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 في الصـميم
قبيل مغادرته للبيت األبيض، لم يهنئ ترامب الرئيس 
املنتخب بايدن ، وترك  له رسالة، وهي طريقة مهينة لم 
يسبق أن فعلها أي من رؤس��اء اميركا السابقني، وفي 
الوقت ال��ذي أص��در فيه بايدن مجموعة ق��رارت ترمم 
ما أفسده ت��رام��ب، وعلى رأسها ال��ع��ودة إل��ى االتفاق 
النووي لتجريد إيران من برنامجها، وعودة العالقات 
مع األوروبيني ، هذه السلوكيات أس��اءت إلى النظام 

الدميوقراطي األميركي كثيراً .. “ال بغيت تغرب خرب”

  

@Alwasatkuwait

Retweet

Dr. Fatima M. Khajah @doctorfatima
البعض استهتر باجراءات الوقايه من الفايروس )تباعد - كمام- 
تعقيم( والبعض انكر وجود الفايروس )بسبب تصديق اخلزعبالت( 
فكانت النتيجه ان نقل الفايروس الحبابه وفقدهم الى االبد والزال 
يعيش عقدة الندم. كذلك سيكون حال من يحرض اهله وخاصه كبار 

السن على عدم اخذ اللقاح ويتركهم عرضه للوباء.

Musaed Al hajery @Musaed_Alhajery
دام في ق��درة على استيعاب ع��دد اكبر للتطعيم فمن االج��دى 
واالفضل ان يستدعى من هم على قائمة االنتظار بدل التجاوزات 
اللي قاعده تصير والوسائط ...عوائل طعمت كبار وصغار جتاوزوا 
اجلميع ... ه��ذي مو اشاعه ه��ذي حقيقه وتتبع التطعيمات وراح 

تكتشف الوضع

alabdulj@ نواف العبداجلادر
احلديث عن الدين العام أو احتياطي االجيال، هي مجرد تأجيل 
للكارثة االقتصادية التي سنواجهها. وطننا يغرق، و نحن متمسكون 
في سترة جناه، دون قارب يوصلنا الى بر األم��ان. ركائز االصالح 
)استدامه االقتصاد، الدليل العلمي، محاربة الفساد، العدالة( هي 

املسطرة التي نقيم فيها اي قرار اقتصادي.

٢٦feb1991فرباير١٩٩١@26
كارثة التعليم ال تنحصر في شهادة مضروبة أو بحث أي كالم بل: 
١-االنحراف في استعمال السلطة . ٢-تطبيق القانون ما بني الفبركة 
و التمييع، و الفجور الكبير٣-جيش من البشر في داخل و خارج 
الوطن، مبختلف وظائفهم و مسؤولياتهم،ماذا كانوا يفعلون؟٤-غياب 

دور احلكومات و مجالس األمة السابقة .

mohamed1985552@حممد
مضيعني وقت املجلس واحلكومة على مناوشات نتيجتها معروفة 
سلفا ال لشي اال للعناد واملكابرة بالنهاية سلطة الدولة وهيبتها اقوى 

من اجلميع والشواهد كثيرة

_paediatrician@د.دانه احلقان
اللهم أني أستودعتك وطني وانت الذي التضيع ودائعه فاحفظه 

يارب كفني للدعاء  اللهم آمني

l8ysNCvJNR8JPQx@  نورية ال�صـراح
حكمة اليوم إن لم ترفعك أخالقك فلن يرفعك منصبك وال نسبك 
والحسبك وإن لم تزينك أفعالك فلن تزينك مالبسك!!هكذا هي احلياة :

دين وخلق ومبادئ إن فقدتها فال تنتظر احملبة وال االحترام.

DrAlnefisi@  د. عبداللـه النفي�صي
كيفما كان رأينا في فترة ترمب وأداؤه السياسي ال ننسى أّنه حصل 
على 74 مليون صوت متثل قاعدته اإلجتماعية  وهو رقم ال يستهان 
به. لذا ال نبالغ إذا قلنا أن أنصاره ) املُضغة - حظيرة العنصرية 

البيضاء( سيكون لهم دور خطير في احلياة السياسيه األمريكيه.

abdulazizz_s@  عبدالعزيز �صلطان
علي الناطق احلكومي الرسمي التواصل احلكومي أنه يطلع يصرح 
ويقول راح تتشكل احلكومه في التاريخ كذا يحدد التاريخ علي األقل 
وبعدها بأسبوعني يتم عن األعالن عن البرنامج احلكومي وخطتها 
جتاه كل القضايا واملشاكل في البلد وحتديد فتره زمنيه في أنهائها 

غير جذيه هذولي ربع ديوانيه مو وزراء لألسف
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توفيت معلمة في مدرسة ابتدائية تبلغ 
من العمر، 28 عاماً، أثناء وقوفها اللتقاط 
صور سيلفي على الصخور املطلة على 
شاطئ برازيلي بعد أن ضربتها موجة 

قوية في البحر.
وال��ت��ق��ط��ت س���ول���ي���ان ل����وي����زا، من 
نافيغانتس، سانتا كاتارينا، في البرازيل، 
صوراً ذات مناظر خالبة في برايا غراندي 
مبدينة بينها الساحلية م��س��اًء األح��د  

املاضي قبل أن جترفها األمواج اخلطيرة، 
وفق “ديلي ميل”.

وأظهر مقطع فيديو سجله أحد املارة 
اللحظة البطولية التي مت فيها إن��زال 
غواص متطوع من إدارة اإلطفاء إلى املياه 

املتالطمة إلنقاذ املعلمة.
وكانت لويزا حينها ال ت��زال على قيد 
احلياة إذ مت نقلها جواً إلى الشاطئ حيث 
عمل املسعفون املنتظرون على إسعافها، 

لكنها أصيبت بنوبة قلبية. وعلى الرغم 
من نقلها إل��ى مستشفى ماريتا كوندر 
بورهاوزن في إيتاجاي، إال أنها توفيت 
 Paraiso بعد ساعتني. وذكرت مدرسة
Infantil Baby في بيان على حسابها 
ف��ي انستغرام أن املعلمة ل��وي��زا كانت 
“معلمة مثالية ومحبوبة للغاية من قبل 
اجلميع.. كانت تنشر السعادة والبهجة 

أينما حلت.. سنتذكرها إلى األبد..”.

مصر..  إحباط محاولة
بيع متثال أثري ضخم

متكنت ق��وات األم��ن املصرية من إحباط محاولة 
بيع متثال أثري ضخم مبنطقة زراعية، حيث جرى 
استخراجه من الشرقية ونقله إل��ى اإلسماعيلية 

لبيعه.
وبتكثيف التحريات حول املتهم في هذه العملية 
تبني أن التمثال مت استخراجه من منطقة أثرية في 
الشرقية منذ فترة طويلة ونقله إلى اإلسماعيلية 
ودف��ن��ه ف��ي منطقة زراع��ي��ة. وف��ق��ا لوسائل إع��الم 

مصرية.
ورصد ضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير قيام 
املتهم بالتواصل مع أحد األشخاص مبحاولة تسهيل 
بيع التمثال آلخرين، بعد محاوالت إخفائه لفترة 

طويلة.
وبحسب امل��ص��ادر ف��إن التمثال مت استخراجه 
وإخفائه في الشرقية لسنوات ثم مت نقله إلى مدينة 
اإلسماعيلية بعد فشل عمليات بيعه وإخفائه لفترة 

طويلة أيضا، قبل إعادة عرضه للبيع مرة أخرى.
واكتشف الضباط أن التمثال ضخم يصل وزنه 
إلى طن و700 كيلوغرام، فيما حتفظت الشرطة عليه 

وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

علماء أمريكيون يكتشفون 
مزيجًا كان يدخنه أبناء 

حضارة »املايا«
متكن علماء اآلث���ار م��ن معرفة األع��ش��اب التي 
أضافها أبناء حضارة املايا إلى خلطات التدخني التي 
كانوا يستعملونها، ويأتى ذلك بفضل طريقة مبتكرة 

لتحليل محتويات األواني األثرية الفخارية.
وت��ع��ود ه��ذه املستجدات إل��ى ع��ام 2012، حني 
اكتشف ماريو زميرمان، أستاذ االنتربولوجيا في 
جامعة واشنطن، أوان فخارية أثناء الننقيب في 

موقع أثري حلضارة املايا.
ومتيزت ه��ذه األوان���ي ب��ان من��اذج ماثلة حملت 
كتابات باألبجدية الهيروغليفية ترجمت إلى “بيت 

التبغ”، إال أن ما بداخلها كان مجهوال.
وأج���رى علماء األن��ث��روب��ول��وج��ي��ا ف��ي جامعة 
واشنطن دراس��ة استخدمت تقنية جديدة لتحليل 
القطع األث��ري��ة للكشف ع��ن امل��ك��ون��ات امل��وج��ودة 
في وع��اء ق��دمي حلضارة املايا يحتوي على مزيج 

مبؤثرات عقلية.
وُتظهر النتائج ال إمكانات هذا النهج التحليلي 
اجلديد فحسب، بل وتقدم أيضا أول دليل قاطع على 

أن قدماء املايا قاموا بخلط التبغ بأعشاب أخرى.
وميكن حتديد األوعية التي مت العثور عليها على 
أنها وفق الترجمة “قوارير للسم”، جرى فيها حفظ 

األدوية والتبغ واملواد الصبغية والسموم.
وطبق زميرمان وزمالؤه منهجاً مبتكراً قائماً على 
األيض مت تطويره مؤخرا لتحليل مجموعة واسعة 
من املركبات النباتية وامل��واد املوجودة في اخلزف 

القدمي.
وي��وض��ح داف��ي��د غ��ان��غ، وه��و خبير م��ش��ارك في 
الدراسة اجلديدة، أن األساليب السابقة املستخدمة 
للكشف عن أس��رار املكونات القدمية اقتصرت على 

مجموعة صغيرة من املؤشرات احليوية احملددة.

علماء صينيون يطورون 
في البرازيل.. سيلفي يقتل معلمة!عالجًا جينيًا يؤخر الشيخوخة

إنزال غواص إلى املياه املتالطمة إلنقاذ املعلمة

طور علماء في العاصمة الصينية بكني عالجاً جينياً 
جديداً ميكنه إبطال بعض تأثيرات الشيخوخة في الفئران 
وإطالة عمرها وهي النتائج التي قد تسهم يوما ما في 

عالج مماثل للبشر.
 يف ليصفتلاب تدرو يتلا ،ةقيرطلا نمضتتوبحث 
نشرته دوري��ة جورنال ساينس ترانسليشن ميديسن، 
تعطيل جني يسمى كات7 وال��ذي اكتشف العلماء أنه 

مساهم رئيسي في شيخوخة اخلاليا.
وقالت املشرفة املشاركة على املشروع البروفيسور 
تشو جينغ )40 عاماً( واملتخصصة في طب الشيخوخة 
والطب التجديدي من معهد علم احليوان في األكادميية 
الصينية للعلوم: إن العالج احمل��دد ال��ذي استخدموه 

والنتائج كانت األولى من نوعها على مستوى العالم.
وأضافت: ُتظهر هذه الفئران بعد فترة من ستة إلى 
ثمانية أشهر حتسنا عاما في املظهر وقوة التشبث واألهم 

من ذلك امتداد عمرها بنحو 25 في املئة”.
استخدم ف��ري��ق علماء األح��ي��اء التابع لألكادميية 
الصينية طريقة لفحص آالف اجلينات بحثا عن تلك التي 
تعد محركات قوية على نحو خاص للشيخوخة اخللوية، 

وهو املصطلح املستخدم لوصف شيخوخة اخلاليا.
إرسل كلمة  »اشتراك«


