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كــلــمــة �ــصــادقــة.. خلـــر  الــكــويــت
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 في الصـميم
تقع الكويت في شمال اخلليج وهي املنطقة األكثر انخفاضا مما يجعلها 
عرضة ملوجات »التسونامي« لو حدث زلزال في إيران على اجلهة املطلة 
على اخلليج العربي ال قدر الله.. كما يشير خبراء البيئة إلى ان نتيجة تلك 
الكارثة ستكون مدمرة ومن احملتمل ان ترتفع بسببها اإلصابات البشرية.. 

لن يحمينا سوى الله.. عمل مشاريع احترازية حلماية األرواح واجب..
اللهم احفظنا يا حافظ!

Brdoo8@  بردوق النازي

ال يكاد يخلو اي حي سكني في اخلليج من نادي صحي لتخفيف الوزن ، وال 
تكاد تخلو اي منطقه في الصومال من مجاعه فاحمد الله #ابشري يالصومال

Fe9alovic@  في�صــل طالل املطيـري

#ابشري يالصومال الشعب الكويتي ال زال يعطي دروس باخلير والعطاء 
1.700.000 دينار كويتي في ٧ ساعات كتبها الله في ميزان حسناتكم

 dantail93@ دانـتــيلـ 

وزير الصحه احملترم  و اعضاء مجلس االمه احملترمني هل مبنى املجلس الطبي 
العام في الصباح وما يتعلق به من خدمات واسلوب اداره يليق باملواطن؟

aalomaire@  عبداللطيف العمري

من السهل أن تدعي إنك على مبدأ  ولكن من الصعب أن تثبت ذلك  واألصعب أن 
تثبت على مبدأك مع تغير األزمان واألحوال  ...أسأل الله الثبات على احلق

hbahroh@  العميد بو اأحمد

الكويت خلقت مليونيريه من غير تعب دكاتره من غير دراسه قياديني من دون 
انتاجيه اعضاء ضد مصلحتها شعب حيران طبعاً إال ما ندر
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ملكة بريطانيا تبحث عن 
22 ألف  خياط براتب 

جنيه استرليني
نشر املوقع اإللكتروني للعائلة املالكة 
البريطانية إعالنا ذكر فيه أن امللكة إليزابيث 
الثانية تبحث عــن خــيــاط جــديــد لألثاث 
املوجود في بعض قصور العائلة.  وجاء 
فــي اإلعــــالن: »املــرشــح للمنصب اجلديد 
سيحصل على راتــب سنوي قــدره 22 ألف 
جنيه استرليني، باإلضافة إلى املكافئات 
وراتـــب تقاعدي، ويتوجب عليه خياطة 
وتنجيد األثاث والستائر املوجودة في كل 
من قصر باكنغهام، وقلعة وندسور وقصر 
سانت جيمس.. اخلياط اجلديد يجب أن 
يكون طموحا مبا فيه الكفاية ليستطيع 
صنع أشياء جميلة حتمل الفرحة لألجيال 

القادمة«.
 :CNBC وتعليقا على اإلعالن قالت قناة
»يبلغ متوسط دخــل املــواطــن البريطاني 
27600 جنيه استرليني في العام، والعائلة 
املالكة تنوي أن تدفع ملوظفها اجلديد 22 
ألف فقط، رمبا يريدون تعويضه عن ذلك 

الفرق بأن يشعروه بالثواب!«.

العثور على أكبر أثر لقدم ديناصور في العالم 

الثوم يقي من أمراض القلب!
يؤكد الكثير من العلماء أن الثوم يعد واحــدا من أهم املواد 
ــزالت الــبــرد وتعزز  الغذائية التي تساعد على الوقاية مــن ن
 sulfur جهاز املناعة، وذلــك الحتوائه على مركبات الكبريت
compounds، باإلضافة إلى املنغنيز وفيتامني »ب6« وفيتامني 
»ج«، لكن علماء من جامعة إميــوري األمريكية أكــدوا أن للثوم 

فوائده األخرى لصحة القلب.
وعن تلك الفوائد قال العلماء: »تتعرض أنسجة القلب للتلف 
املستمر، األمر الذي يهدد هذه العضلة املهمة بالتوقف، وبالتالي 
موت اإلنسان، خالل جتاربنا األخيرة على أنسجة القلب وجدنا 
أن هناك عددا من املواد التي تساعد على ترميمها، ومنها مادة ثاني 
كبريتيد ثنائي اآلليل املوجودة في الثوم، لقد تبني أن تلك املادة 

تقلل من تلف أنسجة القلب مبعدل %63 تقريبا«.
ويذكر أن العديد من الدراسات كانت قد أكدت أن للثوم فوائده 
في خفض معدالت الكوليسترول في الدم، وبالتالي يخفف من 

أخطار أمراض القلب.

أكبر أثر لقدم ديناصور 

إعالن الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها احلادية عشرة

الكويتية لطيفة بطي تفوز بجائزة 
فرع أدب الطفل والناشئة عن كتابها »بال قبعة«

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
أمس األربعاء أسماء الفائزين في 
دورتها احلادية عشرة لثمانية من 
فروعها والتي تبلغ قيمتها 750 
ألف درهم إماراتي )نحو 204 آالف 

دوالر( لكل فرع. 
وفــاز باجلائزة في فــرع اآلداب 
الكاتب اللبناني عباس بيضون 
عن روايته )خريف البراءة( فيما 
فاز املفكر السوري محمد شحرور 
باجلائزة في فــرع التنمية وبناء 
الدولة عن كتابه )اإلسالم واإلنسان 

- من نتائج القراءة املعاصرة(.
وفي فرع أدب الطفل والناشئة 
فـــازت الكويتية لطيفة بطي عن 
كتابها )بال قبعة( فيما فاز الباحث 
واملــتــرجــم اللبناني زيــاد بــو عقل 
باجلائزة في فرع الترجمة عن كتاب 
)الــضــروري في أصــول الفقه البن 
رشــد( الــذي نقله من العربية إلى 

الفرنسية.
وفــي فــرع الفنون والــدراســات 
الــنــقــديــة فـــاز بــاجلــائــزة الباحث 
العراقي سعيد الغامني عن كتابه 
)فاعلية اخليال األدبــي( فيما فاز 
األملاني ديفيد فيرمر باجلائزة في 
فــرع الثقافة العربية فــي اللغات 
األخرى عن كتابه )من فكر الطبيعة 

إلى طبيعة الفكر(.
وذهبت اجلائزة في فرع النشر 
والتقنيات الثقافية إلــى دار نشر 
ــــارات العربية  »كــلــمــات« مــن اإلم

املتحدة.
وأعلنت األمانة العامة جلائزة 
الشيخ زايد للكتاب حجب اجلائزة 
في فرع املؤلف الشاب »ألن األعمال 

املشاركة لم حتقق املعايير العلمية 
ــم تستوف الــشــروط  ــة ول ــي واألدب

العامة للجائزة«.
ــزة علي  ــائ وقـــال أمــني عــام اجل
ــالن النتائج  بن متيم مبناسبة إع
ـــــازات  ــع اإلجن ــي ــواض »متـــيـــزت م
اإلبداعية الفائزة للدورة احلالية 
ــا الــقــضــايــا املــلــحــة  ــه ــت ــاجل ــع مب
التي نعايشها فــي وقتنا الراهن 
ــي  ــن ــدي كـــاملـــواطـــنـــة والــــنــــص ال
والفلسفة العربية والتكنولوجيا 
واإلرهــــاب، فالفائزون استحقوا 
الفوز عن جدارة ملا ألعمالهم من أثر 
مهم في االرتقاء بالثقافة واحلياة 
االجتماعية العربية«. ومن املنتظر 
إعــالن »شخصية العام الثقافية« 
خالل األسابيع القليلة القادمة على 
أن يقام حفل تكرمي الفائزين في 30 
ابريل نيسان خالل معرض أبوظبي 

الدولي للكتاب.

جائزة الشيخ زايد للكتاب 

زراعة املخ تسمح لرجل مشلول بإطعام نفسه مستخدما أفكاره!
قال باحثون أمريكيون أول أمس إن رجال 
مشلوال في كليفالند استطاع إطعام نفسه 
ببطاطس مهروسة ألول مرة منذ ثماني سنوات 
مبساعدة أنظمة كمبيوتر حتاكي الدماغ وتقرأ 
أفــكــاره وتــرســل إشـــارات لتحريك عضالت 

ذراعه.
والبحث، املنشور فــي مجلة النــســت، هو 
أحدث بحث لكونسورتيوم برين جيت، وهو 

جتمع لباحثني يجرون اختبارا على تقنية 
أنظمة كمبيوتر حتاكي الدماغ مصممة ملنح 
املصابني بالشلل قــدرة أكبر على احلركة. 
وســمــحــت االخـــتـــبـــارات األولـــيـــة للتقنية 
للمشلولني بتحريك ذراع آلي أو مؤشر على 

لوحة مفاتيح باستخدام أفكارهم وحسب.
واستخدم فريق الباحثني في جامعة كيس 
وســتــرن ريـــزرف ومــركــز كليفالند للتحفيز 

الكهربي الوظيفي أنظمة الكمبيوتر التي 
حتاكي الدماغ وجهازا للتحفيز الكهربي أتاح 

لبيل كوتشيفار )56 عاما( بالتحكم في ذراعه.
ولتحقيق ذلك، قام الفريق بزراعة جهازي 
استشعار، كل منهما في حجم قرص أسبرين 
األطفال، يحمالن 96 قطبا كهربائيا مصممني 
اللتقاط نشاط األعصاب في مراكز احلركة في 

الدماغ.

عثر علماء على ما قد يكون أكبر أثر لقدم ديناصور 
في العالم إذ يقدر طولها بنحو 1.7 متر في منطقة نائية 

من الساحل الشمالي الغربي ألستراليا.
ــن ساللة  ــور، وهـــو م ــاص ــن ــدي و كـــان أثـــر قـــدم ال
الديناصورات الثيروبودية، ضمن 21 نوعا من آثار 
أقــدام عثر عليها في شبه جزيرة دامبيير في غرب 
أستراليا على مسافة 130 كيلومترا من منتجع برومي 

الساحلي.
وقــال ستيف سيلزبيري املعد الرئيسي لدراسة 
مشتركة بني جامعتي كوينزالند وجيمس كوك »إنها 

أكبر من أي شيء مت تسجيله في أي مكان في العالم«. 
وساللة الديناصورات الثيروبودية من أكلة العشب 
وكان لها عنق وذيل طويالن. وعثر على أثر قدم ألحدها 

بلغ طولها 1.2 في أملانيا عام 2015.   

وقال سيلزبيري إن الصخور التي اكتشف عليها أثر 
قدم الديناصور يتراوح عمرها بني 127 و144 مليون 
سنة وهــي أقــدم من أي أحفوريات ديناصورات عثر 

عليها سابقا في أستراليا.
وأضــاف أن »أغلب أحفوريات الديناصورات التي 
عثرنا عليها جــاءت مــن الساحل الشرقي أو شرق 
أستراليا ويبلغ عمرها ما بني 115 و90 مليون سنة«.   


