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3 سنوات  طفل عمره 
»ينتحر« باخلطأ في 

حفل عيد ميالده!
لقي طفل أميركي في الثالثة من عمره مصرعه في 
حفل عيد مــيــاده، بعد العثور على مسدس يخص 
أحد أفراد األسرة وأطاق النار على صدره عن طريق 

اخلطأ.
ووقـــع احلـــادث بعد ظهر يــوم السبت املاضي 
في بورتر، على بعد 48 كيلومترا من وسط مدينة 

هيوسنت، في والية تكساس.
وقــال مكتب مأمور مقاطعة مونتغومري: كانت 
ــت سابق  العائلة واألصــدقــاء قــد اجتمعوا فــي وق
لاحتفال بعيد مياد الطفل البالغ من العمر ثاث 
سنوات، وأثناء لعب الــورق، سمعوا طلقة نارية.. 
ومت حتديد موقع الطفل وهو مصاب بعيار ناري في 
صدره.. ونقل الطفل إلى مركز إطفاء قريب، حيث أعلن 

وفاته.
ــرة الطفل القتيل أن  ونقل مكتب املــأمــور عــن أس
“مسدسا سقط من جيب أحد أفراد األسرة”، وأنه قد 

يكون الطفل التقطه وأطلق النار على نفسه باخلطأ.

بريطانية معمرة  أكبر  وفاة  السابع..  إدوارد  عهد  في  ولدت 
توفيت السبت املاضي 
البريطانية جوان هوكوارد 
التي ولدت في عهد إدوارد 
السابع عام 1908، وذلك 

مبنزلها في بول دورست.
وقـــادت السيدة جــوان 
هوكوارد سيارات اإلسعاف 
فـــي لــنــدن إبــــان احلـــرب 
العاملية الثانية، قبل أن 
تنتقل هي وزوجها جيلبرت 

إلى الساحل اجلنوبي.
وقالت عائلة هوكوارد: 
إنــهــا كــانــت تــؤمــن بعدم 
وجـــود أي ســر فــي العمر 
ــت “حتب  ــان الــطــويــل، وك
تــنــاول الــزبــدة والقشدة، 
وتسخر من فكرة احلميات 

الغذائية”.
ـــال ابـــن أخــيــهــا بــول  وق
ريــنــولــدز )74 عـــامـــاً(: 
ــرة جيدة،  “جوان مــن أس

وكـــان جــدهــا يــديــر مكتب 
محاماة فــي مدينة لندن، 
وعملت طاهية فــي فندق 
فرنسي ملدة تسع سنوات”، 

بحسب روسيا اليوم.
ــاف: لم يكن لديها  وأض
أطفال لكنها أحبت السفر 
ــة الــتــخــيــيــم في  ــرب فـــي ع
جميع أنحاء أوروبا، كانت 
شخصية قــويــة اإلرادة 
وأحـــبـــت ســـرد القصص 
عــن مــدى شقاوتها عندما 
كانت تلميذة، الفتا إلى أنه 
ليس هناك ســرا حلياتها 

الطويلة.
وأشــــــارت الصحيفة 
إلى أنه يعتقد اآلن أن أكبر 
بريطاني على قيد احلياة 
هـــو لــيــلــيــان الـــقـــس، من 
سواناج دورست ويبلغ من 

العمر 111 عاماً.

رصد فريق بحثي دولي في جامعة لوبيك 
األملانية، التغّير الذي يطرأ على املخ بسبب 

التبرع وتقدمي الهدايا.
ـــرى الــبــاحــثــون دراســتــهــم على 50  وأج
ــي ســويــســرا مت تقسيمهم إلــى  شــخــصــاً ف
مجموعتني، قالوا لهم إنهم سيحصلون جميعاً 

على مبلغ مالي معني.

وطلب الباحثون مــن املجموعة األولــى 
أن تعد باستخدام املــال لشراء هدية معينة 

لصديق أو للتبرع به.
أما املجموعة الثانية فلم يطلب منهم هذا 
الطلب. وكان الهدف من هذا الطلب هو جتهيز 
املــخ لفعل العطاء. ولــم يحصل أي شخص 
على املــال، إذ قال الباحثون للمشاركني في 

الدراسة، إنهم قاموا بتغيير الفكرة وطلبوا 
منهم املشاركة في جتربة أخــرى تتمثل في 
املوافقة أو الرفض على تقدمي هدية ألشخاص 
مجهولني. وفي هذه األثناء رصــدوا أنشطة 
املخ لدى جميع املشاركني، كما طلبوا منهم 
ــة شعورهم بالسعادة خال  تسجيل درج

جميع مراحل التجربة.

111 جوان هوكوارد أثناء احتفالها بعيد ميادها 

الرائحة  سبب  يكتشفون  باحثون 
اجلنب! ألنواع  الكريهة 

اكتشف باحثو جامعة Tufts األمريكية أن البكتيريا 
تستجيب للمركبات العضوية املتطايرة )VOCs( التي 
تنتجها الفطريات في القشرة وُتطلق في الهواء ما يعطي 

النكهات اللذيذة املوجودة في اجلنب.
ويعتبر مزيج البكتيريا واخلميرة والفطريات 
أمراً بالغ األهمية لنكهة اجلنب، لذلك يقول اخلبراء إن 
اكتشاف كيفية التحكم في النظام البيئي امليكروبي هو 

اختراق في فن صناعة اجلنب.
وقال بنجامني وولف، أستاذ علم األحياء وأحد معدي 
 Environmental الدراسة، التي ُنشرت في مجلة
Microbiology: “قدر البشر النكهات املتنوعة للجنب 
ملئات السنني، ولكن لم يتم دراســة كيفية تأثير هذه 
الروائح على بيولوجيا ميكروبيوم اجلنب. فيما تظهر 
أحــدث النتائج أن ميكروبات اجلنب ميكنها استخدام 
هذه الروائح لتغيير بيولوجيتها بشكل كبير، و”متتد 
أهمية النتائج إلى ما وراء صناعة اجلنب إلى مجاالت 

أخرى أيضا”.
وعندما تنمو البكتيريا والفطريات على اجلنب 
الناضج، فإنها تفرز اإلنزميات التي تكسر األحماض 
األمينية إلنتاج مركبات تساهم في نكهة ورائحة اجلنب.

ووجد الباحثون أن املركبات العضوية املتطايرة ال 
تساهم فقط في مذاق وملمس اجلنب، ولكنها توفر أيضا 
وسيلة للفطريات للتواصل مع البكتيريا و’تغذيتها ‘في 

ميكروبيوم اجلنب.
وقال كيسي كوسيتا، الذي شارك في إعداد الدراسة: 
“البكتيريا قادرة في الواقع على أكل ما نعتبره روائح. 
ومع املركبات العضوية املتطايرة، تقدم الفطريات حقا 

مساعدة مفيدة للبكتيريا ملساعدتها على النمو”.
وحذر خبير اجلنب ستيف باركر، معد كتاب “اجلنب 
البريطاني على التوست”، من أنــه ال ميكن حتسني 
كل شيء في املختبر، قائا إن صانعي اجلنب يؤمنون 
بالبيئة في مصنع األلبان وغرفة النضج والقوالب 
واخلمائر املوجودة هناك، ما يعطي اجلنب “خصائص 

فريدة’’.

التبرع وتقدمي الهدايا الطريق األسرع إلى السعادة

 في الصـميم
تغريدة الرئيس الفرنسي بأنه لن يتراجع عن املضي 
مبسلك  انتقاد مقدسات املسلمني واالستهزاء برسولنا 

صلى الله عليه وسلم حتماً ستزيد املقاطعة.
ــى احلــكــومــات للتدخل اليقاف   توجيه رســائــل إل
املقاطعة لن يحقق شيئاً فا ميكن ألي حكومة أن جتبر 

مواطنيها على شراء البضائع الفرنسية.
 واضــح أن املقاطعة أوجعتهم فإلى املزيد ملنعهم 

وغيرهم من التعدي على مقدساتنا.

  

@Alwasatkuwait

Retweet

BoJassemm@ال�صرَب،مفتاَح،الفرَج

عاملة املنزل كانت ٢٧٠ دينار واصلة لي الكويت ...وصلتوو سعرها 
١٥٠٠ دينار على املواطن املسكني والبعض منكم يتفق مع اخلادمة بعد 
الست اشهر انحاشي وتعالي وتشغلونها باليومية وتربحون من وراها 

!!!  ميهل وال يهمل اكلوهاااا احلني ..

Mohammed Alarbeed @kam196235

تأمني عافيه.. يبيلها نفضه لصالح املتقاعد وليس التاجر وشركة 
التأمني.. اليوم مسكينه وحده راحت مستشفى خاص وخذت إبرة بالزما 
في الركبه وسعرها 460 دينار ودفعوها املبلغ من حسابها وقالولها هاذي 

ال تشمل التأمني.. أنزين وين تروح 17 ألف..

Dr_Khadijah_Q8@ الدكتورة خديجة �صميح القالف

نقترح تشكيل فريق دعم فني حلصر وجرد واع��ادة تدوير األجهزة 
املوجودة في مخازن  الوزارة كي يتسنى للطلبة حضور الدروس الرقمية 
بالشكل األمثل حيث يستلم الطالب اجلهاز كعده لنهاية العام الدراسي 

وزارة التربية

AleidanKw@ رمي عبداللـه العيدان

ضرورة   طرح حلول مبتكرة لالرتقاء بالعناية الصحية وتفعيل الرقابة 
واالشراف على اخلدمات الصحية الن الوضع الصحي متردي بعدد كبير 

من مستشفيات الكويت بسبب ضغط حاالت كورونا.  

Maaly al saleh @MaalyAlSaleh75

هذه مخرجات العلمانية والليبرالية حتت بند حرية التعبير عن الرأي 
باإلساءة إلى نبي األمة وأهم نفسهم اللي يطالبون بإلغاء مادة التربية 
اإلسالمية بحجة إنها تولد الدواعش علشان أبناءنا يصيرون الدينني 

ملحدين ، ليش احنا اللي تربينا على محبة اإلسالم داعشيني؟

mullajumaahamd@ عبداخلالق اخلطيب

عندما يتخلص احدهم  من الكمامة بحذفها من نافذة السيارة ، وتلتصق 
بوجه طفلة تسير بجنب الطريق !!! قليل من الذوق  وكثير من احلرص 

على سالمة االخرين

Essabouresly@  عي�صى بور�صلي

أمهاتنا وجداتنا احلي منهم والله يرحم من توفاها الله ، املبرقعه واللي 
تلبس بوشيه أكثر من طبقه ماضرهم شي .! خلفوا رجال ونساء وكل 
وحده فيهم عن عشر .! شالوا بيوت واخدموا اهلهم وعيالهم .! ماعاقهم 

البرقع والبوشيه والشي.
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