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جمعية تعاونية «جديدة»
 تبيع رمانًا «فاسدًا».

تقرير: الشرق األوسط 
ينتظر فجر السالم.

٭ هذي ما صار چم سنة وتبيع مواد فاسدة.. بعد 
20 سنة الظاهر بتبيع رمان باليورانيوم!

٭ هذا يعني أن «ليلنا طويل» !

كفيفة.. 
 ترى  

وليدها!

بيروت: أنعم اهللا على اإلنسان 
بنعمة الرؤيـــة، حتى انه أكرمه 
بها، لذا تلقب العينان في العربية 
بالكرميتني. ومن العيون ما خسر 
القدرة على الرؤية بسبب مرض 
أو حالة ما، إال أن التطور التقني 
وضع في متناول بعض من فقد 

البصر نظارة eSight املتطورة، 
التي بفضلها متكنت كياتي بيتز 
(٢٩ عاما) أن ترى للمرة األولى في 
حياتها.واألجمل في ذلك كله أن أول 
كائن رأته كان طفلها، وذلك عقب 
والدتها مباشرة. وتعاني بيتز من 
مرض التنكس البقعي الوراثي، 

الذي ســـبب لها العمـــى، لكنها 
استطاعت رؤية طفلها بوساطة 
هذه النظارة املتـوافرة بســــعر

١٥ ألف دوالر، والتي متكن األشخاص 
الكامل من  غير املصابني بالعمى 
الرؤية من خالل تكنولوجيا تسمح 

بتكبير الصور وعكسها.

م.علي اليوحة

اليوحة ضيف «ألو األنباء» اليوم

يحل االمني العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب م.علي اليوحة ضيفا على «ألو 
األنباء» اليوم من الســـاعة الـ ٦ الى الـ ٧ مساء، 
وذلك للرد على استفسارات القراء حول إجنازات 
املجلس وانشطته املختلفة، السيما مهرجان القرين 

الثقافي الـ ٢١ الذي انتهت انشطته منذ ايام.
كما سيتناول اللقاء هموم الثقافة في الكويت 
والوطن العربي وجهود املجلس الوطني لالرتقاء 

مبستوى الثقافة في الكويت.
للتواصـــل مع م.اليوحة مباشـــرة، ميكنكم 
االتصال عبر الهاتـــف: ٢٢٢٧٢٨٨٨ خالل املوعد 

احملدد.
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مقاالت الصفحة األخيرة
ومواقيت الصالة والوفيات
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