
قالت دراس��ة إحصائية، 
أج��راه��ا م��ص��رف “روسكي 
ستاندارت”: إن الرجال في 
روسيا دفعوا ثمن مخالفات 
مروية في عام 2020، أكثر 
ب�2.7 م���رة ب��امل��ق��ارن��ة مع 
النساء. وأضافت الدراسة: 
“بشكل ت��ق��ل��ي��دي، ي��ق��ود 
ال��رج��ال ال��س��ي��ارات ب��أع��داد 
أكبر من النساء، لذلك تبدو 
أرق���ام مخالفاتهم امل��روي��ة، 
أكبر بكثير مما هي عليه لدى 
النساء. في العام املاضي، 
ك��ان ع��دد إيصاالت املخالفة 
لقواعد امل��رور، لدى الرجال 
أك��ث��ر ب��ن��س��ب��ة ٪174 عن 
النساء”. ول��ك��ن متوسط   
الغرامة املدفوعة من جانب 
الرجال كان أقل بنسبة 6 ٪ 

تقريبا م��ن النساء - 388 
روبال، مقابل 411 روبال.

وب��ش��ك��ل ع���ام، انخفض 
متوسط   الغرامة امل��روري��ة 
امل��دف��وع��ة ف��ي ع���ام 2020 
بنسبة ٪8 م��ق��ارن��ة بعام 

2019، وبلغ 394 روب��ال. 
وف���ي ش��ه��ر ي��ن��اي��ر م��ن ه��ذا 
ال���ع���ام، ان��خ��ف��ض امل��ؤش��ر 
بنسبة ٪26 مقارنة بنفس 
ال��ف��ت��رة م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي، 

وبلغ 538 روبال.

احتفى فنان ش��ارع بريطاني باألمل 
ال��ذي متثله اللقاحات ف��ي ال��ع��ودة إلى 
احلرية عن طريق لوحة فنية جديدة متثل 

والده الذي حصل على اللقاح، أخيراً.  
ورس��م الفنان املقيم ف��ي بريستول، 
واملعروف باسم “دي أي إف إف”، صورة 
على اجل���دار، تظهر متقاعد مسن يقود 
مسرعاً عربة تسوق نزوالً من على تلة، 
وذلك على سبيل تكرمي والده البالغ 78 
عاماً ال��ذي تلقى جرعته األول��ى الشهر 
املاضي بعد أن ع��زل نفسه لسنة خالل 
اجلائحة. وسخر من الصورة بإضافة 
“الفتة حتذير” م��ن املتقاعدين الذين 

يقودون عربة تسوق. 
ونقل موقع “كومباني نيوز إتش كيو” 
ما كتبه الفنان على حساب إنستغرام: 
لقد رسمت هذه اليوم، تلك القطعة الفنية 
متثل وال��دي ال��ذي تلقى جرعته األول��ى 
منذ أربعة أسابيع، لبناء جهازه املناعي 
للمساعدة ف��ي محاربة ال��ف��ي��روس! إنه 
يقترب من احلرية من الفيروس، ويقود 
سعيداً عربة نزوالً باجتاه بوابة اشتون 
إلى “ملعب مدينة بريستول”، هو املكان 
حيث حصل على جرعته، أعتقد أيضا 
أن��ه م��ن األف��ض��ل أن أض��ع إش���ارة طريق 
حتذيرية للسائقني من متقاعدين ينزلون 

التلة بعربة تسوق.  
وأض��اف الفنان الذي أعرب عن تأثره 
بالكلمات اللطيفة ال��ت��ي وص��ل��ت��ه من 
أش��خ��اص ش��اه��دوا ال��ع��م��ل: أردت فقط 
االحتفال بهذا، بأن هناك ضوءاً في نهاية 
النفق، وأن استمتع قليالً، بأمل أن أجعل 

الناس يبتسمون.
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لوحة تظهر متقاعد مسن يقود عربة تسوق نزوالً من على تلة

اإلفراط في تناول 
القهوة أثناء احلمل 
يؤدي إلي مشكالت 

سلوكية الحقة !
أكد بحث جديد أن اإلفراط في تناول 
القهوة أثناء احلمل قد يؤدي إلى إصابة 

األطفال مبشكالت سلوكية الحقاً.
وه��ذه ه��ي النتيجة الرئيسية من 
البحث الذي فحص 9000 عملية مسح 
للدماغ ألطفال تتراوح أعمارهم بني 
9 و10 سنوات كجزء من أكبر دراسة 
طويلة امل��دى لتطور ال��دم��اغ وصحة 

الطفل. 
وق�����ال م���ؤل���ف ال����دراس����ة ج��ون 
فوكس، وهو مدير معهد ديل مونتي 
لعلم األع��ص��اب بجامعة روتشستر 
ب��ن��ي��وي��ورك: ال��ك��اف��ي��ني ي����ؤدي إل��ى 
تغييرات طفيفة، ولكنها حقيقية في 
النتائج السلوكية لدى معظم األطفال 

الذين تعرضوا له في الرحم.
وأض���اف ف��وك��س: ق��د ال يحدث هذا 
فرقاً ذا مغزى في سلوك بعض األطفال، 
ولكن بالنسبة لألطفال الضعفاء قد 
يكون له تأثير واضح. لسنوات، ُطلب 
من النساء احل��وام��ل احل��د من تناول 
الكافيني لتقليل مخاطر اإلج��ه��اض 
أو ال��والدة املبكرة، لكن هذه الدراسة 
اجلديدة تشير إلى أن النساء احلوامل 
ال��ل��وات��ي يستهلكن القهوة يصبحن 
أكثر عرضة إلجن��اب أطفال يعانون 
من مشاكل سلوكية في وقت الحق من 
احلياة، بحسب ما ورد في موقع “يو 

بي آي” اإللكتروني.

بريطانيا.. فنان شارع يحتفي بلقاحات 
»كورونا« والعودة إلى احلرية

 في الصـميم
وفق تقرير األمم املتحدة من املمكن أن يتعرض 16 مليون 
ميني إلى مجاعة لم يسبق لها مثيل منذ زمن بعيد ، بالرغم 
من حتذير الواليات املتحدة إليران ودعوتها إليقاف احلرب، 
لكنها ما زالت ترمي باحلطب على النار حتى تزيد اشتعاالً ، 
تقاعس العرب عن نصرة الشرعية في اليمن أوجد هذا الوضع، 
وجعل ايران تتفرد في الساحة ، لن ترتدع الدولة الفارسية 
إال بتجييش العرب إلنقاذ اليمن من العدوان الفارسي، وإال 

»سنؤكل يوم أكل الثور األبيض« .

  

@Alwasatkuwait

Retweet

behclinic@ د.نا�رص بهبهاين

نطعم أم ننتظر؟  التطعيم حماية لك وألسرتك.التردد وعدم املبادرة قد 
يؤدي إلى نتائج وخيمة.  األخذ بأسباب العالج والوقاية أمر إلهي ومنطقي 
وعقالني. وحاليا اليوجد وسيلة أخرى فعالة وآمنة للتخلص من هذا الوباء 

غير التطعيم الله يكون في عون األفراد والدول اللذين اليتوفر لديهم اللقاح

alaraabi20@ تركي الع�صيمي

تبا لدميقراطية انتجت فسادا بالتوجهات وال��راي واالف��ت��راء وحتدي  
االج��راءات والتعليمات والقوانني والتطاول ع السلطات وال��دول املجاورة 
والتدخل في كل صغيرة وكبيرة في سياسة الدوله وتوجهاتها ومخالفة 
والة االمر .فلن نرجوا اصالحا وبركة من هالدميقراطية اللي كلها خصومه 

وعنتريات وبهرجه

dryousif @dr_alsqobl

تصدقون كل مااقرأ تغريدات جماعه عندي خبرحلو اتذكر مسرحيه حامي 
الديار وصراحه احنا كشعب صارت عندناحصانه من اجلذب احمللي والعاملي 
حكومه تقول احنا مفلسني وصندوق النقديقول احتياطيتنا املاليه في أعلى 
مستويتها ودنا نصدق بس أول ياريت مالقيف تويتريوقفون هذاالتالعب 

مبشاعر الناس البسطاء

NaderAlMansour@  نـــادر املــنـ�صـــور

رغ��م إن��ي حصلت على جرعتني من لقاح ك��ورون��ا، إال أن��ي ملتزم بعدم 
اخلروج من املنزل إال للضرورة القصوى وبالفعل أنا ماشفت الشارع من 
يوم الثالثاء املاضي ومستمر حتى تتم املناعة املجتمعية ويرتاح الطاقم الطبي 
والتمريضي من التعب اللي شافوه سنة كاملة.. الله يكون في عونهم ويعطيهم 

العافية..

badrsfouk@ بـدر �صـفـوق

وزير الداخلية رجل حكيم جلس مع رجال حكماء كذلك .. وفكك  لغم كان 
يريد له البعض اإلنفجار . . هناك فرق بني رجال ) الدولة ( ورجال املصالح 

اخلاصة حتية للجميع وعسى الله يكثر امثالهم

 Lulwah Almushaileh@Almushaileh76

افتقدنا هذه السنة خطاب صاحب سمو األمير في ذكرى استقالل وحترير 
دولة الكويت.ان مثل هذه اخلطابات متثل رابط وحلقة وصل بني األسرة 

احلاكمة وبني الشعب والي نتمنى انها ما تنقطع

Safir120@ ال�صفري

الزلت اقول وأكرر دور مختاري املناطق ال يرقي الطموح ، ويجب عليهم 
مضاعفة اعمالهم املعتادة وتواصلهم الدائم مع أهالي املنطقة ومتطلباتهم .

AthmarAlsalem@ د.م/اثمار ال�صامل _

بعد حكم التمييز عن اجلامعة الوهمية هل سيتم اإلعالن الفعلى عن فصل 
هؤالء الدكاترة املزيفني. خطوة أولى من االصالح، وثقة املواطن. السكوت 

سوف يعزز الفساد.

GhanimAlnajjar@ غامن النجار

اليلوم الناس أنفسهم على تردي أوضاعهم، بل يلومون غيرهم. حتى يخال 
لالنسان اللّوام بأنه خاٍل من الشوائب، فيزيد تخلفه وتزيد معاناته،فاليبذل 
جهداً، فهو متفوق بالوالدة، اما حالته املتردية فسببها  أولئك األغيار، فيقع في 

فخ من صنعه.

AryanKhalil@ خليل العريان

السادة وزارة الصحة احملترمني بعد التحية تعطيل مراكز التطعيم ضد 
كوفيد19- في هذه األيام من وجهة نظري كان قرار غير جيد  فنحن في سباق 
من الزمن وحرمنا 30،000 شخص تقريبا من أخذ اللقاح بسبب األجازة 
أمتنى أن يتم فتح مراكز تطعيم 7 أيام في األسبوع لتقليص مدة االنتظار ألخذ 

اللقاح..

إرسل كلمة  »اشتراك«

غرامات مرور الرجال أكثر بثالث 
مرات من النساء في روسيا!

تكنولوجيا  إضافة  إمكانية  تدرس  »فيسبوك« 
الذكية  نظارتها  إلى  الوجه  على  التعرف 

ف��ي ال��وق��ت ال���ذي تستعد فيه ش��رك��ة فيسبوك 
األمريكية لطرح أول نظارة ذكية من إنتاجها في وقت 
الحق من العام احلالي، يناقش العاملون في الشركة 
حالياً إمكانية إضافة تكنولوجيا التعرف على الوجه 
إلى النظارة. ونقل موقع بوز فيد نيوز، املتخصص 
في موضوعات التكنولوجيا عن مصادر، أن أندرو 
)بوز( بوسورث املسؤول عن قطاع تكنولوجيا الواقع 
املعزز والواقع االفتراضي في فيسبوك، أبلغ العاملني 
في الشركة بأنها ت��درس حالياً اجلوانب القانونية 
واملتعلقة بحماية اخلصوصية املرتبطة باستخدام 

تكنولوجيا التعرف على مالمح الوجه.
 وبحسب موقع ب��وز فيد نيوز، ف��إن أح��د موظفي 
فيسبوك سأل املدير التنفيذي املسؤول عن تطوير 
تكنولوجيا التعرف على الوجه عن املخاوف املتعلقة 
باألضرار احملتملة الستخدام مثل هذه التكنولوجيا، 

فقال بوسورث للموظف إن “التعرف على الوجوه قد 
يكون املشكلة الشائكة، حيث الفوائد واضحة جداً، 
واملخاطر واضحة ج��داً، وال نعرف أين توجد نقطة 

التوازن بني هذه األشياء”.
 وفي سلسلة تغريدات أكد بوسورث أنه حتدث 
عن تكنولوجيا التعرف على الوجه خالل اجتماع مع 
موظفي فيسبوك وكتب على موقع تويتر “أنا قلت 
بالتحديد إن املنتج املنتظر )النظارة الذكية( سيكون 
جيداً من دونها )تكنولوجيا التعرف على الوجه(، 
لكنه سيكون أفضل استخدام لهذه التكنولوجيا في 
بعض احلاالت إذا مت ذلك بطريقة تضمن رضا الناس 
والسلطات الرقابية”.  وأض��اف أن النظارة املزودة 
بتكنولوجيا التعرف على الوجه قد تكون مفيدة في 
معرفة اسم شخص تتحدث إليه ولكن ال تذكر اسمه 

على سبيل املثال. 

نظارة فيسبوك الذكية
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غرامات مرورو الرجال مرتفعة أكثر من النساء

أل��ف   20 ب��دف��ع  ام����رأة  إل����زام  اإلم�������ارات.. 
درهم بسبب »بصقها« على طبيب!

قررت محكمة أبو ظبي املدنية في اإلمارات، 
رف��ع قيمة التعويضات التي أل��زم��ت ام��رأة 
بتأديتها لطبيب، إثر “بصقها” عليه، إلى 20 

ألف درهم )نحو 5400 دوالر(.
وذك��رت صحيفة “البيان”، أن الطبيب 
طالب بإلزام املشكو عليها بدفع 250 ألف 
دره��م، إث��ر احل��ادث��ة. وك��ان الطبيب قد رفع 
دع��وى قضائية على ه��ذه امل��رأة، أش��ار فيها 
إلى نشوب خالف بينه وبينها لدى زيارتها 

ملكتبه باملستشفى، وأنها قامت بالبصق عليه 
أمام جميع املوجودين، موضحا أنه “طبيب 
ذو مكانه مرموقة ول��دي��ه خ��ب��رات واسعة 
داخ��ل ال��دول��ة، متتد لنحو 38 عاما”، ولفت 
إل��ى أن ه��ذه احل��ادث��ة ق��د حلقت ب��ه أض��رارا 
مادية وأدبية، مما حداه لرفع دعواه املاثلة، 
مقدما سندات لدعوى تضمنت حكم صادر من 
احملكمة اجلزائية قضى بإدانتها باالعتداء 

على سالمة جسمه بالبصق عليه.


