
www.alwasat.com.kwرئيس التحرير: عـدنان محمد الوزان8 �صفحات 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

 في الصـميم
  حسناً فعلت وزارة األوق��اف بالسماح بإقامة صالة اجلمعة في 
1000 مسجد في جميع مناطق الكويت، وه��و ق��رار صائب يحقق 
الشروط الصحية التي أقرها مجلس ال��وزراء وعلى رأسها التباعد 
االجتماعي، وإحضار سجادة صالة خاصة وااللتزام بالكمام .. وفتح 
هذا العدد  ليكفي األعداد الكبيرة التي تأتي للصالة .. اعتراض البعض 
على حتقق اجلمعة باألعداد الكبيرة، األمر فيه سعة، فال ضرر وال 
ضرار في الدين.. واستنادا على فتوى األوق��اف، حترم الصالة على 
املصابني ويأثمون في حالة احلضور .. تقصير اخلطبة وتوحيدها 
ورفع املصاحف وإغالق احلمامات وأماكن الوضوء حتما سيخفف من 
انتشار الوباء .. حفظ الله الكويت وأهلها والقاطنني فيها من كل مكروه 

وأزال عنهم القمة والبالء إنه سميع مجيب !

  

@Alwasatkuwait

Retweet

zgp4chY4LtskLI@ الكويت اول واخرا .طالل
لبنان دول��ه انتفض شعبها تناشد مساعدتها. نحن مواطنني 
ومواطنات ابناء الكويت ايضا نعتبر دوله داخل بيت كل فرد انتفض 
ابنائه داخل بيته لعدم قدره االب او االم تلبيه احتياجاتهم ومتطلباتهم 
بسبب القروض املتراكمه لذالك نحن ابناء هذا الوطن نناشد مساعدتنا 

بأسقاط القروض حتى ننعم باحلياة الكرميه

ghunaimalzu3by@ م.غنيم الزعبي
لست وح��دي ال��ذي طالب بل غيري الكثير راح من عمر أطفالنا 
٤ أشهر ال طالوا سما وال أرض..ك��ان بإمكانه إنهاء العام الدراسي 
وقتها واآلستفادة من هذه الشهور الضائعة في تهيئة الطلبة واألهالي 

واملدارس للتعليم عن بعد للفصل األول للسنة القادمة..

corona_kw@ موقع كورونا امل�صتجد يف الكويت
انخفاض معامل انتشار الوباء في الكويت R0من ١.٠٥ )امس( الى 

٠.٩٤ )اليوم(. 
القيمة اصبحت اقل من ١ )بقليل( وهذا يعني اننا دخلنا مجدداً في 

مرحلة انحسار الوباء. 
احلذر وااللتزام بعدم اخلروج من البيت اال للضرورة واجب 

_The0Truth@ اإميان جوهر حيات
ماذا سنورث ابنائنا؟

قضايا فساد متراكمة متورط بها بعض املسؤولني اللي من 
املفترض دورهم هو حماية البلد.

تدني مستوى النقاش واستخدام ألفاظ بذيئة وقبيحة ال تدل اال على 
االفالس وعدم وجود احلجج.

تراجع ملحوظ وتناقض في التصريحات وتخبط بالقرارات ال يدل 
إال على عدم وجود رؤية سديدة لهذا البلد

AbdussalamAlshehri @Abdussalam007
ال يحق جلهة اإلدارة حفظ شكوى اخلطأ الطبي حتى لو رأت 

انتفاءه، فاملنظم منح االختصاص للهيئة الصحية الشرعية فقط.
عند ص��دور ق��رار احلفظ تقدم بدعوى إلغاء القرار لدى احملاكم 
اإلدارية كما ميكنك التقدم ببالغ لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إذا 

رأيت أن جهة اإلدارة قامت بتفسير النظام لصاحلها.

DrAlnefisi@ د. عبداللـه النفي�صي
أص��در مفتي سلطنة عمان بياناً قوياً يؤيد فيه حتويل معلم آيا 
صوفيا إلى مسجد . ولعلم املتابعني  فإن أوروب��ا حّولت سابقاً عدة 
مساجد تاريخيه كبيره إلى كنائس  وإليك تفاصيلها:  مسجد قصر 

احلمراء في غرناطه ) اآلن كنيسة سانتا ماريا (.  

SalahAlelaj@ �صالح العالج
ناطر اشوف نهاية موضوع غسيل االموال ، اذا السالفة سهووود 

و مهوووود
وبراءات و اوراقهم سليمه ، نروح  نشوف الطريقة اللي سووها ، و 

ï نغسل نفسهم دام » اوضاع البلد » تسمح

captinassamykwt@ كابنت ع�صام املذن
سمو الرئيس تطالب دائما بأن الشعب يعينك ويكشف الفساد 

وسموك اليعطى إهتمام ألى نداء او مقابله ألى مواطن .
سمو الرئيس كالمك وتصريحاتك تخالف أفعالك ولعلمك بعض 
ملفات الفساد التقبلها اجلهات املختصه وحتفظها بدون سبب ولن 

تختلف عن من سبقوك
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أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن شراكة 
جديدة مع مجموعة »في بي إس« للرعاية 
الصحية املتخصصة في تقدمي الرعاية 
الصحية املتكاملة في أبوظبي، لتوفير 
خطة متكاملة لتطبيق التدابير االحترازية 
ف��ي مواجهة ف��ي��روس ك��ورون��ا )كوفيد 
– 19( وضمان سالمة موظفي املتحف 

وزواره.
وق��ال مانويل راباتيه، مدير متحف 
اللوفر أبوظبي: »اللوفر أبوظبي متحف 
لراحة النفس والعقل، وفيما ُنعيد فتح 

أبوابنا من جديد أمام الزوار، نحرص على 
أن نقّدم لهم جتربة آمنة قدر اإلمكان. لذا، 
ستوفر لنا مجموعة في بي إس في إطار 
هذه الشراكة املوارد واخلبرة الضرورية 
التي تسمح لنا باحلفاظ على بيئة صحية 

وآمنة ملوظفينا وزوارنا على حد سواء«.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور شمشير 
فاياليل، الرئيس التنفيذي والعضو 
املنتدب ملجموعة ف��ي ب��ي إس للرعاية 
الصحية: »فخورون بهذه الشراكة مع 
متحف اللوفر أبوظبي، أحد أبرز املواقع 

الثقافية ف��ي اإلم���ارة وستحرص »في 
بي إس« ومستشفى برجيل على تقدمي 
البيئة األكثر أمناً لزوار املتحف وموظفيه، 
فإعادة فتح أبواب املتحف تشير إلى مدى 
فعالية االستراتيجية التي اتبعتها حكومة 
دول��ة اإلم���ارات في التعامل مع كوفيد- 
19، وعملت املجموعة بشكل وثيق مع 
الهيئات احلكومية والصحية منذ انتشار 
الفيروس للحد من انتشاره، وسنحرص 
على تسخير خبراتنا ومواردنا لنضمن 

لزوار املتحف وموظفيه جتربة آمنة.«

حيوان »الالما« قد يحمل 
سر عالج »كورونا«!

في اإلمارات.. مشروع بحثي 
يكشف عن طفرات جينية 

للصمم الوراثي

– أبوظبي« يفتح أبوابه  »متحف اللوفر 
ببيئة آمنة في مواجهة »كورونا«

متحف اللوفر أبوظبي

أعلن مركز دعم البحوث الطبية - أحد مراكز جائزة 
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية - عن 
اكتشاف طفرات جينية مسؤولة عن الصمم الوراثي لدى 
عائلتني إماراتيتني مصابتني بالصمم الوراثي، من خالل 
مشروع بحثي مقدم من الباحث الدكتور عبد العزيز 
التليلي، من جامعة الشارقة، وهو من املشاريع البحثية 
التي مت متويلها في ال��دورة التاسعة للجائزة، ونشرت 
نتائجه في املجلد ال�13 من العدد الثاني ملجلة حمدان 

الطبية لعام 2020.
وتقدم الدكتور عبد العزيز تليلي بالشكر جلائزة 
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية وألعضاء 
اللجان العلمية التي اختارت املشروع البحثي ليكون 
ضمن البحوث التي مت متويلها من قبل اجلائزة، مؤكداً 
أن الهدف من هذا املشروع هو اكتشاف الطفرات اجلينية 
املسؤولة عن الصمم الوراثي لدى عائلتني إماراتيتني 
مصابتني باملرض حيث مت من خالل عدة مراحل متثلت 
األول��ى منها في أخ��ذ مجموعة عينات لعاب من أف��راد 
العائلتني ومن 107 أشخاص مصابني بالصمم الوراثي 
ومن 100 فرد من املجتمع اإلماراتي ليست لهم أعراض 
فقدان سمع منوها بأنه مت في املرحلة الثانية دراس��ة 

العينات من العائلتني والعينات األخرى.
وفي املرحلة الثالثة، مت استخدام العديد من تقنيات 
البيولوجيا احليوية واملعلوماتية احليوية، لتحليل 
البيانات الضخمة التي مت احلصول عليها، وتكلل مجهود 
الفريق البحثي باكتشاف طفرتني جديدتني تسببان 

تغييراً خطيراً في الربط الطبيعي لإلكسومات.
وأض��اف أنه هذه هي امل��رة األول��ى التي يكتشف فيها 
مسؤولية هاذين اجلينني في منطقة الشرق األوس��ط 
عن الصمم الوراثي وذلك بتحديد طفرتني جديدتني على 
املستوى العاملي، ومن املتوقع ان تفتح نتائج هذا البحث 
آفاقا بحثية جديدة من شأنها التأثير إيجابيا على مرضى 

الصمم الوراثي.

كشفت جتارب علمية جديدة أن األجسام املضادة 
امل��أخ��وذة م��ن دم ح��ي��وان ال��الم��ا ق��د ت��ك��ون العالج 
ال��س��ح��ري ل��ف��ي��روس س���ارس- CoV-2 املسبب 

لفيروس كوفيد 19.
ووف��ق��اً للعلماء تنتج ال��الم��ا، وك��ذل��ك اجلمال 
واألل��ب��ك��ة، أجساماً م��ض��ادة صغيرة ج���داً، تسمى 
األجسام النانوية، وهي نسخ مصغرة من األجسام 

املضادة التي تصنعها أجهزة املناعة البشرية.
ووج���دت ال��ت��ج��ارب املعملية أن ه��ذه األج��س��ام 
املضادة الطبيعية ميكن تكييفها لتحييد الفيروس 
التاجي عن طريق محاصرة “بروتني السنبلة” الذي 
يلعب دورا مركزيا في دخول فيروس كورونا إلى 

اخلاليا البشرية.
وال يزال البحث في مرحلة مبكرة للغاية ولكنه 
شهد ت��ط��وراً سريًعا، حيث كثف األك��ادمي��ي��ون في 
معهد روزاليند فرانكلني بجامعة أكسفورد جهودهم 
ما ساهم في تقليص املدة الزمنية التي يستغرقها 

البحث عادًة من عام إلى 12 أسبوًعا فقط.
ويعتقد الباحثون أن األجسام النانوية املشتقة من 
الالما ميكن أن يتم تطويرها لتكون عالجا لإلنسان 

املصاب بحالة حادة من  كوفيد 19.

في روسيا.. »موظفة«
آلية تساعد في احلد

من البيروقراطية
ب��دأ إنسان آل��ي على شكل موظفة إداري��ة تقدمي 
اخلدمات للجمهور في سيبيريا. وتخدم املوظفة 
اآللية، ذات الشعر األشقر الطويل والعينني البنيتني، 
الزبائن في مدينة بيرم التي تبعد 1100 كيلومتر 

شرقي موسكو.
وهي تساعد فقط حتى اآلن في إص��دار شهادات 
احلالة اجلنائية وشهادات بعدم تعاطي املخدرات 

املطلوبة في روسيا إلمتام أي معامالت قانونية.
وقالت الشركة التي نفذت مشروع بروموبوت إنها 
صممت اإلنسان اآللي بحيث يشبه أي امرأة روسية 
عادية وإنها توصلت إلى مالمح الوجه عن طريق 

الذكاء االصطناعي بتحليل مالمح آالف النساء.
وتابعت الشركة أن املوظفة اآللية، التي ترتدي 
ال��زي الرسمي للهيئة التي تعمل بها، وهو قميص 
أبيض وحلة بنية، ميكنها عمل أكثر من 600 تعبير 
بالوجه وذل��ك بتحريك عينيها وحاجبيها وفمها 

وعضالت وجهها املغطاة بجلد صناعي.

إرسل كلمة  »اشتراك«


