داء من التدريب 
والتعليم إلى التصوير والتطبيقات 
ال��ع��اج��ي��ة وص����وال للتشخيص 

د. عبداللطيف السهلي إلى اليسار  خال عرض الطابعة الثاثيةالصحيح للمرضى.

الكويت..  في  األولى  للمرة 

مستشفى »العدان« يطور طباعة ثالثية 
لبروستاتا بشرية مع ورم سرطاني

املتقاعدة البريطانية آن بروكنبرو

عائلة األرملي
لوفاة

راشد محمد راشد غامن األرملي

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيد  بواسع رحمته ويسكنه  فسيح  جناته

امللح التركي.. قوة وشفاء لنجوم أشهر أندية العالم 


