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Kholodealdohaim@ الكاتبه/ خلود الدهيم

تكمن أكبر عيوب االقتصاد الكويتي في اعتماده على مصدر دخل رئيسي 
وحيد وهو »النفط« .! متى نستشعر اخلطر القادم و نسعى لتنويع مصادر الدخل .

Eman J Hayat @the0truth

في الدول املتقدمة يختار الناس ممثليهم في احلكومة أو البرملان بناءاً على 
البرنامج االنتخابي الذي يحفظ حقوقهم ويحقق طموحاتهم... أما في الدول الغير 
متقدمة ولن اقول متخلفة يتم اختيار  األشخاص في األغلب على أساس انتماءاتهم 

واعتقاداتهم! الفارق سنوات ضوئية

suadalmojel@ �سعاد فهد املعجل

اإلرادة أسقطت احلكومة و ما مت كشفه من جت��اوزات في بعض ال��وزارات 
يتحمل رئيس الوزراء مسؤوليته.

HadeeLBuQrais@ هديل بوقري�ص

أحب ملا أش��وف بالسوق العاملة مو فارضني عليها لبس وقاعدة تتسوق 
وتسولف مع أفراد العايلة كأنها وحدة منهم

ghader29@ حروف من ذهب

الح��ول والق��وة اال بالله  رحت املستوصف لقيت طفل باالشهر مع خدامه 
وسايق مودينه الطبيب قلت وين اهله قال ماما مسافر مافي احد !!!! هذول من 

صجهم !!

iqbalalahmad1@ اقبال االحمد

متي تبادر الشركات الكبيرة والصغيرة واولهم اجلمعيات التعاونية  بإعالن 
تاريخ لوقف إستخدام وإنتاج  البالستيك واالستغناء عنه تدريجيا ..حفاظا علي 

بيئتنا التي حتتضر بسبب اهمالنا لها.

Drjaberalali@ د. جابر احمد العلي

الدكتور الي يقولك يحاول يقنعك بأن غسيل القولون عالج العراضك املزمنه 
مثل اعراض: القولون العصبي عسر الهضم ارجتاع املرئ االمساك املزمن  اعرف 
متاما انه غير صادق معاك وهدفه  غسيل القولون ال يعتبر عالج الي مرض من 

امراض اجلهاز الهضمي او غيره

talalworld@ طالل حمد الغامن

كبار السن تعودوا علي مقاهي  »يوم البحار«  بس حكومة دولة الكويت أغلقتها 
من أشهر بغرض مزايدات لم تثمر عن نتيجة . شنو ذنب رعيل الكويت الذي بنوا 

هذه البلد وهم محرومون من جتمعهم
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طوال القامة معرضون 
خلطر صحي قاتل!

توصلت دراسة حديثة فحصت احلمض النووي لـ 
1.2 مليون شخص، أن طوال القامة هم األكثر عرضة 
لإلصابة بالرجفان األذيــنــي فــي القلب، واحتمال 

اإلصابة بسكتة دماغية مبقدار خمسة أضعاف.
وتقول الدراسة إنه مقابل كل 3 سم إضافية في 
الطول يزيد اخلطر بنسبة 3 % مقارنة باملخاطر التي 
يتعرض لها أولئك الذين يبلغ متوسط طولهم 170 

سم.
ويعتقد علماء جامعة بنسلفانيا أن اجلينات هي 
املسؤولة عن هذا االضطراب، ودعا األطباء إلى فحص 
ممتشقي القامة بانتظام لتشخيص احلالة القاتلة في 

وقت مبكر، حسب موقع » روسيا اليوم«.
ومع ذلك، أشارت دراسات أخرى إلى أن األكثر طوالً 
هم أشد عرضة خلطر أكبر نظراً ألن »مساحة كبيرة 

من سطح القلب لديهم ال تعمل بشكل صحيح«.
ومن املعروف أن الرجفان األذيني، هو حالة يكون 
فيها إيقاع القلب سريعاً بشكل غير طبيعي، ما يزيد 
من احتماالت اإلصابة بسكتة دماغية مبقدار خمسة 

أضعاف.
ويعاني أكثر من 33 مليون شخص في جميع أنحاء 
العالم من هذه احلالة، ويعتقد أن كبر العمر وضغط 
الدم املرتفع، الذي يصيب ماليني األشخاص أيضاً، 

وراء اإلصابة بالرجفان األذيني.
وتضيف نتائج الدراسة اجلديدة، التي سُتعرض 
في مؤمتر ألمراض القلب في فيالدلفيا، دليالً آخر على 

أن طول القامة قد يزيد أيضاً من املخاطر.
وأظهرت الدراسة أن املتغيرات الوراثية املرتبطة 
بالطول لها عالقة أيضاً بنبض القلب غير املنتظم، 
وظلت النتائج صحيحة حتى بعد مراعاة العوامل 
األخرى التي تلعب دوراً في تطور احلالة، مثل ارتفاع 

ضغط الدم.

»بقال بستان«.. متنزه تركي يجذب الزوار بجمال نباتاته
يستقبل متنزه »بقال بستان« للنباتات الطبيعية 
في والية قره بوك التركية، زواره اآلتني ملشاهدة 
متازج األلوان اخلالبة، وانعكاسها على الشالالت 

ونباتاته الطبيعية داخله.
ويقع »بقال بستان« للنباتات الطبيعية في مدينة 
صفران بولو، املدرجة على قائمة التراث العاملي 
ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
»اليونسكو«، ويبعد عن مركز والية قره بوك 20 

كيلومترا.
ويتدفق السياح على املتنزه لالستمتاع بجمال 
الطبيعة اخلالبة، كما يجذب أيضا عشاق التصوير 

الفوتوغرافي.
ويضم بني جنباته أنواعا من األشجار الفريدة 
مثل األركــان، والبلوط، والزان الشرقي، فضال عن 
أنواع الشجيرات املختلفة والزهور املتباينة األلوان.
ويستمتع زوار املتنزه مبشاهدة طبيعته البكر 
الساحرة، وشالله الــذي يبلغ ارتفاعه 20 مترا 

تقريبا.

وفي حديثه لألناضول، قال والــي »قــره بوك« 
فؤاد غــورال، إن الوالية تأتي في مقدمة الواليات 

التركية من حيث ثراؤها باملتنزهات الطبيعية.
ـــة قـــره بـــوك حتــاط  وأوضــــح غــــورال أن والي

بالغابات بنسبة 71 في املئة، ما يضفي عليها جماال 
طبيعيا. وأضــاف أن »بقال بستان« يعد أحــد أهم 

املتنزهات الطبيعية، ومت إعالنه حديقة للنباتات 
الطبيعية، وتبلغ مساحته 37.5 هكتارا.

متنزة بقال بستان

10 مليارات دوالر  صفقة بـ 
تعيد بيل جيتس إلى قمة 

أغنياء العالم!

كشفت تقارير على موقع »بيزنس إنسايدر« عن التنافس 
احملــمــوم على صـــدارة أغنياء العالم بــني رجلي األعمال 
األمريكيني: بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، وجيف 
بيزوس مؤسس شركة أمازون، وكيف أن صفقة عقدها األول 

أعادته لصدارة القائمة.
وحسب التقرير: متكن »جيتس« من إزاحة منافسه القوي 
»بيزوس«، من املركز األول في قائمة أغنياء العالم، ليحتل 
مركز الصدارة بإجمالي ثروة وصلت لـ110 مليارات دوالر 

أمريكي.
ــرة األولــى التي  ــال »بيزنس إنــســايــدر«: هــذه هي امل وق
يتمكن فيها »جيتس« من االحتفاظ باملركز األول كأغنى 
رجل في العالم منذ أكثر من عامني؛ حيث كان قد وصل إلى 
املركز األول لوقت قصير الشهر املاضي، وذلك عقب إعالن 
أمازون هبوط أرباحها الفصلية بنسبة %28 مقارنة بالعام 
السابق، إال أن »جيتس« عاد وخسر مركزه سريعا لصالح 
بيزوس في ذلك الوقت. وأرجع التقرير عودة »جيتس« إلى 
املركز األول نتيجة لصفقة قيمتها 10 مليارات دوالر فازت 
بها مايكروسوفت لتخزين بيانات وزارة الدفاع األميركية؛ 
ــادة أسهمها، وذلــك في الوقت الذي  والتي ساهمت في زي

تراجعت فيه أسهم أمازون.

زهرة  مليون  نصف  السعودية.. 
»القطيف« مهرجان  في  طبيعية 

 في الصـميم
ــه الكيان  ــارس ـــذي مي ــا زال الــطــحــن ال م
الصهيوني على أهلنا في غزة دون أي ردود 
ــوى بعض االســتــنــكــارات  عربية تــذكــر س
وكأن األمر ال يعني القادة  العرب.. ال شك 
أننا ال ننادي حياً.. األمل في الله أوال ثم في 
الشعوب العربية واإلسالمية لنصر غزة 

املظلومة.
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يشهد مهرجان الــزهــور األول الــذي تنظمه بلدية محافظة 
القطيف مبشروع وسط العوامية، تزايداً في أعداد الزوار الذين 
حرصوا على مشاهدة ما يقدمه من تنوع في الفعاليات، حيث 
ــرة طبيعية موسمية  يحتوي على أكثر مــن نصف مليون زه
متنوعة، أعدتها البلدية لتشكل لوحة جمالية يتنفسها أهالي 

احملافظة وزوارها.
وشهدت ساحة املهرجان أعــداداً متزايدة من العائالت الذين 
شاركوا في هذا الكرنفال االجتماعي الترفيهي، الذين حرصوا 
على التقاط الصور التذكارية بجانب الزهور والنباتات املتنوعة، 
فيما حرصت اللجنة املنظمة على أن تتناسب الفقرات واألنشطة 

املقدمة مع جميع شرائح املجتمع، حيث يتضمن املهرجان عدداً 
من الفعاليات واألنشطة الثقافية واالجتماعية والترفيهية، 
ومسابقات مخصصة لألطفال التي روعي فيها التنوع في البرامج 
وتوزيع الهدايا واجلوائز، وبرامج خاصة باملرأة والطفل والعديد 

من األركان الشيقة واملفيدة التي تأخذ طابع مهرجان الزهور.
واطلع زوار املهرجان على األركان املشاركة وفعاليات املسرح 
التفاعلي املصاحبة للمهرجان، كما استمتعوا مبحتويات املهرجان 
ــاف حضور أبطال  ــر املنتجة املتنوعة، فيما أض وأركـــان األس
مسرحية )زعيتر وشــرارة( بهجة وباخلصوص األطفال الذين 

تفاعلوا مع مشاركتهم مساء أول أمس.

بيل جيتس


