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 في الصـميم
ــراب الــســاعــة أن يــكــذب الرجل  ــت مــن عــامــات اق
الكذبة فتبلغ اآلفــاق.. واليوم عبر وسائل التواصل 
االجتماعي ما أسهل أن ينشر الكذاب أالعيبه على 
الناس فيثير الهلع في النفوس.. بث اإلشاعات بإغاق 
املخابز ومحطات الوقود من دون إعان رسمي من 
الدولة كذبة وزرها عظيم.. ماذا يستفيد هؤالء من بث 

اإلشاعات سوى اإلثم؟!
شيء من العقل!!

aliashuaib@ د. عالية �صعيب
بعد ان كان معرض الكويت الدولي للكتاب 42  حدثا حيويا تنويريا في 
املنطقة العربية. يستعد له ويسافر إليه املثقفني والقراء. تراجع ولم يعد 
ميثل سوى معرضا باهتا اليهم سوى املتاجرين باسم الثقافة والكتاب. 
بسبب كم املنع والقمع وحجب احلريات واقصاء مشاركة النخبة احمللية 

بالفعاليات. خسارة

Fatimaalsalem@ د. فاطمة ال�صامل
حتية كبيرة جلميع العاملني في وزارات الدولة كافة و جلميع املتطوعني 
و الذين يعملون على مدار الساعة لتوفير األمن و السالمة لنا جميعا ، حتية 
ملن ترك أسرته و ابناءه حلمايتنا و العمل على راحتنا سواء في الطرق او 

مراكز اخلدمة او املستشفيات او االعالميني و جميع اجلهات املشاركة

Hänön @Bougylady
اللهم إن أله��ل الكويت صنائع معروف ووق��ف��ات خير فقد دعموا 
املنكوبني وأغ��اث��وا امللهوفني، ون��ص��روا املظلومني وأع��ان��وا الفقراء 
واحملتاجني واملساكني، اللهم فكن للكويت وأهلها واحفظها وأهلها من 
فواجع األقدار، ومصارع السوء، واحفظها من السيول والعواصف ومن 

كل سوء ومكروه يارب العاملني ، أمني

2018.. فقد قدمه  روميو 
إلنقاذ حبيبته من املوت

نسمع كثيًرا عن قصص حب أسطورية 
يتبارى فيها احلبيبان إلثبات من يحب الثاني 
أكثر، ولكن أن يفقد أحدهما قدمه إلنقاذ اآلخر 

أمر ال يصدقه عقل.
وتعود تفاصيل القصة عندما كان الثنائي 
ايــد بوين ونيكوال بــراســتــون عائدين إلى 
منزلهما، فى وقــت متأخر من الليل مبدينة 
بريستول البريطانية، وفجأة اقتربت منهما 
سيارة طائشة بأقصى سرعة، فقرر ايد البالغ 
من العمر 33 عــاًمــا، إنقاذ حبيبته والدفع 
بنفسه جتاه السيارة لينقذ حياتها، وبالفعل 
جنح فى ذلك ولكنه فقد قدمه جراء احلادث 
البشع. ونقلت سيارة اإلسعاف الرجل، وهو 
بني احلياة واملوت، حيث كان ينزف الكثير من 
الدم حتى أصيب بالغرغرينا، وقرر األطباء 
بتر قدمه من أسفل الركبة إلنقاذ حياته، فى 
عملية جراحية معقدة استمرت 12 ساعة 

مبستشفى ساوثميد.

اكــد املبتكر الكويتي الدكتور احمد نبيل امس  
االربعاء وجود طاقات شبابية كويتية قادرة على 
االبــداع والتميز والعطاء في جميع املجاالت حينما 
تتاح لها البيئة املناسبة لذلك معربا عن امله في ان 
حتقق )رؤية 2035( تطلعات املبتكرين واملخترعني.

وقال نبيل لوكالة االنباء الكويتية )كونا( على 
هامش مشاركته في مؤمتر القمة العاملي لابتكار 
في الرعاية الصحية )ويش 2018( إن هناك توجها 
قويا في الكويت لتوجيه مزيد من االهتمام باالبتكار 
وتوفير البيئة املناسبة لذلك وتوفير االمكانيات 

للتصنيع.
ــاف ان البيئة الصناعية بالكويت حتتاج  واض
الساس قوي وخبرات متعددة الحتضان االبتكارات 
واالختراعات مبينا انه احد املرشدين في مجتمع 
الصحة ملــبــادرة )كفو( التابعة للديوان االميري 
املعنية برؤية )الكويت 2035( وان اجلميع يعمل 

باجتهاد لتحقيق اهداف هذه الرؤية.
وعن مشاركته في املؤمتر اوضح انها جاءت من 
خال ترشيحه من قبل جلنة التحكيم كأحد الفائزين 
في مسابقة املبتكرين الشباب التي اقامتها القمة على 

مستوى العالم في لندن وان اختراعه )اكوا سكوب( 
وهو منظار للجراحات املعوية مت اختياره ضمن 

تسعة ابتكارات من العالم.
وذكر نبيل ان اختراعه يعالج مشكلة في غرفة 
العمليات تتكرر بشكل سريع وبكثرة وهي ان عدسة 
املنظار تتسخ اثناء العمليات مما يضطر اجلراح 
لوقف العملية بالكامل وسحب املنظار لتنظيفه يدويا 
بسائل خاص في وقت يستغرق نحو دقيقة ونصف 
الدقيقة لكل عملية تنظيف كما ان عملية التنظيف 

احمد نبيلتتكرر مرة واحدة كل خمس دقائق تقريبا.

واملطوع العودة  عائلتي 
لوفاة

لولوة عبدالقادر بدر املطوع
أرملة / عبدالرحمن سعد العودة

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني العلي القدير أن يتغمد  الفقيدة  بواسع رحمته
ويسكنها  فسيح جناته

عند السفر على الطائرة، يجد 
املرء الكثير من الناس بأطوارهم 
وأمزجتهم املختلفة.. وبالتأكيد 
على املضيفني أن يتعاملوا مع 
ــدوء  ــه ـــــؤالء، وفــــي الــغــالــب ب ه
ــرق  ــط ــى ال ــت ــش ــة وب ــام ــس ــت ــاب وب

والوسائل.
ــد نــبــرر للشخص  ــا ق ــان ــي وأح
املسافر امتعاضه، ذلك أنه قد يبقى 
محتجزا في مقعده الضيق وفي 
املساحة احملــصــورة في الطائرة 

آالف األميال ولساعات طويلة.
لكن في بعض األحيان، تضيق 
حيلة املضيفني ويفقدون صبرهم، 
خصوصا إذا كان املسافر مستفزا 

ألبعد احلدود.
ـــدى  ــى إح ــل ــل ع ــص ـــا ح ــــذا م ه
الطائرات اليابانية مؤخرا عندما 

ظل أحد املسافرين يشتكي، وكانت 
آخر شكواه تتعلق مبقعد الطائرة.

والتقط أحدهم صورة ملا جرى 
ونــشــرهــا على مــواقــع التواصل 
االجتماعي، لتحظى بعدد كبير من 

املشاهدات والتعليقات.
ــن أن  ـــان الــراكــب يشكي م وك
مقعده كــان من املفترض أن يطل 
على نــافــذة، لكنه لم يحظ سوى 
بـ«حائط« الطائرة، بالرغم من أنه 

في جهة النوافذ.
ــب على االنتقال  ــراك وأصـــر ال
إلــى صــف مقاعد آخــر يطل على 
نافذة، لكن املضيفة لم تتمكن من 
حتقيق طلبه، ذلــك أنــه لم تتوافر 
مقاعد شاغرة لنقله إليها، بحسب 
مـــا ذكــــرت صــحــيــفــة »مـــيـــرور« 

البريطانية.

مــســتــشــفــى الــــعــــيــــون الـــطـــائـــر 
يحط بالدوحة ويبهر زواره 

فوجئ زوار مؤمتر القمة العاملي لابتكار في الرعاية الصحية 
)ويــش 2018( املنعقد في الدوحة حاليا مبستشفى العيون 

الطائر الوحيد من نوعه في العالم.
ويطلع الزوار في ذلك املستشفى الذي يتمثل في طائرة شحن 
مجهزة بالكامل على اقسام تعليمية حديثة ألمراض العني مزودة 

بغرفة عمليات وأخريني للتعليم واالنعاش.
واملستشفى مصمم ليعمل بشكل كامل على منت طائرة من طراز 
)ام دي - 10( وتديره منظمة )أوربس( اخليرية العاملية املعنية 

بصحة العني. 

مصري يربي النحل من أجل سمه ال عسله
يربي املــصــري عمر أبــو احلسن 
اآلالف من النحل، على سطح منزله 
على مشارف القاهرة، من أجل سمه 

ال عسله.
وبعد أن أدرك أبــو احلسن )30 
عاما( فوائد النحل من القرآن، قرر 
قبل 5 ســنــوات تربيته واستخدام 
سمه في الطب البديل، حيث يعتقد 
أن لسع النحل ميكن أن يخفف األلم 

ويعالج أمراضا مثل الروماتيزم.
وقال أبو احلسن، الذي لم يدرس 
الطب على اإلطــاق، إن فوائد لسع 
النحل ال تقتصر على الــعــاج، إذ 
أنه يساعد أيضا في حتسني احلالة 

املزاجية.
ــو احلــســن حــوالــي 5  ويــعــالــج أب
ــي جلسة  أشــخــاص فــي الــشــهــر. وف
العاج، يلسع أبــو احلسن املريض 

بـ6 من حشرات النحل في مناطق 
مختلفة من اجلسم.

وذكر محمد عبد الفتاح )29 عاما(، 
الذي يتردد بانتظام على أبي احلسن، 
أن مــزاجــه يتحسن بفضل العاج 

ويشعر بأن صحته أفضل.
ـــاف: »أتــعــالــج بسم النحل  وأض
بصفة مستمرة لرفع املناعة ولقوة 

اجلسم يعني ونشاطه«.
لكن محمود عبد اللطيف مربي 
النحل وعضو احتاد النحالني العرب، 
يــرى أنــه ال يوجد دليل علمي على 

فوائد العاج بلسع النحل.
ــاف: »هــذا املوضوع محتاج  وأض
دراسات أعمق ومحتاج أجهزة علمية 
وأبحاث علمية« كي يتسنى معرفة 
ما يحتويه سم النحل وفــوائــده إن 

وجدت.

ُتـــــســـــكـــــت »املـــــســـــافـــــر  مــــضــــيــــفــــة 
الشكاء« بفكرة طريفة

قــــــريــــــة قــــلــــيــــلــــة الـــــســـــكـــــان.. 
مشكلتها في كثرة السياح

 
عند التقاء نهري ليك ونورد في جنوب غربي هولندا، تقع قرية 
كيندرديك، التي يبلغ عدد سكانها 60 شخصا فقط، وما مييزها كثرة 

اآلثار املوجودة فيها.
وبعد أن كانت هذه اآلثــار، التي دخلت قائمة اليونسكو للتراث 
العاملي قبل 8 سنوات، مصدر افتخار لسكان القرية، باتت مصدر 

ازعاج، بسبب جحافل السياح، الذين ينتهكون »خصوصية املكان«.
وقــال تقرير نشرته صحيفة »الغارديان« البريطانية، إنه ما 
أن يصل السياح إلى القرية، املعروفة بطواحني الهواء، يستلمون 

بطاقات مكتوب عليها« 600 ألف زائر سنويا. 60 مقيما هنا«.
وقالت بيترا هوك، وهي من اجليل العاشر لسكان القرية التي 
بنيت عام 1747، إن السياح يظهرون القليل من االحترام للسكان، 
مشيرة إلى بعضهم الذي دخل حديقة منزلها، وجلس إلى الطاولة 
هناك دون استئذان، وآخرون يدفعونهم دفعا من أجل »التقاط أفضل 

الصور«.
ومن األسباب التي ستزيد من غضب السكان، هو خطة السلطات 
إلى زيادة عدد السياح إلى نحو 850 ألفا، مع اعتزامها بناء متحف 
ــرور مزيد من السفن  ثالث في القرية، وبناء رصيف يسمح مب

السياحية املعروفة بـ«الكروز«.

ال يوجد دليل علمي على فوائد العاج بلسع النحل

2035« حتقق تطلعات الطاقات االبداعية الكويتية نبيل : »رؤية 


