
أعلن موقع فيسبوك أن��ه سيعطي أولوية 
مل��ص��ادر األخ��ب��ار التي حتظى بثقة كبيرة في 

خاصية تغذية األخبار.
 وق��ال��ت ال��ش��رك��ة بحسب ب��ي ب��ي س��ي إن 
مستخدمي الشبكة االجتماعية سيقررون ما هي 
املصادر املوثوق فيها من خ��الل استطالع آراء 

املستخدمني.
 وقال مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، إن 
احملتوى اإلخباري سيشكل قريبا نحو 4 في املئة 
فقط مما يظهر على صفحات تغذية األخبار أو 

“نيوز فيد” مقابل 5 في املئة قبل ذلك.
وأوضحت الشركة ان هذه اخلطوة هي آخر 
محاولة للتغلب على مشكلة انتشار ما يسمى 
باألخبار الكاذبة ونشر األكاذيب على الشبكة 

االجتماعية.
ك��م��ا أع��ل��ن م��وق��ع “تويتر” أن���ه ح���دد 677 
ألفا و775 مستخدما مقرهم الواليات املتحدة 
ممن كانوا يعيدون تغريد وتسجيل اإلعجاب 
ومتابعة حسابات آلية روسية على الشبكة قبيل 

االنتخابات الرئاسية األمريكية عام 2016.
ويعتبر هذا التعديل محاولة لتحويل عمليات 

التقييم الرئيسية فيما يتعلق باالنحياز والدقة 
بعيدا عن موظفي فيسبوك وإلقائها في ملعب 
املستخدمني. وقال زوكربيرغ: “فكرنا في طلب 
املساعدة من خبراء من اخل���ارج، من الذين قد 
يتخذون ق��رارا بعيدا عن تقييمنا، لكن ال يتوقع 

أن يحل ه��ذا مشكلة املوضوعية. أو قد نسألك 
أنت، كجمهور، وستحدد مراجعتك أنت تصنيف 
األخبار.« وسيطلب من املستخدمني، كما يطلب 
منهم أحيانا فيما يتعلق ب��اإلع��الن��ات، حتديد 

مصادر األخبار التي يثقون فيها.
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العلماء الروس يكتشفون أقدم 
جليد على كوكب األرض

اكتشف الباحثون من معهد سان بطرسبرغ للفيزياء النووية، 
بالتعاون مع مستكشفي القطبية من محطة “فوستوك”، في القارة 
القطبية اجلنوبية، أقدم جليد على كوكب األرض. ويتجاوز عمر 

اجلليد مليون سنة.
وذكر موقع “ سبوتنك “ الروسي انه مت اكتشاف اجلليد على 
عمق حوالي ثالثة ونصف ألف متر، ويقوم الباحثون بإجالء شظايا 
من اجلليد اآلن وسيتم نقلها إلى سانت بطرسبرغ ملزيد من الدراسة 
والتحليل . ويذكر، سابقا، أنه مت العثور في محطة “فوستوك” 
على جليد عمره 400 ألف عام. وحدد العلماء بعد دراسة اجلليد، 
أن الكرة األرضية متر بأربع دورات كال منها استمرت ملدة 100 ألف 
عام. وخالل هذه ال��دورات كانت هناك فترات من احل��رارة العالية 

واحلرارة املنخفضة.

»فيسبوك« يلجأ إلى آراء املستخدمني لتقييم 
مصداقية األخبار املتداولة على الشبكة االجتماعية 
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 في الصـميم
إعالن وزير الصحة جناح أول عملية زراع��ة كبد في الكويت نصر 
علمي يحسب الطباء الكويت ويغنينا عن عالج مرضى الكبد في اخلارج 
وما يتحملونه من عناء حلني حصولهم على متبرع.. سماحة الدين ال 
متنع االستفادة من أعضاء الوفيات في عالج االحياء احملتاجني.. بعض 
البسطاء ال يرغبون التبرع بأعضاء موتاهم.. اإلقبال على جمعية التبرع 
باألعضاء دون املستوى املطلوب.. إصدار قانون يسمح لوزارة الصحة 
االستفادة من أعضاء املوتى أصبح ضرورة.. العضو املزروع في جسد 

احملتاج صدقة جارية للمتوفي.

alakeels@ اأ.د. �صليمان العقيل
بعض الناس الذين احببناهم،وفهموا حبنا لهم باخلطأ نتيجة)خبرات 
سابقة سيئة،نوع محدد من التربية،عقلية ترى  الدنيا مبنظار املؤامرة او سوء 

الظن او غيره(نقول:حب االرواح واملشاعر واملعاني،ال ميوت.راجع نفسك

bader_abdelaziz@   بدر عبدالعزيز
الرئيس الفلبيني أمس قال أن بالده رمبا توقف العماله للكويت لسوء 
معاملتهم وهذا مؤشر سيئ ملن يحرض علي األجانب أو الوافدين الن العالم 
كله به وافدين يجب أحترامهم وأذ كانت أدارتك سيئه فلماذا حتملها لغيرك 

وتعاملوا مع البشر أنهم مثلك و ال تعاملهم أنك متميز عنهم بشي .

YousefAljassem@  يو�صف اجلا�صم ال�صقر
قرار الفلبني تعليق إرسال عمالتها إلى الكويت لالسباب التي بينها الرئيس 
الفلبيني، تعطي إشارة ملا كتبته وكتبه غيري بشأن وجوب إحترام من يعمل 
لدينا من الوافدين. وال يهم عدد من تعرض لإلساءة سواء أربعة أم أكثر، املهم 

املبدأ. القرار رسالة ملن يهمه األمر، مع التحية.

Hanan_AlHashash@   حنان م�صاعد احل�صا�س
اخلصم أو العدو أو املتربص يبحث عن كل نقص أو خطأ في “املستهدف”..
مخه مبرمج على الذم ال املدح، استحالة أن يرى خير فيه مهما عمل ألن املخ 

والنوايا القذرة تبرمجت على الشر جتاهه. سود الله وجيههم. #الكويت

شركة فيسبوك

» القرفة« تتفرد بفعالية عالية في القضاء على الفيروسات
 أظ��ه��رت دراس���ة أمريكية حديثة، 
أن القرفة تتفرد بفعالية عالية في 
القضاء على الفيروسات التي تهدد حياة 
اإلنسان وتتفوق على عصارات البصل 

والثوم والفلفل والليمون. 
واختبر العلماء في جامعة “تورو” 
لتدريس الطب ف��ي ال��والي��ات املتحدة 
خاصية القرفة على فيروس التهاب 
الكبد ال��وب��ائ��ي “بي إت��ش أي إكس” 
وه��و م��ن ال��ف��ي��روس��ات اخلطيرة على 

حياة اإلن��س��ان واحل��ي��وان، حيث جنح 
سائل يحوي 5 ميلليغرامات من القرفة 
في القضاء بشكل ت��ام على الفيروس 
خالل عشر دقائق فقط. وأشاروا إلى أن 
خصائص القرفة تتفوق على عصارات 
ال��ب��ص��ل وال��ث��وم وال��ف��ل��ف��ل والليمون 
وكذلك الكاكاو والزعفران اإلسباني، 
موضحني أن محلول القرفة أتلف غالف 
الفيروس البروتيني بحيث مينع تكاثره 

ونشاطه. 
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انطالقاً م��ن مسؤوليته اإلجتماعية 
إحتفل مستشفى املواساة اجلديد باملواليد 
ال��ذي��ن أمت��وا عامهم األول خ��الل الشهر 

اجلاري  )شهر يناير 2018(.
قالت مديرة تطوير األعمال والتسويق 
باملستشفى علياء السيد إن االحتفال 
يعكس م��دى االه��ت��م��ام ال���ذي يحظى به 
املواليد اجلدد في املستشفى، مشيرًة إلى 
أن االحتفال ك��ان فرصة طيبة لاللتقاء 

ب��األم��ه��ات واآلب����اء ملناقشة املشكالت 
الصحية التي قد تواجههم مع أطفالهم 
خالل املرحلة املقبلة وكيفية جتنب آثارها 
وتوعيتهم بأهمية مراجعة املختصيني عند 

ظهور أي أعراض قد تبدو غير طبيعية.
 ونوهت السيد بأن الهدف من االحتفال 
هو الوقوف على احلالة الصحية للمواليد 
الذين أمتوا عامهم األول ملا تتميز به السنة 
األول من عمر الطفل بسرعة منوه اجلسمي 

واحلسي واحلركي والعقلي وإستجابات 
الطفل وتفاعالته نحو محيطه مشيرة إلى  
توجهه املستشفى إلق��ام��ة ن��دوة توعية 
خ��الل املرحلة املقبلة لتعريف األمهات 
باخلصائص النمائية للطفل خ��الل أول 

عامني من حياة الطفل.
وق���دم���ت ال���دك���ت���ورة إمي����ان وت���وت 
استشاري طب األطفال بعض اإلجابات 
عن اإلستفسارات املقدمة من قبل اآلباء 

واألم��ه��ات بصفة عامة عن طب األطفال 
وكيفية وق��اي��ة األط��ف��ال م��ن األم���راض، 
باإلضافة إلى تقدمي أخصائية التغذية 
آالء العوالي بأهمية التغذية السليمة 
للطفل وكيفية احلفاظ على الوزن السليم 
وجتب ال��وزن الزائد للطفل وفي اخلتام 
ق��دم��ت ال��دك��ت��ورة م��ه��ا اخل��ول��ي بعض 
النصائح املتعلقة ب��األط��ف��ال وخاصة 

سكري األطفال.

ولفتت السيد في ختام حديثها إلى عدد 
من التوسعات في قسم النساء والوالدة 
باملستشفى واإلجن�����ازات ال��ت��ي حققها 
القسم خالل الفترة املاضية مؤكدة سعى 
املستشفى الدائم جلذب اخلبرات الطبية 
لتقدمي أفضل سبل الرعاية الصحية وهو 
ما حصد علية املستشفى مؤخراً جتديد 
اإلعتمادين األمريكي والكندي بالدرجة 

املاسية.

السيد: فرصة طيبة لتجميع األمهات واآلباء والوقوف على حالة املواليد الصحية 

»املواساة اجلديد« احتفل مبواليده ممن أمتوا عامهم األول من الشهر اجلاري

جانب من االحتفال قطع كيكة خالل االحتفال

القرفة تتفرد بفعالية عالية


