السودان ..ضبط  2225كيلو من املخدرات في «البحر األحمر»
قامت شرطة والي��ة البحر األحمر بإتالف كمية
ضخمة من الهيروين واحلبوب املخدرة والتي تقدر
بألفني ومائتني وخمسة وعشرين كيلوغراما وذلك
وفقاً للضوابط القانونية ومعايير السالمة الالزمة
إلتالف املخدرات ،بحسب الشرطة.
وأك��د مصدر أمني ف��ي والي��ة البحر األح��م��ر في

alwasat.com.kw
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تصريحات صحفية أن هذه الضبطية تعتبر أكبر
كمية من الهيروين يتم إتالفها ،مؤكدا ً التزام السودان
وت��ع��اون��ه ال��ت��ام م��ع املجتمع ال��دول��ي ف��ي مكافحة
املخدرات في ظل االتفاقيات الدولية في هذا املجال.
كما أك��د م��س��ؤول ف��ي إدارة مكافحة امل��خ��درات
السودانية أن ه��ذه الكمية مت ضبطها في الساحل

الشمالي للوالية بواسطة جهاز األمن واملخابرات،
مبيناً أن السودان دولة عبور لهذه املخدرات القادمة
من آسيا .وأشار املسؤول إلى اجلهود احلثيثة التي
يبذلها السودان في مجال مكافحة املخدرات واملهددات
األمنية واجلرائم العابرة للحدود ،منوها أن املتهمني
في هذه الضبطية متت محاكمتهم باإلعدام.
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حاول شراء سيارة على اإلنترنت..
فتلقى مفاجأة هائلة
بينما ك��ان دان��ي��ال فوكس
يتصفح اإلنترنت محاوال شراء
سيارة ميني حدباء قدمية لم
يخطر على باله أنه قد يتعثر
بذكريات قدمية تعود إلى 25
عاما ،وفقا ملوقع “فوكس نيوز”
اإلخباري.
وكان دانيال ،البالغ من العمر
 36عاما واملهووس بالسيارات
ال��ق��دمي��ة ،يتصفح م��وق��ع بيع
ال��س��ي��ارات املستعملة عندما
وقع بصره على سيارة تقليدية
قدمية شعر أنها مألوفة لديه.
ف��ق��د ك��ان��ت ال��س��ي��ارة التي
شاهدها في املوقع شبيه إلى حد
كبير مع سيارة جدته الراحلة
التي اشترتها عام  1983مقابل
 535دوالر وظلت متلكها حتى

وفاتها عام .1990
ووفقا لدانيال ف��إن سيارة
ميني التقليدية التي شاهدها
على اإلن��ت��رن��ت كانت حتتوي
على عجلة القيادة نفسها التي
كانت تستخدمها جدته ،وكذلك
نفس جهاز الراديو.
باإلضافة إلى ذلك ،فإنه تذكر
آخر رقمني في لوحة السيارة،
لكنه لم يكن متأكدا من أن الرقم
على اللوحة هو نفس رقم لوحة
سيارة جدته.
وباكتشاف كل ذل��ك ،اتصل
دان���ي���ال ،م���ن م��ن��ط��ق��ة غ��ري��ت
غرانسدن في كامبريدج شاير،
بالبائع على اإلنترنت للحصول
ع��ل��ى م��زي��د م���ن امل��ع��ل��وم��ات،
فأصبح مدركا متاما أنها سيارة

جدته املسروقة.
وق��ال دان��ي��ال إن��ه يتذكر كل
األوق��ات اجلميلة التي قضاها
ي��ل��ع��ب ف���ي امل��ق��اع��د اخللفية
للسيارة عندما ك��ان ف��ي سن
السادسة ،وألن��ه ال يوجد فيها
حزام أمان.
وت��ب�ين أن ال��س��ي��ارة ظلت
م��ح��ف��وظ��ة داخ�����ل ك�����راج في
نورفلوك طوال  20عاما ،األمر
ال��ذي ساعد في بقائها أصلية
متاما لهذا النوع من السيارات.
ومع ذلك ،لم يستعد دانيال
السيارة ألنها مسروقة ،فاضطر
إلى شرائها “مببلغ كبير” ،رغم
أنها كانت معطلة وال تسير.
وي��أم��ل دان��ي��ال ف��ي إص�لاح
“سيارة ميني” احل���م���راء

ال��ص��غ��ي��رة ،وإش���راك���ه���ا في
مناسبات ذات عالقة مبرور 60

حل «سحري» جديد  ..القضاء على
األرق يبدأ من قدميك

سلطت خبيرة في الطب التكميلي الضوء على
حل جديد ميكن أن يساعد الناس على النوم بسرعة
ويقضي بشكل نهائي على األرق.
ون��ق��ل��ت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن
أخصائية علم املنعكسات ،ميشيل ستيفنز ،قولها إن
تدليك القدمني ميكن أن يساعد الناس في احلصول
على نوم أفضل.
وتابعت “حتتوي أقدامنا على  26عظمة وأكثر
من  7000نهاية عصبية تدعى املنعكسات ..وترتبط
تلك املنعكسات بكل أعضاء أجسادنا”.
ويعتمد احل��ل ،حسب ستيفنز ،على ممارسة
مترين تدليك القدمني ،كل يوم قبل النوم ،وذلك من
خالل الضغط بهدوء على “نقاط املنعكسات” على
األقدام.

وت��وج��د “نقاط املنعكسات” ف��ي إب��ه��ام القدم
(األصبع الكبير) ،باإلضافة إلى املنطقة التي تأتي
قبل األصابع من اجلهة السفلى.
وتساهم هذه التقنية في إعادة اجلسم إلى توازنه
الطبيعي ،من خالل حتفيز اجلهاز العصبي وفتح
مسارات الطاقة ،التي قد تكون مسدودة.
وق��ال��ت األخصائية “هذه العملية البسيطة
التي ت��دوم دقائق قليلة ،تساعد على االسترخاء
وتشجع على التنفس العميق ،وبالتالي زيادة نسبة
األوكسجني في مختلف أنحاء اجلسم”.
ويعتبر األرق مشكلة عاملية كبيرة ،تؤثر على
ح��وال��ي ثلث ال��رج��ال وال��ن��س��اء ف��ي الثالثينيات
واألربعينيات من العمر ،ونحو نصف النساء فوق
سن اخلامسة والستني.

عاما على تصنيع هذه السيارات
هذا العام.

وتلقى دانيال فوكس العديد
من الدعوات من اجلمعيات ذات

العالقة بالسيارات أو “مجتمع
السيارات” بعد انتشار أنباء

ع��ث��وره على س��ي��ارة العائلة
املسروقة.

أميركا تعود للقمر..
و«تبقى» هذه املرة
يبدو أن الواليات املتحدة لم تنتظر
طويال بعد الكشف عن نوايا روسيا
والصني واالحت��اد األوروب��ي إلقامة
“قواعد دائمة” على القمر ،لتعلن
عن نواياها بإنشاء قاعدة مأهولة
خاصة بها على التابع األرض��ي،
بحسب ما ذكرت تقارير إعالمية.
فقد أع��ل��ن م��دي��ر وك��ال��ة الفضاء
األميركية “ناسا” جيم برايدنستاين
عن خطط “للذهاب إلى القمر والبقاء
هناك” ،وف��ق��ا مل��ا ذك��رت��ه صحيفة
“إندبندنت” البريطانية.
وقال برايدنستاين إن الهدف من
هذه اخلطط هو إرس��ال رواد فضاء
بشكل دائ��م على القمر ،وذل��ك في
غضون العقد املقبل ،وطالب “أفضل
صناعة أميركية وأكثرها إشراقا
ب��امل��س��اع��دة ف��ي تصميم وتطوير
مركبات للهبوط على القمر”.
وق��ال برايدنستاين إن ما يعنيه
بقوله العودة إلى القمر ،ليس كما
فعلت ن��اس��ا ق��ب��ل  50ع��ام��ا وإمن��ا
للبقاء ،وباستخدام تقنيات جديدة
وأنظمة الستكشاف املزيد من املواقع
على سطح القمر ،وقال مشددا “هذه
امل��رة سنذهب إلى القمر ..وسنبقى
هناك”.
وح���دد برايدنستاين األس��ب��وع
املقبل للبدء باملخطط ،حيث ستكون
البداية بدعوة العاملني في القطاع
م��ن ال��ش��رك��ات اخل��اص��ة وم���ن كل
مكان حلضور اجتماع في مقر ناسا
ملناقشة األفكار املتعلقة مبركبات

فضائية للهبوط على القمر.
وحتى اآلن تعاقدت ناسا مع 9
شركات إلرسال شحنات إلى القمر،
وب��ه��دف نهائي يتمثل ف��ي تطوير
مركبات فضائية لنقل رواد الفضاء
من األرض إلى القمر وبالعكس.
وهكذا ينطلق السباق الفضائي
الرباعي الستيطان القمر ،بعد أن
سبق في ذلك كل من الصني وروسيا
واالحت��اد األوروب���ي ،فهذه اجلهات
كلها أعلنت عن خطط مشابهة.
فقد كشف رئيس فريق استكشاف
القمر في وكالة الفضاء األوروبية
“إيسا” جيمس كاربنتر عن خطط
مم��اث��ل��ة ،مشيرا إل��ى أن االهتمام
امل��ت��زاي��د بالقمر م��ؤخ��را “يتجاوز
األهداف العلمية احملضة”.

وأضاف كاربنتر “هناك حافز أو
دافع بعيد املدى يتمثل في الوجود
البشري ال��دائ��م في الفضاء ..فإذا
أردن��ا أن نعيش ونعمل بشكل دائم
وب��ط��ري��ق��ة اق��ت��ص��ادي��ة ب��ع��ي��دا عن
األرض ،فهذا يحتاج إلى أن نتعلم
استخدام املوارد املوجودة هناك”.
من ناحيتها ،تأمل وكالة الفضاء
الصينية من خ�لال املهمة “تشانغ
إي  ”8أن تضع أسس قاعدة أبحاث
قمرية ،مب��ا ف��ي ذل��ك ب��ن��اء مساكن
على سطح القمر باستخدام الطباعة
ثالثية األبعاد.
وقال املهندس األول ملهام “تشانغ
إي” وو ويرين للتلفزيون الصيني
ال��رس��م��ي “إن استكشاف العالم
املجهول يشكل ج��زءا من الطبيعة

البشرية ..والصني على الطريق ألن
تصبح دولة فضائية قوية”.
أما روسيا فقد أعلنت في ديسمبر
املاضي عن خططها إلرسال روبوتات
إلى القمر للقيام باألعمال الرئيسية
الشاقة إلجناز مشروعها بإقامة قاعدة
على القمر ،بدءا بإطالق املركبة “لونا-
 ”25املخطط لها عام  ،2021مشيرة
إل��ى أن البرنامج “القمري” سيمتد
حتى العام .2030
وقال الرئيس التنفيذي في وكالة
الفضاء الروسية “روس كوزموس”
دم��ي��ت��ري روغ���وزي���ن “لقد خططنا
للهبوط على القمر في العام ،2021
وستبدأ أعمال احلفر وجمع عينات من
تربة القمر وجلبها إلى األرض من أجل
دراستها”.

اجلزر يقوي النظر 13 ..مقولة شائعة أثبتها العلم الطفل الذئب في الهند ..معاناة وأالم
يتداول الناس بعض النصائح الصحية،
دون سند علمي ،في بعض األح��ي��ان ،لكن
الكثير م��ن تلك األق��اوي��ل الرائجة أثبتت
جناعتها إل��ى ح��د كبير ف��ي بحوث طبية
حديثة.
املقولة األول��ى تشير إل��ى أن أكل تفاحة
كل يوم يبقي اإلنسان بعيدا عن الطبيب،
وكشفت دراس��ة من جامعة أوكسفورد أن
بريطانيا بوسعها أن تتفادى أو تؤخر
 8500حالة وف��اة سنويا بسبب النوبات
القلبية ل��و أن ك��ل شخص بعد اخلمسني
حرص على تناول تفاحة واحدة في اليوم.
وألن األم��ه��ات ينصحن أب��ن��اءه��ن على
الدوام بأخذ قسط كاف من النوم في وسط
األس��ب��وع ،ألن ال��ن��وم ف��ي ي��وم اإلج���ازة ال
يعوض عن السهر في باقي األي��ام ،أكدت
دراس���ة سويدية ه��ذا األم���ر ،ووج���دت أن
األشخاص الذين ال ينامون عدد الساعات
املطلوب ،معرضون للمتاعب الصحية حتى
وإن حاولوا إطالة النوم في نهاية األسبوع.
وي��وص��ي ال��ن��اس بعضهم البعض منذ
زمن طويل بعدم األكل في وقت متأخر من
الليل ،وه��ذا األم��ر صار ثابتا ،في حلظتنا
امل��ع��اص��رة ،وأوردت دراس���ات حديثة أن
األش��خ��اص ال��ذي��ن ي��ع��ت��ادون األك���ل خالل
املساء يصبحون أكثر استهالكا للسعرات
احلرارية كما أن ضبط السكر في دمهم ال
يحصل بشكل دقيق.
وفي مقولة أخرى ،دأب الناس على القول
ب��أن من يخرج من البيت في الشتاء دون
معطف يعرض نفسه لنزلة برد ،وهذا األمر
أضحى صحيحا ،وتكشف دراس���ة ملجلة
“ ”PNASالصحية في الواليات املتحدة أن
اجلسم الذي يرتعش من جراء هبوط درجة
احلرارة يصبح أكثر عرضة للفيروسات.

ومب��ا أن��ن��ا نتلقى نصائح دائ��م��ة حتى
نبتعد عن شاشة التلفاز ألن في األمر ضررا
على عيوننا ،قال باحثون في جامعة توليدو
أن الضوء األزرق املنبعث من الشاشات
والهواتف الذكية يؤدي إلى مشاكل خطيرة
في شبكية العني فضال عن تسريع فقدان
البصر لدى األشخاص الذين يعانون مرض
“التنكس البقعي”.
وإذا كنت م��ن املهتمني بفقدان ال��وزن
الزائد ،فإن الفكرة التي تتحدث عن فوائد
الفلفل احل��ار صحيحة بالفعل ،وأوردت
دراس���ة أن م���ادة الكابسيسني امل��وج��ودة
في الثمرة حتفز عامال حراريا في اجلسم
وتساعد على حرق الدهون املتراكمة.
فضال ع��ن ذل���ك ،ثبت علميا أن عصير
املخلل يخفف التشنجات ال��ت��ي تصيب
اجلسم ،كما أن منافع الرياضة ال تقف عند
الرشاقة بل جتعل اإلنسان أقوى شخصية

وأكثر ذك��اء .وف��ي دراس��ة أخ��رى ،ظهر أن
النساء الالئي يعانني حرقة في املعدة خالل
فترة احلمل ينجنب رضعا برؤوس يكسوها
الشعر على نحو ملحوظ ،أما من يتناولون
اجل�بن قبل اخللود إل��ى النوم فمعرضون
لرؤية أحالم غريبة.
ومب��ا أن مثال شعبيا م��ت��داوال ف��ي عدد
من ال��دول العالم يقول إن من ال يستخدم
عقله ينتهي به األم��ر بخسارته ،أوضحت
دراس��ات طبية أن املواظبة على األنشطة
الذهنية يساعد بالفعل على حفظ القدرات
العقلية ،أما التوقف والكسل فيؤديان إلى
اخلرف وأمراض أخرى.
وتؤكد دراسة منشورة في مجلة الصحة
األميركية “ ”JAMAأن أكل اجلزر يقوي
النظر ويحافظ على صحة العيون ،وهذا
األمر طاملا سمعناه في أيام الصغر لكننا قد
نعتقد في بعض األحيان أنه محض خرافة.

في ظاهرة غريبة من نوعها،
ول��د التلميذ الهندي “الليت
باتيدار” مبرض غريب يدعى
“متالزمة الذئب” وهو عبارة
ع��ن شعر كثيف يغطي أغلب
املناطق في جسده.
وب��ال��رغ��م م��ن أن ال��غ��رب��اء
ي��رم��ون��ه ب��احل��ج��ارة أحيانا،
ويطلقون عليه لقب “قرد”،
إال أنه ناجح ومشهور وكذلك
محبوب وس��ط زم�لائ��ه داخ��ل
امل��درس��ة ال��واق��ع��ة ف��ي مدينة
“راتالم” ب���والي���ة “ماديا
براديش” وسط الهند.
وبحسب صحيفة “ديلي
ميل” البريطانية يقول الليت:
“ولدت ب��ش��ع��ر ك��ث��ي��ر على
وجهي ،وهذا يجعلني مختلفا
ع��ن اآلخ��ري��ن ،أح��ي��ان��ا أمتنى
ل��و أن��ن��ي مثل بقية األط��ف��ال،
لكن ال ميكنني فعل شئ حيال
ذل��ك ،لقد اعتدت على حالتي،
وعادة ما أشعر باالرتياح جتاه
نفسي”.
وعلى الرغم من حالة باتيل
املستعصية ،فإنه يحلم بأن
يصبح ذات يوم ضابط شرطة
وأن “يضع ك���ل ال��ل��ص��وص
واملجرمني في السجن”.
وت��ق��ول وال���دة الل��ي��ت إن��ه:
“بعد ساعة من والدته دهشت
لرؤية جسده مغطى بكمية غير
عادية من الشعر ،طلبنا على
الفور من طبيب األطفال احمللي
أن ي��ف��ح��ص��ه ،ف��ق��ص ش��ع��ره

الزائد وقال إنه ال يوجد عالج
لهذا ،إنه مختلف ولكن ما زال
مميزا للغاية بالنسبة لي ،ألنه
ولد بعد العديد من الصلوات
اخلاصة”.
ومتالزمة الذئب عبارة عن
إف���راط ف��ي من�� ّو ال��شّ ��ع��ر وهي
حالة مرضية تشهد فيها بعض
األماكن في اجلسم ،مثل الوجه،

منوًا مفرطً ا للشعر.
ويطلق على هذا املرض اسم
متالزمة ال��ذئ��ب ،أو متالزمة
أم���ب���راس .وع���ن���دم���ا ي��ص��اب
شخص ما بهذا امل��رض ،فإنه
ي��ع��ان��ي م���ن ظ��ه��ور ط��ب��ق��ات
كثيفة من الشعر جتعل شكله
أق���رب إل���ى ش��ك��ل شخصيات
“املستذئبني” اخليالية التي

نراها في األفالم.
وال ت��وج��د أس��ب��اب محددة
تبني مل��اذا يصاب الناس بهذا
املرض ،ولكن يعتقد الباحثون
أن���ه رمب���ا ن��اج��م ع��ن ح��دوث
بعض االضطرابات الهرمونية
والوراثية في جسم اإلنسان،
وقد يحدث أحيانًا بعد اإلصابة
مبرض السرطان.

