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كــلــمــة �ــصــادقــة.. خلـــر  الــكــويــت
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 في الصـميم
يتداول كثيرا عبر وسائل التواصل االجتماعي عالجات ألمراض مستعصية 
ومدح وجبات نباتية مفيدة للصحة وكل ذلك ال أصل له ومن احملتمل ان يوقع 
اضراراً جسيمة باإلنسان.. العالم ينفق املليارات على األبحاث الطبية وطرق 
العالج ويؤهل االطباء املتخصصني لعشرات السنوات حتى يستطيعوا عالج 
املرضى.. اصحابنا لألسف يتقبلون ما ينشر بجهالة ويتعاجلون بطرق ما 
انزل الله بها من سلطان.. واحد يعلق مرضى الديسك برافعة تستخدم في 

ورش التصليح وآخر يستخدم خشبة ومطرقة للعالج.. 
يا أمة ضحكت من جهلها األمم!

   Fairoz_q8@ فروز  
نطالب بعقد جلسه طارئه وخاصه العضاء مجلس االمه .. هروب خليه ارهابيه 

بهالطريقه .. امر خطير يا نواب !

   f_alshebaan@ فهد ال�صبيعان 
اخواني اعضاء مجلس االمه نبي نشوف افعالكم في قبة عبدالله السالم اما 
التغريد في تويتر تكفون خلوه للشعب يعبر عن شعوره وشوفوا ربع اخلليه 

معاكم

   abosoud70@ مبارك الطويل 

نواب األمه تركوا مجلس األمه وشاركونا بالتغريد فقط ياحظي . زاحمتونا في 
حريتنا روح للمجلس وفعل أدواتك ال تصدع راسنا ، خل التويتر لنا.

   Ahmad_tv@ احمد العنزي 
بعد تأكيد خبر هروب #خلية العبدلي هل الزال البعض يعتقد انهم هم فقط 

اخلونة ام انه ثبت اآلن ان لدينا خونة غيرهم !

   Dr_alwasmi@ د.عبيد الو�صمي 
الكويت ليست مسرحاً الحد ومن لديه أجنده طائفية فلينفذها في بالده 
وعلى الكويتيني من الشيعة قبل السنة احل��ذر من مخطط خبيث ي��راد جر 
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حروق الشمس..
 خطر ال يستهان به!

يــحــرص الــكــثــيــرون على الــتــعــرض ألشــعــة الشمس على 
الشواطئ، أو الذهاب إلى جلسات السوالريوم للحصول على 

لون مميز للبشرة. 
وإليكم بعض النصائح والتوصيات، التي جتنبكم التعرض 

حلروق اجللد اخلطيرة عند أخذ حمام الشمس:
-1عدم اجللوس حتت أشعة الشمس لفترات طويلة:

يعتقد الكثير من الناس أن التعرض ألشعة الشمس على 
الشواطئ لفترات طويلة يسرع من اكتساب لون برونزي مميز 
للبشرة، ولكن االستلقاء حتت الشمس ملدة طويلة يعرض اجللد 
خلطر األشعة فوق البنفسجية الضارة، التي تتسبب باحلروق 
اخلطيرة، والتي من املمكن أن تؤدي إلى اإلصابة بسرطانات 

اجللد.

إنستغرام: قصص مختلفة عن سناب شات
أوضحت منصة مشاركة الصور إنستغرام 
اململوكة لشركة فيسبوك أخيراً، وعلى لسان 
كــبــيــرة مــوظــفــي الــعــمــلــيــات، كيفية اخــتــالف 
قصصها عن قصص تطبيق التراسل الفيديوي 
سناب شات ، لتجيب بذلك املنصة على السؤال 
الــذي يــدور في أذهــان جميع املستخدمني حول 

االختالفات.
وكانت املنصة اململوكة لشركة فيسبوك قد 
جلبت ميزة القصص في عــام 2016، أي بعد 
مرور ثالث سنوات على جلب سناب شات لهذه 

امليزة، بحيث إن امليزة كانت متطابقة تقريباً بني 
اخلدمتني، حيث تتكون القصة من مقاطع فيديو 
وصور مدتها 10 ثواٍن تختفي خالل 24 ساعة 

مع مرشحات متشابهة جداً لدى التطبيقني.
وبحسب مارني ليفني كبيرة موظفي العمليات 
لدى إنستغرام فإنه على الرغم من كون املنصة 
اململوكة لفيسبوك لم تكن أول من جلب ميزة 
القصص إال أنها أخذت منتجا طورته سناب شات 
وعملت على حتسينه من خالل منح املستخدمني 
إمكانية الوصول إلــى جميع األشياء املفضلة 

لديهم ضمن مكان واحد.
ورغم أن منصة إنستغرام لم تتمكن من طمس 
اخلدمة املنافسة سناب شــات بسبب املجتمع 
املوالي لتطبيق التراسل الفيديوي، إال أنها كانت 
قادرة على إبطاء منو سناب شات تبعاً لتنافس 
اخلدمتني على املستخدمني، حيث أوضحت 
تقارير سابقة وجــود انخفاض بنسبة بني 15 
و40 في املئة في عدد األشخاص الذين يشاهدون 
قصص سناب شات بعد ظهور قصص إنستغرام 

ألول مرة.

75 سنة ثلوج األلب تنحسر وتكشف عن جثتي زوجني اختفيا منذ 
من الصدف الــنــادرة، عن رجــل كــان صانعا 
لألحذية اختفى وزوجته، معلمة املدرسة واألم 
منه لسبعة أبناء، ولم يظهر لهما أثر طوال 75 
سنة من بحث عنهما متواصل، إلــى أن طــرأ ما 
لم يخطر على البال منذ الختفاء الغامض بعز 

احلرب_العاملية_الثانية.
عامل مبنتجع Les Diablerets للتزلج 
ــــب 2615  ــي منطقة مــرتــفــعــة بــجــبــال #األل ف
مــتــرا، وانــحــســر بعض جليدها بفعل موجة 
احلــر الشديدة األســبــوع املــاضــي، عثر عليهما 
#جثتني_مجّمدتني قــرب املنتجع املــجــاور لنهر 
Tsanfleuron اجلليدي، على حــد مــا نقلت 
 Valais عن شرطة كانتون Le Matin صحيفة
بسويسرا، كما عن العامل الذي نراه في الفيديو 

يتحدث عما عثر عليه.
اخلبر الذي نشرته الصحيفة بعدد الثالثاء، 
منتشر فــي معظم وســائــل اإلعـــالم العاملية، 
وملخصه بحسب مطالعة »الــعــربــيــة.نــت« 
ملوقعها، أن Marcelin Dumoul البالغ وقتها 
40 سنة، خرج وزوجته فرانسني، األصغر سنا 
بثالثة أعــوام، إلطعام وحلب أبقارهما في أحد 
مروج Valais باجلنوب الغربي السويسري، 
إال أن الزوجني اختفيا متاما، تاركني على األرض 
5 أبناء وبنتني، أكبرهم سنا كان في طريقه إلى 
عمر املراهقة. االبنة الكبرى دومينيك، البالغة 86 

حاليا، كان عمرها 11 عاما حني اختفى والداها، 
وحتدثت إلى الصحيفة السويسرية، وذكرت أن 
والدتها برازيلية، هاجرت في 1800 مع والدتها 
من البرازيل إلى سويسرا، وقالت إنها اضطرت 
لالعتناء مبعظم أشقائها الصغار بعد اختفاء 
والديها، وكررت أنها لم تفقد األمل أبدا بالعثور 
عليهما« وحتقق لها احللم، ولو قتيلني في صدع 
من املنطقة اجلبلية، لم تتم بعد معرفة سبب 

وقوعهما فيه.
أمـــا صــغــرى االبــنــتــني، مــارســيــلــني أودري 
دومــولــني، البالغة 79 عاما اآلن، وصورتها 
أدنــاه، فقالت للصحيفة: »أمضينا حياتنا كلها 
بحثا عنهما بال توقف. تصورنا أن بإمكاننا إقامة 
جنازة تليق بهما ذات يــوم )..( ثم جــاءت هذه 
األنباء لتجعلني أشعر بسكينة عميقة بعد 75 

سنة من االنتظار«، وفق تعبيرها.

جثة الزوجني.. وصورتهما قبل االختفاء

الـــــضـــــغـــــوط الـــنـــفـــســـيـــة 
تؤدي إلى اخلرف!

ــن جامعة  ــراء م ــب كشفت دراســــة أجــراهــا خ
ويسكنسون للطب والصحة العامة في أميركا، 
أن التعرض لضغط نفسي شديد في بداية احلياة 
قد يؤثر على صحة الدماغ واإلصابة باخلرف في 

وقت الحق.
وشمل البحث دراســة لبيانات 1320 شخصاً 
ممــن تــعــرضــوا لــضــغــوط نفسية قــاســيــة خــالل 
حياتهم، وأخضعوا الختبارات تتعلق بالتفكير 

والذاكرة.
وخضع جميع املشاركني في الدراسة الختبارات 
عصبية - نفسية شملت الذاكرة اآلنية و التعلم 
اللفظي والذاكرة والتعلم البصري وإعــادة سرد 
القصة. وقال اخلبراء إن التجارب النفسية القاسية 
التي مير بها اإلنــســان قد تكون خسارة وظيفة 
أو وفــاة طفل أو الطالق أو العيش مع والــد مدمن 
على الكحول أو املخدرات. وقالت الدكتورة ماريا 
كاريولو، مديرة القسم العلمي في جمعية الزهامير 
إن »الباحثني ركزوا على ضغوط احلياة النفسية 
في بحثهم وتضمنت وفاة أحد الوالدين أو التعرض 
للعنف أو خسارة وظيفة أو خسارة منزل أو العيش 

في فقر أو احلياة في بيئة مضطربة أو الطالق«.

الديناصور »تي ركس« املخيف لم يكن عداًء ماهرًا 

 الديناصور »تي ركس«

قلب بحث أجــري مبساعدة الكمبيوتر، رأســا على 
عقب افتراضات ظلت قائمة لفترة طويلة بخصوص 
سرعة التيرانوصور ركــس وهــو من أشــرس وأقــوى 

الديناصورات ويعرف اختصارا باسم تي ركس.
ــدرات تي ركــس في العدو موضع  وبينما كانت ق
نقاش ساخن بني علماء احلفريات على مــدى عقود، 
فإن التوافق الذي مت التوصل إليه من مناذج امليكانيكا 

احليوية السابقة هو أن تلك الديناصورات آكلة اللحوم 
من العصر الطباشيري ميكن أن تركض بسرعة تصل 

إلى 75 كيلومترا في الساعة.
وهذه السرعة تزيد عن ضعفي السرعة التي يصلها 

أسرع رجل في التاريخ.
لكن بحثا أجرته جامعة مانشستر أظهر أن هذا 
احليوان املفترس كان سيكسر ساقيه فعليا إذا حاول 

العدو وذلك بسبب حجمه ووزنه.
وقال البروفسور وليام سيلرز من كلية علوم األرض 
والبيئة في اجلامعة »ال بد وأن تكون العضالت قادرة 
على توليد قوة كافية كي تسمح باحلركة بسرعة كبيرة 
ولكن الهيكل العظمي يجب أن يكون قــادرا في الوقت 
نفسه على التكيف مع األحمال التي تولدها السرعة 

الكبيرة«.


