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كــلــمــة �ــصــادقــة.. خلـــر  الــكــويــت
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 في الصـميم
وزير املالية ينفي وجود دراسة للبنك الدولي بأن الكويت يتسرب 
من أموالها مبلغ 650 مليون دينار كـ »رشاوى«.. ما يحتاج سيد أنس 
راجــع التحويالت في البنوك وستعرف مصدر األمــوال التي حتول 
وإلى أين تذهب.. جميع دول العالم وبال استثناء تعاني من مشكلة 
العموالت التي تنهب من أموال الشعوب وتودع في أرصدة املتنفذين.. 
رؤساء دول مثل كوريا والبيرو وفنزويال متت محاسبتهم وأودعوا 

السجون النهم لم يجدوا من يغطي عليهم من اجل املنصب.. 
ومن يعتبر الشعب غبي وسينسى!!

shksbeer_q8@   ال�صاعر �صك�صبر
اشغال الشعوب باالزمه أكثر من الالزم عن طريق االعالم الغير اخالقي ، 

أشد وطأه من اختالف احلكومات من بينها ،، هذه امور التعود كما كانت ..

dralghanim@  د.عبدالـله الغامن
في ١٩٩٠ بادرت دول اخلليج لدعم بقاء الكويت في ٢٠١٧ بادرت الكويت 
لدعم بقاء منظومة اخلليج نسأل الله كما جنح اخلليج باألمس أن تنجح الكويت 

اليوم

ensankuw@   عبد املح�صن مو�صوي
الفن في الدول العربية ليس رسالة .. الفن في الدول العربية لسان النظام 

.. #حقيقة

Ahmedmig76@  دروازة م�رشف
#سيلفي موقف الكويت معروف متاما ملن سأل ...إال ان الكويت دولة 
عريقة وجذورها ضاربة في الديبلوماسية والقفز علي اجلراح والتعالي عن 

الصغائر ..

binnahar85@  د. نايف بن نهار
أزمة اخلليج بدأت أزمًة سياسية، وحني طالت حتّولت إلى أزمة أخالقية. 

واستمرارها ال يعني إال استمرار حرق ما بقي في رصيدنا األخالقي.

أعلى مد

13:30
03:42

أدنى جزر

07:59
20:55

الطقس

البحر

مواقيت

الصالة

الصغرىالعظمى

4634

عشاءمغربعصرظهرشروقفجر

 03:1304:4911:4903.2306.50 08:22

7 جينات وراثية  اكتشاف 
مرتبطة مبخاطر األرق 
واضطراب النوم املزمن 

اكتشف فريٌق من الباحثني من جامعة فــراي في 
أمستردام في هولندا وجود 7 جينات مرتبطة مبخاطر 
األرق، أو اضطراب النوم املزمن، مثل القلق واالكتئاب 
والعصبية والشعور بقلة الراحة بعد دراسة عينات 

من نحو 113 ألف شخص لتحديد اجلينات السبعة.
 واستخدم الباحثون ما يعرف باسم نهج دراسة 
االرتــبــاط على نطاق اجلينوم )GWAS(- وهي 
تقنية يتم فيها مسح كميات كبيرة مــن البيانات 
اجلينية معاً، لتحديد األمنــاط التي ميكن أن ترتبط 

مع سمة ما.
وتبنينَّ وجــود 7 جينات شائعة بني األشخاص 
الذين يعانون من األرق دون غيرهم، وهــذا يعني 
أن األرق ليس شيئاً ذهنياً وحــســب، بــل مرتبطاً 
باجلينات، وذلك بحسب الدراسة التي نشرتها مجلة 

»ناتشر جينيتكس« العلمية.
 وأبرز تلك اجلينات، جينات البحث، املسؤولة عن 
بعض العمليات البيولوجية األساسية، من إنتاج 
ــه« من احلمض  احلمض الــنــووي الريبي »آر إن إي
النووي )DNA transcription(، وطريقة اتصال 

.)exocytosis( اخلاليا مع بيئتها
وكذلك جني MEIS1، املرتبط بالفعل باثنني من 
اضطرابات النوم، من حركات األطــراف الدورية في 

.)RLS( ومتالزمة الساق القلقة )PLMS( النوم

الديناصورات هيمنت 
على العالم بفضل 
الثورات البركانية!

ــدت دراســـة جديدة  وج
أن الديناصورات هيمنت، 
وحققت انتشارا كبيرا على 
األرض ملرة واحدة في هذه 
احلــيــاة، بسبب الــثــورات 
البركانية التي أدت إلى 
ــــواع عــديــدة  انـــقـــراض أن

بشكل جماعي. 
ــون  ــث ــاح ــب وفـــحـــص ال
احملتوى الزئبقي للصخور 
التي يرجع تاريخها إلى 
نهاية العصر الترياسي 
ــي، حــيــث ظهر  ــالث ــث أو ال
ــور األول في  ــاص ــن ــدي ال
العالم قبل حــوالــي 200 
مليون سنة، والــذي سبق 
العصر اجلــوراســي، حني 
أصبحت الــديــنــاصــورات 
من األنـــواع املهيمنة على 

األرض.

اكتشاف كنز نازي داخل غرفة سرية  في األرجنتني
عثرت الشرطة األرجنتينية 
على أكبر مجموعة مــن القطع 
األثرية النازية في تاريخ البالد، 
ــي منزل  ـــل غــرفــة ســريــة ف داخ
بالقرب مــن العاصمة بوينس 

آيرس. 
وعثر على 75 قطعة في منزل 
هاو جلمع التحف بحي »بيكار«، 
في الضاحية الشمالية للعاصمة 
األرجنتينية، وتقول السلطات 
إنــهــا تشتبه فــي أن املجموعة 
التي عثر عليها أصلية، وتعود 
لــنــازيــني رفيعي املــســتــوى في 

ـــرب العاملية  أملــانــيــا خـــالل احل
الثانية.

ـــــــــرة األمـــــن  وقـــــالـــــت وزي
األرجنتينية، باتريسيا بولريتش، 
لوكالة أنباء أسوشيتيد برس، 
اإلثنني 19 يونيو، إن »حتقيقاتنا 
األولية تشير إلى أن هذه القطع 
أصلية«، مشيرة إلــى أن العديد 
من القطع التي مت اكتشافها كانت 
مصحوبة بصور قدمية، »وهذه 
ــراض،  طريقة لتسويق تلك األغ
وتبني أنها كانت تستخدم من 
قبل الفوهرر )كلمة أملانية تعني 

القائد( هتلر، وهناك صور له مع 
القطع التي اكتشفت«.

ومــن بني القطع املخيفة التي 
عثر عليها، ألعاب تقول بولريتش 
ــت تــســتــخــدم لــغــرس  ــان ــا ك ــه إن
النازية في عقول األطفال، فضال 
عــن متــثــال للنسر الــنــازي فوق 

صليب معقوف.
وأضافت بولريتش أن الشرطة 
حتاول معرفة كيفية دخول هذه 
القطع األثــريــة إلــى األرجنتني، 
لتخبأ في غرفة سرية خلف مكتبة 

في املنزل.

ــزل  ــن وقــــد متـــت مــداهــمــة امل
والــعــثــور عــلــى هـــذه املجموعة 
الكبيرة من القطع األثرية النازية، 

في 8 يونيو.
وتطرح الفرضية األساسية 
بــني احملققني وأعــضــاء الطائفة 
اليهودية باألرجنتني، أن نازيا أو 
نازيني رفيعي املستوى جلبوها 
معهم إلى األرجنتني عقب احلرب 
العاملية الثانية، إذ أصبحت البلد، 
ـــذاك، ملجأ  اجلــنــوب أميركية آن
ملجرمي احلــرب الفارين، مبا في 

ذلك بعض النازيني املعروفني.

متثال نصفي ألدولف هتلر

للقاح  واعدة  جتارب  إجراء  يعتزمون  باحثون 
جديد خلفض الكوليسترول في الدم

يستعد باحثون إلجراء اختبارات على البشر للقاح 
مخفض للكوليسترول يهدف لتفادي اإلصابة بأمراض 
القلب. وذكرت »بي بي سي« أن الباحثني بجامعة فيينا 
لعلوم الطب يختبرون مدى سالمة العالج التجريبي 
على 72 متطوعا. ويعمل اللقاح اجلديد على منع 
الرواسب الدهنية من سد الشرايني.  ومن شأن العقار 
أن يوفر للمرضى بديال لتناول أقراص يوميا لتقليل 

احتمال اإلصــابــة بالسكتات والــذبــحــات واألزمـــات 
القلبية.  ومت التأكد من جناح جتارب هذا اللقاح على 
الفئران، لكن من املتوقع أن يستغرق جتريبه سنوات 
عــدة للتأكد من أنــه آمــن وفعال لالستخدام اآلدمــي.   
وأضــاف العلماء أنه حتى إذا صار اللقاح متاحا، في 
غضون سنوات، ال ينبغي أن يصبح مبررا لإلقالع عن 

ممارسة الرياضة، وتناول األطعمة الغنية بالدهون.

املستشفى شارك في مؤمتر معرض الكويت للخدمات الصحية 

»املواساة اجلديد« حصل على تصنيف
 جديد سيتم الكشف عنه قريبًا

شــارك مستشفى املــواســاة  اجلديد في مؤمتر 
اخلدمات الصحية. و قدمت مدير تطوير األعمال 
والتسويق باملستشفى علياء السيد محاضرة عن 
التميز والتفرد وحصد مستشفى املواساة اجلديد 
تصنيفاً جــديــداً سيتم الكشف عنه خــالل الفترة 
املقبلة فيما يخص سالمة املرضى وجودة الرعاية 
الصحية ليضيف املستشفى تصنيفاً عاملياً إلى 

سجل  اجنازاته .«
وقالت السيد إن ما حتقق  للمستشفى املواساة 
مــن جنــاحــات فــي مجال حتسني سالمة املرضى 
وجودة الرعاية الصحية باإلضافة إلى املسؤلية 
ــاً وحــافــزاً  ــع اإلجتماعية لــلــشــركــات، يشكل داف
الستمرارية جــودة خدماتنا التي نوليها  لنوفر 
لعمالئنا أجود خدمات الرعاية الصحية مبعاييرها  

العاملية.
وأشـــارت إلــى أن احملــاضــرة تضمنت احلديث 
ـــازات املستشفى للحصول على جتديد  عــن إجن
اإلعتمادات الدولية » اللجنة الدولية املشتركة 
»اإلعتماد األميركي »«JCI« واإلعتماد الكندي 
“ACI”جلودة الرعاية الصحية وبالدرجة املاسية، 
ــى مشاركة املستشفى الــدائــمــة في  بــاإلضــافــة إل

الفعاليات التي تسهم في خدمة املجتمع باإلضافة 
إلى تواجد املستشفى في جميع القطاعات املختلفة 

لنشر الوعي بني أفراد املجتمع » قطاعات البنوك، 
الوزارات احلكومية، املدارس واجلامعات مبختلف 
نشاطتها باإلضافة إلى الشركات اخلاصة«، حيث 
نؤمن مبسؤوليتنا جتاه املجتمع وأن مسؤوليتنا 
األســاســيــة هــي رعــايــة املــرضــى وأســرهــم فــي كل 
وسيلة ممكنة فيما يتعلق بالصحة، وهذا سيؤدي 
إلى خلق الوعي حول الوقاية وإشراك املجتمع في 
فهم الفرق بني عالج املرض والوقاية من األمراض 

من خالل برامج الصحية والنصائح الطبية.
وباإلضافة إلــى التوسع امللحوظ فقد جنحت 
مستشفى املواساة اجلديد في الوصول إلى الهدف 
املتمثل بوجود عيادات في جامعة اخلليج واجلامعة 
األمريكية. وهذا فخر للمستشفى الذي يعتبر أن هذا 

الوجود سيكون عالقة جيدة مع املجتمع.
وأضافت السيد أن وجــود مستشفى املواساة 
اجلــديــد  وهــو املستشفى الــرائــد في مجال جودة 
اخلدمات الصحية  بني نخبة من املتخصصني في 
مجال جــودة  الرعاية الصحية وسالمة املرضى 
من الكويت ومن مختلف دول العالم، يؤكد دوماً 
سعي املستشفى احلثيث علتحقيق أعلى مستويات 

اجلودة املطلوبة.

علياء السيد خالل احملاضرة


