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والتكنولوجيا الطبية احلديثة 
مكن األطباء من وضع حد ملعاناة 
املرض���ى املصاب���ن بأمراض 
التشوهات اخللقية للجمجمة 
ان  الفق���ري مؤكدا  والعم���ود 
الكويت تقف في مصاف الدول 
املتقدمة في مجال التكنولوجيا 

الطبية.

استفاقة املريضة وكانت عبارة 
عن عملي���ة جتميل للرأس عن 
طريق زراعة عظمة جديدة من 
مادة »األكريلك« وذلك لسهولة 
تش���كيلها وصالبتها وحتملها 
للضغوطات والكدمات اخلارجية 
التي ميكن أن حتدث مستقبال.

وقال خاجة ان عصر التطور 

كونا: أجرى استشاري جراحة 
مخ وأعص���اب كويتي جراحة 
جتميل جلمجمة متهشمة لفتاة 

تعرضت حلادث مروري.
وأوضح استشاري جراحة 
املخ واألعصاب والعمود الفقري 
في مستشفى ابن سينا د.حسن 
خاجة بعد إجرائه اجلراحة في 
احد املستش���فيات اخلاصة ان 
املصابة كانت تعاني تهشم عظام 

اجلمجمة ونزيفا حادا باملخ.
وذكر ان اجلراحة متت على 
مرحلتن كانت اوالها إزالة العظم 
املتهشم وإيقاف النزيف وإغالق 
اجلرح دون وضع العظم أو مواد 
قد تتسبب في الضغط املباشر 
على املخ بهدف تخفيف ضغط 
التورم الناجت من اإلصابة على 
املخ واالرجتاج الشديد أو النزيف 

املصاحب لكسر اجلمجمة.
الثانية  وأضاف ان املرحلة 
ج���اءت بعد أربعة أش���هر بعد 

املنطقة متوترة ومتضررة بسبب تشدد الرئيس جناد 
السياس���ي، وتطرف بعض علماء جند غير الرس���مين 
الديني، وبع���د الطرفن عن حقائق احلياة وفقه الواقع 
وتأثير اقوالهم وافعالهم على وحدة االوطان اخلليجية 
والعربية واالسالمية وانشغال شعوبنا بالتبعية باالزمات 
واالشكاالت السياسية واالمنية واالقتصادية مما يعرقل 

منوها وتطورها.
> > >

فمن ش���مال لبنان الى صعدة وشمال البصرة فشمال باكستان وجنوب 
طهران وشرق افغانستان، تستغل املشاعر االسالمية لبسطاء الناس أسوأ 
استغالل من قبل املتشددين سياسيا واملتطرفن دينيا من كل املذاهب وامللل 
حتى بتنا نش���ك في أنهم ينسقون فيما بينهم رغم ادعائهم العداء الظاهر، 
حيث انهم الكاسب االكبر واملستفيد االول من تخندق شعوبنا وغياب العقل 

عن حكمائنا مما قد يتسبب بالتبعية في انشطار اوطاننا.
> > >

واملالحظ ان القاس���م املش���ترك في احلروب االهلية التي اش���علها قتلة 
الزرقاوي وميليشيات مقتدى الصدر وجماعة فتح االسالم وقبائل احلوثين 
وغيرهم، انها معارك ال امل لهم بالنصر فيها، بل تس���وق ويغرى بها الغر 
الصغار ممن يعانون من اجلهل والفقر وش���ظف العيش عبر اقناعهم بأنها 
الطري���ق االقصر للتخلص من عذاب الدني���ا الزائلة والتمتع بجنات اخللد 
الباقية، لذا جندهم يتس���ابقون في االغلب للموت دون ان يسألوا قياداتهم 
عن سبب هروبهم او اختفائهم، وهو ما يطيل من امد تلك احلروب واملعاناة 

املصاحبة لها رغم نتائجها احملسومة واملعلومة سلفا.
> > >

وقد ش���غلت الكويت قبل مدة قصيرة بإشكالن سياسين تسبب فيهما 
كل من الس���يد الفالي والش���يخ العريفي، وقد تابعت بعض ما قااله فلم ار 
صحة فيما طرحاه، فالسيد الفالي على سبيل املثال حتدث في احد لقاءاته 
ع���ن مدينة »فاطم���ة« البرتغالية التي زرتها واع���رف تاريخها متاما، وقد 
جانبه الصواب والصحة فيما قال، كما تابعت لقاء املسيحي »جورج« ضمن 
برنامج د.العريفي وقد احرجه وأفحمه الشيخ باالسئلة واملعلومات ردا على 
مداخلت���ه الهاتفية والتي انهاها املتصل جورج مبقولة »جزاك اهلل كل خير 
يا شيخ«، فانكشف امللعوب، فكيف نصدق بعد ذلك من ال يصدق في قوله 
او عمله وكيف نقبل من يفشي دعاوى الكراهية بيننا ويتسبب في أزماتنا 

السياسية الطاحنة؟!
> > >

آخر محطة: 1 � لينظر بعض نوابنا وكتابنا االفاضل خلارطة الكويت وموقعها 
اجلغرافي حيث يحدنا اهلنا السنة جنوبا وغربا واهلنا الشيعة شماال وشرقا، 

فأين احلكمة في اساءة عالقتنا بأي طرف منهما؟! لست أدري.
2 � على »اليوتيوب« مكاملة مس���جلة ملتشدد اسالمي كويتي مع سفير 
دول���ة عربية في الكويت تدور عل���ى ارضها حرب اهلية هذه االيام، ضمن 
التس���جيل كالم خطير حيث يدعي املتشدد سهولة اختراق حدود الكويت 
باملال! كما يبلغ الس���فير بأن جماعة القاعدة س���تصعد ضد بلده، السؤال: 
بأي صفة يتحدث املتشدد وكيف علم بتصعيد العمليات القادم لذلك البلد 

الشقيق؟!

تنفيذ خطة »الدولة« بنجاح مرتبط 
بقدرة ثالث���ة أطراف »أوله���ا« قطاع 
املقاولن، وسنبدأ به نظرا لكونه اجلهاز 
املنفذ للجانب اإلنش���ائي من  الفعلي 
خطة الدولة وال يجوز أخذ املجتهد فيه 
بجريرة املقصر، بل يجب دعم املجتهد 
بالقدر الذي يعاقب فيه املقصر، وكذلك 
فهم سبب تقصير املقصر الذي قد يكون 
»تأخير املوافقات الالزمة« على نحو ما 
جرت به العادة للوصول إلى »املقسوم«، 
وغيره من ممارس���ات البد من حماية 
هؤالء املقاولن منها، فهم الذين ينشئون 
املدارس واملستش���فيات ويقدمون لها 
الصيانة، ولهذا اهتمت دول خليجية 
بالتعامل مع املشاكل التي يواجهونها 
بجدي���ة مثل حتيي���د االرتفاع العاملي 
ألسعار املواد املتعاقد عليها، بغير هذا 
االهتمام فإن مصير الشركات احمللية 
هو التناقص لصالح الشركات اإلقليمية 
واألجنبية التي ستزحف لتنفيذ خطة 
التنمي���ة، في احلن الذي حترص فيه 
دول خليجية على إلزام حتى املقاول 
األجنبي باالستعانة مبقاولن محلين 
بنسب مرتفعة، وصلت في دولة خليجية 
إلى 70% من األعمال، وذلك ألجل حتفيز 
دورة املشاريع داخل البالد ملا حتققه 
الدولة  من مضاعف اقتصادي إلنفاق 

على تنفيذ خطة التنمية.
الطرف »الثاني« هو قطاع البنوك 
احمللية بالنظر إلى دوره الهام في إدارة 
السيولة الالزمة لتنفيذ اخلطة، وهو دور 
كبير جدا بالنظر إلى أن الدولة لن تضطر 
إلى دفع مبلغ 37 مليار دينار بالكامل 
لتنفيذ خطتها فقد مت تنفيذ مشاريع 
هامة حتت قيادة بن���وك محلية مثل 
مشروع »ايكويت« ومحطة الصليبية 
للصرف الصحي، وبالنسبة لألول لم 
تضطر الدولة حتى إلى تقدمي ضمانها 
للبنوك األجنبية املمولة للمشروع مببلغ 
1.1 مليار دوالر عام 1995، وهو أمر ميكن 
تكراره بش���رط ترميم سمعة الكويت 
بعد سلسة إلغاء املشاريع في الفترة 
املاضية حتى تقبل اجلهات التمويلية 
بضمانات املشاريع بغير احلاجة إلى 

ضمانات حكومية 
م���ن أي نوع. وفي 
نفس السياق، فإن 
املص���ارف احمللية 
مطالب���ة  أيض���ا 
قط���اع  باعتب���ار 
املقاوالت ش���ريكا 

أساسيا لها، ال يجوز أن تكون البنوك 
مثل غيرها في التعامل معه بش���روط 
تعجيزي���ة تخرجه من املنافس���ة مع 
الشركات األجنبية، لقد وضعت أفكار 
جديدة بعد األزمة االقتصادية العاملية 
للمحافظة على حقوق البنك بوسائل 
مبتكرة ترتب حتالفا بن مخازن مواد 
البناء واملقاول والبنك في دورة متتالية 
للحقوق ال تس���مح بإخالل أي طرف 

بالتزاماته جتاه الطرف اآلخر. 
العنصر »الثالث« يتمثل في تعامل 
أط���راف حكومي���ة مع مس���ائل هامة 
مثل حتويل املس���تحقات ف���ي وقتها 
بغي���ر تأخير، ومس���ألة التراخيص، 
ففي حالة »ايكويت« فوجئ الش���ريك 
األجنب���ي بتعقيدات ف���ي الدخول الى 
منطقة الش���عيبة الصناعية، وطالب 
بفتح بوابة مس���تقلة عن تلك املنطقة 
لتفادي تأخير تنفيذ املشروع، وبالفعل 
مت التنفيذ في فترة قياسية، وإذا لم نفعل 
الشيء نفسه وتركنا مصير املشاريع 
الكبرى حتت رحمة الروتن التقليدي 
فإن أكالف التمويل ستتضاعف، وكذلك 
مدة التمويل، وأهم منه مصداقيتنا مع 

أنفسنا ومع الغير.
> > >

كلمة أخيرة: التشكيك في إمكانية جناح 
األداء  تنفيذ »اخلطة« شيء، ومتابعة 
ورصد األخطاء لتصحيحها شيء آخر، 
نتمنى من النواب متابعة ما بدأوا به، فال 
شيء أسهل من العرقلة، وكل واحد منكم 
س����يترك املنصب وسيكون »مراجعا« 
للمستشفيات واملرافق التي تستهدفها 
اخلطة، أبناؤكم سيدرسون في جامعات 
تستهدف اخلطة تطويرها وتخفيض 
أبنائك����م فيها، فمن  تكاليف دراس����ة 

املستفيد إذا تأخر حتقيق ذلك كله؟!

تنفيذ الخطة »المقاولين ـ البنوك ـ التغلب على الروتين«نجاد ونجد
كالم مباشرمحطات
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ناوكو أويكيوليد الصقعبي النائب صالح املال اللواء خليل الشمالي وزير املالية مصطفى الشمالي

يد اجلراح اثناء العملية الدقيقة

سلب آسيوي وشروع في االنتحار بـ 30 حبة
أمير زكي

كلف رجال ادارة بحث وحتري محافظة 
العاصمة بضبط 4 ش���بان كانوا يرتدون 
مالبس رياضية اعتدوا بالضرب على وافد 
آسيوي وسلبوه مبلغ 120 دينارا الى جانب 
سيارته اليابانية، وقام رجال امن العاصمة 
وحتديدا رجال أمن السرة بتعميم اوصاف 
املركبة املسروقة وس���جلت قضية سلب 

بالقوة.

من جهة اخرى ادخلت مواطنة الى غرفة 
العناية الفائقة وسجلت قضية شروع في 
االنتحار بعد ان تناولت 30 حبة وفق تقرير 

طبي صادر عن املستشفى االميري.
على صعيد آخر، متكن رجال امن اجلهراء 
من توقيف حدث���ن اختطفا حدثا بقصد 
ارتكاب جرمية، وكان مواطن ابلغ عن ان 
مركبة يابانية اختطفت حدثا ليتم تعميم 

اوصاف املركبة وضبط احلدثن.

استشاري كويتي أجرى عملية جراحية نادرة
لجمجمة فتاة أصيبت في حادث سير

استخدم مادة »األكريلك« وأوقف نزيفاً حاداً في المخ اقتداء بتوجيهات صاحب السمو األمير

الصقعبي: »الكويت لمن أحبها« شعار »هال فبراير« 2010
الشمالي : المهرجان يساهم في جذب السياح األجانب

 أكد رئي����س اللجنة اإلعالمية
    ملهرجان هال فبراير 2010 وليد 
محمد الصقعبي ان اللجنة العليا 
املنظمة للمهرجان قررت ان يكون 
شعار املهرجان في دورته احلادية 
عشرة »الكويت ملن أحبها«، وذلك 
متاش����يا مع توجيه����ات صاحب 
الس����مو األمير بض����رورة إعالء 
الوحدة الوطنية، الفتا إلى ان إقامة 
احتفال االفتتاح تتزامن مع اعتالء 
صاحب السمو األمير سدة احلكم 

تأكيدا على ذلك.
وأش����ار الصقعبي إلى ان هال 
فبراي����ر 2010 اتخذ هذا الش����عار 
من كلمات صاحب السمو األمير 
والذي دعا اجلميع من خالل خطابه 
األخير الى الوحدة الوطنية ونبذ 
الطائفي����ة والعمل على مزيد من 
متاس����ك اللحمة الوطنية بن كل 
طوائف الشعب، موضحا ان اخلالف 
في الرأي ال يفسد للود قضية ما 
دام العم����ل للصالح العام وليس 

من اجل مصالح خاصة.
وأوضح الصقعبي ان املرحلة 
إل����ى تكاتف كل  احلالية حتتاج 
اجلهود إلعالء اسم الكويت خفاقا 
في ظل توجيهات ورعاية صاحب 
الس����مو األمير الذي ال يألو جهدا 
في العمل من اجل صالح املواطن 
والنه����وض بالكويت إلى مصاف 

الدول املتقدمة.
وأش����ار الصقعبي إلى ان هال 
فبراي����ر 2010 في دورته احلادية 
عشرة يس����عى الى التأكيد على 
هذه املعان����ي الوطنية وتطبيقها 
على ارض الواقع من خالل تنظيم 
العديد من االنش����طة التي تؤكد 
الوطنية ووضع  اللحمة  متاسك 
الكويت على اخلريطة السياحية 
الترفيهية والتسويقية عبر تسويق 
اسم الكويت سياحيا خارج البالد 
مشيرا الى ان اللجنة العليا املنظمة 
للمهرجان تعمل على مدار الساعة 

حب����ا وبالتالي فنحن من واجبنا 
كأعضاء مجلس االمة ان نتصدى 
لكل من يح����اول محاربة مظاهر 
الفرح وبالتالي التأكيد على مظاهر 

الفرح جتمع الكويتين.
اما مديرة مجمع الفنار ناوكو 
اويك����ي فأكدت اهمي����ة االحتفال 
مبهرجان هال فبراير 2010 والذي 
تتضمن انشطته مشاركة املجمعات 
التجارية في مختلف احملافظات.

وقال����ت أويكي ف����ي تصريح 
صحافي للجنة االعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2010 ان احتفاالت هذا 
العام تتزام����ن مع تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
مقالي����د احلكم، مش����يرة الى ان 
االعياد تتواصل هذا العام بدءا من 
العامن الهجري وامليالدي والعيد 
الوطني وعيد التحرير خالل العام 

احلالي.
وقالت أويكي ان مهرجانات هال 
فبراير تأتي في اجواء طيبة متمنية 
التقدم  الكويتي زيادة  للش����عب 
والرقي بعد االزم����ات التي مرت 
خ����الل الفترة املاضية متثلت في 
التشديد بن السلطتن التشريعية 
انتهت مؤخرا  والتنفيذية والتي 
بالتفاه����م والتهنئة، خاصة بعد 
التصريحات املطمئنة للشيخ احمد 
الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
بش����أن اخلطوات الت����ي اتخذت 
من جهتها أعلن����ت زين خلدمات 
االتصاالت املتنقلة في الكويت عن 
الرئيسية ملهرجان »هال  رعايتها 

فبراير«.
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
الرئيس  الراع����ي  أنها س����تكون 
الليالي  أيضا الحتفاالت »زي����ن 
ليالي فبراير« والتي ستصاحب 
أنشطة املهرجان، مشيرة إلى أن 
احتفاالت »ه����ال فبراير« كل عام 
باتت سمة وعالمة بارزة للكويت 

منذ انطالقتها األولى.

صفو املهرجان ويش����عر اجلميع 
بالفرحة التي يسعى إليها مهرجان 

هال فبراير منذ انطالقته.
وقد دعا عض����و مجلس االمة 
النائب صال����ح املال احلكومة الى 
املساهمة بشكل جدي في مساندة 
هال فبراير لتحقيق النجاح املأمول 
النه ليس مهرجانا للتسوق والغناء 
فقط بل البد ان يكون منارة للثقافة 

والفن وللفرح بجميع أنواعه.
وقال املال في تصريح صحافي 
للجنة االعالمي���ة ملهرجان هال 
فبراي���ر 2010 ان املهرج���ان في 
دورته احلادية عش���رة لم يعد 
مهرج���ان الكويتين فحس���ب، 
البع���ض بل اصبح  كما يعتقد 
يس���تقطب مواطن���ن من دول 
مجلس التعاون اخلليجي وذلك 
النه مهرجان االسرة اخلليجية 
واجلميع ينتظره للفرح وتقوية 
اواصر املجتمع الواحد، الفتا الى 
ان املهرجان تذوب فيه الفوارق 
وترس���م البس���مة على وجوه 
اجلميع شيوخا واطفاال وشبابا، 
مؤكدا انه كنائب في مجلس االمة 
ومعه مجموعة كبيرة من النواب 

يدعمون املهرجان بشكل كامل.
واش����ار املال الى ان����ه ال يؤيد 
التي تطال����ب بإلغاء  االص����وات 
احلفالت الغنائية بل ندعمها والبد 
النش����از  التصدي لالصوات  من 
التي تنطلق من آن آلخر وتطالب 
الفرح واالبتسامة  بإلغاء مظاهر 
في هذه املهرجانات، الن الوحدة 
الوطنية تغ����رس في النفس من 
خالل التربية ومن خالل املؤسسات 
االعالمية بش����كل عام عن طريق 
تكثيف البرامج التي تربط الكويتي 

بالوطن.
وأكد املال انه يعتقد ان القوانن 
لم تس����هم ابدا في حتقيق وحدة 
الش����عب رغم انها م����ن احملتمل 
ان ت����ردع فئ����ة معين����ة خوفا ال 

فبراير 2010 الى انه منذ صدور قرار 
تشكيل اللجنة األمنية عقدت عدة 
اجتماعات مت من خاللها مناقشة 
استعدادات كل قطاع ومدى التنسيق 
فيما بينها قبل بدء املهرجان وحتى 

يوم املهرجان.
وتطرق اللواء الشمالي الى ان 
اخلطة تتضمن تأمن كل املواقع 
من خالل التواجد األمني على مدار 
الساعة وذلك بالتنسيق مع اللجنة 

املنظمة العليا للمهرجان.
وقال ان االستعدادات األمنية 
لهذا العام غير مسبوقة في كرنڤال 
االفتتاح نظرا النتقاله من شارع 
سالم املبارك الى سوق شرق مما 
يتطلب تضافر اجلهود وتعاون 
اجلميع إلجن����اح الكرنڤال وذكر 
اللواء الش����مالي ان مديرية امن 
محافظة العاصمة وبالتنسيق مع 
األجهزة األمنية املعنية من مباحث 
ودوريات ومرور ستأخذ مواقعها 
بالقرب من سوق شرق قبل بدء 
كرنڤال االفتتاح بوقت كاف لتنظيم 
احلركة املرورية والعمل على راحة 
املواطنن واملقيمن متابعي مهرجان 

هال فبراير 2010.
ودعا اللواء الشمالي الى ضرورة 
التعاون مع األجهزة األمنية كل في 
موقعه حتى ال يكون هناك ما يعكر 

من اج����ل تفعيل ذل����ك من خالل 
برنامج متكامل سيجذب كل أفراد 

األسرة.
م����ن جهته، أكد وزي����ر املالية 
مصطفى الشمالي ان الكويت تعيش 
حاليا في أعياد وفي مقدمتها مرور 
السنة الرابعة لتولي صاحب السمو 
األمي����ر مقاليد احلك����م، والبد ان 
نستفيد من هذه املناسبة السعيدة 
والعزيزة عل����ى قلب كل مواطن 
ومقيم في التالحم والعمل من اجل 
الوط����ن، خاصة ان الكويت مرت 
منذ فترة بعدة مهاترات عصيبة، 
ولكن االمور بدأت تأخذ طريقها 

نحو املسار الصحيح.
وزاد وزير املالية في تصريح 
خاص للجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2010 أنه من املؤيدين 
ملهرجان هال فبراير 2010 باعتباره 
واجهة سياحية واقتصادية جيدة 
تساهم في وضع الكويت في أفضل 
صوره����ا، الفتا ال����ى ان الكويت 
فقدت خالل الفترة السابقة الكثير 
من االحتف����االت التي جتذب أهل 
الديرة للبقاء في بلدهم وجتذب 
اشقاءنا من الدول املجاورة لرؤية 

الكويت.
الش����مالي في ختام  وأش����ار 
تصريحه الى انه في شهر ابريل 
املقبل س����تبدأ احلكوم����ة تنفيذ 
برنامجه����ا االمنائ����ي كجزء من 
اخلطة اخلمسية، ونأمل ان يتعاون 
االخوان في مجلس االمة واحلكومة 

ملصلحة هذا البلد.
الداخلية  أك����د وكي����ل وزارة 
املساعد لشؤون األمن العام ورئيس 
اللجنة األمنية ملهرجان هال فبراير 
2010 اللواء خليل الشمالي جاهزية 
قطاعات وزارة الداخلية املشاركة 
ف����ي تأمن انش����طة مهرجان هال 

فبراير 2010.
وأشار الش����مالي في تصريح 
خاص للجنة اإلعالمية ملهرجان هال 

يلم بأنه يسبح في مياه قريبة 
الشاطئ وبالتالي يتعرض  من 
للحوادث املميتة مشيرا الى ان 
هذا النوع من الدالفن قد يعيش 

ملدة 20 عاما.
وقد حصلت »األنباء« على 
صور التقطها أحد أعضاء فريق 
الكويت حلماية السالحف البحرية 
الذي أعدت رئيس���ته نانس���ي 
بابسانس���بولو تقريرا مفصال 
بالدلفن  املتعلقة  باملعلوم���ات 
لرفعه���ا إلى اجله���ات املعنية 

واملهتمن بأبحاث البحار.

اجلس���دي. وقال املصدر انه مت 
استخراج عينات للتحليل اجليني 
من الدلف���ن ملقارنتها بعدد من 
العينات ملخلوقات بحرية أخرى 
يقوم الفريق على جمعها بشكل 
مستمر إلجراء األبحاث عليها مبا 
يفيد البيئة البحرية، الفتا الى ان 
هذا النوع من املخلوقات يرجح 
العلماء البحريون أنه ميكن أن 
يقدم على االنتحال بتوجهه عمدا 
إلى الش���اطئ أو ميكن ان يضل 
الطريق بس���بب خلل في جهاز 
اإلكو س���اوندر اخلاص به فال 

دارين العلي
أكد نائب مدي���ر عام الهيئة 
العامة للبيئة الكابنت علي حيدر 
ل� »األنب���اء« ان الهيئة تعاملت 
مع املخلوق البحري الذي وجد 
نافقا عند شاطئ املركز العلمي 
والذي تبن أن وفاته ناجتة عن 
حادث بسبب وجود آثار عليه 
تؤكد ذلك، مش���يرا الى أن فرق 
الهيئ���ة قد عملت عل���ى إزالته 
وتسليمه للبلدية التي بدورها 
ستقوم بالتخلص منه بالطرق 

املناسبة.
وعلمت »األنباء« من مصدر 
الكوي���ت لألبحاث  في فري���ق 
والتوعية البيئي���ة ان ما وجد 
على الشاطئ بن املركز العلمي 
والهارد روك ليس حوتا بحريا 
بل نوع م���ن الثدييات البحرية 
الشبيهة بالدالفن والتي تسمى 
بورباي ويبلغ طوله مترا وربع 
املتر ويرجح أن يكون قد تعرض 
حلادث بسبب وجود فتحة بحجم 
100 فلس بن زعنفتيه الصدرية، 
الفتا الى ان وقت الوفاة قد حدثت 
منذ فترة وليس باألمس فقط وفقا 
للعالمات التي تظهر على وضعه 

الدلفني النافق

حيدر لـ »األنباء«: فتحة بحجم الـ 100 فلس 
تسببت في وفاة »الدلفين« وفرقة »البيئة« أزالته

مصدر أكد أنه ليس حوتًا بل من الثدييات البحرية


