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 132ألف زائر ملعرض الصقور
والصيد السعودي
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في الصـميم
رف��ض وزارة املالية على لسان وزي��ره��ا ملعظم
امليزانيات املقدمة من اجلهات احلكومية توجه صحيح
وق��د دعونا له من زم��ان ألن معظم اجلهات تضخم
ميزانياتها وتبالغ في طلباتها ..معظم دول العالم
املتقدم ترسم ميزانياتها وفق احتياجاتها الفعلية
ومشاريعها املستقبلية ،لكن ربعنا يزيدون حتى ال
«يتوهقون» وآخر ثالثة أشهر يبالغون في الصرف..
هذه أموال دولة مو هيل من غير چيل!!

مركز األمير سلطان ملعاجلة أمراض وجراحة القلب

حقّق مركز األمير سلطان ملعاجلة أمراض وجراحة القلب
للقوات املسلحة في اململكة العربية السعودية ،إجنازا طِ بيا
يتمثل في إج��راء عملية زراع��ة صمام ميترالي ،لطفلة تبلغ
من العمر  11سنة عن طريق القسطرة دون احلاجة لتدخل
جـراحي .وكانت الطفلة تعاني من ضيق شديد في الصمام
الذي مت تغييره عن طريق عملية جراحية سابقة؛ مما أدى
إلى ارتفاع شديد في الضغط الرئوي وضيق في التنفس
وعدم القدرة على املشي .ومتت العملية بنجاح ولله احلمد،
ُصب املريضة مبضاعفات ،ولم تتطلب حالتها إجراء
ولم ت َ
نقل دم ،وقد مت فصلها فورا عن جهاز التنفس االصطناعي،
وغ��ادرت املريضة املركز بعد  48ساعة من إجراء العملية،
واستمرت في املراجعة الدورية في العيادات.
يُذكر أن عملية زراعة الصمام امليترالي عن طريق القسطرة
عملية عالية اخلطورة؛ حيث يتعذر خضوع كثير من املرضى
لهذه العملية بسبب ما ينتج من مضاعفات مرضية ،وتتم
عادة للمرضى كبار السن؛ ولكن لصعوبة حالة الطفلة مت
إجراؤها لها ،ومت نشر احلالة في املجلة األمريكية للقسطرة
التداخلية العالجية ألمراض القلب واألوعية الدموية.

جتاوز عدد زوار معرض الصقور والصيد
السعودي أكثر من  132ألف زائر مع نهاية
ثاني أي��ام املعرض بنسخته الثانية املقام
حالياً في واجهة الرياض بتنظيم من نادي
الصقور.
وخالل املعرض جتاوزت مبيعات الصقور
حاجز  3ماليني ري���ال ،وسجلت املبيعات
في اليوم األول أكثر من مليوني ري��ال ،فيما

جت���اوزت ف��ي ال��ي��وم الثاني حاجز املليون
ريال لتتخطى  3ماليني ريال وسط توقعات
مبضاعفة هذا الرقم خالل األيام املتبقية من
املعرض الذي يختتم الثالثاء املقبل.
وجاءت املبيعات من خالل البيع املباشر في
قسم عارضي الصقور باإلضافة لقسم مزاد
الصقور .كما أتاح معرض الصقور والصيد
ال��س��ع��ودي ل��ل��زوار فرصة مم��ارس��ة هواية

الرماية ،سوا ًء بالسهام والقوس أو بالبندقية
ال��ه��وائ��ي��ة ،م��ن خ�لال رك��ن�ين خ��اص�ين لهما.
ويضم ميدان الرماية بالبندقية مسارين،
وميدان السهام  4مسارات ،بإشراف وتدريب
مجموعة منتخبة من املدربني.
ويهدف املعرض ،من إقامة ميادين الرماية
إلى تثقيف الشباب والشابات بأهمية األسلحة
خصوصا الرماية.
ً
القدمية،

«الفلفل األحمر» ..مذاق مختلف وفوائد صحية
إذا كنت م��ن ع��ش��اق النكهات املميزة؛
فعليك أال تُهمل استخدام مسحوق الفلفل
األح��م��ر؛ كونه يضيف مذاقا مختلفا ،كما
أن له فوائد صحية ع��دة؛ مما يجعل لديك
الشجاعة الكافية للمخاطرة بحرارته
النارية للحصول على هذه الفوائد الرائعة

الفلفل األحمر

واملميزة.
ويعرف السعوديون النكهات الهندية
احلارة في طعامهم؛ حيث مسحوق الفلفل
األحمر حاضر بقوة؛ ليُضفي عليه مذاقًا ذا
نكهة مميزة.
وإلى جانب نكهته املميزة ،يُعرف الفلفل

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب م�ؤمنة بالق�ضاء والقدر
تتقدم �أ�سرة جريدة

األحمر ب��دوره الفعال في تنشيط ال��دورة
ال��دم��وي��ة؛ ف��ض�ًل�اً ع��ن أن��ه م��ض��اد طبيعي
للبكتيريا.
وي��رص��د ت��ق��ري��ر ع��ل��ى م��وق��ع «س��ك��اي
نيوز عربية» ،خمس فوائد للفلفل األحمر
املطحون ،وهي:

م��ع��ل��م س���ع���ودي ي��ح��ول
«ال����ت����ن����ك» إل�����ى من����اذج
فنية إبداعية

Retweet
Mohamed EL ZouK @elzouk1
اليوم الكويتيني املفروض عرفو منو العرب اللي يحبونكم ومنو
العرب اللي يكرهونكم  ..اللي يحبونكم هم نفسهم اللي انتو مو
متحملينهم في ديرتكم ):

 @lwelo89املتقاعدة نعيمة والنعم
سنعو امل��دارس واملناهج غيرو طريقة التعليم الفاشله والداثره
حببو الطالب باملدرسة وزارة التربية لو تشتغل بضمير شوي الطالب
ماراح يفكر ينحاش

 @LawyerAbrarابرار ال�صالح
ممكن تفيدوني شنو احنا مستفيدين بالله من وجود مجلس االمه
!؟ غير تضخم ارصدتهم

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

� @Ahmadbudastourأحمد بود�ستور

عائلة القعود
لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل

علي ح�سن عثمان القعود
�سائلني العلي القدير �أن يتغمد الفقيد
بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

صباح متكني امل��رأة فقد مت تعيني قاضية سودانية في منصب
رئيسة القضاء وهو منصب رفيع يعادل منصب رئيس الوزراء وفي
الكويت سوف يتم تعيني  22قاضية ألول مرة سنة  2020وهناك
متكني املرأة في السعودية وبقية دول اخلليج وهو دليل علي الوعي
ومشاركة املراة في التنمية والي املزيد من متكني املرأة.

 @ladyattornyمي الظاهر
معقولة ابي صورة من التحاليل من االميري ماكو برنتر!! يقولون
صوري من املوبايل
مجسمات من التنك

أراد معلم سعودي للتربية الفنية ،أن يقدم رسالة
للمجتمع ف��ي ت��دوي��ر األش��ي��اء القدمية واملخلفات،
واالستفادة منها عبر حتويلها إلى مناذج فنية إبداعية،
باستخدام طرق مختلفة.
وقد جنح املعلم محمد احلجري السلمي ،في تدوير
علب الكليجة املعدنية وحتويلها إل��ى قطع فنية
بأشكال مميزة وجاذبة ،ليقوم بوضعها في أحد زوايا
مدرسته ،وذكر لـ»العربية.نت» أنه استطاع حتويل
العلب املعدنية إلى آالت موسيقية ،وإلى مجسمات
ملبان حديثة وس��ي��ارات ،وق��ام بإنتاج أكثر من 30
تصميما من مخلف البيئات.
ونشر إنتاجه عبر منصات التواصل االجتماعي
للتعريف بهذه احلرفة الهامة واستغاللها ،على الرغم
من صعوبة التعامل معها ،كونها أدوات ح��ادة وقد
يستغرق العمل أسبوعاً كامال حتى يتم االنتهاء من
الفكرة.
وقال السلمي« :قمت بالعديد من الدورات التدريبية
لطالبي في مدرسة متوسطة األم�ين حي االزده��ار
بالرياض ،وم��ا أقدمه هو رسالة لصداقة البيئة،
ودعوة للمجتمع بأن البيئة صديقة لإلنسان ،من خالل
تدوير املخلفات إلى جماليات ،وأمتنى املشاركة ضمن
معارض وطنية ألمتكن من تعريف مقدرات اإلنسان
السعودي وما ميلكه من أفكار إبداعية مميزة».
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محامي في قصر العدل بجانب قاعة التمييز  ...يدخن -مع مجموعه
من الزمالء املدخنني -باملخالفة للقانون ودون احترام للناس ثم يرمي
بعقب السيجاره في األرض ليدخل قاعة احملكمة ويطالب بتطبيق
صحيح القانون - .املهنه في زمن التيه!!!..

 @AryanKhalilخليل العريان
اتقدم باقتراح للسادة اعضاء مجلس األمة والسلطة التشريعية
باضافة مادة لقانون اجلرائم االلكترونية بغرامة ال تقل عن 5000
دك وسجن  3شهور لكل من يدعي انه كويتي اجلنسية في مواقع
التواصل وهو غير ذلك ،ليوهم املتابعني ومستخدمي هذه املواقع بانه
كويتي واعتبار ذلك نوع من التزوير والغش.

 @dr_khadigahد.خديجة �أ�شكناين
طالبنا مرارا ً وتكرارا ً ان تتغير شروط اختيار املعلمني وغيرهم من
خارج البالد وال نعتمد فقط على املعايير العلمية واالكادميية والفنية
في ظل الظروف اخلطيرة التي متر بها املنطقة وعليه نطالب بإعادة
النظر مبلفات االمنية والنفسية للجميع وفي كل مؤسسات الدولة
والبداية من اهم مؤسسة التربية
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