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قريب ًا فـي الأ�سواق ..رادار يخرتق اجلدران
وجهاز يقر�أ الأفكار
عر�ضت �شرك ��ة " كامربيدج كون�سلتن ��ت" املتخ�ص�صة
بالت�صمي ��م والتطوي ��ر �آخ ��ر اخرتاعاتها م ��ن الأجهزة
احلديث ��ة التي حتم ��ل �أفكار ًا فيها من الإب ��داع ما يكفي
لأن حتت ��ل حي ��ز ًا كب�ي�ر ًا يف الأ�س ��واق عن ��د �إطالقه ��ا،
�أبرزه ��ا ال ��رادار اخلارق للج ��دران ،و�شريح ��ة مراقبة
ج�س ��م الإن�س ��ان والرادي ��و املكعب.وب�ي�ن االخرتاعات
�أي�ض ًا �أجه ��زة للتحكم بالكومبيوتر با�ستخدام موجات
الدم ��اغ ،وذلك عرب نظام ق ��ادر على قراءة تلك املوجات
وترجمته ��ا لأوام ��ر جله ��از الكمبيوتر ،به ��دف متكني
الأ�شخا� ��ص امل�صاب�ي�ن بال�شل ��ل الكام ��ل م ��ن التوا�صل
م ��ع الآخرين ،دون احلاجة لزرع �أقط ��اب كهربائية يف
الدماغ ،وبكلفة �أقل.
وم ��ن �أب ��رز التحديات التي تواجه ه ��ذا االخرتاع ،هو

ما م�صري
�صفحتك على
Facebook
بعد املوت؟
قبل �أيام قليلة� ،أعلن ماك�س كيلي،
امل�س�ؤول عن الأمن يف موقع
 Facebookاالجتماعي،
عن �سيا�سة امل�ؤ�س�سة اخلا�صة
ب�صفحات الأ�شخا�ص املتوفني،
حيث تقرر �أن تت�ضمن �إزالة
�أ�سمائهم من ال�شبكة االفرتا�ضية،
وخدمات حمركات البحث ،ومنع
�أي عملية دخول �إىل املوقع
االجتماعي با�سمهم ،بينما ي�سمح
برتك �صفحتهم الرئي�سية مفتوحة
�أمام الأقارب والأ�صدقاء لتقدمي
العزاء.ويعتقد كثريون �أن هذه
اخلدمة جديدة� ،إال �أن كيلي �أكد �أن
خدمة "الذكرى" ،للمتوفني ،كما
�أطلق عليها ،موجودة منذ �إطالق
موقع .facebook
وي�أتي هذا الإعالن بعد �أن ت�سبب
ال�شكل اجلديد لـ ،facebook
والذي يت�ضمن اقرتاحات ب�إ�ضافة
�أ�شخا�ص �إىل قائمة �أ�صدقاء
امل�ستخدم� ،ضربة قا�سية للم�شرفني
على هذا املوقع ،حيث ا�شتكى
الكثريون من �أن عددا كبريا من
الأ�شخا�ص "املقرتحني" متوفون.
ويقول كيلي عرب مدونته
الإلكرتونية" :نحن نتفهم �صعوبة
تذكر من فقدناهم ،وهنا تقع
امل�س�ؤولية على الأ�صدقاء والعائلة
لالت�صال بـ Facebook
و�إبالغهم بالوفاة".
و�أ�ضاف كيلي �أن على الأ�صدقاء
تعبئة منوذج لإثبات الوفاة ،قبل
�أن يتم تطبيق خدمة "الذكرى"
على �صفحة املتوفى ،وحني يتم
الت�أكد من الوفاة ،يحجب ا�سم
املتوفى عن قائمة املقرتحات
املقدمة مل�ستخدمي ،facebook
وتبقى ال�صفحة الرئي�سية مفتوحة
لتقدمي العزاء.
ورغم ارتفاع �شعبية facebook
لدى امل�ستخدمني ،وخ�صو�صا
ال�شباب منهم ،ال تزال هناك بع�ض
عالمات اال�ستفهام ب�ش�أن ال�سيا�سة
املتبعة لإحرتام خ�صو�صية
الأع�ضاء لدى املوقع االجتماعي.
فقد فتحت مفو�ضية اخل�صو�صية
الكندية حتقيقا ب�ش�أن �سيا�سات
 facebookفيما يتعلق
باخل�صو�صية ،وحتديدا �صفحات
امل�ستخدمني املتوفني.
ويف املقابل ،قدم امل�شرفون على
 Facebookوعودا ب�إعادة
النظر يف هذه ال�سيا�سات،
وتقدمي خدمات �أف�ضل فيما يتعلق
باملعلومات اخلا�صة بامل�ستخدمني.
من جانبها ،قالت �آن ماري هايدن،
املتحدثة با�سم ،Facebook
�إن املفو�ضية ت�شعر بالر�ضا عن
�إجراءات  ،Facebookكما �أنها
�ستقوم مبراجعة �شاملة جلميع
�سيا�سات املوقع االجتماعي يف
هذا ال�ش�أن ،و�ستعلن عن نتائج
التحقيق يف نهاية ت�شرين الأول
احلايل.

�إيج ��اد و�سيلة �آمن ��ة وعملية ،لتثبي ��ت هوائي �أو جهاز
ا�ست�شع ��ار عل ��ى ر�أ� ��س ال�شخ� ��ص ،ليتمكن م ��ن �إر�سال
وا�ستقب ��ال املوجات اخلا�صة ،لأن �أي تغري يف االجتاه
قد ي�ؤثر على عمل اجلهاز.الراديو املكعب :ويهدف هذا
االخرتاع اجلديد �إىل ت�سهي ��ل ا�ستخدام جهاز الراديو
دون �أي تعقيد �أو �أزرار� ،إذ يحتوي على �أربع حمطات
�إذاعية فق ��ط ،ولالختيار من بينها م ��ا عليك �إال حتريك
الراديو ب�أكمله �إىل املحطة التي تريدها ،و�إذا �أردت �أن
ترف ��ع ال�صوت مث�ل ً�ا حرك الرادي ��و �إىل الأعلى� ،أو �إىل
الأ�سفل خلف�ض ال�صوت ا�ستغرق جتهيز املنتج حوايل
ت�سع ��ة �شهور منذ الفكرة وحت ��ى النهاية ،وفق ًا لل�شركة
املنتجة" ،كامريدج كون�سلتنت و�آرمور غروب" ،ومن
املتوق ��ع طرح املنت ��ج اجلدي ��د يف الأ�س ��واق يف عطلة

عي ��د املي�ل�اد املقبل ��ة� .شرائح ملراقب ��ة ج�س ��م الإن�سان:
وه ��ي عب ��ارة ع ��ن �شرائ ��ح �إلكرتونية ت ��زرع يف ج�سم
الإن�س ��ان ،يتمكن الطبيب عربها م ��ن مراقبة العمليات
الأي�ضي ��ة يف اجل�سم ،ومراقبة درجة احلرارة و�ضغط
الدم وغريها.و�أبرز املعوق ��ات التي ميكن �أن تعرت�ض
ه ��ذه ال�شرائ ��ح ،هي طبقة اجلل ��د ال�سميك ��ة �أو طبقات
الدهون لدى النا�س امل�صابني بال�سمنة ،لأنها �ستحجب
الإ�ش ��ارة الال�سلكية التي ت�ؤمن االت�صال بني ال�شريحة
يف اجل�سم ،ونظام املراقبة عند الطبيب.
رادار خ ��ارق للج ��دران� :إذ يحت ��اج رج ��ال ال�شرط ��ة
والق ��وات اخلا�ص ��ة م�شاهدة ما خلف اجل ��دران� ،أثناء
العملي ��ات الت ��ي ينفذونها ،لذل ��ك مت العمل على اجلهاز
اجلدي ��د ،وهو رادار حمم ��ول باليد ،ميكن ال�شرطة من

�إطالق قمر �صناعي لدرا�سة دورة املياه على كوكبنا "كونفيكر" يخرتق �سبعة
ماليني كمبيوتر
مت �إطالق قمر ا�صطناعي �أوروبي هو الأول من نوعه
يف العامل مهمته جمع معلومات وافية عن دورة املياه
على الكرة الأر�ضية.يقوم القمر بتقدمي خرائط مف�صلة
ع ��ن كمي ��ات الرطوبة املوج ��ودة يف الرتب ��ة وكميات
الأم�ل�اح يف مي ��اه املحيط ��ات حي ��ث �سيت ��م االعتم ��اد
عليه ��ا يف حت�سني دق ��ة الأر�ص ��اد اجلوي ��ة والتحذير
من الأح ��وال اجلوية اخلطرة مث ��ل احتماالت حدوث
في�ضان ��ات.مت �إطالق القمر بوا�سط ��ة �صاروخ رو�سي
من قاعدة �إطالق الأقمار اال�صطناعية يف رو�سيا.
وي�أتي �إطالق هذا القمر �ضمن خطة �أوروبية طموحة
ت�شم ��ل �إط�ل�اق �سل�سل ��ة �أقمار خ�ل�ال الأع ��وام القادمة
لدرا�سة الكرة الأر�ضية.وقال مدير ق�سم ر�صد الأر�ض
يف وكال ��ة الف�ض ��اء الأوروبي ��ة ان اط�ل�اق ه ��ذا القمر
كان مبثاب ��ة حتد الن الأمر تطلب جه ��ازا جديدا متاما
ا�سم ��ه  MIRASيبلغ قطره ثمانية �أمتار عبارة عن
ثالث ��ة �أجنحة �أ�شبه ب�شف ��رات مروحة طائرة عمودية،
وت�ضم الأجنح ��ة  69هوائيا.وجرى طي الأجنحة كي
يت ��م ا�ستيع ��اب اجلهاز م ��ع القم ��ر اال�صطناعي داخل
ال�صاروخ الذي حمله اىل مداره.
ويعد فتح الأجنحة كما هو خمطط له يف اليوم الثاين
من و�ض ��ع القمر يف مداره ام ��را يف غاية الأهمية من
اج ��ل جن ��اح مهمته.و�ست�ساعد املعلوم ��ات التي يقوم
القم ��ر بجمعه ��ا و�إر�ساله ��ا اىل الأر� ��ض يف حت�س�ي�ن
معرفتن ��ا ب�ش� ��أن دورة املي ��اه عل ��ى الك ��رة الأر�ضي ��ة-
انتقاله ��ا ب�ي�ن �سط ��ح املحيط ��ات والياب�س ��ة والغالف
اجلوي.كم ��ا �ستك ��ون للمعلوم ��ات الت ��ي �سيقدمه ��ا
تطبيق ��ات مبا�ش ��رة يف جمال الزراع ��ة و�إدارة املوارد
املائية.

حتذير من ارتفاع م�ستويات البحر
ح ��ذر تقرير من �أن �س ��كان املناطق
ال�ساحلي ��ة يف ا�سرتالي ��ا رمب ��ا
ي�ضطرون ملغ ��ادرة منازلهم ب�سبب
ارتف ��اع م�ستوي ��ات البح ��ر ،وحث
التقري ��ر ،ال ��ذي �أ�صدرت ��ه اللجن ��ة
الربملاني ��ة اال�سرتالي ��ة بع ��د 18
�شهرا م ��ن الدرا�سات ،عل ��ى اتخاذ
�إجراء عاجل بهذا ال�ش�أن.
وي�سك ��ن ح ��وايل  80يف املئ ��ة من
اال�سرتاليني يف املناطق ال�ساحلية،
لكن التقرير يق�ت�رح �إ�صدار قانون
مينع �إن�ش ��اء املزيد م ��ن املجمعات
ال�سكني ��ة يف تل ��ك املناطق.ودع ��ا
التقرير ال�سلط ��ات اال�سرتالية �إىل
التفك�ي�ر يف و�سيل ��ة حت ��ول دون
اقتط ��اع املزي ��د م ��ن الأرا�ض ��ي �أو
�إن�شاء مناطق �سكنية جديدة.
ويقول التقري ��ر �إن عقارات بقيمة
 150ملي ��ار دوالر ا�سرتايل (137
ملي ��ار جني ��ه ا�سرتلين ��ي) مه ��ددة
ب�سبب م�ستوي ��ات البحر املتزايدة
والعوا�ص ��ف الت ��ي ت�شهده ��ا
املنطقة.

ويحت ��وي التقري ��ر على م ��ا يقرب
ح ��وايل  50تو�صي ��ة ت�شتم ��ل على
خطة حلماي ��ة ال�سواح ��ل وتعاون
�أك�ب�ر بني ال�سلط ��ات املختلفة ،ومل

ذلـك.
وتق ��ع املدن اال�سرتالي ��ة الرئي�سية
كله ��ا عل ��ى ال�سواح ��ل �إ�ضاف ��ة �إىل
�ست ��ة مالي�ي�ن �شخ� ��ص ي�سكن ��ون

يو�ص ��ي التقري ��ر بارغ ��ام ال�سكان
عل ��ى مغ ��ادرة املناط ��ق ال�ساحلية،
لكن ��ه اقرتح تكوين جلن ��ة م�ستقلة
لتحدي ��د م ��ا �إذا كان ��ت احلكوم ��ة
قـــ ��ادرة وه ��ل يج ��ب عليهـ ��ا فعــ ��ل

خارج التجمعات ال�سكنية وت�شري
تقدي ��رات الأمم املتح ��دة �إىل �أن
م�ستوي ��ات مي ��اه البحر ق ��د ترتفع
بنحو � 80سم ( 31بو�صة) بحلول
عام .2100

متك ��ن برنامج دودة الكمبيوت ��ر "كونفيكر" من اخرتاق ما يزيد عن �سبعة ماليني جهاز
كمبيوتر يعمل ب�أنظمة ت�شغيل "ويندوز" من �شركة مايكرو�سوفت الأمريكية خالل العام
الأول م ��ن �إطالق ��ه ،حيث ي�سبح الربنام ��ج عرب الإنرتنت الخرتاق �شب ��كات الكمبيوتر،
م ��ا ينتج عن ��ه ربط الأجهزة امل�صاب ��ة بكمبيوتر افرتا�ضي يتحكم في ��ه م�ؤلفو الربنامج
ع ��ن بعد.وي ��زداد انت�ش ��ار الربنام ��ج يف كل م ��ن الربازيل وال�ص�ي�ن ،ويعتق ��د �أن �أغلب
الأجه ��زة امل�صاب ��ة تعمل على ن�سخ "وين ��دوز" مزيفة ،وبناء علي ��ه يعجز امل�ستخدمون
ع ��ن حتميل "�أدوات �إزالة الربامج اخلبيثة" التي تطلقها مايكرو�سوفت ،والتي ميكنها
حم ��و الربنامج .ويتم اكت�شاف �إ�صابة اجلهاز بالربنامج حينما ال يتمكن امل�ستخدم من
الدخول على جهازه اخلا�ص ،حيث يحاول اجلهاز االت�صال ب�أجهزة الكمبيوتر الأخرى
علي �شبكتها ويخمن كلمات ال�سر اخلا�صة بتلك الأجهزة ،ما ي�ؤدي �إىل تعطله.
جدي ��ر بالذك ��ر �أن "كونفيكر" ظه ��ر يف نوفمرب  ،2008غري �أنه حظ ��ي باهتمام �إعالمي
وا�س ��ع النطاق يف مطلع العام اجلاري ،جراء قدرته على �إعادة �إ�صابة �أنظمة الت�شغيل
حتى بعد �إزالته.

ن�صــف �أطفــال �أمريكــا يتغــذون مـــرة
على الأقــل بكوبونــات غــذاء
�أظه ��رت درا�س ��ة ان نح ��و ن�ص ��ف الأطف ��ال الأمريكيني،
ون�سب ��ة �ساحقة من الأطف ��ال ال�سود ،تت ��م تغذيتهم على
الأق ��ل مرة واحدة اثناء طفولتهم اعتمادا على كوبونات
الغذاء املقدمة من احلكومة.
وق ��ال م ��ارك ران ��ك م ��ن جامع ��ة وا�شنط ��ن "مي�سوري،
و�س ��ط" ال ��ذي اع ��د الدرا�س ��ة م ��ع توما� ��س هري�شل من
جامع ��ة كورني ��ل "نيويورك� ،شم ��ال �ش ��رق" "اذا كانت
لديك ��م كوبونات غذائية فان ذل ��ك يعني بال�ضرورة انكم
يف و�ض ��ع بائ� ��س وان �أ�سرتك ��م ال يتوفر له ��ا الكثري من
املوارد".
و�أ�ض ��اف" :ان كون ن�صف الأطف ��ال الأمريكيني يجدون
�أنف�سه ��م يف وق ��ت م ��ا م ��ن طفولته ��م يف ه ��ذا الو�ض ��ع،
يج ��ب حقيق ��ة ان يدفع الوالي ��ات املتح ��دة اىل مزيد من
االنتباه ،وبح�سب الدرا�سة فان  2،49باملئة من الأطفال
الأمريكيني يعي�شون يف من ��زل �سي�ضطر على الأقل مرة
واحدة للتعويل على الكوبونات الغذائية.
وترتف ��ع ه ��ذه الن�سبة اىل نح ��و  90باملئة ب�ي�ن الأطفال
ال�سود والأطفال الذين يعي�شون مع احد الوالدين.
واعتم ��دت الدرا�س ��ة التي ن�شرت ي جمل ��ة جمعية طبية
متخ�ص�ص ��ة يف طب الأطف ��ال ،على متابع ��ة  4800بيت

�أمريكي طوال  32عاما.
وا�ستنتج ��ت الدرا�سة ان الأطف ��ال الأمريكيني هم الأكرث
عر�ضة للفقر يف الغرب املتقدم.
وكان ��ت درا�س ��ة �أخ ��رى �أعده ��ا اجلامعي ��ان نف�ساهم ��ا،
�أظه ��رت ان ن�ص ��ف البالغ�ي�ن الأمريكيني ا�ضط ��روا على
الأقل مرة واحدة للجوء اىل كوبونات الغذاء.

�أق�������������دم ال������ب������ي������وت :ب�����ي�����ت ع���ن���ك���ب���وت
�أكد علم ��اء �أن �شب ��اك عنكبوت عرث
عليها داخل قطع ��ة كهرمان ب�شاطئ
�سا�سك� ��س ال�شرقية جن ��وب �شرقي
بريطاني ��ا ه ��ي الأقدم حت ��ى الوقت
الراهن.
ويع ��ود تاري ��خ قطع ��ة الكهرم ��ان،
الت ��ي ع�ث�ر عليه ��ا يف بيك�سهي ��ل
جيمي هي�سكوك و�شقيقه جوناثان
وهم ��ا من ه ��واة جم ��ع احلفريات،

الإكثار من "الفركتوز" قد يرفع �ضغط الدم
�أ�ضاف ��ت درا�س ��ة علمية حديثة �سبب� � ًا �آخر قد
يدعون ��ا للتفك ��ر ملي� � ًا قبيل تن ��اول املزيد من
امل�شروب ��ات الغازية املحالة ،فلقد وجد بحث
�أمريك ��ي �أن الإكثار من تعاط ��ي "الفركتوز"
ق ��د تزيد من خماط ��ر الإ�صاب ��ة ب�ضغط الدم.
ويدخ ��ل "ع�ص�ي�ر ال ��ذرة الع ��ايل يف مرك ��ب
الفركت ��وز" High-fructose corn -
 syrupيف تركي ��ب و�صناع ��ة العدي ��د من
املواد الغذائية وامل�شروبات الغازية.
وع�ص�ي�ر ال ��ذرة الع ��ايل الفركتوز هو
حل ��و امل ��ذاق ،مث ��ل ال�سك ��روز ،لكن ��ه
�أرخ� ��ص تكلف ��ة و�سع ��را ،لذل ��ك فه ��و
املف�ضل ل ��دى منتجي املرطب ��ات الذين
حتولوا الي ��ه يف منت�صف ال�ستينيات،
وقد تف ��وق الآن على ال�سكروز كمحلي
�أ�سا�س ��ي يف وجبة الغ ��ذاء الأمريكية.
وتزايد ا�سته�ل�اك الأمريكيني من مادة
"الفركت ��وز" بن�سب ��ة  30يف املائة يف
الوق ��ت الراه ��ن عما كان علي ��ه قبل 20
عام� � ًا م�ضت ،وه ��ي امل ��ادة التي يحمل
الباحث ��ون الإكثار م ��ن تعاطيها مالمة

م�شاهدة ما يدور يف
الغرف ��ة �أو املبن ��ى،
وي�ستطي ��ع اجلهاز
�إظه ��ار م ��ا يق ��ع
خل ��ق اجل ��دران
الإ�سمنتي ��ة ،كما
�إن ح�سا�سيت ��ه
متكن ��ه م ��ن
ا لتق ��ا ط
�أ�صوات�أنفا�س
املوجودي ��ن خل ��ف
اجل ��دران ،وميكن من خالله التقاط ال�صور
من زوايا خمتلفة ،كما ميكن التحكم بعد عن بعد.

"وب ��اء" ال�سمنة املتزايد ،غ�ي�ر �أن الأبحاث
مل جتد رابط ًا موثوق� � ًا بني تعاطيها وارتفاع
�ضغ ��ط الدم.لق ��د ب ��دا الفركت ��وز كواح ��د من
العوام ��ل الغذائية اجلي ��دة .وهو على الرغم
من كونه من بني �أب�سط الكربوهيدرات ،لكنه
ميلك م�ؤ�شر ًا �سكري ًا منخف�ض ًا.
وامل�ؤ�شر ال�سكري ه ��و الأ�سلوب الذي يقا�س
في ��ه ت�أثري الطعام وال�ش ��راب على م�ستويات

ال�سك ��ر يف ال ��دم ،فكلم ��ا كان ��ت الأطعم ��ة
وامل�شروب ��ات منخف�ض ��ة امل�ؤ�ش ��ر ،كان ذل ��ك
�أف�ضل ب�شكل عام.
وا�ستن ��دت الدرا�س ��ة اجلدي ��دة ،وقادته ��ا د.
ديان ��ا ج�ل�ال م ��ن "مرك ��ز كول ��ورادو دينف ��ر
لعل ��وم ال�صحة" على متابع ��ة � 4528شخ�ص ًا
لي�س لهم تاري ��خ مبر�ض �ضغط الدم ،وراقب
الفريق العلم ��ي كم الفركتوز ال ��ذي يتعاطاه
كل ف ��رد م ��ن املجموع ��ة .والح ��ظ
الباحث ��ون �أن الأف ��راد الذي ��ن جت ��اوز
ا�ستهالكه ��م م ��ن الفركت ��وز  74غرام ًا
يف الي ��وم � -أي م ��ا يع ��ادل  2.5م ��ن
امل�شروب ��ات الغازية املحالة  -ارتفعت
بينهم خماطر الإ�صابة بارتفاع �ضغط
ال ��دم م ��ا بني  28يف املائ ��ة �إىل  87يف
املائ ��ة ،ويعتم ��د ذل ��ك عل ��ى م�ستويات
ارتفاع �ضغط الدم.
ولف ��ت الباحثون �إىل �ض ��رورة �إجراء
املزيد م ��ن البحوث امل�ستقبلية لتحديد
�إذا ما كان الإقالل من تعاطي الفركتوز
�سيخف�ض بدوره �ضغط الدم.

�إىل ح ��وايل  140ملي ��ون �سن ��ة �أي
�إىل احلقب ��ة اجليولوجية املعروفة
بالكري�ستا�سي.
وق ��ال الربوفي�سور مارت ��ن برازير
الذي ن�شر تقريرا عن املو�ضوع يف
جملة اجلمعي ��ة اجليولوجية� ،إنها
�أقدم ال�شبكات العنكبوتية املعروفة
حلد الآن.
و�أ�ضاف �أ�ستاذ بيلوجيا احلفريات

يف جامع ��ة �أوك�سفورد قائ�ل�ا�" :إن
قطع ��ة الكهرم ��ان هذه ن ��ادرة جدا.
لق ��د جاءتن ��ا م ��ن �أعم ��اق احلقب ��ة
الكري�ستا�س ��ي ،م ��ا يجع ��ل منه ��ا
�أق ��دم القط ��ع الت ��ي حتت ��وي عل ��ى
�أحفورة".
وقال كذلك" :هذه العناكب متميزة،
فق ��د خلف ��ت قط ��رات ال�صق ��ة عل ��ى
ط ��ول ال�شبك ��ة بغر� ��ض ا�صطيـــ ��اد

فرائ�سهــــا".
وخل�ص ��ت الدرا�س ��ة الت ��ي �أجراها
برازير �إىل �أن �صنف العناكب الذي
حاك ال�شبك ��ة قريب جدا من عناكب
احلدائق يف وقتنا الراهن.
ويعتقد العلماء �أن ال�شبكة ح�صرت
داخ ��ل م ��ادة �صمغي ��ة �سال ��ت م ��ن
�شج ��رة �صنوب ��ر �أثن ��اء حريق �شب
يف غابة باجلوار.

التلفزيـون ين ّمـي ال�سلوك العدوانـي لـدى الأطفـال
قال ��ت درا�س ��ة �أمريكي ��ة ان ��ه كلم ��ا زادت
م�شاه ��دة طف ��ل الثالث ��ة للتلفزي ��ون زاد
احتم ��ال ت�صرف ��ه بعدوانية.وق ��ال
الباحث ��ون �إن جم ��رد وج ��ود التلفزيون
يف اخللفية حتى دون ان ي�شاهده الطفل
فان ��ه يرتبط �أي�ض� � ًا بال�سل ��وك العدواين
و�إن كان ��ت العالق ��ة غ�ي�ر قوية.وقال ��ت
الباحث ��ة جنيف ��ر ماجنانيلو م ��ن جامعة
والية نيوي ��ورك يف الباين" :على الآباء
التحلي بال ��ذكاء فيما يتعل ��ق با�ستخدام
التلفزيون".
و�أ�ضاف ��ت" :عليه ��م احل ��د م ��ن وق ��ت
م�شاه ��دة الأطف ��ال للتلفزي ��ون واالنتباه
ملحت ��وى الربام ��ج التلفزيوني ��ة والنظر
يف طريق ��ة ا�ستخ ��دام التلفزي ��ون يف كل
�أرجاء املن ��زل" ،و�أجري ��ت الدرا�سة على
 3128امر�أة م ��ن  20مدينة �أمريكية كان
لديهن طفل بني عام  1998و .2000ويف
ح�ي�ن كان هناك بع�ض التن ��وع يف تعليم
امل�ش ��اركات يف الدرا�س ��ة اال ان ثلثهن مل
يتخرجن من املدر�سة الثانوية.

وقال ثلث ��ا الأمهات ان طفله ��ن البالغ من
العم ��ر ث�ل�اث �سن ��وات �شاه ��د التلفزيون
�أك�ث�ر م ��ن �ساعتني يومي ��ا وكان متو�سط
امل�شاه ��دة ح ��وايل ث�ل�اث �ساع ��ات ،ويف
املتو�س ��ط كان التلفزي ��ون يعم ��ل خلم�س
�ساعات �إ�ضافي ��ة يف الأيام العادية.وبعد
الأخ ��ذ يف االعتبار عوام ��ل معروف انها
مرتبط ��ة بال�سلوك العدواين مثل العي�ش
يف ح ��ي يت�سم بالعنف او معاناة االم من
االكتئاب كانت م�شاهدة التلفزيون ووقت
ت�شغي ��ل التلفزي ��ون يف املن ��زل يرتبطان
ب�ش ��كل كب�ي�ر بال�سل ��وك الع ��دواين مث ��ل
�ض ��رب الآخرين وحدوث حاالت مزاجية
غا�ضبة والتمرد وال�صراخ كثريا.
و�أ�ش ��ارت الباحث ��ة ماجنانيل ��و الت ��ي
�أ�شرفت على البح ��ث وفريقها من جامعة
تولني لل�صحة العامة والطب املداري �إىل
ان الأكادميي ��ة الأمريكي ��ة لط ��ب الأطفال
تو�صي بعدم م�شاهدة الأطفال للتلفزيون
يف �سن الثانية ودونها وتو�صي ب�ساعتني
او اقل يوميا للأطفال الأكرب �سنا.

اجلن�س
والتدخني
والبدانة "ثالوث
املوت" يف العامل
قالت منظمة ال�صحة العاملية
التابعة للأمم املتحدة ان مكافحة
خم�سة عوامل �صحية فقط ميكن
�أن مينع املاليني من حاالت
الوفاة املبكرة ويزيد متو�سط
العمر املتوقع يف العامل بنحو
خم�س �سنوات.
و�أ�ضافت املنظمة يف تقرير
�إن �ضعف التغذية يف مرحلة
الطفولة واجلن�س غري الآمن
والتدخني والعادات ال�صحية
ال�سيئة وارتفاع �ضغط الدم يلقى
عليهم باللوم يف نحو ثلث حاالت
الوفاة املبكرة والتي يبلغ عدد
الإجمايل  60مليونا حول العامل
كل عام.
لكن بينما ميثل �ضعف التغذية
خطر ًا �صحي ًا كب ً
ريا على الذين
يعي�شون يف الدول الأكرث فقرا،
ف�إن البدانة وزيادة الوزن ت�شكل
خطرا �أكرب يف الدول االكرث غنى
وهو ما ي�ؤدي اىل و�ضع تزيد
فيه حاالت الوفاة املبكرة ب�سبب
البدانة وزيادة الوزن عن الوفاة
املبكرة ب�سبب نق�ص الوزن حول
العامل.
وقالت منظمة ال�صحة العاملية
يف تقريرها عن املخاطر ال�صحية
العاملية "العامل يواجه بع�ض
املخاطر الكبرية واملنت�شرة
وامل�ؤكدة على ال�صحة".
ودر�ست  24خطرا �صحيا رئي�سيا
وقالت ان تعريفهم وتقييمهم
�سي�ساعد �صناع ال�سيا�سة على
و�ضع ا�سرتاتيجيات لتح�سني
ال�صحة على �أو�سع نطاق ووفق
ال�سبل التي حتقق �أق�صى �إفادة
من الإنفاق.
و�أ�ضافت املنظمة قائلة" :مع
حت�سن ال�صحة ..ميكن ان
تت�ضاعف الفوائد" ،تقليل
عبء املر�ض بني الفقراء رمبا
يزيد م�ستويات الدخل وهو ما
�سي�ساعد بدوره يف تقلي�ص عدم
امل�ساواة يف جمال ال�صحة".
وحذر التقرير من انه رغم ان
بع�ض عوامل اخلطر الكبرية على
ال�صحة مثل التدخني والبدانة
وزيادة الوزن عادة ما تكون
مرتبطة بالدول ذات الدخل
املرتفع �إال ان �أكرث من ثالثة
�أرباع �إجمايل العبء العاملي
للأمرا�ض التي ت�سببها حتدث
الآن يف دول فقرية ونامية.
وو�ضعت املنظمة التابعة للأمم
املتحدة التي يوجد مقرها يف
جنيف قائمة ب�أكرث املخاطر
امل�ؤدية للوفاة يف العامل على
النحو التايل ..ارتفاع �ضغط
الدم "م�س�ؤول عن  13يف املئة
من الوفيات عامليا" والتدخني
" 9يف املئة" وزيادة اجللوكوز
يف الدم " 6يف املئة" واخلمول
البدين " 6يف املئة" والبدانة �أو
زيادة الوزن " 5يف املئة".

