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الشاي األخضر لعالج
 أمراض الكبد

كشفت دراسة أجراها باحثون في كلية  الطب 
بجامعة “بنسلفانيا” األمــريــكــيــة، أن الشاي 
األخضر يحتوي على مستخلص طبيعي يعمل 
على تقليل شــدة أمــراض الكبد الدهني املرتبطة 

بالسمنة بنسبة تصل إلى 75%.
وأوضحت الدراسة أن النتيجة املتوصل إليها 
تعد من النتائج املهمة ألن  مرض الكبد الدهني 
غير الكحولي يعد مشكلة صحية عاملية كبيرة من  

املتوقع أن تتفاقم في السنوات القليلة القادمة.
ووجــدت الدراسة أن الفئران التي تغذت على 
نظام غــذائــي غني بــالــدهــون  ملــدة 16 أسبوعا، 
واستهلكت الشاي األخضر ومــارســوا الرياضة 
بانتظام عن طريق الركض على عجلة، قد تراجعت 

ربع الرواسب الدهنية في كبد هؤالء الفئران.
ويتوقع الباحثون أن مــادة “البوليفينول” 
املوجودة في الشاي األخضر تتفاعل مع إنزميات 
هضمية تفرز في األمعاء الدقيقة، وتسهم جزئيا 

في  انهيار الكربوهيدرات والدهون.

 في الصـميم
قرار التربية مبنع حتمل تكلفة تزيني املدارس 
لالحتفال باليوم الوطني جاء في محله حيث 
كان في السابق يتحمله الطالب واملدرسون.. 
البلد غير محتاجة إلــى مثل هــذه التكلفة.. 
الشعور الوطني فقط هو ما يدفع املواطنني 
لالحتفال ومثل تلك القرارات متثل أعباء إضافية 

على أولياء األمور.. عفيه على التربية.
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ShaikhaBinjasim@ �صيخة اجلا�صم
هل يعقل أن تنتشر البضائع املقلدة بهذه الكثرة في الكويت وحتت مرأى 
ومسمع وزارة التجارة؟   مجمع مشهور بالساملية يبيع أحذية تقليد  للماركات 
العاملية!  مثالً حذاء ييزي سعره األصلي ١٢٠ دينار يباع هناك ب ٩٠ دينار!  

ال حقوق ملكية وال حماية للمستهلك

FahadAlrukaibi@ د. فــهــد الركـيـبـي
ماذا لو: ٢٠٠ شخص كانوا في ١٧٧ سيارة  ممكن نفس العدد سوف 
يكون في ٣ باصات او يكفيه قطار صغير واحد فّكر في مدى اإلزدحامات 

املرورية وكيف يكون وضعها في الكويت

EngAlothman@ د.ورود العثمان
مركز جابر الثقافي أنشئ لنشر الوعي الثقافي واألدب��ي ولكن لألسف 
مت استخدامه ألغاني ال متت للثقافة بصلة ملاذا ال تكن هناك عروض عاملية 

وتاريخية تنشر الوعي والثقافة بني اجليل اجلديد؟

Ebtehal_A@ ابتهال اخلطيب
املساومات وأنصاف احللول تليق بالساسة ال بالناشطني واملفكرين 
وصناع الرأي. إطرح حال كامال إنسانيا يليق بالضمير احلي ودع للساسة 
مهمة التدقيق املصلحي والصياغة املنفعية، وإب��ان ذلك كن لهم شوكة في 

البلعوم. ال تكن والزمن والساسة واملتنفعني على أصحاب املعاناة.

_azizalyahya@ عبدالعزيز اليحيى
اخوي واختي: عندكم ضائقة مالية،متوهق في أمور مالية، ابعد فكرة 
مكاتب التكييش عنك! ياما شباب وبنات دخلوا السجن وتورطوا بسبت مكاتب 
التكييش مكاتب التكييش غير قانونية وفيها لعب وتزوير وغسيل اموال واللي 
يتعامل معاهم ممكن ينسجن اكثر من ٧ سنوات ال تضيعون مستقبلكم.  

نصيحة اجلمعة القانونية

fkalhendi@ في�صل الهندي
خطبة اجلمعة عن كورونا وانه عذاب من الله على الكافرين ومايصيبنا احنا 
املسلمني. والزم نرقي نفسنا ونقرأ املعوذات حماية من االمراض. هذا كالم 

غير اسالمي ال اخالقيا وال شعوريا وال دينيا وال فطريا

asma_alba@   اأ�صماء ع. البحوه  
أسوأ دعاية عندي تخص االعياد الوطنية مالت املسافر .. مو وناسة و حيل 
فشلة إنك تقول حق الناس عادي تسافرون بإجازة العيد الوطني بس حتتفلون 
برا أو ترفعون علم الديرة برا .. كل واحد يتحفل بأعياده بديرته أو يسافر كيفه 

بدون ال يسوي ) شوو ( حق العالم برا ألنه صج صج شي يفشل

suadalmojel@  �صعاد فهد املعجل
جربوا االبتعاد عن االنترنت قليال، وستكتشفون أنه لم يفتكم شيء داخله، 

لكن فاتكم كثير خارجه. كبرت أمهاتكم دون أن تشعروا. -  عبد الله املغلوث
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مدرس تركي يدمج أطفال التوحد باملجتمع 

عبر »املوسيقى«
الشرطة السعودية 
تقبض على عصابة

4 ماليني ريال   سرقت 
في املدينة املنورة

ألـــقـــت الــشــرطــة الــســعــوديــة 
ــإدارة التحريات والبحث  ممثلة ب
اجلنائي باملدينة املنورة، القبض 
على عصابة امتهنت العديد من 
السرقات، حيث بلغ عدد اجلرائم 
التي ارتكبوها 120 حالة سرقة 
منوعة، فيما بلغت قيمة املسروقات 
أكثَر من أربعة ماليني ريــال، وفقاً 

لصحيفة الرياض السعودية.
وكانت إدارة التحريات والبحث 
اجلنائي باملدينة املنورة، قد َتلَّقت 
بــالغــات عــديــدة لقضايا سرقات 
مجهولة ومبالغ مالية متفاوتة 
وكان املتهمون اليتركون أثر لهم في 
مسرح اجلرمية، التسام أسلوبهم 
ــاء مــســتــعــارة  ــم ــأس بــالــتــخــفــي ب
وجمع معلومات عن مكان اختزال 
األموال واالستعداد لتنفيذ األدوار 
املــرســومــة فــي اجلــرميــة وتوزيع 
ــات، ومت تشكيل فريق  ــروق ــس امل
عمل متخصص ومحترف ملثل هذا 
ــداد خطط  النوع من اجلرائم، وإع
أمنية دقيقة ومحكمة، حيث متكنت 
ــن اإلطــاحــة  ــة، م ــي ــن ــات األم ــه اجل
بجميع أفراد العصابة خالل فترة 
وجيزة وبلغ عددهم أكثر من 25 
شــخــصــاً، وأســـفـــرت مواجهتهم 
بــاألدلــة والــقــرائــن عــن اعترافهم 
بارتكاب ســرقــات جتـــاوزت 120 

جرمية متنوعة.

اختار مــدرس تركي  املوسيقى، 
تلك اللغة املشتركة بــني البشر، 
ــرض  ــني مب ــاب ــص ـــال م ـــف لـــدمـــج أط
التوحد في احلياة االجتماعية، ما 
أعاد إليهم وذويهم أمل اخلالص من 

االضطرابات التي تالزمهم.
ــز ومــخــتــلــف تبناه  ــّي مــنــهــج مم
ــدرس التركي أورجـــون براقآي،  امل
ــن طالبه  ــن تــوجــيــه 15 م مكنه م
ــي املـــدارس  لـــدراســـة املــوســيــقــى ف

الثانوية واجلامعات.
براقآي؛ الــذي يعمل في تدريس 
املوسيقى مبــراكــز لــدعــم األطــفــال 
املصابني بالتوحد بــواليــة إزمير 
ـــس جوقة  الــتــركــيــة )غـــــرب(، أس
وأوركـــســـتـــرا إزمـــيـــر للمصابني 
ــد، عــــام 2013، بــهــدف  ــوح ــت ــال ب
املساهمة فــي دمــج األطــفــال الذين 

يعانون من اضطرابات التوحد.
ــة تأسيس  ــل وبــــدأ بـــراقـــآي رح
اجلوقة مبساعدة 4 طالب مصابني 
بالتوحد، ومتكن خالل فترة قصيرة 
من ضم 40 طالًبا مصاًبا بالتوحد 
إلى اجلوقة، والوصول إلى العديد 
من مرضى التوحد ممن لم يغادروا 

منازلهم منذ فترة طويلة.
وخــالل فترة وجــيــزة، استطاع 
براقآي، الذي تخرج عام 2004 من 
قسم تدريس املوسيقى بجامعة “9 
أيلول” في إزمير، متكن من وضع 
حجر األســاس للجوقة التي تتألف 

من أفراد يعانون من مرض التوحد.
ـــن تعليم  ومتـــكـــن بــــراقــــآي م

املشاركني في اجلوقة العزف على 
ــن اآلالت املوسيقية  مــجــمــوعــة م
ـــذي نــال  ــاء، وهـــو الــعــمــل ال ــن ــغ وال

إعجاب وتقدير أسر الطالب.
ــداه براقآي من  تصميم وعــزم أب
أجل دمج األطفال املصابني مبرض 
الــتــوحــد فــي احلــيــاة االجتماعية، 
ــادة  ــي م ــدرس ــن م دفـــع بــالــعــديــد م
ــى التطوع  املوسيقى فــي إزمــيــر إل
ــي متــكــنــت من  ــت ودعــــم اجلــوقــة ال

تنظيم حفالت موسيقية في تركيا 
وأكثر من 180 مدينة مختلفة حول 
الــعــالــم خــالل 6 سنوات.وبفضل 
املوسيقى، متكن أعــضــاء اجلوقة 
الذين يعانون من مرض التوحد، من 
تغيير حياتهم نحو األفضل ودخول 
احلياة الدراسية في أقسام املوسيقى 

باملدارس الثانوية واجلامعات.
وقــال  لوكالة “األناضول”: إنه 
عمل لفترة طويلة في مراكز التعليم 

اخلاص باألطفال املصابني بالتوحد، 
واستطاع خــالل تلك الفترة إقامة 

رابطة عاطفية مع أولئك الطالب.
وأضاف أنه كان يشعر بالسعادة 
عندما كــان يــدرس مــادة املوسيقى 
للطالب الــذيــن يعانون مــن مرض 
التوحد، السيما وأن التفاعل الذي 
أبداه هؤالء الطالب زاد من حماسته 
ودفعه نحو إقامة جوقة مكونة من 

الطالب املصابني بالتوحد.

أميركي يستخدم عصابة من 
الفئران للحصول على غرف 

فندقية مجانية!
أفــاد موقع إخــبــاري أميركي عــن اعتقال “رجل 
محترم” لضلوعه في استخدام الفئران وحيوانات 

الهامستر للحصول على غرف فندقية مجانية.
وأوضحت شرطة واليــة يوتاه أن املتهم ويدعى 
ريان سينتيل ستيت، جنح في احلصول على غرف 
فندقية مجانية من خالل إطالق الفئران والهامستر 
في الغرفة، مدعياً قلة نظافة املرفق الفندقي، ليطالب 
بعدها التعويض بغرفة مجانية عن “رعب السكن 

ومشاركة الغرفة مع القوارض”.
ولم يتوانى اجلاني في سيناريو اجلناية املفتعلة، 
بل وقــد أشــار ألكثر من مــرة لوجود املخلفات التي 
تتركها تلك الــقــوارض خلفها كدليل على وجودها، 
األمر الذي يضطر إدارات الفنادق لالتصال باجلهات 
املسؤولة عن مكافحة اآلفــات ليجدوا تلك الكائنات 

ومخلفاتها في الغرف.
وأشــارت الشرطة إلــى أن اجلاني وعصابته من 
ــوارض قــد تسببوا فــي أضـــرار متعددة ملرافق  ــق ال

الفنادق.

بيع أكبر عدد من الكتب في فرنسا للمؤلف سيلفان تسون
كــشــفــت إحــصــائــيــات متخصصة عن 
بيع ما ال  يقل عن نصف مليون نسخة من 
كتاب “منر الثلوج” في 2019، وهــو من  
تأليف سيلفان تسون وحصل على جائزة 

“رينودو«. 
وتــشــمــل اإلحــصــائــيــات الــســنــويــة هــذا 
العام 45 اسما وحقق “منر الثلوج” أكبر 
عــدد من املبيعات في فرنسا خــالل السنة 
املاضية. وتضم القائمة الرئيس الفرنسي 
األسبق نيكوال ساركوزي الذي احتل  املرتبة 
السابعة بكتابه “عواطف” واحملامي اخوان 
برانكو الذي حل في املرتبة السادسة عشرة 
عــن كتابه “األصيل”. ومــن بــني مفاجآت 
هذه السنة  كتاب “الساحرات. قوة النساء 
القاهرة” للصحفية السويسرية منى شوال  

املوجودة في املرتبة الثامنة.
كما تضم اإلحصائيات معظم املؤلفني 

احلاصلني على جوائز في السنة 
ــول ديــبــوا،  ــان-ب  املــاضــيــة. إذ احــتــل ج
الفائز بجائزة “غونكور” عن كتابه  »جميع 
الرجال ال يسكنون العالم بنفس الطريقة”، 

املرتبة الثانية مــن  القائمة في حني حلت 
كارين تويل الفائزة بجائزة    “احللفاء” 
وجــائــزة غونكور تالميذ الثانوية” عن 
كتابها “األشياء اإلنسانية” فــي املرتبة 
التاسعة.وكانت املرتبة التاسعة عشرة من 

نصيب لوران بينى الفائز باجلائزة 
 الكبرى لرواية األكادميية الفرنسية عن 
كتابه “احلضارات”. وضمت القائمة كذلك 
مؤلفي أفضل املبيعات مثل غيوم موسو في 
املرتبة  اخلامسة عن كتابه “احلياة السرية 

للكتاب” أو مارك ليفي في املرتبة 
 الرابعة عشرة عــن كتابه “ضيف في 
احلب”. غير أن الروائية البلجيكية  آميلي 
ــرى من  نوثومب هي التي متيزت مــرة أخ
خالل كتاب “العطش” الــذي  احتل املرتبة 
الــرابــعــة خلف ميشل هولبك عــن كتابه 

“سيروتونني«.
وتعد هذه املرة احلادية والعشرين على 

التوالي منذ إنشاء هذه اإلحصائيات 
 التي حتتل الروائية البلجيكية موقعا 
ضمن قائمة أفضل مبيعات الكتب في فرنسا.

أورجون براقآي يدمج املتوحدين باملجتمع من خالل املوسيقى

“منر الثلوج” كتاب 


