
100 فل�س ــ  www.alwasat.com.kwرئيس التحرير: عـدنان محمد الوزان12 �صفحة 

الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

النا�صـر: دار الأخبار لل�صحافة والن�صـر 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
اتصال اسماعيل هنية بالالعب اجلزائري فتحي نورين 
ليشكره على موقفه  الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني 
الغاصب لفلسطني واألقصى ، هذا املوقف الشجاع هو موقف 
شعوب العالم اإلسالمي، وال ميكن تغييره بسبب تطبيع 
بعض األنظمة العربية والدليل عزوف الشعب املصري عن 
زيارة فلسطني احملتلة ، اليهود يعرفون أكثر من احلكام الذين 
اعترفوا أن املسلمني يتعبدون الله بقتالهم، وما أكده رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن حتمية قتالهم ، طال الزمان أم 
قصر، لن يطول لهم املقام، فما احتلوه بسبب استغالل قوة 

بريطانيا وخيانة احلكام آنذاك حتماً سيزول ..
َها اَلِّذيَن آَمُنوا إِن َتنُصُروا الَلَّه َينُصْرُكْم َوُيَثِبّْت  »َيا أَُيّ

أَْقَداَمُكْم «.

  

@Alwasatkuwait

Retweet

NaderAlMansour@ نـــادر املــنـ�صـــور
أمتنى من مجلس ال��وزراء منع حصول أعضاء مجالس ادارات 
الشركات احلكومية على مكافآة إن كانت شركاتهم خسرانة.. بعد 

مايصير مكسورة وتبرد..

Hamadmalajmi@ حمد العجمي
صدق النفيسي ملا قال “كرنفال” احد النواب صرح بان الرئيسني 
أصبحوا عبء على الدولة مبؤسساتها وثرواتها ويجب ان يرحالن 
بعدها صرخوا املؤيدين كفو ياكحيالن ! بعد فترة انقلب حال النائب 
واصبح مؤيد لبقاء الرئيسني صاحوا املؤيدين كفو “السياسه فن 

املمكن “ طيب وموارد الدولة ومؤسساتها شلون عليها؟

DrAljeeran@ د. عبدالرحمن اجلران
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فلهذا 
ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت 
وفي كل جزء من أجزاء اخلير، ليحصل له بذلك األجر العظيم، وليتعود 
اإلخالص فيكون من املخلصني، وليتم له األجر، سواء مت مقصوده أم 

ال ألن النيه حصلت واقترن بها العمل

mmmojil@ مها املعجل
من موازين احلياة الرائعة .. قوله كما تدين تدان  ……كلمتان 

بسيطتان ولكن فيهما  العدل كله ..

Dr_HalaKhatib@ هالة اخلطيب
اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده  وأعوذ 
بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده يا رضا الله يا رضا 

الوالدين

Nawaf @bo_l6ooof
العطر في فرنسا يوضع في خزانات فيها مراوح نفاثة ملدة 3 شهور 
كحد ادن��ى لكي تتكسر اجلزيئات الضارة والسامة ويكون صالح 
لالستخدام ، والبعض رووح يصنع العطر بدقايق !! قبل ال تشترون 

انتبهوا  انتبهوا  انتبهوا ..

Hanan_AlHashash@ حنان احل�صا�س
منظر جميل شاهدته أمامي..عجوز  كويتية تسأل شابة هندية 
مسيحية ترتدي سلسلة واضحة معلق بها “صليب” عن اجتاه القبلة 
لتصلي..أخبرتها األخيرة ومن ثم فرشت لها السجادة لتصلي.  مشهد 

جميل للتسامح واالحترام وقبول اآلخر.

Salwa Saeed @Salwa_S_Sa
بعض النواب شغالني أسئلة واقتراحات التودي والجتيب إلضفاء 

مشروعية على استمرارهم في التعاون مع الرئيسني،،
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أعلنت تركيا، أول أمس، اكتشاف 
بقايا مدرسة تعود للقرن الثاني عشر 
املــيــالدي في مدينة )حـــّران( بوالية 

)شانلي أورفة( جنوبي البالد.
ونقلت وكالة )أناضول( التركية 
لألنباء عــن رئيس فريق اآلثــاريــني 
األتــراك ورئيس قسم اآلثــار بجامعة 
)حــــران( محمد أونــــال الــقــول: إن 
مجموعة من اآلثاريني األتراك اكتشفوا 
في أطالل مدينة )حّران( وهي واحدة 

من أقدم املستوطنات في العالم بقايا 
مدرسة تعود للقرن الثاني عشر.

ــق الــتــنــقــيــب ينفذ  ــري وأكــــد أن ف
حفريات فــي املنطقة منذ حــوالــي 8 
ســنــوات موضحا أن أعــمــال احلفر 
والتنقيب أظهرت وجود بقايا ملدرسة 
تشير البيانات أنها ترجع إلى العصر 
الــزنــكــي )دولــــة تــركــيــة حكمت في 
منطقة الهالل اخلصيب ما بني 1127 

.)1250 -

وأوضح أن تاريخ تأسيس املدرسة 
املكتشفة يعود للقرن الثاني عشر 
وأن فريق اآلثاريني يعمل حاليا من 
أجل الوصول إلى املزيد من املعلومات 

حول املدرسة.
وأشار أونال إلى أن فريق اآلثاريني 
متكن كذلك من خالل عمليات احلفر 
والتنقيب من إماطة اللثام عن الكثير 
من بقايا جامعة )حّران( التي تعرف 

كأول جامعة في العالم اإلسالمي.

كندا تكرم مارغريت أتوود 
بصورة على طابع بريد

األعمال املنزلية
مفتاح البقاء بصحة جيدة

في سن الشيخوخة!
ــدت دراســة جديدة أجرتها جامعة سنغافورة أن  أك
األعمال املنزلية قد تكون املفتاح للبقاء بصحة جيدة في 
سن الشيخوخة، وأوضح الباحثون أن األشخاص الذين 
تزيد أعمارهم عن 65 عاًما والذين يقضون الكثير من 
الوقت في األعمال املنزلية يتمتعون بقوة بدنية أفضل، 
ويتحسن ذكاؤهم العقلي، ويكون لديهم حماية أكبر من 

خطر السقوط.
ــام الباحثون  وبحسب جــريــدة “ديلي ميل” فقد ق
باستجواب ما يقرب من 500 مشارك، تتراوح أعمارهم 
بني 21 و 90 عاًما، حول تكرار األعمال الروتينية وأنواع 
ــة “كثافة  النشاط البدني األخـــرى ومت إعطاؤهم درج

األعمال املنزلية”.
ومت تعريف األعمال املنزلية اخلفيفة على أنها غسل 
األطباق ، والغبار ، وترتيب السرير ، والغسيل ، والكي ، 
وترتيب وطهي الوجبات، وشملت األعمال املنزلية الشاقة 
تنظيف الــنــوافــذ، وتغيير الــفــراش، والكنس باملكنسة 

الكهربائية، وغسل األرض، واألعمال اليدوية.
ووجدت الدراسة أن اجلمع بني األعمال املنزلية اخلفيفة 
والثقيلة “مرتبط بوظيفة إدراكية أعلى” بني األشخاص 
الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاًما، ولكن ليس لدى البالغني 

األصغر سناً.
واملتقاعدون الذين شاركوا في املزيد من األعمال املنزلية 
الشاقة حصلوا على درجات أعلى في مدى االنتباه بنسبة 
%14، أما أولئك الذين يؤدون مهاماً خفيفة بانتظام فقد 

اختبروا نتائج أفضل بنسبة %12 في اختبارات الذاكرة.
وفي الوقت نفسه، ميكن ألولئك الذين يؤدون بانتظام 
الوظائف األكثر تطلًبا بدنًيا في جميع أنحاء املنزل الوقوف 

بسرعة أكبر.
وكان لديهم أيضاً درجات توازن وتنسيق أفضل، مما 
يشير إلى أن األعمال املنزلية ميكن أن تساعد في حماية 
األشخاص من السقوط في سن الشيخوخة - وهو سبب 

شائع لدخول املستشفى.

تركيا.. اكتشاف بقايا مدرسة تعود 
للقرن الثاني عشر امليالدي في »حّران« 

بقايا املدرسة املكتشفة 
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كشفت هيئة البريد الكندية عن طابع جديد يحمل 
صــورة املؤلفة الكندية مارغريت أتــوود، أصدرته 
احتفاالً بالعام الستني ملسيرة هــذه الكاتبة ذات 
الشهرة العاملية التي ُعــرَفــت خصوصاً بروايتها 
“ذي هاندمايدز تايل”.  وعلّقت أتوود مازحة على 
ما وصفته بأنه “شرف غير متوقع” خالل مؤمتر 
صحفي في مكتبة تورنتو، مستبقة بروح الدعابة رد 
فعل “أولئك الذين سيسخرون مني ألنني موجودة 
على طابع بريدي”. وتبدو أتوود في صورتها على 
الطابع اجلديد الصادر عن “بوست كندا” مغمضة 
العينني، تضع إحــدى يديها على خدها، مع عبارة 
“كلمة بعد كلمة بعد كلمة تشّكل قوة” املأخوذة من 

قصيدتها “سبيلينغ”.

صورة مارغريت أتوود على الطابع البريدي

علماء يطورون
روبوتات تسبح في اجلسم 

حملاربة السرطان!
ــرق جديدة  يبحث العلماء منذ ســنــوات عــن ط
لعالج السرطان، وقد طوروا، في إطار تلك اجلهود 
أخيراً، منوذج روبوتات دقيقة متغيرة الشكل على 
شكل سمكة، ويأملون أن تتمكن تلك الروبوتات 
من توصيل األدويــة مباشرة إلى اخلاليا املصابة، 
مما يساعد على تخفيف اآلثــار اجلانبية لعالجات 

مكافحة السرطان، مثل العالج الكيميائي.
ــاد  وفـــي دراســــة دلــيــل عــلــى صــحــة املــفــهــوم، أف
الباحثون في املجلة العلمية الشهرية »إيه سي إس 
نانو« بأن الروبوتات الصغيرة على شكل سمكة 
كانت قادرة على تتبع تغيرات الرقم الهيدروجيني، 
وتلك التغييرات ميكنها أن تؤدي إلى استجابة من 
ــة العالج الكيميائي  الــروبــوتــات التي تطلق أدوي
للمريض. ووفقاً ملوقع »بي جي آر« العلمي، كان 
الباحثون يستخدمون الــروبــوتــات الدقيقة في 
اختباراتهم منذ مدة، لكن معظمها كان غير قادر على 
تغيير شكله، لكن عــدداً من الباحثني اجتمعوا في 
الدراسة احلديثة، من بينهم جياوين لي، ولي زانغ 
ــغ وو، وغيرهم، لتطوير روبــوتــات صغيرة  ودون

متغيرة الشكل


