
النا�رش: دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع »ذ.م.م.«

اإدارة التحرير  

هاتف: 123 - 24645315 - فاك�س:  24645145

اإدارة الإعالن

هاتف: 24645269 - فاك�س : 24645146

اإدارة التوزيع وال�صرتاكات  

هاتف: 24645127 - فاك�س : 24645146

75 د.ك 40 د.ك  - اشتراك الوزارات  اشتراك األفراد  E-mail: advertising@alwasat.com.kw E-mail: editorial@alwasat.com.kw

اإدارة الت�صويق والعالقات العامة  

هاتف: 24645269 - فاك�س: 24645146

E-mail: marketing@alwasat.com.kw

بدالــــــــة :
24645000

2 من ربيع األول 1439 هـ/ 20 من نوفمبر  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3067 www.alwasat.com.kwرئيس التحرير: عـدنان محمد الوزان16 �صفحة �� 100 فل�سالث����ن����ن

ك��ل��م��ة ���ص��ادق��ة.. خل���ر  ال��ك��وي��ت

أعلى مد

13:14
00:03

أدنى جزر

18:40
07:27

الطقس

البحر

مواقيت

الصالة

الصغرىالعظمى

2920

عشاءمغربعصرظهرشروقفجر

 04:5306:1611:3302.3104.51 06:11

جهاز إلكتروني جديد يزرع
 في املخ لتنشيط الذاكرة

اخترع فريق من الباحثني في الواليات املتحدة »ذاكــرة صناعية« 
لإلنسان، وهي عبارة عن جهاز إلكتروني يــزرع داخــل املخ من أجل 

تنشيط الذاكرة البشرية.
ويتكون اجلهاز من مجموعة من األقطاب الكهربائية التي تهدف إلى 
تقليد طريقة تخزين املخ للذكريات، وجنح هذا اجلهاز في زيادة كفاءة 

الذاكرة خالل التجارب التي أجريت عليه بنسبة تصل إلى 30 باملئة.
ونقل املوقع اإللكتروني »نيو ساينتست« املتخصص في األبحاث 
ــاوث كاليفورنيا  العلمية عــن الباحث دوجن ســوجن مــن جامعة س
بالواليات املتحدة: »نحن نكتب الشفرات العصبية داخل املخ من أجل 

تعزيز وظائف الذاكرة«.
ويقول فريق البحث: »إنه من املمكن توظيف نفس التقنية من أجل 

تعزيز مهارات أخرى لدى االنسان مثل الرؤية أو الوظائف احلركية«.

االكتئاب عند اآلباء واألمهات يؤثر سلبًا على صحة األطفال 
ــة علمية إلــى أن  توصلت دراس
االكتئاب عند اآلباء وكذلك األمهات 
يؤثر على األطفال، على الرغم من 
ان األمــهــات يكن هن غالبا محور 
التركيز عند معاجلة االكتئاب لدى 

املراهقني.
 وبحثت الدراسة، التي أجرتها 
جامعة يونفرسيتي كوليدج لندن، 
حالة 14 ألف عائلة في بريطانيا 

وإيرلندا.
وأشارت الدراسة بحسب هيئة 
ـــة البريطانية بــي بــي سي  االذاع
إلى إن كال الوالدين لديه دور في 
حماية األبناء املراهقني من اإلصابة 

االكتئاب.
وحــث الــبــاحــثــون اآلبـــاء على 
طلب املساعدة عند ظهور أعراض 
االكتئاب، وذلك من خالل استشارة 

أطبائهم.
وأثبتت النتائج أن هناك رابطا 

بني أعــراض االكتئاب عند اآلبــاء 
وأعــراض مشابهة عند األبناء في 
سن املراهقة وكان الرابط متساويا 
في درجته مع أثر اكتئاب األمهات 

على أبنائهن.

وتقول الطبيبة جيما لويس، 
املشرفة على الدراسة، إنه بسبب 
أن األمهات يقضني وقتا أطول مع 
األطــفــال، فغالبا مــا ُيلقى عليهن 
اللوم عند ظهور أي مشاكل نفسية 

لدى األبناء.
لكنها أوضــحــت أن الــدراســة 
أظهرت أنه يجب »أن ُنشرك اآلباء 

أكثر في الصورة«.
ــس »إذا كنت  ــوي وأضـــافـــت ل
أبــا لم تسع للعالج من االكتئاب 
خاصتك، فرمبا ينعكس ذلك سلبا 

على ابنك«.
ــت »نـــأمـــل أن تشجع  ــع ــاب وت
نتائجنا اآلبــــاء الــذيــن يعانون 
مــن االكــتــئــاب على الــتــحــدث إلى 
أطبائهم«. واعتمدت الدراسة على 
عينتني كبيرتني من السكان، وهما 
6 آالف أسرة في أيرلندا، ونحو 8 

آالف أسرة في بريطانيا.
ــب من  ــل وخــــالل الـــدراســـة، ُط
اآلباء واألمهات واألطفال، في سن 
سبع وتسع سنوات ومــا بني 13 
و14 عــامــا، ملئ استبيانات عن 

مشاعرهم.

األذكــيــاء أكــثــر عــرضــة لــأمــراض 
العقلية واجلسدية

أكدت دراسة جديدة أن األذكياء 
عرضة خلطر اإلصابة باألمراض 
العقلية مبعدل الضعف مقارنة 
ــل ذكـــاء، وغالباً ما  بأقرانهم األق

يعانون من مشاكل متعلقة بالقلق.
وقام الباحثون في كلية بيتزر 
فــي كاليفورنيا، بفحص بيانات 
3715 عضواً من »جمعية منسا 
الدولية«، وهي أشهر وأقدم جمعية 

تضم األفراد ذوي الذكاء الفائق.
ــر الــفــحــص أنــهــم كــانــوا  ــه وأظ
ــن الــقــلــق واالكــتــئــاب  يــعــانــون م
والتوحد واضطراب فرط احلركة 

ــات  ــراب ــط ــاه واض ــب ــت ــص االن ــق ون
أخرى.

وكان جميع املشاركني يتمتعون 
مبعدل ذكــاء يفوق 130، أي أعلى 
بكثير مــن املــعــدل املتوسط الــذي 

يتراوح بني 85 و115.
وكشفت الــدراســة أن %20 من 
املجموعة الذكية عانوا من القلق 
واالكتئاب مقارنة بنسبة %10 من 
عموم السكان. ومن املثير لالهتمام 
أن املــشــاركــني بـــدوا أكــثــر عرضة 
أيضا لإلصابة بالربو واحلساسية 

وضعف املناعة. 

بيع أكبر أملاسة في العالم 
34 مليون دوالر  بـ 

بـــيـــعـــت فــي 
كريستي  دار 
بــجــنــيــف أكــبــر 
ــي  أملــــــاســــــة ف
العالم، تعرض 
للبيع في املزاد، 
بــــســــعــــر 34 

مليون دوالر. 
وقالت وكالة 

فرانس برس، بأن وزن املاسة التي أطلق عليها »فن 
غريسونس« يبلغ 163.4 قــيــراط، ومت احلصول 
عليها من قطعة أملاس وزنها 404 قراريط، عثر عليها 
في أنغوال عام 2016. وتعد أكبر ماسة يعثر عليها 
في تاريخ أنغوال، والـ27 في العالم، بحسب وكالة 
تــاس. واشترك في صقل املاسة 14 صائغا، حيث 
علقوها )وهي بحجم حجر الدومينو( وسط قالدة من 

األملاس وقطع الزمرد التي تصغرها حجما.

البروفيسور اإليطالي سيرغيو كانافيرو 

أعلن البروفيسور اإليطالي سيرغيو 
ــراء أول عملية زراعــة  كانافيرو عن إج
رأس بشرية في العالم، وذلك في الصني، 
بعد سنني من التحضيرات لهذا العمل 

اجلّبار.
وقال إن العملية استغرقت 18 ساعة 
متواصلة، حيث استطاع اجلــراحــون 
إثــبــات إمكانية إعـــادة توصيل العمود 
الفقري واألعــصــاب واألوعــيــة الدموية 

بنجاح من الرأس املقطوعة في جثة.
وقــال البروفيسور املثير للجدل إن 
عملية مماثلة أخرى سوف جترى قريبا 

على جسد حي، بعد أن جنحت العملية 
على إحدى اجلثث البشرية بنجاح.

وجاء تصريح البروفيسور كانافيرو، 
مدير مجموعة تورينو املتقدمة للتأثير 
العصبي، في مؤمتر صحفي عقد في فيينا 

صباح يوم اجلمعة.
وكانت العملية نفسها قد متت من قبل 
فريق بقيادة الدكتور شياو بينغ رن، 

العام املاضي على رأس قرد.
ومــن املتوقع صــدور تقرير كامل عن 
إجراء فريق جامعة هاربني الطبية لهذه 
العملية مع توضيح اإلطار الزمني، وذلك 

خالل األيام القليلة القادمة.
وقال البروفسور كانافيرو في املؤمتر 
الصحفي: »لطاملا أملت الطبيعة قواعدها 
علينا منذ أمــد طويل، نولد وننمو ومن 
ثم منــوت.. لكن البشرية تطورت كثيراً 
ومنذ ماليني السنني فقد مات حوالي 110 
بليون إنسان، وهذا يشبه إبادة جماعية«.
مضيفا: »لقد دخلنا عــصــراً جــديــداً، 
حيث سنأخذ مصيرنا مرة أخرى بأيدينا، 

وسوف تتغير أشياء كثيرة.
ــة أول رأس في  بعد أن حتققت زراع

العالم«.
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 في الصـميم
اجلــدل حول قــرار وزيــر الداخلية بسحب املركبات في حالة التحدث 
في الهاتف وعدم ربط حزام األمــان اثناء القيادة حتول من جدل قانوني 
دســتــوري إلــى استنهاض شهوة االســتــجــواب.. اليوم وحسب القوانني 
التي اقرها »مجلس بوصوت« يجوز للمواطن رفع قضايا لدى احملكمة 
الدستورية بشكل مباشر.. واحــد من احملامني يشد حيله ويرفع قضية 
وحينها ستنكشف احلقائق.. الزام الداخلية بالتعويض عن الضرر الذي 
يسببه القرار للمواطن واملقيم واجــب.. عطونا دولة واحدة تطبق قانونا 

مشابها.. 
الظاهر »قراقوش« رجع تاني.

ABOHUSSINN@   ر�صدي اأباظه
طامله فيه حاالت انسانيه تعفى من املخالفه  يعني هذا مخرج رسمي وقانوني 
وطبعاً احلاالت تكون كالتالي ؛ - جايلك من طرف فالن - عيال وزوجات الضباط 
– املزز واملخالفه بس تشمل املقرود والفقير اللي زي حالتي  #عودت قرار حزام 

األمان

amadQalamمع حمد قلم  @7
االستثناء من قانون سحب املركبه: كبار السن والنساء والسائق الذي تكون معه أسرة 

وذوي االحتياجات اخلاصة يعني بني قوسني بس الشباب #عودت قرار حزام األمان

ً
alrmai@   خمتار وا�صنطن �صابقا

يقولون ان حزام االمان .... امان . بحالة حريق املركبة السيفتي مايقفل احلزام 
معاه بعد . كم شخص احترق داخل السيارة ولم يتمكنوا من فتح احلزام ألنقاذه . 
كم شخص سوا حادث مروع وحاط حزام االمان وما انفتحت .  بانتظار االجابه 

#عودت قرار حزام األمان

3ziz bo7amad   @3zizBo7amad
#عودت قرار حزام األمان  اوكي سحبت سيارتي ؟ راح ارجع بيتنا ركض راح 
تعطل اشغالي و دوامي شهرين بدون سياره راح اصير عاله على الناس بدون 
سياره راح اتبهذل وقت دوامي عشان اراكض ورا املخالفه راح اتبهذل عشان 
اطلع ورقة افراج خالص يعني نتشطر عليهم شوي و نربط احلزام ما يبيلها نابغه

جناح عملية زراعة رأس بشرية على جثة!

االكتئاب يؤثر على صحة األطفال

34 مليون دوالر أملاسة بـ 

شاحن آيفون يصعق
 فيتنامية حتى املوت!

لقيت فتاة تبلغ من العمر 14 
عاما، حتفها بشكل مأساوي بسبب 

شاحن معطوب لهاتفها آيفون 6. 
وقــالــت الــشــرطــة فــي منطقة 
هــوان كيم بالعاصمة الفيتنامية 
هـــانـــوي إنــــه مت الــعــثــور على 
كابل أبيض محترق على سرير 
الضحية، ويعتقدون بــأن متزق 
الطبقة املطاطية الــذي كشف عن 
األســالك الداخلية كان السبب في 
هــالك الفتاة. وعثر الــوالــدان على 
ابنتهما، التلميذة لي ثي شــوان، 
فاقدة للوعي في سريرها، وهرعوا 

إلى املستشفى احمللي إلنقاذها إال أن 
األطباء لم يتمكنوا من ذلك، وأعلنوا 

وفاتها.
وأكــد الفريق الطبي أن صعقة 
كهربائية هــي السبب فــي وفــاة 
ــا للمحققني، فــإن  ــق شــــوان، ووف
الفتاة قامت بتوصيل جهاز آيفون 
6 اخلــاص بها بالشاحن ووضع 
الهاتف على السرير مثلما تفعل كل 
ليلة. وأشاروا إلى أن املأساة وقعت 
على األرجـــح عندما كانت الفتاة 
نائمة، حيث المسها كابل الشاحن، 

وصعقها بشحنة كهربائية كبيرة.


