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Ashwaq Al Ali @AshwaqAlAli75

من زود اجنازاتهم عشان ينتدبون لهم 14 عسكري غير املدنيني 
اللي شغالني معاهم!!

Wafaa__karam@ وفاء،كرم

غرقوا بيوتنا وشوارعنا وكسروا سياييرنا  قالوا خلنا نقص عليهم 
ب ٥٠دك بدل بانزين  هذا إذا صرفوه لنا !!

amalabdula12@ الكاتبه امل عبداللـه

ياسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح االحمد. مبواقفك   
ترتفع هاماتنا لتناطح السحاب حفظك الله وابقاك ذخرا  للكويت

lawyer7707@املغردة الكويتية

استمرو في التطبيل لبعض السفاء حتت اسم فاشينستا  النكم  
صنعتم من بعض السفهاء شخصيات اسطورية

saudalmukhled@ �صعودعبدالعزيزاملخلد

إنسانيه  روات��ب الكويتيني حتت األلف دينار  أعتقد حان الوقت 
ومع صعوبة احلياة وتكاليفها الكبيره أن يتم زيادتهم حتى يستيطعوا 

تيسير  أمور احلياة

اع shraa3@ اللورد �رشرِ

ممكن تعترض على وجبة طلبتها طلعت باردة  ممكن تعترض على 
شي طلبته من النت والقياس غلط ممكن تعترض وظيفة مجبر تقبلها  
لكن تعترض على عضو مجلس امه انت رحت صوت له ؟ اسمح لي 

مالك حق

علماء روس يبتكرون دواًء 
لعالج انفصام الشخصية

ابتكر علماء معهد فالدمان للعلوم الصيدالنية 
التابع جلامعة األكادميي بافلوف الطبية في 
ــاج األمـــراض  بــطــرســبــورغ، دواء يفيد فــي ع

النفسية مبا فيها انفصام الشخصية والهوس.
ويقول إيليا سوخانوف، أحد املساهمني في 
ابتكار الــدواء اجلديد، إن العلماء ابتكروا مادة 
تؤثر في االتصاالت العصبية. وقال إنه »عند 
حقن الفئران املخبرية بهذا الـــدواء، نشطت 
مستقبات TAAR1 فــي اجلــهــاز العصبي 
املركزي. أي أثرت في نقل اإلشارات بني اخلايا 

العصبية في الدماغ«.
ويؤكد العلماء على أن الصيغة الصيدالنية 
ـــــراص لــعــاج  لــــلــــدواء، تــســمــح بــإنــتــاج أق
االضــطــرابــات النفسية، وتعد طريقة جديدة 
لعاج مرض انفصام الشخصية. كما أن نتائج 
اختبار الدواء على الفئران، تسمح بالقول إن هذا 
الدواء سيكون فعاال في عاج األمراض النفسية 

مبا فيها الهوس.

قال الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار 
بيتشاي، للجنة فــي الــكــونــغــرس األميركي 
في غمرة تدقيق متزايد في عمليات شركات 
التكنولوجيا الكبيرة، إنه »ال توجد خطط« لدى 
الشركة إلعــادة إطاق محرك بحث في الصني، 

رغم أنها ال تزال تدرس الفكرة.
وأثار مشرعون وموظفون في غوغل مخاوف 
من أن الشركة ستمتثل لسياسات الرقابة على 
اإلنترنت في الصني إذا دخلت من جديد سوق 

محركات البحث في الدولة اآلسيوية.
وموقع غوغل الرئيسي محظور في الصني 

منذ عــام 2010، لكن الوحدة التابعة لشركة 
ألفابت حتــاول مجدداً دخــول البلد الــذي يوجد 
فيه أكبر عــدد من مستخدمي الهواتف الذكية 
في العالم. وقال بيتشاي للجنة القضائية في 
مجلس النواب األميركي الثاثاء: »ال توجد في 
الوقت احلالي خطط إلطــاق محرك بحث في 
الصني«، إال أنه تابع قائاً إن غوغل على املستوى 
الداخلي »تطورت ودرست ما قد يكون عليه شكل 
البحث. كان املشروع ميضي قدماً لبعض الوقت. 
في وقــت مــا، كــان لدينا أكثر من 100 شخص 
يعملون فيه«. وأضاف أنه ال توجد مباحثات مع 

احلكومة الصينية في الوقت احلالي. متعهداً بأن 
يلتزم »الشفافية التامة« مع صانعي السياسة 

إذا قدمت الشركة خدمات بحث في الصني.
كما ذكــر في خطاب ملشرعني أميركيني في 
ــذا احملـــرك للبحث  أغسطس أن توفير مثل ه
سيقدم »مزايا كبيرة« للصني، لكن لم يتضح ما 

إذا كان بوسع غوغل أن تبدأ اخلدمة هناك.
وقــال مسؤول باحلكومة الصينية، حتدث 
بشرط عــدم الكشف عن شخصيته، لرويترز 
الشهر املاضي إنــه من غير املرجح أن حتصل 

غوغل على تصريح لبدء خدمة بحث في 2019.

السرطان! يعالج  القطط«  »جنون 
يعرف النعناع البري بقدرته على دفع القطط إلى اجلنون، ويظهر 
ذلك بوضوح عن طريق أشرطة فيديو تنتشر عبر مواقع اإلنترنت، 

لهذه احليوانات األليفة وهي تتمتع بأعلى مستويات النشوة.
وسلط فريق من الباحثني الضوء على الطريقة التي ينتج بها 
النعناع املادة الكيميائية املسكرة التي جتعل القطط في هذه احلالة 
الغريبة. وتسمى املادة التي حتفز هذه احلالة من النشوة عند القطط 
»nepetalactone«، وهي نوع من الكيماويات يسمى »التربني«، 

وتوجد أيضا في الزجنبيل والقرنفل والقنب الهندي.
ويعتقد الباحثون أن فهم إنتاج »nepetalactone« ميكن أن 
يساعدهم في إعادة تكوين الطريقة التي تخلط بها النباتات مواد 
كيميائية أخــرى، مثل »فينباستني«، التي تستخدم في العاج 

الكيميائي.

التشكل أي خطر على األرض وحركة الطائرات

السعدون: سماء الكويت
 تشهد شهب »التوأميات«

قال الفلكي واملؤرخ عادل السعدون إن شهب 
)التوأميات( تدخل سماء األرض هذا األسبوع 
وتــكــون ذروتــهــا يــوم السبت املقبل، وميكن 

مشاهدتها في سماء الكويت.
وذكـــر الــســعــدون فــي تصريح لـــ )كــونــا(  
أمــس أن هــذه الشهب سميت بـ )التوأميات( 
ألنها ظاهريا تدخل الغاف اجلوي من منطقة 
املجموعة النجمية املسماة بالتوأم ويكون 
معدل دخولها 120 شهابا بالساعة وبسرعة 
35 كيلومترا بالثانية، لذا عندما تدخل الغاف 
اجلوي حتتك بالهواء وبهذه السرعة حتترق 

فينتج عنها وميض على شكل سهم وألوان.

وأضــاف أن مكوناتها تتألف من املعادن 
واألحجار وميكن رؤيتها في جهة الشرق بعد 
مغيب الشمس. وأوضــح أن الشهب هي بقايا 
مذنبات اقتربت من الشمس منذ فترة وتخلف 
وراءها غبارا وأحجارا صغيرة وعندما يتقاطع 
مــدارهــا مــع مـــدار األرض تسحبها جاذبية 
األرض وحتترق على ارتــفــاع 80 كيلومترا 
من سطح األرض. يذكر أن أول اكتشاف لهذه 
الشهب عام 1862 وهي تدخل األرض كل عام 
في نفس هذا التوقيت وال خطر لها على األرض 
وحركة الطائرات فهي حتترق في منطقة أعلى 

من مستوى الطائرات.

30 عملية جتميل ليصبح كورّيًا! تايلندي يخضع لـ 

عادل السعدون

»غوغل«: ال نخطط  إلطالق محرك بحث في الصني

   تصدر راتشادابونغ براسيت )25 عاماً( 
ــول آســيــا خال  عناوين األخــبــار الرئيسية ح
العامني املاضيني بعد تغيير مظهره بشكل جذري 
من خال 30 عملية جتميلية ليبدو كنجم بوب 

كوري.
ــإن الشاب  وبحسب التقارير الصحفية، ف
اتخذ هذا اإلجراء ليبدو أكثر وسامة، بعدما شعر 
باليأس من مظهره وفشله في حياته املهنية حيث 
تقدم للعمل كراقص في مسرح سبع مــرات ومت 
رفضه، إضافة إلى أنه لم يكن جذاباً للسيدات على 

حد زعمه.
وقــد عمل الــشــاب فــي بيع األحــذيــة للسياح، 
ليتمكن من جمع املال الكافي إلجــراء أول عملية 
جتميل له، قبل أن يعمل كراقص في أحد املاهي 
الليلية ليوفر املال لعمليات التجميل الثاثني التي 

أجراها على مدى عامني.
وبعد خضوعه لعشرات عمليات التجميل، 
بدأ جنم براسيت يسطع في تايلند، حيث فاز في 
مسابقة موهبة الــرقــص، وظهر في العديد من 
العروض على شاشة التلفزيون، وحظي بشعبية 

كبيرة على وسائل التواصل االجتماعي.

وقــال الشاب في تصريح له لصحيفة ديلي 
نيوز التايلندية: »لدي اآلن الثقة للقيام بالعديد 
من األشياء التي لم أكن أجرؤ على فعلها، أصبحت 
شخصاً مختلفاً، وأتيحت العديد من الفرص لي، 
أشعر بالفخر مبا قمت به، وال أشعر باحلرج في 

التحدث عن عمليات التجميل التي خضعت لها«

يذكر بأن براسيت ليس التايلندي الوحيد الذي 
يتصدر عناوين األخبار بسبب حتول جذري في 
مظهره، إذ سبقه إلى ذلك الشاب مييو ريزون )22 
عاماً( ونوباجيت مونلني الذي غير شكله ليشبه 
أبطال األنيمي، بحسب ما ورد في موقع »أوديتي 

سنترال« اإللكتروني.

الشاب براسيت قبل وبعد عمليات التجميل 
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