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بريطانية بعمر  93عام ًا
حتقق حلمها وتنشر أول كتاب لها

باحثون :العالج
اإلشعاعي عالي
السرعة يقضي
على سرطان املثانة
أف����اد ب��اح��ث��ون م���ش���ارك���ون في
دراسة لـ “معهد أبحاث السرطان في
بريطانيا” ،ب��أن العالج اإلشعاعي
عالي السرعة ،ميكنه القضاء على
سرطان املثانة في أربعة أسابيع فقط،
ما يجنب املرضى فترة عالج أطول ،أو
جراحة تغير طريقة حياتهم.
وقد أثبتت دراستهم ،وفقا ً لصحيفة
“ديلي ميل” البريطانية ،فإن دورة
ال��ع�لاج املكثفة مل��دة  20ي��وم �اً ،أكثر
فعالية من اجلرعات املنخفضة التي
تعطي على م��دى ستة أسابيع ،وأن
تلك اجلرعات ،على الرغم من إشعاعها
القوي ،ال تسبب للمرضى آثارا ً جانبية
أكثر س���وءا ً ،بل ميكنهم ال��ع��ودة إلى
احلياة الطبيعية بشكل أسرع.
وق��ال��ت اس��ت��ش��اري��ة األورام في
مستشفى كريستي ف��ي مانشستر،
أن��ان��ي��ا ش�����ودري ،وه���ي م��ن معدي
الدراسة :يعني هذا أيضا ً ،أنه بإمكانهم
ق��ض��اء وق���ت أق���ل ف���ي املستشفى،
وميكنهم التعافي بشكل أسرع.
وغ��ال��ب �اً م��ا يخضع امل��رض��ى إلى
اجل���راح���ة إلزال����ة ال��س��رط��ان ،وإذا
أظ��ه��رت امل��س��وح��ات أن ال��س��رط��ان
انتشر ،مُينحان خ��ي��اري��ن ،أحدهما
عملية جراحية أخ��رى إلزال��ة املثانة
بالكامل ،واآلخر ،هو اإلشعاع والعالج
الكيميائي.

حققت مسنة بريطانية أحالمها في تأليف
أول كتبها بعمر  93عاماً ،وتعمل اآلن على
تأليف كتابها الثاني.
وقالت لصحيفة “غارديان” البريطانية
ع��ن كتابها األول بعنوان “خيار ابنة”:
قصتي هي حياتي فعالً ،ولم يخطر ببالي
يوما ً أن شخصا ً آخر سيهتم في معرفة املزيد.
وق���د م��ض��ى ال��ي��وم ع��ل��ى زواج السيدة
مارغرت فورد  76عاما ً .وكانت تنظر داخل
صندوق مليء بحوالي  630رسالة متبادلة
بينها وزوج��ه��ا ،في أح��د األي���ام ،فقراءتها
مستعيدة العديد من الذكريات ،وهي تذكر
عندما كان زوجها يرسل لها ثالثة رسائل
في اليوم أحيانا ً خالل فترة تنقله بني املواقع
العسكرية.
ثم اتضح لها أن الناس هذه األيام ليست
لديهم أدنى فكرة كيف كان الوضع قبل أن
ال للغاية ،فقررت أن
يصبح التواصل سه ً
تؤلف كتابا ً.
وكانت نيتها دائماً أن تكتب عن احلياة
التي عاشتها مع زوجها جيم ،لكنه تبني لها
أن االهتمام كان منصباً أكثر على قصتها،
فوافقت أن تكتب عن كل ش��يء حتى حفل
زفافها عام  ،1946باعتقاد أن الباقي سيكون
في الكتاب الثاني.
لكن في البداية كان من الصعب معرفة
من أين تبدأ ،فوالدها كان مدمناً مقامرا ً وقد
أجبرت على ت��رك امل��درس��ة بعمر  13سنة
ملساعدة والدتها ،ثم هناك لقاؤها بزوجها
في إح��دى الرقصات وم��ا ال��ى ذل��ك ،لكن ما
أن ب��دأت ف��ي التأليف حتى غ��دت الكتابة
متعة .وقد شعرت بالقلق لفترة بشأن رأي
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في الصـميم
تراجع كبير في إي��رادات العقار بسبب تأثير
كورونا على أعداد الوافدين ،كثير من العوائل
غادرت وبقي األب الذي حتول إلى سكن العزاب
تخفيضاً للنفقات ،األمر الذي دفع احتاد مالك
العقار ملطالبة البنوك بتأجيل سداد األقساط،
مقولة العقار مي��رض وال مي��وت طلعت غير
صحيحة.
مارغرت فورد مع كتابها

ترغب ف��ي أن تترك شيئاً ورائ��ه��ا ،بصمة
تكشف عما حدث .وبعد االنتهاء من تأليف
كتابها ،استغربت كثيرا ً اجللبة التي حدثت
حوله ،وقد أوضحت سبب تأليفها للكتاب
قائلة :لم يكن زوجي جيم ليفعل ما قمت به،
لكنه كان المعا ً ودافئا ً وقاصا ً بالفطرة ،كان
ينبغي أن يكتب هو تلك الرواية ،ولذلك أقوم
بذلك من أجله اآلن.

القراء ،فعائلتها لم تكن كاملة وال هي ،لكنها
اكتشفت أن الكتابة عن كل شيء كان محررا ً
لها ،وقد علمتها أال تهتم كثيرا ً.
وأكدت أنها لم تؤلف كتابها من أجل املال
أو لبدء مهنة جديدة ،لكن الكتابة أعطتها
فرصة جديدة في احلياة بغض النظر .فهي
لم تنجب أطفاالً لذلك لم يكن هناك من تنقل
له كل تلك القصص .لكنها ،مع ذل��ك ،كانت

إرسل كلمة «اشتراك»

خبراء يستعيدون نص
رس����ال����ة ح����ب م����ن زم���ن
احلرب العاملية الثانية

Retweet
 @iqbalalahmad1اقبال االحمد
الي رغد صدام حسني ..عندما تبررين غزو واحتالل العراق الكويت ( اننا
اخطأنا وهم اخطأوا) ..مهما كان هذا اخلطأ كبير  ،هل هذا يبرر عقاب شعب
كامل بالقتل والتهجير وتدمير بلد ونهبها وحرق الكويت بالكامل واشعال
 ٧٠٠حقل نفطي سبعة اشهر في اكبر وابشع كارثة بيئية حتصل بالعالم.؟

 @DrThaqalAlajmiد .ثقل العجمي
ما يحصل اآلن بخصوص السفر واملسافرين ،ما هو املسموح وما هو غير
املسموح ،من يحجر ومن ال يحجر ،من يحجر أسبوع ومن يحجر أسبوعني،
ق��رارات مرتبكة غير مفهومة وغير مدروسة ،علما ً بأننا نعيش حتت وطأة
اجلائحة منذ عام تقريبا ،فاألمر ليس بجديد على املعنيني بهذه القرارات!

صورة الرسالة

متكن العلماء من استعادة نص رسالة حب تعود
إلى فترة احلرب العاملية الثانية ،حيث عثر عليها في
سفينة الشحن  SS Gairsoppaالغارقة على بعد
بضعة كيلومترات من السواحل اإليرلندية.
وتشير صحيفة  ،Irish Timesإلى أن اخلبراء
درس��وا بعناية واهتمام مقاطع رسالة احل��ب ،التي
كتبها عام  1941ضابط مجهول ،إلى حبيبته إيريس،
ومتكنوا من فك رموز محتواها جزئيا ً.
وقد كتب الضابط حلبيبته”“ ،اعتني بنفسك يا
عزيزتي  ،ليس من أجلك فقط ،بل من أجلي أيضاً.
ولنأمل أن هذه احلرب الدموية ستنتهي قريبًا”.
وكانت السفينة  SS Gairsoppaاملتوجهة من
كالكوتا في الهند ،إلى ليفربول في بريطانيا ،حتمل
 717رسالة ،وحمولة من الفضة ملساعدة القوات
البريطانية ،ولكنها لم تتمكن من إيصالها إلى املرسل
إليهم ،ألنها غرقت بعد أن هاجمتها غواصة أملانية في
 16فبراير عام  1941ولم ينجُ من طاقمها البالغ 86
شخصا سوى واحد فقط.

نقل منزل «فكتوري»
من شارع إلى آخر بتكلفة
 400ألف دوالر!
نقلت آلية مختصة ،منزالً “فكتورياً” مكوناً من
طابقني ،من موقعه األساسي إلى موقع جديد ،بعد
 139عاما ً من عنوانه في “ - 807شارع فرانكلني”
بوالية سان فرانسيسكو األمريكية.
ومت حتميل املنزل األخضر ذي النوافذ الكبيرة
وال��ب��اب األم��ام��ي البني ،م��ع أس��اس��ه ،إل��ى عربة
مختصة ،وج��رى نقله إلى موقع جديد ،على بعد
ستة ش���وارع م��ن موقعه ال��ق��دمي ،حيث اصطف
املتفرجون على األرص��ف��ة اللتقاط ال��ص��ور لهذا
احلدث ،بينما ينتقل املنزل ،بسرعة قصوى تبلغ 1
ميل في الساعة ،إلى العنوان اجلديد “ - 635شارع
فولتون”.
وذكرت صحيفة “سان فرانسيسكو كرونيكل”
أن عملية نقل هذا املنزل كانت في مراحل التخطيط
لسنوات ،كما ق��ال فيل ج��وي ،امل��س��ؤول ع��ن نقل
املنزل ،للصحيفة ،إنه “تعني عليه احلصول على
تصاريح من أكثر من  15وكالة في املدينة”.
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 @DrmouniraQ8د .منرية اجلا�سم
الفساد في الكويت يدار من قبل خاليا فاسدة مزروعة من فاسد أكبر ..
في كل مؤسسة جند تلك املجاميع الفاسدة تضرب كل مجتهد أمني على وطنه
وتعطل مصاحله ..التاريخ يعيد نفسه.

 @alabduljنواف العبداجلادر
عدم مساس “جيب املواطن” ليس عذر لتأجيل اإلصالح .من هو “املواطن”
الذي نتحدث عنه؟ االستمرار في نفس النهج ،سينتج عنه انتهاك في جيب
املواطن .فلن يستدمي اقتصادنا دون تضحيات يقدمها البعض ،فسياسة
ارضاء اجلميع نهايتها استياء اجلميع .و قبل كل ذلك محاربة جادة للفساد.

 @_drhussainaliح�سني علي املجادي
املواطن الب��د أن يفهم حقيقة الرفاهية إل��ي يعيشها بالكويت  .السبب
الرئيسي لهذه الرفاهية هو توفر العمالة الرخيصة  .فلما يطالب املواطن
بتعديل التركيبة السكانية الزم يكون مستعد للتنازل عن هذه الرفاهية الغبية
 .توصيل الوجبات و مصلح ستاليت و كهربجي و ميكانيك و ...و ....تصير
كلفتهم غير .

 @Hamad_Alhamadحمد عبداملح�سن احلمد
سالفة مصري حجز للكويت قالوا الزم تروح دبي اسبوعني وتعال بعد
اسبوعني منعوا احد يدخل الكويت ،فندق دبي طرده سكن مع سته بشقة
السبوعني وبعد سمحوا يرجع الكويت ويحجز اسبوعني بفندق بالكويت
احلني حجز يعني شهر مترمر علشان يرجع لعمله  ..سالفة حتتاج فيلم

 @mgmshluluمقمّ �ش لولو
خصوصا
ً
مله تكون في مصل ّى مبكان عام فكر بغيرك مثل ماتفكر بنفسك
في ظل الظروف احلالية من تطبيق تباعد اجتماعي واشتراطات صحية
 .مايصير املصلى صغير وتشوفني الناس ناطرة دوره��ا بتصلي الفرض
وحضرتچ تطلعني خامت التسبيح وتقعدين حتسبني !! حبيبتي انا السنّة
اصليها بالبيت واعطي غيري مجال للفرض

 @AhdiAlmarzouqعهدي فهد املرزوق
لوكنت املسؤول يارئيس الوزراء ألصدرت تشريع مينع على أقارب النواب
ومن في حكمهم األنتخابي،ان يعينوا مبراكز قيادية بدون مؤهالت أوخبرة
ويجرم كل فعل واسطة لتعيينه

�إدارة التوزيع واال�شرتاكات

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

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

@Alwasatkuwait

�إدارة الت�سويق والعالقات العامة

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

E-mail: marketing@alwasat.com.kw

