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 في الصـميم
ــة؟!... زمــاء  ــرمي نعي فنان لفنان هــل أصبح ج
في مجال اإلبــداع الفني وهذه حالة وفــاة... البعض 
ــاف بني  ــاف اخلليجي إلــى ما يشبه اخل حــول اخل
الزوجني... يدمرون جسور العودة ويضيعون األبناء 
وينهكون اقتصادياً... اعطوا فرصة للمصاحلة... 

حتى الطاق تسريح بإحسان!!

HindAlShoumer@     د . هند ال�صومر
هل توافق وزارة األوق��اف على املوت الرحيم ورفع اجهزة التنفس عن 

املرضى حسب مانص عليه القانون اجلديد للجمعية الطبية الكويتية

suadalmojel@     �صعاد فهد املعجل
اجلامعة العربية حتذر من توسعات استيطانية في القدس والضفة!! 

متخض اجلبل...فولد فأراً!! كدنا ننسى وجود اجلامعة العربية أصالً!!!

adel_aldhubaeb@      ال�صنعو�صي – بو�صاري
البال مو في املؤذنني وال في األئمة البال في املسئولني اللي يوقعون العقود 

للتنفيع واإلنتقاع وال يهم أن يكون هو الشخص املطلوب أو مجرم أو ساحر

SaudAlasfoor@        �صعود الع�صفور
يبدو أن قضايا مثل اجلنسية وعضوية النواب احملكومني وبعض القرارات 
غير الشعبية قد تقود إلى أن يصبح رئيس الوزراء احلالي الشيخ جابر املبارك 
في ذات املربع الذي وجد سلفه الشيخ ناصر احملمد نفسه فيه وتبدأ األرقام 

بالتزايد رغم كل احملاوالت املتأخرة لعكس توجه التيار..

»عاش هنا«.. مصر 
تخلد رموزها بـ »لوحات 

وتطبيق ذكي«
يجوب بعض الشباب شـــوارع العاصمة 
املصرية الــقــاهــرة حاملني الفــتــات نحاسية، 
يثبتونها على واجهات بعض البنايات السكنية 
التي عاش فيها رموز للفن والثقافة والسياسة 
وغيرها من املجاالت في مصر.يأتي ذلك ضمن 
مــشــروع “عاش هنا”، الـــذي ينفذه اجلهاز 
القومي للتنسيق احلــضــاري، بهدف تعريف 
األجــيــال اجلــديــدة مبعلومات مهمة عــن هذه 
الشخصيات.وفي إطــار املبادرة التي انطلقت 
قبل أسابيع، وضعت أكثر من 200 لوحة على 
واجــهــات بنايات عــديــدة فــي أنــحــاء القاهرة، 
ملمثلني مشهورين ولشخصيات بـــرزت في 

مجاالت عديدة منها السياسة والثقافة وغيرها.
ــاز الــقــومــي للتنسيق  ــه ـــال رئــيــس اجل وق
ـــدة: “معظم  ـــع احلــــضــــاري مــحــمــد أبــــو س
الشخصيات اللي نتكلم عنها ولــدت في ريف 
مصر أو في محافظات أخرى، لكننا قصدنا أن 
نضع في األمــاكــن اللي شهدت أكبر فترة من 

حياته في مجال إبداعه”.

ــي تــركــي في  ــخ ــاري انـــهـــار بــــرج ت
ــد أبـــرز املعالم  إسطنبول يعد مــن أح
التاريخية للمدينة، فــي حــني ال تــزال 
األســــوار الــقــدميــة فــي املــديــنــة مهددة 

باالنهيار.
ــذي تــداعــى قــب أيــام،  ويقع الــبــرج ال
حسب مــا ذكـــرت صحيفة “حرييت” 

التركية الثاثاء، في منطقة الفاحت في 
إسطنبول، ولم تعرف حتى اآلن األسباب 

التي أدت إلى انهياره بشكل مفاجئ.
وأظهرت مجموعة من الصور شروخا 
عميقة في اجلــدران التاريخية القدمية 
للمدينة، وميكن رؤيــة هــذه الشقوق 
ــذا األثــر  بــوضــوح، األمـــر الـــذي يــهــدد ه

باالنهيار في حال عدم حتركت السلطات 
إلنقاذ ما تبقى منه.

ومت تشييد هذه األسوار في إسطنبول 
في القرن اخلامس امليادي، ومتتد على 
مساحة 22 كيلومتر حول املدينة القدمية 
فيها، وهي عبارة عن ثاثة مقاطع يوجد 

املبنى التاريخيفي كل واحد منها 90 برجا أثريا.

انهيار َمعلم تاريخي في اسطنبول
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»قرن أمون«.. يقطع ويخزن التجارب في أدمغتنا

قرن أمون

أفادت دراسة علمية حديثة أن قرن أمون، 
ذلك اجلزء من الدماغ، رمبا يعمل كمحرر 
فيديو وأفام حلياتنا، حيث يقوم بتقطيع 
وتركيب جتاربنا وخبراتنا املتواصلة إلى 

أجزاء ميكن تخزينها داخل ذاكرتنا.
هذه هي الفكرة التي طرحتها الدراسة، 
ــى حتليل بيانات  وعــمــدت مــن خالها إل
تتعلق مبسح الدماغ من أشخاص شاهدوا 
أفـــام، مثل فيلم “فوريست غامب” من 

بطولة توم هانكس.
وقال أستاذ علم نفس الذاكرة في جامعة 
نوتردام في إنديانا غابرييل رادفانسكي 

“أبحاث مثل هذا البحث تساعدنا في حتديد 
ما هو احلدث من وجهة نظر الدماغ”.

ــد من  ــدي ــع ــــال رادفــانــســكــي، إن ال وق
االخــتــبــارات املخبرية املتعلقة بالذاكرة 
تنطوي على مقاطع من قوائم مبهمة من 
ــاث تتم  ــح املــعــلــومــات.. والكثير مــن األب
بــاســتــخــدام هــذه املــقــاطــع الصغيرة مثل 
الكلمات والصور وأشياء من هذا القبيل أو ما 
على شكالتها”، مضيفا، أن احلكايات اجلافة 
تلك ليست هي ما يعاجلها العقل البشري 
في الــعــادة، “فقد بني الدماغ للتعامل مع 

األحداث املعقدة”.

»احلمام املخمور«...طائر العام
 في نيوزيلندا

مت اإلعــان في نيوزيلندا عن إطــاق جائزة تعرف باسم “طائر 
السنة”، وذلك بهدف التوعية للمخاطر التي تتعرض لها الطيور.

فازت احلمامة من نوع “كيرر” بجائزة أفضل طائر لعام 2018.
ويعرف هذا النوع من احلمام بشهرته الكبيرة في نيوزيلندا نظرا 
للسلوك الغريب والهزلي الذي تتميز به.حيث يفضل هذا النوع من 
احلمام تناول الفواكه احللوة والتي يتم تخميرها باستخدام الكحول، 
بحسب ما نقل موقع “ndtv”.وغالبا مايتصرف هذا احلمام بنوع 
ــاالت الغير متناسقة والتي تشبه حلد بعيد حالة السكر،  من احل
وبحسب ميغان هابشر، إحدى املشاركات بالتصويت فإن “احلمائم 

النيوزيلندية تتميز بسمعة سيئة نظرا لسلوكها الغريب،


