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كــلــمــة �ــصــادقــة.. خلـــر  الــكــويــت

ــة جديدة، عن أن  كشف باحثون في دراس
التحفيز اإللكتروني للمخ يساعد في حتسني 
حركة الفئران بعد إصابتها بالسكتة الدماغية 
املوهنة ما مينح أمــال جديدا في العالج لدى 

اإلنسان.
وصــل العلماء في جامعة »كاليفورنيا« 
بالتعاون مع جامعة »سان فرانسيسكو«، إلى 
أن التحفيز اإللكتروني الستعادة نشاط خاليا 
الدماغ املرتبطة احلركة قد جنح بالفعل في 

استعادة احلركة بني عدد من الفئران.
وقال الدكتور كارونيس جاجنولى، أستاذ 
مساعد في علم األعصاب بجامعة »كاليفورنيا« 
وعضو »معهد يو.سى.إف. لعلوم األعصاب« 
- في سياق النتائج املتوصل إليها ونشرت في 
دوريــة الطبيعة الطبية« - في بيان صحفي: 
»كان الدافع الرئيسي لنا هو فهم كيف ميكننا 
تطوير تقنية عصبية قابلة للزرع ملساعدة 
مرضى السكتة الدماغية، كنا مهتمني مبحاولة 
فهم خصائص إدارة الدماغ املصاب بالنسبة 
إلى الدماغ السليم واستخدام هذه املعلومات 

لتخصيص الــغــرســات العصبية لتحسني 
الوظيفة احلركية بعد السكتة الدماغية.

ــار إلــى وجــود مجال هائل ينمو حول  وأش
فكرة الغرسات العصبية ملساعدة الــدوائــر 

العصبية على استعادة وحتسني الوظيفة، 
مؤكدا أن ما يقرب من ثلث املرضى يتعافون 
متاما بعد السكتة الدماغية، وثلث لديهم مشاكل 

احلركة املتبقية كبيرة، وثلث شلت تقريبا.
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علماء الفلك يكتشفون لغز »تقلب 
اليوم« على كوكب الزهرة

كشف العلماء عــن سبب اخــتــالف طــول الــيــوم على كوكب 
الزهرة، وربطوه بـ »املوجة الدائمة« الضخمة في جو الكوكب، 

والتي اكتشفها املسبار »أكاتسوكي«.
 Nature Geoscience ويشير العلماء في مقال نشرته مجلة
إلى أن هذه املوجة تسبب حركة دورانية دورية للكوكب وتقلل 
من سرعتها. ومنذ زمن بعيد يحاول علماء الفلك معرفة سبب 
الـــدوران البطيء للكوكب حــول مــحــوره. واعتقد البعض أن 
الكوكب على غــرار أورانــوس وعطارد اصطدم بكوكب ضخم 
تسبب في بطء دورانــه و«قلب« محوره، ما تسبب في دورانه 
ــاه »اخلــطــأ«. وصمم توماس نــافــارو من  حــول احملــور في االجت
جامعة كاليفورنيا في لــوس أجنلوس مبساعدة فريقه العلمي 

منوذجا باستخدام الكمبيوتر للغالف اجلوي للكوكب.

التحفيز اإللكتروني يعيد عمل خاليا مخ الفئران 

السعدون: االنقالب 
الصيفي يحدث غدا ويكون 

أطول نهار في السنة 
ـــؤرخ والــبــاحــث الفلكي الكويتي عــادل  قــال امل
السعدون إن اليوم اخلميس سيشهد االنقالب الصيفي 
حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان وسيكون 
ــول نهار في الكويت إذ ستبلغ مدته 14 ساعة  اط
ــدة. وأضــاف السعدون لوكالة األنباء  ودقيقة واح
الكويتية )كونا( امس  األربعاء أن الظل سيصل إلى 
أدنى مستوى له في الكويت والــدول الواقعة شمال 
خط االستواء خصوصا الــدول الواقعة على دائرة 

عرض 5ر23 شماال وينعدم الظل متاما عدة أيام.
وأوضــح أن الشمس في الكويت ترتفع عن خط 
األفق 84 درجة ويسبب ذلك ارتفاع درجة احلرارة 
بسبب سقوط أشعة الشمس بشكل شبه عمودي على 
الكويت. ولفت في هذا الشأن إلى مثل شعبي مفاده »ال 
حر إال حر االنصراف« أي ان احلر يبدأ فعليا بعد 21 
يونيو حيث تنصرف الشمس من سمت السماء )فوق 
الرأس( إذ تكون في يوم االنقالب الصيفي فوق الرأس 

بعد ذلك تبدأ بالنزول تدريجيا ليبدأ احلر الفعلي.

تشهد مدينة األقصر اليوم اخلميس ظاهرة 
فلكية مميزة حيث تغرب الشمس من البوابة 
الغربية ملعبد الكرنك باألقصر تزامنا مع 
االنقالب الصيفى، الذى يحدث يوم 21 يونيو 

من كل عام إيذانا ببدء فصل الصيف.
وأشار الباحث أحمد عبد القادر املتخصص 
فى السياحة الفلكية - فى تصريح لوكالة أنباء 
الشرق األوسط اليوم - إلى أن أشعة الشمس 
ستودع أرجــاء املعبد الفسيح ويحدث اختفاء 

تدريجى للضوء عن ساحته حتى يظلم قدس 
األقداس وذلك بدءا من الساعة السادسة مساء 
وملـــدة حــوالــى 30 دقيقة حتى تغيب أشعة 
الشمس عن قدس األقداس باملعبد..الفتا إلى أنه 

مت رصد تلك الظاهرة منذ عام 2010.
وأكـــد أن احملـــور الرئيسى ملعابد الكرنك 
يعد مــحــورا مثاليا الستقبال شمس الشتاء 
عبر البوابة الشرقية بنهاية احملــور، بينما 
تعد البوابة الغربية » املدخل احلالى لدخول 

الزائرين » لنفس احملور موضعا مهما لتوديع 
الشمس الغاربة عند يوم االنقالب الصيفى.

وقال إن قدماء املصريني عاشوا وفقا لإليقاع 
اليومى والسنوى للشمس ) الليل والنهار 
، الــشــروق والــغــروب ، ثــم الفصول الثالثة 
الصيف والشتاء والربيع ( ووجــدوا أنفسهم 
متناغمني متاما مــع فــتــرات مولد الشمس ، 
وتألقها ومغيبها ، الفتا إلى أن فصل الصيف 

ميثل عيد ميالد اإلله رع.
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 في الصـميم
رغم الدالئل الواضحة على استخدام نظام 
األســد السالح الكيميائي وتأكيدات األمم 
املتحدة بارتكابه جرائم ضد اإلنسانية إال أن 
دورها لم يتعد إصدار البيانات والشجب.. 
أهــم أولوياتها أمــن الكيان الصهيوني وال 

تكترث بعذابات الشعب السوري.. 
واهـــم مــن يــقــول إن الــيــهــود ال يحكمون 

العالم!!

AlsaifEmad@    املحامي عماد ال�صيف
ال أحد يقول ان أوضاعنا في الكويت وفق الطموح ولكن الأحد ايضا ينكر ان 
هناك محاوالت لالنطالق والنهوض من االنتكاسة التي اصابت الوطن في العهود 
السابقة السباب كثيرة ليس مقام نقاشها هنا ولكن اظهار صورة الكويت دائما 

بالسواد هو اما سذاجة او تشفي وعمي بصيرة!!!!

kuwait     @kuwait54913
احترامي للجميع مافيه وقت لالقتراحات تطبيق فوري للتشجير واملصدات 

ليعيش اهالي املدن اجلديده حياة هنيه بدل العذاب كل سنه مناشدات ووعود .

Emrade    @F_kuwaiteya
صارت الكويت كانها مسلسل تركي كل حلقه اكشن هذي ديرتنا كل ساعه 
قرار واكشن ويترك الناس تتكلم وتلهي عن فسادهم والبالوي الي بالبلد يلهون 

الناس بهذي الطريقه

 Mstahlekq8@  امل�صتهلك الكويتي
يا وزارة اخلارجية طلب مكاتب العمالة املنزلية شهادة راتب من الكفيل 
بإيعاز من السفارة الفلبينية ما هو إال تدخل بخصوصيات اصحاب العالقة 

نرجوا منكم التدخل..

الكرنك  ملعبد  الغربية  البوابة  من  تغرب  الشمس 

غروب الشمس في معبد الكرنك

التحفيز اإللكتروني للفئران

120 مليون عام  300 حفرية آلثار أقدام ديناصورات تعود إلى  اكتشاف 
اكتشفت بعثة أثــريــة دولية 
ــار أقــدام  موقع حفريات يضم آث
متباينة لديناصورات في مقاطعة 
ــدوجن شــرقــي الــصــني، رغم  ــان ش
أنه لم يتم العثور على حفريات 

ألجسامها.
واكتشف الفريق املــؤلــف من 
ــني والـــواليـــات  ــص ــن ال ــراء م ــب خ
املتحدة وأستراليا أكثر من 300 
ـــدام مجموعة كبيرة من  ــر ألق أث
ــورات تــعــود للعصر  ــاص ــن ــدي ال
الطباشيري، أي قبل نحو 120 
مليون سنة، حسبما أفادت وكالة 

أنباء »شينخوا« الصينية.
وقال شينج لي دا، من اجلامعة 

الصينية للعلوم اجليولوجية 
والكاتب الرئيسي لورقة بحثية 

ــه مــن خالل  ــذا الــكــشــف، إن ــول ه ح
ــة  ــــدام هـــذه ميكنهم رؤي ـــار األق آث

سبعة أنـــواع مــن الــديــنــاصــورات 
التي جتولت في مستوى منخفض 
ــي ذلــك  ــا ف عــلــى جــبــل مــالــيــنــج، مب
الديناصورات آكلة اللحوم ذوات 
أصابع األقــدام الثالثة ومتوسطة 
احلــجــم مــن فصيلتي ثــيــروبــود 
وديــنــونــيــكــوس، بــاإلضــافــة إلــى 
الــديــنــاصــورات آكــلــة العشب من 
فصيلة جريبونيكس، فضال عن 

بعض أنواع الطيور.
ــي، رئيس  وقـــال واجن شــيــاو ل
معهد اجليولوجيا وعلم األحافير 
ــة لــيــنــيــي مبــقــاطــعــة  ــع ــام ـــي ج ف
شاندوجن: »إن اكتشاف آثار أقدام 

الديناصورات كان مذهال.

حفريات ديناصور


