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خطر  تضاعف  األمية 
اإلصابة باخلرف

توصلت دراس��ة حديثة إل��ى أن األميني قد يكونون 
األكثر عرضة لإلصابة باخلرف مبعدل ث��اث م��رات، 

مقارنة بأولئك الذين يجيدون القراءة والكتابة.
ونظر الباحثون من جامعة كولومبيا في نيويورك، 
إلى البيانات الصحية ملا يقارب 1000 شخص في أواخر 

السبعينات من العمر على مدار 4 سنوات.
ووجدوا أن خطر سرقة الذاكرة تضاعف ثاث مرات 
لدى أولئك الذين لم يتعلموا أبدا القراءة أو الكتابة، حيث 
يتيح اإلملام بالقراءة والكتابة املشاركة في األنشطة التي 
حتفز الدماغ، مثل قراءة الصحف ومساعدة األحفاد في 

أداء الواجب املنزلي.
وما يزال سبب اإلصابة باخلرف مجهوال، لكن األدلة 
تتصاعد بسرعة على أن حتفيز الدماغ بتعلم أشياء 
جديدة، باإلضافة إلى التفاعل االجتماعي، يبني احتياطيا 

إدراكيا، ما يتيح للعقل مقاومة تلف الدماغ.
وش��ارك في ال��دراس��ة 983 متطوعا يبلغ متوسط 
أعمارهم 77 عاما، يعيشون في املناطق الريفية في 
جمهورية الدومينيكان، حيث كان الوصول إلى التعليم 

محدودا.

الكويت  في  واسع  انتشار  بعد  اندثرت  موسيقية  آلة  الهندي«..  »العود 
يعد العود الهندي من اآلالت 
املوسيقية القدمية التي دخلت 
الكويت في نهاية القرن ال��� 19 
وس��رع��ان ما ان��دث��رت إذ لم يبق 
منها س���وى رواي����ات املطربني 

القدامى.  
 ف��ي ب��داي��ة ال��ق��رن ال��� 20 لم 
يكن العود العربي قد انتشر أو 
اس��ت��خ��دم ف��ي ال��ك��وي��ت بصورة 
واس��ع��ة وإمن��ا ف��ي ح��دود ضيقة 
وك�����ان أغ��ل��ب��ي��ة امل��وس��ي��ق��ي��ني 
الكويتيني يستعيضون عنه بآلة 
أخرى أطلقوا عليها اسم )العود 
الهندي( ال��ذي يختلف اختافا 
كليا عن العود العربي املشهور 
س��واء م��ن حيث الشكل أو م��واد 

الصنع.  
و قال الباحث املتخصص في 
موسيقى الشعوب الدكتور أحمد 
الصاحلي ف��ي ل��ق��اء م��ع )ك��ون��ا( 
أم��س إن العود الهندي يحتوي 

على أرب��ع��ة أوت���ار ث��اث��ة منها 
مزدوجة والرابع مفرد. 

  وأض��اف الصاحلي أن العود 
ال��ه��ن��دي ك��ان يصنع م��ن قطعة 

واح��دة كبيرة من خشب الساج 
بحيث يحفر ج��زء منها بشكل 
دائري ويفرع من اخلشب لصناعة 
صندوق العود وتنجر بقية أجزاء 

القطعة لصناعة الرقبة وصندوق 
املفاتيح وفي النهاية تكون جميع 
أج��زاء العود مصنوعة كقطعة 
واح����دة فيصبح شكله شبيها 
باملاس( - ملعقة كبيرة يغرف 
بها الطعام - كما وصفه املطرب 

وامللحن محمود الكويتي.
  وذكر أن أشهر من عزف على 
العود الهندي قدميا هو الفنان 
الكويتي عبدالله الفرج والفنان 
ي��وس��ف البكر ال���ذي أط��ل��ق على 
ع��وده اس��م )بطلوس( ومحمود 
الكويتي ال��ذي ع��زف عليه ملدة 
ط��وي��ل��ة م��ش��ي��را ال���ى ان ال��ع��ود 
الهندي كان مكرسا على االغلب 

لعزف موسيقى الصوت. 
  وأوض���ح أن ال��ع��ود الهندي 
تشوبه الكثير من العيوب التقنية 
التي جتعل منه آلة موسيقية غير 
عملية، فصوته كان ضعيفا ألن 

صندوقه كان صغيرا .

مــعــايــيــر  ضـــد  تــنــتــفــضــن  يــابــانــيــات 
اجتماعيًا املفروضة  اجلمال 

أطلقت بعض اليابانيات حملة على وسائل التواصل 
االجتماعي أخيراً، بعنوان »حظر النظارات«، من أجل 
الدفاع عن »حقهن في ارتداء النظارات الطبية أثناء العمل« 
حسب قولهن، وهو مطلب جديد ينضم إلى مطالب حركة 
متنامية تدعو إل��ى إنهاء معايير اجلمال »املفروضة« 

اجتماعياً التي تواجهها النساء العامات في اليابان. 
وأف��اد موقع صحفة »جابان تاميز« حسب صحيفة 
»البيان« اإلماراتية« بأن احلملة انطلقت على »توتير« في 
أعقاب بث شبكة تلفزيون »نيبون« قصصاً عن شركات 
تطلب من املوظفات لديها ارتداء عدسات الصقة بدالً من 
نظارات، وقد حاز منشور ينتقد تلك السياسات على ما 

يقرب من 25 ألف إعادة تغريدة. 
وقالت إحداهن إن صاحب العمل السابق أخبرها بأن 
النظارات ال جتذب الزبائن، فيما أفادت أخرى بأنها أجبرت 
على حتمل ألم ارتداء عدسات الصقة فيما كان تتعافى من 

التهاب بالعني. 
ويعتبر موضوع حظر ارت��داء النظارات أحدث نقطة 
تضيء عليها النساء العامات في اليابان. ففي مارس 
اعترضن على املتطلبات الشائعة القاضية بوضع 
مستحضرات التجميل قبل القدوم إلى العمل، وقبل ذلك، 
اشعلت الكاتبة يومي إيشيكاوا »حركة أنا كمان« النتقاد 
القواعد التي تطلب من النساء ارتداء الكعب العالي إلى 
العمل. وكتبت ايشيكاوا التي أطلقت عريضة وقعها 
أكثر من 31 الفاً من الداعمات ممن أعلن موافقتهن على 
أن الوقوف بالكعب العالي طوال اليوم ال يجب أن يكون 
من متطلبات الوظيفة للنساء العامات: »إذا كان ارتداء 
نظارات مشكلة فعلية في العمل ينبغي أن يحظر على 
اجلميع، النساء وال��رج��ال، ه��ذه املشكلة مع النظارات 
هي نفسها مشكلة الكعب العالي. إنها قاعدة تخضع لها 

العامات االناث«. 
وفي تعليق على احلملة، قال وزي��ر العمل ريوتارو 
ياماغيشي إنه ال يجر تغيير القواعد التي حتكم قواعد 
اللباس، مضيفاً إنه ليس مطلعاً على حملة وسم »حظر 

النظارات«.

انتهاء مرحلة فصل األمعاء 
في عملية التوأم السيامي الليبي
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 في الصـميم
ما ذكرته »BBC« عن مشاركة األشقاء في السعودية 
واإلم��ارات والبحرين في دورة اخلليج مؤشر إيجابي 
أثلج صدور الشباب اخلليجي.. دول اخلليج بحكامها 
وشعوبها كيان واح��د وي���زداد متاسكاً كلما واجهت 
العاديات.. آملنا كبير أن يستمر ه��ذا التجمع ويقوى 
وتخرس األفواه التي حتاول تعميق اخلاف وان تعود 

العاقات ملا كانت عليه وأعمق.. 
االحتاد قوة ومنعة!!

  

@Alwasatkuwait
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aliashuaib@ د. عالية �صعيب

معظم مشاكل املجتمع وتراجع احلضارة وتعطل التنمية 
تعود خللل في التوظيف و توزيع املهام واملناصب. حني وضع 
شخص غير مؤهل في منصب أكبر منه معتمدا على املعارف 
والوساطات. ففشل في أداء املطلوب منه. بينما ظل املؤهل عالقا 
في وظيفة بسيطة ال تستوعب قدراته وكفائته. فظل املجتمع 

معطال.

al3raabq8q8@ العراب

رسالة صباحية : ليس كل ال��رزق ماالً ..!  بل إن من أجمل 
األرزاق سكينة الروح ، ونور العقل ، وصحة اجلسد ، وصفاء 
القلب ، وسالمة الفكر ، ودعوة أم ، وعطف أب ، ووجود أخ ، 

وضحكة ابن ، واهتمام صديق ، وصحبةرفيق ودعوة ُمحب

ahmed alsarraf @ahmedalsarraf1

ألقت السلطات األمريكية القبض على سعوديني وامريكي 
بتهمةت سريب معلومات من سجالت شركة »تويتر«، حيث 
يعملون، تتعلق باسماء أصحاب احلسابات السرية، وذلك لدولة 

عربية، نظير مئات آالف الدوالرات
فعلى اصحاب احلسابات اخلرطي والوهمية وجماعة الذباب 

اإللكتروني أخذ احلذر، فللدول اذرعها التي تطالهم

AlsaeedFajer@ فجر ال�صعيد

حكومة الكويت ماعندها فلوس تشتري طائرات إخالء طبي 
 KD خلدمة املواطنني بدال ما يأجرون الطياره بسعر 16 الف

في كل طلعه

Essabouresly@ عي�صى بور�صلي

عندما امل���درس فقد أعصابه م��ع الطالب الدنيا ) شالت 
وأشدخت ( عليه .! وحاليا الطالب وول��ي أم��ره أعتدوا على 
املدرس .! هل وزارة التربيه والتعليم ستقف مع املعلم كما وقفت 
مع الطالب سابقا .! وهل من كان لهم رأي مع الطالب سيكون 

لهم رأي مع املعلم .!

dr_hasanjohar@ د. ح�صن جوهر

مجلس األم��ة املنتخب شعبياً باع ثقة الناس وطموحاتهم 
وأحالمهم وحماية أموالهم وحقوقهم ، وحتّول إلى بوق كبير 
للحكومة ، وفاق في تزلفه كل حدود احلياء ليهاجم الناس ، 
بدالً من مراقبة احلكومة ومحاسبتها على كل أوجه التقصير 

والفساد والفشل !
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أنهى الفريق الطبي لعملية فصل التوأم 
السيامي الليبي ، املرحلة األولى من العملية 
» التخدير »، وبدأ في املرحلة الثانية وهي » 

املرحلة اجلراحية ».
وأك���د عضو الفريق الطبي رئ��ي��س قسم 
التخدير مبستشفى امللك عبد الله التخصصي 
لألطفال ب��احل��رس الوطني ال��دك��ت��ور ن��زار 
الزغيبي ، أن مرحلة التخدير متت بساسة ، 
إذ توقع أن تستغرق احلالة ساعتني وبفضل 

من الله ثم بكفاءة كادر التخدير من األطباء 
السعوديني أجنزت في ساعة و 15 دقيقة.

وقال :« إن عملية التخدير بدأت بالتنومي 
ووضع أنابيب التنفس والقساطر الوريدية 
والشريانية ملراقبتها خال العملية »، مشيراً 
إلى أن التخدير للتوأم السامي سيستمر حتى 

نهاية العملية بإذن الله .
من جانبه أوضح االستشاري رئيس قسم 
جراحة األطفال باملستشفى الدكتور محمد 

النمشان ، أن العملية متر ب� 11 مرحلة ، وهي : 
التخدير ثم املنظار للجهاز البولي والتناسلي 
وقساطر البول ، بعد ذلك تتم مرحلة تعقيم 
األط��ف��ال، بعدها يتم حتديد مرحلة القطع 
للدخول للتجويف البطني ، بعد ذلك تفصل 
األمعاء وفصل اجلهاز البولي والتناسلي ، 
ثم يتم فصل احلوض وفصل الطرف السفلي 
املشترك بينهم ، ليتم عقبها نقل كل طفل إلى 

طاولة منفردة.

جانب من العملية


