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سيدة صينية تنام
بعينني مفتوحتني بعد
عملية جتميل فاشلة!
أصبحت سيدة صينية غير قادرة
على إغ�لاق عينيها بشكل ت��ام خالل
نومها ،وذلك بعد فشل عملية جتميل
أجرتها جلفونها.
وأنفقت السيدة لي ما يقارب الـ13
ألف ي��وان ،أي ما يعادل  2500دوالر
أميركي تقريبا ،على جراحة جتميلية
جلفون العينني ،لكنها باتت غير قادرة
على إغ�لاق عينيها متاما حتى أثناء
نومها.
ووف��ق م��ا ذك��ر موقع سكاي نيوز
عربية ،فقد طلبت لي إج��راء العملية
جلعل عينيها تبدوان أكبر ،لكنها لم
تكن راضية عن النتائج ،لذلك طلبت
من العيادة إجراء تدخل جراحي آخر
وج��ع��ل تأثير اجل��ف��ن امل����زدوج أكثر
وضوحا.
ول��م تكن نتائج العملية الثانية
ج��ي��دة على اإلط��ل�اق ،حيث ازدادت
جفون لي س��وءا ،ولم تعد ق��ادرة على
إغالق عينيها ،وهو ما فسرته العيادة
التي أجرت العملية بأنه يعود للمسافة
القريبة جدا بني العمليتني ،األمر الذي
جعل الندبات من كليهما تتداخل مع
بعضها.
وعرضت العيادة على لي إج��راء
عملية ثالثة مع تأكيدها على أن السيدة
الصينية ستكون ق��ادرة على إغالق
عينيها قريبا بعد التئام اجلروح بشكل
نهائي ،إال أن لي رفضت ذلك وأصرت
على تسوية قانونية حصلت مبوجبها
على  5آالف دوالر.
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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

نزع األلغام في اليمن..
مهمة إنسانية معقدة وخطرة
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في الصـميم
ترشيح حفتر لسيف االسالم القذافي ،محاولة
الستمالة فلول نظام القذافي األب  ،وإنقاذ مشروعه
الفاشل في استعادة الدكتاتورية  ..بعد فشله في
السيطرة بالقوة املسلحة وسقوط آالف الشهداء
الذين يسعون للحل السياسي  ..الشعب الليبي
قال كلمته وال ع��ودة للنظم الشمولية مهما فعل
أعداء الدميوقراطية  ..في النهاية النصر واحلرية
للشعب!!

إحصائيات وأرق��ام صادمة
ع��ن زراع���ة األل��غ��ام ف��ي اليمن
حتيل البلد الذي وصف تاريخيا
ب��ـ»ال��س��ع��ي��د» إل���ى أك��ب��ر دول��ة
«ملغومة» منذ احلرب العاملية
الثانية ما يجعل جهود انتزاعها
والتخلص م��ن «أس���وأ كارثة

إنسانية» تهدد اليمنيني مهمة
في غاية التعقيد واخلطورة.
وت��ش��ي��ر ت��ق��دي��رات م��ش��روع
«مسام السعودي لنزع األلغام
في اليمن ومشروع ()ACLED
املتخصص ف��ي جمع وحتليل
ب��ي��ان��ات مناطق ال��ن��زاع حول

ال��ع��ال��م إل����ى أن ميليشيات
احلوثي زرعت نحو مليون لغم
أرض��ي بطريقة عشوائية منذ
بدء احل��رب وحتى مطلع العام
اجل��اري وأنها مازالت مستمرة
في زراعتها حتى اآلن.
وحتضر ميليشيات احلوثي

ك��ط��رف وح��ي��د م���س���ؤول عن
زراع�����ة األل���غ���ام ف���ي مختلف
مناطق اليمن وبحارها كجزء
من استراتيجيتها إلعاقة تقدم
ال��ق��وات احلكومية املسنودة
بتحالف دعم الشرعية باجتاه
مناطق سيطرتها

الروسية يكوبوفا أجمل طفلة
في العالم على اإلنترنت

Retweet
� @AreejHamadahأريج عبدالرحمن حمادة
البعض يعتقد أني اسافر على حساب الدولة  ،فحبيت أوضح نقطة مهمة
أنا اعمل عمل حر و خاص فجميع سفرات العمل من مالي اخلاص أنا لست
مدعومة من أحد و الدولة مالها اي دخل بأنشطتي الدولية كله جهود شخصية
مني

Ahmad @AhmadAlsalameen

ألينا ياكوبوفا

فازت البنت الروسية ،ألينا يكوبوفا ،البالغة من
العمر  6أعوام بالتصويت العاملي اخلاص بنيل لقب
أجمل طفلة في العالم.
أف��ادت بذلك صحيفة  ،Daily Mailمشيرة إلى
أن البنت الروسية ذات الشعر الذهبي صارت تزاول
مهنة عارضة األزياء في الرابعة من عمرها .وتتعامل
مع الطفلة ماركات جتارية لألزياء مثل Monnalisa
 Kidsو  Yudashkin kidsو .Gloria Jeans
ولديها صفحة على “إنستغرام” تقوم والدتها
باإلشراف عليها حيث تنشر صورا فوتوغرفية التقطت
في ج��والت أخيرة لعارضة األزي��اء الصغيرة ألينا
يكوبوفا .ولديها أيضا  25ألف شخص من املتحمسني
واملشتركني ف��ي مدونتها ف��ي أملانيا وكوستاريكا
والواليات املتحدة وبلدان أخرى يعلقون على صورها
الفوتوغرافية بعبارات مثل “املالك الصغير” و”أنعم
بنت ف��ي العالم” وم��ا إل��ى ذل��ك وجتني ك��ل ص��ورة
فوتوغرافية عددا كبيرا من الاليكات.

مدرس مصري يكتشف زواجه
«للمرة اخلامسة» بالصدفة!
بعد اكتشافه زواجه بالصدفة ،خالل استخراجه
قيدا عائليا ،من سجل مدني محافظة كفر الشيخ ،في
دلتا مصر ،أزاح محمود محمد عبد العزيز جنم52 ،
سنة “مدرس” مقيم مبركز قلني ،الستار عن تفاصيل
جديدة في الواقعة ،دفعته لرفع دعوى قضائية ضد
مأذونية قلني.
ونقل موقع مصراوي عن “محمود” املقيم بقرية
تفتيش قلني إن��ه ت��زوج  4م���رات ،وأجن��ب  12ابنًا
وابنة ،وكان يتزوج تباعً ا فكان يطلق واحدة ليتزوج
ب��األخ��رى ،إال أن��ه فوجئ ب��أن هناك زوج��ة خامسة
جرى إضافتها إلى قائمة زوجاته ال يعلم عنها شيئًا،
واألغرب أن هناك قسيمة طالق رسمية لها.
وأض��اف امل��درس ،أن الزوجة اخلامسة املجهولة
تدعى “إميان .ن” وتقيم مبصر اجلديدة ،مبحافظة
ال��ق��اه��رة ،وعلى م��دار ع��ام بعد اكتشافه الواقعة،
أصبحت حياته كعب داير من مصر اجلديدة إلى كفر
الشيخ ،للعثور على السيدة املجهولة ،واتهم مأذونًا
بعينه بأنه وراء الواقعة.
وفي السياق قال أحمد العطار ،محامي امل��درس،
إنه جرى رفع دعوى قضائية مبحكمة قلني لشؤون
األس��رة ،حملت رقم  8634لسنة  2019أس��رة قلني،
ضد مأذونية قلني ،عقب اكتشاف موكله زواج��ه من
سيدة مجهولة تقيم مبصر اجلديدة ،وأنه انفصل عنها
مبوجب قسيمة طالق.
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يجب اال ينحصر دور اللجنة االوملبية الكويتية ضمن نطاق امليثاق االوملبي
.لكن يجب ان ميتد دورها إلى إحكام املعايير الدولية اخلاصة باحلوانب املالية
،االدارية،الفنية -لتلتزم بها الهيئات الرياضية (احتادات ،أندية) وتضع هذه
املعايير موضع التنفيذ والتطبيق اضافة إلى الرقابة ع االلتزام بها

nusaiba albarjas @bint_esooor
كل املسلسالت اللي انحطت برمضان قاعد تنعاد احلني  ...نصيحه وانصح
فيها نفسي معاكم  ..اذا الله عطانا عمر وياكم ..التضيعون وقتكم مبسلسل
وغيره  ...هالشهر الفضيل يعود كل سنه مادامت السماوات واالرض لكن («
هل نحن نعود معه !؟»)

VIP @Bronzi_79
الفريق الكويتي ميثل دولتنا في بطولة اإلطفاء بأمريكا ما شفنا أي تغريده
لهم أو دعم أو تشجيع !!

@bnt_elshaheedبنتال�شهيدالعلوي
في املطار اليديد  T4وانا طالعه لقيت صور الشهداء مع اساميهم ومن
بينهم ص��ورة أب��وي شي واي��د حلو وفرحني امتنى في كل مكان بالكويت
حيوي تكون لهم صوره

 @DrIbrahimdashtiابراهيم د�شتي
هل يعقل ان هيئة مكافحة الفساد لم تشاهد الغنى الفاحش لبعض
السياسيني « ..قصور داخل الكويت  ..فلل وشقق خارج الكويت  ..حسابات
بنكية  ..الخ» !!!؟ وهل يعقل انها وبعد مرور سنوات لم تستطع ان تثبت
بوجود فاسد واحد على االقل في البلد !!!؟

 @Hajii_Ahmedحجي �أحمد
محامي كبير يقول احد املشاهير السوشل ميديا رافعه  ٤٠٠٠قضيه على
مغردين يقول احملامي اجمالي التعويضات املاليه التي سوف حتصل عليها
 ٢٠مليون دينار حسب الغرامه  ٥االف ودينار غير التعويض املدني السؤال
للساده القضاء مبا ان القضايه كيديه املقصود منها الكسب املالي بطريق
احليله هل هذا مقبول

Saleh Yaseen @salehalyaseen
أثبتت إدارة جامعة الكويت ب��أن مصلحة وس�لام��ة طلبتها ه��ي آخر
إهتماماتها فهي لم تتعامل حتى اآلن مبسؤولية حول سالمة الطلبة عند
بواباتها في اخلالدية وخاصة دوار الهندسة وبوابة  .6وكذلك بالنسبة
لتجزئة التدريس لكليتي العلوم والهندسة بني اخلالدية الشدادية وهدر وقت
املتنقلني وتعريضهم للخطر.
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