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@Alwasatkuwait

Retweet

 في الصـميم
مازالت احلكومة تخرق قــرار التقشف وتسجل مخالفات 
واضحة يرصدها ديوان احملاسبة غير آبهة بتحذيرات جلنة 
امليزانية.. هذا السلوك الذي متارسه دليل على انها ضامنة عدم 
محاسبتها من مجلس »بو صوت« »احملطوط في مخباتها«.. 
دولة صغيرة وإيرادتها كبيرة وتقع فيها جميع املخالفات.. عدم 
استغالل املوارد وتوظيف الطاقات البشرية بشكل صحيح ينذر 
بكوارث مستقبلية.. متى نعي أن اعتمادنا على مورد واحد فيه 

خطورة..
 اصرف ما في اجليب يأتيك ما في الغيب!! 

Almutairi_Enad@ عناد املطري

الرقابة الشعبية هي حجر األس��اس في محاربة الفساد ومقاومة 
التدهور في البلد سواء كانت من خالل الدواوين أو الفعاليات السياسية أو 

وسائل التواصل اإلجتماعي ومن دونها ال ميكن للمصلحني الصمود.

zjeran_kw@ النائب : زجران

خطوة جميلة ومقدرة من وزي��رة األشغال بإحالة وكيلة ال��وزارة 
السابقة ومدير هيئة الطرق إلى هيئة الفساد للتحقيق معهم عن مدى 
تورطهم في الفساد الذي أدى إلى هذه الكوارث بعد أزمة األمطار واألجمل 
من ذلك هو نشر خبر إحالتهم بإسماءهم وصفاتهم باإلعالم ليكونوا عبرة 

لغيرهم من موظفي الدولة

كــري AAlshukry@ اأحـمـد ال�صِ

تقول ميزانية احلكومه فيها عجز اقول ما اشك ألن اللعب حتت الطاوله 
!! تقول ميزانية الدوله فيها اعجز اقول لك روح ادرس اقتصاد مره ثانيه !!

fsadhom@ مقاوم الف�صاد

هذا في احدى قرى الهند واملطر تقريباً عندهم طول السنه وبالتأكيد 
اقل تكلفه من املليارات اللي تدفع على شوارعنا في الكويت ، لكن الفرق 
عندهم الفاسد يتحول للنيابه علشان جذي تشوف شوارعهم تستحمل كل 

الضغوط والعوامل اجلويه
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دراسة أميركية.. تناول املكسرات 
مفيد ملرضى السكري!

أشارت دراسة أميركية إلى أن مرضى السكري 
الذين يتناولون املكسرات بانتظام رمبا يكونون أقل 
عرضة لإلصابة مبشاكل القلب مقارنة بنظرائهم 

ممن ال يأكلونها كثيرا أو ال يأكلونها على اإلطالق.
ــى أن مــرضــى السكري  ــة إل ــدراس وتوصلت ال
الذين يأكلون 28 غراماً من املكسرات خمس مرات 
أسبوعياً على األقل يكونون أقل عرضة لإلصابة 
مبرض القلب بنسبة 17 في املئة مقارنة مبن يأكلون 

املكسرات مرة واحدة في األسبوع.
لكن تناول املكسرات ولو مرة واحدة في األسبوع 
يظل مفيداً للقلب بشكل عــام. وبالنسبة ملرضى 
السكري، يعد تناول املكسرات مرة واحــدة أخرى 
أسبوعياً مرتبطاً باحلد من خطر اإلصابة باألمراض 
القلبية بنسبة ثالثة في املئة واحلد من خطر الوفاة 

بسبب مشاكل القلب بنسبة ستة في املئة.
وقــال يانغ ليو وهــو باحث في مجال التغذية 
بكلية تــي.إتــش تشان للصحة العامة التابعة 
جلامعة هارفارد في بوسطن وكبير الباحثني في 
الــدراســة »توفر هــذه البيانات أدلــة جديدة تدعم 
التوصية بجعل املكسرات جــزءاً من أمناط الغذاء 

الصحية .

مــــددت الــلــجــنــة العليا 
ــة صــاحــب الــســمــو  ــاس ــرئ ب
امللكي األمــيــر محمد بــن فهد 
ــز، مــعــرض  ــزي ــع ــدال ــب بـــن ع

وفعاليات وتاريخ امللك فهد 
بن عبدالعزيز »الفهد .. روح 
القيادة« املقام حالياً في مركز 
الشيخ جابر األحمد الثقافي 

بالكويت حتى يوم الثالثاء 
املقبل الــســادس والعشرين 

من الشهر اجلاري.
وذكــرت اللجنة العليا أن 

هذا القرار يأتي رغبة منها 
في مشاركة دولــة الكويت 
وشعبها احتفاالته بالعيد 
الــوطــنــي وعــيــد التحرير، 
وأنــــه مت تــوجــيــه اللجنة 
التنفيذية برئاسة صاحب 
السمو امللكي األمير تركي بن 
محمد بن فهد وزيــر الدولة 
عضو مجلس الوزراء بإعداد 
فعاليات خاصة خالل فترة 

التمديد.
وأكــدت اللجنة العليا أن 
مناسبتي العيد الوطني 
والــتــحــريــر عــزيــزتــني على 
قـــيـــادة املــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وشعبها، ومن 
منطلق العالقات الراسخة 
واملتينة وجتسيدا للتالحم 
ــك بـــني الــبــلــديــن  ــاس ــم ــت وال
ـــشـــارك املــــعــــرض فــي  ســـي
االحتفاالت بفعاليات جاذبة 

جتسد األخوة الراسخة.

جانب من املعرض

تنطلق فــي العاصمة القطرية الدوحة 
اليوم اخلميس فعاليات متنوعة تقيمها جلنة 
الفعاليات مبناسبة احتفال الكويت بعيديها 

الوطني الـ58 والذكرى الـ28 للتحرير.
ـــال رئــيــس اللجنة املــلــحــن القطري  وق
مطر الــكــواري في تصريح صحفي إن هذه 
الفعاليات تهدف الى مشاركة األشقاء في 
الكويت أفراحهم باألعياد الوطنية كما تأتي 
استمرارا للعالقة التاريخية الوطيدة بني 

الشعبني القطري والكويتي
ــدف مـــن خـــالل هــذه  ــه ــا ن ــن وأضـــــاف إن
الفعاليات الــى إيــصــال رســالــة حــب لرمز 
الكويت احلكيم سمو أمير الــبــالد الشيخ 
صباح األحمد وحكومته املوقرة والشعب 
الكويتي الكرمي العربي األصيل، مبينا أن 
الفعاليات ال تعبر فقط عن الفنانني واملبدعني 
واملثقفني القطريني بل عن جميع املواطنني 

واملقيمني في قطر.
وأوضــح أن الفعاليات التي تستمر حتى 
26 فبراير اجلاري تتضمن اوبريت »وطن 
واحــد« وحفالت فنية يحييها ثالثة فنانني 
من قطر وثالثة فنانني من الكويت، فضال عن 
مباراة في كرة القدم جتمع قدامى جنوم قطر 

والكويت في اليوم األخير.

عائلة الزيد
لوفاة

جاسم خالد سعود الزيد

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيد  بواسع رحمته ويسكنه  فسيح  جناته

الرمال املتحركة »تبتلع« سائحًا أميركيًا!
علق سائح من والية أريزونا في الرمال 
املتحركة، أثناء رحلة سير مع زوجته 
حملمية صهيون الوطنية الطبيعية في 

والية يوتا بالواليات املتحدة األمريكية.
ــوم السبت املــاضــي،  ـــادث ي ــع احل وق
بعد بضع ساعات من بداية رحلة املسير 
لألمريكي وزوجته، عندما دخل الرجل 
إلــى منطقة رمــال متحركة في احملمية، 

بــدأت تبتلعه من قدميه. وتركت املــرأة 
زوجها، بعد أن أمنته باملالبس الدافئة 
ومعدات أخرى، وسارت 3 ساعات حتى 
وصلت إلى منطقة تغطية بث الهواتف 
اخللوية وطلبت النجدة من فريق اإلنقاذ 
على هاتف الطوارئ. وانطلق عمال اإلنقاذ 
في احملمية عقب املكاملة مباشرة للبحث 
عن السائحني. فوجد عناصر الفريق املرأة 

أوال وهــي تعاني مــن انخفاض حــرارة 
اجلسم، لكن العثور على زوجها كان أمرا 

صعبا.
وعندما انتشل فريق اإلنقاذ السائح 
من الرمال املتحركة التي »ابتلعت نصفه، 
بعد أن أمضى 10 ساعات في مقاومتها، 
ــودة إلــى مدخل  ــع واجهتهم مشكلة ال

احملمية بسبب تساقط ثلج كثيف.

26 اجلاري متديد معرض »الفهد.. روح القيادة« إلى 

قطر تطلق فعاليات متنوعة 
مبناسبة احتفاالت

 الكويت الوطنية


