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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

� 16صفحة ــ  100فل�س

ربع الشباب في
أستراليا يعانون
من ضغوط نفسية!
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البحر

كشف تقرير نشر أم��س األرب��ع��اء ،أن
حوالي ربع الشباب في أستراليا يعانون
من ضغوط نفسية كبيرة ،وأن األع��داد
تتزايد.
وخلص التقرير  -الذي أعدته منظمتان
غير حكوميتني ،على مدار خمس سنوات
ح��ول الصحة النفسية للشباب  -إلى
«بعض النتائج املفزعة بني الشباب في
أستراليا» ،الذين تتراوح أعمارهم بني 15
و 19عاما.
وكانت اإلناث أكثر عرضة من الذكور
بنسبة ضعفني ،م��ن حيث التوافق مع
م��ع��اي��ي��ر وج���ود «م���رض عقلي خطير
محتمل» ،أو ضغط نفسي كبير.
وارتفعت نسبة املراهقني املصابني
بأمراض عقلية خطيرة من  18.7%في
عام  2012إلى  22.8%في عام ،2016
وفقا للتقرير الصادر عن منظمتي «ميشني
أستراليا» ومعهد «بالك دوج».
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في الصـميم
األجواء التي تسبق استجواب رئيس الوزراء حتمل شحنات من التشنج
ال حاجة لها ..مقدمو االستجواب يصعدون كأنهم واثقون من انتصارهم
وإسقاط الرئيس ..حاشية احلكومة يقرعون طبول التخوين ويهددون
باحلل ..لم كل هذا؟ ان كان الرئيس مقصر فمن حق النواب محاسبته وإن
كان غير مقصر فمن حقه الدفاع عن نفسه واملجلس واملجتمع هما احلكم..
قبوله املنصب يعني قبول تبعاته ..وإال ال!!

Retweet
 @alajmi12345بوفادي /عني ال�سيح

األمير وليام يعاني من صدمة وفاة والدته بعد  20عام ًا
ق��ال األم��ي��ر ول��ي��ام اب��ن ول��ي العهد البريطاني األمير
تشارلز يوم أمس األربعاء إن صدمة خسارة والدته األميرة
ديانا منذ عقدين من الزمان ما زالت تعيش بداخله وذلك
بعد أيام فقط على حديث أخيه األصغر األمير هاري عن
صراعاته اخلاصة سعيا لتقبل وفاتها.
ولقيت ديانا حتفها في حادث حتطم سيارة في باريس
في أغسطس  1997عندما كان وليام يبلغ من العمر 15

www.alwasat.com.kw

عاما وهاري  12عاما.
وتعد تصريحات األميرين هذا األسبوع األكثر حميمية
لهما حتى اآلن بشان موضوع حزنهما على والدتها.
وقال وليام في فيلم وثائقي لتلفزيون (بي.بي.سي)
سيبث اليوم اخلميس «أكبر صدمة والتي ما زلت أشعر بها
بعد  20عاما هي الصدمة بعد وفاة والدتي».
وأض��اف في مقاطع من املقابلة بثت يوم األربعاء «ما

يكسر خاطري الي يدز مسجات متلك شاليه باخليران واال اراضي
هذا لو يدري ان غرفه سايقنا الكيربي فوق الدوانيه كان اجنلط

زلت أحمل الصدمة داخلي .يقول الناس ’الصدمة ال تستمر
كل ذلك الوقت’ لكنها تستمر .ال تتخطاها أبدا .إنها حلظة
كبيرة بشكل ال يصدق في حياتك إلى حد أنها ال تتركك أبدا.
أنت فقط تتعلم التعامل معها».
ويأتي حديث األميرين في إطار حملتهما لزيادة الوعي
حيال الصحة النفسية وتشجيع الناس على التحدث بشكل
صريح بدال من كبت مشاعرهم.

 @Magoo_Q8ماقو الكويتي
عندنا بحر و نستورد اسماك ! عندنا اراضي فاضية و يوجد ازمة
سكن ! عندنا بترول و نستورد بانزين ! عندنا بطالة و نستقدم عمالة !
أشكره مسحورين

استخدام مضادات االكتئاب قبل
وأثناء احلمل مرتبط مبخاطر التوحد
أش��ار حتليل جديد ألبحاث سابقة إل��ى أن تعاطي النساء
ملضادات االكتئاب قبل أو أثناء فترة احلمل رمبا يرتبط بزيادة
مخاطر إصابة أطفالهن بالتوحد.
وقالت فلورنس جريسييه كبيرة الباحثني في الدراسة إن
احلامل التي تتناول تلك العقاقير ينبغي أال توقفها ألن البيانات
التي تربط إصابة اجلنني باضطرابات طيف التوحد ضعيفة.
وع�لاوة على ذل��ك رمب��ا تكون هناك عواقب لعدم ع�لاج حالة
االكتئاب أثناء احلمل.
وقالت جريسييه وهي من مستشفى جامعة بيستر في لو
كرملني بيستر بفرنسا «ينبغي تقييم كل حالة على حدة».
وكتبت جريسييه وزمالؤها في دورية (جاما) لطب األطفال أن
ما يصل إلى  15في املئة من السيدات احلوامل يصنب باالكتئاب.

 @cnnn2كويتي منتف
مؤسف جدا ً ان تتخصص بعض احلسابات في تويتر بالطعن في
ذمم وأخالق ضباط وزارة الداخلية ومنتسبيها بال أي دليل ويُترك
أصحابها دون حساب .

Saleh Yaseen , PhD @salehalyaseen
في مؤمتراتنا احمللية نستضيف خبراء من اخل��ارج في احدث
ماوصل اليه العلم ونتكلم عن اخر االبتكارات والتطورات بينما واقعنا
بعيد جدا عن مانناقشه.

om__albnat @mriooma1979
أعرف الصديق من فعله وليس من وعوده ••• وأعرف احلبيب من
إهتمامه وليس من كالمه

@Alwasatkuwait

«حتتل مكانة خاصة لدى األتراك

زهرة التوليب» تزين حدائق و شوارع إسطنبول
انطلقت ال��دورة الثانية عشر
من مهرجان «زهرة التوليب» في
مدينة إسطنبول التركية ،وقد
شكلت هذه الزهور صورا ً جميلة
في حدائق وشوارع إسطنبول.
ون��ظ��را ً للمكانة التي حتتلها
ه��ذه الزهرة وسحرها اخل��اص،
تقيم بلدية إسطنبول كل عام في
فصل الربيع مهرجان للتوليب أو
«الاللة» كما يطلق عليها بالتركية
وهو احتفال رسمي وشعبي يقام
في شهر أبريل ملدة شهر كامل.
وق����ال امل���س���ؤول ف���ي مكتب
احلدائق في إسطنبول «مسعود
جانب من مهرجان التوليب
س��ره��ات» ف��ي تصريح لوكالة
األنباء القطرية «قنا» « إن زهرة
وأضاف أن «هذه الزهرة تلعب
التوليب تعد كنزا ً من كنوز الثقافة
التقليدية في ب�لاده ،مشيرا ً إلى دورا ً مهما في األدب والفن التركي،
أن املهرجان بدأ للمرة األولى عام كما أنها زه��رة مقدسة بالنسبة
لألتراك ول��ذا فإننا نسعى لنشر
.»2005

ثقافة التوليب».
وحت��م��ل أزه����ار ال��ت��ول��ي��ب أو
«الاللة» ،أهمية كبيرة إلسطنبول
ول�لأت��راك فقد أحضرها األت��راك

معهم من مواطنهم األصلية في
آس��ي��ا الوسطى إل��ى األن��اض��ول،
وم���ن إس��ط��ن��ب��ول ان��ت��ش��رت إل��ى
أوروبا في القرن السادس عشر إذ
رآها سفير اإلمبراطور النمساوي
ل��دى السلطنة العثمانية متأل
قصور السلطان العثماني فأرسل
بصيالت الزهرة إلى فيينا كهدية
لإلمبراطور.
كما سميت إحدى فترات الدولة
العثمانية بعصر التوليب ،وهي
ال��ف��ت��رة امل��م��ت��دة م��ن  1718إل��ى
 ،1730حيث س��اد ال��س�لام بعد
توقيع معاهدة مع اإلمبراطورية
النمساوية ما أتاح املجال إليالء
م��زي��د م��ن االه��ت��م��ام ب��ال��ف��ن��ون،
فازدهرت زراع��ة أزه��ار التوليب
بشكل كبير في إسطنبول في تلك
الفترة ومت إنتاج أن��واع جديدة
منها.

مصر تكشف عن محتويات مقبرة فرعونية تعود لعصر الدولة احلديثة
كشفت وزارة اآلث��ار املصرية في بيان أول
أم��س ع��ن محتويات مقبرة فرعونية بالبر
الغربي في مدينة األقصر حتتوي على عدد من
املومياوات والتماثيل وتعود لشخص يدعى
أوسرحات كان يشغل وظيفة «قاضي املدينة»
في عصر الدولة احلديثة .وأضافت ال��وزارة
في البيان املنشور على صفحتها على فيسبوك
«جاء تخطيط املقبرة على غرار مقابر النبالء
خالل عصر األس��رة الثامنة عشر فهي تتكون
من فناء مفتوح ي��ؤدي إلى صالة عرضية ثم
صالة طولية».
وأش��ارت إل��ى أن البعثة املصرية العاملة
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مبنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي والتي
ينسب إليها االكتشاف ستستكمل أعمال احلفر
باملوقع .وج��اء في بيان ال���وزارة أن البعثة
عثرت بداخل الصالة العرضية للمقبرة على
«تابوت خشبي منقوش في حالة جيدة جدا من
احلفظ باإلضافة إلى بئر بعمق  9أمتار توجد
في نهايتها غرفتان إحداهما في اجلهة الشرقية
داخلها ع��دد من متاثيل األوشابتي وأقنعة
خشبية ويد خشبية لغطاء تابوت أما الغرفة
األخرى واملوجودة في الناحية الغربية فسوف
يبدأ العمل فيها خالل الفترة القليلة القادمة».
وأض���اف أن البعثة ع��ث��رت ف��ي الصالة
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اشتراك األفراد  40د.ك  -اشتراك الوزارات  75د.ك

الطولية على «فجوة تبني أنها تعود خلبيئة
من التوابيت مزينة بنقوش وأل��وان وهي في
حالة جيدة من احلفظ تعود لعصر األس��رة
ال��ـ  21بداخلها ع��دد من املومياوات ملفوفة
بالكتان ه��ذا باإلضافة إل��ى العثور على كم
هائل من متاثيل األوشابتي املصنوعة من
الفيانس والتراكوتا واخلشب ومجموعة من
األواني الفخارية مختلفة األشكال واألحجام».
وعرضت صفحة الوزارة على فيسبوك صورا
لوزير اآلثار املصري خالد العناني وهو يتفقد
املقبرة م��ع أف���راد البعثة برئاسة مصطفى
وزيري.
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