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تركيا.. »شوربة العدس« 
مجانًا ملواجهة البرد 

بــدأت بلدية واليــة بورصا الكبرى شمال غربي 
تركيا، بنشر حنفيات لشوربة الــعــدس الساخنة 
ــوداغ بكلية الطب، في خطوة  في منطقة جامعة أول
للتخفيف من آثار البرد الذي بدأت تشهده املنطقة مع 

حلول فصل الشتاء.
ووفقاً ملواقع محلية، ستقدم البلدية شوربة العدس 
مجانا للمواطنني من خالل تلك احلنفيات املصممة 

خصيصا لهذه الغاية.
وشهدت بعض مناطق واليــة بــورصــا، وخاصة 
منطقة أولــوداغ تساقط ثلوج كثيفة بداية، من أمس 
االثنني، خاصة املناطق املرتفعة، وحسب توقعات 
أحـــوال الطقس فــإن أغلب مناطق الــواليــة ستشهد 

استمرار تساقط الثلوج خالل هذا األسبوع.

ــوان امللكي  ــدي ــال أكـــد املــســتــشــار ب
املشرف العام على مركز امللك سلمان 
لإلغاثة واألعــمــال اإلنسانية رئيس 
الفريق الطبي واجلراحي في عمليات 
فصل التوأم السيامي الدكتور عبدالله 
الربيعة، استقرار حالة التوأم السيامي 
الليبي )أحمد و محمد( ، وعودة جميع 
مؤشراتهما احلــيــويــة إلــى وضعها 
ــدة  ــن وح الــطــبــيــعــي، وخــروجــهــمــا م
العناية املــركــزة إلــى جناح األطفال 
مبستشفى امللك عبدالله التخصصي 

لألطفال.
وأضــاف أمس خالل زيارته التوأم 
السيامي الليبي فــي مستشفى امللك 
عبدالله التخصصي لألطفال بــوزارة 
ــي الـــريـــاض، أن  احلـــرس الــوطــنــي ف
الــتــوأم بــدأ الرضاعة الطبيعية دون 
ــى أي مــغــذيــات خارجية،  احلــاجــة إل
وأصبحا يتفاعالن بشكل طبيعي مع 
الفريق الطبي ومع والديهما مما أمكن 
ــال لبدء  ــى جــنــاح األطــف حتويلهما إل

مرحلة التأهيل والعالج الطبيعي التي 
قد تستغرق ما بني 8 إلى 12 أسبوعاً.

ــح أن الفريق الطبي يتوقع  وأوض
أن ميكث التوأم أحمد و محمد، حتت 
الرعاية الطبية في اململكة قرابة من 3 - 
4 أشهر، ثم يعودان - بإذن الله - إلى 

بلديهما ليبيا بصحة وسالمة.
واطمأن خــالل الــزيــارة على صحة 
التوأم » أحمد و محمد »، مستمعاً إلى 
شــرح عن حالتهما الصحية ومراحل 
تنفيذ خطط العالج والتأهيل ملا بعد 
العملية، مهنئاً والدي التوأم على جناح 
العملية، متمنياً لهما دوام الصحة 

والعافية.
مشيراً إلــى أن هــذا اإلجنــاز الطبي 
اجلديد املتمثل في جناح عمليات فصل 
التوأم هو أحد الشواهد ملنجزات وطننا 
الغالي العديدة، وداللة على ما وصلت 
إليه القطاعات الصحية في بالدنا من 

كفاءة ومتيز.
كما قدم الشكر والتقدير والعرفان 

ــق الــطــبــي  ــري ــف ــه أعـــضـــاء ال ــالئ ــزم ل
واجلراحي لعمليات فصل التوأم على 
جهودهم وعملهم الــدؤوب وتفانيهم 
وتسجيلهم السبق في عدد حاالت فصل 
التوائم السيامية خلدمة هــذه البالد 

الطاهرة.
يــذكــر أن الــتــوأم السيامي الليبي 
أحمد و محمد، أجريت لهما عملية فصل 
يوم اخلميس 17 ربيع األول 1441هـ 
املوافق 14 نوفمبر 2019م، استغرقت 

قرابة 14 ساعة، وشــارك فيها 35 من 
ــوادر التمريضية  ــك املتخصصني وال
والفنية، وهــي العملية رقــم 48 في 
سلسلة التوائم السيامية التي أجريت 

في اململكة خالل الثالثني عاماً املاضية.

طالب تونسي يحل لغزًا 
100 عام! ر العلماء منذ  حيَّ

حل طالب تونسي يــدرس مبدرسة لــوزان االحتادية 
للفنون التطبيقية بسويسرا لغزاً حير العلماء منذ 100 
عــام، حيث اكتشف ملــاذا تبدو فقاعات الغاز عالقة في 

أنابيب عمودية ضيقة بدالً من أن ترتفع.
ووفقاً ألبحاثه ومالحظاته، فإنه يتشكل شريط رفيع 
للغاية من السائل حول الفقاعة، ومينعها من االرتفاع 
بحرية، كما توصل إلى أن الفقاعات ليست عالقة على 
اإلطالق وإمنا تتحرك ببطء شديد للغاية، وفقا لروسيا 

اليوم.
وميكن للقوانني األساسية للعلوم تفسير اآللية الكامنة 
وراء طفو فقاعات الهواء في كوب من املــاء بحرية على 
السطح، ومع ذلك، ال ميكن لقوانني العلوم نفسها تفسير 
سبب عدم ارتفاع فقاعات الهواء في أنبوب بسماكة بضع 

ملليمترات بالطريقة نفسها.
والحــظ الفيزيائيون ألول مــرة هــذه الظاهرة منذ ما 
يقارب قرنا من الزمن، لكنهم لم يتمكنوا من اخلــروج 
بتفسير، حيث إنه نظريا يجب أال تواجه الفقاعات أي 
مقاومة ما لم يكن السائل في حركة، لذلك يجب أال تواجه 

الفقاعة العالقة أي مقاومة.
ــي، طــور عــالــم يدعى  ــاض وفــي ستينيات الــقــرن امل
بريثيرتون صيغة تعتمد على شكل الفقاعات لتفسير 
هذه الظاهرة. افترض باحثون آخرون منذ ذلك احلني أن 
الفقاعة ال ترتفع بسبب طبقة رقيقة من السائل تتشكل بني 
الفقاعات وجدار األنبوب. لكن هذه النظريات ال ميكن أن 

تفسر متاما ملاذا ال ترتفع الفقاعات إلى األعلى.
واآلن، لم يتمكن طالب الدكتوراه في مختبر هندسة 
امليكانيكا للواجهات اللينة )EMSI( مبدرسة لــوزان 
االحتادية للفنون التطبيقية، وسيم الذوادي، من مشاهدة 
الشريط الرقيق للسائل فحسب، بل وقياسه أيضا ووصف 
خصائصه، وهو ما لم يتمكن العلماء من القيام به من قبل 

على اإلطالق.
وأظهرت النتائج التي توصل إليها أن الفقاعات لم تكن 
عالقة، كما كان يعتقد العلماء سابقا، ولكنها تتحرك في 

الواقع إلى األعلى ببطء شديد.

 في الصـميم
ما صرح به روحاني من استعداد للحوار مع أميركا 
في حالة رفع العقوبات مؤشر على أن احلصار حقق 
نتائج كبيرة قد ال تتحقق في احلــرب ومؤشر على 
أن االحتجاجات الشعبية في إيــران ضربت النظام 
في مقتل.. من الصعب أن تستمر هذه العصابة في 
التسلط على الشعب وتهديد املنطقة والعالم من دون 
أن حتاسب على أفعالها اإلجرامية.. استمرار النظام 

الفارسي تهديد ملستقبل العالم!!
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aladwanisultan1@ �صلطان املهنا العدواين
سمو الرئيس  ان أردت التغيير اجلاد الذي يقود للنجاح عليك بنسف 
التعليم العام من عرقه ومراقبة التعليم اخل��اص. املدرسي واجلامعي  
مطلوب  وزير مهني قيادي شجاع وجرئ  يختار فريق عمله بدقه يحدد 
أهدافه  ويضع أسس يبني عليها للمستقبل واأله��م  فرز كل الشهادات 

Check points املزورة بطريقة

ghunaimalzu3by@ م.غنيم الزعبي
الكويتي ماعنده نص ونص إذا مسك موضوع قّفل علي باقي املواضيع 
وترس التاميالين بهذا املوضوع وال غيره..صح تبهدلنا في دورة اخلليج 
بس تري عندنا مشاكل ثانية الطرق التعبانة التعليم الدايخ الصحة أللي 

جتيب لك املرض وغيرها..تذكرونا يذكركم الله.

DrMaisa_Q8@ د. مي�صاء  كامكار
يتم حت��دي��د عمر التقاعد بكوريا حسب أع��م��ار ال��وف��ي��ات فتشير 
إحصائياتهم بأن عمر الوفيات للرجال ٨٠ سنة وللنساء ٨٥ سنة ولذلك 
مت حتديد عمر التقاعد ب ٦٠-٦٢ سنه ..يا ترى دولنا شلون حتسب عمر 

التقاعد

BojarwahHamad@ احلكم / حمد بوجروه
مختصر مفيد : من فشل يجب ان يترك الفرصة لغيرة من أجل الكويت 

غير هالكالم مافي !! حسوا شوي

Nasserbbc@ نا�رش الكندري
ل��و رسمنا دائ���رة وم��ش��ى حولها أش��خ��اص عكس بعضهم حتماً 

سيتصادمون متاماً مثل واقعنا ما بني تطلعات الشعوب واالستبداد !!!

busami2323@ د. وطني
سمو رئيس ال��وزراء كن القدوة للمواطن واكشف للمواطنني من من 
النواب استفاد من املال السياسي ومن من ال��وزراء ساهم أو ساعد في 

انتشار الفساد

N_MEESHALQ8@ نواف م�صعل ال�صويط _(13
للعلم أي موظف يتضرر من ق��رار يتخذه وزي��ر مستقيل ) وزارة 

تصريف العاجل من األمور ( يحق له الطعن ويكون القرار كأن لم يكن .

MAlhouti73@ وائل احلوطي
سؤال لهيئة الزراعه هل العماله التي تقوم بتشجير وجتميل كويتنا 
احلبيبه عماله متخصص أم عماله غير متخصص نتمني مانسمع اإلجابه 
التغير املناخي واجلو حار ؟دبي اجلو حار السعوديه جو حار عمان جو 

حار  سؤال مغلض

Je__70@ جيفارا
انتم ملح بطولة يا احال جماهير  الكويتية والعمانية في  خليجي24   

كفيتوا ووفيتوا شكًرا لكم   شكرا قطر على االستضافه
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شاركت الصقَّارة السعوديَّة عذاري اخلالدي، بصقرها 
»سطام« في مسابقة امللواح 400 متر، خالل يومها الرابع 
ل  من مهرجان امللك عبدالعزيز للصقور، حيث تعتبر أوَّ

سيدة مشاركة.
وشاركت »عــذاري« بدعم وتشجيع من زوجها »أبي 
حسني«، الذي فتح لها املجال لتسير وراء حلمها وشغفها 
ة قادرة على  بهواية الصقور، ولتثبت أنَّ املرأة السعوديَّ
ة،  ريادة املهام غير النمطيَّة في الكثير من املجاالت العامَّ
فها هي متارس هواية الصقَّارة بشكل احترافي بصقرها 
»سطام«، متحدِّية أكثر من ألفي صقَّار من الرجال، من 

خالل املشاركة في مسابقات امللواح »الدعو« 400 متر.
وقالت »عــذاري« ملوقع جريدة »سبق« اإللكترونية: 
نا نعيش فترة ذهبيَّة ال بد من  ة أنَّ كلمتي للمرأة السعوديَّ
ها على قدر املسؤوليَّة  استغاللها، وإثبات جدارتها، وأنَّ
والثقة املمنوحة لها على جميع األصعدة، وبدعم كامل 
لها من ِقبل القيادات العليا بهذا الوطن الغالي، وأشعر 
ــارة وإحــدى بنات  ل صــقَّ بالفخر واالعــتــزاز لكوني أوَّ
هذا الوطن. وأضافت: حصلت على هذا الصقر، وقمت 
ــروف املشاركة  بتطويعه وتدريبه، لكنَّه لم يعتْد ظ

باملهرجان، وهذا الكم الكبير من املشاركني.
وعــن سبب تسمية صقرها بـ«سطام« قالت: أحب 
ـــرار واالصــطــدام  هــذا االســـم، وهــو يعني الــقــوة واإلص

باملصاعب.
ها واجهت صعوبات كثيرة منذ  ــذاري« أنَّ وأكــدت »ع
بداية شغفها بهواية الصقور، خالل عقد من الزمان، إذ 
ا أكسبها  ها نشأت في مدينة سكاكا شمال اململكة؛ ممَّ إنَّ
ها لم تستسلم  القدرة على التحمل واملواجهة، كما أنَّ
للظروف الصعبة التي واجهتها؛ بسبب إميان أسرتها 

وزوجها بشغفها، إذ كانوا لها خير معني وداعم.
يذكر أنَّ مهرجان امللك عبدالعزيز للصقور مستمر 
في فعالياته حتى 16 ديسمبر احلالي، في ملهم شمال 
الرياض، ويبلغ حجم جوائزه املالية نحو 21 مليون 

ريال سعودي.

تشارك ة  سعوديَّ ل  أوَّ اخلالدي.. 
للصقور  عبدالعزيز  امللك  مهرجان  في   

عذاري اخلالدي

شوربة العدس للمواطنني مجاناً في بورصا

حالة التوأم السيامي الليبي مستقرة 


