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يشهد  قــطــر  فـــي  الـــوكـــرة  ســــوق 
تنظيم أول مهرجان للربيع

ينظم سوق الوكرة في الفترة من التاسع عشر من يناير 
اجلاري إلى الثالث من فبراير املقبل، فعاليات مهرجان ربيع 
سوق الوكرة، وتتنوع ما بني الفعاليات الفنية والعروض 

الترفيهية واأللعاب املوجهة للصغار وغيرها.
وقــال خالد السويدي، مدير ســوق الوكرة ،فــي تصريح 
خاص لوكالة األنباء القطرية )قنا(، إن السوق ستشهد تنظيم 
أول مهرجان للربيع في فضائها الذي يتوفر على مميزات ال 

يوجد في غيرها من األسواق وهو إطاللته على البحر.
وأوضــح السويدي، أنه مت برمجة فعاليات فنية تناسب 
أجواء سوق الوكرة من بينها »أوبريت« يحكي عن أهوال البحر 
وأيــام الغوص عند أهل الوكرة أو غيرها من املــدن القطرية 
الساحلية واخلليجية يقدمه الفنان فيصل التميمي رفقة نخبة 
من الفنانني القطريني، فضال عن إحياء فن النهمة الذي يكاد 
ينقرض. من جهة أخرى، أخبر مدير السوق، أنه سيتم إقامة 
مدينة مصغرة لأللعاب قرب املواقف موجهة لألطفال وهي 
عبارة عن نطاطيات وألعاب كهربائية أخرى، باإلضافة إلى 
استمتاع الصغار بامتطاء »البوني« )حصان قصير القامة( 
وهم يجوبون شاطئ سوق الوكرة، ويستمتعون بزرقة مياه 
البحر، فضال عن فرق لألطفال حتيي األلعاب التراثية القدمية 
على الشاطئ ملا لهذه األلعاب التي تكاد تختفي من فوائد 

تربوية واجتماعية.

باحثون يطورون  بطارية مزودة بطفاية حريق ذاتية 
 

ــور بــاحــثــون مــن جامعة«ستانفورد«  ط
األمريكية بطارية«ليثيوم-أيون« خاصة 
حتتوي على مواد إلطفاء احلريق ذاتياً، تبدأ 
عملها عندما ترتفع درجة حرارة البطارية أكثر 

من الالزم.
وجــاء في الــدراســة التي قــام باحثون من 
جامعة »ســتــانــفــورد« مبراجعتها ونشرت 
في دورية«تطور العلوم«، أن مادة فوسفات 

التريفنيل التي تطفئ النيران حتفظ داخل 
غــالف خــاص وســط من السوائل تتفكك إلى 
ــرور الكهرباء ، وينصهر  عناصرها عند م
الغالف الذي يحوي فوسفات التريفنيل عندما 
تبلغ درجة احلرارة 150 درجة مئوية، مطلقة 

املركب الكيميائي. 
وخــالل االختبارات، أطفئ احلريق الذي 

شب في البطارية في غضون 0.4 ثانية.
اجلدير بالذكر أن بطاريات »الليثيوم-
أيــون« التي يعمل بها عدد كبير من األجهزة 
يعرف بأنها سهلة االشتعال. وكانت محاوالت 
سابقة لــوضــع مـــواد تخمد احلــريــق داخــل 
البطارية دون غالف قد أدت إلى إعاقة عمل 
البطارية. وإذا شحنت بطارية »الليثيوم-
ــالزم أو إذا كانت  ــون« بسرعة أكثر من ال أي
عرضة خلطأ ضئيل في التصنيع ولم يكتشف، 

فإن ذلك قد يؤدي إلى حريق.
وكــان مجلس سالمة النقل في الواليات 
املتحدة قد أصــدر، في فبراير 2016، حتذيرا 
بشأن وجــود بطاريات«الليثيوم« على منت 
الطائرات واصفاً إياها بأنها مصدر للحريق 

ولالنفجار.
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 في الصـميم
إحالة مدعي اإلعاقة إلى النيابة ومطالبتهم بإعادة ما حصلوا عليه 
من امتيازات ومساكن إنصاف ألبنائنا من ذوي االحتياجات اخلاصة.. 
لألسف هناك نفوس ضعيفة تستغل جميع القوانني اإلنسانية التي 
تخدم فئات معينة من دون خوف من الله أوال واعتمادا على تراخي 
احلكومة في تطبيق القانون.. ما يزيد الطني بلة تدخل أعضاء املجلس 

حلماية هؤالء من القانون.. ديرة خشمك اذنك!

made. in. Kuwait @sha59ya1 

الناس في حياتك اختيار .. لو جعلتهم اجبار ستتعب كثيراً ..!

 mobarak50@ مبارك املطري

كل دول العالم تقدم مواطنيها على الوافدين في كل اخلدمات بل و تخصهم 
بخدمات خاصة و هذا شي طبيعي جداً

ــال باحثون إن الــذكــاء االصطناعي ميكنه   ق
التنبؤ بتوقف قلب األشخاص الذين يعانون من 
اضطرابات في القلب وذلك عن طريق حتليل عينات 
الدم وسرعة دقات القلب إليجاد أي عالمات تشير 

إلى أن عضلة القلب ستتوقف. 
وقال فريق البحث من مجلس البحوث الطبية 
في بريطانيا إن »هذه التكنولوجيا قد تنقذ أرواح 

الكثير من املرضى من خــالل معرفة أي املرضى 
ــالج أقـــوى« مضيفني إنــهــم كانوا  ــى ع بحاجة إل
يدرسون حاالت املرضى الذين يعانون من ارتفاع 

ضغط الدم الرئوي . 
ويحدث ارتفاع ضغط الدم في الرئتني أضرارا 
في جــزء من القلب، كما أن ثلث املرضى ميوتون 
خالل 5 سنوات منذ تشخيص إصابتهم باملرض. 

وُيعالج ارتفاع ضغط الدم بتناول األدوية وغرز 
احلقن مباشرة في األوعــيــة الدموية أو بزراعة 
الرئة، إال أن األطباء لم يكن لديهم أي فكرة كم من 
الوقت سيعيش مرضاهم، ليستطيعوا اختيار 
العالج املناسب لهم.  وزود الباحثون برنامجا 
للذكاء االصطناعي بصور الرنني املغناطيسي لـ 

265 مريضاً بالقلب.

الذكاء االصطناعي يتنبأ بتوقف قلب املرضى!  

اجلري في الهواء الطلق يحمي 
اإلنسان من اإلصابة مبرض اخلرف 

توصل باحثون في جامعة أريزونا األمريكية إلى 
أن رياضة اجلري لها فوائد صحية كثيرة للدماغ، 
إذ تبني أن اجلري في الهواء الطلق يحمي اإلنسان 
من اإلصابة مبرض اخلرف »الزهامير«عند التقدم 

في السن.
ــة اجلــديــدة حتليل التغيرات  ــدراس ومت فــي ال
الدماغية ملشاركني شباب تتراوح أعمارهم بني 18 
و 25 سنة، نصفهم ميارس رياضة اجلري بانتظام 
والنصف اآلخر لم ميارس هذه الرياضة ملدة عام، 
وذلك خالفا لدراسات سابقة مت االعتماد فيها على 

بيانات مشاركني مسنني.
وقـــال البروفيسور دان النـــدرس مــن جامعة 

أريزونا »لقد وسعنا دراساتنا على مجموعة كبيرة 
من األشخاص وأثبتت النتائج أن الدماغ يستفيد 

بشكل كبير من كل ممارسة رياضية«.
من جهة أخرى بينت الدراسة أن أجــزاء الدماغ 
لــدى العدائني كانت متشابكة مع بعضها بشكل 

أفضل مقارنة مبن ال ميارسون رياضة اجلري. 
ــزاء املرتبطة  في املقابل، أوضحت أن هــذه األج
ببعضها، تتغير عند الكبر وخاصة لــدى مرضى 
الزهامير، حتى وإن كانت هــذه األجـــزاء مرتبطة 
ببعضها بشكل جيد، وبذلك ميكن عبر ممارسة 
الرياضة في الشباب حماية املخ في الكبر وبالتالي 

تفادي مرض اخلرف. 

اجلري مفيد للدماغ 

عشاق فرقة 
»البيتلز« يحتفلون 

بعيدها العاملي
يــحــتــفــل عــــشــــاق فــرقــة 
»البيتلز«، 17 يناير ، بعيد 
»الــبــيــتــلــز« الــعــاملــي ألن هــذه 
الفرقة الشهيرة قدمت حفلتها 
 The Cavern األولى في نادي
في ليفربول عام 1957 في هذا 

اليوم بالذات.
وتشكلت فــرقــة »البيتلز« 
ــي فـــي 19  ــائ ــه ــن ــا ال ــه ــوام ــق ب
أغسطس عــام 1962 وظلت 
ــام  ـــي ع ــا ف ــه ــف ــوق ــى ت ــت ـــه ح ب
1970 حيث كان جون لينون 
فيها مغنيا وشــاعــرا وعــازف 
جيتار وبيانو وبول مكارتني 
مغنيا وشاعرا وعــازف غيتار 
وبيانو أيضا بينما كان جورج 
هاريسون عازفا رئيسيا على 
الغيتار ومغنيا وكــان رينغو 
ستار مغنيا وطباال في الفرقة، 

وفقا لـ »روسيا اليوم«.
ا تزال تؤثر موسيقى وأداء 
هــذه الــفــرقــة على املستمعني 
بعد مرور 55 عاما على إصدار 
 Love Me( أسطوانتها األولى

Do( في 5 أكتوبر عام 1962.
فقد كانت هذه الفرقة فرقة 
ــور من  ــدة في كثير من األم رائ
بينها أداء وتسجيل أغــان من 

تأليف أعضائها وتلحينهم.

سوق الوكرة 


