
أثبت علماء أن الغربان متتلك شكال من أشكال 
الوعي وتعتبر أكثر ذكاء مما ُيعتقد حقا.

ووج��د فريق البحث أن Corvids، أو عائلة 
طيور الغراب، تدرك بوعي بيئاتها واملرور الزمني 

قصير املدى، والذي بدوره يولد جتارب ذاتية.
وأج��رى الفريق في جامعة توبنغن األملانية، 
سلسلة م��ن ال��ت��ج��ارب ع��ل��ى اث��ن��ن م��ن غ��رب��ان 
Corvus corone، حيث ُع��رض نحو 20000 
إش���ارة ضوئية لكل منهما على م���دار عشرات 
اجللسات، بينما كانت األقطاب الكهربائية تراقب 

نشاط الدماغ.
وُدّرب���ت الطيور على التعرف على احملفزات 
البصرية، ع��ن طريق اإلمي���اء إلظهارها عندما 
تسجل ضوءا وميضا.وكانت بعض األضواء أكثر 
خفوتا وق��ص��را، ما يجعل من الصعب رؤيتها. 
ومع ذل��ك، تسبب هذا في تباين في ال��ردود التي 
قدمها الزوجان، ما أدى إلى اختالفات في الرأي أو 

التجربة الذاتية.
وق��ال عالم فيزيولوجيا احل��ي��وان، أندرياس 
ن��ي��در، م��ن جامعة توبنغن: »م��ن امل��ت��وق��ع أن 

تستجيب اخلاليا العصبية التي متثل مدخالت 
بصرية ب��دون مكونات ذاتية، بالطريقة نفسها 
حملفز بصري ذي كثافة ثابتة. ومع ذل��ك، تظهر 
نتائجنا بشكل قاطع أن اخلاليا العصبية في 
مستويات املعاجلة األعلى لدماغ الغراب، تتأثر 
بالتجربة الذاتية، أو بشكل أكثر دقة تنتج جتارب 
ذاتية«. وُيطلق على الوعي املعني وعيا أوليا أو 
حسيا، وك��ان ُيعتقد سابقا أنه موجود فقط في 
الرئيسيات. وقد يجبرنا هذا البحث األخير على 

إعادة النظر في تعريفنا للوعي.
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 6 في مصر.. احتجز أطفالها 
أشهر إلجبارها على سحب 

قروض مالية لصاحله
أقامت سيدة دعوى حبس، ضد زوجها، 
أم��ام محكمة األس��رة في مصر، ادع��ت فيها 
تهربه من منحها النفقات الالزمة الصادر بها 
حكم قضائي، واحتجاز أطفالها ستة أشهر، 
وذلك إلجبارها على سحب قروض مالية له، 
ومالحقتها وتعنيفها، واتهامها بتهم مخلة 
تنال من سمعتها، طوال 6 شهور مدة تركها 

ملنزل الزوجية.
وأشارت الزوجة، إلى أنه خالل سنوات 
زواجها منه، داوم على ابتزازها رغم أنه 
ميسور احلال، فكان يبدد أمواله ويجبرها 
على س��داد النفقات ل��ه، وأك���دت امتناعه 
ع��ن رعايتها، وتسبب ألط��ف��ال��ه بتدهور 
حالتهم النفسية، وسوء مستوى حتصيلهم 
الدراسى، وتوعدها مبالحقتها وتعريض 
حياتهم للخطر، عقابا على طلبها الطالق 

للضرر.
وأضافت خ.أ.س، البالغة من العمر 36 
عاماً، مبحكمة األس��رة: »تعدى علي بعلقة 
موت عندما ذهبت ملنزل والدته الصطحاب 
أط��ف��ال��ي، واتهمني ف��ى محضر باإلهمال 
برعايتهم، وبعدها طردنى للشارع، ورفض 
منحي حقوقي الشرعية، وتركني معلقة، 
واس��ت��ول��ى على منقوالتي، ومصوغاتي 

الذهبية«.
وأك��دت وفقاً لليوم السابع: »رغ��م كل 
احمل��اوالت الودية لدفعه لتحمل مسؤولية 
أوالده رف��ض، مما دفعني إلقامة لدعوى 
أجر مسكن ونفقة، إال أنه أمتنع عن السداد، 
وبعدها حصلت على أحكام بحبسه، فقام 
ب��إرس��ال رس��ائ��ل لتهديدي للتراجع عن 

مقاضاته«.

مرة! ألول  الواعي  التفكير  على  الغربان  قدرة  يثبتون  العلماء 

 في الصـميم
بعد أن أدى رسالته وق��اد سفينة الكويت وس��ط بحار 
مشتعلة من التوترات اإلقليمية والعاملية، رحل سمو أمير 

البالد، الشيخ صباح األحمد. 
استطاع بحنكته أن يشق  للبالدلها طريقاً آمناً محفوفاً 

بالسالم واحملبة من العالم.
وبرحيله تفقد الكويت قائداً ف��ذاً، ق��اد مسيرة تنميتها 
وازدهارها خالل ال� 14 عاماً املاضية.. نبتهل إلى الله عز 
وجل أن يجزي سمو أميرنا الراحل خير اجلزاء وأن يتغمده 
بالرحمة الواسعة واملغفرة احلسنة، وأن يسكنه فسيح 

جناته مع الشهداء والصديقي وحسن أولئك رفيقاً.
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ananegoshy@ چرميبه

ستبقى في الذاكرة ما حيينا وتعيش في قلوبنا كلماتك اخلالدة في 
أول خطاب  بعد تولي احلكم »إن الكويت هي التاج الذي على رؤوسنا، 
وهي الهوى املتغلغل في أعماق أفئدتنا«. رحمك الله يا والدنا الشيخ 

صباح طبت حيا وميتا قلب مكسور

AlsaeedFajer@ فجر ال�صعيد علم الكويت

لن يجود الزمان بزعيم مثل  صباح االحمد مره ثانيه قلب مكسور

Wafa Damkhin @wafadamkin

عظم  الله  لكم  االجر  يا  اهل   الكويت   راح   ابونا  الغالي

tweep7akeem@ حكيم الأزقة

إن القلب ليحزن وإن العني لتدمع وإنا على فراقك يا صباح الكويت 
حملزونون .. إنا لله و إنا إليه راجعون.

q8up@ نا�صي العدواين

صباح االحمد الصباح اللهم ثبته عند السؤال واغفر له وارحمه 
واسكنه الفردوس االعلى

faris_74@ فار�س �صعد العتيبي

انا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته 
الحول والقوة اال بالله

NAWAF BUYABIS املديونر N_BUYABIS

إنا لله وإن��ا اليه راجعون ...الكويت وشعبها تبكيك يا بوناصر 
الله يرحمك ويغمد روحك الطاهره اجلنه اللهم امني عظم الله اجركم 

واجرنا

Shayma>a Alibrahim @educator_q8

يوم حزين قلب مكسور اللهم أرحم أبونا صباح أمير اإلنسانية 
وثبته عند السؤال

Abrar79@    املوؤرخه اأبرار ملك

الله يرحمك بواسع رحمته ويغفر لك ويرزقك اجلنة ونعيمها يارب 
، عظم الله أجرك يا كويت علم الكويتكفني للدعاءقلب مكسور عظم الله 

أجركم يا أهل الكويت
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مجموعة من الغرباء
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بــــريــــطــــانــــيــــا تــــعــــيــــد لـــــوحـــــًا 
سومريًا نادرًا إلى العراق

أعلن املتحف البريطاني، أنه ساعد الشرطة في التعرف 
على لوح سومري مسروق من العراق عمره 4 آالف عام، وأنه 

»سيسلم اللوح للحكومة العراقية«.
وأشار املتحف إلى أن »اللوح عرض للبيع في مزاد علني 
عبر اإلنترنت في مايو 2019، على أنه لوح أكادي من آسيا 
الوسطى، لكن ع��دم وض��وح مصدره أث��ار شكوك الشرطة 
البريطانية التي استعانت بخبرة املتحف اللندني لتحديد 

ماهية القطعة وأصلها«.
واللوح املنحوت من صخر كلسي ميثل »شخصا يرتدي 
كساء سومريا تقليديا، هو في الواقع جزء من لوح جداري 

نذري من العام 2400 قبل امليالد«.
وأوضح املتحف، أن »مثل هذه األلواح نادرة جدا، ولم يبق 
منها إلى اليوم إال نحو خمسن قطعة«، مشيرا إلى أن »كل 
القطع املماثلة وجدت في مدن سومرية مهمة تقع في العراق 

وسوريا«.
وأش��ار املتحف، إلى أن هذه القطعة »أخ��ذت من العراق 
بطريقة غير قانونية«، مذكرا بأن املوقع »تعرض لعملية 
نهب واسعة في نهاية القرن التاسع عشر«، وكذلك خالل 
ح��رب اخلليج وح��رب ال��ع��راق ع��ام 2003 التي أدت إلى 

اإلطاحة بالرئيس الراحل صدام حسن.

الفلفل احلار يساعد في حل عدد كبير  من املشاكل الصحية
وج��دت العديد م��ن ال��دراس��ات أن تناول 
الفلفل احل��ار ميكن أن يساعد ف��ي ح��ل عدد 
ال يحصى م��ن املشاكل الصحية، ويساعد 
على زيادة طول العمر، وإنقاص ال��وزن، إلى 
احلماية من النوبات القلبية وأنواع معينة من 
السرطان. وميكن أن يكون الفلفل احلار في 

الوجبة تذكرة مرورك حلياة مديدة وصحية.
وارت��ب��ط تناول الفلفل احل��ار بانخفاض 
خطر الوفاة في العديد من الدراسات، كما أن 
األبحاث اجلديدة املنشورة في مجلة الكلية 
األمريكية ألم��راض القلب تدعم هذه النتائج 

السابقة، وفقاً لروسيا اليوم.
وقارنت الدراسة التي أجريت في إيطاليا، 
خطر املوت بن 23 ألف شخص وقسمتهم إلى 
مجموعتن، أولئك الذين تناولوا الفلفل احلار 

ومن لم يأكلوه.
ومتت مراقبة احلالة الصحية للمشاركن 
وعاداتهم الغذائية على مدى ثماني سنوات، 
ووجد الباحثون أن خطر الوفاة بسبب النوبة 
القلبية كان أقل بنسبة %40 بن أولئك الذين 
يتناولون الفلفل احلار أربع مرات على األقل 

في األسبوع.

واك��ت��ش��ف ال��ع��ل��م��اء ال��ف��وائ��د الصحية 
الستهالك هذا النوع من التوابل، مبا في ذلك 
قدرته على زيادة تكسير الدهون في أنسجة 
معينة وكذلك تثبيط آث��ار بعض البكتيريا 

والفطريات.
وتوصلت دراسة رصدية أصدرها باحثون 
طبيون في جامعة فيرمونت إلى وجود عالقة 
عكسية ب��ن استهالك الفلفل احل��ار األحمر 

ومعدل الوفيات.
وأسس الباحثان مصطفى شوبان وبنيامن 
ليتنبرغ العالقة بن تناول الفلفل احلار وطول 
العمر من خالل حتليل بيانات املسح الوطني 
األمريكي لفحص الصحة والتغذية، حيث 
متت مراقبة عينة متثيلية من البالغن من أجل 
نظامهم الغذائي وع��ادات منط حياتهم بن 

عامي 1988 و1994.

الفلفل احلار
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