
بعد واقعة مثيرة للجدل، فتحت السلطات 
القضائية في والي��ة بشمال الهند حتقيقا 
بشأن والدة 216 طفال في 132 قرية خالل 

3 شهور كلهم من الذكور.
وقالت السلطات في مدينة أوتاركاشي 
بوالية أوتارخاند، شمالي الهند، إن هذه 
البيانات أثارت حفيظة وقلق املسؤولني في 
السجل املدني واملعنيني مبعدالت ال��والدة 
في ال��والي��ة، وأش���اروا إل��ى احتمال حدوث 
عمليات إج��ه��اض انتقائية للجنس، مما 
يعني أن هناك عمليات »انتقاء جنسي« 

وعمليات »وأد« أو إجهاض لألجنة اإلناث 
واسعة النطاق. وكانت الهند أص��درت في 
العام 1994 تشريعا مينع إجهاض األجنة 
اإلناث، غير أن هذه املمارسة تظل شائعة في 
البالد، حيث يرى األبوان أن الذكور ميكنهم 
إعالة أسرهم، في حني أن اإلناث »مكلفات« أو 
»عالة«، وفقا ملا ذكرته صحيفة »إندبندنت« 

البريطانية.
وبحسب آخر إحصاء للسكان عام 2011، 
تبني أن نسبة اإلناث مقابل الذكور في الهند 

بلغت 943 أنثى، مقابل كل 1000 ذكر.

وقال مدير مقاطعة أوتاركاشي، أشيش 
تشوهان إن معدل والدة اإلناث في املنطقة، 
الذي جمعته مديرية الصحة احمللية مؤخرا 
ك��ان »مثيرا للشبهات وألقى الضوء على 

عمليات إجهاض واسعة لألجنة اإلناث«.
ووضعت السلطات القرى ال�132، التي 
ل��م تشهد والدة أي أنثى خ��الل 3 شهور، 
حتت مؤشر »املنطقة احلمراء«، مما يعني 
أن البيانات احمللية ستخضع للتدقيق 
والفحص واملراقبة حثيثة من قبل مسؤولي 

املقاطعة والعاملني في القطاع الصحي
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 في الصـميم
اجلن خلق من خلق الله وذك��ر في القرآن، فهو حقيقة 
واقعة ولكن لألسف هناك الكثير من املشعوذين الذين 
ينسبون خزعبالتهم على البسطاء على اجلن  ويلبسون 
عليهم بكل وسيلة لنهب أموالهم.. هذا الضالل لم يقتصر 
على ال���دول الفقيرة ب��ل وص��ل إل��ى ال���دول العظمى بأن 
يقوم قسيس بقراءة تعاويذ لطرد األرواح الشريرة من 
الكوجنرس.. احلقيقة أن األرواح الشريرة هم أعضاء 

الكوجنرس وترامب الذين دمروا العالم!!
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توقفوا فورًا
دعت دراس��ة علمية حديثة املاليني إلى التوقف عن 
استخدام حبوب األسبرين، خاصة إذا كانوا يستخدمونها 

لتفادي اإلصابة بالنوبات القلبية.
وأوص��ى الباحثون في جامعة هارفارد باستخدام 
جرعة من األسبرين يوميا فقط، لألشخاص الذين أصيبوا 
بالفعل بنوبة أو جلطة قلبية، أو ج��رى تشخصيهم 

مبرض القلب، على ما أوردت وكالة »أسوشيتد برس«.
لكن الباحثني أك��دوا أن األم��ر مختلف بالنسبة إلى 

االستخدامات األخرى لهذا العقار.
وأظ��ه��رت اإلرش����ادات الصحية ال��ذي أص���درت هذا 
العام في الواليات املتحدة استبعاد استخدام األسبرين 
الروتيني للعديد من كبار السن الذين ال يعانون من 
أم��راض القلب. وقالت إن األم��ر مخصص لألشخاص 

األصغر سنا، وفقط بأمر من األطباء.
وي��ت��ن��اول 29 مليون شخص حت��ت س��ن األرب��ع��ني 
األسبرين يوميا رغم عدم وجود أم��راض قلب معروفة 
لديهم، في محاولة لتفادي هذا املرض القاتل، وفق بيانات 

جامعة هارفارد عام 2017.
ومن بني هؤالء، هناك نحو 7 ماليني يستخدمون عقار 

األسبرين، على عاتقهم، ومن دون استشارة الطبيب.
ونصف األشخاص الذين يزيد عمرهم عن 70 عاما 
ممن ال يعانون من امل��رض القاتل، ويقدرون بنحو 10 

ماليني، يتناولون يوميا األسبرين ملنع مرض القلب.
ولسنوات، كان األطباء ينصحون مرضاهم بتناول 
األسبرين لتفادي السكتات القلبية، لكن األمر تغير كليا 
العام املاضي، مع صدور 3 دراسات توصلت إلى نتائج 

مفاجئة.
وخلصت هذه الدراسات إلى أن تأثير عقار األسبرين 
تأثير هامشي جدا لألشخاص املعرضني خلطر اإلصابة 

بالنوبات القلبية.
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kurbaag@ كرباج
اداره نزع امللكيه مافيها عمال نظافه وال عامالت  والتنظيف كل يوم عال 

موضفه  بيت حموله وال دوام ؟

DR . ABDULLAH ALSALEH @DR_ABDULLAH_Q8
اليوجد شيء أسمة ب��دون كذبوا الكذبة وعاشوها عايشني الدور 
مصدقني نفسهم وهم بنص القانون مقيمني بصورة غير قانونية وغير 
شرعية ويجب محاسبتهم ألنهم يقيمون في الكويت بصورة غير قانونية 
ومن ثم يتم طردهم وأبعادهم من الكويت هم ومن يتبعهم بعد محاسبتهم 

يجب أن يطبق القانون عليهم بحذافيرة وصلت

HaifaAlSanousi@ د.هيفاء ال�صنعو�صي
دورات الثراء املالي، والزعم بأنك تصبح مليونيرا بتأكيدات كالمية 
ومتارين، وبدهن احملفظة بزيت مشحون بالطاقة جللب امل��ال!!  كيف 
يصدق أصحاب العقول السليمة هذه ال��دورات اخلداعة؟ أدع��و هؤالء 
املدربني إلعطاء دورة »كيف تصبح مليونيرا« في الدول الفقيرة حلل أزمة 

الفقراء االجتماعية والنفسية.

Khaledathoughts@ خالدة
ملاذا وصلنا لهذه املرحلة ومن يحاول جر الكويت والسعودية خلالف 
وكراهية ومايربطنا اكثر مما يفرقنا، هل نسينا النسب و اجلوار و األهل 
واملصير املشترك  والغزو العراقي للكويت وح��رب اجلنوب، الكويت 
والسعودية سند لبعض هل نترك مجال للتخريب؟ القرار للعقالء أما 

املأجورين فيستمرون في احملاوالت

كــلــب   .. األولــــــــى  لـــلـــمـــرة 
»يقاضي« صاحبه

ب��ات الكلب »كامبيون« )ال��ب��ط��ل( وه��و ضحية سوء 
معاملة، أول حيوان في أميركا الالتينية يحضر في أتيناس 

في كوستاريكا محاكمة الشخص الذي عذبه.
وحذر رئيس احملكمة من أنه لن يسمح بأي فوضى إال ان 

»كامبيون« حافظ على هدوئه.
وقد غصت قاعة احملكمة في اتيناس الواقعة على بعد 35 
كيلومتراً عن العاصمة سان خوسيه باحلضور مع وجود 
نحو 15 صحفياً والشهود واملدعني واملتهمة ومحاميها 
وأف���راد من السكان، خصوصاً نساء مسنات أت��ني لدعم 
الضحية. ورفعت اجللسة بعد ظهر االثنني على أن تستأنف 

صباح اجلمعة على ما أعلنت النيابة العامة.
وفي نوفمبر 2017 كان »كامبيون« يبلغ ستة أشهر 
ويربط بحبل يغوص في جلد عنقه. وكان يعاني أيضاً من 

سوء التغذية وهزيالً تغطي البراغيث جسمه.
وروت رئ��ي��س جمعية اتيناس للرفق باحليوانات 
املهجورة دورا كاسترو أم��ام احملكمة االثنني أنها تبلغت 
باألمر من أحد أشقاء صاحبة الكلب الذي أرسل لها شريط 
فيديو يظهر س��وء معاملة اجل��رو. وق��د حتركت كاسترو 
يومها وأخذت الكلب إلى طبيب بيطري حيث تلقى العناية 

مدة 20 يوماً. 
وبعد تعافي الكلب تقدمت كاسترو بشكوى في يناير 
2018 مبوجب قانون كان قد أقر للتو في كوستاريكا يعاقب 

سوء معاملة احليوانات.
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بيع عكاز م��زود بضوء كهربائي يعود 
إل��ى ناجية م��ن ح��ادث السفينة تيتانيك 
كانت تشير به طلبا للمساعدة من قارب 
جناة، مقابل 62500 دوالر في مزاد للسلع 

البحرية في والية رود آيالند األميركية.
وعقدت دار م��زادات غيرنسي امل��زاد في 

نيويورك يومي اجلمعة والسبت.
وق��ال رئيس غيرنسي، أرالن إيتينغر، 
أمس االول، إن العرض األعلى على عكاز 
إيال وايت كان 50 ألف دوالر، باإلضافة إلى 

الرسوم اإلضافية التي أضافتها دار املزاد.
وك��ان تقدير ما قبل امل��زاد يتراوح بني 

300 ألف و 500 ألف دوالر.
ونقل العكاز إلى غيرنسي من قبل عائلة 

ويليامز في ميلفورد بوالية كونيتيكت.
وق��ال إيتينغر إن بعض أف��راد األس��رة 

اختلفوا على البيع. ومت حل املشكلة قبل 
امل���زاد، لكن ال��ن��زاع رمب��ا جعل املزايدين 

احملتملني قلقني.

وأض��اف إيتينغر أن املزايد الفائز قال 
إنه كان هناك بالنيابة عن صديق له في 

بريطانيا.

عكاز »ناجية« من تيتانيك
60 ألف دوالر  يباع  بأكثر  من 


