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دبي املدينة األولى في العالم التي ستستخدم 
.»Wifi« في الشوارع بدال من »Lifi« تقنية الـ

مجموعة العشرين تتحدى التهرب الضريبي.

٭ إن شاء اهلل احنا ما نكون آخر ناس! ٭ حتدوا اإلرهاب أواًل!
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آلية جديـدة إلدارة النفايات تواكب الدول 
املتقدمة.

املغـرور ترامـب: أنـا »املرشـح الطبيعـي« 
للجمهوريني.

٭ األهم من الكالم عن اآللية.. تنفيذها.
٭ الطبيعي أال تكون مرشحا ال للجمهوريني

وال لغيرهم بعد كل حماقاتك.
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»التزال تخشى من ارتكاب أخطاء فيما يتعلق 
باحملافظة على التقاليد امللكية«

خبيرة شؤون القصر امللكي 
البريطاني انغريد سيوارد في 

معرض حتدثها عن كيت ميدلتون، 
 دوقة كامبريدج، بالقول انها

ال تزال غير واثقة من دورها داخل 
االسرة امللكية، على الرغم من مرور 

5 سنوات على زواجها من االمير 
ويليام.

»لو كانت هيالري كلينتون رجال ملا حصلت 
باعتقادي إال على نسبة 5% من اصوات 

الناخبني فقط«
مرشح الرئاسة االميركية 

اجلمهوري دونالد ترامب في 
احدث هجوم على النساء، ما يؤكد 
مدى الصعوبات التي يواجهها في 

احلصول على اصواتهن.

 »نعم كنت مغرمة به بكل ما في الكلمة
من معنى«

العارضة واملمثلة األميركية 
ديفني ديفاسكويز تكشف أنها كانت 
ترتبط بعالقة عاطفية مع جنم الغناء 
برينس الذي توفي مؤخرا، وأن هذه 
العالقة استمرت 6 اشهر عام 1985.

 »البد من االعتراف بأن لها مكانة خاصة
في قلبي«.

املمثلة التلفزيونية األميركية 
عايدة فيلد تعترف بأن صديقتها 

النجمة كاميرون دياز هي التي 
وقفت وراء مد جسور التواصل 
بينها وبني روبي ويليامز عقب 

 انقطاعها وابتعادهما بعضهما
عن بعض.

»إنها خسارة مأساوية بحق«
تعليق لبعض أصدقاء املغني 
الشهير برينس، الذي توفي 
قبل نحو أسبوع، وتبني اآلن انه 
كان مصابا بـ »اإليدز« ورفض 
العالج العتقاده ان اهلل سوف 

يشفيه.

أبعد من الكلمات

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي   إلى ربك  راضية 

مرضية   فادخلي  في 
عبادي  وادخلي جنتي

فائزة محمد عباس القطان ـ 50 عاما ـ الرجال: 
حسينية األوحد ـ املنصورية ـ ق1 ـ مقابل  
مسجد اجلمعية ـ ت: 99699964 ـ النساء: 

مجلس ابو ذر الغفاري ـ الشعب ـ ق5 ـ 
بجانب مسجد عمار بن ياسر.

حربي حسن سالم العازمي ـ 54 عاما ـ جابر 
العلي ـ ق8 ـ ش3 ـ م5 ـ ت: 50109500 ـ 

.23835001
ناصر حسين علي جعفر ـ 78 عاما ـ الرجال: 

مسجد اإلمام احلسن ـ بيان ـ ق12 ـ ش 
امللك خالد ـ مقابل سنترال مشرف ـ ت: 

66636058 ـ النساء: حسينية القائم ـ 
الرميثية ـ ق3 ـ شارع طاهر البغلي ـ 

ج3 ـ مقابل مدرسة مال حسن الكندري 
)أبومتام سابقا( ـ ت: 99715044.

فضة عبداللطيف خليفة السنان، ارملة فهد علي 
عبدالرحمن املنير ـ 91 عاما ـ العزاء فقط 

في املقبرة ـ ت: 99084049.
علي عبدالرضا كايد شهاب ـ 15 عاما ـ الرجال: 

حسينية البلوشي ـ اجلابرية ـ ت: 
99294928 ـ النساء: حسينية وارث ـ 

صباح السالم ـ ق6 ـ ش1 ـ ج1 ـ م33 ـ ت: 
.99814780

مبارك محمد المساحلي ـ 59 عاما ـ الظهر 
ـ ق3 ـ ش1 ـ م13 ـ ت: 55556823 ـ 
60404600 ـ 50779901 ـ 55513775.

فراج مسعود نهار المطيرات ـ 55 عاما ـ علي 
صباح السالم ـ ق7 ـ ش8 ـ م27 ـ ت: 
95558964 ـ 23283414 ـ 51155910 ـ 

الدفن بعد صالة اجلمعة مبقبرة صبحان.

الفجر 3:42
الشروق 5:08
الظهر 11:45

العصر 3:21
املغرب 6:23
العشاء 7:47

جنوبية شرقية تتحول الى 
شمالية غربية وسرعتها من 

15 ـ 40 كم/س.

العظمى 38
الصغرى 25

أعلى مد:
5:12 ص 3:22 م

أدنى جزر:
10:07 ص 11:03 م
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طبيب كويتي ينجح في إعادة تشكيل
جمجمة طفل عمره 6 أشهر

الطريقة  الطبيعي عكـــس 
التي تعتمد على  التقليدية 
قص التعظم وكسر اجلمجمة 
جانبيا مما يجعل اجلمجمة 

قصيرة االرتفاع.
وأفاد بأن »تعظم الدروز 
املبكـــر« مـــن املشـــكالت 
التي تصيب عظام  النادرة 
اجلمجمة وتعيق منو الطفل 
الوالدة  بشكل طبيعي منذ 
وتؤدي إلى اصابته بالصداع 
املســـتمر وصعوبـــات في 
التعلم ومشكالت بالعينني 
وارتفاع الضغط داخل عظام 

اجلمجمة.

ونصف الســـاعة بالتعاون 
مع فريـــق طبـــي أميركي 
 ومت خاللها إعادة تشـــكيل
الطفل بشكل دائم  جمجمة 

وفعال.
واوضـــــح اخليـــاط ان 
التقنيـــة اجلديـــدة طورها 
رئيس قسم جتــميل االطـــفال 
األمـــيركية د.  في ميامـــي 
أنـــثونـــي ولـــف وتعتمد 
على قص عظـــم اجلمجمة 
الى شرائح عرضية واعادة 
تركيبها وتثبيتها بخيوط 
جراحيـــة وبالتالـــي تتـــم 
استعادة شـــكل اجلمجمة 

جنح استشاري جراحة 
املخ واألعصاب د. هشـــام 
إعـــــادة  فـــي  اخلــيـــــاط 
)تــشـــكــيل جمجمة( طفل 
العمر ستة أشهر  يبلغ من 
يعاني تشـــوها فـــي عظام 
 اجلمجمـــة أو مـــا يعـــرف

بـ »تعظم الـــدروز الباكر« 
باســـتخدام تقنية متطورة 
وذلـــك للمـــرة األولى على 
مســـتوى منطقة الشـــرق 

األوسط.
وقال اخلياط إن العملية 
التي متت بواســـطة تقنية 
جديدة استغرقت نحو الساعة 

د. هشام اخلياط


