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سكان املدن اخلضراء يعيشون أطول 
ذك����رت دراس�����ة أن س��ك��ان امل���دن 
ي��ع��ي��ش��ون أط����ول ع�����ادة، إذا ك��ان��وا 
يقيمون في أحياء ذات أشجار مورقة، 
وربطت الدراسة بني املناطق اخلضراء 

وانخفاض معدالت الوفيات املبكرة.
ويعود الفضل ألشجار املدن بالفعل 
في تبريد الهواء وتنقيته وامتصاص 
الغازات املسببة لالحتباس احلراري، 
وقد وجد الباحثون في معهد برشلونة 
للصحة العاملية أن األشجار ُتبعد أيضا 

خطر املوت، وفقا ل� “رويترز”.
وقال مارك نيوانويسن، مدير مبادرة 
التخطيط العمراني والبيئة والصحة 
باملعهد: “املزيد من املساحات اخلضراء 
أفضل للصحة... ال��ن��اس ف��ي الواقع 
يعيشون لفترة أط��ول إذا ك��ان هناك 

املزيد من املساحات اخلضراء حولهم”.
وق��ال الباحثون إن ال��دراس��ة التي 
نشرت، أم��س األرب��ع��اء، اعتمدت على 
بيانات من تسع دراسات أخرى شملت 

أكثر من ثمانية ماليني نسمة في سبع 
دول من الصني إلى كندا، مؤكدين أنها 

األكبر من نوعها على اإلطالق.

واستخدم الباحثون صورا التقطت 
باألقمار الصناعية لتقدير كمية الغطاء 
النباتي وم��ن ذل��ك األش��ج��ار والعشب 

والشجيرات املوجودة في نطاق 500 
متر من منازل املشاركني في الدراسة.

ومت ت��رت��ي��ب م��س��ت��وي��ات ال��غ��ط��اء 

النباتي على مقياس يخضع لنظام 
يعرف باسم )مؤشر اختالف الغطاء 

اخلضري الطبيعي(.
وع��ك��ف ال��ب��اح��ث��ون ع��ل��ى متابعة 
املشاركني في ال��دراس��ة لعدة سنوات 
مع األخذ في احلسبان أي وفيات مبكرة 
جراء ظروف صحية مثل أمراض القلب 

أو اجلهاز التنفسي.
ووج��دت ال��دراس��ة التي نشرت في 
دوري��ة )ذا النسيت بالنيتاري هيلث( 
أن��ه في م��دن عديدة، من برشلونة في 
إسبانيا إلى بيرث في أستراليا، أدت 
زي���ادة امل��س��اح��ات اخل��ض��راء بنسبة 
عشرة في املئة إلى انخفاض متوسط 

الوفيات املبكرة أربعة في املئة.
وف��ي ح��ني ل��م ينظر الباحثون في 
أس��ب��اب م��ح��ددة، ق��ال نيوانويسن إن 
من املعروف أن الغطاء النباتي يفيد 
الصحة العقلية ويقلل التوتر والتلوث 

ويشجع على ممارسة النشاط البدني.

ينطلق ال��ي��وم »م��وس��م ال��درع��ي��ة« املرتقب 
الذي سيشهد العديد من الفعاليات الرياضية 
والترفيهية املتنوعة واملختلفة، ليستهدف أكثر 
من مليون زائر طوال فترة املوسم الذي ينتهي 

في 21 ديسمبر 2019.
وستسهم القيمة العالية لألسماء العاملية 
امل��ش��ارك��ة ف��ي مختلف الفعاليات الرياضية 
والترفيهية املرتقبة في موسم الدرعية، جلذب 
أنظار العالم نحو اململكة كوجهة عاملية تضاهي 
أقرانها من دول العالم، فضالاً عن متكني الشركات 
السعودية من نقل اخلبرات الدولية إلى بالدنا، 
مبا يسهم في حتقيق أحد أهم أركان رؤية اململكة 

2030م. وسيشهد “موسم الدرعية” الذي يقام 
في أراض��ي املنطقة التاريخية التي حتمل إرثا 
تاريخيا والنقطة التي انطلق منها املؤسس امللك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- مؤسسا 
وموحدا ألرج��اء اجلزيرة العربية حتت راية 
التوحيد، اليوم أولى الفعاليات الرياضية في 
هذا املوسم بانطالق “سباق الفورموال إي” على 
ميدان حلبة الدرعية، مبشاركة جنوم سباقات 

السيارات ويستمر ملدة يومني .
وف��ي السابع م��ن ديسمبر املقبل سيكون 
زوار الدرعية على موعد مع “نزال الدرعية 
التاريخي” للمالكمة في اللقاء املرتقب الذي 

سيجمع ب��ني امل��الك��م��ني، البريطاني آنتوني 
ج��وش��وا واملكسيكي آن��دي روي���ز، م��ع ن��زاالت 
أخ��رى تسبق ه��ذا احل��دث، لتشهد الدرعية في 
الفترة من 12 وحتى 14 ديسمبر 2019 بطولة 
ك��أس ال��درع��ي��ة للتنس التي سيشارك بها 8 
العبني عامليني من ال��ط��راز الرفيع ، فضالاً عن 
وجود نخبة من الفرسان العامليني في مهرجان 
الدرعّية للفروسية ال��ذي سيقام خالل الفترة 
املمتدة بني 12-14 و19-21 ديسمبر. ومن 
املنتظر أن يستقطب “موسم الدرعية” عشرات 
اآلالف من السياح األجانب، حيث يرفع من معّدل 

حجوزات الفنادق بنسبة تبلغ نحو %54.

ميدان حلبة الدرعية

لسبب غريب.. هندي 
ينتحل صفة طيار في 

»لوفتهانزا« األملانية
اعتقلت الشرطة الهندية في مطار نيودلهي، 
رجالاً كان قد انتحل صفة طيار في شركة طيران 
“لوفتهانزا” األملانية الشهيرة؛ حتى يتمكن 
ا  من االستمتاع بالصعود إلى الطائرة سريعاً

واجللوس في درجة أفضل.
وحسب وك��ال��ة األن��ب��اء األملانية “د ب أ”، 
ق��ال ساجناي بهاتيا، نائب مفوض الشرطة 
األربعاء: إن راجان محبوباني، البالغ من العمر 
ا، كان يرتدي ال��زي الرسمي اخلاص  48 عاماً
بشركة ط��ي��ران “لوفتهانزا”، وك���ان يحمل 
بطاقة هوية م��زورة، عندما احُتجز في املطار 

بالعاصمة الهندية الثالثاء.
وق��د مت احتجاز “محبوباني” عند بوابة 
مغادرة مخصصة لرحلة طيران متجهة إلى 
كولكاتا، بعد أن أبلغ كبير ضباط األم��ن في 
“لوفتهانزا” مبطار “إنديرا غاندي الدولي” عن 
وجود “حترك مريب من جانب أحد الركاب الذي 

يرتدي زي شركة طيران )لوفتهانزا(”.
وقال “بهاتيا”: إن “محبوباني” كشف أثناء 
استجوابه أن��ه دائ��م السفر، وأن��ه يرتدي زي 
الطيار جتنباًا لالنتظار في الطوابير، ولعملية 

الفرز الطويلة للركاب العاديني.
وكان يستخدم املقاعد املخصصة ألفراد طاقم 
ا يحصل على مقعد في  الطيران، وك��ان أحياناً

درجة أفضل.
وكشف أنه قد استخدم البطاقة املزورة عدة 

مرات خالل األشهر الستة املاضية.
وق�����ال “بهاتيا” إن����ه ق���د مت تسجيل 
قضية جنائية ض���ده، وال ت���زال التحقيقات 
ج��اري��ة، ويدير “محبوباني” شركة تدريب 

واستشارات.

موسم »الدرعية«.. فعاليات رياضية 
وترفيهية تستهدف أكثر من مليون زائر

25 من ربيع األول 1441 ه�/ 22 نوفمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة اجلــمــعــة

 في الصـميم
التسول أصبح ظاهرة عاملية ، حولها بعض املجرمني 
إلى عصابات ومناطق نفوذ بل و ميارسون أبشع أنواع 
االعتداء التي تصل إلى القتل إذا دخل متسول ال يتبعهم 
إل��ى املناطق التي يسيطرون عليها .. عمال النظافة 
ميارسون التسول بطرق مختلفة، حتى حتول عملهم من 
النظافة إلى الطرارة ..الكويت بلد خير وشعبها واملقيمني 
أهل عطاء ونظموا العمل اخليري ليصل إلى مستحقيه 

فأين اجلهات املختصة عن املتسولني !!
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alsaeedsaleh@   د. �صالح عبدالرحيم  ال�صعيد
ثالثة صفات للمواطن الصالح في ظل األزم��ات: ١-االصطفاف خلف 
القيادة والسمع والطاعة في املنشط واملكره. ٢-عدم التشهير في األشخاص 
ونشر سلبيات أو إيجابيات أي شخص سواء كان في األزمة او خارجها. ٣-
عدم نشر اإلشاعات وتناقل األخبار غير معروفة املصدر. ٤-تهدئة النفوس 

وترك األمر ألهل احلل والعقد.

Dr_Malduwaihees@ د.حممد الدويهي�س
حتى احلالة اجلوية تأثرت غيم وري��اح ومطر وب��رق ورع��د حالة جوية 
متغيرة وغير مستقرة بالرغم من أنه وقت األمطار واخلير واجلو العليل 

والبهجة والسعادة واإلنشراح !!فهل تعاطفت احلالة اجلوية مع حالتنا؟!

iqbalalahmad1@ اقبال الحمد
العراق مولعة واي��ران مولعة ..يعني محيطنا مولع..احلكمة والتهدئة 
وضبط النفس مهم جدا عندنا حلفظ بلدنا من اي نوايا غير صحية قد تؤثر 

على استقرارنا ..داخليا وخارجيا..حكموا العقول واضبطوا النفوس.

saadiahmufarreh@ �صعدية مفرح
أسوأ ما ميكن أن يفعله اإلعالم، بكل صوره، أن يسّوق اخلطأ على أنه صح 

ويروج اخلطيئة على أنها إجناز فيصبح املجرم بطالً في نظر الناس!

dr_hesham_law@ د. ه�صام ال�صالح
شوفوا اختالف الرواتب بني الهيئات واملؤسسات وال��وزارات  مو املهم 
معدلك او كفائتك املهم عندكم واسطه ؟! وتالقيه اقل منك معدل وكفاءه 

ويتقاضى رواتب أضعاف عنك يحاولون تقسيم املجتمع الى طبقات

Thephoenix_24@ العنقاء
أمتنى من رئيس ال��وزراء يوصي  وزرائ��ه ..أي نائب يبي معاملة غير 

قانونية.. يفضحه عشان الشعب يعرفه على حقيقته

ِرّماُح turummah@ الِطّ
خالفنا مع املتجنسني عشوائيًا، واملزورين واملتسلقني جدار وطننا ويدعون 
بال�”بدون”، وأصحاب اإلنتماءات اخلارجية املارقة، من جماعة اخلاليا 
اإلرهابية، ورواد السفارات االستخباراتية، ومن يقدم املجرم”نصرالله”على 
بلده.! كل هؤالء لديهم أجندة تخريبية، ونحن أهل الكويت نتصارع دون هدف 

واضح.

حممد جا�صم الف�صلي     @5420535
 تبون الصج !! املشكلة بالوكالء ...... بس دائما الوزير ياكلها !! متى ما أقر 
قانون يعتبر الوكيل مستقيل اذا تقدم الوزير باالستقالة او مت طرح الثقة فيه  
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