
أعلن منظمو كرنفال ريو دي جانيرو، 
اخلميس املاضي، أن نسخة العام 2021 
من الكرنفال األشهر في العالم، التي كان 
مفترضاً أن جتري في فبراير املقبل، أرجئت 
إلى أجل غير مسمى بسبب وباء كوفيد19-.
وق���ال ج��ورج��ي ك��اس��ت��ان��ي��ي��را، رئيس 
الرابطة املستقلة مل��دارس السامبا في ريو 
دي جانيرو )لييسا( املسؤولة عن تنظيم 
ه��ذا احل���دث ال��س��ن��وي، للصحافيني »لقد 

انتهينا إلى استنتاج مفاده أنه يجب تأجيل 
احلدث«.

وأض���اف: ببساطة ال ميكننا إج���راؤه 
في فبراير. لن يكون لدى مدارس السامبا 
الوقت أو امل��وارد املالية والتنظيمية لكي 

تكون جاهزة في فبراير.
ول��م يعلن كاستانييرا امل��وع��د اجلديد 
احملتمل لهذا احلدث الذي يجذب سنويا إلى 
املدينة الساحلية ماليني السياح من سائر 

أنحاء البرازيل والعالم أجمع.
وق��رار »لييسا« ينطبق على الفعالية 
الرسمية األس��اس��ي��ة ف��ي الكرنفال وهي 
مسابقة م��دارس السامبا التي جتري على 
ج��ادة سامبودرومو الشهيرة، وال يسري 
على »التجمعات« أي حفالت الشوارع التي 

جتري على هامش الكرنفال.
ولم تعلن سلطات املدينة بعد ما إذا كانت 

ستسمح بحصول هذه التجمعات أم ال.

www.alwasat.com.kwرئيس التحرير: عـدنان محمد الوزان12 �صفحة ــ 100 فل�س

الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

النا�رش: دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع »ذ.م.م.«

اإدارة التحرير  

هاتف : 25748901 - داخلي : 315- فاك�س : 25749612

اإدارة الإعالن

هاتف: 25748905 - داخلي : 269 - فاك�س : 25749612

اإدارة التوزيع وال�صرتاكات  

هاتف: 25748905 - داخلي : 269 - فاك�س : 25749612

75 د.ك 25 د.ك  - اشتراك الوزارات  اشتراك األفراد  E-mail: advertising@alwasat.com.kw E-mail: editorial@alwasat.com.kw

اإدارة الت�صويق والعالقات العامة  

هاتف: 25748905 - داخلي: 269 - فاك�س : 25749612

E-mail: marketing@alwasat.com.kw

السرطان يفتك بحياة 
الــعــالــم  فــــي  رجـــــل  أول 

شفي من اإليدز
ينازع األمريكي تيموثي راي براون الذي كان في 
العام 2008 أول شخص ُيشفى من متالزمة نقص 
املناعة املكتسبة » اإلي��دز« ، لكّن السبب هذه املرة 
ليس فيروس اإلي��دز بل بلوغ الرجل ال��ذي ُعرف 
ب�«مريض برلني« املرحلة النهائية من السرطان، 

على ما أعلن صديقه.
ونقل الناشط والكاتب م��ارك كينغ في مقال 
كتبه الثالثاء على مدونته عن تيم هوفغن، صديق 
تيموثي، قوله إن األخير »ال ميوت من اإليدز، فلتكن 

األمور واضحة«.
وأوض���ح كينغ أن »اإلي����دز ل��م يظهر ف��ي دم 
تيموثي« منذ العام 2008 إذ »لم يعد موجوداً«، 
وأض��اف »اآلن، إن��ه سرطان ال��دم. يا إلهي، أكره 

السرطان«.
وقال هوفغن إن تيموثي راي براون )54 عاماً( 
»شخص ال ميكن أال أن يحبه امل��رء ألن��ه لطيف. 
العالجات املضادة للسرطان كانت قاسية جداً. 

أحياناً أتساءل ما إذا كانت أسوأ من املرض نفسه«.
وروى م��ارك كينغ لوكالة ف��ران��س ب��رس أنه 
حتدث إلى الرجلني هاتفياً السبت الفائت، مشيراً 
إلى أن براون يتلقى الرعاية التلطيفية في منزلهما 

في بالم سبرينغز )والية كاليفورنيا(.
ونقل كينغ عن براون قوله »سأظل أكافح حتى ال 
يعود في مقدوري أن أكافح«. وبدا براون في إحدى 

الصور طريح الفراش ونحيالً ومن دون شعر.
وكان براون يعيش في برلني عام 1995 عندما 
علم أنه مصاب بالفيروس. وفي العام 2006 تبنّي 

أنه مصاب بسرطان الدم.
وملعاجلته، زرع له طبيبه في جامعة برلني 
خاليا جذعية من واهب يتمتع بطفره جينية نادرة 
توّفر له مقاومة طبيعية لفيروس اإلي��دز، وكان 
يأمل في أن يكون ال��زرع عالجاً للمرضني في آن 
واح��د. واضطر الطبيب إلى إج��راء عمليتي زرع، 
مع ما تنطوي عليه مثل هذه العمليات من صعوبة 
وخطورة، لكّن الرهان جنح عام 2008 إذ شفي 
تيموثي راي براون من املرضني. ولم يشر اإلعالن 
عن هذا التطور وقتها إلى اسمه، بل اكتفي بوصفه 

ب�«مريض برلني«.
ووافق براون عام 2010 على كشف اسمه علناً، 
وب��ات م��ّذاك شخصية عامة، يدلي بتصريحات 
ويعطي م��ق��اب��الت إع��الم��ي��ة ويلقي محاضرات 

ويشارك في مؤمترات.
وق��ال لوكالة ف��ران��س ب��رس عالم 2012 »أن��ا 

الدليل احلي على أن الشفاء من اإليدز ممكن«.
ولم ُيعلَن منذ عام 2008 سوى عن حالة شفاء 
واح��دة، حصلت في مارس 2019 بفضل الطريقة 
نفسها، وجنا بفضلها »مريض لندن« الذي عاد هو 

اآلخر وكشف اسمه وهو آدم كاستيليجو.
وال ُتعَتَبر طريقة زرع اخلاليا اجلذعية قابلة 
للتعميم بسبب صعوبتها واملخاطر املترتبة عنها، 
إذ ينبغي إلغاء اجلهاز املناعي للمتلقي من خالل 
ع��الج كيميائي، متهيداً ل�«استبداله« بالنظام 
املناعي للمتبرع. وما يشجع على عدم اعتماد هذه 
الطريقة أن العالجات املضادة للفيروسات باتت 
اليوم تتيح للمصابني باإليدز أن يتعايشوا معه 

وتكون حياتهم طبيعية.

بالله  املنتصر  الفنان  وفــاة 
بعد صراع مع املرض 

70 عامًا عن عمر يناهز 

»كورونا« يرجئ كرنفال ريو دي جانيرو السنوي إلى أجل غير مسمى!

 في الصـميم
كشف علماء في »هيوسنت« بالواليات املتحدة األمريكية، 
أن ف��ي��روس »كوفيد ١٩« ممكن أن يتحول ليصبح أكثر 
عدوانية وقدرته على اجتياز املوانع مثل الكمامات و غسل 
األيدي وسواها ستزداد..  إننا أمام كارثة حقيقية عجز العالم 
عن مواجهة »فيروس »كوفيد ١٩« حتى يأتينا ما هو أشد 
منه..  إنه حتدي من املولى عز وجل، لطغيان اإلنسان حتى 

يعرف قدره.
}َكاَلّ إَِنّ اإْلِْنَساَن َلَيْطَغى )6( أَْن َرآُه اْسَتْغَنى )7( إَِنّ إَِلى 

َك الُرّْجَعى«{. َرِبّ
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 nejoudmadoo@  م. جنود مدوه

الكل يهاجم طموح الشباب ما تعرفون سياسه ما عندكم خبره 
انزين انتم ما تعرفون توقيع اليكتروني وال امتته  وال اي شي من 
معطيات العصر احنا ما نعرف املاضي بس انتم ما تعرفون احلاضر 
وال عندكم فكره عن املستقبل و لكننا مرغمني ان نذهب مع ) خبراتكم( 

للضياع

albutain_m@ حممد البطني

مهاتير محمد رئيس وزراء  ماليزيا إحتاج فقط ل 6 أيام حملاربة 
الفساد وإرجاع األمور ملاكانت عليه !اإلصالح اليحتاج إلى معجزة بل 

يحتاج الى   )  قرار   (

Dr. Fatima M. Khajah @doctorfatima

»املتواضع هو من ميلك الكثير ليتواضع به« ونستون تشرتشل 
، لذلك فمن الطبيعي ان جتد العلماء واصحاب الفكر والعلم واملعرفه 
واهل اخلير واجلود والكرم متواضعني..وجتد اهل الزيف واجلهل 

والتعصب والفراغ والتفاهه مغرورين..

KUW_Q8Y@ �صوليمان

س��ؤال شعبوي لو املجلس يلغون االمتيازات وال��روات��ب يصير 
شغلهم بس خدمة الكويت تتوقعون في احد يترشح انا عن نفسي 

احطها بذمتي ما يترشح اال الشريف

Q8 @totalq8y2

إلغي املخيمات عشان اصحاب الشاليهات واجلواخير يستفيدون 
من االيجار .. وتزيد فلوسهم .  العالم تتجمع بكل مكان ..صار املخيم 

يزيد اصابات  كورونا مع انه البر جوه انظف من اي مكان اخر .

ahmad Al Ibrahim @ahmadAl33198964

الي وزير الصحة املوقر  : انا راجع قبل يومني ومت حتميل برنامج 
)شلونك(بصراحة وايد ممل كل ساعتني صور نفسك، خفو علينا احنا 
قد املسئولية ، كافي مره وحده نصور لكم وعندكم املوقع باجلهاز 
يحدد لكم املكان  افضل من الصورة ، اعتقد فيها عدم ثقة باملواطن من 

قبلكم ، نفسيا تعبنا من هذا اإلجراء

moudi_alhumoud@ مو�صي احلمود

فقط للعلم بأن الزمن  والتأجيل اليحل املشاكل بل يزيدها تعقيداً 
وه��ذا م��ا ح��دث نتيجة تأجيل خطط االص���الح األق��ت��ص��ادي،وق��ع 
الفاس بالراس ومت تخفيض تصنيف الكويت االئتماني  ،وال عذر 
اآلن فاالحتياطي العام نفذ واالي��رادات تضاءلت والدين العام كلفته 

أرتفعت،فلنبادر حاالإًلنقاذ سمعة الوطن.#الكويت

كرنفال ريو دي جانيرو
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توفي الفنان املنتصر بالله، أم��س، في أحد 
املستشفيات مبدينة اإلسكندرية، بعد صراع مع 
امل��رض، عن عمر يناهز 70 عاماً. وك��ان الفنان 
الراحل قد عانى خالل أكثر من 10 سنوات من عدة 
أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب 
بجلطة في  امل��خ، تسببت بإبعاده عن التمثيل 
عامني، وعندما عاد لم يستمر  طويالً حتى عاود 
االبتعاد لتأثير املرض عليه. وكان الراحل يعاني 
من جفاء زمالئه الفنانني وعدم سؤالهم عليه إال 

القليل منهم. 
واملنتصر بالله فنان حاصل على ماجستير 
فنون مسرحية عام 1977، وكان ظهوره األول 
مع فرقة ثالثي أضواء املسرح بداية السبعينيات 
ح��ي��ث ان��ط��ل��ق وت��أل��ق ف��ي جتسيد شخصيات 
كوميدية. ورغ��م أن��ه لم يحصل على البطولة 
املطلقة، إال أنه كان في معظم أعماله شخصية 
مؤثرة وم��ح��وراً ل��أح��داث. وت��زوج الراحل من 
الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن للتفرغ 
لرعاية بناتها الثالثة، أما أهم أعماله: »جتيبها 
كده جتيلك كده هي كده، أسوار املدابغ، التحدي، 
احل��دق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التي 
أحبتني، الطيب أفندي، الفضيحة، املعلمة سماح، 
املغنواتي، املواطن مصري، ح��ارة اجلوهري،، 
ياحتب ياتقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد 

احلكومة، فقراء ولكن سعداء.
 محامي حتت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف 
لهذا اخلطأ، ناس هايصة وناس اليصة، يا ما أنت 

كرمي يارب«.
وك��ان آخ��ر ظهور فني ل��ه كضيف ش��رف في 
مسلسل »راجل وست ستات« واملسلسل اإلذاعي 

»عوام على بر الهوى«.
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