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 في الصـميم
ما نشاهده بني حني وآخر في أي من الواليات 
األميركية من مشاهد االحتجاجات والعنف بني 
الشرطة واملواطنني  من أصول أفريقية بسبب 
حوادث القتل املتعمد من أحد أفراد الشرطة إمنا 
ينم عن عنصرية بالغة بسبب العرق أو اللون ، 
عواقب تلك التصرفات الفردية ستكون وخيمة 
على املجتمع إن لم يتم اجتثاثها من جذورها .. 

الله يستر من »كورونا« و»العنصرية«.

  

@Alwasatkuwait

Retweet

Farbash @falarbash
عدم ارتداء الكمام في دبي غرامته ١٠٠٠ درهم ٨٠ دك

الكويت ٥٠٠٠ دك، قيمة ٥٠ الف سندويشه فالفل.
الغرامات لها طريقة علمية  يتم من خاللها وضع قيمتها. ما يصير 
نحط مبالغ للغرامات من وحي اخليال. شرايك نحط غرامه الكمام 
١٠،٠٠٠ ال خلها ٦٠٠٠ دك. واي��د! يبا اخر كالم ٥٠٠٠. مو جذي 

حتدد الغرامات

Fahad | فهد @FahadWonders
التفكير الرغبوي: أن حتاول إقناع نفسك، ألنك ضجرت من احلجر، 
بأننا جتاوزنا مرحلة اخلطر وبأن الفيروس قد “ضعف”، رغم غياب 

أي دليل علمي على ذلك.
التفكير الواقعي: أن تكون مدركاً الستمرارية اخلطر، وبأن التهاون 
بأخذ كامل االحتياطات عند اخلروج قد يؤدي إلى موجة إصابات ثانية 

أسوأ من األولى.

Nidhal G ن�صال ق�صوم @NidhalGuessoum
رائدا الفضاء األمريكيان دوغ هرلي وبوب بينكن اللذان سينطلقان 
اليوم في رحلة سبيس-أكس وناسا الى احملطة الفضائية كالهما 
متزوج رائدة فضاء.. وكان األربعة كلهم في نفس الدفعة التدريبية 

لدى ناسا..
وأتصّور أن أطفالهم )حلد اآلن طفل لدى كل زوج( سيكونون 

)يكونان( رواد فضاء أيضا...

ل بور�صلي DrRossol@ د. ر�صُ
أقول لغير األطباء لن تعرفوا شعور الطبيب أبداً فهو الُيرى وال 

ُيعامل وال ُينسى أنه طبيب ولو للحظة واحدة
-في كل زوارة
-في أي مكاملة
-في أي عالقة

-في أي حلظة هو طبيب حتى أثناء السفر لو يطلب أحد الركاب أن 
يعرف عن نفسه تسمع  “هل هناك طبيب على منت الطائرة ؟« 

 
q8_ghd@ دلل �صقر الر�صيدي

مع أن كورونا طاغية حبس الناس في بيوتهم ، وم��أ قلوبهم 
باخلوف ...لكنه كشف عن عوراتهم من الداخل ، وكشف عن العجز 
والتهاون املتراكم مبفاصل ال��دول��ة  ،وكشف عن الفساد املتمدد 
وأسسها الضعيفة املتهالكة ..واألغبى هي محاولة إقامتها على ما هي 

عليه ..دون التخلص من الفيروس الناخر بجذوره .

mo7amed_alrajhi@ حممد عبيد الراجحي
حضور رئيس مجلس الوزراء وستة وزراء و٣٢ نائباً هذا العدد 

يكفي لنصاب عقد جلسة
مالهدف من تعطيل اجللسات ألكثر من ٣ شهور ؟

هل الهدف حتصني الوزراء من األستجوابات؟
ام الهدف رفع احل��رج عن النواب بعدم اق��رار القوانني الشعبية 

كقانون املتقاعدين و و الخ !
لأمانة اختيار املسرح لأجتماع موفق

EsraaAlmatoq@ اإ�صـراء املعتوق
املكافأة للصفوف االول��ى تشجيع لهم لالستمرار بعملهم املميز 

والتي طاملنا تكلمنا عنه
عليكم بالف عافيه ، كما هو احلال مع املوظف الذي تاتيه مكافأة 

االعمال املمتازه او البونس السنوي
شكرا لكم من القلب ، ونعلم انكم لم تقوموا اال بالواجب
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ــن العمر   أصــبــح طــفــل أمــريــكــي يبلغ م
أربــع سنوات أصغر عضو في منظمة منسا 
لألذكياء، وبات يعرف بالفعل جميع الواليات 
األمريكية اخلمسني ويتقن األحرف األبجدية 

بثالث لغات مختلفة.
وميلك إيــزاك ميللر معدل ذكــاء 154، أي 
أعلى بشكل ملحوظ من فئته العمرية، واجتاز 
اختبار القبول في منسا وهــو بعمر ثالث 
سنوات فقط، وقد حصل اآلن على مكانه في 

نادي األذكياء املرموق.
وتعلم الطفل املوهوب قراءة الكتب بنفسه 
بعمر سنتني، وميكنه اآلن الكتابة اللغات 
اإلجنليزية واليونانية والعربية، على الرغم 

من عدم وجود أي أقرباء له يتحدثون العربية 
أو اليونانية. وقالت والدته ميشيل نيلسون 
)32 عاماً( “إنه يحب اللغات بشكل كبير، وقد 
طلبت بالفعل كتباً لتعلم األبجدية الروسية”.
وبعمر 4 سنوات، بات إيزاك ميلك مهارات 
طفل بعمر سبع سنوات وعشرة أشهر في 
القراءة، ومهارات في الرياضيات ميلكها عادًة 
في املتوسط   طفل يبلغ من العمر ستة أعوام 
ونصف، ووصلت رسالة قبوله في منسا 

الشهر املاضي.
وقالت السيدة نيلسون وهي معلمة في 
املدرسة الثانوية “إيزاك هو طفلي الوحيد، 
ــام عندما بــدأ يقرأ  وصدمت في يــوم من األي

الالفتات ونحن في احلافلة، ويقرأ أسماء 
احملطات، وكان الناس ينظرون إليه ويسألون 
إذا كان في املدرسة، ألن أحداً لم يصدق بأنه ال 

يزال بهذا العمر”.
وألن إيزاك صغير جداً، لم تختبره مينسا 
بشكل مباشر، ولكن كــان عليه اخلضوع 
الختبار ذكــاء مت إجـــراؤه مع طبيب نفسي 
تعليمي، ومت تقسيم االختبار إلى “مقياس 
لفظي” يقيس املعلومات والتشابه واحلساب 
واملفردات والفهم، و “مقياس األداء” الذي 
يقيس اكتمال الصورة والتصميم الهندسي 
وتصميم الكتل وجتميع الكائنات ومجموعات 

احليوانات.

ابتكار تركي جديد.. 
»روبوت« يصل إلى 

احملاصرين حتت األنقاض 
فرد جديد ينضم إلى عائلة الروبوتات في تركيا، 
أصغرها حجما، وأكثرها مرونة وقدرة على جتاوز 
العقبات، والــوصــول إلــى أماكن ال يستطيع البشر 

بلوغها.
وبدعم من مؤسسة األبحاث العلمية والتكنولوجية 
التركية “توبيتاك”، طور باحثون من جامعة بيلكنت، 

روبوتا مستوحى من أجسام الفئران واحلشرات.
ويستطيع الروبوت العبور من مساحات ضيقة، 
والتغلب بسهولة على العقبات، لــلــوصــول إلى 
احملاصرين حتت األنقاض، ويتميز بصغره املتناهي، 

وتكلفته الرخيصة.
وميكن اســتــخــدام الــروبــوت فــي أنشطة البحث 
واإلنقاذ، عند حدوث الكوارث الطبيعية، كالزالزل 
ــارات، بفضل قــدرتــه على الــوصــول حتت  ــي ــه واالن

األنقاض.
ـــور أوزجــــان، عضو الهيئة  يــقــول الــدكــتــور أون
التدريسية بقسم الهندسة امليكانيكية بجامعة 
بيلكنت، إن الروبوت مستوحى من أجسام الفئران 
واحلشرات، وميتلك قدرات متطورة للتغلب بسهولة 
على العقبات. ويلفت أوزجان في حديث لألناضول، 
إلى أن فريق الباحثني باجلامعة، متكنوا من صناعة 

الروبوت، بدعم من “توبيتاك”.
ويضيف أن فريق الباحثني، متكن مــن تصميم 
الــروبــوت املصغر واملـــرن، والــذي أطلق عليه اسم 
“SQuad”، عبر االستفادة من طريقة عمل أجسام 
الفئران واحلشرات وقدرتها على املرور عبر الفجوات 

الضيقة.
ويوضح أن الروبوت املطور، مت إنتاجه باستخدام 
البوليمرات املرنة، وهذا ميكنه من جتاوز العقبات 
بسهولة أكبر، مقارنة بغيره من الروبوتات ذات 

األحجام املماثلة.

3 لغات!  4 سنوات يتقن  طفل أميركي بعمر 

الطفل العبقري إيزاك ميللر مع والديه

محكمة أرجنتينية تستعني 
ببغاء كشاهد في جرمية قتل!

اتخذت محكمة بوينس آيرس قــراراً “باستجواب” 
ببغاء استمع إلى آخر كلمات صاحبته القتيلة وحفظها.

وقالت صحيفة “ Daily Mail “ إن األرجنتينية، 
إليزابيث توليدو، البالغة من العمر 46 عاما أّجرت غرفة 

في شقتها لـ3 رجال اغتصبوها وقتلوها عام 2018.
واشتبهت الشرطة بأن، ميغل ساتورينيو، البالغ من 
العمر 51 عاماً وهورخي راول الفارز، البالغ من العمر 
62 عاماً هما اللذان ارتكبا تلك اجلرمية. أما الرجل 
الثالث من مستأجري الغرفة فتمكن من رفع االشتباه عن 

نفسه بعد أن أثبت غيابه عن مكان ارتكاب اجلرمية.
ويعتبر رجال الشرطة أن الببغاء كرر آخر كلمات 
نطقتها الضحية، وأكدت جارتها أنه كان يكرر باستمرار 
عبارة واحدة “ ملاذا ضربتني”، وذلك بعد أن ضرب أحد 

الرجال املرأة.
وبعد أن دخلت اجلارة الشقة اكتشفت جثة، إليزابيث 
توليدو العارية مرمية على الفراش وقفص الببغاء 

بجانبها، وكانت على جسدها كدمات عديدة.
ويعتبر رجال الشرطة أن عينات احلمض النووي 
املكتشفة على جثة املرأة ستساعدهم في إثبات تورط 

الرجلني في االغتصاب والقتل الوحشي.

تدخني السجائر اإللكترونية
قد يؤدي إلى سرطان الفم

كشف باحثون أن استخدام 
الــســجــائــر اإللــكــتــرونــيــة لفترة 
قصيرة من الزمن، بضعة أشهر 
فقط، قد يؤدي إلى تطور بكتيريا 
خطيرة مرتبطة مبشاكل صحية 
ــراض اللثة وحتى  كبيرة مثل أم

سرطان الفم.
وتــزدهــر البكتيريا فــي أفــواه 
مستخدمي السجائر اإللكترونية، 
وتتضمن مــيــكــروبــات مختلفة 
مسببة للعدوى مشابهة لتلك 
ــي أفــــواه املصابني  املـــوجـــودة ف

بالتهاب اللثة.
وبعد 3 أشهر من االستخدام 
اليومي، وجــد الباحثون أن فم 
املستخدم كــان مرتعا للكائنات 
احلية الدقيقة املرتبطة بفقدان 
األسنان، وإذا تركت دون عالج، قد 

ترتبط بأمراض القلب والرئة.
ــــة، الــتــي  ــــدراس ووجــــــدت ال
أجرتها جامعة واليــة أوهــايــو، 
ــراكــم بشكل  ــت أن الــبــكــتــيــريــا ت
مستقل عــن وجـــود النيكوتني. 

ويعتقد فريق البحث، الذي نشر 
 Science الـــدراســـة فــي مجلة
ــي هو  ــان Advances، أن اجل
السوائل الساخنة املوجودة في 
السجائر اإللكترونية. وقال املعد 

البارز في الدراسة البروفيسور، 
بورنيما كومار، من جامعة والية 
أوهايو: “إن السجائر اإللكترونية 
تضر بشكل كبير بالبيئة الفموية، 
والتغيير يحدث بشكل كبير وعلى 

مدى فترة زمنية قصيرة”.
وجمع الباحثون عينات من لثة 
123 شخصا لم تظهر عليهم أي 
عالمات حالية ألمراض الفم. وكان 
25 منهم من املدخنني احلاليني، 
و25 من غير املدخنني، و20 من 
مستخدمي السجائر اإللكترونية، 
و25 آخرين من املدخنني السابقني 
ــن يــســتــخــدمــون السجائر  ــذي ال
ــة، و 28 شخصا  ــي ــرون ــت ــك اإلل
يحافظون على عـــادات تدخني 
السجائر العادية واإللكترونية 

في الوقت نفسه.

تدخني السجائر اإللكترونية


