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ق������ص������ار ال������ق������ام������ة أك����ث����ر
عرضة لـ «السكري»

وجدت دراسة مثيرة للجدل أن األشخاص الفارعي الطول
ميكن أن يكونوا محميني من مرض السكري النوع .2
وتبني أن كل  10سم إضافية في الطول ،تقلل من خطر
اإلصابة باملرض بنسبة  41%لدى الرجال ،و 33%لدى
النساء.
ويعتقد الباحثون من املعهد األملاني للتغذية البشرية،
بوتسدام-ريبروك ،أن السبب في ذلك هو أن األف��راد ذوي
القامة القصيرة لديهم نسبة عالية من الدهون في الكبد ،مع
ارتفاع ضغط الدم وااللتهابات.
ويتمتع األشخاص أصحاب القامة الطويلة بحساسية
أكبر لألنسولني وخاليا بيتا أكثر ك��ف��اءة -وه��و ن��وع من
اخلاليا املوجودة في البنكرياس والتي تصنع األنسولني.
وق��ال الباحثون ،الذين تتبعوا حالة  28أل��ف شخص،
إن معدل الطول كان «عالمة مفيدة» للتنبؤ بخطر اإلصابة
مبرض السكري.
وأظهرت الدراسة ،التي نُشرت في مجلة Diabetologia
الطبية ،أن ارتباط الطول مبخاطر السكري يبدو أقوى بني
األشخاص ذوي الوزن الطبيعي ،مع انخفاض خطر اإلصابة
بنسبة  86%لدى الرجال لكل  4بوصات من الطول ،و67%
بالنسبة للنساء.
ول��دى األش��خ��اص ال��ذي��ن يعانون م��ن زي���ادة ال���وزن أو
السمنة ،ارتبطت كل  4بوصات إضافية بانخفاض خطر
اإلصابة بالسكري بنسبة  36%عند الرجال ،و 30%لدى
النساء .وقال معدو الدراسة أيضا إن اخلطر املتزايد لدى
األف��راد األقصر ط��وال ،ميكن أن يكون بسبب ارتفاع نسبة
الدهون في الكبد ،و»ع��دم مالئمة عوامل اخلطر املرتبطة
بأمراض القلب واألوعية الدموية».
وتشير النتائج إلى أن األشخاص الذين يعانون من قصر
القامة ،قد يتواجد لديهم مستويات عالية من عوامل خطر
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية ،مع ارتفاع خطر
اإلصابة مبرض السكري ،مقارنة باألشخاص ذوي القامة
الطويلة.
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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

البحرين تتسلم غد ًا جائزة األغا خان
للعمارة عن مشروع «إحياء مدينة احمل ّرق»
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في الصـميم
ذك��ر أح��د الناشطني السياسيني أن��ه عندما يشاهد
صهاريج نقل املياه العذبة وقد كتب عليها عبارة «مياه
عذبة غير مخصصة للبيع» يستذكر الشهداء والرموز
الوطنية في العمل السياسي والتنفيذي ممن اعطوا
ال��وط��ن م��ن جهودهم وأم��وال��ه��م وف��ي بعض األحيان
من حريتهم وانهم غير معروضني للبيع ..في زمن
الرويبضة ما أكثر ما نشاهد صهاريج نقل مياه املجاري
 -اجلكم الله -لألسف!!

مشروع»إحياء مدينة احملرّق»

يشهد كرميلني ق��ازان ،مبدينة ق��ازان الروسية غ��دا ً اجلمعة،
احتفال اإلعالن عن املشاريع الفائزة بجائزة األغا خان للعمارة،
وم��ن بينها مشروع «إحياء مدينة احمل���رّق» ،إل��ى جانب خمسة
مشاريع من دول أخرى ،وتتسلم اجلائزة معالي الشيخة مي بنت
محمد آل خليفة.
ويسلط مشروع «إحياء مدينة احملرّق» الضوء على تاريخ صيد
اللؤلؤ في موقع التراث العاملي ،وقد مت البدء به ضمن سلسلة من
مشاريع الترميم وإعادة االستخدام ،إلى أن تطور املشروع الحقاً
ليصبح برنامجا ً شامالً؛ يستهدف إعادة توازن التركيبة السكّانية

للمدينة ،من خالل إنشاء مساحات عامة ،وتوفير أماكن مجتمعية
وثقافية ،وحتسني البيئة العامة.
وبحسب بيان األغا خان؛ فقد بدأ املشروع كسلسلة من أعمال
الترميم وإعادة االستخدام لعدد من الصروح التابعة ملركز الشيخ
إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث.
وتطور ليصبح برنامجا ً شامالً حتتضنه هيئة البحرين للثقافة
واآلثار بعنوان (مسار صيد اللؤلؤ ،شاهد على اقتصاد جزيرة)،
والذي أدرج على الئحة التراث العاملي لليونسكو عام 2012م .كما
يهدف املشروع إلى إعادة التوازن بني التركيبة الدميوغرافية.

أكادميي فرنسي يطلق حملة على تويتر إلضافة كلمة «بريكست» للقاموس
يستخدم لوصف الفوضى املستعصية .وأعيد نشر تغريدة بيفو
 2700مرة في غضون ست ساعات فقط.
وق��ال بيفو رئيس اللجنة التي متنح جائزة جونكور األدبية
الفرنسية املرموقة ”ستعبر عن جدل محتدم أو اجتماع تسوده

الفوضى وعدم االنضباط“.
وذهب بعض املتابعني املتحمسني لبيفو على تويتر إلى اقتراح
إحالل كلمة ”بريكست“ محل الكلمة الفرنسية ”بوردل“ التي لها
نفس املعنى املجازي لكنها حرفيا تعني املاخور.

أطلق معلق فرنسي حملة ساخرة على تويتر أمس إلضافة كلمة
”بريكست“ إلى قاموس الكلمات احمللية في ظل حالة االضطراب
السياسي التي جتتاح بريطانيا بينما تستعد للخروج من االحتاد
األوروبي .واقترح برنار بيفو إضافة الكلمة للقاموس كاسم شائع

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب م�ؤمنة بالق�ضاء والقدر

«ش���وم���اخ���ر» يستفيق
بعد غيبوبة  5سنوات

تتقدم �أ�سرة جريدة

Retweet
 @Dr_fawazAljidieد .فواز اجلدعي
من كان لديه شهادة اعاقة قبل القانون  ٢٠١٠/٨سواء متوسطة
فما فوق فال يجوز لهيئة اإلعاقة تغيير هذا املركز القانوني بأي حال
بإعادة تقييمه ويعتبر اع��ادة التقييم إه��دارًا ملركز قانوني محمي
بالقانون

 @HumaidiHanoufد هنوف احلميدي
الكويت باتت حضن جلاليات عربية واجنبية وف��احت��ه بيوت
وساتره أسر بجميع أقاصي الدنيا الله يحفظ هالبلد اللي باتت سكن
ووطن وأمان لكل من سكنها ووطأت رجله ترابها .الله يحفظ الكويت
ويكافيها شر من في نفسه شر.

 @dalalaltweelدالل الطويل

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

عائلتي اخلالد وامل�شعان
لوفاة املغفور لها ب�إذن اهلل

طيبة خالد الزيد اخلالد
�أرملة  /فهد م�شعان اخل�ضري امل�شعان
�سائلني العلي القدير �أن يتغمد الفقيدة
بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته

مايكل شوماخر

استفاق بطل العالم السابق لسباقات فورموال 1
للسيارات مايكل شوماخر ،من الغيبوبة التي سقط
فيها قبل سنوات .وذكرت صحيفة «لو باريزيان»
الفرنسية أن «شوماخر» البالغ من العمر  50عاماً
أصبح واعياً مبا ي��دور حوله ،بعد تلقيه عالجاً
يعتمد على اخلاليا اجلذيعة في مستشفى باريسي.
ووف��ق «روي��ت��رز» نقلت الصحيفة عن ممرض
قوله :ميكنني أن أق��ول لكم إن «شوماخر» بات
واعيا ً.
وأش��ارت الصحيفة إل��ى أن العالج اعتمد على
نقل خاليا جذعية إلى جسم «شوماخر» تساعد في
تقليص االلتهابات.
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 @aalomaireعبداللطيف العمريي
تأكد لي من مصدر برملاني موثوق ان قانون احلسابات الوهمية
سيشمل جميع احلسابات في تويتر مبا فيها احلقيقية وسيشترط
القانون توثيق جميع احلسابات لدى احلكومة وإال سوف يحجب هذا
احلساب في الكويت واالجراء املتوقع هو حجب تويتر في الكويت وال
يدخل إال املصرح له وسلم لي على احلريات وتذكروني

@Alwasatkuwait

ذوبان اجلليد يحل لغز اختفاء شاب
في فرنسا قبل  43عاماً!

عثرت عناصر من ِفرَق اإلنقاذ بقمة شهيرة في جبال األلب الفرنسية،
على بقايا بشرية قد تكون عائدة إلى متسلق جبال شاب اختفى قبل 43
عاماً .واختفى شاب عشريني عندما أتى لتسلق هذه القمة مبفرده ولم
يعد ،ومنذ ذلك احلني لم تتوقف عائلته عن البحث عنه ،وبقيت على
تواصل دائم مع ِفرَق اإلنقاذ ملعرفة أي جديد.
وبحسب «س��ك��اي نيوز ع��رب��ي��ة»؛ فإنه ف��ي األس��ب��وع األخ��ي��ر من
أغسطس ،أبلغت العائلة املنقذين برؤيتها «بقعة برتقالية» على صفيحة
لون دو ليلفرواد اجلليدية في جبل إك��ران؛ وفقما قال ل��وران سوييه
املسؤول عن شرطة األلب في غرونوبل ،وحصل هذا االكتشاف نتيجة
ذوبان الصفيحة اجلليدية.
وأرس��ل اثنان من متسلقي اجلبال التابعني للشرطة إل��ى اجلبل
اجلليدي بطائرة هليكوبتر على «ارتفاع حوالى  3آالف متر؛ حيث عثرا
على قطع مالبس ورفات بشري».
وأضاف سوييه« :علينا انتظار نتائج اختبارات احلمض النووي؛
لكن هناك احتمالاً كبيرًا أن تكون هذه البقايا عائدة إلى جان فرانسوا
بينيديتي ،الذي اختفى في  25يوليو  .1976توفي والداه لكن شقيقه
وأصدقاءه واصلوا التحقيقات».

النا�رش :دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع «ذ.م.م».
�إدارة التحرير

الكثير أدمن على التحلطم والنقد بسبب وبدون سبب الحمد وال
شكر  ،االشياء اجلميلة عندنا يُصب عليها الذم صبا وعندما نراها عند
غيرنا نتغزل بها ،النقد يكون إلصالح اخلطأ وتقوميه ال لإلستهزاء
والسخرية فقط

�إدارة الإعالن
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جبال األلب

�إدارة التوزيع واال�شرتاكات
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�إدارة الت�سويق والعالقات العامة
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