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أمير مكة املكرمة يتشرف بغسل الكعبة املشرفة
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في الصـميم
اليهود أج�بن خلق ال��ل��ه ..يخططون لبناء ج��دار ع��ازل بني
اجل��والن السوري احملتل وسوريا األم مصداقاً لقول الله جل
ص َن ٍة أ َوْ مِن وَ رَا ِء
وعال {لاَ ُيقَا ِتلُو َن ُك ْم جَ مِيعً ا إ اَِّل فِي ُقرًى ُمّحَ َّ
جُ ُدرٍ} ..
في االنتفاضة األول��ى ه��رب منهم رب��ع مليون إل��ى بالدهم
فأدخلوا عرفات وعصابته إلخماد االنتفاضة حتت وعد بإقامة
دول��ة فلسطينية ول��م ينفذ ..ال سبيل الستعادة مقدساتنا
وأرضنا في فلسطني كاملة إال باالستمرار في قتالهم ..كيان هش
وعنصري ..احتجاجات الفالشا كشفت ذلك!!

األمير خالد الفيصل وبعض الدبلوماسيني واملسؤوليني العرب واملسلمني خالل غسل الكعبة املشرفة

تشرف أمير منطقة مكة املكرمة األمير خالد الفيصل أمس االثنني
بغسل الكعبة املشرفة نيابة عن خ��ادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز مبشاركة دبلوماسيني ومسؤوليني عرب
ومسلمني.
وقالت وكالة األنباء السعودية (واس) إن الفيصل قام بغسل
الكعبة املشرفة من الداخل مباء زمزم املمزوج مباء الورد ومسح
جدرانها بقطع من القماش املبللة.

جانب من غسل الكعبة

وش��ارك في مراسم غسل الكعبة أعضاء السلك الدبلوماسي
اإلسالمي املعتمدين لدى اململكة باالضافة إلى وزير احلج والعمرة
السعودي الدكتور محمد بننت والرئيس العام لشؤون املسجد
احلرام واملسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وعدد
من الوزراء وسدنة بيت الله احلرام.
ب��دوره أكد السديس حرص القيادة السعودية على العناية
باحلرمني الشريفني واالهتمام بكل ما يعنى بقضايا اإلس�لام

واملسلمني السيما احلرم املكي والكعبة املشرفة.
وقال :إن العناية بالكعبة املشرفة وتعظيمها يعد من تعظيم
الشعائر اإلسالمية املقدسة ويعتبر من السنن النبوية الشريفة
والتي سار عليها الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم -واخللفاء
من بعدهم عبر تاريخ األمة اإلسالمية املجيد.
يذكر أن غسل الكعبة سنة نبوية كرمية فعلها الرسول صلى الله
عليه وسلم يوم فتح مكة تطهيرا ً لها.

منيرة حمدي رحلت بعد صراع مع املرض
توفيت املغنية التونسية منيرة حمدي يوم
األحد بعد صراع مع املرض عن عمر ناهز 54
عاما.
وقالت وكالة تونس إفريقيا لألنباء إن
منيرة رحلت ”بعد معاناة من امل��رض خالل
األشهر األخيرة ،ما أجبرها على إلغاء عدد من
حفالتها في املهرجانات الصيفية“.
ولدت منيرة في محافظة باجة الواقعة في
الشمال الغربي التونسي وب��دأت مسيرتها
الفنية في برنامج (نادي املواهب) بالتلفزيون
الوطني.
وشاركت في حفل االفتتاح ملهرجان قرطاج
الدولي عام  2001ونالت العديد من اجلوائز
منها اجل��ائ��زة األول���ى ف��ي مهرجان األغنية
العربية عام .2004
ومتيزت الراحلة في أداء اللون الطربي
وقدمت خالل مشوارها الفني عشرات األغاني
باللهجات التونسية واملصرية واخلليجية كما
خاضت جتربة التمثيل باملسلسل اخلليجي
(ج��رذان الصحراء) عام  2014وكذلك مجال
التقدمي التلفزيوني من خ�لال برنامج ”مع
منيرة“ على قناة تونسنا.

املغنية التونسية الراحلة منيرة حمدي

وقالت وزارة الشؤون الثقافية التونسية
في بيان ”اشتهرت الفقيدة بصوت طربي عذب
قادر على أداء كالسيكيات األغنية العربية،
كما عرفت بنبرة صوتية أدائية مميزة“.

ونعاها ع��دد كبير من املغنني وامللحنني
والفنانني في تونس عبر شبكات التواصل
االجتماعي منهم املمثلة درة زروق واملغنية
أماني السويسي.

باحثون يطورون نظام ًا
يتنبأ بوفاة مريض القلب
خالل  30يوماً!

طور باحثو علوم احلاسب ومختبر الذكاء االصطناعي
في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،نظامًا للتعلم
اآللي يسمى ( ،)RiskCardioميكنه تقدير خطر الوفاة
بسبب مشاكل القلب واألوعية الدموية التي متنع تدفق
الدم أو تقلله.
ويعني ذلك أن قدرة الذكاء االصطناعي على التنبؤ
بالتهديدات التي تستهدف صحتك قد تشمل قريبًا أمراض
القلب القاتلة ،إذ إن بإمكان النظام تقدير خطر وفاة القلب
واألوعية الدموية للمريض من خالل النشاط الكهربائي
لقلبه .ويركز نظام ( )RiskCardioعلى املرضى الذين
جنوا من متالزمة الشريان التاجي احلادة ( ،)ACSوهي
عبارة عن مجموعة من األعراض التي تنتج عن ضيق في
الشريان التاجي املسؤول عن تروية عضلة القلب بالغذاء
واألكسجني .ويجمع النظام اجلديد بني التقنيات اجلديدة
والقدمية للتنبؤ باألزمات القلبية بشكل صحيح ،وكل
ما يحتاجه هو قراءة تخطيط القلب الكهربائي ()ECG
ملدة  15دقيقة ،بحيث يقيس اخلطر بنا ًء على مجموعات
النبضات املتتالية في العينة.
وفي حال احلصول على البيانات امللتقطة في غضون
 15دقيقة ،ميكن لنظام ( )RiskCardioحتديد ما إذا
كان شخص ما سيموت في غضون  30يومًا ،أو حتى بعد
ذلك بسنة.
ويحلل النظام دق��ات القلب املتكررة ويجد حاالت
شاذة ميكنها التنبؤ بخطر اإلصابة بنوبة قلبية ،ويعتمد
النهج على فكرة أن التباين الكبير بني دقات القلب يعكس
مخاطر أكبر ،وكلما زاد عدد البيانات التي يحصل عليها
النظام ،أصبح أكثر ذكاءً.
ودرب العلماء نظام التعلم اآللي باستخدام البيانات
التاريخية لنتائج امل��رض��ى ،حيث تعتمد خوارزمية
التعلم اآللي املستخدمة على فكرة بسيطة هي أن التباين
بني ضربات القلب يعكس خطر اإلصابة بنوبة قلبية.

Retweet
 @dralialhuwail1د /علي عبدالرحمن احلويل
ايهما افضل ان تصرف الدولة للمواطنني عالوة غالء معيشة ام
تضع سقف اعلى السعار املواد االستهالكية والضروريات  ،ومتنع
اي زياده عليها مع زيادة املواد املشمولة بالتموين ؟

Caesar100 @Caesar1002
املشروعات الصغيره  ،ليش ما تفتحون حق الشباب مشروع
توصيل املوظفني ملقرات عملهم علي ان يكون قائد املركبه كويتي ،
والسياره كبيره نظيفه موديل جديد  ،ويكون عدد السيارات ال يقل
عن عشر سيارات لصاحب املشروع  ،نساء يوصلون نساء  ،ورجال
يوصلون رجال  ،مجرد فكره  ،ويكون التمويل ٢٥٠الف ،

 @Dr_A_ALDUWAILAHد .عبدالرحمن الدويلة
بعد الغاء قانون جامعة الكويت وجامعة جابر وص��دور قانون
اجلامعات احلكومية يفترض أن تبدء احلكومة في إنشاء جامعات
حكومية أخرى جديدة ذات طابع تطبيقي تعمل على سد احتياجات
الدولة في مختلف التخصصات التي يتطلبها سوق العمل وحتقق
رؤية الدولة 2035

 @K8_Newوطني الكويت
مدينة االحمدي عمرها حوالي  ٨٠سنة ومازالت على تخطيط
االجنليز لها بأشجارها وبيوتها وشوارعها رغم ان املسؤولني اقتلعوا
اكثر من نصف اشجارها القدمية إال انها مازالت افضل مدينة في
الكويت وتنشرح اذا رحتت ملمشى االحمدي

@Alwasatkuwait

سرب نحل يعيق إقالع رحلة العثور على جثث  2000جنني
طيران هندية عدة ساعات في منزل طبيب بعد وفاته!

تأخرت رحلة طيران تابعة لشركة  Air Indiaالهندية
لعدة ساعات بعد أن اكتشف الطاقم سربا من النحل يحجب
الرؤية على نافذة قمرة القيادة.
وهاجمت احلشرات املوظفني األرضيني الذين حاولوا
إزالتها لتتمكن رحلة كولكاتا -أغارتاال ،التي تقل  136راكبا،
من االنطالق يوم األحد  15سبتمبر.
وفي البداية ،حاول عمال اخلطوط اجلوية إزالة حشرات
النحل باستخدام ماسحات الزجاج األمامي للطائرة ،ولكن
في النهاية اضطروا للجوء إلى الطريقة املجربة واملوثوقة
من خالل توجيه خرطوم مياه نحوها ،مبساعدة بسيطة من
إدارة إطفاء املطار.
وفي حديثه مع  ،AFPقال املسؤول في املطار ،كوشيك
بهاتشاريا« :لقد نُشرت اخلراطيم لرش املياه والتخلص من
النحل ،حيث أ ُزيل السرب بعد زهاء ساعة من ذلك».
والحظ الطيارون وجود النحل أثناء التحرك على مدرج
اإلقالع ،وأفيد بأنهم أوقفوا الطائرة لتجنب أي ضرر محتمل
للمحركات .وكانت الطائرة قد تأخرت أصال قبل اكتشاف
النحل.
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اكتشفت عائلة طبيب إجهاض أمريكي ،بعد مرور أسبوع على وفاته،
أنه احتفظ بجثث آالف األجنة في منزله .
وق��ال مكتب عمدة مقاطعة وي��ل إلينوي األمريكية ،ي��وم اجلمعة
املاضية ،إن الدكتور أولريش كلوبفر خزن « 2246جنينا محفوظا طبيا»
في منزله باملقاطعة.
وتوفي الدكتور كلوبفر األسبوع املاضي ،وك��ان أقاربه يفحصون
ممتلكاته ،بعد موته ،فعثروا على هذا االكتشاف امل��روع ،وسرعان ما
أبلغوا الشرطة بذلك ،والتي قامت بدورها مبصادرة األجنة امليتة.
ويدير كلوبفر ثالث عيادات إجهاض في والي��ة إنديانا ،في كل من
ف��ورت وايني وغ��اري وس��اوث بند ،وسبق أن ألغت هيئة الترخيص
الطبي التابعة للوالية رخصته إلى أجل غير مسمى في عام  ،2016بعد
أن ثبُت انتهاكه للقانون بعدم توفير موظفني مؤهلني ملراقبة مرضاه أثناء
عمليات اإلجهاض.وغرّم كلوبفر أيضا مببلغ  3آالف دوالر عقب ذلك،
وطلب منه اخلضوع لتدريب خاص.
ومن غير الواضح حتى اآلن سبب احتفاظ كلوبفر ببقايا األجنة في
منزله ،فيما تقول الشرطة إنه «ال يوجد دليل» على أنه كان يجري عمليات
اإلجهاض في منزله ،وتنتظر الشرطة حاليا النتائج التي سيخرج بها
التحقيق اجلنائي حول بقايا األجنة امليتة.
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