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K_Alnasafi@ خليفه الن�صايف

سوء إختيار الشعب للنواب  يقوم على البحث عن البطل الذي يقضي 
حوائجهم )معامالت( أو البطل الذي يغذي نواقصهم )شعارات( مما 
أدى باملرشحني إلى اإلنصياع ألحد املسلكني لنيل ثقة الناخب وال عزاء 

للعقول املبتكرة واأليادي املنجزة

O_Alkhashram@   اأ�صامة م�صاري اخل�رشم

واقع حال دميوقراطيتنا ومجلسنا و مخرجات الفرعيات. ان اصبح 
مجلس األمة عبارة عن مجلس ادارة ميثل فيه العضو قبيلته و طائفته 
و جماعته و كل عضو همه حتقيق مكتسبات خاصة لنفسه وللفئة التي 

ميثلها على حساب الكويت و الفئات األخرى.

DrIbrahimdashti@ ابراهيم د�صتي

طباعة ورقة لدى خدمة الطالب او مكاتب الطباعة 50 فلس ولدى 
عربانات املشاريع الصغيرة 250 فلس »خمس اضعاف« .. واجبار 
املراجع بترجمة الصحيفة اجلنائية »املعتمدة بشكلها النهائي« لدى 
عربانات املشاريع الصغيرة 3 د.ك »ترجمة غوغل« .. هل ذلك صحيح 

حتت عنوان دعم املشاريع الصغيرة !؟

AreejHamadah@ اأريج عبدالرحمن حمادة 

استاء الكثير من قرار الداخلية بإغالق ساحة االرادة ، الترخيص 
طلب االعتصام بشكل يومي و مع األح��داث في اي��ران اشوف قرار 
الداخلية قرار صائب فالدولة تكفل االمن وفقا للدستور وان تعارضت 
املصلحة اخلاصة بحريتك مع املصلحة العامة باحلفاظ على امن الدولة 

فالقواعد القانونية ترجح املصلحة العامة

DrLailaAlkhayat@ د.ليلى اخلياط 

»يجب أن تؤمن باملسير وراء اإلش���ارات التي تأتي بال سبب، 
كانشراح صدرك جتاه شخص أو موقف، أو فكرة في عقلك جتعلك 
تؤدي صالة االستخارة في وقٍت ما.. أو حدس يطلب منك مغادرة 
مكان، أق��دار مفاجئة تغير مسارك. عليك أن تكون موقًنا أن الله 

سيضعك في موضع يحبه ويرضيك، حتى لو علمت ذلك مستقباًل.«

eKtwary@ اكتواري

موضه صايره عندك شي روح النيابه اشتك تشتكي على منو ..؟ 
اللي مفروض يعملون على حماية املال العام هم من يسرقونه وتعتقد 

انهم بيتركون اثر وراهم اوبيقضبونك اوراقهم ..!

لقيت ام��رأة حتفها بطريقة مروعة 
على طريق تكساس السريع في حادث 
بدأ بجدال زوجي، وفق ما ذكرت الشرطة 

األميركية.
وق���ال���ت ص��ح��ي��ف��ة »دي���ل���ي م��ي��ل« 
البريطانية إن أص��ل احل��ادث ب��دأ حني 
جت��ادل��ت امل���رأة م��ع زوج��ه��ا، ال��ذي كان 

يرافقها، قبل أن تقرر القفز من السيارة.
وأوضح املصدر أن احلادثة وقعت في 

وقت مبكر من صباح السبت، وذلك على 
الطريق السريع القريب من هيوسنت.

ويعتقد أن املراة كانت في حالة سكر، 
مما جعلها تقرر القفز من السيارة، التي 
كانت تسير بسرعة كبيرة، ومباشرة 
بعد سقوطها على األرض، اصطدمت 

مبركبة أخرى، لتلقى حتفها في احلال.
وق��ال الرقيب ديفيد روز من شرطة 
هيوسنت »إنها مأساة مؤسفة.. عليك 

فقط أن تكون مستعدا للتوقف املفاجئ 
على الطريق السريع. أنت ال تعرف أبدا 

ما الذي سيحدث«.

وذكر أنه مت إغالق حركة السير في 
املنطقة ل��ع��دة س��اع��ات بعد »احل���ادث 

املميت«.

هذا ولم يعرف »سبب اجلدال«، الذي 
ح��دث بني ال��زوج��ني، وأدى إل��ى مصرع 

املرأة.
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فــــــي »دبــــــــــــــي«.. مـــعـــدة 
كاملة من أمعاء مريض 

أصيب بالسرطان
جنح فريق طبي في املستشفى السعودي األملاني 
دبي في تشكيل معدة كاملة من أمعاء مريض أفريقي 
بعد استئصال معدته املصابة بالسرطان ، وتعمل 
املعدة اجلديدة بطريقة جزئية اآلن متهيدا لعودة 
عملها لطبيعتها وبكامل طاقتها بعد استكمال العالج 

الكيماوي .
فبعد أن أصبح املستشفى السعودي األملاني 
دبي مركزاً تخصصياً لعالج احل��االت املعقدة،  فقد 
مت إحالة املريض النيجيري )66 عاما ( إليه بعد 
تشخيص حالته بسرطان املعدة ) املرحلة 3( اضافة 

الى  اصابة األوعية الدموية ب�� )أم الدم الشريانية (.
وخضع امل��ري��ض إلش���راف قسم أم���راض القلب 
والرئة ملراقبة وظيفة القلب والرئة وضمان استقرار 
األع��ض��اء احليوية ،  وعالج الدكتور محمد رأفت 
عقيلة أم الدم الشريانية مع تثبيت دعامات شبكية 
داخ��ل األوعية حتى ال يصاب املريض مبضاعفات 
اثناء جراحة املعدة  وبعد 24 ساعة مت نقل املريض 

إلى غرفة العمليات،
ومتكن الفريق اجلراحي برئاسة البروفيسور 
ف��اروق صافي ومشاركة استاذ التخدير  الدكتور 
خالد سليمان  من استئصال املعدة مع السرطان 
بشكل كامل مع إعادة تشكيل معدة جديدة من األمعاء 
الدقيقة. وبعد انتهاء اجلراحة  التي استغرقت 6 
ساعات  تقريبا، مت عرض احلالة مرة أخرى في جلنة 
األورام باملستشفى التي أوصت بالعالج الكيماوي 
املكمل بسبب تقييم س��رط��ان امل��ع��دة على أس��اس 
الدرجة الثالثة  وأحيل املريض إلى قسم األورام في 

املستشفى  السعودي االملاني دبي ملتابعة العالج .

»وصلة جدال« 
مع الزوج في السيارة 
تنتهي مبيتة مروعة

جزيرة  »جربة«.. 
التونسية األحالم 

تتجاوز شهرة جزيرة »جربة« في تونس حدود انتمائها، 
فهي جزيرة األحالم في الضفة اجلنوبية للمتوسط وشمال 
إفريقيا، وهي وجهة مفضلة  للكثير من السياح الباحثني عن 

الهدوء واجلمال في الصحراء التونسية.
وتقع اجلزيرة في اجلهة الشرقية للجنوب التونسي 
ومتتد مساحتها إلى ما يزيد عن خمسمائة كيلومتر مربع، 
كما يبلغ طول شريطها الساحلي مائة وخمسة وعشرين 
كيلومترا. وداخل هذه اجلزيرة يزهو عبق املاضي في زوايا 
معاملها األثرية، وينتشر سحر احلاضر في لوحات رسمتها 

الطبيعة بإتقان على امتداد روابيها وكثبانها وشطآنها. 
ويعد األم��ازي��غ ه��م سكان ج��زي��رة »ج��رب��ة« األصليني 
وورد اسم »جربة »في القاموس   احمليط، كما ذكرها قدماء 
اليونانيني في أساطيرهم باسم »اكلي اللوتاج«، كما يبني 
ابن خلدون أن تسميتها تعود السم أحد قبائل ملاية البربرية، 
ويذهب املؤرخون إلى أن سكان  بحر »ايجي« أول من سكن 
اجلزيرة ملدة ثالثة آالف سنة حيث مكثوا فيها الى القرن 
السادس عشر قبل امليالد. كما تنبه الرومان بعد قضائهم 
على احلضارة القرطاجنية في القرن الثاني قبل امليالد ملوقع 
جزيرة »جربة« واستوطنوها وبنوا فيها ع��ددا من املدن 
واملوانئ واملراسي التجارية وأراضي زراعية خاصة للعنب 

والزيتون والتني.
 ودخل املسلمون جزيرة »جربة« في منتصف القرن األول 
للهجرة في العام 47 هجريا بدخول الصحابي رويفع بن 
ثابت االنصاري في عهد اخلليفة األم��وي معاوية ابن أبي 

سفيان وبقيت تابعة لوالية طرابلس في الغرب.
وخالل القرن الرابع هجري أصبحت جربة تابعة للدولة 
الفاطمية في مصر ثم الدولة  الصنهاجية وفي القرن السادس 
الهجري احتلها »النورمان« ومتكن املوحدون من طردهم  
سريعا، وتعاقبت الدول واحلضارات على اجلزيرة بتعاقب 
القرون واألزمنة حيث نتج عن  ذلك إرثا ثقافيا متنوعا يلمسه 
الزائر في مختلف نواحي احلياة إذ تتعايش مختلف األديان 

واملذاهب في اجلزيرة بتسامح وإخاء.
ومن أبرز املعالم التاريخية في اجلزيرة »برج الغازي« أو 
»البرج الكبير« الذي يعود تاريخ إنشائه إلى القرن اخلامس 

عشر قبل امليالد .
وهو عبارة عن مبنى ضخم أسهم في الدفاع عن اجلزيرة 
أم��ام مختلف ال��غ��زوات ال��ى جانب ب��رج »أغ��ي��ر » و«ب��رج 

القنطر».

كهربائية سباق  طائرة  أول  يعرض  للطيران«  »دبي 

 في الصـميم
أمطار اخلير التي عمت البالد من املتوقع أن 
يكون الربيع ممتازاً ، وسيتسابق املواطنون على 
نصب املخيمات للتنزه مع أطفالهم.. من الواجب 
أخذ احليطة واحلذر ألن السيول تكشف ما تبقى 
من األلغام والقنابل العنقودية والتي قد تسبب 
ك��وارث.. حسبنا الله على من قبض املاليني ولم 

ينظف البلد من مخلفات العدوان.. احذروا !!
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كشف سباق للطائرات حتت رعاية 
شركة »إي��رب��اص«، خ��الل معرض دبي 
للطيران، ع��ن ط��ائ��رة رياضية تعمل 
بالكهرباء، ُوص��ف��ت بأنها األول���ى من 
نوعها في العالم، فيما تسعى شركة 
تصنيع الطائرات األوروب��ي��ة الكبيرة 
إلى تعزيز تكنولوجيا الطيران الصديقة 

للبيئة.
وأعلن سباق »إير ريس إي« أن شركة 
»كوندور أفياشني«، ومقرها بريطانيا، 
ستتولى تصنيع طائرة السباق التي 

أُطلق عليها اسم »وايت اليتنينغ«.
وتعمل ال��ط��ائ��رة مب��ح��رك كهربائي 
ميّكنها من التحليق بسرعة تصل إلى 
482 كيلومترا في الساعة، في مضمار 

طوله خمسة كيلومترات، على ارتفاع 
10 أمتار فقط عن األرض.

وق��ال الرئيس التنفيذي للسباق، 
جيف زالتمان: »ستقدم مجموعة السباق 
فرصة الختبار االبتكار وتسريع اخلطى 
باجتاه السفر التجاري بالكهرباء«، 

حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وقالت الشركة إن بطاريات ليثيوم 
مثبتة حت��ت ب���دن ال��ط��ائ��رة ستمدها 
بالطاقة ال��الزم��ة للطيران مل��دة خمس 
دقائق، بسرعة شديدة خالل السباق، 
وحوالي 10 دقائق احتياطية بسرعة 

منخفضة.
ويهدف سباق »إير ريس إي« إلى أن 
يصبح أول سباق للطائرات الكهربائية 

في العالم، عندما يطلق أولى منافساته 
الدولية عام 2020.

ومن املتوقع أن يعلن هذا األسبوع عن 
أسماء أول 8 فرق خلوض سباقه األول.

يذكر أن شركات من بينها شركة »أوبر 
تكنولوجيز« األميركية خلدمات نقل 
الركاب، تعمل البتكار »سيارات طائرة« 
تعمل بالكهرباء، وسط مخاوف متزايدة 
بشأن التأثير البيئي للنقل اجلوي الذي 

يعتمد على الوقود األحفوري.
وأعلنت شركة »بوينغ« املنافسة 
إليرباص الشهر املاضي، عن شراكة مع 
»بورشه« التابعة لشركة »فولكسفاغن« 
من أجل تطوير تصور ملركبة كهربائية 

طائرة، ميكنها نقل الركاب في املدن.


