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43 بيفرتونـ  يو.بي.آي: قرر مصور تسعيني من والية اوريغن األميركية التحضير جلنازته اخلاصة 
وإقامتها قبل وفاته حتى يتمكن من حضورها. ونقلت صحيفة »ذي أوريغونيان« األميركية عن هيو 
أكرويد 96)سنة( قوله انه أقام اجلنازة التي حضرتها عائلته وأصدقاؤه في دار بيفرتون التي متلكها 
صديقته إيدا ســـيغوردار، وعلق أكرويد على مســـألة حتضير جنازته اخلاصة بالقول »لم ال فلماذا 
أزعجهم وأنا ميت«. وجلس أكرويد وهو أب لولدين وتوفيت زوجته قبل 12 سنة في كرسي متحرك 
وسلم على أصدقائه عند وصولهم إلى اجلنازة، وقال أكرويد ان أحد أكثر األمور التي أحبها في اجلنازة 

كان شريطا كتب عليه »نتمنى أن ترقد بسالم بعد حني«. وأكد ان اجلنازة كانت »رائعة جدا«.

أميركي يحضر جنازته !

فيروز 

هاتف خلوي يبني طرق استخدامه ملراقبة امن املنازل

مجموعة من الهواتف واحلاسبات التي تستخدم لتأمني املنازل       )أ.پ(

صحتك

التأمل يخفف من النوبات القلبية 
واشنطنـ  يو.بي.آي: أظهرت دراسة طبية 
أميركية جديــــدة أن التأمل يخفف من خطر 
اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية 
واملــــوت بنحو 50% لــــدى املصابني بأمراض 
الشريان التاجي وأن الراحة والتركيز العقلي 

ميكن أن تكون فعاليتهما في معاجلة أمراض 
القلب موازية لفعالية األدوية اجلديدة 

القوية. وأشار موقع »ساينس 
الباحثني  أن  ناو« األميركــــي 
وجــــدوا على مــــدى العقود 
األربعة األخيرة مؤشــــرات 
كثيرة على أن التأمل الغيبي 
التأمل األكثر  وهي تقنيــــة 
رواجا ميكــــن أن تؤدي إلى 

منافع صحية متنوعة.
التي اكتشفها  والتقنية هذه 

املعلم الروحي الهندي ماهاريشــــي 
ماهش يوغي تتطلب أن يركز ممارس التقنية 

على صوت واحد يتردد باستمرار. وأظهرت 
تقنية التأمل الغيبي انخفاضا في ضغط الدم 
وانخفاضا في مستوى اإلجهاد وحتسنا في 
التركيز العقلي لدى الطــــالب لكن ليس من 

الواضح إن كانت تلك الفوائد تفسر صحة عامة 
للجسد. وأجرى املختص روبرت ستشنيدر من 
جامعة ماهاريشي لإلدارة في فايرفيلد األميركية 
بالتعاون مع طبيب الغدد تيودور كوتشن من 
جامعة ويزكونزين الطبية في ميلوكي الدراسة 
األولى في مجال فحص تأثير التأمل على 
مرضى القلب على 201 شخصا مصابا 
بأمراض الشريان التاجي وكان 
غالبيتهم من األفارقة األميركيني 
املعرضني بشــــكل كبير إلى 
نوبــــات قلبية وســــكتات 
دماغية. وقسموا املجموعة 
إلى فريقني أعطوهما العالج 
نفسه بالعقاقير لكنهم طلبوا 
من فريــــق دون اآلخر إجراء 
تقنية التأمل الغيبي بني 15 و20 
دقيقة يوميا بعد إعطائهم إرشادات 
من متخصصني بهذا املجال. وعلى مدى 5 
سنوات وحتى 9 سنوات لدى بعض املرضى 
وجد أن أولئك الذين نفذوا تقنية التأمل الغيبي 
تعرضوا أقل بنسبة 47% ألزمات قلبية وسكتات 

دماغية واملوت من الفريق اآلخر.

راقب منزلك من خالل هاتفك
طرحت شـــركة هوم لوجيك 
مجموعة مـــن الهواتف واجهزة 
احلاســـب اآللـــي والتـــي ميكن 
استخدامها للت أكد من امن وسالمة 
املنزل، وقد برزت احلاجة للوقاية 
من احلرائق واحلماية من السرقات 
ومكافحة التهريب منذ وقت بعيد 
وقد اســـتخدمت فـــي ذلك طرقا 
متعددة ووسائل تقليدية واخرى 
علمية لكنها كانت غير ذات كفاءة 
وفاعلية، فبالرغم من ان الشركات 
املنتجة لوسائل مكافحة مثل هذه 
الكوارث اســـتطاعت الى حد ما 
ان توفر امنا نســـبيا للمنشآت 
اال ان ذلك لم يكن كافيا للتعامل 
الكبيرة  مع اشـــكال احلرائـــق 
الناجمة عن تطور الصناعات او 
التي  امناط السرقات والتهريب 
اخذت طابعا متطورا ومتماشيا 
مع تطور العلم، ولقد كان لزاما 
على الشركات العاملة في مجال 
مكافحة الكوارث مما سبق ذكره 
ان تطور منتجاتها وتبتكر اجلديد 
منها بحيث تتغلب بفعالية على 
الناجمة عن  كل اشكال املخاطر 

احلرائـــق والســـرقات وتهريب 
االسلحة واملخدرات والبضائع 
اجلمركية واشـــباهها، ومن هذا 
املنطلق اخذت الشركات العاملة 
في مجال االمن والرقابة تنافس 
في ابتكار اجنع االســـاليب التي 
تخدم هذه االغراض وكان من بينها 

شركة لوجيك للتكنولوجيا االمنية 
والرقابية. يذكـــر ان نظام هوم 
لوجيك سهل التعلم واالستخدام 
وفي املتناول من حيث التكلفة ما 
يسمح مبتابعة املنزل بالكامل من 
خالل واجهة بينة واحدة من اي 

مكان وفي اي وقت.

يرشد عن تعرض المكان لالقتحام أو السرقة

شوارزنيغر يزور القوات األميركية في العراق كالب للتبني في إيطاليا !
رومـــا ـ يو.بي.آي: يبحث املســـؤولون عن موقع 
»بومبي« األثري في إيطاليا عن أشخاص من مختلف 
أنحاء العالم يتبنون مجموعة من الكالب الشاردة التي 
تتواجد فيها. ونقلت وكالة »انسا« اإليطالية لألنباء عن 
مفوض الطوارئ في بومبي مارتشيللو فيوري قوله 
ان هذه الكالب الشاردة تعيش في املوقع الروماني منذ 
عقود فتبحث عن الطعام وتشكل مصدر خطر صحي 

للزوار باإلضافة إلى تقويض املكان.
وفســـر فيوري بالقول ان »هـــذه مبادرة قانونية 
وإمنا حتمل شيئا من الرأفة« كاشفا عن املشروع من 
»منزل الشاعر املأساوي« حيث توجد قطعة الفسيفساء 

املميزة »كايف كانيم«.
يشار إلى انه سيتم إطالق موقع إلكتروني لتأمني 
العائالت وإمنا بدأت املرحلة األولى من املشروع وأخذت 
جمعيات خيرية تزود الكالب بطوق واسم، وتقضي 
املرحلة الثانية بالتأكد من سالمة الكالب وخلوها من 

األمراض وتعقيمها.
وأعرب وكيل وزير الثقافة اإليطالية فرانشيسكو 
غيرو الذي كان موجودا عند إطالق املشروع عن رضاه 
قائال: ان إيجاد حل ملشـــكلة الكالب الشاردة مطلوبة 

منذ سنوات.

ارنولد شوارزنيغر بني اجلنود اإلميركان                    )أ.پ(

كاليفورنياـ  د.ب.أ: زار حاكم والية كاليفورنيا األميركية 
أرنولد شوارزنيغر القوات األميركية في العراق اول من 
أمس. وكان جنم هوليوود الســـابق قد زار العراق عام 

2003، وقالت صحيفة »لوس اجنيليس تاميز« إنه التقى 
مع مئات اجلنود في قاعـــدة كامب فيكتوري في بغداد 

ووقع على أوتوغرافات ووزع عليهم سجائر فاخرة.

نتاليا ملكة جمال 
كولومبيا

مت تتويــــج ناتاليا نفارو ملكة جمــــال كولومبيا في 
املســــابقة التي اقيمت االثنني في مدينة كارتاجينا، وقد 
اعربت امللكة املتوجة عن ســــعادتها البالغة بهذا الفوز، 
وراحت تتلقى التهاني من املشاركات األخريات الالتي لم 
يسعدهن احلظ بالتتويج       )أ.ف.پ(

بروك شيلدز: فكرت في االنتحار  بعد والدة طفلتي األولى
لـــوس اجنيليس ـ يو.بـــي.آي: تذكرت املمثلة 
األميركية بروك شـــيلدز ما عانته من اكتئاب بعد 
والدة طفلتها األولى كاشفة عن انها فكرت حتى في 

االنتحار بعدما بلغ عذابها حدودا ال توصف.
وذكر موقع »بيبول« األميركي ان شيلدز )44 
سنة( حتدثت عن االكتئاب واملعاناة الكبيرة خالل 
تســـلم جائزة تكرميية من مؤسسة األمل ألبحاث 

االكتئاب في منهاتن.
وقالت شـــيلدز وهي أم لفتاتـــني إحداهما في 
السادســـة واألخرى في الثالثـــة »كنت قوية مبا 
يكفي لتخطي كل صعوبة في حياتي فقد ترعرعت 

في منزل مدمن فوالدتي كانت مدمنة على الكحول 
ولكنني لم أكن شخصا يرضخ لألمر«.

وأضافت انه بعـــد حالة إجهاض و7 محاوالت 
تلقيح اصطناعـــي »أجنبت طفلة رائعة وبصحة 
جيدة ولكنني لم أمتكن من النظر إليها وال حملها 
او الغناء لها وال حتى االبتسام.. وكل ما رغبت به 

هو االختفاء واملوت«.
وذكـــرت ان درجة االكتئاب أوصلتها إلى حالة 
ما عادت راغبة فيها في الوجود في احلياة وكانت 
تفكر في أن »الطفلة ستكون بحال أفضل من دوني 

ألن احلياة لن تتحسن واألفضل أن أذهب«.

فيروز على رأس قائمة المائة شخصية  األكثر شعبية في العالم العربي
دبي- العربية: احتلت النجمة والفنانة الكبيرة 
فيروز املرتبة االولى في قائمة املائة شخصية االكثر 
شعبية والذين ميتلكون قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث 
قامت »العربية نت« بفرز ملعرفة الشخصيات العربية 
املائة األكثر شعبية على مستوى املستخدمني العرب 
في موقع الفيسبوك الشهير للتواصل االجتماعي، 
وركزت فيـــه على النجوم الذيـــن ميتلكون قاعدة 
جماهيرية كبيرة، فاعتمدت على خاصية في املوقع 
تسمى )صفحات فيس بوك( وهي ميزة خاصة متكن 
أي شخصية عامة من إنشـــاء صفحة خاصة على 
املوقع تختلف عن الصفحة التقليدية لألعضاء، حيث 
تتمكن من خاللها تلك الشخصية العامة من التواصل 
مع جمهورها ومعجبيهـــا، ويتم عرض آخر أخبار 

ونشاطات الشخصية، والصور اجلديدة.. الخ.
وقد وصل عدد املعجبني بفيروز 251103، فيما حل 

ثانيا املطرب املصري عمرو دياب بـ 243066 معجبا. 
ثالثا جاء اسم الداعية املصري عمرو خالد بـ 241874 
معجبا، فيما حل رابعا املمثل املصري أحمد حلمي 
بـ 241033، خامسا املطربة اللبنانية نانسي عجرم 
بـ 201765 معجبا، الفنان املصري الشهير عادل إمام 

حل سادسا بـ 189618، 
املركز السابع للمطربة اللبنانية مريام فارس بـ 
131840 معجبا، أمـــا املركز الثامن فكان من نصيب 
املمثل املصري أحمد مكـــي الذي جمع في صفحته 
126435 معجبا، تاســـعا املمثلة املصرية منى زكي 
بــــ 123406 معجبا، وفي املرتبة العاشـــرة الفنانة 
املصرية غادة عادل التي حققت نسبة معجبني بلغت 

108435 معجبا.
ويستخدم املاليني من العرب يوميا موقع الفيسبوك 
الشهير للتواصل االجتماعي حيث يتواصلون معا، 

ويتشاركون نشـــاطاتهم واهتماماتهم، ويتبادلون 
األخبار والصور ومقاطع الڤيديو بشكل فوري. 

وحيث ان خدمة املوقع وعلى خالف الكثير من 
اخلدمات األخرى باإلنترنـــت املختصة بالتواصل 
االجتماعي قد أطلقت نسخة خاصة باللغة العربية منذ 
بداية عام 2009 فقد ساهم ذلك في زيادة املستخدمني 
العرب للموقع، مما حول الفيســـبوك إلى ما يشبه 
مقياسا يوميا وحلظيا لنبض الشارع العربي على 

شبكة اإلنترنت.
وقد قام بتأســـيس املوقع مـــارك زوكربرق )23 
عاما( في 2004 عندما كان طالبا في جامعة هارفرد 
مبساعدة من بعض أصدقائه، وكان املوقع مقتصرا في 
البداية على طلبة اجلامعة ثم مت توسيعه تدريجيا 
للجامعـــات األخرى إلـــى أن مت فتحه الحقا جلميع 
مســـتخدمي اإلنترنت حتى وصل عدد مستخدميه 

اليوم ملـــا يزيد على 300 مليون عضو نشـــط من 
حول العالم، منهم ما يقارب مليوني مســـتخدم من 
مصر، ومليونا من الســـعودية وحدهما حتى وقت 

كتابة هذا التقرير.
وقامـــت العربية.نت بتحليـــل آالف الصفحات 
 Facebook للمشاهير والنجوم والشخصيات العامة في
الستخالص قائمة بالشخصيات العربية الـ 100 األكثر 
شعبية على مستوى املستخدمني العرب في املوقع 
بحكـــم أن املوقع ال يوفر خاصيـــة لعرضها مرتبة 
حســـب الدول أو اللغة أو حســـب القسم، فيتسيد 
القائمة العامة باملوقع مثال شخصيات غربية فيأتي 
في املركز األول مطرب البوب الراحل مايكل جاكسون 
يليه الرئيس األميركي باراك أوباما وصوال ملمثلي 
هوليوود والعبي رياضة مشـــاهير وشـــخصيات 

تاريخية مثل تشي غيفارا.

من خالل عملية فرز دقيقة على »الفيسبوك«

عم�رو دي�اب ف�ي المرتب�ة الثاني�ة ونانس�ي ف�ي الخامس�ة يليه�ا ع�ادل إم�ام وميري�ام ف�ارس 

بروك شيلدز

أحمد مكي عادل إمام أحمد حلمي عمرو دياب  غادة عادل منى زكيميريام فارس نانسي عجرم عمرو خالد 


