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4.6 مليار  دوالر لألعمال اخليرية بيل غيتس يتبرع بـ 
ـــارك لشركة  ـــش كــشــف بــيــل غــيــتــس، املـــؤســـس امل
مايكروسوفت، عن حصته في الشركة إذ تبلغ %1.3 فقط، 

بعد أن كان ميتلك %24 العام 1996. 
وأعلن غيتس خالل تقدميه وثيقة لهيئة األوراق املالية 
والبورصات األمريكية، اإلثنني 14 أغسطس، عن تبرعه 
بـ64 مليون سهم من مايكروسوفت بقيمة إجمالية بلغت 

4.6 مليار دوالر.
وذكــرت وكالة بلومبيرغ أن هذا التبرع الضخم هو 
األكبر منذ أن تبرع غيتس بأسهم قيمتها 16 مليار دوالر 
العام 1999، ثم تبرع عام 2000 بأسهم قــدرت بـ 5.1 
مليار دوالر. ولم تكشف الوثيقة املقدمة عن اجلهة التي 
تبرع لها بيل غيتس بأسهمه في مايكروسوفت، على 
الرغم من أن معظم التبرعات السابقة لغيتس ذهبت 
لصالح مؤسسة »بيل آند ميليندا«، وهي مؤسسة خيرية 

أنشأها برفقة زوجته، حيث يتبرع لها سنويا بحوالي 80 
مليون سهم، لكن هذه الهدية األخيرة تشير إلى أنه تبرع 
بـ103 ماليني سهم. ويشير التقرير إلى أن ميليندا غيتس 

متتلك 425 ألف سهم من مايكروسوفت.
وإذا استمر غيتس بالتبرع على هــذا املــنــوال، فقد 
تنخفض حصته في مايكروسوفت إلــى الصفر بحلول 
ــا يـــزال الــرئــيــس التنفيذي السابق  الــعــام 2019، وم
لشركة مايكروسوفت، ستيف باملر، أكبر مالك ألسهم 
مايكروسوفت يليه بيل غيتس ومن ثم الرئيس التنفيذي 
احلالي للشركة ساتيا ناديال. وعلى الرغم من أن املبالغ 
املتبرع بها تعد ضخمة، إال أن غيتس ما يزال يحمل لقب 
أغنى رجل في العالم حيث تقدر ثروته احلالية بـ86.1 
مليار دوالر، بعد أن انخفضت عن السابق حيث كانت تقدر 

بـ90 مليار دوالر.

4 سنوات! ساعة بيغ بن »تصمت« 
أعلن البرملان البريطاني، يوم 
االثنني 14 أغسطس، أن دقات ساعة 
بيغ بن الشهيرة ستتوقف اعتبارا من 
األسبوع املقبل مدة 4 سنوات إلجراء 

أعمال الصيانة في البرج. 
وحافظ جرس الساعة، التي تعد 
أحد أشهر معالم اجلذب في العاصمة 
لــنــدن، على دقــاتــه الساعية طــوال 
157 عاما. وستتوقف ساعة بيغ 
بن عن العمل، ظهر يوم االثنني 21 

أغسطس، وذلك حتى عام 2021.
وتقدر تكاليف أعمال الصيانة 
واإلصالحات بنحو 29 مليون جنيه 
إسترليني، أو أكثر من 42 مليون 
دوالر. وقــال ستيف جاغز، حارس 
الساعة العظيمة: »إن توقف دقات 
بيغ بن أمر بالغ األهمية في مشروع 
ترميم البرج. وسيحافظ هذا العمل 
الضروري على الساعة لفترة طويلة 
ــن حــمــايــة الــبــرج  قــادمــة، فــضــال ع

واحلفاظ عليه«. ويذكر أن بيغ بن 
هو اسم اجلرس داخل البرج، )برج 
سانت ستيفن، الــذي أعيد تسميته 

ببرج إليزابيث عام 2012(.
وكانت املرة األخيرة التي توقفت 
فيها دقات الساعة عام 2007، حيث 

صمتت قبلها بسبب أعمال الصيانة 
في الفترة بني عامي 1983 و1985.

وفي الوقت نفسه، ستستمر ساعة 
بيغ بــن بــإطــالق دقــاتــهــا الشهيرة 
في املناسبات الوطنية املهمة، مثل 

احتفاالت رأس السنة اجلديدة.

ساعة بيغ بني

آثار كارثية للتوتر والقلق 
على جسم اإلنسان

ميكن أن يكون للقلق والتوتر تأثير سلبي على 
الصحة، ما يسبب الشعور بالتعب الشديد ويسرع 
عملية الشيخوخة، وأحيانا يجعل الشخص أكثر 

عرضة خلطر االكتئاب. 
فعند الشعور بالقلق يستجيب اجلسم بالطريقة 
ذاتها التي يتفاعل بها مع اخلطر البدني، وللتعامل 
مع متطلبات اجلسم في هذه احلالة، يطلق الدماغ 
هرمونات التوتر مثل األدرينالني والكورتيزول في 
مجرى الدم، ما يثير مجموعة من ردود الفعل التي 

من شأنها دعم عمل اجلسم.
وعند القلق تشهد معدالت ضربات القلب زيادة 
ويصبح التنفس أثقل، وقــد تعرق أكثر، كما قد 
تصبح شاحبا بعد أن يتحرك الدم بعيدا عن اجللد 
باجتاه العضالت استعدادا لوضعية »املقاتلة أو 

الهروب« التي يسببها التوتر.
وتعد وضعية »املقاتلة أو الــهــروب« رد فعل 
فطري للجسم ضد اخلطر، حيث يستعد اجلسم 
دون وعي إما للهروب من اخلطر أو أن يصبح في 

حالة تأهب قصوى من أجل الدفاع.
ولكن ال ميكن التعامل مع الكثير من مسببات 
ــوم، مثل فــواتــيــر بــطــاقــات االئــتــمــان،  ــي القلق ال
والعالقات السيئة أو اإلجهاد في العمل، بوضعية 
»املقاتلة أو الهروب«، لذلك يبقى اجلسم في حالة 

من االنتباه وعلى استعداد دائم للعمل.

استشاري طب األطفال وحديثي الوالدة عبد اجلبار فرحان  قدم 
دراسة حول مدى انتشار احلساسية املفرطة لدى األطفال

كشف الدكتور«عبد اجلبار فرحان« 
ــذي ميتلك خــبــرات كبيرة فــي عالج  ال
احلساسية من خالل عمله في جامعة 
ساوثهامبتون،باململكة املتحدة عن 
قــيــامــه بــدارســة حـــول مـــدى انتشار 
ــال  ــف احلــســاســيــة املــفــرطــة لـــدى األط
الــذيــن تــتــراوح أعمارهم بــني 3 و 18 
سنة في الكويت وأوضــح الدكتور ان 
ــرض حاد  احلساسية املــفــرطــة هــي م
خطير مهدد للحياة حيث يصيب عده 
أجهزة فى اجلسم برد فعل حتسسي مع 
بداية حادة وتقدم سريع مباشرة بعد 
التعرض للمثير الفتاًأن على الرغم من 
ان احلساسية املفرطة كانت معدالتها 
ترتفع خــالل العقد املــاضــى استنادا 
إلى تقارير احلــاالت التى ازدادت الى 
%350 بالنسبة حلساسية  الطعام و 
%230 بالنسبة للمثيرات االخرى غير 

الطعام وأكد أنه اليزال هناك ندرة فى 
املعلومات املتعلقه بانتشار ونــواجت 
احلــســاســيــة املــفــرطــة فــي مجتمعات 
عديدة، وأن الدراسة التي قام بها هي 
دارسة وصفية مقطعية باستخدام عينة 
عنقودية متعددة الطبقات من األطفال 
ــراوح أعــمــارهــم بــني ثالثة  ــت الــذيــن ت
وثمانية عشر في الكويت الفتاًإلى أنها 
تهدف إلى تقييم مدة انتشار احلساسية 
املفرطة بني األطــفــال، وحتديد العمر 
األكثر تعرضا للخطر، وتقييم املثير 

الرئيسي للحالة في األطفال.
وأوضــح أن عينة الــدارســة شملت 
2828 طالباً من الطلبة املسجلني من كال 
اجلنسني من كل اجلنسيات فى املدارس 
احلكومية واخلاصة املختارة  تطوعوا 
ــالل العامني الدراسيني  بالتتابع خ
2015-2014 و 2015-2016  وملدة 

9 أشهر للمشاركة فى الدراسة.
ــــى أن مـــعـــدل انــتــشــار  ولـــفـــت إل
احلساسية املفرطة في املجتمع املدرسى 
ــارك من  ــش كـــان 4.24 لــكــل 1000 م
السكان مشيراًإلى أنه قد استوفى 12 
مشاركاً بنسبة  )٪0.42( جميع املعايير 
لتشخيص احلساسية املفرطة احملتملة 
وأشار إلى أنه قد مت تشخيص  66.7 % 
باإلصابة من قبل الطبيب ، وأن بوجه 
عام كان الطعام احملفز الرئيسي في 9 
مشاركني بنسبة)٪75.0( من األطفال، 
حيث كــانــت املــكــســرات احملفزاألكثر 
شيوعاً بنسبة  )٪33.3(، يليها احلليب 
والبيض بنسبة  )٪16.7(،  واالنواع 
ــن الــطــعــام  ــــددة م األخـــــرى  غــيــر احمل
بلغت نسبتها ٪16.7 عــالوة على أن 
الــدواء كان احملفز الرئيسى لدى 2 من 
املشاركني  بنسبة  )٪16.7( أحدهم لم 

يتم التأكد من طبيعة احملفز لديه.
ــد أن احلساسية املفرطة لدى  وأك
األطــفــال هــو مــوضــوع مثير وشائك 
حيث يتطلب دراسات موجهة بدءاً من 
تلك التي تقيم انتشار هذا املرض، لتلك 
التي تسلط الضوء على عدم التوافر، 
اإلســتــهــالك، واإلســتــخــدام الصحيح 
ــرورة وضــع خطة  للعالج وكذلك ض
ــل طـــارئـــة مـــن جــانــبــهــا شــكــرت  ــم ع
مديرة تطوير األعمال والتسويق في 
مستشفى املواساة اجلديد علياء السيد 
بالدكتور عبد اجلبار فرحان مؤكدة 
أنه من الكفاءات العلمية واألكادميية 
املميزة في مجال طب األطفال وحديثي 
الوالدة وأن الدراسة التي قدمها حول 
مـــدى انــتــشــار احلــســاســيــة املفرطة 
لدى األطفال من أهم الدراسات ميكن 

االستفادة منها.
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 في الصـميم
شركة الدرة الستجالب العمالة املنزلية كشفت املتاجرين بحاجة الناس  
لهذة اخلدمة من املواطنني واملقيمني.. أسعار مكاتب االستجالب كانت خيالية 
بحيث جتــاوزت في بعض األحيان األلــف وخمسمائة دينار.. يستجلبون 
باسماء أقاربهم وأصدقائهم ويستغلون ظروف احملتاج والناس يدفعون 
ليحولوا لهم مباشرة ناهيك عن التالعب في الفحص الــذي تكشفه وزارة 
الصحة في الكويت.. يا ريت الشركة تتمم احسانها وتكفلهم وتفحصهم 

وتأجرهم على األسر !

(nasir_alarbash@) نا�رش حممد الأرب�س


تعييناتبعضأعضاء#مجلس_التخطيطإستفزازيةللشعبالكويتيو
يجبعلىاحلكومةالتوقفعنهذاالنهج،فهيلمولنتكونأبداًأقوىمن

الشعب.

(KhalifaALmuzain@) خليفة خالد املزين

مومعقولهبكالوريوسفيجامعةمرموقهكهارفاردمومعترففيه
وجامعاتاليثهمعترففيها!!معقولههالتصنيفالسيءللجامعاتاملعترف

فيهابامريكا

(DrSajed@) �صاجد العبديل

معاييراالعترافواالعتمادفيالكويتموكلةجلهاتوأطرافالحتكمهم
املعايير...سوقجمعة

(HBuyabes@) حامد تركي بوياب�س
 الوفاءأله��لالوفاء..خ��اللأي��امطابعبريدييحملص��ورةالعمالق

عبداحلسنيعبدالرضاُيجسدمسيرتُهالفنيةالعتيدة.

 Essabouresly@ عي�صى بور�صلي   
البعضيؤذيهمتكاتفناومحبتنالبعضناالبعض،يؤذيهميرونمشاعرنا
اجتاهبعضتؤذيهمسفيتناالواحدهتؤذيهمجتمعاتنالبعضناالبعضمبحبه

صادقه

عبد اجلبار فرحان


