
يبدو أن للخديوي إسماعيل، 
احلاكم اخلامس ملصر احلديثة 
م��ن أس���رة محمد ع��ل��ي، حظا 
عاثرا مع املصريني فيما يخص 
متاثيله املنتشرة ف��ي شتى 
امل��دن املصرية، والتي طالتها 

عمليات “التجميل«.
منذ ما يقرب العام، تداول 
ن��ش��ط��اء م��وق��ع “فيسبوك” 
ص�����ورا ل��ت��م��ث��ال اخل���دي���وي 
إس���م���اع���ي���ل ف�����ي م��دي��ن��ة 
اإلسماعيلية بعد طالئه باللون 
األسود الداكن، وبعض أجزائه 

باللون الفضي.
وأث���ار ط��الء التمثال على 
ه��ذا النحو غضب النشطاء، 
مل��ا اعتبروه تشويها بصريا 
للمدينة، واستهانة باألعمال 
الفنية التي تزين ميادينها، 
وع��ب��ث��ا ب��ت��م��ث��ال ال���وال���ي، 
ال������ذي س��م��ي��ت امل���دي���ن���ة ب��� 
“اإلسماعيلية” تيمنا به في 

القرن التاسع عشر.
ال����ي����وم، ي���واج���ه مت��ث��ال 
اخل����دي����وي إس��م��اع��ي��ل في 
اإلسكندرية ه��ذه امل��رة عملية 
“جتميل” من نوع آخر، حيث 
دهنت األجهزة التنفيذية بحي 
وس��ط اإلس��ك��ن��دري��ة التمثال 
باللون األس��ود، دون الرجوع 
إلى وزارة اآلث��ار، املنوط بها 

العمل على ترميم التمثال.
أث��ار ذلك أزم��ة، صرح على 
أثرها مدير عام منطقة اآلثار 
اإلس��الم��ي��ة ب��اإلس��ك��ن��دري��ة، 
م��ح��م��د م��ت��ول��ي، ب����أن صبغ 
ورّش التمثال باللون األسود 

جاء مخالفا للطبيعة األثرية 
للنصب، وأوض���ح أن امل��ادة 
املستخدمة في طالئه مخالفة 
للتعليمات، وأن اللون األصلي 
للتمثال هو اللون البرونزي 
املائل للون األخضر، ما يجعل 

لونه يتألأل مع ضوء الشمس.
وتابع املسؤول من وزارة 
اآلث���ار: “مت نقل التمثال من 
دون قاعدته امل��ت��واج��دة إلى 
اآلن مبيدان اجلندي املجهول، 
حيث صنعت التمثال اجلالية 
اإليطالية باإلسكندرية، ثم 

أهدته للمحافظة«.
وح����ول أع��م��ال ال��ت��رم��ي��م، 

أّك��د متولي أنها تتم مبعرفة 
املتخصصني من وزارة اآلثار، 
ول��ي��س متخصصي الفنون 
اجلميلة، وأن��ه جار التنسيق 
م��ع احمل��اف��ظ��ة إلع���ادة ترميم 
التمثال وكشط طبقة الدهان 
اخل���اط���ئ���ة، وإع������ادة ال��ل��ون 
األصلي بعد التكليف الرسمي 

من قبل احملافظة.
وك����������ان ح������ي ب���وس���ط 
اإلس��ك��ن��دري��ة ق���د أع��ل��ن عن 
طالء التمثال بحضور رئيس 
احلي، في إطار أعمال التطوير 
اجلارية باملشاركة املجتمعية 

مبيدان اخلديوي إسماعيل.

مصر..متثال للخديوي إسماعيل 
وج����دت دراس����ة ح��دي��ث��ة أن أط��ف��ال يثير أزمة جديدة

الوالدين املطلقني هم أكثر عرضة لزيادة 
الوزن.

وقام العلماء بتتبع مؤشر كتلة اجلسم 
)BMI( لنحو 7500 ط��ف��ل، قبل عيد 

ميالدهم األول وحتى بلوغهم 11 عاما.
واكتشفوا أن متوسط كتلة اجلسم 
لألطفال، الذين عاشوا مع أمهاتهم وآبائهم 
حتى نهاية الدراسة، هو 19 )أي ضمن 
املعدل الطبيعي(، حيث يتراوح مؤشر 
كتلة اجلسم للشخص السليم بني 18.5 

و24.9.
وفي املقابل، بلغ BMI لألطفال الذين 
شهدوا طالق والديهم، نحو 19.5 وفقا 

لفريق كلية االقتصاد في لندن.
وقال اخلبراء إن أطفال أولياء األمور 
املنفصلني هم أكثر عرضة لتناول الطعام 
بشكل غير صحي، ألنه ال يوجد وقت لدى 
اآلب��اء واألم��ه��ات إلع��داد وجبات صحية 

لهم.
وُج���م���ع���ت ال��ب��ي��ان��ات م���ن دراس����ة 
Millennium Cohort، التي تتبع 
حياة بعض األطفال املولودين بني عامي 

2000 و2002.
وُسجل أول مؤشر كتلة للجسم عندما 
بلغ عمر األطفال زهاء 9 أشهر، مع تكرار 
العملية ف��ي س��ن ال��ث��ال��ث��ة واخل��ام��س��ة 
والسابعة واحل��ادي��ة عشرة والرابعة 

عشرة.

وف��ي ال��وق��ت نفسه، حلل الباحثون 
أيضا البيئة األسرية لكل طفل، مثل احلالة 

الزوجية للوالدين.
وكشفت النتائج املنشورة في مجلة 
الدميوغرافيا، أن نحو خمس األطفال 

ش��ه��دوا ان��ف��ص��ال أول��ي��اء أم��وره��م، مع 
انحراف مؤشر كتلة اجلسم لديهم “بشكل 

كبير«.
وأوضح الباحثون أن الوالدين املطلقني 
لديهما وقتا أق��ل ملراقبة ج��داول األك��ل، 

وهما أكثر عرضة لتقدمي الطعام اجلاهز 
ألطفالهما أو الوجبات املصنعة.

وتعد السمنة عند األطفال أحد أخطر 
حتديات الصحة العامة في القرن احلادي 

والعشرين.

»هواوي« تعلن دخولها عالم السيارات 
ذاتية القيادة خالل عامني

كيف يؤثر طالق الوالدين على صحة األطفال؟

 كشفت شركة التكنولوجيا الصينية “هواوي” عن 
توجهها نحو عالم السيارات ذاتية القيادة، وعزمها 
إط��الق منتوجها اخل��اص بهذا امل��ج��ال ف��ي غضون 
عامني. وستتعاون الشركة مع مصنعي السيارات 
“أودي” و”تويوتا” لتطوير سيارتها ذاتية القيادة 
التي ستضعها أمام منافسة كل من “غوغل” و”أوبر” 

في هذه السوق الناشئة.
كما ستتعاون شركة التكنولوجيا الصينية مع 
شركتني صينيتني أخ��ري��ني، مختصتني ف��ي مجال 
 Beijing New Energy صناعة السيارات وهما
 ،Changan Automobile و Automobile
فضال عن اعتمادها تكنولوجيا ال��ذك��اء الصناعي 

اخلاصة بها.
وبحسب صحيفة “ فاينانشيال تاميز”، فإن 
“هواوي” تخطط إلط��الق سيارتها ذاتية القيادة 

بحلول عام 2021.
وق����ال دان����غ ون���ش���وان، ك��ب��ي��ر م��ه��ن��دس��ي قسم 

االستراتيجيات ف��ي شركة “هواوي”، إن شركة 
التكنولوجيا تتعاون مع كل من “أودي” و”تويوتا” 
لتصميم السيارات، مضيفا أن الشركة ستعمل على 
إطالق سيارتها ذاتية القيادة في عام 2021 و2022، 
مع طرحها في الصني في املقام األول، ومن ثم سيتم 

تسويقها إلى أوروبا.
وبغض النظر عن السوق التي سيتم فيها إطالق 
سيارة “هواوي” ذاتية القيادة، فإنها لن تكون 
املنافس الوحيد في ه��ذه السوق الناشئة، في ظل 
سعي شركات التكنولوجيا األخرى للدخول إلى هذا 

املجال خالل السنوات القليلة القادمة.
وتأتي هذه اخلطط ضمن تعرض شركة “هواوي” 
لضغوط شديدة بسبب احلرب التجارية بني الواليات 
املتحدة والصني، وذل��ك بعد اتهامات ب��أن الشركة 
ُتستخدم كبوابة للحكومة الصينية للتجسس على 
ال��دول الغربية باستخدام منتجاتها لتسهيل خدمة 

اجليل اخلامس القادمة، وهو ما نفته “هواوي«.

alwasat.com.kw

ميزة جديدة في »آيفون« تطيل عمر البطارية!
أش��ار خبراء التقنية إلى ميزة جديدة ستظهر 
في أنظمة iOS، لتساهم في إطالة عمر البطاريات 
في هواتف “آيفون«. وستأتي ه��ذه امليزة التي 
تسمى optimized battery charging في 
نسخة ios-13 التي ستطرح اخلريف القادم، 
لتقلل من سرعة استهالك البطارية وتطيل عمرها 

االف��ت��راض��ي. وعند تفعيل ه��ذه امل��ي��زة م��ن قائمة 
اإلع��دادات في قسم »Battery Health« سيقوم 
الهاتف بشحن %80 من البطارية أثناء وصله 
بالشاحن طوال الليل، أما ال� %20 املتبقية فسيقوم 
مبلئها قبل ساعة واح���دة فقط م��ن االستيقاظ، 
م��ا سيساعد على ع��دم اكتمال شحن البطارية 

وتفريغها بشكل مستمر ط��وال الليل، األم��ر الذي 
يقصر من عمرها االفتراضي. وم��ن املفترض أن 
يصل ios-13 إلى العديد من هواتف “أبل” والتي 
 ،»7plus”و”آيفون7-” و »SE-منها “آيفون
و”آيفون8-” و”plus 8« و”6s« و »x«، باإلضافة 

إلى اجليل اجلديد من أجهزة “آيبود«.
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ح����ذرت دراس����ة ج��دي��دة م��ن أن ال��ذي��ن 
يتناولون الكثير من اللحوم احلمراء خاصة 
اللحوم املصنعة مثل البرغر والنقانق، هم 

األكثر عرضة للموت املبكر.
ووج��د الباحثون أن تقليل كمية اللحوم 
احل��م��راء التي يتم استهالكها وتعويضها 
ببدائل صحية حيوانية أو نباتية، قد يقلل من 

خطر الوفاة املبكرة.
واكتشف فريق البحث أن استبدال وجبة 
واحدة يوميا من اللحوم احلمراء، على مدى 
ثماني سنوات يرتبط بانخفاض خطر الوفاة 

بنسبة %17 في السنوات الثماني التالية.
وتعد هذه الدراسة األولى من نوعها التي 
تبحث في العالقة بني التغييرات في تناول 

اللحوم احلمراء وتبعاتها على خطر الوفاة.
وأظهرت النتائج أن تقليل تناول اللحوم 
احلمراء مع زيادة مصادر البروتني الصحية، 
مثل البيض واألس��م��اك واحل��ب��وب الكاملة 
واخلضروات، قد يقلل من خطر الوفاة بني 

الشباب مع مرور الوقت.
ومت ربط تناول كميات كبيرة من اللحوم 
احلمراء، مثل حلم البقر وحلم الضأن، مع 
ارت��ف��اع مخاطر اإلص��اب��ة ب��أم��راض القلب، 
وأن���واع معينة م��ن ال��س��رط��ان��ات، وم��رض 

السكري من النوع الثاني، والوفاة املبكرة.
ولكن لم ُيعرف الكثير عن كيفية تأثير 
التغيرات في تناول اللحوم احلمراء على 

خطر الوفاة.
ودرس فريق من الباحثني في الواليات 
املتحدة والصني العالقة بني التغيرات في 
استهالك اللحوم احلمراء على مدى ثماني 
سنوات مع معدل الوفيات خالل السنوات 

الثماني التالية، ابتداء من عام 1986.
وق��د استخدموا معلومات ع��ن أكثر من 
53500 مم��رض��ة مسجلة ف��ي ال��والي��ات 
املتحدة، تتراوح أعمارهن بني 30 و55 عاما، 
وأكثر من 27900 مهني في مجال الصحة من 
الذكور، تتراوح أعمارهم بني 40 و75 عاما، 
ممن لم يعانوا من أمراض القلب والسرطان 

في بداية الدراسة.
وقال البروفيسور فرانك هو، من جامعة 
ه��ارف��رد: “بشكل ع��ام، ك��ان تقليل تناول 
اللحوم احلمراء والتعويض عنها بتناول 
املزيد من احلبوب الكاملة أو اخلضراوات 
أو غيرها م��ن األط��ع��م��ة البروتينية مثل 
ال��دواج��ن دون جلد والبيض واألس��م��اك، 
مرتبطا بانخفاض خطر الوفاة بني الرجال 

والنساء«.

مادة غذائية عدم استهالكهًا
يخفض خطر الوفاة املبكرة!

سّربت مواقع متخصصة بشؤون التقنية 
معلومات تفيد ب��أن شركة “سوني” تتحضر 
إلطالق هاتف بقدرات تصوير فائقة، تنافس فيه 

أحدث هواتف “سامسونغ” و”هواوي«.
وتبعا للتسريبات فإن الهاتف اجلديد من نوع 
Xperia سيزود بكاميرا أساسية بست عدسات 
تتوزع في إطار مستطيل على الواجهة اخللفية 
 Timе-of-Flight للجهاز، فيها حساسات
التي تساعد على تقريب اللقطة دون ضياع في 
دقة الصورة، باإلضافة إلى كاميرا أمامية ثنائية 
العدسة، قادرة على التعامل مع خاصية التعرف 

على الوجوه.
كما من املفترض أن يأتي هذا اجلهاز مبعالج 
Snapdragon 844 ثماني النوى، وذاك��رة 
وص��ول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت، وذاك��رة 
داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 

تيرابايت باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية.
أم��ا ش��اش��ة الهاتف فمن املتوقع أن تكون 
مبقاس 6.4 بوصة، بأبعاد 9:21، وبطاريته 
بسعة 4000 ميلي أمبير، فضال عن أنه سيزود 
مبنفذين لبطاقات االتصال، وماسح لبصمات 

األصابع مدمج في الشاشة.

6 كاميرات! »سوني« تطلق هاتفا بـ 

اكتشاف »ملح الطعام« في 
محيطات فضائية مخفية!

وجد باحثون أن احمليط اجلوفي الذي ُيعتقد أنه موجود 
حتت سطح قمر املشتري “أوروبا”، يبدو مشابها لبحار 
كوكبنا. واكتشف تلسكوب هابل الفضائي )التابع لناسا( 
وجود كلوريد الصوديوم، املعروف أيضا باسم ملح الطعام 

األساسي، على سطح الكوكب اجلليدي.
وُحللت النتائج في دراس��ة جديدة قادها باحثو معهد 
 Science كاليفورنيا للتكنولوجيا، وُنشرت في مجلة

.Advances
وفي حني أن احمليطات موجودة حتت سطح “أوروبا”، 
ف��إن السطح اخل��ارج��ي يتكون أس��اس��ا م��ن م��ي��اه البحر 
املتجمدة، ما يعني أنه من احملتمل أن يكون هناك بحر مالح 
شاسع أسفل السطح اجلليدي، يحتوي على كميات كبيرة 

من كلوريد الصوديوم.
وأك��د العلماء وج��ود كلوريد ال��ص��ودي��وم على سطح 
“أوروبا”، من خ��الل احلصول على 4 مالحظات للقمر 
ب��واس��ط��ة تلسكوب ه��اب��ل ال��ف��ض��ائ��ي، ب��ني ش��ه��ري مايو 

وأغسطس في عام 2017.
وقام العلماء مبسح سطح “أوروبا” باستخدام “هابل” 
وض��وء األشعة حتت احل��م��راء، ال��ذي كشف آث��ار كلوريد 
الصوديوم. وقارنوا املالحظات هذه مع البيانات السابقة 
التي جمعها مطياف خرائط األشعة حتت احلمراء القريبة، 
على منت مركبة الفضاء “غاليليو” في عام 1998، والتي 

أشارت إلى أن قمر املشتري قد يحتوي على ملح الطعام.
ومع ذلك، لم توضح الدراسة ما إذا كان امللح السطحي 

نشأ من احمليطات اجلوفية ل� “أوروبا«.
واك��ت��ش��ف ال��ع��ل��م��اء ك��ل��وري��د ال��ص��ودي��وم ف��ي مناطق 
“الفوضى” على “أوروبا”، أو في املناطق الصغيرة من 
الناحية اجليولوجية، والتي حتتوي على مواد متتصها من 

احمليطات أدناه.
وف��ي ب��ي��ان ص���ادر، ق��ال مختبر ال��دف��ع النفاث التابع 
لوكالة “ناسا”: “مبا أن القشرة اجلليدية صغيرة من 
الناحية اجليولوجية، وتتضمن أدلة وفيرة على النشاط 
اجليولوجي السابق، اعتقدنا بوجود أمالح على السطح 

ميكن أن تنبع من احمليطات اجلوفية«.
وقبل هذه الدراسة، اعتقد العلماء أن كبريتات املغنيسيوم 

تدخل في تركيب محيطات “أوروبا«.
وأوضحت الدراسة أن نتائج تلسكوب هابل هي خطوة 
مهمة في الكشف عن معلومات إضافية ح��ول محيطات 

“أوروبا” الغامضة.


