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دراسة كندية حتدد
األقل عرضة لإلصابة
والوفاة بـ «كورونا»
توصلت دراسة كندية إلى أن األشخاص الذين لديهم
فصيلة الدم  Oهم األقل عرضة لإلصابة بفيروس كورونا
بنسبة  12%مقارنة بأنواع الدم األخرى.
كما تكشف النتائج أن أولئك الذين لديهم فصيلة دم
سلبية ( -Oأو  -Aأو  -Bأو  )-ABهم ،في املتوسط،
أق��ل عرضة بنسبة  21%لإلصابة بالفيروس مقارنة
باألشخاص ذوي النوع اإليجابي.
واألف���راد ذوو النوع  Oأو ال��دم السلبي أق��ل عرضة
لإلصابة بأعراض حادة أو الوفاة بنسبة  13%و19%
على التوالي.
وتقول الدراسة إن حوالي واحد من كل ثمانية أشخاص
( )13%مم��ن يحملون  ،-Oه��م أق��ل عرضة لإلصابة
بالعدوى بنسبة  26%و 28%أق��ل عرضة لإلصابة
بأعراض حادة أو الوفاة.
ودرس باحثون من معهد العلوم التقوميية السريرية
في تورنتو  225556شخصا أجروا فحصا للدم بني عامي
 2007و 2019ومسحة “كوفيد ”-19هذا العام.
وكل شخص لديه نوع من بني أربعة أنواع من الدم ،إما
 Aأو  Bأو  ABأو  Oويعتمد االختالف في مجموعات الدم
على وجود أو عدم وجود ملحقات محددة على خاليا الدم
احلمراء تسمى املستضدات .ووجود أو عدم وجود هذه
املستضدات هو ما يحدد نوع فصيلة الدم للشخص.
وحلل الباحثون السجالت الطبية ألكثر من  225ألف
مشارك خضعوا الختبار فصيلة ال��دم  ABOواختبار
 ،SARS-CoV-2وم��ن بني ه��ؤالء ،ك��ان  36.3%من
فصيلة الدم  ،Aو 4.5%لديهم  ،ABو 14.9%لديهم ،B
و 44.3%لديهم نوع .O
وأخذ التحليل اإلحصائي في االعتبار جميع املتغيرات
واألم��راض املصاحبة األخ��رى ،ووجد أن اخلطر النسبي
لعدوى  SARS-CoV-2أعلى بنسبة  15%في النوع
 ABمقارنة بالنوع .A
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في الصـميم
ال��ع��م ص��ال��ح ال��ع��ج��ي��ري ش��ف��اه ال��ل��ه ي��رق��د في
مستشفي جابر ج��راء إصابته مب��رض كورونا
فنسأل الله العظيم رب العرش الكرمي أن يشفيه
ويعافيه وأن يعود إلى أهله ومحبيه ساملاً معافي،
هذا الرجل احلبيب له تاريخ مشرف في العطاء
الوطني رغم كبر سنه إال أنه ما زال معطاءً.
حفظ الله العم ب��و محمد وأب��ق��اه ذخ���را ً ألبناء
الكويت.

العمالت املضبوطة ترجع للعصر اليوناني

رفح البري باالشتباه في أثرية
مجموعة من العمالت املعدنية
ب��ح��وزة أح��د امل��س��اف��ري��ن ،فتم
تشكيل جلنة أثرية متخصصة

صورة الكتشاف هيكل عظمي متحجر ملخلوق يشبه “طوقانا ً بأسنان األرنب” عاش قبل  68مليون سنة

أظ��ه��ر اك��ت��ش��اف هيكل عظمي
متحجر ملخلوق يشبه “طوقانا
ب��أس��ن��ان األرنب” ع���اش قبل
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لفحصها ان��ت��ه��ت إل���ى تأكيد
أثرية هذه العمالت املضبوطة
املصنوعة من املعدن.
وق��د مت ات��خ��اذ اإلج����راءات

اكتشاف هيكل عظمي متحجر يظهر تنوع فصائل الطيور في زمن الديناصورات!

 68مليون سنة ت��ن��وع فصائل
ال��ط��ي��ور ال��ت��ي ع��اش��ت ف��ي زم��ن
الديناصورات.

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

إحباط تهريب عمالت معدنية نادرة
تعود إلى عصر اإلسكندر األكبر
أحبطت سلطات ميناء رفح
البري ،أم��س ،محاولة تهريب
تسع ع��م�لات معدنية ن��ادرة
خارج البالد.
وق��ال��ت وزارة السياحة
واآلثار املصرية ،في بيان حسب
“سكاي نيوز” :إن ال��وح��دة
األث��ري��ة مبيناء رف��ح ال��ب��ري،
بالتعاون مع سلطات اجلمارك،
جنحت في ضبط العمالت خالل
محاولة تهريبها.
وأك�����د م���دي���ر ع����ام م��رك��ز
الوحدات األثرية بشمال سيناء
رج��ب احلسيني أن العمالت
امل��ض��ب��وط��ة ت��رج��ع للعصر
اليوناني وحت��دي��دا إل��ى فترة
حكم اإلسكندر األكبر ،مشيرا
إل��ى أن اإلل��ه زي��وس منحوت
على أح��د أوج��ه العملة ،وهو
ج��ال��س على ال��ع��رش وميسك
ب��ي��ده ال��ي��س��ري ن��س��ر وباليد
اليمني الصوجلان.
وأض��اف أن العمالت مدون
عليها كتابات باللغة الالتينية
الس��م اإلسكندر األك��ب��ر وعلى
الوجه اآلخ��ر ص��ور اإلسكندر
األكبر مرتديا جلد األسد تشبها
بهرقل.
وأوض�����ح رئ��ي��س اإلدارة
امل��رك��زي��ة ل��ل��م��ن��اف��ذ األث��ري��ة
باملوانئ املصرية حمدي همام،
أن الوحدة األثرية بشمال سيناء
تلقت بالغً ا من سلطة جمارك
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وك��ان ميكن أن مي��ر اكتشاف
جمجمة الطائر التي يقل طولها
ع��ن تسعة سنتيمترات م��رور

ال��ك��رام ،وأن تبقى مجهولة في
مستودع املتحجرات لوال حتليل
باملاسح الضوئي أث��ار االهتمام
في شأنها.
فاملنقار الكبير املنحني لهذا
الطير ال��ذي أطلق عليه العلماء
اس��م فالكاتاكلي فورستيري،
ال يشبه فقط منقار ال��ط��وق��ان،
أحد أشهر الطيور املعاصرة ،بل
األه��م من ذل��ك أن��ه ال يشبه شيئًا
معروفاً في وق��ت وج���وده .وفي
ت��ص��ري��ح ل��وك��ال��ة ف��ران��س ،ق��ال
باتريك أوك��ون��ور ،مع ّد الدراسة
التي نشرت األربعاء في “نيتشر
كومونيكيشنز” إن طيور الدهر
الوسيط  -وهي حقبة جيولوجية
متتد ما بني  250و 65مليون سنة
 ك��ان لديها “خطم ال تخصصمعيناً له”  .وأض��اف أستاذ علم
ال��ت��ش��ري��ح وع��ل��م األع��ص��اب في
جامعة أوهايو األميركية.

القانونية الالزمة ومصادرة
العمالت لصالح وزارة اآلثار
ط��ب��ق�ا ً ل��ق��ان��ون ح��م��اي��ة اآلث���ار
وتعديالته.

إرسل كلمة «اشتراك»

م����ص����ر ..م���ك���اف���أة ورات�����ب
شهري لكل مولود يحمل
اسم النبي «محمد»
أطلقت إح��دى اجلمعيات اخليرية بقرية سمال في
محافظة الغربية املصرية ،م��ب��ادرة لتشجيع إطالق
اسم النبي “محمد” على األطفال حديثي الوالدة ،وذلك
بتخصيص مكافأة ورات��ب شهري ملدة عام لكل مولود
يحمل اسمه.وقررت اجلمعية اخليرية صرف مكافأة فور
تسمية الطفل “محمد” ،على أن يصرف له باستمرار كل
شهر راتب ملدة عام واحد ،حسبما أفات صحيفة “الوطن”
املصرية .وقال رئيس مجلس إدارة جمعية شباب سمال
اخليرية ،علي لنب :إن اجلمعية استهدفت من هذه املبادرة
التي تنظم ألول مرة في قرى محافظة الغربية إلى تقدمي
الدعم لألسر التي تستقبل مولودًا جديدًا.
ولفت إلى أن املبادرة تأتي في ظل الظروف املادية
واالقتصادية الصعبة التي تعصف باجلميع نتيجة
وأيضا “كنوع من
ً
انتشار فيروس كورونا املستجد،
التكرمي الس��م نبينا ال��ك��رمي بعد حملة اإلس���اءة التي
تعرض لها”.

Retweet
 @drOmKhaledد .فاطمة امللحم
التعليم عن بعد مناسب ملرحلة الوباء  ،لكن أم��ام ما ن��راه من تضخم
في الدرجات واختفاء طبقة املتفوقني احلقيقيني من الطلبة والطالب ،وما
يستشعرونه من ظلم يقع عليه ،نتمنى االنتقال للتعليم املدمج بخسر تكون
االختبارات ورقية .

 @tbo3esa12حممد الهدهود
ال يعني لي شيء خسارة الشركات الفرنسية من املقاطعة وال يهمني ،،،،
املهم أربح نفسي وقيمي وديني فيما اعتقد مستمرون باملقاطعة

 @meshalalsabahq8م�شعل ال�صباح
نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ما هو أكفأ من األداء احلكومي
الهزيل والبرملاني اململ بعدما أثبتت السنوات والعقود املاضية تغلغل الفساد
في مفاصل الدولة....يتبع لألهمية وللتاريخ

 @HishamAlNaqibه�شام النقيب
شنو الفرق بني مندوب املعامالت واللي مرشح نفسة يخلص معامالت
مقابل اصوات؟؟؟؟؟؟؟

� @saleh_misbahصالح خالد امل�سباح
جداتنا العجائز الكبار قدميا حينما كنا صغار اذا دخلنا عليهم في مجلسهم
وغرفهم نراهم متربعني بجلستهم والبسني الثوب اجلميل وبيدهم مسباح ذو
احلجم الكبير اخلرز  99خرزة  ،وقتهم كله تسبيح وتهليل وتكبير والصالة
على النبي
هل هذا املشهد مازال موجودا ً ملن عندهم جدات اآلن أم إندثر وأختفى ..

 @Badriya_Alsabahبدريه ال�صباح
قم للمعلم وفه التبجيال..كاد املعلم أن يكون رسوال بيت شعر قاله أحمد
شوقي تقديرا ملكانة املعلم و عظمة عمله و رقيه
بعض العاملني بالتربيه عندنا يقولون طز باملعلم و عمله ملا وزارة العلم
تقدر املعلمني إللي سجلوا حلقات املواد املختلفه كويتيني و وافدين ب 80
دينار أقول حسافه و الله

_� @The0Truthإميان جوهر حيات
فشل شركة ال��درة ليس بأمر جديد! اساسا مكتوب لها الفشل منذ
تأسيسها وتسييسها حالها حال اغلب مشاريعنا املتعطلة واملتوقفة و امللغية!
لن ننتهي من هذا العبث وسوء اإلدارة طاملا سياسة التنفيع تأتي قبل املصلحة
العامة .عيب

Ambassador Romanowski @USAmbKuwait
مبناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد املرأة ،يجب علينا جميعا ً أن
نعمل معا ً لضمان سالمة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
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