
النا�رش: دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع »ذ.م.م.«

اإدارة التحرير  

هاتف: 123 - 24645315 - فاك�س:  24645145

اإدارة الإعالن

هاتف: 24645269 - فاك�س : 24645146

اإدارة التوزيع وال�صرتاكات  

هاتف: 24645127 - فاك�س : 24645146

75 د.ك 40 د.ك  - اشتراك الوزارات  اشتراك األفراد  E-mail: advertising@alwasat.com.kw E-mail: editorial@alwasat.com.kw

اإدارة الت�صويق والعالقات العامة  

هاتف: 24645269 - فاك�س: 24645146

E-mail: marketing@alwasat.com.kw

بدالــــــــة :
24645000

27 من  رجب 1438 هـ/ 24 من أبريل  2017 - السنة  العاشرة -   العدد 2925 www.alwasat.com.kwرئيس التحرير: عـدنان محمد الوزان16 �صفحة �� 100 فل�سالث����ن����ن

ك��ل��م��ة ���ص��ادق��ة.. خل���ر  ال��ك��وي��ت

  

@Alwasatkuwait

Retweet

 في الصـميم
اهتمام الناس باليوم العاملي للكتاب منخفض جداً.. القراءة هي السالح 
للدفاع عن العقل في مواجهة اجلهل واالستغالل.. شعوب العالم املتحضر 
ــراءة.. الثقافة ضــرورة تــوازي الطعام  ــق ال تــدع فرصة اال ومتــارس ال
والشراب.. ربعنا فاحلني في »النجرة« والصراع.. أنهى مسلم البراك فترة 
السجن وقال كلمتني انعفس البلد بني مؤيد ومعارض.. ماذا جنينا من 
صراعات احلكومة والسياسيني غير »عوار الــراس«.. ربوا أبناءكم على 

العلم والثقافة ومتابعة التطورات التكنولوجية أفيد!!

Nasser B AlBarghash  @NaserAlBarghash

الوزير #خالد_العرج استهزأ باملواطنني السعوديني و مت اقالته 
من منصبه اعرف حكومة بدولة ما كل ما يشتم احد شعبها يرزونه 

ويقربونه ويحطونه مبنصب

kuwait_for_ever @Kuwait_Hitler

#أمنيه  ان تقف حروب العرب بني بعضهم ويقف حمام الدم العربي 
ويخرج كل سجناء الكلمه من سجونهم وتعم الدميقراطية بلدان العرب 

وتنتهي الطائفيه بيننا

 GreenSaqar@  ع�م�ر ال�صعي�دي

 الكلمات ق��د ت��ك��ذب أم��ا ال��ت��ص��رف��ات ف��دائ��م��اً ت��ق��ول احلقيقة !

wtabtabai@  وليد حممد الطبطبائي

إحنا مانحلم بعطله قبل رمضان ... قول إن شاء الله صلحوا تكييف 
املدارس

Almuneefi نا�رش ال�صعد  @LetGoq8 

ملن سأل عن تعريف املناضل : املناضل هو كل من ُسجن وُعزر به 
وضحى بسبب موقف . واملناضلون في املجتمعات النفطية قليلون .
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العلماء يؤكدون ضرر 
األجهزة اإللكترونية 

على األطفال
أعلن علماء من جامعة لندن أن استخدام 
األطفال اليومي للحواسيب اللوحية التي 
تعمل باللمس يــؤدي إلى التقليل من وقت 

نومهم. 
ــائــمــون عــلــى البحث  ــق ـــد أجــــرى ال وق
استطالعا لــلــرأي على اإلنــتــرنــت، لآلباء 
الذين لديهم أطفال متوسط أعمارهم من 6 
إلى 36 شهرا، حيث طلب من املشاركني ذكر 
متوسط  عــدد ساعات نــوم أطفالهم خالل 
النهار والليل، باإلضافة إلى الوقت الذي 
يستغرقه الطفل حتى يغفو، وكذلك وتيرة 
االستيقاظ أثناء الليل، مع العلم أن حوالي 

%70 من املشاركني ميلكون أجهزة لوحية.
وقد تبني أن األطفال الذين يقضون وقتا 
طويال فــي استخدام الهواتف الذكية أو 
احلواسيب اللوحية، ينامون عدد ساعات 
ــن لــيــال، وعــلــى الــرغــم من  ــري ــل مــن اآلخ أق
نومهم خالل النهار لفترة أطول قليال، إال أن 
احملصلة اإلجمالية لساعات النوم أصبح 

أقل.

»غوغل« تطالب بتحسني القواعد الدولية لتقدمي بيانات مستخدمي اإلنترنت للحكومات

تناول عبوة من املشروبات الغازية يوميًا 
يسرع في اإلصابة بالسكتات الدماغية!

كشفت دراســة أمريكية حديثة »أن شرب عبوة واحــدة على 
األقل يومًيا من املشروبات الغازية، مبا فيها منخفضة السعرات 
احلرارية أو ما يطلق عليها »الدايت«، يسرع شيخوخة الدماغ، 

ويرفع خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية واخلرف«.
وأكــدت الدراسة التي أجراها باحثون بكلية الطب بجامعة 
بوسطن »أن شرب ما ال يقل عن علبة واحدة يومًيا من املشروبات 
الغازية احملــالة أو »الــدايــت«، يزيد خطر اإلصابة بالسكتات 
الدماغية واخلرف مبعدل ثالثة أضعاف، مقارنة باألشخاص ممن 

يستهلكون علبة من تلك املشروبات مرة واحدة أسبوعًيا«.
وحــذرت الــدراســة من »أن السكر الزائد في جسم اإلنسان، 
وخاصة الفركتوز املوجود في املشروبات الغازية، قد يضر 

الدماغ«.

شركة »جوجل«

ركوب الدراجات يحد من خطر اإلصابة مبرض السرطان ومرض القلب مبقدار النصف 
ــة حديثة إلى  توصلت دراس
ــات يحد من  ــدراج أن ركـــوب ال
خطر اإلصابة مبرض السرطان 

ومرض القلب مبقدار النصف.
ـــة، التي  ـــدراس وأظـــهـــرت ال
نشرتها دورية بريطانية معنية 
بالشؤون الطبية وأوردتها »بي 
بــي ســـي«، أن املــشــي أيــضــا له 
بعض الفوائد مقارنة باجللوس 
داخل وسائل املواصالت العامة 

أو ركوب السيارة.
 واستغرق إعداد هذه الدراسة 
خمس سنوات وشملت 250 ألف 
بريطاني، حيث قارنت الدراسة 
بــني أنــاس دأبـــوا على احلركة 
بـ«نشاط« وآخرين أكثر ميال 

لعدم احلركة. 
 ورصد الباحثون وفاة 2430 

شخصا ممن شملتهم الدراسة، 
في حني شخص األطباء إصابة 

3748 بــالــســرطــان، وإصــابــة 
1110 آخـــريـــن مبــشــاكــل في 

القلب.
 وأدى ركــوب الدراجات على 
ــداد  ــالل فــتــرة إع نحو معتاد خ
ــن خطر  الـــدراســـة إلـــى احلـــد م
الوفاة عموما بنسبة 41 %، كما 
تراجعت نسبة خطر اإلصابة 
ــان بـــواقـــع 45 %،  ــرط ــس ــال ب
وتراجعت نسبة خطر اإلصابة 
مبـــرض الــقــلــب بــنــحــو 46 %. 
وسجل راكبو الدراجات مسافة 
30 ميال في املتوسط كل أسبوع، 
وكلما ُسجلت مسافة أكبر، كانت 

النتائج الصحية أفضل.
 كما يقلل املــشــي احتماالت 
تفاقم مرض القلب، في حني تعود 
فــائــدة كبيرة على أولــئــك الــذي 
يحرصون على املــشــي مسافة 

تزيد على ستة أميال أسبوعيا.

تناول اللحوم يزيد خطر اإلصابة مبرض الكبد الدهني 
أكدت دراسة طبية هولندية أن تناول اللحوم يزيد 

من خطر االصابة مبرض الكبد الدهني . 
ــال باحثون من مركز »إيــراســمــوس« الطبي  وق
في مدينة روتـــردام الهولندية إن الــدراســة أثبتت 
أن ارتفاع معدل البروتني احليواني كاللحوم كان 

مرتبطا بزيادة خطر االصابة 
مبــرض الكبد الدهني.. مشيرين إلــى أن اتباع 
نظام غذائي على النمط الغربي غني بالبروتينات 
ــررة قــد يسبب  ــك احلــيــوانــيــة واملــــواد الــغــذائــيــة امل
اضــطــرابــات منخفضة الــدرجــة فــي تـــوازن اجلسم 
والتمثيل الغذائي واجللوكوز والتوازن القائم على 
احلمض. ولفت الباحثون إلــى أن الــدراســة شملت 
3440 شخًصا بينهم 70 باملائة يعانون من زيادة 
الوزن و30 باملائة يعانون من الهزال، وبعد تقييم 
النظام الغذائي اخلاص بهم مت التأكد من أن تناول 
اللحوم يزيد من خطر االصابة مبرض الكبد الدهني 

غير الكحولي.

ـــرت شــركــة »غــوغــل« الــعــمــالقــة خلــدمــات  ذك
اإلنترنت أن أكثر من ثلثي الطلبات احلكومية 
للحصول على بيانات من خدماتها املختلفة تأتي 

من خارج الواليات املتحدة.
وأضــافــت »نعلم أن احلكومات ترسل طلبات 
إلــى جوجل للحصول على بياناتنا. ونعلم أن 
احلكومات حتصل أحيانا على أحكام قضائية، 

وأحيانا حتصل على هذه البيانات بطريقة سرية«.
ونقل موقع »ســي نت دوت كــوم« املتخصص 
في موضوعات التكنولوجيا عن شركة »جوجل« 
ــا تقرير نصف سنوي  ــداره ــم إص ــه رغ الــقــول إن
بشأن الشفافية يعطي فكرة واســعــة عــن مدى 
سعي احلكومات للحصول على البيانات اخلاصة 
مبستخدمي جوجل، فإن املشكلة اجلديدة التي هي 

تزايد عدد طلبات احلكومات من خارج الواليات 
املتحدة.

وذكرت جوجل، أنها تلقت أكثر من 45 ألف طلب 
حصول على بيانات مستخدمني خــالل النصف 
الثاني من العام املاضي وهو أكبر عدد من الطلبات 
تتلقاه الشركة خالل ستة أشهر، وان أكثر من 31 

ألف طلب من خارج الواليات املتحدة.

ركوب الدراجات يفيد اجلسم

اللحوم قد تضر باإلنسان


