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في الصـميم
م����ازال ال��ن��ظ��ام ال��س��وري وال���روس���ي وامل��رت��زق��ة من
امليليشيات املوالية له يقصفون الشمال السوري بكل
وحشية من دون أي أم��ل إليقاف احل��رب ..سقوط آالف
األبرياء من املدنيني ودمار املنطقة التي حتولت إلى خراب
كامل ودول العالم واملنظمات اإلنسانية نائمون دون أي
ح��راك ..التطهير العرقي ألهل السنة متهيدا ً إلقامة دولة
علوية هدفهم غير املعلن ..كل العرقيات والطوائف جتد من
ينصرها إال أهل السنة..
حسبنا الله ونعم الوكيل!!

مارينا سوق شرق

شاهدت ابنها «املتوفى» يطرق
الباب فأصيبت بانهيار عصبي!

أصيبت السيدة الروسية أنتونينا ميخائيلوفنا
( 62عامًا) ،بانهيار عصبي بعدما شاهدت ابنها
«املتوفى» يطرق باب منزلها ،علما أنها تعرفت
إلى جثة بعد اختفائه ،وأكدت للشرطة أنها تعود
البنها.
وفي ذلك احلني نظمت زوجته وابنته جنازة
ل��ه ،تلتها عملية ح��رق اجلثة .لكن بعد أربعة
أشهر توجهت أمه لتفتح الباب بعدما سمعت أحدا
يقرعه بشكل متتالٍ  ،ففوجئت بابنها «املتوفى»
واقفا أمامها بلحمه ودمه ،وفقا ملا نقلته «روسيا
اليوم» عن موقع «مترو» البريطاني.

خرائط غوغل تضيف ميزة
ملساعدة مدمني املخدرات

جدير بالذكر أن كونستانتني الذي كان يعمل
في القواعد البحرية ،اختفى ملدة ستة أيام قبل أن
تتصل أمه بالشرطة.
وبعد ظهور ابنها اتصلت السيدة ميخائيلوفنا
بالشرطة واع��ت��ذرت ع��ن التشخيص اخلاطئ
للجثة ،قائلة :إنها كانت حزينة ومستاءة جدا
في ذلك الوقت .ثم أضافت« :اجلثة كانت شبيهة
كثيرًا بابني».
وع��ن��دم��ا س��أل��ت ال��ش��رط��ة ال��رج��ل ع��ن سبب
اختفائه ،رد قائال« :كنت بحاجة لقضاء الوقت مع
نفسي وللتفكير مبا أريد أن أفعل في احلياة».

طبية في ح��االت ال��ط��وارئ ،وال��ذي في إمكانه
إنقاذ ممن تعاطوا جرعات زائدة من املخدرات.
وذك��رت «غوغل» أن ما دفعها إلط�لاق هذه
امليزة اجلديدة في تطبيقها للخرائط ،هو أنها
شهدت ارتفاعا كثيفا في أع��داد الناس الذين
يبحثون على أدوية للعالج من املخدرات ،عبر
محرك بحثها الشهير .ومي��وت أكثر من 130
شخصا كل يوم في الواليات املتحدة ،بسبب
تعاطيهم جرعات زائ��دة من امل��واد األفيونية،
وفقا ملراكز السيطرة على األم��راض والوقاية
منها.

أعلنت شركة «غوغل» األمريكية ،اخلميس
امل��اض��ي ،أن��ه��ا أض��اف��ت أدوات إل��ى التطبيق
اخلاص بخرائطها ،ملساعدة الناس على التعافي
من إدمان املخدرات.
وق��ال��ت الشركة إن��ه��ا تطلق م��ي��زة جديدة
ل��ـ»خ��رائ��ط غ��وغ��ل» ،تساعد األش��خ��اص أين
يذهبون حلضور أكثر م��ن  83أل��ف اجتماع
للشفاء من املخدرات.
كما أضافت «خ��رائ��ط غوغل» أداة جديدة
أخرى ،تساعد مدمني املخدرات في العثور على
«نالوكسون» ،وهو دواء يتم منحه دون وصفة

اكتشاف خاليا
غامضة خطرة
في جسم اإلنسان

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب م�ؤمنة بالق�ضاء والقدر
تتقدم �أ�سرة جريدة

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

عائلتي ال�صباح والغامن
لوفاة املغفور لها ب�إذن اهلل

�شيخة يو�سف �سلمان الغامن

�أرملة ال�شيخ  /نا�صر حممد ال�سلمان ال�صباح
�سائلني العلي القدير �أن يتغمد الفقيدة
بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته

اكتشف علماء من الواليات املتحدة خاليا غامضة
خطرة في جسم اإلنسان ،قادرة على العمل كنوعني
من اخلاليا ميكن أن تسبب النوع األول من السكري .
ويفيد موقع  ،Live Scienceبأنه وفقا للباحثني
لكل  10آالف من خاليا ال��دم البيضاء توجد سبع
خاليا م��ن ال��ن��وع املكتشف التي أطلقوا عليها «
 Хخلية مناعية» .وميكن أن تلعب ه��ذه اخلاليا
الغامضة دورا كبيرا في تطور االستجابة املناعية
الذاتية .في حال اإلصابة بالنوع األول من مرض
السكري حيث تبدأ منظومة املناعة بتدمير خاليا بيتا
في البنكرياس ،التي تنتج األنسولني .ويلعب مجمع
توافق األنسجة الرئيسي البروتيني ( )HCHدورا
مهما في العملية املرضية.
وهذا املجمع البروتيني موجود على سطح خاليا
املناعة ويرتبط مبستضدات امل��واد الغريبة .بهذه
الصورة تقدم املستضدات خاليا -Тاللمفاوية التي
تبدأ بتدمير اخلاليا املصابة وحتفيز خاليا الدم
البيضاء األخرى ملكافحة العدوى.
كما تبني أن��ه ف��ي ح��ال ال��ن��وع األول م��ن مرض
السكري ،يصبح األنسولني مستضد املادة الغريبة
احملتملة .واتضح إن ارتباط مجمع توافق األنسجة
البروتيني ضعيف باألنسولني ،وهذا من الناحية
النظرية ال يسبب استجابة مناعية قوية.
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@balasfar بدر الأ�صفر
يستحق هذا الزعيم أن يخرج الشعب كله إلستقباله ،وحمد الله
على عودته الى بلده وشعبه معافى ما قدمه ،ويقدمه ،صاحب السمو
لشعبه وأمته قل نظيره ،في عهده احلكمة وال��رخ��اء واالستقرار
استقبال شعبي لسمو األمير

 @akalghanim11عبداللـه خالد الغامن
رفضت الكويت قبل ايام توقيع اتفاقية عدم اعتداء مع ايران أثناء
زيارة ظريف للكويت األخيرة ،فضغطت ايران على العراق أن تقدم
شكوى في مجلس األمن ضد الكويت في قضية فيشت العيج لتجبر
الكويت للرجوع إلى ايران فتتفاوض معها على األساس اآلتي( :توقيع
معاهدة عدم اعتداء ،مقابل ،سحب شكوى العراق)

 @aishaalabdullahعائ�شة العبداللـه
مايضحك ملا تتمسخرون على أشكال الناس .مايضحك ملا تضغط
انسان بظروفه .مايضحك ملا تستخدم ألم اآلخر عشان تثبت خفة
دمك .معاناة الغير وآالمهم وأشكالهم مو مادة للضحك والسخرية.

� @Salnesfسامي عبداللطيف الن�صف
السرطان اح��د األم��راض اخلطيرة املتفشية بالكويت وامل��رض
تراكمي ومرتبط بالبيئة واألكل الخ وقد سبق ان اقترحت علي اكثر
من وزير واقترح علي الوزير احلالي احضار نظام  GICالذي يحدد
املواقع اجلغرافية لإلصابات السرطانية ف يعرف السبب كالقرب من
احملوالت والكيبالت الكهربائية وامللوثات اجلوية !

@Alwasatkuwait

انتقادات الذعة لفستان ميالنيا ترامب في ذكرى  11سبتمبر!

ردود فعل واسعة وانتقادات كثيرة وجهها رواد مواقع
التواصل االجتماعي لزوجة الرئيس األمريكي دونالد
ترامب ،بعد ارتدائها فستانا ،قال البعض إنه يُظهر رسما
ألحد برجي التجارة أثناء تعرضه للهجوم بطائرة في
 11سبتمبر .2001
ونشرت ميالنيا ترامب الصورة على حسابها في
«تويتر» ،بعد أن ارت��دت الفستان املثير للجدل يوم
األربعاء املنصرم في ذكرى هجمات  11سبتمبر ،وأرفقت
الصورة بعبارة« :لن ننسى أبدًا».
ووفق ما نقله أمس موقع «روسيا اليوم» يظهر على
الفستان من اخللف تطريز لشكل مستطيل وعمودي ،مع
نتوء بارز من اجلانب العلوي؛ ما أوحى لكثير من املعلقني
بأنه رسم يجسد أحد البرجني املستهدفني بطائرة.
من جهتها وصفت املتحدثة باسم البيت األبيض،
ستيفاني غريشمان ،تأويالت املتفاعلني مع الصورة
بـ»السخيفة» ،داعية إياهم إلى التركيز على أمور أهم.
وكانت زوج��ة الرئيس األمريكي تعرضت في وقت
سابق النتقادات مماثلة بعد ارتدائها ملعطف كتبت عليه
عبارة« :أنا ال أكترث ..فهل تكترثون؟» ،أثناء زيارتها
فستان ميالنيا ترامب املثير لالنتقادات
ملركز حدودي يقيم فيه أبناء مهاجرين.

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

Retweet

�إدارة الإعالن

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

E-mail: advertising@alwasat.com.kw

�إدارة التوزيع واال�شرتاكات

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

اشتراك األفراد  25د.ك  -اشتراك الوزارات  75د.ك

�إدارة الت�سويق والعالقات العامة

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

E-mail: marketing@alwasat.com.kw

