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اح��ت��ف��ل��ت “الوسط”، األس��ب��وع 
املاضي ببداية عامها ال��راب��ع عشر، 
وم�����رور   14 ع��ام��اً ع��ل��ى ال��ص��دور، 
حرصت خاللها على اإللتزام بالقيم 
املهنية الصحافية الراقية واحليدة 
والنزاهة والتجرد عن الغرض، وكان 
القارئ هو اعتبارها األول ومحور كل 
نشاطها. وتلقت “الوسط” التهنئة 
من املسؤولني الذين أش��ادوا مبهنية 
الصحيفة والقراء الذين حرصوا على 
متابعة الوسط ورقياً وإلكترونياً منذ 

الصدور.

مواصلة مسيرة العطاء 
وقد أرسل وزير اإلعالم والثقافة، 
عبدالرحمن املطيري، بطاقة تهنئة 
لرئيس حترير “الوسط” األستاذ 
عدنان ال��وزان مبناسبة العيد الرابع 

عشر للصحيفة، جاء فيها:
ي��س��رن��ا أن ن��ت��ق��دم ل��ك��م بخالص 
التهاني والتبريكات مبناسبة الذكر ال� 
14 لصدور جريدة “الوسط” الغراء، 
متمنياً لكم مزيداً من التقدم والنجاح 
والتألق ومواصلة مسيرة العطاء، 
واجل��ه��ود امل��ق��درة ف��ي إث���راء املشهد 
الصحفي وجتسيد الرسالة اإلعالمية. 
وب��ه��ذا ال��ص��دد اليسعنا إال أن نثمن 
عالياً جهودكم وجهود أسرة اجلريدة 

والعاملني فيها.

وأدع����و ال��ل��ه ع��ز وج���ل أن تكلل 
جهودنا جميعاً ملا فيه خير ومصلحة 
بلدنا احلبيب الكويت، في ظل القيادة 
احلكيمة حل��ض��رة ص��اح��ب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ ن���واف األح��م��د، 
وسمو ولي العهد األمني الشيخ مشعل 
األحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ صباح اخلالد.

مكانة مرموقة
كما أرسلت وكيل وزراة اإلع��الم، 
م��ن��ي��رة ال��ه��وي��دي، ب��ط��اق��ة تهنئة، 
إل��ى رئيس حترير الصحيفة، جاء 

فيها: تهديكم وزارة اإلع���الم أطيب 
التحيات، متمنية لكم دوام التوفيق 
وال��س��داد، ونتقدم لشخصكم الكرمي 
وألس���رة ج��ري��دة “الوسط” بأسمى 
وأرق التهاني والتبريكات مبناسبة 
العيد ال� 14 لصدرو جريدتكم، التي 
استطاعت أن تتبوأ مكانتها املرموقة 
بني الصحف احمللية والدولية بفضل 
اجل��ه��ود املتميزة ألس���رة اجل��ري��دة، 
وحرصهم على املوضوعية واحلرفية 
اإلعالمية. ونسأل الله العلي القدير أن 
يسدد خطاكم ويوفقكم إلى مافيه خير 
وخدمة كويتنا احلبيبة، متمنني لكم 

املزيد من التقدم والنجاح.

»اإلعالم« تهنئ »                   « بعيدها الرابع عشر
ــــنــــن 5 شوال 1442 ه�/17 مايو 2021 - السنة  اخلامسة عشر - العدد 3755الث

 في الصـميم
ب��طء اإلج���راءات التي تتخذها احلكومة في رف��ع احلظر 
املطبق ملواجهة اجلائحة يزيد من اآلث��ار السلبية واخلسائر 
االقتصادية التي تكبدها االقتصاد ، معظم دول العالم التي 
جتاوزت نسبة من حصلوا على اللقاح النسب الكافية باشروا 
إعادة احلياة إلى طبيعتها مع االحترازات املطلوبة ، اخلوف 
من اللوم بسبب االنفتاح وارتفاع أعداد املصابني ليس مبرراً 
للمبالغة في احلظر ، اليخلو ق��رار يتخذه بشر من النقص 
فلماذا التردد؟ لن نكون أحرص من الدول املتقدمة .. »بس عاد 

مصخت «.
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DrAlnefisi@  د. عبداللـه النفي�صي

إنتفاضة الشعب الفلسطيني املباركة كشفت أم��وراً كثيرة . وأخطر ما 
كشفته هو التخاذل العربي الرسمي والشعبي . لذا على الشعب الفلسطيني 
ومقاومته أن يضع خارطة طريق تقوم أساساً على اإلعتماد على النفس على 
قسوة هذا اخليار اإلضطراري . لقد حققت اإلنتفاضة أهدافاً عديدة بالرغم من 

العوائق الكثيرة

DNedalasem@ د ن�صال العا�صم

مبروك بطلنا الرامي  طالل الرشيدي بامليدالية الذهبية لبطولة كاس العالم 
للرماية في ايطاليا ) لوناتوا ( يستاهل بوعبدالله

S__alshammery@  �صعدون العذم

من منطلق االنسانيه ملا يحدث من ظلم في غ��زه واجبنا هو املقاطعه 
للشركات الداعمه للكيان الصهيوني واهمها هي ستاربكس الذي يرأسها 
الصهيوني الداعم لصواريخ اسرائيل واستبدال هذه الشركات باملنتجات 

الوطنيه .

SalehAlmulla@  �صالح حممد املال

جنالء أبنتي طلبت مني أن أدفع عنها من عياديها لفلسطني..  سعدت جداً 
ألني عرفت أربيها.

dalallawyer2012@  املحامية دلل املال

وخامتة العيد دعائي لكم .. تباركت أعيادكم بقبول أعمالكم وبارك الله في 
أعماركم وزاد في حسناتكم ورفع قدركم ومقامكم  وتقبل الله ما قدمتم من 
عمل وحقق ما رجيتم من أمل وجعل الله أعيادكم فرحاً بأعمال ُقبلت وذنوب 

ُمحيت ودرجات رفعت .. حفظكم الله أينما كنتم.. صباح اخلير والبركة

Faisal Alsayegh @Faisal_Alsayegh

جرعات تطعيم كوفيد-١٩ السابقه من لقاحي فايزر واسترازنكا اتت من 
املطار الى مراكز التطعيم مباشره. وتتحجج الوزاره اآلن بفحص عينات من 
شحنه لقاح استرازنيكا اجلديده قبل التوزيع. ودي ودي أصدق بس قويه 

قويه

el7ammadi@املحامي اأحمد احلمادي

مت استدعاء من سحبت هوياتهم في املسيرة التضامنية مع فلسطني ملخفر 
الساملية و اآلن العشرات أمام املخفر التخاذ اجراء توقيعهم على التعهدات  هذا 

منظر تشوفه بالكويت ؟  حسبنا الله و نعم الوكيل

DrAAlshammari@عبداللـه اأحمد ال�صمري

أفيدوا املجتمع العلمي بالدراسة العلمية التي تشير بأنه ال بأس من تأخير 
اجلرعة الثانية أكثر من ٣ شهور. مالحظة: على مراسيل اجلهة املعنية الكف 
عن الكالم املرسل ب قروبات الواتساب. غير تقارير فنية ودراسات رصينة ال 

تدزون. املوضوع مو خبر ملوخية بجريدة.
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تهنئة من وزير اإلعالم

منيرة الهويدي الوزير عبدالرحمن املطيري

باقة وورود من وكيل وزارة اإلعالم

اجلرعات الكبيرة من املضادات احليوية قد جتعل البكتيريا أقوى
أظهرت دراسة حديثة أن استخدام جرعات 
أكبر من املضادات احليوية في محاولة ملعاجلة 
املشكلة املتنامية ملقاومة األدوية، قد يؤدي إلى 

تقوية بعض البكتيريا.
ووص��ف��ت األمم املتحدة مقاومة مضادات 
امليكروبات بأنها “واحد من أكبر التهديدات 
التي نواجهها كمجتمع عاملي” ويتوقع أن 

تتسبب ف��ي وف��اة 10 ماليني شخص سنويا 
بحلول العام 2050.

وكانت أبحاث سابقة قد أظهرت أن تناول 
جرعات أكبر من املضادات احليوية قد يبطئ 
من قدرة البكتيريا على تطوير املقاومة، ومع 
ذلك لم يول اهتمام لطريقة تأثير هذه اجلرعات 

الكبيرة على التركيبة العامة للميكروبات.

ودرس فريق م��ن الباحثني ف��ي بريطانيا 
وأوروب���ا طريقة تفاعل مجموعات إشريكية 
قولونية )إي كولي( مع تركيزات مختلفة من 

ثالثة مضادات حيوية شائعة االستخدام.
ووج���دوا أن��ه فيما اجل��رع��ات الكبيرة من 
امل���ض���ادات احل��ي��وي��ة أب��ط��أت م��ع��دل تطوير 
البكتيريا مقاومة، فإنها أدت أيضا إلى ظهور 

بكتيريا ذات “قوة أكبر” ما يعني أن لديها 
معدل تكاثر أعلى.

وكتب الفريق الذي نشر دارسته في دورية 
“رويال سوسايتي بايولوجي ليترز” أن 
بحثهم أظهر كيف أن اجل��رع��ات العالية من 
املضادات احليوية متثل “معضلة” وميكن أن 

تؤدي في النهاية إلى بكتيريا أكثر مقاومة.


