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 في الصـميم
هدد الرئيس األميركي دونالد ترامب املدارس بوقف الدعم إذا 
رفضت فتح أبوابها لعودة الدراسة في دولة زاد عدد املصابني 
فيها عن ثالثة ماليني والضحايا عن مئة ألف بسبب حتمل الدولة 
لترليونات ال��دوالرات  لتعويض الضرر الواقع على االقتصاد .. 
بالرغم من قرب موعد االنتخابات الرئاسية وخ��وف املرشحني 
من انعكاس انتشار الفيروس علي النتائج إال أننا مترددون في 
االنفتاح .. ما يصيب البشر قدر محتوم ولن يصيبنا إال ما كتب الله 
لنا..فانتشار هذا الوباء الذي أعجز كبريات دول العالم واألكثر 
تقدما ليس له عالج إال العودة إلى الله وإصالح اإلميان والعمل بدالً 

من انتظار العالج من دول عجزت عن إيجاده !

  

@Alwasatkuwait

Retweet

hudaaljaser@ د.هدى بنت �صعوداجلا�صـر
#تويتر مع األسف أصبح ساحه خصبه ومرتع لتصفية احلسابات

ناس ضد ناس واللي يدفع أكثر
بينما هّو في احلقيقه منبر للتعبير عن املشاعر بكلمات يفترض أن 
تكون مفيده ونافعه .تذكروا أننا سنرحل في يوم من األيام .وسيبقى 

كل ما خطته يدانا شاهٌد علينا .اللهم إنا نسألك حسن العاقبه
 

Khaledathoughts@ خالدة املخلد
من اخلبرات بالتعامل

اذا احد نقلك كالم حط اكس عليه النه ممكن ينقل كالمك ،، أما 
املنقول عنه فال تواجهه ألن محد يعترف بالكالم اللي قاله وداميا ينكر 
فإخذ موقف بناءا على معرفتك فيه هل ممكن يطلع منه هالكالم أو ال 

وسالمتكم

fatmahalajmy@  فاطمة كروز العجمي
يضعون الفتاة ف��ي قالب ضغط نفسي عالي ف��ي عمر البلوغ 
ويشعرونها بأنها متلك شرف العائلة و مجرد ما يتم العبث فيه يتم 
قتلها وغسل عارهم دون عزاء لها هذه الفتاة هي نفسها إذا تعرضت 
للتحرش أو االغتصاب ستلتزم الصمت ولن تصارح عائلتها خوًفا 

منهم أكرر خوًفا من عائلتها التي يجب أن حتميها

snq84@ د.�صعيب نوري القاّلف
الّطبقيّة في الكويت هي أساس لكل فساد -أيا كان نوعه- حاصل 

بالبلد

essa_a_alessa@ عي�صى عادل العي�صى
احلياة مليانة فرص وكل إنسان ناضج مسؤول عن نفسه. 

اهتمام أهلك، شريكك أو عيالك بك هو شكل من ال��ك��رم، الود 
واملسؤولية التي يؤمن بها اجتاهك وفق قوانني أرضك ومعتقداتك.

لكن في احلقيقة، كل إنسان ناضج مسؤول عن نفسه واحلياة 
مليانة .. مليانة جًدا .. بالفرص.

alhamalhu@ د. ح�صني الهمل
دراس��ة سويدية تبني ان هناك ارب��ع درج��ات لوجود االجسام 

املضادة كنتيجة لشدة املرض
ت��زداد كلما زادت شدةاملرض،وهذا يتماشى ايضا مع الدراسة 

الصينية
لكن،وهنا املهم

وجدوا نشاط للخاليا التائية،في املرضى الذين عانوا من مرض 
خفيف وكانت نتائج االجسام املضادة سلبية

Dhuha1977@ �صحى اخلرِيّف
تطلعلي فاشينستا تقول مليون ريال مهر )٨٠ الف كويتي( شيكفي 

.. انا رحت اوربا وجهزت ويالله كفاني .. 
بسكم حتطون هاألفكار مبخ البنات .. شنو ٨٠ الف ماتكفي .. تره 
هذا زواج مو داشه بورصه .. وال��زواج بالبركه والرضا والقناعه .. 

والفرحه عمرها ماتنقاس بالفلوس ..التبالغون وعيشوا بقناعه

F_alzawawi@ فهد الزواوي
قضية ضيافة الداخلية وص��ن��دوق اجليش والغسيل الكوري 

الشمالي وغسيل ورشاوي النائب البنغالي
والصندوق املاليزي كلها اعمال فردية بس انتوا حتبون تتحلطمون 

وهذه محاوالت منظمة ترى
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أعلن مركز الفلك الدولي في »أبوظبي«  
أن سماء اإلمارات تشهد هذه الفترة ظهور 
مذنب المع ميكن رؤيته بالعني املجردة 
يسمى مذنب »نيووايز«، وميكن رؤيته 
من داخل »اإلم��ارات« في هذه الفترة في 
جهة الشرق قبل شروق الشمس وملعانه 
اآلن ما بني القدر األول والثاني، ما يسمح 

برؤيته حتى من داخل املدن.
وأك��د املهندس محمد شوكت ع��ودة، 
مدير مركز الفلك الدولي، أن املذنب يقع 
اآلن في أعلى ارتفاع عن األفق الشرقي 
ومب����رور األي����ام س��ي��ق��ت��رب م��ن األف��ق 
الشرقي، ويصبح ارتفاعه عن األفق أقل 
وقت الفجر، لتصبح رؤيته قبل شروق 
ال��ش��م��س صعبة م��ع منتصف الشهر 
احلالي، ولكنه سينتقل وقتها وستصبح 

رؤيته ممكنة في جهة الشمال الغربي 
بعد غروب الشمس.

الفتاً إلى أن املذنب سيزداد ارتفاعاً 
يوماً بعد يوم فوق األفق الغربي، ليصل 
إلى أعلى ارتفاع في الثلث األول من شهر 
أغسطس، ولكن مبرور األيام سيقل ملعان 
املذنب ولن يبقى مرئياً بالعني املجردة، 
ول��ذل��ك يفضل رص���ده ف��ي أس���رع وقت 
ممكن، مع مالحظة أن��ه ال ميكن التنبؤ 
بلمعان املذنبات بشكل دقيق، فقد يزداد 
ملعان املذنب أكثر بشكل مفاجئ أو قد 

يخفت بشكل كبير يخالف التوقعات.
ون���وه ب��أن ه��ذا امل��ذن��ب ي���دور حول 
الشمس دورة واح��دة كل 6800 سنة، 
وقد وصل إلى أق��رب نقطة من الشمس 
يوم 3 يوليو، وكان حينها على مسافة 

43 مليون كم منها، وسيصل إلى أقرب 
نقطة من األرض ي��وم 23 يوليو، ليقع 
حينها على مسافة 103 ماليني كم من 
األرض، ومت اكتشاف املذنب ي��وم 27 
مارس املاضي من خالل تلسكوب فضائي 
قطره 0.4 متر تابع لناسا يعمل باألشعة 
حتت احلمراء يسمى اختصارا ب� »وايز«.

وأشار إلى أنه ميكن رؤية هذا املذنب 
صباح اليوم  اجلمعة من وسط اجلزيرة 
العربية، حيث سيشرق املذنب قبل ساعة 
ونصف من شروق الشمس، ولذلك هناك 
وق��ت قصير ميكن خالله رؤي��ة املذنب، 
وه��و م��ا ب��ني أن يرتفع قليالً ع��ن األف��ق 
وقبل أن تشتد إضاءة السماء، وقد تكون 
50-60 دقيقة قبل شروق الشمس هي 

الوقت األنسب لذلك.

في كوريا اجلنوبية.. القبض على 
أول سائق انتهك قانون »مني شيك«

ألقت الشرطة في كوريا اجلنوبية أمس اخلميس 
القبض على رجل مبوجب قوانني تفرض عقوبة أشد 
على مرتكبي ح��وادث السيارات في املناطق احمليطة 
باملدارس، وتعد هذه املرة األولى التي يلقى فيها القبض 

على متهم مبوجب القوانني املعتمدة قبل 4 شهور.
وأف��ادت وكالة شرطة كيمبو بأنها ألقت القبض 
على الرجل الثالثيني ألنه قام بصدم وإصابة طفل في 
السابعة من عمره كان قد عاد مرة أخ��رى الى طريق 
املشاة في اللحظة التي حتولت فيه إشارة املرور إلى 
اللون األحمر في منطقة مدرسية في مدينة كيمبو، 
شمال غرب سيئول في يوم السادس من أبريل، وذلك 
النتهاكه القوانني املنقحة املختصة بسالمة الطرق 
وتطبيق عقوبات مشددة على جرائم بعينها، وفق 

»يونهاب«.
وتعد هذه املرة األولى التي يلقى القبض فيها على 
متهم منذ تطبيق ما يعرف باسم قوانني »مني شيك« في 

مارس املاضي.
وقد متت تسمية القانون على اسم طفل في التاسعة 
توفي نتيجة حادث سيارة وقع مبنطقة مدرسية في 
مدينة أسان، مبقاطعة تشونغ تشونغ اجلنوبية في 
سبتمبر املاضي. وق��د أف��ادت الشرطة بأنه في وقت 
احل��ادث في أبريل املاضي، دخل الطفل منطقة مرور 
املشاة مرة أخرى بعد حتول إش��ارة امل��رور إلى اللون 

األحمر ليلتقط شيئا وقع من أخيه األصغر.

باحثون يقترحون نهجًا جديدًا 
للحد من تلف األعضاء لدى 

مرضى »كورونا«
غالبا ما يعاني مرضى “كوفيد- 19” الشديد 
من رد فعل مناعي يهدد احلياة، واملسمى “عاصفة 
السيتوكني”، والتي ميكن أن تؤدي إلى فشل اجلهاز 

التنفسي وتلف األعضاء ورمبا املوت.
ومع عدم وجود عالج معتمد من قبل إدارة األغذية 
SARS-CoV- متوفر حاليا ضد )FDA( والدواء
2، الفيروس الذي يسبب “كوفيد19-”، يتسابق 
الباحثون إليجاد طرق لوقف الفيروس أو رد الفعل 

االلتهابي الذي يثيره في مساراته.
 Cancer and وفي ورقة بحثية نشرت في مجلة
Metastasis Reviews، يقترح فريق من الباحثني 
م��ن م��رك��ز Beth Israel Deaconess الطبي 
ومستشفى بريغهام ومستشفى النساء، أن السيطرة 
على االستجابة االلتهابية احمللية والنظامية في 
“كوفيد19-”، قد تكون مهمة مثل العالجات املضادة 

للفيروسات وغيرها.
وأج��ري��ت ال��دراس��ة بقيادة دي��ب��اك بانيغراهي، 
احلاصل على الدكتوراه في الطب، من مركز السرطان 
ف��ي BIDMC، وت��ش��ارل��ز ن. س��رح��ان، احلاصل 
على الدكتوراه في الطب ومدير مركز العالجات 
التجريبية وعضو في قسم التخدير وجراحة الفم 
وط��ب األل��م في مستشفى بريغهام، وباحثني في 
مستشفى النساء، والذين أوضحوا أنه ميكن تسخير 
عائلة من اجلزيئات التي ينتجها جسم اإلنسان 
بشكل طبيعي حل��ل االل��ت��ه��اب ف��ي امل��رض��ى الذين 
يعانون من “كوفيد- 19” الشديد، ما يقلل من ضيق 

التنفس احلاد واملضاعفات األخرى.

ابنة شقيق ترامب تصف 
العائلة بأنها »مختلة«

مذنب المع يدور حول الشمس كل 
6800 سنة يسطع في سماء »اإلمارات«

مذنب »نيووايز«

استعانت ابنة شقيق الرئيس األمريكي دون��ال��د ترامب 
بالتدريب الذي حصلت عليه في علم النفس لتستنتج في كتاب 
جديد أن الرئيس يعاني من النرجسية واضطرابات أخرى، 

وأن ما دفعه إلى النجاح والده الذي شجع تلك الصفات.
وفي كتابها )تو ماتش أند نيفر إيناف: هاو ماي فاميلي 
كرياتيد ذا موست دينجرس م��ان(، تتحدث م��اري ترامب 
عن »عائلة مختلة بصورة مرضية خبيثة« هيمن عليها رب 
العائلة، فريد ت��رام��ب، ال��ذي ك��ان اهتمامه الوحيد بأبنائه 

اخلمسة منصباً على إعداد وريث ألعماله العقارية.
وقالت: إنه استقر في النهاية على دونالد، حيث رأى أن ما 
يتصف به ابنه الثاني من »غطرسة وتسلط« سيحقق الغرض 

املنشود في العمل.
وأض��اف��ت: ع��رق��ل ق���درة دون��ال��د على ال��ت��ط��ور والنضج 
ومعايشة املشاعر اإلنسانية. وقالت: »دونالد حتركه الفرقة 
واالنقسام. إنها الطريقة الوحيدة التي يعرفها لكي يستمر- 
وقد عمل جدي لضمان ذلك قبل عقود من الزمن عندما زرع 

اخلالف بني أبنائه«.
وذك��رت »رويترز« أن الكتاب املقرر ص��دوره يوم الثالثاء 

املقبل هو أول سيرة ذاتية لترامب يكتبها أحد أفراد أسرته. 
وسعى روب���رت، شقيق الرئيس، دون طائل حتى اآلن 
ملنع نشره. وما زالت املعركة القضائية مستمرة لكن من غير 

املتوقع أن متنع النشر.

ماري ترامب وغالف كتابها وفي الوسط غالف كتابها


