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 في الصـميم
وفق نتائج االحصاء التي تصدرها اإلدارة املركزية 
لالحصاء يتبني أن نسبة الكويتيني إل��ى الوافدين ال 
تزيد عن الثلث وهذا أمر طبيعي جداً.. البعض »يلعلع« 
بضرورة تعديل التركيبة السكانية ويتكسب سياسياً 
من هذا الطرح.. ال يوجد بطالة بني الوافدين ولدينا 
مئات الوظائف التي ال يعمل بها املواطن.. املقيم الذي 

يعمل بشرف وال يتسبب باملشاكل يعتبر مواطن..
الله الله يا حلو الكويت!!

Dr_HananAl_Said@ د _حنان ال�صعيد

والله التنمر مو بس صاير باملدارس !!! واللي صار فينا هذا مو 
تنمر !! انباقت فلوسنا وانصب علينا ويبونا نروح للقضاء واحملاكم 
وانتبهذل زود واهم عارفني حتى لو خذنا احكام ما نقدر ننفذ !! تنمر  

والعن من التنمر !! حسبي الله ونعم الوكيل قادر يجيب حقنا منهم

Ka_22_11 @Ka22113

احنا احتاد متضرري النصب العقاري مجموعتنا كبيرة ومطالبنا 
وحده ان يتم محاسبة الي غرروا فينا وقالوا ان املعارض آمنه وهذا ما 
شفناه لي احلني من وزير التجارة.وحتويل الشركات الي نصبت علينا 
للنيابة وهم ما صار .وتعويضنا على خسارتنا املالية استنادا ملادة في 

الدستور )من أفسد شي عليه تعويضه

coach_anwar@ اأنور يعقوب

هذه مخرجات الدوري الضعيف واخلمس محترفني واالعتماد علي 
العبني كبار ماعندهم القدره للمنافسه خارجيآ واحنا للحني نحسب 
نيبال ضعيف الناس قاعدة تطور احنا اضعف الفرق االسيويه حاليآ 
النكابر مصلحة الكويت اهم من االشخاص حرام اللي قاعدين تسونه 

في رياضتنا بس فاحلني حق املشاكل وليس للتطوير

bahman89@ عبداللـه بن بهـــمن

صار الفلسطيني أو صاحب احلق وهو يدافع عن أرضه و عرضه 
)إرهابي ( ..! بنظر املالعيني من البشر أخزاهم الله ، أصبحت اسرائيل 

و أمريكا هي من حتدد من هو اإلرهابي .. !
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شارك مستشفى املواساة اجلديد في 
االحتفال بعيد األم، الذي أقامته جمعية 
الشيخة  فريحة األحمد ل��أم املثالية 
واألس��رة املتميزة حتت رعاية رئيسة 
اجلمعية الشيخة رمي راش��د احلمود 
الصباح. عبر تقدمي خدمات وعروض 
طبية لأمهات املثاليات وفحوصات 

طبية وهدايا للحضور.
وقالت مدير إدارة تطوير األعمال 
والتسويق علياء السيد في تصريح 
صحفي إن مشاركة املستشفى تأتي 
ف��ي إط���ار م��س��ؤول��ي��ات��ه اإلجتماعية 

وإمي��ان��اً منه بأهمية دور املؤسسات 
الصحية اخلاصة في الدعم واملساهمة 
في املناسبات اإلجتماعية والقضايا 
الوطنية، وتفعياًل مل��ا ي��ؤم��ن ب��ه من 
ض���رورة تكرمي األم ت��ق��دي��راً لدورها 
ال��ع��ظ��ي��م داخ���ل األس����رة وامل��ج��ت��م��ع، 
وتعزيزاً لهذا الدور العظيم النابع من 
ديننا احلنيف وقيم وأخالق مجتمعاتنا 

العربية.
وأوضحت السيد أن اإلحتفال يشمل 
العديد من الفعاليات لتكرمي األمهات 
في يوم ننتظره سنوياً لتكرمي األم التي 

تستحق التقدير ط��وال العام مشيدة 
ب��دور الشيخة رمي راش��د الصباح  في 
خدمة املجتمع وخدمة قضايا امل��رأة 
مستذكرة  في السياق ذاته دوراملغفوره 
لها الشيخة فريحة األح��م��د اجلابر 

الصباح في  تكرمي األمهات املثاليات 
وأش��ارت السيد إل��ى أن املستشفى 
ي�����درك أه���م���ي���ة  ال������دور األس���اس���ي 
وال��ض��روري ل��أم ف��ي ح��ي��اة أبنائها 
وتربيتهم، فهي العنصر األساسي في 
إيجاد الترابط األسري وتكوين الطفل 
م��ن الناحية النفسية واإلجتماعية 

خاصة في سنواته األول��ى سيما أنه 
يكتسب معظم األمن����اط السلوكية 

والطباع من أمه.
وأك��دت أن املستشفى تؤمن بأهمية 
امل��ش��ارك��ة ف��ي امل��ن��اس��ب��ات واألح���داث 
الوطنية واإلجتماعية وذل���ك لدعم 
الروابط وإثراء املجتمع وحتقيق التآلف 
بني أبنائه الفتة إلى أن املسؤولية امللقاة 
على عاتق األم كبيرة جداً وتكرميها في 
ي��وم عيدها ما هو إال ج��زء بسيط من 
رد اجلميل لكل أم عظيمةودورها في 
املجتمع  ولفتت إلى أهمية صحة األم 

وض��رورة إتباعها لأسلوب الغذائي 
الصحيح بإعتبارها اللبنة األساسية 
في صحة الطفل واألسرة، حتى تتحقق 
الفائدة الكبرى مبجتمع سليم قادر على 
العطاء واإلنتاج ، ومستشفى املواساة 
اجلديد انسجاماً مع ريادته ومكانته 
امل��رم��وق��ة ك��م��رك��ز للتميز ف��ي مجال 
الرعاية الصحية في الكويت وعلى 
مدى أكثر من خمسون عاماً، يواصل 
تعزيز مكانته عبر التوسيع املطرد 
لنطاق خدماته واإلرت��ق��اء املتواصل 

مبستويات جودتها.

تكرمي إحدى األمهات

أقيم حتت رعاية رئيسة جمعية الشيخة فريحة األحمد  لألم املثالية واألسرة املتميزة 

أعلى مدمستشفى »املواساة« يشارك في حفل تكرمي األمهات املثاليات   
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علياء السيد مع بعض املشاركني

ل��م تتحمل أم امل��واط��ن األردن����ي كامل 
دروي���ش أح��د ضحايا الهجوم اإلره��اب��ي 
ع��ل��ى امل��س��ج��دي��ن ف��ي ك��راي��س��ت شيرتش 
ف��ي نيوزيلندا، ف��راق��ه، وحلقت ب��ه أثناء 
تشييعه أم��س اجلمعة. ونقلت صحيفة 
New Zealand Herald عن مسؤول في 
السفارة األردنية في سيدني تأكيده وفاة 
السيدة البالغة من العمر 64 عاما، إثر نوبة 

قلبية.
كما نقلت عن أحد املقربني من العائلة، أن 

السيدة املتوفية وصلت نيوزيلندا حلضور 
تشييع جثمان ابنها قبل ساعات من اجلنازة، 
ويبدو أنها لم حتتمل مدى احلزن الذي ألم 
بها. وأض��اف أن العائلة ترتب اآلن لنقل 

جثمان السيدة املتوفية إلى األردن.
وكامل درويش يبلغ من العمر 38 عاما، 
ولديه 3 أطفال، وهاجر إلى نيوزيلندا قبل 6 
أشهر فقط، للعيش إلى جانب شقيقه املستقر 
هناك. وكان درويش تقدم قبل مقتله، بطلب 
تأشيرات لزوجته وأطفاله، للعيش معه في 

نيوزيلندا.
وأك�����دت احل��ك��وم��ة األردن����ي����ة، أم���س، 
استعدادها لنقل جثمان والدة الشهيد كامل 
دروي��ش، التي توفيت بعد دف��ن جنلها في 

نيوزيلندا، على نفقة الدولة.
وص���رح م��دي��ر م��رك��ز عمليات وزارة 
اخلارجية وشؤون املغتربني السفير سفيان 
القضاة بأن والدة الشهيد درويش، توفيت 
فجر اليوم، وذلك بعد أن شاركت بتشييع 

جثمان ابنها هناك.

كامل درويش مع والدته

عائلة البدر
لوفاة

وليد عبدالرحمن عبدالله البدر

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

»أردنية« ذهبت لتشييع ابنها
 في نيوزيلندا.. فماتت بجواره!

»كازاخستان« تغير إسم عاصمتها 
تكرميًا للزعيم نور سلطان

أع��ادت كازاخستان تسمية عاصمة البالد إلى نور سلطان، 
تكرميا لزعيم البالد الذي استقال األسبوع اجلاري.

األمر بتغيير اسم العاصمة من أستانا إلى نور سلطان أصدره، 
السبت، الرئيس املؤقت، قاسم - جومارت توكاييف، الذي تولى 
السلطة بعد استقالة زعيم البالد ن��ور سلطان نازارباييف، 

الثالثاء.
وقاد نازارباييف البالد نحو 30 عاما أوال كزعيم شيوعي في 

آخر سنوات االحتاد السوفيتي، ثم رئيسا للجمهورية املستقلة.
وعام 1997 نقل نازاباييف العاصمة من أملاتي، وحّول بلدة 
صغيرة اشتهرت بشتائها القاسي إلى حتفة معمارية حديثة، 
تتضمن برج مراقبة تتم دعوة الزوار فيه إلى ملس صورة مطبوعة 

ليد الزعيم.
واندلعت مظاهرات صغيرة في أملاتي وغيرها من املدن عقب 

اقتراح تغيير االسم.
نور سلطان نازارباييف

العلماء يطورون معدنًا سائاًل 
سيحدث ثورة في مجال 

الروبوتات اللينة
يبدو أن املعادن السائلة التي تستخدم في الروبوتات اللينة في مجال صناعة 

األفالم، مثل شخصية »The Terminator«، قد جتاوزت اخليال.
ووفقا للباحثني األمريكيني، فإن املعادن السائلة التجريبية مثل الغاليوم 
والسبائك األخرى، عندما يضاف إليها النيكل أو احلديد، فإنها تكون قادرة على 
اإلنحناء والتشكل بأشكال مختلفة باستخدام املغناطيس، مثل الشخصيات 
 The Terminator 2: Judgement»و »T-1000« السينمائية الشهيرة
Day«. وعلى الرغم من تطوير الباحثني للمعدن السائل سابقا، إال أنه واجه 
عيبني أساسيني، وهما: أوال، ميكن أن متتد املواد أفقيا فقط بسبب توتر السطح 

الشديد، مما يجعلها محدودة للغاية من حيث قابلية التنقل.
وثانيا، ال ميكن معاجلة املواد السابقة إال عندما تغمرها املياه بالكامل. ويقول 

الباحثون إنه إذا أزيلت املادة من السائل، فإنها تتحول إلى نوع من العجينة.


