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 في الصـميم
إطالق صاروخ كاتيوشا على املنطقة اخلضراء 
احملصنة ف��ي ب��غ��داد ب��اجت��اه السفارة األميركية 
رسالة غبية من النظام اإليراني تؤكد أن لديهم 
ق��درات استخباراتية العتقال دول اخلليج وشل 
تدفق النفط إل��ى العالم في ح��ال شنت الواليات 
املتحدة عليهم احلرب..غباؤكم سيزيد توغلكم في 

الوحل.. احلل في تسليم مشروع السالح النووي.
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انطالقاً من مسؤوليته املجتمعية وسعياً  لتوفير أفضل مستويات 
اخلدمة والرعاية الصحية بأسعار مناسبة أعلن مستشفى املواساة 
اجلديد عن نسبة خصومات تصل ل�� %50 على بعض الفحوصات 

واخلدمات الطبية مبناسبة شهر رمضان املبارك. 
من جهتها قالت مديرة تطوير األعمال في املستشفى علياء السيد 
إن اخلدمات الطبية املشمولة بنسبة اخلصومات خدمات املختبر مثل 
»فحص نسبة احلديد بالدم، وفحص فيتامني  »د« وفحص فيتامني 
»ب 12« وفحص ص��ورة ال��دم الكاملة باإلضافة إلى خدمات قسم 
األسنان والتي تشمل على التيجان واجلسور، التقومي، التنظيف 

والتلميع، التبييض املنزلي وزراعة األسنان.
ولفتت السيد إلى أن »هذا العرض يأتي أيضاً في إطار اجلهود 
احلثيثة واملساعي اجلادة لتوفير أفضل مستويات اخلدمة بأسعار 
مناسبة للمرضى، وتشجيعاً من جهة أخرى على إجراء الفحوصات 
الدورية ملا لها من أهمية كبيرة في حتسني رعاية أف��راد املجتمع 
والذي يشكل األولوية الرئيسية في مجموعة األهداف التي يسعى 

إليها املستشفى »
وأوض��ح��ت  أن »مستشفى امل��واس��اة دائماً ما يغتنم املناسبات 
واألعياد كعادته السنوية ليقدم خدماته املميزة بأسعار مخفضة 
إنطالقا من مسؤوليته اإلجتماعية موضحة استمرار العمل بنسبة 

اخلصومات على اخلدمات سالفة الذكر
وعبرت علياء السيد عن فخرها بالسجل احلافل باإلجنازات 
والتميز للمستشفى وال��ذي منحه الريادة والتميز على املستوى 
احمللي واإلقليمي كمستشفى متكامل يجمع بني ج��ودة اخلدمة 
الصحية التي يضعها أولى اهتمامته، وبني تقدمي خدماته املتميزة 

بأسعار مناسبة.
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امس حصل حادث مروع راح ضحيته )مواطنة و بنتها( على 
الدائري السابع . . مشاريع الدائري السابع شبه متوقفة والطريق 
مليان ُحفر و العالمات االرضية شبه معدومة والتحويالت كثيرة 
واحلواجز اغلبها بال اض��اءة او بإضاءه خافته . . منو يعوض 

اُسرتها؟! وينكم عن هالكوارث ؟!

Dr_HananAl_Said@ د _حنان ال�صعيد

احنا لو عندنا حكومه ومجلس سنع وينشد الظهر فيهم جان 
ما انباقو مواطنني بديرتهم وبوضح النهار ومبعارض مرخصه 
واملصيبه األك��ب��ر للحني م��و الق��ني ح��ل يخفف معاناة الناس 

املتضرره!!!

Dr.Faisal Alkandari @faisalkandari

مشكلة الكويت في الوسيط املتنفذ الذي بسببه يرفع وترتفع 
األسعار، متى ما كانت العالقة مباشرة بني طرفي العقد كنا أمام 

أولى طريق لإلصالح االقتصادي

Captain adnan @ro7ani

اللي يشوف تتويج النصر السعودي يتحسر على الرياضه 
عندنا مساكني العبني نادي الكويت ال تتويج وال جمهور يشّجع  

جنهم ماخذين جائزة انظف صف باملدرسه

مبناسبة  شهر رمضان املبارك 

طبية  وخدمات  فحوصات  على  املئة  في   50 بنسبة  خصومات  يقدم  »املواساة« 

جانب من التكرمي 

مستشفى املواساة
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أمير املدينة املنورة يكرم الزائر رقم »5« ماليني ملتحف معرض القرآن الكرمي
كرم األمير فيصل بن سلمان، أمير 
منطقة املدينة املنورة، الزائر رقم )5( 
ماليني ملتحف معرض القرآن الكرمي في 
املدينة املنورة ، حيث تسلم من سموه 
مصحف من إص��دارات مجمع امللك فهد 
لطباعة املصحف الشريف، باإلضافة 
لرحلة عمره. وقدم سمو أمير املنطقة 
هدية للمتحف عبارة عن مصحفا ثمني 
كتب قبل 2٧3 س��ن��ة، كتبه اخلطاط 
احلافظ السيد دروي��ش، بخط نسخي 

جميل، مع تذهيب في املنت واحلاشية.
 وزخرفة بديعة، موجهاً سموه أن 

يكون وقفاً على املتحف.
وقد عبر الرئيس التنفيذي لشركة 
سمايا االستثمارية ف��واز احمل��رج، عن 
ش��ك��ره وت��ق��دي��ره لسمو أم��ي��ر منطقة 
املدينة املنورة على رعايته لالحتفال، 
وال��ه��دي��ة الثمينة التي قدمها سموه 
للمتحف، منوهاً بدعم سموه للمشروع 

منذ بدايته.

وقدم احملرج شكره لوزارة الشؤون 
اإلس��الم��ي��ة وال��دع��وة واإلرش����اد على 
رعاية وإنشاء هذا املتحف، واملشاركة 
فيه بعدد من املخطوطات واملقتنيات 
الثمينة، وللهيئة العامة لألوقاف التي 
وافقت على إقامة املتحف في أحد املباني 
التابعة لها. ونوه ببلوغ زوار املتحف 
)5( ماليني زائ��ر خ��الل أق��ل من أربعة 
أعوام من افتتاحه ، مضيفاً أن املتحف 
زاره عدد من كبار املسؤولني من داخل 
اململكة وخارجها من أكثر من )142( 
دول��ة. يذكر أن متحف معرض القرآن 
الكرمي في املدينة املنورة مبادرة ثقافية 
للتعريف بالقرآن الكرمي، عبر عرض 

متحفي جذاب.
باستخدام الوسائل التقنية، ومن 
خ��الل مجموعة من املرشدين، الذين 
ي��ق��دم��ون احمل��ت��وى ب��ع��دد م��ن اللغات 
احل���ي���ة، وم��ن��ظ��وم��ة م���ن ال��ل��وح��ات 

والتقنيات احلديثة.

أخصائية تركية: تناول وجبتني في رمضان هام وصّحي السرحان عائلة 
لوفاة

إقبال أحمد زيد السرحان

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيدة  بواسع رحمته ويسكنها  فسيح  جناته

تناول وجبتنينْ يوميا، وشرب الكثير من املياه؛ هي أبرز النصائح 
التي تقدمها جانان ق��ره ت��اي، األخصائية التركية في األم��راض 

الداخلية والقلبية. 
نصائح تأتي ضمن الئحة طويلة لتأمني صيام خال من األمراض 
واملضاعفات التي غالبا ما يشكو منها أشخاص كثر، بفعل تغير 

النظام الغذائي في الشهر الكرمي. 
وفي حديث لألناضول، أّكدت قره تاي على أهمية شهر رمضان 
الكرمي بالنسبة لصحة اإلنسان، داعية إلى شرب الكثير من املاء في 

أيام رمضان الطويلة واحلارة. 
كما دعت إلى تناول وجبتي طعام في اليوم، مشيرة إلى نصيحة 
العالم املسلم الشهير ابن سينا، والذي قال إن »تناول وجبتني مفيد 

للصحة، وتناول 3 وجبات يسبب املرض«. 
وأضافت: »سيدنا محمد )صلى الله عليه وسلم( كان يتناول 
القليل م��ن الطعام مبعدل وجبتني يوميا ف��ي رم��ض��ان، وهاتني 
الوجبتني ستساعدان على استراحة جسم اإلن��س��ان، واستعادة 
صحته«، مشبهة األمر ب� »استعادة ضبط املصنع«.  وشددت على أن 
الطبيعة الفيزيولوجية جلسم اإلنسان مبرمجة لتناول وجبتني من 
الطعام، و3 وجبات باألكثر في حال كان اإلنسان مريضا، مشيرة أّن 

شهر رمضان يتيح الفرصة للصائمني لتناول وجبتني فقط. 
وعالوة على ما تقدم، فإنه من املهم أن يواصل الصائم يومه بشكل 

طبيعي خالل الصيام.  كما أكدت على أهمية االستعداد جيدا للصيام، 
عبر شرب الكثير من املاء، وتناول وجبات قليلة من الطعام، حيث أن 
السبب خلف آالم الرأس مع اقتراب آذان املغرب، هو العطش وليس 

اجلوع. 

جانان قره تاي

إلطــالق  تخطط  الهند 
سبع بعثات فضائية

أعلن كايالسافاديفا سيفان رئيس منظمة البحوث 
الفضائية الهندية، أن املنظمة تخطط إلط��الق سبع 
بعثات فضائية خالل السنوات العشر املقبلة لدراسة 

املنظومة الشمسية والفضاء خارج حدودها.
وق��ال سيفان ف��ي حديثه إل��ى تالميذ امل���دارس في 
 Aditya L1 شرييهاريكوت ، »لقد حددت مهمة بعثتي
и Xposat، أما بقية البعثات فهي حاليا في مرحلة 

التخطيط«.
ووفقا ملعلومات صحيفة Times of India تعتزم 
منظمة بحوث الفضاء الهندية )ISRO( في عام 2020 
إط��الق احملطة األوتوماتيكية Xposat إل��ى الفضاء 
لدراسة اإلشعاعات الفضائية. وفي عام 2021 تخطط 

إلطالق Aditya L1 لدراسة الشمس.


