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 في الصـميم
الصيام نعمة وهو ركن من اركان اإلسالم وفوق ذلك جتمع االبحاث العلمية 
احلديثة على حاجة اجلسم له وانعكاساته االيجابية على الصحة.. مما 
يؤسف له ان البعض يفهم شهر رمضان فقط على أنه يتمثل في االمتناع عن 
األكل والشراب وهو في حقيقته مرحلة تدريب إمياني على جميع العبادات 
والنوافل.. القدرة على التحكم في األوقات واالستفادة منها عبادة.. صحيح 
ان الشياطني تصفد فيه ولكن شياطني اإلنس تفننوا في ألهاء الصائمني بتوافه 

األمور.. كونوا أقوى منهم وصوموا كما أمر ربنا.

s_h_aladwani@   .. �صامل العدواين

إذا أردت التهنئة بالواتساب فأنصحك بأن تذكر اسمك فقد يكون املرسل 
إليه ال يعرف رقمك وأال ترسل فيديو أو رسالة طويلة وذلك لزحمة التهاني

JpQzj@    �صخ�صية �صيا�صية

االعالم اإليراني يشمت ويتشفى بدول اخلليج العربي واملصيبة إن بعض 
مواطني اخلليج العربي غير مدركني ملا يكتبون وينشرون وهذا يتحمله نخبة 

املثقفني

_janoubalsourra@   جنوب ال�رشة

في ه��ذا الشهر الفضيل.. ال تنسوا إخوانكم املعتقلني واملهّجرين وال 
حترموهم من دعواتكم.. نسأل الله أن يجمع شملهم بأسرهم.. #دعواتكم_لهم

bader_abdelaziz@  بدر عبدالعزيز

من احملزن أنك تعمل ريجيم من تلقاء نفسك والتشكو اجلوع والعطش 
وتشكوه بفريضة الله وحق الله علينا فلنستحي من الله ونعلم أن الصيام 

نعمه من الله

shh1965@  النوخذه

) وحتسبونه هينا وهو عند الله عظيم( إياك ان تؤذي روحا ال يسمع أنينها 
إال ملك امللوك.  سبحان املنتقم اجلبار
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قلة النوم تضاعف
 خطر الوفاة 

 أظهرت دراسة حديثة أن نقص النوم من 
شأنه مضاعفة خطر الوفاة بسبب احتشاء 
عضلة الــقــلــب أو اجلــلــطــة الــدمــاغــيــة لــدى 
األشــخــاص الذين يواجهون مخاطر قلبية 
وعائية عــدة بينها البدانة وارتــفــاع ضغط 
الدم ومعدل الكولسترول الزائد أو السكري. 
واخــتــار الباحثون عشوائًيا 1344 بالًغا 
مبتوسط أعمار يبلغ 49 عاًما، منهم 42 باملائة 
من الرجال، وافقوا على املشاركة في الدراسة. 
وأوضح الباحثون في الدراسة، التي نشرت 
نتائجها مجلة »أميركان هارت أسوسييشن« 
أن نتائج الفحوص واالختبارات التي أجريت 
بينت أن أكثر من 39 باملائة من املشاركني 
كانت لديهم ثالثة على األقل من عوامل اخلطر 
التي تشكل مجتمعًة متالزمة األيض، وخالل 
فــتــرة متابعة اســتــمــرت أكــثــر مــن 16 سنة 
في املعدل، توفي 22 باملائة من األشخاص 

املشاركني في الدراسة.
وكان لألشخاص الذين يعانون متالزمة 
ــض ممن ناموا أقــل من ست ساعات في  األي
املختبر احتماالت أكبر بـ 1.2 مــرة للموت 
جراء نوبة قلبية أو جلطة دماغية خالل هذه 

السنوات.

»ناسا« تخطط الستكشاف كويكب قد يسبب انهيار االقتصاد العاملي

وفاة مصممة األزياء اإليطالية 
73 عامًا لورا بياجيوتي عن 

ــاء لــورا بياجيوتي عن  توفيت يوم اجلمعة مصممة األزي
عمر 73 عاما والتي ساعدت في حتويل متجر والدتها الصغير 

للحياكة في روما إلى ماركة عاملية مرموقة للمالبس اجلاهزة.
وقــالــت عائلتها وشركتها إنــهــا توفيت مبستشفى في 
العاصمة اإليطالية حيث كانت بالرعاية املركزة بعد إصابتها 
بأزمة قلبية هذا األسبوع. ولــدت بياجيوتي عام 1943 في 
ذروة احلرب العاملية الثانية ودرست اآلداب وكانت تريد أن 

تصبح عاملة آثار.
لكنها فضلت أن تساعد والدتها التي فــاز متجر احلياكة 
الصغير اململوك لها في عام 1964 بعقد لصنع الزي املوحد 
ملضيفات شركة أليطاليا للطيران وبعد ذلك بفترة قصيرة مت 
تكليفه بإنتاج عدد من التصميمات للسوق األمريكية ملجموعة 

سفنث أفينيو.

وكالة ناسا

امللياردير كارلوس سليم يجهز إلنتاج سيارات أجرة كهربائية باملكسيك
ــال مــســؤول تنفيذي فــي شركة جاينت  ق
ــارات الــتــي ميلك  ــي ــس مـــوتـــورز لــصــنــاعــة ال
امللياردير املكسيكي كارلوس سليم حصة فيها 
إنها تعمل على منوذج لسيارة أجرة كهربائية 
لتحل محل املركبات العاملة بالبنزين التي 

تلوث هواء العاصمة مكسيكو سيتي.
ــال إلياس املصري الرئيس التنفيذي  وق
جلاينت مــوتــورز التينو أمريكا إن الشركة 
أبرمت شراكة مع وحــدة مولدكس لصناعة 
السيارات الكهربائية التابعة لشركة جرونو 
بيمبو املكسيكية ألجهزة صناعة اخلبز وأربع 
جامعات محلية إلنــتــاج الــســيــارات صديقة 
البيئة التي ستحل في النهاية محل جزء من 
سيارات األجرة باملدينة التي يصل عددها إلى 

130 ألف مركبة.
وقــال املصري في مقابلة »نقوم بتطوير 
النماذج ونأمل أن ننتهي منها في العام اجلاري 
إليجاد حل قابل للتنفيذ.. سيارة كهربائية حتل 

فعال محل السيارات التي تعمل بالبنزين«.
ويغطي ضباب دخاني كثيف بشكل دوري 
مدينة مكسيكو سيتي أكبر الكتل احلضرية في 
النصف الغربي من الكرة األرضية وتتسبب في 

التهابات باألعني واحلناجر وتدفع السلطات 
إلــى إصـــدار حتــذيــرات صحية وتشل حركة 

السيارات.
وســـاءت جــودة الــهــواء فــي املــديــنــة، التي 
تنتشر بشوارعها 5.4 مليون ســيــارة، في 

األسابيع األخيرة.

ـــوام القليلة املاضية طــورت  وخـــالل األع
ــورز ومــولــدكــس وبــاعــت 500  ــوت جاينت م
شاحنة خفيفة تعمل بالكهرباء وتقدر على 
ــال. وقــال  ــم ــى طــن مــن األح حمل مــا يصل إل
املصري إن التجربة منحت الشركتني قاعدة 

ملشروع سيارات األجرة.

دراسة تربط بني املشي وحتسن وظائف املخ
ــة إلــى أن نظام املشي بوتيرة  خلصت دراس
معتدلة قد يقلل من أعــراض الضعف اإلدراكــي 
احملــدود املرتبط بسوء حالة األوعية الدموية 

باملخ.
وذكــر الفريق الكندي الــذي أعد الدراسة في 
دوريــة )سبورتس ميديسني( البريطانية أن 
املــشــاركــني الــذيــن يعانون مــن ضعف اإلدراك 
ـــذي أحــيــانــا مــا يسمى باخلرف  الــوعــائــي، وال
الوعائي، والذين اعتادوا املشي لثالث ساعات 
أسبوعيا على مدار ستة أشهر كانت ردود أفعالهم 
ــى جانب عــالمــات أخــرى على حتسن  أســرع إل

وظائف املخ.
ويشير ضعف اإلدراك الوعائي إلــى ضعف 

طفيف في التفكير أو خرف متقدم وذلك بسبب 
نفس أنواع تلف األوعية الدموية التي تصاحب 
ــراض القلب في مكان آخــر من اجلسم. وهذا  أم
هو ثاني أكثر أسباب اخلرف شيوعا بعد مرض 

الزهامير.
وقالت كبيرة معدي الــدراســة تيريزا ليو-
آمبروز لرويترز هيلث عبر البريد اإللكتروني 
»مــن املــؤكــد أن التمارين الرياضية املنتظمة 
حتسن صحة القلب واألوعية الدموية والصحة 
الدماغية«. وقالت ليو-آمبروز، وهــي باحثة 
مبختبر الشيخوخة واحلــركــة واإلدراك وعلم 
األعصاب في جامعة كولومبيا البريطانية في 
فانكوفر »بشكل أكثر حتديدا، فإنها تقلل خطر 

إصابة الشخص باألمراض املزمنة مثل ارتفاع 
ضغط الدم والسكري )النوع الثاني( وارتفاع 
نسبة الكوليسترول. تلك األمــراض املزمنة لها 
ــح من خالل  تأثير سلبي على املخ..على األرج

نقص تدفق الدم إلى املخ«.
وأضافت أن املخ عضو يعتمد في عمله على 
التمثيل الغذائي إلــى حد بعيد واحلــفــاظ على 
صحته يتطلب تدفقا جيدا للدم إليصال العناصر 

الغذائية الضرورية واألكسجني إلى أنسجته.
وقالت ليو-آمبروز إن التمارين الرياضية 
قد تفيد املخ أيضا من خالل زيــادة عوامل النمو 
وهي مــواد ينتجها اجلسم لتعزيز منو اخلاليا 

ومتايزها وبقائها.

يعد الكويكب املكتشف »Psyche 16«، الواقع على 
بعد 370 مليون كم من األرض، واحدا من أكثر األجرام 
غموضا في نظامنا الشمسي، لذا تخطط وكالة ناسا 

إلرسال بعثة لدراسته. 
وكانت وكالة ناسا تنوي زيارة الكويكب عام 2022، 
إال أنها كشفت اآلن عن نيتها تقدمي إطالق البعثة عاما 
كامال، فيما قضى البرنامج سابقا بالوصول إليه عام 
2026، مع العلم أن اخلطة اجلديدة ستسمح بالوصول 

إليه قبل 4 سنوات من ذلك املوعد.
وفي حال ُنقل هذا الكويكب إلى األرض، فإن قيمة 
احلديد وحدها فيه ستبلغ 10 آالف كوادريليون دوالر 
)كوادريليون: عدد يساوي مليون مليار(، والتي قد 
تسبب انهيار االقتصاد العاملي بقيمة 73.7 تريليون 
دوالر. ويقع »Psyche 16« فــي حــزام الكويكبات 
الضخم، بني املريخ واملشتري، حيث كــان على شكل 
كوكب في بدايات تشكله، قبل أن ُيدمر جزئيا أثناء تشكل 

النظام الشمسي.
ويتكون الكويكب )عرضه 200 كــم(، من احلديد 
والنيكل وعدد من املعادن النادرة األخرى، مبا في ذلك 

الذهب والبالتني والنحاس.
وقال جيم غرين، مدير قسم علوم الكواكب في مقر 
ناسا بواشنطن: »إن إطالق البعثة في وقت مبكر يشكل 
حتديا كبيرا بالنسبة لنا، مما سيمكننا من حتقيق أهدافنا 

العلمية عاجال وبتكلفة منخفضة«.

سيارات كهربائية


