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

اإدارة التحرير  

هاتف: 123 - 24645315 - فاك�س:  24645145

اإدارة الإعالن

هاتف: 24645269 - فاك�س : 24645146

اإدارة التوزيع وال�صرتاكات  

هاتف: 24645127 - فاك�س : 24645146

75 د.ك 40 د.ك  - اشتراك الوزارات  اشتراك األفراد  E-mail: advertising@alwasat.com.kw E-mail: editorial@alwasat.com.kw

اإدارة الت�صويق والعالقات العامة  

هاتف: 24645269 - فاك�س: 24645146

E-mail: marketing@alwasat.com.kw

بدالــــــــة :
24645000

www.alwasat.com.kwرئيس التحرير: عـدنان محمد الوزان16 �صفحة ــ 100 فل�ساخلمي�س

كــلــمــة �ــصــادقــة.. خلـــر  الــكــويــت

أعلى مد

01:32
12:24

أدنى جزر

19:06
07:06

الطقس

البحر

مواقيت

الصالة

الصغرىالعظمى

3622

عشاءمغربعصرظهرشروقفجر

 03:1904:5111:4403.1906.38 08:07

  

@Alwasatkuwait

Retweet

 في الصـميم
النظام الظالم في دمشق يعتمد في بقائه على القوات 
اإلي��ران��ي��ة وح��زب الله وي��ص��رح أن انسحابهما غير 
مطروح ألن ذلك يعني سقوطه.. التاريخ يعيد نفسه كما 
حدث لقوات الظالم العراقي في الكويت عام 1990 حيث 
أصبحت هدفا تدريبيا للقوات املتحالفة.. سينسحبون 

إذالء محطمني ال محالة..
خذوا عبرة من التاريخ!!

Eman J Hayat     @the0truth

عندما تصبح املناصب مجرد مصدر للثروات والبرستيج الكذاب 
تضيع االوطان.

suadalmojel@   �صعاد فهد املعجل

العصبية وامل��زاج السيئ لدى بعض الصائمني ما هو اال ع��ذراً و 
شماعة يعلق عليها هذا البعض مسألة صيامه و يجعله مبرراً لها !!!

Alafasy@   م�صاري را�صد العفا�صي

شحرور .. ظاهرة زندقة تطل علينا بإنكار السنة النبوية وفتاوى 
أخرى شاذة قال عنه اإلم��ام احملدث األلباني : أنه كان شيوعياً وملا 

تكلمت معه في بعض املسائل بدا لي أنه ملحد !

Hamad M A Yaseen    @HamadYaseen

ال اعتقد بأن بعض من يغش باختيارات الثانوية لديه مشكلة بشراء 
الشهادات اجلامعية او تزويرها ... فالغش هو تكريس للفساد التعليمي 

و الوظيفي فيما بعد
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يتجه إعصار قوي في بحر 
العرب نحو سواحل سلطنة  
عمان و اليمن حيث يتوقع 
خبراء األرص��اد أن يصل إلى 

اليابسة يوم السبت.
وق�����ال خ���ب���راء األرص�����اد 
اجل��وي��ة ف��ي دائ���رة األرص���اد 
اجلوية بالهند، امس  األربعاء، 
ان إعصار »ميكونو« سيشتد 

إلى ما وصفوه بأنه »عاصفة 
هوجاء شديدة للغاية«.

وأض��اف��وا أن اإلع��ص��ار اآلن 
على بعد 670 كيلومترا قبالة 
س��اح��ل ص��ال��ة، وه��ي مدينة 
س��اح��ل��ي��ة ع��م��ان��ي��ة جنوبية 
بالقرب من حدود السلطنة مع 

اليمن.
ويتوقع خبراء األرص��اد أن 

تصل العاصفة إل��ى الساحل 
ص��ب��اح ال��س��ب��ت، ح��ي��ث تصل 
س���رع���ة ال����ري����اح إل����ى 180 

كيلومترا في الساعة.
وأعلنت السلطات في سلطنة 
عمان أنها مستعدة لوصول 
العاصفة إلى األرض، محذرة 
من أنها قد تتسبب في فيضانات 

وأضرار في املنازل.

اكتشاف  دواء ضد اإلكزميا 
يظهر فعالية بعالج  املرض

بينت جت��رب��ة سريرية فعالية دواء 
يحقن عادة ملعاجلة اإلكزميا، في التخفيف 
من أع��راض الربو، بحسب نتائج قاطعة 

نشرت االثنني املاضي.
وح��ص��ل ع��ق��ار دوب��ي��ل��وم��اب امل��ع��روف 
جتاريا باسم »دوبيكسنت« من تصنيع 
مجموعة »ريجينيرون« على إذن بتسويقه 

سنة 2017 في الواليات املتحدة.
وشارك في هذه الدراسة أكثر من 2000 
شخص يعانون من ربو متوسط إلى شديد 
احل���ّدة. وه��م حصلوا على حقنة بجرعة 
200 إلى 300 ميليغرام كل 15 يوما ملدة 
سنة. وكانت النتيجة جد ملحوظة، فأزمات 
الربو اخلطرة جدا انخفضت إلى النصف 
تقريبا، وف��ق م��ا ج��اء ف��ي ال��دراس��ة التي 
نشرتها مجلة »نيو إنغلند جورنال أوف 

ميديسن«، بحسب فرانس برس.
وس��اه��م ه��ذا ال���دواء ف��ي التخفيف من 
األعراض األكثر خطورة وحتسني الوظيفة 
التنفسية، وه��و أم��ر مهم، إذ إن املرضى 
ي��ع��ان��ون م��ن ح��ال��ة مزمنة تلحق ض��ررا 
ب��رئ��ات��ه��م ع��ل م���دى ال��س��ن��وات، بحسب 

األطباء.

ذك��ر وكيل الكاتب األمريكي فيليب روث 
أنه توفي عن عمر ناهز 85 عاما، وقال وكيله 
األدب��ي أن��درو ويلي أن روث توفي في مدينة 
نيويورك في الساعة 10:30 مساء الثاثاء 
بالتوقيت احمللي متأثرا بإصابته بفشل القلب 

االحتقاني.
ألف روث أكثر من 30 كتابا، بينها مذكرات 
عام 1991 حتمل اسم )باترميوني(، والتي 
تناولت عاقته املعقدة ب��وال��ده ون��ال عنها 

جائزة دائرة نقاد الكتب الوطنية.

وف��ي سنواته األخ��ي��رة، حت��ول روث إلى 
أزم��ات منتصف العمر الوجودية واجلنسية 
دون أن يتخلى عن التزامه باستعراض أسرار 
النفس، مثل اخلزي واإلح��راج، ولكن عادة ما 

خرج ذلك مصحوبا بجرعة كبيرة من الدعابة.
وبعد 50 عاما م��ن الكتابة ق��رر روث أن 
رواي��ت��ه )نيميسيز(، التي ألفها ع��ام 2010 
وحتكي قصة عن تفشي شلل األطفال في حي 
نيوارك الذي نشأ فيه بنيوجيرزي، ستكون 

األخيرة له.

وفي 2017 نشر مجموعة مقاالت وأعمال 
غير روائية كتبها بني 1960 و2013.

وأش��ه��ر أع��م��ال روث رواي��ت��ه )بورتنويز 
كمبلينت( التي ألفها ع��ام 1969 وتناولت 
حياة شاب يهودي ينتمي للطبقة الوسطى في 

نيويورك.
وأول ما نشره روث كان مجموعة قصص 
قصيرة حتمل اس��م )ج��ودب��اي كولومبوس( 
وف��از عنها بجائزة جائزة دائ��رة نقاد الكتب 

الكاتب األميركي فيليب روثالوطنية.

أمطار سقطت على قطاعات في سلطنة عمان

ق���ال م��س��ؤول��ون ف��ي قطاع 
ال��ص��ح��ة، إن ع��ش��رة أش��خ��اص 
الق��وا حتفهم في جنوب الهند، 
بسبب فيروس نادر ينتشر عن 
طريق خفافيش الفاكهة، وميكن 
أن يسبب أع��راض��اً تتشابه مع 

اإلنفلونزا ويسبب تلفاً في املخ.
وأض��اف��وا أن ه��ن��اك حالتني 

أخريني على األقل حتت املتابعة.
ومي���ك���ن أن ي��ش��ك��ل تفشي 
األمراض املعدية حتدياً في ثاني 
أكبر بلد في العالم من حيث عدد 
ال��س��ك��ان، حيث ي��ك��ون التحكم 
وم��راق��ب��ة ال��ع��دوى ضعيفة، ما 
يؤدي إلى مئات الوفيات سنوياً 
من أمراض مثل حمى الدنك التي 

تنقلها بعوضة.
وال ي��وج��د ل��ق��اح للفيروس 
)نيباه( ال��ذي تفشى في والية 

كيراال.
وتقول منظمة الصحة العاملية 
إن���ه مي��ك��ن أن ي��س��ب��ب ال��ت��ه��اب 
ال���دم���اغ. وال��ع��اج امل��ع��ت��اد هو 

تقدمي الرعاية التي تدعم صحة 
املصابني.

وذك���رت كيه كيه شاياجا 
وزيرة الصحة في الوالية أن أول 
حالة وفاة حدثت يوم اجلمعة في 

منطقة كوزيكودي.
وم����ن ب���ني 18 مت فحصهم 
الستكشاف وج��ود الفيروس، 

تبني إصابة 12 شخصاً حسبما 
قالت الوزيرة.

وق���ال ي��و إف خوسيه وهو 
مسؤول حكومي محلي إن ثاثة 
من الضحايا، وهم أفراد من نفس 
العائلة، يشتبه ف��ي إصابتهم 
بسبب خفافيش ف��ي بئر قرب 

منزلهم.

خفاش يحمل فيروسًا نادرًا
10 في الهند   يتسبب بوفاة 

ي����رى ال���رج���ل ال����ذي ط���ّور 
ال��س��ي��ارات الكهربائية وأعلن 
ع��ن م��ش��روع استعمار املريخ 
مع العقد املقبل، أن السيارات 
ال��ط��ائ��رات ال مستقبل لها، بل 

تشكل خطراً على البشرية.
وقال إيلون ماسك إنه ال يحب 
السيارات الطائرات، ويرى أن 
املستقبل في السفر حتت األرض 

وليس في السماء.

ويعرف عن ماسك، املخترع 
واملستثمر الشهير، دوره في 
ت��ش��ك��ي��ل م��س��ت��ق��ب��ل امل��رك��ب��ات 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، واس��ت��ك��ش��اف 
الفضاء، وث��ورة األن��ف��اق التي 
من شأنها أن تضم أنظمة نقل 
ع��ال��ي��ة ال��س��رع��ة وت���ع���رف ب� 

»هايبرلوب«.
وكان ماسك يتحدث في حفل 
خاص بشركة احلفر التابعة له، 

ضمن مشاريع الهايبرلوب، يوم 
اخلميس، عندما أوضح ملاذا أن 
السيارات الطائرة سوف تصبح 

مشكلة أكثر من قيمتها.
وقال ماسك إن أكبر مخاوفه 
ه���ي ال��ض��وض��اء واإلزع������اج، 
وإمكانية حتطم هذه السيارات 
الطائرة في أي حلظة، أو سقوط 
جزء مكسور منها، ما يترتب عنه 

إصابة شخص ما على األرض.

السيارات الطائرة تشكل خطرا على البشرية

فيروس نادر يضرب املخ

85 عاما وفاة الكاتب األميركي الفائز بجائزة بوليتزر فيليب روث عن 

السبت واليمن  ُعمان  يضرب  العرب  بحر  إعصار 


