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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

� 16صفحة ــ  100فل�س

 25عملية مناظير دقيقة مبشاركة
هندية في مستشفى «العدان»
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في الصـميم
عاد سكان مدينة تل ابيض السورية إلى منازلهم بعد
جناح عملية نبع السالم في طرد العصابات اإلرهابية
الكردية منها وعادت احلياة إلى طبيعتها ..من املتوقع
أن تكون هناك موجات من الرجوع لالجئني السوريني
إلى األرض السورية واستقرارهم  ..على األتراك تأسيس
جيش نظامي من السوريني بقيادة اجليش احلر إلدارة
املنطقة ثم االنسحاب منها ..ه��ذا اجليش يكون نواة
الستعادة باقي سوريا من عصابة األسد النصيرية!!

شاحنة حتمل الثور املجنح

أعلنت جامعة املوصل أول أمس وصول نسختني طبق
األصل من (الثور املجنح) إلى مدينة املوصل بعد أن دمر
نسخا من األثر الشهير مسلحو ما يسمى تنظيم الدولة
اإلسالمية (داعش) إبان سيطرتهم على املدينة.
وقالت اجلامعة في بيان إن منوذجني معدين بطريقة
ثالثية األبعاد من (الثور املجنح) املوجود في املتحف
البريطاني في لندن وصال إليها متهيدا لنصبهما على
منصات خاصة أعدت لهما سلفا على جانبي بوابة املركز
الطالبي في اجلامعة.
وأش��ار البيان إل��ى أن مؤسسة (فاكتوم) اإلسبانية
املختصة بصيانة وإعادة ترميم اآلثار قامت بتنفيذ هذين
النموذجني في مدريد قبل نقلهما إلى العراق واصفا ذلك
بأنه إجناز ثقافي مهم للجامعة.
يذكر أن (الثور املجنح) هو أحد الرموز األثرية املهمة
ول��ه م��دل��والت واس��ع��ة ف��ي احل��ض��ارة اآلش��وري��ة ودم��ر
(داع���ش) نسخا منه كانت م��وج��ودة في متحف مدينة
املوصل احلضاري إبان سيطرته على املدينة بني عامي
 2014و.2017

جانب من إحدى العمليات التي أجراها فريق وحدة املناظير برئاسة د.عبير الذايدي مبشاركة الطبيب الزائر

أجرى فريق وحدة املناظير بقسم النساء
وال����والدة مبستشفى ال��ع��دان  25عملية
مناظير (بطنية ورحمية) دقيقة مبشاركة
االستشاري الهندي الزائر الدكتور هاريش
فاجازيا ضمن برنامج األطباء الزوار.
وأك���دت رئيس قسم النساء وال���والدة
ف��ي املستشفى ال��دك��ت��ورة عبير ال��ذاي��دي
أمس أن العمليات شملت استئصال رحم
لوجود أورام وتغيرات ما قبل السرطانية

واستئصال أورام وأكياس في املبايض.
وأضافت الذايدي أنه مت إجراء عمليات
أورام ليفية لرحم وم��رض بطانة الرحم
املهاجرة ،كما مت استئصال حواجز رحمية
ومهبلية وإزال���ة التصاقات رحمية عن
ط��ري��ق تقنية امل��ن��ظ��ار البطني واملنظار
الرحمي.
وش����ددت ع��ل��ى أه��م��ي��ة ع��م��ل م��ث��ل ه��ذه
العمليات مل��ا لها م��ن مم��ي��زات كثيرة عن

مصر :كشف أثري ضخم لتوابيت فرعونية ملونة
كشفت وزارة اآلث���ار املصرية،
ال��س��ب��ت ،تفاصيل الكشف ع��ن 30
تابوتا خشبيا ،في منطقة العساسيف
بالبر الغربي ملدينة األقصر جنوب
مصر.
وعثر على التوابيت على بعد 200
متر من معبد الدير البحري للملكة
حتشبسوت.
واكتشفت البعثة املصرية التي
بدأت املوسم الثاني للحفائر في شهر
أغسطس امل��اض��ي ،وب��ع��د أسابيع
قليلة من رفع التراب ،مت العثور على
أول��ى التوابيت بعمق متر واح��د من
سطح األرض ،حيث ظهرت الطبقة
األولى املكونة من  18تابوتا في أول
مستوى.
ورفعت الطبقة الثانية ومت العثور
على  12آخرين ،ليكون اإلجمالي 30
منهم سيدات ورجال و 3ألطفال ،وهو
أول كشف للبعثة املصرية في البر
الغربي مبدينة األقصر.

الكشف عن التوابيت اخلشبية

العمليات اجلراحية املفتوحة من ناحية
قلة األل��م وف��ت��رة تعاف قصيرة وشقوق
جراحية صغيرة وأقل عرضة لاللتهابات
بعد العملية.
وأك��دت أن��ه مت تطوير املستوى الفني
لفريق عمل املناظير النسائية ف��ي قسم
النساء وال����والدة ف��ي املستشفى متهيدا
الفتتاح وح��دة املناظير النسائية ضمن
مبنى األمومة والطفولة اجلديد.

 6ط������������رق ت�����ق�����ل�����ل خ���ط���ر
اإلصابة بالسرطان

كشفت دراسة علمية حديثة عن  6طرق لتجنب خطر
اإلصابة بالسرطان تتضمن جتنب التبغ واتباع نظام
غذائي وممارسة الرياضة.
ففي وقتنا احلالي تنتشر األمراض السرطانية بكثرة،
لذلك يجب احملافظة على الصحة لوقايتها من األمراض،
من خالل اتباع الطرق الصحيحة التي تقلل من خطر
اإلصابة.
وأك��������دت دراس��������ة ع��ل��م��ي��ة ن���ش���رت���ه���ا م��ج��ل��ة
«كاركينوجينسيس» ،بقيادة فريق من جامعة كاليفورنيا
في بيركلي ،أن السرطان تسببه عوامل عدة.
ووف��ق ما نقلته «سكاي نيوز» أم��س ،فمن بني هذه
العوامل اإلشعاعات الصادرة عن الشمس ،ومالمسة
امل��واد املشعة ،ومن��ط احلياة غير الصحي ،مثل إدم��ان
الكحول والتدخني والنظام الغذائي املليء بالدهون
والسكريات.
وأشارت الدراسة إلى  6طرق تقلل من خطر اإلصابة
بالسرطان.
جتنب التبغ ،واتباع نظام غذائي جيد ،وممارسة
ال��ري��اض��ة ،واحل��م��اي��ة م��ن ال��ش��م��س ،وأخ���ذ ل��ق��اح ضد
السرطان ،وجتنب السلوكيات اخلطيرة.

Retweet
� @ShaikhaBinjasimشيخة اجلا�سم
بعض الدول الديكتاتورية التي ترفع شعار متكني املرأة وتفتخر
بقياداتها النسائية هي في احلقيقة ليس لديها متكني ال للمرأة وال
للرجل .من تبرزهم في اإلع�لام هم دمى الدولة فقط .أما صاحب
الرأي احلر بأحسن األحوال مستبعد أو مسجون ورمبا مختفي قسريًا
أو مقتول.

 @Mstahlekq8امل�ستهلك الكويتي
يا وزارة الشئون الى متى هذا الفارق ؟ البطيخ بالفرضه  ٧كيلو
بدينارين وبالنعيم  ٧٧٠فلس للوحده واخلس الكويتي بالفرضه
 ٥٠٠فلس وركن املزارع  ٧٥٠فلس ؟

 @aalqarawiعبدالعزيز القراوي
فرص متوقعة ألمطار متفرقة منتصف هذا االسبوع وتعود االجواء
الرطبة خالل االيام القليلة القادمة ان شاء الله ،،

 @alrawdaaaaaaaمرمي مبارك
ترا حتى تفخ الشفايف وتصغير اخلشم والتكساس يعتبر غش
واملفروض نرفع قضيه نوقف هالعمليات النها تنشر الغش والتضليل
وخصوصا للي يبون يتزوجون وينصدم ان بعد سنه كل شي راح
يفش ويرد كالسابق ..وعلى املتضرر اللجوء الى القضاء

� @salasabeeelسل�سبيل
ال حتاول حتسني صورتك الحد  ...كلنا عاديون في نظر من ال
يعرفنا مغرورون في نظر من يكرهنا جيدون في نظر من يعرفنا
رائعون في نظر من يحبنا

 @dahya71عبداللـه حممد املطري
ولي العهد سمو الشيخ نواف االحمد الصباح حفظه الله ورعاه
بدون موكب او حماية ويقف باالشارة كسائر الشعب .

Fatima.ALmazidi @AlmazidiFatima
لوطن افضل وحكومة اقوى واصدق ومجلس نواب افضل على
الشعب ان يحارب ما يحدث االن من تشويه لعملية االنتخابات وتاييد
النخابني طائفية قبلية حضرية ومن حتت الطاولة فشل كبير من
مجلس امة قادم وسوف يكون نواب خائبني على نهج احلالني وهم
نفسهم سوف يكونوا على الساحة االفضل الغاء مجلس االمة

� @Estabraq131إ�ستربق
مؤمنة بضرورة التكويت لكن اللي قاعد يصير كارثة في كل
القطاعات بال استثناء ،يكودون كويتيني صغار بدون خبرة وال تدريب
في مواقع حساسة والنتيجة ضياع حقوق امل ُراجع وآخرتها يعتذرون
هذا يديد وما يعرف
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