
أعلنت مؤسسة إسعاف دبي 
إط��اق س��ي��ارة رياضية جديدة 
ن��وع بوالريس أطلق عليها اسم 
اإلسعاف املتطور تصل سرعتها 
إل��ى 200 كيلومتر ف��ي الساعة 
وتتسع ملسعفني ليرتفع بذلك 
عدد سيارات اإلسعاف الرياضية 
الفارهة إلى 6 سيارات إضافة إلى 
4 دراج���ات مخصصة للمناطق 

الصحراوية. 
وق��ال خليفة ب��ن دراي املدير 
التنفيذي ملؤسسة دبي خلدمات 
اإلس��ع��اف ل�صحيفة »ال��ب��ي��ان« 
اإلماراتية إن املؤسسة بانتظار 
وص���ول أف��خ��م س��ي��ارة إس��ع��اف 
ع��امل��ي��ة م����زودة ب��ك��اف��ة األج��ه��زة 
ال��ذك��ي��ة وال���ذك���اء االص��ط��ن��اع��ي 
لعرضها ف��ي م��ع��رض الصحة 

العربي القادم املزمع عقده نهاية 
الشهر اجلاري.

وأش���ار إل��ى أن امل��ؤس��س��ة في 
سباق مع الزمن من أجل الوصول 
للمرضى واملصابني، ل��ذا أطلقت 
فكرة السيارات الرياضية التي 
متتاز بسرعتها الفائقة، مؤكداً 
أن هذه السيارات ستختصر زمن 
االستجابة للباغات إلى 4 دقائق.

وأض���اف أن ك��ل س��ي��ارة تضم 
مسعفني مزودين مبعدات حتتوي 
في داخلها أدوات ومعدات إسعاف 
احل���االت ال��ط��ارئ��ة م��ن اإلن��ع��اش 
القلبي وأسطوانات األوكسجني، 
وأدوات لتثبيت الظهر والرقبة، ما 
يساعد في إنقاذ حاالت السكتات 
القلبية واجل��ل��ط��ات، واألزم���ات 
ال��ص��دري��ة وال��غ��رق، إل��ى جانب 

ال��ك��س��ور وإص���اب���ات احل���وادث 
وجميع اإلسعافات األولية، حلني 
وص��ول مركبة اإلس��ع��اف ونقل 

املريض للمستشفى.
وذك��ر بن دراي أن السيارات 
تتميز بالفخامة، وسيتم توزيعها 
ع��ل��ى امل��ن��اط��ق السياحية مثل 
منطقة برج خليفة وشارع جميرا 
وممشى جميرا، مبا يتناسب مع 

مكانة دبي وخدماتها املتميزة.
وأض���اف أن املؤسسة حققت 
من خال منظومة العمل املتكاملة 
العديد من اإلجن���ازات العاملية، 
وفي مقدمتها الوصول إلى املعدل 
ال��ع��امل��ي لاستجابة للحاالت 
ال��ط��ارئ��ة امل��ق��در م��ا ب��ني 4 إل��ى 8 
دقائق، وتفوقت على مدن عاملية 

عدة.
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 في الصـميم
يبدو أن هناك قرارات قوية سيتم اتخاذها ملعاجلة العبث الذي ميارسه 
بعض النواب وال��ذي من احملتمل ان يغير املعادلة السياسية القائمة.. 
توقع أصحاب القرار ان العمل بالصوت الواحد سوف يفرز مجلسا متفاهما 
مع احلكومة وينجز ما حتتاجه خطة التنمية إال أن النتائج افرزت عابثني ال 
ينظرون إلى املصالح العليا للباد بقدر ما ينظرون إلى مصاحلهم الضيقة 
ومن حولهم.. فتحولوا إلى العبث في األدوات الدستورية ومحاسبة 

اإلصاحيني وترك من يغض البصر عن جتاوزاتهم.. 
الفساد ال يستشري إال في الفوضى!!

bahman89@   عبداللـه بن بهـمن
#تطوير_النقل_العام  لو الدولة اهتمت باملسألة .. راح حتل عدة مشاكل منها 

الزحمة مثالً .. وشوف شلي يترتب على الزحمة فقط ! 
متى ناووين يكون عندنا شيء على مستوى محترم ؟!

nawal66@   نوال
يفترض أن��ه من البديهيات أال يسمح بإشعال البخور وم��ا شابهه في 
املستوصفات .. نقدر رغبتكم في تعطير املكان ولكن مراعاة مرضى التنك 

وضيق النفس أولى !

Dr Naeemah    @drnaeemah
ثالثه إذا تكلموا أمامك فال توقف حديثهم : الوالدان ، والطفل ، واملهموم ألن 

قلبهم هو الناطق.

Mariam Shuaib   @mariam_shuaib6
سؤال للداخليه:ملاذا ال يتم حتميل منوذج االقامه على سايت الداخليه 
ونطبعه بالبيت وندخل  راساً لشؤون االقامه ليش سطرة طباعني وافدين 

!!!!؟والناس طابور

باكستاني يضحي
 بحياته ويقدم كبده لوالده   

فقدت أسرة باكستانية ابنها األكبر حني حاول التبرع بجزء من 
كبده إلنقاذ وال��ده املريض، بالرغم من حتذيرات األطباء وأفراد 
العائلة. وقالت صحيفة »تريبيون« الباكستانية  أول أمس إن 
قمران الغاري )24 عاما( توفي أثناء خضوعه لعملية نقل جزء من 

كبده إلى والده املريض مجاهد خان الغاري )50 عاما(.
وق��رر قمران -ال��ذي ك��ان يعمل مهندسا كهربائيا- اخلضوع 
للعملية اجلراحية إلعطاء جزء من كبده لوالده املصاب بفشل الكبد، 

بالرغم من حتذيرات عائلته واألطباء.
وذكرت الصحيفة أن قمران أصيب بعدد من املضاعفات خال 
العملية اجلراحية أدت إلى وفاته، وأش��ارت إلى أن والده ال يزال 
يرقد في وحدة العناية املركزة، ولم يصل إليه خبر وفاة ابنه األكبر 

بعد.

8 أطفال أكلوا سلحفاة بحرية! وفاة 
توفي 8 أطفال األسبوع املاضي في شمالي مدغشقر، من جراء إصابتهم 
بتسمم غذائي، إثر تناولهم حلم سلحفاة بحرية، وهي من احليوانات 

احملمية، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية، الثاثاء املاضي.
وقال بوروحاني سعيد، املمثل احمللي لوزارة الصحة، في تصريحات 
لوكالة فرانس برس: »أصيب 27 شخصا بتسمم غذائي، من بينهم 8 توفوا 

في الثامن والتاسع من يناير إثر تناول سلحفاة بحرية«.
والضحايا الثماني هم أطفال، وفق ما أوضح الناطق باسم قوى األمن.

وتوصي السلطات الصحية في مدغشقر بعدم استهاك الساحف 
البحرية و24 نوعا آخر من السمك خال موسم احلر.

وهذه األصناف التي تقتات على األعشاب البحرية بني نوفمبر ومارس، 
تفرز مواد سامة عند استهاكها.

سلبيًا  تؤثر  الطاقة  مشروبات 
في قلوب الشباب 

حذرت دراسة كندية حديثة من أن مشروبات الطاقة تؤثر سلبيا في 
قلوب الشباب وتعرضهم ملشاكل صحية أبرزها صعوبات النوم والصداع.
وأج��رى الدراسة باحثون بكلية الصحة العامة في جامعة واترلو 

الكندية، ونشرت في العدد األخير من دورية )CMAJ( العلمية.
ورص��د الباحثون تأثير مشروبات الطاقة في صحة الشباب، حيث 
راقبوا2055 من الشباب الكنديني الذين تتراوح أعمارهم بني 12 و24 

عاما.

شدة البرودة في قرية سيبيرية 
تعطل  مقياس احلرارة 

تعطل مقياس احل����رارة امل��ن��ص��وب وس��ط قرية 
سيبيرية نائية تعرف بأنها أبرد مكان مسكون على 
سطح األرض نتيجة انخفاض درجات احلرارة ملعدل 
شبه قياسي. وسجل مقياس احل��رارة الرقمي -الذي 
نصب في قرية أومياكون الستقطاب السياح- درجة 
ح��رارة تبلغ 62 حتت الصفر قبل أن يتعطل بعد ذلك 
بلحظات هذا األسبوع. وذك��رت صحيفة »سيبيريان 
ت��امي��ز« أن بعض السكان سجلوا ق���راءات لدرجات 
احلرارة تبلغ 67 درجة حتت الصفر، وهي درجة تكاد 
تساوي الرقم القياسي ألخفض درجة حرارة في القرية 
واملسجل في فبراير 1933، حيث بلغت احلرارة وقتذاك 

67.7 درجة مئوية حتت الصفر.
وهذه احلرارة هي األدنى التي يتم تسجيلها خارج 
القطب اجلنوبي ورسخت وصف القرية الواقعة في 
منطقة ياقوتيا )جمهورية ساخا إح��دى الكيانات 
الفدرالية في روسيا( كأبرد مكان على وجه األرض 

مسكون بشكل دائم.
ومع ذلك فإن درج��ة احل��رارة املسجلة تلك ال تزال 
بعيدة عن الرقم القياسي ألخفض درجة ح��رارة على 
سطح األرض، وهو 94.7 درجة مئوية حتت الصفر، 
والذي قاسه قمر صناعي تابع إلدارة الطيران والفضاء 

األميركية )ناسا( شرق القطب اجلنوبي في 2013.

200 كيلومتر في الساعة  تصل سرعتها إلى 

 »دبي« تطلق سيارة »اإلسعاف املتطور«

سيارة اإلسعاف املتطور

العثور على أكبر مغارة غارقة بالعالم في املكسيك
متكنت مجموعة م��ن الغواصني 
من اكتشاف وصلة بني كهفني حتت 
امل��اء في ش��رق املكسيك مما يكشف 
عما يعتقد أنها أكبر مغارة غارقة 
على وجه األرض وهو اكتشاف قد 
يساعد في إلقاء املزيد من الضوء على 

حضارة املايا القدمية. 
وقال مشروع جران أكويفيرو مايا 
املخصص لدراسة املياه اجلوفية في 
شبه جزيرة يوكاتان واحلفاظ عليها 
إن املغارة التي متتد 347 كيلومترا 
مت استكشافها بعد تفقد متاهة من 

القنوات املغمورة على مدى شهور. 
وق����ال امل���ش���روع ف���ي ب��ي��ان إن 
املجموعة توصلت إل��ى أن شبكة 
ال��ك��ه��وف امل��ع��روف��ة ب��اس��م س��اك 
اكتون ق��رب شاطئ منتجع تولوم 
وال��ت��ي كانت متتد 263 كيلومترا 
م��وص��ول��ة بشبكة دوس أوخ��وس 
التي يبلغ طولها 83 كيلومترا.  وقال 
جويليرمو دي أندا مدير املشروع إن 
االكتشاف ”املذهل“ سيساعد في فهم 
تطور الثقافة الغنية للمنطقة التي 

هيمنت عليها حضارة املايا قبل الغزو 
األسباني.  وقال ”ميكننا ذلك من أن 
نقدر بدرجة أكبر من الوضوح كيف 
كانت الطقوس ومواقع احلج وفي 

نهاية األمر كيف كانت مستوطنات 
ما قبل الغزو اإلسباني التي تتكشف 

اآلن“. 
ومتتلئ شبه جزيرة يوكاتان بآثار 

شعب املايا الذي كانت مدنه تعتمد 
على شبكة م��ن الكهوف املغمورة 
املوصولة باملياه اجلوفية والتي 

تعرف باسم الفجوات الصخرية. 

سيارة اإلسعاف املتطور


