الشباب األميركيون:
إعراض متزايد عن فيسبوك

ش����ب��ل�ان ي���ل���ه���وان
ب��ح��ظ��ي��رت��ه��م��ا ف��ي
حديقة حيوان بمدينة
لينينغراد في سانت
ب��ط��رس��ب��رغ ب��روس��ي �ا،
أمس.
(إ.ب.أ)

ّ
دراسة تحذر من مضار محتملة لأللعاب البالستيكية
رويت���رز :أش���ارت دراس���ة بريطاني���ة إل���ى أن األلعاب البالس���تيكية
المستعملة قد تعرض األطفال لمس���تويات غير آمنة من مواد كيماوية
مثل الرص���اص والكادميوم وهو ما يرتبط بمش���اكل ف���ي النمو وإتالف
أعضاء.
وإلجراء الدراسة فحص الباحثون  200لعبة بالستيكية مستعملة عثروا
عليها في منازل ودور لرياض األطفال وضمن تبرعات.
وتضمنت األلعاب س���يارات وقطارات ودمى لش���خصيات أفالم الحركة
ومكعب���ات وكانت كلها صغيرة في الحج���م لدرجة تجعل من الممكن أن
يضعها الطفل في فمه.
ورص���د الباحثون تركيزات عالية من عناصر كيماوية خطيرة من بينها
األنتيمون والباريوم والبروم والكادميوم والكروم والرصاص والسيلينيوم

في الكثير من ألعاب مكعبات البناء والدمى وقطع المجوهرات وجميعها
كانت إما باللون األصفر أو األحمر أو األسود.
وحتى في حالة المستويات المنخفضة قد تكون هذه المواد الكيماوية
سامة لألطفال المعرضين لها لفترة طويلة من الوقت خاصة عندما يضع
األطفال األلعاب في أفواههم.
وق���ال أندرو ترنر وهو باحث في مجال الصحة البيئية بجامعة بليموث:
"تؤكد النتائج وجود تركيزات كبيرة نس���بيا م���ن المواد الكيماوية التي
فرضت عليها قيود أو منعت منذ ذلك الحين.
"وتوصلت الدراس���ة أيضا إلى أدلة على كميات كبيرة من رواسب مادة
مثبطة للحرائق ...ومن المرجح أن هذه الرواس���ب اس���تخلصت من تدوير
النفايات اإللكترونية".

دبي" :كعكة العروس" بمليون دوالر
دبي :صنعها اس���تغرق خمسة أيام وما يزيد على ألف بيضة..
ُ
إنها كعكة على ش���كل عروس ثمنها ملي���ون دوالر تعرض في
معرض العروس بدبي.
وتوضح المصممة أن كعكة العروس العربية ،وهي بذات حجم
ُ
العروس الطبيعية ،ترصع بخمس قطع من األلماس النقي عيار 3
قراريط يبلغ ثمن كل واحدة منها  200ألف دوالر.
وتقول المصممة البريطانية المعروفة عالميا ديبي وينجهام،
مصمم���ة ه���ذه الكعكة ،إن مع���رض العروس اقت���رح عليها أن
تصمم كعكة وس���رعان ما توصلت إلى فكرة الشكل الخاص بها،
ومن هنا جاء التصميم على شكل عروس عربية.
وتم���زح وينجه���ام قائلة إن الع���روس قد تب���دو "هزيلة جدا

ونحيلة" ،لكن الكعكة تزن  120كيلوغراما.
وأضافت "لذلك فهي أثقل مما تبدو لكن الكعكة تميل إلى أن
تكون كذلك ألنه تم اس���تخدام ألف بيضة في صنعها ،بالتالي
فهذه كمية كبيرة بالتأكيد".
ولتزيي���ن الكعكة اس���تخدمت المصممة أيضا لؤل���ؤا قابال لألكل
وخمسة آالف وردة من الحلويات المشكلة يدويًا .والعروس الصالحة
لألكل ليس���ت للبيع ومخصصة للعرض فقط ،لك���ن المصممة أقرت
بأنها ستكون منفتحة لتبدع كعكات مماثلة لعرائس في المستقبل.
وس���يتم التخلص من الكعك���ة بعد انتهاء العرض ألس���باب
تتعلق بالنظافة المرتبطة بالصح���ة ،لكن وينجهام أكدت أنها
ستقدم مثل هذا النوع من الكعك للعمالء.

ويكون األطفال على وجه الخص���وص عرضة للتداعيات الصحية لهذه
المواد الكيماوية ألن عمليات األيض لديهم تكون أسرع من البالغين كما
أن نمو األعضاء واألنسجة في أجسامهم يحدث بوتيرة أسرع.
وخلصت الدراسة التي نشرت في دورية (علم وتكنولوجيا البيئة) إلى
أنه قد ال يتس���نى للوالدين التفريق بين األلعاب الخطيرة وغيرها بمجرد
النظر إليها.
وقالت الدكت���ورة لوز كالوديو وهي باحثة ف���ي الصحة البيئية بكلية
آي���كان للطب في مدينة نيويورك األميركية ولم تش���ارك في الدراس���ة
إنه يمكن للوالدين توفير بدائل لألطفال عن البالس���تيك س���واء أكانت
هذه البدائل دمى محش���وة بالقطن أم كتبا يلعبون بها أو فاكهة مجمدة
ملفوفة في قطعة قماش.

جنوب إفريقيا :أس��ود تفترس صيادًا في محمية
جوهانس���برغ  -أ ف ب :افترس عدد من األسود رجال تشتبه الشرطة بأنه كان يصطاد بشكل غير
قانوني في محمية في جنوب إفريقيا ،بحسب ما أعلنت السلطات أمس.
وقال متحدث باس���م الش���رطة لوكالة فرانس برس إن رأس الرجل وبقاياه عثر عليها السبت في
محمية في شمال شرقي البالد على مقربة من حديقة كروغر الوطنية.
وق����ال المتحدث" :يبدو أن الرجل كان يصطاد بش����كل غير ش����رعي حين هاجمته األس����ود وقتلته ،وقد
التهمته بشكل كامل تقريبا ولم تترك منه سوى رأسه وبعض قطع اللحم" .وقد عثر بجانبه على بندقية.
وتشكل األس���ود هدفا للصيادين غير الشرعيين ،ففي العام الماضي ،عثر على عدد من األسود
وقد أودى بها ّ
سم ُد ّس لها ،ثم عمد صيادون إلى قطع أقدامها التي تستخدم في الطب التقليدي.
لكن الهدف األول للصيادين المخالفين للقوانين يبقى حيوانات وحيد القرن التي يعيش %80
منها في جنوب إفريقيا ،وهي تقتل طمعا بعاج قرونها الذي يشهد طلبا كبيرا وخصوصا في دول
آسيوية يسود فيها االعتقاد بمزاياه في الطب التقليدي.

واش����نطن  -أ ف ب :يس� ّ
���جل موق����ع
فيس����بوك إعراضا متزايدا من الشباب
دون الخامسة والعشرين في الواليات
المتح����دة ،م����ع أن����ه م����ا زال ّ
منص����ة
التواصل األكثر ش����عبية ،بحس����ب ما
جاء في دراس����ة ّ
أعدتها مجموعة "إي
ماركتر".
ويتوقع أن ينحسر عدد مستخدمي
الموق����ع م����ن األميركيي����ن بين س����ن
الثانية عشرة والسابعة عشرة بنسبة
 ،% 5,6وترتفع نس����بة االنحس����ار إلى
 % 5,8لدى من هم بين الثامنة عشرة
والرابعة والعشرين.
وقال����ت المجموعة في بي����ان" :إنها
الم����رة األول����ى الت����ي نتوق����ع فيها
انحس����ارًا في استخدام فيسبوك لدى
من هم بين سن  18و."24
وس����يفقد فيس����بوك ف����ي اإلجمال
مليون����ي مس����تخدم عمره����م دون
الخامس����ة والعش����رين خالل الس����نة
الحالية ،بحسب توقعات المجموعة.
في المقابلّ ،
يسجل موقع سنابتشات
إقب����اال متزايدا م����ن المس����تخدمين
ّ
ّ
ينضم إليه مليون
الشباب ،ويتوقع أن
و 900ألف مس����تخدم جديد ممن هم
ّ
ينضم
دون الخامس����ة والعشرين ،وأن
ملي����ون و 600الف مس����تخدم لموقع
إنستغرام.
لكن فيس����بوك يواصل اس����تقطاب
من ه����م أكب����ر عم����را ،لذا ف����إن عدد
مس����تخدميه س����يبقى عند عتبة 169
مليونا و 500ألف مستخدم.
وبحس����ب "إي ماركت����ر" ف����إن موقع
سنابتش����ات يحتاج لبعض التبسيط
إن هو أراد اس����تقطاب مس����تخدمين
أكبر س����نا ،بحس����ب ديبرا ويليامسون
المحللة في "إي ماركتر".
وقالت" :لك����ن يبقى الس����ؤال ما إن
كان الش����باب س����يواصلون استخدام
سنابتش����ات إن وج����دوا أن آباءه����م
وأجداده����م ص����اروا يس����تخدمونه
مثلهم".
وأضافت" :هذه هي تحديدًا القضية
التي تواجه فيسبوك".
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فـي ذكـرى رحـيـلـه
زياد خداش
ّ
أحبك يا أخي ،يا ضيفي...
أخي س����ائد ،وهم يأخذونك اليوم إلى مكان آخر ..في مدينة أخرى ،اس����مح لي أن
أعتذر لك؛ ألنني لـم ّ
أحبك أكثر ،لـم أبتس����م في وجه����ك أكثر ،لـم آخذك أكثر في
ّ
نزهات إلى الجبل ،لـم أش����تر لك مزيدًا من الك����وال (التي تحبها) ،لـم أحضنك أكثر،
لـم أش����ارك إخوتي مهمات قص ش����عرك والحفاظ على نظافتك ،وترتيب غرفتك.
ُ
���ت بالرق����ص التهريجي أمامك عب����ر النافذة؛ حتى أضح����كك وأنت ّ
تمر في
اكتفي�
إح����دى حاالت انفعالك التي لـ����م نكن نفهمها ،أنت صاح����ب أجمل وأغرب ضحكة
رأيتها في حياتي ،ضحكة رجل ثالثيني صافية مش����رقة تبزغ فجأة في مركز وجه
غاضب ،متذمر ،رافض ،ومكفهر؛ ماذا سأقول للقطط التي اختفت من بيتنا مع لحظة
اختفائ����ك؟ القطط الـمطرودة من كل مكان إال منك ،القط����ط التي ّ
تعودت أن تنام
على كتفك وظهرك ..ظهرك الهادئ كان سريرها ،يداك كانتا لعبتها وثقتها ،أماّ
عيناك فكانتا لغتها.
م����ن أنت؟ ومن نحن؟ من ه����م ذوو االحتياجات الخاصة؟ أليس����وا هم نحن الذين
نؤذي ونش����تم ونقتل ونجرح ّ
ونفرق بين األصدقاء وننافق ونخدع أنفسنا وبعضنا
البعض ونخون ونحس����د...؟ أن����ت ال تفعل كل ذلك؟ أنت صاح����ب العقل إذًا ،ونحن
ّ
التسبب بألـم ألحد!
أصحاب االحتياجات الخاصة؛ فالعقل هو الس��ل�ام والحب وعدم
حت����ى ِلقطة ،أعرف أنك لن تفهم رس����التي هذه ،كما لـم أفه����م صرخاتك الليلية
وضربك العنيف رأس����ك بالحائط في منتصفات الليالي ،لـم تكن جائعًا ،أو عطشًا أو
مريضًا ،كنت ّ
تعبر عن غربتك ،عن حنينك بطريقتك الدموية ،التي ال تملك سواها،
ً
أعرف أن رس����التي لن تصلك أصال ،لـمن إذًا أكتبها؟ مس����اق بقوة اإلحساس باإلثم
الغامض الذي أحمله تجاهك وتجاه أمثالك من الكائنات الغريبة عن كوكبنا ،أولئك
ً
البلوريين الذين سقطوا على كوكب األرض خطأ ،أولئك الـمسالـمين الضائعين غير
القابلين للفهم ،هم ضيوفنا.
ما اس����م كوكب����ك أخي الحبي����ب؟ أليس هو كوك����ب البلور؟ أن����ت اآلن هناك في
العيزرية ،في مؤسس����ة الـملجأ الخيري العربي للـمرض����ى والـمقعدين ،أنت هناك
جث����ة يطلبون منا المجيء الس����تالمها ،أنت هناك في مكان آخ����ر من أمكنة كوكب
األرض ،مكان ال يش����به أبدًا وطنك األصلي ،أعرف كم هو مؤلـم أال يكون اإلنسان في
وطنه ،في بيته ،بين أناس ال يفهمونه وال يفهمهم ،لكني أعرف أكثر كم هو مهول
ومحط����م للروح والقلب العجز عن إبداء الحنين إل����ى الوطن ،وعدم القدرة على إقناع
اآلخرين بما نحس به تجاه أشيائنا الضائعة.
أتذكرك دائمًا وأنت تش����ير إلى الس����ماء بيدك ،وتطلق أصواتًا ال تشبه أصواتنا،
كنت أحتار وأتألـم؛ ألنني ال أفهم ما تريد أن تقوله لي ،فال أجد أمامي من حل سوى
أن أحض����ر لك علبة كوال ،أضعها في ي����دك الضعيفة ،بطيئة الحركة وأغادرك وأنت
ممعن بإصرار كئيب في إشارات يديك وعينيك وصوتك.
س����امحني؛ ألنني لـم أبذل جهدًا كافيًا لتأمل عالـمك ،فقد شغلتني عنك هموم
الحياة وهواجس الكتابة في عالـمنا الغارق في احتياجاته الخاصة.
ليلة البارحة حلـمت حلـمًا غريبًا :نهضت من فراشي مفزوعًا على صوت هادر أمام
البي����ت ،أزحت س����تارة النافذة ،كانت مركبة فضائية بلوري����ة ،تقف خلف نافذتي،
نزل منها ش����خص يشبهك ،يتحرك ببطء وثقة ،يمش����ي باتجاه غرفتك الـمالصقة
ً
لغرفت����ي ،يفتح الباب ،تخ����رج أنت ضاحكًا ومش����تعال بالفرح ،تتح����دث معه بلغة
أسمعها منك ألول مرة ،يحضنك شبيهك ،تبكيان معًا ،ثم تصعد معه إلى الـمركبة
ً
ً
عبر سلـمها البلوري الطويل دون أن تنظر خلفك نظرة واحدة على سبيل الفضول.
ّ
أحبك يا أخي ،يا ضيفي. ...

عـراك "مـراحـيـض" يـعـيـد
سفينة سياحية إلى سيدني
س���يدني  -أ ف ب :عادت سفينة سياحية ادراجها الى سيدني بسبب عراك وقع في طابور
االنتظار للدخول الى مراحيض الرجال حطمت خاللها راكبة روسية زجاجة على رأس احدهم.
ونش���ب العراك الليلة قبل الماضية بين رجال عدة كانوا ينتظرون للدخول الى المراحيض
على متن سفينة "باسيفيك إكسبلورر" التابعة لشركة "بي اند او".
وقالت ش���رطة مقاطعة نيو س���اوث ويلز في بيان "خالل العراك ضرب���ت على ما يبدو امرأة
في الس���ابعة والثالثين وهي صديقة احد الرجال ،بزجاجة نبيذ فارغة رجال آخر في الحادية
والعشرين ما ادى الى اصابته بجرح .وقام حراس بالفصل بين المتعاركين".
وعادت الس���فينة الى س���يدني التي كانت ابحرت منها وس���لمت س���تة رجال والمرأة الى
الش���رطة التي افرجت عنهم بكفالة وطلبت منهم المثول في التاس���ع من آذار امام محكمة
المدينة.
وكانت السفينة تقوم برحلة من ثالثة ايام في المياه األسترالية.

نيوي��ورك :رفع قضية على ش��ركة
وايـنـس��تيـن وهـارفـي واينـستيـن
نيوي���ورك  -رويترز :ق���ال المدعي العام في نيوي���ورك إريك ش���نايدرمان أول من أمس
إنه رفع قضية على ش���ركة واينس���تين ،هارفي وروبرت واينستين ،يتهم فيها المديرين
التنفيذيين بالش���ركة ومجل���س اإلدارة بالتقاعس عن حماي���ة موظفيهم من منتج األفالم
والرئيس التنفيذي السابق هارفي واينستين.
وكان واينس���تين ،الذي ش���ارك في تأس���يس ش���ركة ميراماكس ،واحدا من أكثر رجال
هوليوود نفوذا ،واتهمه أكثر من  70امرأة بس���وء السلوك الجنسي بما في ذلك االغتصاب.
ونفى واينستين ممارسة الجنس دون رضا أي منهن.
وقال شنايدرمان في بيان إن أي بيع لشركة واينستين يجب أن يضمن تعويض الضحايا.
ودخلت الشركة في محادثات لبيعها لمجموعة من المستثمرين بقيادة ماريا كونتريراس
س���ويت المسؤولة السابقة في إدارة باراك أوباما ،لكن قضية شنايدرمان علقت المفاوضات
وفقًا لما قاله أشخاص على دراية باألمر.

