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 في الصـميم
أعلنت روســيــا عــن نيتها تسليم النظام السوري 
صــواريــخ S-300 خــال أسبوعني ومــازالــت حتشد 
ــن أنـــه نــظــام فاقد  ــم م ــرغ قــواتــهــا ملــســانــدتــه عــلــى ال
للشرعية... الــروس يتحججون بأنهم دخلوا سوريا 
 بناءاً على طلب النظام... والسؤال هو: أي نظام دعاكم؟! 
عصابة األسد العلوية معزولة شعبياً وتقوم بالتمثيل 

من أجل إثبات شرعيتها...
»ضحك على الذقون والشعب السوري يدفع الثمن«!!

Ahmad AlJemaz      @asjtsd
السالم عليكم، نعاني من كثره الكالب السائبة في مدينه صباح 
االحمد البحريه وحتديدا قطاع ٣أ  وجتولها بني الشاليهات علي صوره 

جماعات ، الرجاء اتخاذ مايلزم مع جزيل الشكر#الهيئة_العامه_للزراعه

Shaikha Ahmadi     @S_RedCarpet
نائب أسبق قال ان هناك نوابا عراقيني وسعوديني فى مجلس االمة 
يشرعون القوانني للكويتيني! اتهام خطير للغاية فهل من توضيح من 

أى جهة او  أى أحد؟!

AhmedAlsaleh@      اأحمد يو�صف ال�صالح
كثيرين يرغبون فقط ان يكون لهم تواجد في وسائل التواصل 
االجتماعي فقط لذات التواجد .. دون االهتمام حلجم الفيروسات 
التي يتداولونها أو يصدرونها أو يكررونها .. هذا الطاقة الهائلة في 
التصدير أك��ان من األول��ى أن تكون في تطوير إنتاجهم الشخصي 

وتطوير حياتهم من فقط أن يقوموا بالتصدير دون محتوى

سعوديات يرفعن علم 
بلدهن في أعماق البحر

قـــررت 8 غــواصــات ســعــوديــات تنفيذ 
جتربة جديدة بالغوص في أعماق مياه 
اخلليج العربي مبدينة الدمام في املنطقة 
الشرقية، احتفاال باليوم الوطني الـ88 ، 
وقامت الغواصات بقطع مسافة 32 مترا 
على سطح البحر استعدادا للغوص، في 

عمق 8 أمتار.
ويــظــهــر مــقــطــع فــيــديــو نــشــرتــه قناة 
“اإلخبارية” السعودية، الفتيات يقدمن 
عروضا فنية متنوعة في أعماق البحر ، 
كما ظهرن وهن يرفع علم اململكة، وعرضن 
لــوحــة تاريخية ملــلــوك اململكة، وبعض 
املجسمات ملعالم مدنها ، وحتتفل اململكة 
العربية السعودية هــذه األيـــام، باليوم 

الوطني للمملكة.
ـــرارا بتمديد  ـــدر املــلــك ســلــمــان، ق وأص
ــازة اليوم الوطني ليوم واحــد لتشمل  إج
يوم االثنني 14/ 1/ 1440هـ املوافق 24 
ــاري ، وذلــك مبناسبة اليوم  سبتمبر اجل
الوطني الذي يوافق اول امس  األحد 13 / 1 

/ 1440هـ املوافق 23 سبتمبر.

أجرى مستشفى العدان التابع لوزارة الصحة 
أول عملية أعطي فيها دواء )سبنرازا( اجلديد 
لعاج مرض ضمور العضات الشوكي وذلك 
لطفلة كويتية عائدة من رحلة عاج في الواليات 

املتحدة االمريكية بحضور أطباء مختصني.
ــال فــي املستشفى  ــف وقـــال رئــيــس قسم األط
الدكتور سلمان الطوالة لوكالة األنباء الكويتية 

)كونا( إن )ضمور العضات الشوكي( يعتبر 
مرضا جينيا نادرا تبلغ نسبة اإلصابة به حوالي 
1 بني كل 100 ألف شخص الفتا إلى “أن هذه 
النسبة ترتفع فــي العالم العربي عامة وفي 

منطقة اخلليج خاصة”.
وأضاف الطوالة أن عدد احلاالت املصابة بهذا 
املرض في الكويت تبلغ حوالي 60 حالة مشيرا 

إلى أن عاجه يعتبر من أغلى العاجات املوجودة 
حاليا في العالم.

وأفاد بأن )سبنرازا( هو الدواء الوحيد املوافق 
 )FDA( عليه من هيئة الغذاء والدواء االمريكية
لعاج حــاالت ضمور العضات الشوكي حيث 
متت املوافقة عليه في ديسمبر 2016 ويؤخذ عن 

جناح أول عملية لعاج ضمور العضات الشوكيطريق إبرة في الظهر.

مستشفى العدان يجري أول عملية لعالج ضمور العضالت الشوكي
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حل لغز مثلث برمودا.. الباحثون 
يفسرون اختفاء السفن في املنطقة 

     ميكن للعواصف الفائقة التي أوجدت موجات قياًسا على 
ارتفاع 100 قدم أن تفسر بعد سنوات من الغموض، لغز مثلث 

برمودا واختفاء السفن التي حتدث في هذه املنطقة.
قــال الدكتور سيمون بوكسال مــن املــركــز الوطني لعلوم 
احمليطات في جامعة ساوثامبتون، إن األعاصير الهائلة ميكن أن 

تفسر أعداد السفن التي اختفت في املنطقة.
وأضــاف أن العواصف تنشأ بفاعلية عندما يندمج اثنان أو 
ثاثة تشكيات مناخية منفصلة، ما يخلق ما يعرف بـ”عاصفة 

الوحش”، وفًقا لصحيفة ديلي ستار.
وتابع أن هذه العواصف ال تتحرك عبر احمليط، إال أنها تظهر 

فجأة بداًل من التحرك عبر احمليط.

طبيب التشريح يكشف خطأ ديانا 
»القاتل« بحادث باريس

باحمليط..  يوما   49 عمرها  إنسانية  مــأســاة 
ونهاية أقرب للمعجزات

أكد طبيب بريطاني معروف 
أجــرى تشريحا جلثة األميرة 
ديانا، أن الراحلة كانت ستنجو 
ــادث السيارة  ــوت فــي ح مــن امل
الشهير الذي وقع قبل 21 عاما، 

في حالة واحدة.
وبحسب مــا نقلت صحيفة 
“ميرور” عــن البروفيسور 
املرموق، ريتشارد شيفرد، فإن 
األميرة ديانا اصطدمت جراء 
احلــادث مبا يعادل وزن نصف 
فيل، وجسم اإلنسان ال يستطيع 

حتمل هذه الضربة الهائلة.
ــرة  ــي وأكــــد شــيــفــرد أن األم
احملبوبة كانت ستنجو ببساطة 

لو أنها فقط، كانت تربط حزام 
األمان في السيارة أثناء جلوسها 
باملقعد اخللفي، لكنها لسوء 

احلظ لم تفعل ذلك.
ولقيت ديانا مصرعها برفقة 

صديقها املصري، دودي الفايد، 
إثر حادث السير الذي وقع يوم 
31 أغسطس 1997 داخــل أحد 

أنفاق العاصمة الفرنسية.
ونقلت األمــيــرة البالغة من 

العمر حينها )36 عــامــا(، إلى 
مستشفى بــتــي سالبتير في 
باريس، لكن أعلن عن وفاتها بعد 
ساعات، مما شكل صدمة هائلة 

للمايني في إجنلترا والعالم.

ديانا ودودي بالسيارة

جنا شاب إندونيسي من املوت بأعجوبة، مؤخرا، 
بعدما ظل عالقا وسط احمليط ملدة 49 يوما كاملة، قبل 

أن تتمكن سفينة بنمية من إنقاذه.
ويعمل الشاب البالغ من العمر 19 عاما على منصة 
خشبية صغيرة لصيد السمك ويزوره بشكل أسبوعي 
شخص يستلم األسماك التي وقعت في الشباك، ومقابل 
ذلك يقدم له املاء والطعام والوقود.وبحسب ما نقلت 
صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن منصة الصيد 
العائمة كانت على بعد 125 كيلومترا من البر، وهو 
ما جعل سيناريو النجاة عبر السباحة أمــرا صعبا، 
إن لم يكن مستحيا.وينحدر الشاب أدلي من جزيرة 
سياويسي، وتتواجد منصة الصيد اخلشبية عادًة في 

مياه قريبة، لكن هبوب عاصفة قوية في أواسط يوليو 
املاضي أبعدها داخل احمليط.وحني ابتعدت هذه املنصة 
بسبب الرياح، لم يجد الشاب سوى مؤونة تكفي أليام 
قليلة، ولذلك اضطر إلى صيد السمك، أما عملية الطهي 
فكانت تتم مبا يحرق من خشب، وألجل الشرب، كان 
يصفي مياه البحر بثيابه حتى يقلل ملوحتها قدر 
اإلمكان.وحاول العالق أن يثير انتباه 10 سفن كبرى 
مرت على مقربة من املكان الذي كان فيه، لكن املركبات 
البحرية لم تكن تنتبه إليه.وحني ملح السفينة البنمية 
عمل على رفع قطعة من ثيابه، وملا فشل أيضا في هذه 
الطريقة أرسل إشــارات راديــو، وهو ما ساعده أخيرا 

على اخلروج من محنته.


