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 صحتك 

 النظام الغذائي قليل الملح يقي من ارتفاع الضغط
 واشـــنطنـ  أ.ش.أ: أظهرت األبحاث الطبيـــة احلديثة ان اتباع نظام غذائي صحي 
ومتوازن قليل امللح يساعد مرضى ضغط الدم املرتفع على تقليل اجلرعات الدوائية 
العالية التـــي قد يضطرون إلى تناولها الســـتقـــرار مســـتوى ضغطهم في املعدل 

الطبيعي.
  وأوضـــح الباحثون أن املرضـــى الذين يعانون من مقاومة ضغطهم لالســـتقرار 
والنزول ومن أجل ذلك يضطرون إلى تناول نوعني أو ثالثة أنواع من عقاقير خفض 
ضغط الدم املرتفع هم األكثر استجابة خلفض ضغطهم في حال اتباعهم لنظام غذائي 

صحي منخفض امللح.
  وكانت األبحاث قد أجريت على ١٢ رجال وســـيدة بلغت أعمارهم ٥٥ عاما يعانون 
من ضغط دم مرتفع ويتناولون أكثر من عقار حيث مت جعلهم يتبعون نظاما غذائيا 

صحيا ومتوازنا منخفض امللح لنحو ستة أسابيع.
  وأضحت املتابعة تراجع معدالت ضغط الدم املرتفع بينهم بنســـبة ١٩٪ باملقارنة 

باألشخاص الذين التزموا فقط بتناول العقاقير الطبية. 

 نيويوركـ  وكاالت: ذكرت صحيفة واشنطن بوست األميركية أن نتائج اختبارات سرية 
أجرتها وزارة الدفاع األميركية (الپنتاغون) كشفت عن عيوب ومواطن ضعف وكلفة عالية 

للطائرة احلربية إف ٢٢ األبرز لدى الواليات املتحدة.
  وأوضحت النتائج أن املقاتلة التي تنتجها لوكهيد مارتن كورب كبرى شركات العالم 
في مجال إنتاج األسلحة، حتتاج إلى ثالثني ساعة من الصيانة إثر كل ساعة طيران واحدة.
وأظهرت نتائج اختبارات الپنتاغون أن كلفة حتليق الطائرة لســـاعة واحدة ارتفعت إلى 
الرادار، مما يتطلب جهدا أكبر في الصيانة.وأفاد مســـؤولون في وزارة الدفاع أن الطائرة 
باتت أيضا تشكل حتديا كبيرا للشركة املتخصصة في الصناعات احلربية، باملقارنة مع 

سهولة صيانة وانخفاض كلفة أنواع أخرى من الطائرات.
  من جهة اخرى، رفض مجلس الشـــيوخ االميركي الثالثاء املاضي متويل شراء ا ملزيد 
من مقاتالت اف ـ ٢٢، فيما يعد انتصارا ملساعي الرئيس االميركي باراك اوباما للسيطرة 

على انفاق الپنتاغون.
  جاءت نتيجة التصويت ٥٨-٤٠ لصالح استقطاع ١٫٧٥ ملياردوالر من ميزانية الدفاع 
البالغـــة ٦٨٠ مليار دوالر والتي هـــدد أوباما باالعتراض عليها ما لـــم تتم املوافقة على 

استقطاع املبلغ. 

 اختبارات سرية تكشف عيوبًا خطيرة
   للمقاتلة الحربية إف ٢٢

 صّوت مجلس الشيوخ األميركي في يوم الثالثاء لوقف إنتاج الطائرة املقاتلة إف ـ ٢٢
   وبذلك يتحقق انتصار للرئيس باراك أوباما في محاولته كبح جماح اإلنفاق الدفاعي.

 صّوت مجلس الشـــيوخ الستقطاع ١٫٧٥ مليار دوالر للطائرات النفاثة من أصل ميزانية 
الدفاع والبالغة ٦٨٠ مليار دوالر. وال يعني التصويت من قبل مجلس الشيوخ ضرورة القضاء 

التام على املشروع، حيث وضع مجلس النواب متويال للطائرة احلديثة في ميزانيته.

 الفجر تحول إلى ليل في بضع دقائق أمتعت الماليين

  كسوف كلي للشمس يلف آسيا بالظالم

 طفلة يابانية تطالع بنظارة خاصة الكسوف

 كسوف كلي للشمس هو األطول في التاريخ                  (أ.ف.پ)

  (محمود الطويل) 

 حتى كلب البحر لم يحرم نفسه من االستمتاع باملشاهدة               (رويترز) 

 أردني يعتذر لزوجته 
بالفتة ارتفاعها ٥ أمتار

  عمان ـ العربية: في أغرب حالة 
مصاحلة بني زوجني، وصفت بأنها 
على طريقة املسلسالت التركية، فاجأ 
أردني زوجته بالفتة اعتذار  زوج 
قدمها الزوج أمام املأل لزوجته. وكانت 
مشادة كالمية قد وقعت بني محمد 
اجلغبير وزوجته إميان تصاعد إلى 
خصام ثم طلــــب االنفصال، وكان 
تفسيره لتمســــكها بطلبها هو أنه 
جرح مشاعرها أمام زمالئها وأفراد 
أســــرتها وأمام ابنهما وعدد كبير 
من الناس. وفكر الزوج في طريقة 
ليصاحلها بها فهداه تفكيره إلى عمل 
الفتة ارتفاعها ٥ أمتار وعرضها ٨ 
أمتار قدمها اجلغبير لزوجته التي 
تعمل مضيفة في إحدى شــــركات 
الطيران، بعد عودتها من رحلة سفر، 

أمام مبنى عملها. 

 مغارة جعيتا اللبنانية  

 جعيتا اللبنانية وصلت للمرحلة النهائية في «عجائب الدنيا السبع»
 بيروت: دخلت مغارة جعيتا 
النهائية  اللبنانية في التصفيات 
لـ «عجائب الطبيعة الســــبع في 
العالم» الى جانب ٢٢ موقعا اثريا 
حول العالم من اصل ٤٤١ موقعا 
مــــن ٢٢٢ دولة، وفــــاز لبنان في 
اجلولة التثبيتيــــة االخيرة لهذه 
املسابقة التي اجريت في زيوريخ 

بسويسرا.
  وتعتبر مغارة جعيتا من اروع 
التحف االثرية في الشرق وتشكل 
محطة مهمة جلذب الســــياح على 
مدار السنة، بحيث انها تستقطب 
اكثر مــــن ربع عدد الســــياح في 

لبنان.
  وتضــــم الالئحة نهر األمازون 
أملانيا  فــــي  الســــوداء  والغابــــة 
والبحر امليت و«غراندكانيون» في 
الواليات املتحدة االميركية وجبل 
فــــي تنزانيا وجزر  كيليمنغارو 

املالديف وغيرها.
  وكانت مغارة جعيتا تنافست 
مع ٧٧ موقعا متميزا من كل القارات 
لتكون ام عجائب الطبيعة السبع 

في العالم.
  وقال مدير الشركة املستثمرة 
ملغارة جعيتا نبيل حداد ان املرحلة 
االولى من عملية التصويت انتهت 
مع نهاية عام ٢٠٠٨ لتقليص عدد 
املواقع املتميزة من ٧٧ الى ٢٢ موقعا 

في العالــــم لتتنافس في املرحلة 
الثانية على ســــبعة مواقع حتى 
منتصف سنة ٢٠١٠ موعد انتهاء 
املسابقة. وتقع مغارة جعيتا في 
وادي نهر الكلــــب التاريخي على 
مسافة ١٨ كيلو مترا شمال بيروت 
وتتألف من طبقتني: مغارة سفلى 
وأخرى عليا. ويتدفق من املغارة 
السفلى نهر جوفي يشكل اجلزء 

املغمور من منابع نهر الكلب، وقد 
اكتشفها مصادفة املبشر طومسون 
عام ١٨٣٦ وافتتحت امام اجلمهور 

عام ١٩٥٨.
  من جهة اخري كشــــف مدير 
الشركة املستثمرة ملغارة جعيتا 
نبيل حــــداد أن البحث جار حاليا 
مع املنظمة العاملية للسياحة ألن 
يكون احلفل اخلتامي إلعالن النتائج 

النهائية لعجائب الدنيا الطبيعية 
السبع عام ٢٠٠١ من بيروت وسط 

حضور عاملي ضخم.
  واشار حداد في حديث صحافي 
الــــى ان قــــرار اخلوض فــــي هذا 
املشــــروع يعود للدولة اللبنانية 
التي يقع على عاتقها درس املشروع 
من حيث الكلفة والتي تصل إلى 

نحو ٥٠ مليون دوالر. 

 الفتيات املرشحات للقب «فتاة الكرمة»  

 الجميالت يتنافسن على الفوز بلقب «فتاة الكرمة»
 بيـــروت: اعلنت شـــركة زاد 
لإلعالن والتســـويق خالل مؤمتر 
صحافي عقدته في املجمع السياحي 
الفتيات املرشحات للقب  الرحاب 
«فتـــاة الكرمة» الـــذي تنظمه في 
الكرمة  اطار احتفاالت مهرجانات 
السياحية لعام ٢٠٠٩ بحضور نائب 
رئيس البلدية م.عصام خراط ممثال 
الكرمة  رئيس جلنة مهرجانـــات 

السياحية م.اسعد زغيب.
  وكذلك اعضاء جلنة مهرجانات 
الكرمـــة ســـليم اميـــاز، جورج 
القاصوف، وكميل العموري والفنان 
القدير يوســـف اخلال ود.يوسف 
بخاش. حتدث خالل املؤمتر مدير 
عام شركة زاد انطوان زرزور الذي 
اكد على حرص شـــركة زاد على 
القيم والعـــادات الزحالوية، التي 
جتعل من تنظيـــم حفل انتخاب 
فتـــاة الكرمة في كل عام تقليدا ال 
يخرج من اطار برنامج احتفاالت 

التي  الكرمة السنوية  مهرجانات 
تنظمها البلدية، لنشكل سندا قويا 
الى جانب رئيسها م.اسعد زغيب 
فـــي عملها الدؤوب إلعالء شـــأن 
املدينة، واظهارها بأبهى صورها أمام 
العالم، مشيرا الى إن هذه املناسبة 
السنوية بالنسبة لنا ليست ويجب 

اال تكون مجرد عرض استعراضي 
لفتيات جميالت يعتلني املسرح امام 
املشاهدين لتحديد االجمل، بل هي 
عصارة القيم والعادات الزحالوية 
التي ال ميكن اال ان تكشفها عودة 
فتيـــات يانعات ووجوه بريئة لم 

يلوثها مكر احلياة. 

 ١٤٦٧ إصابة مؤكدة بإنفلونزا الخنازير في أستراليا

 «الصحة العالمية» توصي بمنع الحج والعمرة على بعض الفئات 
 سيدنيـ  أ.ش.أ: أعلنت السلطات الصحية عن حالة وفاة 
أخرى من جراء االصابة مبرض أنفلونزا اخلنازير في جنوب 
استراليا. وذكرت السلطات أن هذه تعتبر ثالث حالة وفاة 
في جنوب اســــتراليا بسبب مرض انفلونزا اخلنازير الذي 
يتفشي عامليا. وأشارت السلطات الصحية الى أن عدد حاالت 
االصابة املؤكدة بأنفلونزا اخلنازير فى جنوب استراليا يبلغ 
١٤٦٧ حالة. وفي نفس السياق أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
غوردون براون امس إنشــــاء مركز وطني ملكافحة انفلونزا 
اخلنازير بعد تســــجيل وفاة جديدة لترتفع إلى ٣١ حصيلة 

ضحايا وباء انفلونزا اخلنازير في بريطانيا.
  من جهــــة أخرى، أوصى املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة 
العاملية إلقليم شرق املتوسط في ختام اجتماعه أمس بحظر 
احلج والعمرة على كبار السن «أكثر من ٦٥ عاما» واألطفال 
«اقل من ١٢ عاما» وأصحاب األمراض املزمنة كالضغط والسكر 

والقلب والكبد والسمنة املفرطة وغيرها.
  وأوضــــح البيان اخلتامي الصادر عــــن «اجتماع الدورة 
االستثنائية للجنة اإلقليمية بشأن ڤيروس االنفلونزا «اتش 
١ ان ١» لعــــام ٢٠٠٩ والترتيبات الالزمة للحج والعمرة» ان 
الدول األعضاء ستقوم باتخاذ إجراءاتها والتنسيق مع اململكة 
العربية الســــعودية بهذا الصدد وذلك حلماية هذه الفئات 
باعتبارها األكثر عرضة ملرض انفلونزا اخلنازير واألكثر تأثرا 
بتداعياته.  كما قرر االجتماع اعتماد وتنفيذ تدابير الصحة 
العمومية التي أوصــــت باتباعها في احلج والعمرة احللقة 
العملية االستشارية الدولية التي عقدت في جدة نهاية يونيو 
املاضي على ان تقوم السعودية بتحويلها الشتراطات للحج 

والعمرة لهذا العام مع توضيح هذه االشتراطات. 

 أقذر شقة في أميركا!
  نيويوركـ  يو.بي.آي: أعربت 
امرأة مقيمة في نيويورك عن 
أملها في أن حتتل شقتها مركز 
الصدارة بني الشقق األوسخ في 
الواليات املتحدة بعدما حلت 

في املركز الرابع حتى اآلن.
  وأفادت صحيفة «نيويورك 
دايلي نيوز» األميركية ان شقة 
ليزا هندرسون في حي «كراون 
هايتس» حلت في املركز الرابع 
في اســــتطالع على اإلنترنت 
ألكثر الشقق األميركية قذارة. 
ولفتت الصحيفة إلى انه عثر 
في منزل هندرسون على كميات 
كبيرة مــــن األطعمة املتعفنة 
واحلشرات والقوارض النافقة. 
ونقلت الصحيفة عن هندرسون 
متنيهــــا أن يســــاهم تكديس 
املالبس املتســــخة واألطعمة 
الفاسدة في املطبخ باإلضافة 
إلى اجلرذان النافقة حتت البراد 

في احتاللها املركز األول.
 

 عواصمـ  وكاالت: اجتهت أبصار املاليني امس صوب السماء ملشاهدة أطول كسوف كلي 
للشمس في القرن الواحد والعشرين في مدن عبر أنحاء الهند حيث حتول الفجر إلى ليل 
لبضع دقائق. وبدأ الكسوف في متام الساعة ٥٫٢٨ حسب التوقيت احمللي (٢٣٫٥٨ بتوقيت 
غرينتش)، واستمر الكسوف الكلي للشمس لفترة وجيزة تراوحت بني دقيقة واحدة وثالث 
دقائــــق ونصف الدقيقة، اعتمادا على املكان الذي كان فيه املشــــاهد أثناء حدوث الظاهرة، 

التي اجتاحت غرب ووسط وشرق الهند قبل أن تنتقل إلى الصني.
  وقد اصيب ماليني املواطنني في نيبال بخيبة أمل بعد أن حجب الطقس الســــيئ رؤية 
كسوف الشمس، فقد حجبت سحابة كثيفة رؤية الكسوف في معظم أجزاء الدولة الواقعة 

في منطقة الهيماليا.
  ولم يجد املواطنون الذين اســــتيقظوا مبكرا في سائر أنحاء اجلزء الشرقي من نيبال 
الذي يقع في مسار الكسوف الكلي للشمس سوى سحب كثيف وزخات من األمطار الغزيرة 
ما أصابهم بخيبة أمل لعدم مشــــاهدتهم ظاهرة الكسوف التي ال حتدث إال مرة واحدة في 
حياة أي شخص. في حني انفجرت الصيحات والتصفيق في جزر اليابان اجلنوبية بينما 
اختفت الشمس خلف القمر لكن هالتها ظهرت في العتمة، ثم مألت أصوات عدسات التصوير 
االجــــواء بينما ران الصمت املطبق على املراقبني رهبة وخشــــوعا وهم يلقون نظرة على 
هذا املشــــهد الفريد لكسوف كلي للشمس. وكانت اكوسيكي وهي جزيرة ال يسكنها إال ٦٨ 
شخصا فقط في أقصى جنوب اليابان في بؤرة االهتمام الدولي ملدة ٦ دقائق و٢٥ ثانية كان 
فيها الكســــوف واضحا هناك كما كان االطول مدة على مستوى العالم أثناء أطول كسوف 
للشــــمس في القرن الـ ٢١. وفي جزيرة ايوا جيما الواقعــــة على بعد نحو ١٢٥٠ كيلومترا 
جنوب طوكيو ظهرت األجواء املعتمة بعد الساعة الـ ١١ صباحا (٠٢٠٠ بتوقيت غرينتش) 

راسمة افق الشمس باللون البرتقالي.
  وفي هونغ كونغ أقبل آالف املواطنني على الشــــواطئ واملتنزهات واملناطق املطلة على 

املجاري املائية ملشاهدة الكسوف اجلزئي للشمس.
  وحتت أجواء السماء الصافية، التقط املواطنون صورا بكاميرات التصوير والهواتف 
احملمولة ملنظر الكسوف بينما ارتدى آخرون نظارات خاصة لتجنب أي أضرار قد حتدث 
ألعينهم بســــبب النظر إلى الشمس مباشرة. وقال مرصد هونغ كونغ إن الشمس حجبت 
بنسبة ٧٠٪ في اجلزيرة مقارنة مبستوى الكسوف في مناطق الصني والهند حيث غرقت 

في ظالم تام تقريبا بسبب الكسوف الكلي للشمس. 

  (محمود الطويل) 

 الطائرة المقاتلة للوكهيد إف ـ  الطائرة المقاتلة للوكهيد إف ـ ٢٢٢٢

 التكلفة: البرنامج بالكامل
   ٦٣٫٨ مليار دوالر

  للوحدة: ١٨٧٫٣ مليون دوالر
 

 اإلنتاج: ١٨٧ وحدة 

 مواد مركبة 
  متطورة توفر
   القوة واملتانة 

 املدى: ٣٧٠٠ كم
  السرعة: +٢ ماك

إم ٦١    التسليح: مدفع 
ـ ٢٠ مم

 تاريخ التطوير  تاريخ التطوير 

 صواريخ إمي ـ ٩ وإمي ـ ١٢٠
  الطاقم: واحد

 احلمولة القصوى:
  ١٠٧٧٥ كغم داخليا

  ٨٫٦٢٠ خارجيا
 

 ٥٫٠م
 

 ١٨٫٨٣م

 ١٣٫٥٦م

  قمرة القيادة لها شكل 
منخفض املالحظة ذو طالء 
المتصاص وجتنب الرادار

 

 ميكنها أن حتلق على ارتفاع 
١٥٠٠٠ متر بسرعة تفوق 

سرعة الصوت دون احلاجة 
إلى رفع استهالك الوقود 

 ١٩٨١: بداية تطوير 

إف ـ ٢٢. منحت 

دراسات التصميم إلى 

٧ شركات.

 

 ١٩٨٨: تنضم لوكهيد إلى جنرال 

دايناميكس وبوينغ ميليتاري 

ايروبلينز إلنتاج منوذجني أولني 

من واي إف ـ ٢٢.

 

 ١٩٩٥: البرنامج 

جاهز لالنتقال 

لتصنيع الطائرة 
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