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دراسة بريطانية تحذر من تصفحها لساعات طويلة

وسائل التواصل االجتماعي تع ّرض األطفال
لـ «التنمر»
تو�صل جمموعة م��ن الباحثني
الربيطانيني �إل��ى �أن اال�ستخدام
املتوا�صل لو�سائل ومواقع التوا�صل
االجتماعي املختلفة ل�ساعات
طويلة يومي ًا ،ميكن �أن ي�ؤدي �إلى
التنمر لدى الأطفال واملراهقني يف
العامل االفرتا�ضي.
كما ذك��رت ال��درا���س��ة �أن الأطفال
واملراهقني الذين يقومون ب�شكل
متوا�صل بالن�رش �أو حتى يكتفون
مبجرد التعليق والإع��ج��اب مبا
ين�رشه الآخرون على مواقع
التوا�صل االجتماعي،
يخ�ص�صون وقت ًا �أقل
ل��ل��ق��ي��ام ب�أن�شطة
�أخ��رى خا�صة النوم
وممار�سة الريا�ضة،
وهو ما ي�ؤثر عليهم
ب�شكل �سلبي نف�سي ًا
وج�سدي ًا.
وينبه الباحثون �إلى
�أن امل�شكلة لي�ست يف
و�سائل التوا�صل
االج���ت���م���اع���ي
نف�سها ،و�إمنا
وق��وع الأطفال
وامل��راه��ق�ين
فري�سة للآثار
ال�����س��ل��ب��ي��ة
ب���������س����ب����ب
عوامل �أخرى
متعلقة مبدى

االنخراط يف املجتمع االفرتا�ضي،
ووف��ق� ًا للدرا�سة ،التي ن�رشتها
جملة «�صحة الطفل واملراهقة»
العلمية املتخ�ص�صة ،يتوقف ذلك
الت�أثري ال�سلبي لو�سائل التوا�صل
االجتماعي على مدى تعر�ض الفرد
للتنمر عربها ،ومقدار ما يح�صل
عليه من نوم يوميا وما ميار�سه من
ن�شاط ج�سدي.
وت��و���ص��ل ال��ب��اح��ث��ون لنتائجهم
من خ�لال حتليل بيانات مت
احل�صول عليها عرب
ا���س��ت��ط�لاع��ات
للر�أي �أُجريت
على �أكرث من
� 12أل��ف من
تالميذ وطالب
امل���دار����س يف
بريطانيا ما بني
ع��ام��ي  2013و
.2015

و�أك��د الباحثون على ��ضرورة �أن
تت�ضمن �أي حماولة لتح�سني ال�صحة
النف�سية ،العمل على مكافحة
التنمر الإلكرتوين وت�شجيع الأطفال
واملراهقني على ممار�سة ن�شاط
ج�سدي واحل�صول على ق�سط كاف
من النوم.

• وسائل التواصل
االجتماعي تؤثر
سلبا ً على األطفال
واملراهقني

فنانة فرنسية تعبر نهراً مشي ًا
على الحبل في التشيك

�أذهلت الفنانة الفرن�سية تاتيانا
م����وزي����و ب���وجن���وجن���ا ،م��ئ��ات
امل�شاهدين يف العا�صمة الت�شيكية
براغ وهي مت�شي على حبل م�شدود
على ارتفاع  35مرتا فوق نهر فلتافا
خالل افتتاح مهرجان ال�سريك هذا
الأ�سبوع.

وجتمعت ح�شود على �ضفتي النهر
واجل�سور مل�شاهدة ال�شابة ذات
الـ 35عاما ،وهي تعرب بال عناء
احلبل الذي بلغ طوله  350مرتا دون
حزام �أم��ان ،يف �أطول م�سافة �سري
على احلبل نفذتها بوجنوجنا.
وقال مدير مهرجان ال�سريك الذي

يطلق عليه ا�سم «ليتني ليتنا»
ج�يري توريك� ،إن م�شي تاتيانا
على احلبل عند �إطالق املهرجان هو
مبثابة �شعار يرمز له.
و�أ�ضاف �أن جميع العرو�ض يف هذا
املهرجان لها رونقها اخلا�ص،
و�ستجد طريقها �إلى هذا ال�سريك.

أسراب النحل أثارت الهلع في ملعب
بالدوري البرازيلي
�أ�صيبت اجلماهري التي تواجدت
يف ملعب «بال�سيدو كا�ستيلو»،
بحالة من الهلع عرب اقتحام
ا�رساب كبرية من النحل للملعب
الذي احت�ضن مباراة فورتاليزا
مع �ضيفه فريق انرتنا�سيونال
بالدوري الربازيلي لكرة القدم.
ووف���ق��� ًا ل�صحيفة «غ��ل��وب��و»
ال�برازي��ل��ي��ة ،اقتحمت �أ��سراب
ك��ب�يرة م��ن النحل امللعب يف
املباراة التي جمعت بني فريقي
فورتاليزا وانرتنا�سيونال يف
اجلولة اخلام�سة ع�رش للدوري
املحلي.
و�أ�ضافت ال�صحيفة ان ا�رساب
النحل ت�سببت يف ت�أخري انطالق
املباراة لفرتة و�صلت الى 20
دقيقة حتى يتم طردها ويت�سنى
لالعبني دخول امللعب.

كمبوديا تحظر

القمار اإللكتروني

• الشرطة أثناء مكافحة أسراب النحل

رذاذ الثوم للتخلص من

البعوض في مالهي «والت
ديزني»

التوتر واإلجهاد يسببان السمنة المفرطة
ك�شف باحثون فى معهد جارفان
ل�ل�أب��ح��اث الطبية يف �سيدين
الأ�سرتالية ،عرب درا�سة مبدئية
على ال��ف��ئ��ران ج��رى تطبيقها
م ��ؤخ� ً�را على الأ���ش��خ��ا���ص� ،أن
تعر�ض الأف��راد للإجهاد يف�ضي
بهم التباع نظام غذائي عايل
ال�سعرات احل��راري��ة �أك�ثر من
تناول الأنظمة الغذائية يف بيئة
خالية من الأجهاد ما ي�ؤدى �إلى
زيادة ملحوظة بالوزن ،وف ًقا
ملا ن�رشته �صحيفة «ذا مريور»
الربيطانية.
وفح�ص العلماء مناطق خمتلفة
من �أدمغة الفئران �أثناء �إطعامهم
بنظام غذائي ع��ايل ال�سعرات
احلرارية يف ظل ظروف خمتلفة،
�إحداها فى بيئة طبيعية خالية
من الإجهاد ،والثانية فى بيئة
متوترة مليئة بالإجهاد ،لتو�ضح
النتائج �أن الفئران املجهدة
كانت الأكرث �إ�صابة بال�سمنة من
هذه التي تتناول نف�س الطعام
عايل الدهون يف بيئة خالية
من الإجهاد.
وق���ال الربوفي�سور مبعهد
ج��ارف��ان للأبحاث الطبية يف
���س��ي��دين ب ��أ���س�ترال��ي��ا هربرت
ه���ي��رزوغ  ،امل�����ش�رف على
التجربة �إن «الدرا�سة ت�شري �إلى
�أن��ه يتعني علينا ال��وع��ي مبا
ن�أكله فى حاالت التوتر ،لتجنب
تطور الإ�صابة ب�شكل �أ�رسع».
و�أ���ض��اف �أن��ه «يف ظل الظروف
ال���ع���ادي���ة ،ي��ن��ت��ج اجل�سم
الأن�سولني بعد كل وجبة ،ما
ي�ساعد اخلاليا على امت�صا�ص

• أحد أشبال النمر البنغالي املولود حديثا ً

اجللوكوز من الدم �إ�ضافة �إلى
�إر�ساله �إ�شارات ع�صبية ب�رضورة
التوقف عن الأك��ل �إل��ى منطقة
ما حتت املهاد باملخ ،وهي
اجل��زء من الدماغ املتحكم يف
ال�شهية».
وتابع معد الدرا�سة الدكتور
كيني ت�شي كني �إيب :اكت�شفنا �أنه
مع وقف �إنتاج الناقل الع�صبي
« ،»Neuropeptide - Yوالذي
ي�سمى اخت�صار ًا بـ«،»NPY
تقل�صت زيادة الوزن.

وقام الفريق بـ«حتليل اخلاليا
الع�صبية التي تنتج الناقل
الع�صبي  NPYيف املخ ملعرفة
�سبب ح���دوث ال�سمنة �أثناء
التوتر ليجدوا �أن بها م�ستقبالت
للأن�سولني ،وهو الهرمون الذي
يتحكم يف م�ستويات ال�سكر يف
الدم ،ولكن باالقرتان مع اتباع
نظام غ��ذائ��ي ع��ايل ال�سعرات
احل��راري��ة ،ك��ان��ت م�ستويات
الأن�سولني �أعلى بع�رشة �أ�ضعاف
يف الأدمغة املجهدة».

ت��ع��رف �إدارة م��دن دي���زين �أن
البعو�ض م��ن �أك�ث�ر احل�رشات
التي ت�ؤرق مرتاديها لذلك تلج�أ
لبع�ض الطرق املبتكرة للتخل�ص
من النامو�س وغريه من احل�رشات
لي�س من خالل قتلها ولكن من
خ�لال ع��دم ال�سماح بتواجدها
من الأ�صل بعدم توفري البيئة
الالزمة لها.
وذك��رت �صحيفة «�صن» �أن �أحد
�أه��م هذه الطرق هو الت�أكد من
ع��دم وج��ود املياه ال��راك��دة يف
مدينة املالهي والتي تعد بيئة
ممتازة لو�ضع بي�ضها.
يف الوقت نف�سه ف���إن كل مدن
مالهي وال��ت دي��زين التى يتم
بنا�ؤها ت�صمم ب�شكل ال ي�سمح
بتوقف حركة املياه يف �أي من
�ألعابها وهو �أمر ال يالحظه الزوار
ولكنه مهم للغاية وفعال.
وال يقت�رص الأم��ر على ذل��ك بل
يتم اختيار النباتات يف مدن
دي��زين وم��ا حولها من الأن��واع
التي تتخل�ص من املياه الراكدة
من خالل امت�صا�صها ،و�أخريا
ف�إنه بدال من ا�ستخدام املبيدات
احل�رشية كنوع من الوقاية يتم
ا�ستخدام رذاذ الثوم بدال منها .

• طائرة حاملة للمركبة السياحية

�أعلنت �رشكة «فريجن جالتيك»
الأم�يرك��ي��ة اخلا�صة ع��ن تد�شني
مركز لإدارة الرحالت الف�ضائية
ال�سياحية التي تبد�أ بتنفيذها
نهاية العام اجلاري.
ونقلت و�سائل �إع�ل�ام �أمريكية
عن مدير ع��ام ال�رشكة ،جورج
وايت�ساد�س ،قوله �إن املركز يقع
بالقرب من مدينة �آبام يف والية
نيو مك�سيكو الأم�يرك��ي��ة حيث

مت ت�شييد مطار لإق�لاع وهبوط
ال��ط��ائ��رات احلاملة للمركبات
الف�ضائية .وي�ضم املركز كذلك
قاعات لل�سياح الف�ضائيني ورواد
الف�ضاء.
وتبد�أ الرحالت اجلوية االختيارية
للطائرة احلاملة للمركبة الف�ضائية
تبد�أ قريبا� .أما مركبة «يونتي»
التي �ستحمل � 6سياح ف�ضائيني �إلى
مدار الأر�ض املنخف�ض ف�سيتم نقلها

�إلى املطار نهاية العام احلايل.
و�أف���ادت ال�صحف الأمريكية ب�أن
ثمن تذكرة رحلة ف�ضائية �سياحية
واحدة على ارتفاع  100مرت فوق
الأر���ض ملدة �ساعتني تبلغ 250
�ألف دوالر.
يذكر �أن لدى �رشكتي بلو �أوريجني
و�سبي�س �أك�����س خططا لتنظيم
ال��رح�لات الف�ضائية ال�سياحية
املنتظمة �إلى الف�ضاء.

«شطيرة» تتسبب في مقتل نادل بمطعم فرنسي
�ساهمت �شطرية يف �إراقة الدماء يف
�أح��د املطاعم الكائن يف �ضاحية
نوازي لو غران � -رشق باري�س،
ٍ
نادل،
حيث �أقدم �شخ�ص على قتل
ب�سبب ت����أخ���ره يف ت��ق��دمي تلك
ال�شطرية.
وبح�سب التقارير ،ف �� ّإن الزبون
�أق��دم على قتل النادل لأن��ه انتظر
ب��ع�����ض ال���وق���ت ل��ل��ح�����ص��ول على
ال�شطرية التي طلبها.
و�أطلق الزبون النار من م�سد�سه
على النادل داخل املطعم ،و�أرداه
قتي ً
ال على ال��ف��ور .وعلى الأث��ر،
ات�صل زم�لاء ال�ضحية بال�رشطة
بعد احلادثة من �أجل اعتقال مطلق
النار ،لكنه الذ بالفرار.
وبح�سب ال��وك��ال��ة ،ف��ق��د ب��اءت
حماوالت �إنعا�ش النادل ،البالغ
من العمر  28عام ًا بالف�شل ،وما
لبث �أن فارق احلياة على الفور يف
مكان احلادث.

• املطعم الفرنسي الذي شهد إطالق النار

َع ْن ٌز ترضع غزا ً
ال بعد رفض
أمه إطعامه

مسابقة الختيار أسماء  3أشبال في بيرو
ظهرت � 3أ�شبال للنمر البنغايل للمرة الأولى �أمام
ال��زوار يف حديقة حيوان ليما يف ب�يرو ،التي
�أطلقت م�سابقة على مواقع التوا�صل االجتماعي؛
مل�ساعدتها يف اختيار �أ�سماء ال�صغار.
الأ�شبال ول��دت  5يوليو  ،بينها منر �أبي�ض
�صغري نادر ،وبعد �أ�سابيع من عناية من الأطباء
البيطريني على مدار ال�ساعة يف حديقة احليوان
�أ�صبحت لديها القوة الكافية للخروج بع�ض
الوقت من حمب�سها للم�ساحة املفتوحة.
وول��د ال�صغار يف الأ��سر نتيجة برنامج ناجح
للتكاثر �شمل والديها ناي�شا وكومار.
ويعي�ش ما يرتاوح بني � 5آالف و� 7آالف منر يف
الربية انخفا�ضا من � 100ألف يف بدايات القرن
الـ.20

• دراسة تربط بني التوتر والسمنة

رحالت سياحية إلى الفضاء ...قريب ًا

ق��ال��ت ك��م��ب��ودي��ا �أم�����س �إنها
ق��ررت حظر القمار الإلكرتوين
ال��ذي �ساهم يف دع��م موجة من
اال�ستثمارات ال�صينية يف �صاالت
القمار بالبالد قائلة �إن جمرمني
�أجانب ي�ستغلون القمار ملمار�سة
االبتزاز يف �سبيل املال.
و�أ�صبحت مدينة �سيهانوكفيل
ال�ساحلية اجلنوبية على وجه
اخل�صو�ص مركزا للقمار ويتيح
الكثري من ع�رشات �صاالت القمار
التي يديرها �صينيون هناك
القمار عرب الإنرتنت.
وقال �أمر �صادر عن رئي�س الوزراء
هون �سني جل�أ بع�ض املجرمني
الأجانب �إلى هذا النوع من القمار
للغ�ش وابتزاز ال�ضحايا للح�صول
على املال� ،سواء كانوا �ضحايا
من ال��داخ��ل �أو اخل���ارج ،الأمر
الذي ي�ؤثر على الأم��ن والنظام
العام والنظام االجتماعي.
وال�صني حليفة وثيقة لكمبوديا
وه���ي �أك�ب�ر م��ان��ح ل��ه��ا و�أك�ب�ر
م�ستثمر فيها.

• بوجنوجنا أثناء املشي فوق نهر فلتافا

منوعات

• العطف يبلغ ذروته في حديقة احليوانات

�ضمت عنز يف حديقة حيوانات با�سطنبول� ،أح��د �صغار
الغزالن احل��م��راء ،بعدما امتنعت والدته عن �إر�ضاعه.
وبح�سب وكالة «الأنا�ضول» �شهدت احلديقة الواقعة يف «بارك
�أوف �إ�سطنبول» مبنطقة جكمة كوي بال�شطر الآ�سيوي ،قبل
�أيام حالتي والدة ،حيث �أجنبت عن ٌز و�إحدى الغزالن احلمر
تو�أمني.وتويف �أحد �صغريي الغزال ،فيما رف�ضت الأم �إر�ضاع
الآخ��ر ،ما دفع القائمني على احلديقة �إل��ى �أخ��ذه للعنز،
لرت�ضعه مع �صغرييها.ورغم �أن العنز قاومت يف البداية� ،إال
�أنها مع مرور الوقت تقبلت فكرة �إر�ضاع الغزال ،وباتت «�أما
مر�ضعة» له.ويف حديث للأنا�ضول ،قال خبري علم الأحياء
يف احلديقة ،بريول طوران� ،إنهم �سي�أخذون �صغري الغزال
�إلى والدته جمددا ،بعد نحو �أ�سبوع �أو � 10أيام ،عندما يكون
قادرا على الوقوف على �أقدامه ،مو�ضحا �أنهم �سي�ضعون رائحة
والدته عليه� ،أمال يف �أن تقبل به ،وتقوم بدورها ك�أم.

