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حمض الفوليك يقي
الجنين من تشوهات القلب

أمس����تردام � أ.ش.أ: كشفت دراس����ة هولندية عن أن 
تن����اول األم جلرعات إضافية م����ن حمض الفوليك خالل 
مراحل احلمل يس����اعد على وقاي����ة طفلها من التعرض 

لتشوهات القلب.
وأكد الباحثون الهولنديون أهمية ما توصلت إليه هذه 
الدراسة من تناول جرعات إضافية من حمض الفوليك، 
في الوقت الذي تتوالى فيه اإلحصاءات املؤكدة على زيادة 
نسبة اإلصابة بتشوهات القلب حول العالم. يأتي ذلك في 
الوقت الذي شدد فيه عدد كبير من الدراسات الطبية على 
أهمية تناول احلامل والس����يدات الالتي يرغنب في احلمل 
جلرعات إضافية من حمض الفوليك للحيلولة دون تعرض 
أطفالهن خللل وتش����وهات في النخاع الشوكي واخلاليا 

العصبية باالضافة إلى خلل الشفه االرنبية.

صحتك

لوس أجنيليس � د.ب.أ: أعلن����ت االكادميية الوطنية األميركية لفنون 
وعلوم التسجيالت املوسيقية أن مايكل جاكسون سيمنح جائزة »غرامي« 

عن اجنازاته على مدار حياته بعد وفاته.
وستمنح أيضا اجلائزة نفس����ها لكل من ليونارد كوهني وبوبي دارين 
ولوريت����ا لني وكالرك تيري وديف إدواردز وأن����دري بريفني في 30 يناير 

املقبل قبل يوم من إقامة املراسم الرئيسية لتسليم اجلوائز.
وقال رئيس االكادميية واملس����ؤول التنفيذي بها نيل بورتناو في بيان 

»احلاصل����ون على اجلوائز ه����ذا العام هم مجموعة مبجل����ة من مختلف 
املبدع����ني البارزين الذين س����اهموا في تقدمي بعض من أهم التس����جيالت 

املتميزة واملؤثرة«.
وأضاف »إجنازاتهم الرائعة وشغفهم بفنهم خلق تراثا خالدا يؤثر بشكل 
إيجابي في أجيال متعددة وسيواصل تأثيره على أجيال قادمة. إنه لشرف 
وامتياز أن يقدر هؤالء االفراد املوهوبني الذين كان لديهم وسيكون لديهم 

مثل هذا التأثير في ثقافتنا وصناعتنا املوسيقية على حد سواء«.

»جائزة غرامي« لمايكل جاكسون عن إنجازاته طوال حياته

جبل عائم يهدد السفن األسترالية 
كانبيرا � أ.ش.أ: أصدرت الس���لطات االسترالية حتذيرا الى 
الس���فن املوجودة حول منطقة جنوب غ���رب البالد من خطر 
اقت���راب جبل جليدي عائم ضخم يق���ال إنه يزيد على ضعف 

حجم جزيرة هونغ كونغ.
 وذكر راديو هيئة االذاعة البريطانية )بي.بي.سي( امس أن 
اجلب���ل العائم الذي يبلغ طوله 18 كيلومترا انفصل عن القارة 
املتجمدة اجلنوبية قبل نحو عقد من الزمان، وأنه يتجه ببطء 

في اجتاه الشمال الشرقي.
 وأوضح الراديو االخباري أن اجلبل العائم اليزال على بعد 
1700 كيلومتر من السواحل االسترالية، ولكن اخلبراء يعتقدون 
إنه سينقس���م الى املئات من الشظايا اخلطرة عندما يدخل الى 

املياه االكثر دفئا.

قواعد جديدة من »فيس بوك«: يمكن للجميع 
مشاهدة ملفك الشخصي دون موافقتك

رؤيته عن أشخاص آخرين سواء كانوا من 
أصدقائك أو من العائلة، لذا سيكون عليك 
اتخاذ القرار في كل مرة تكتب فيها على 
صفحتك، وفي القريب العاجل سيتمكن 

اجلميع من عمل ذلك«.
وسيتاح أمام املستخدمني إرسال أشياء 
إلى اثنني أو ثالثة أشخاص على صفحاتهم 
اخلاصة، وستصبح االستفادة من تصنيف 
األصدقاء إلى »مجموعات« إذا كنت قمت 

بذلك أكثر نفعا.
واحلديث عن اخلصوصية فيما يخص 
موقع »فيس بوك« بات من األمور الشائكة، 
حيث تق���دم »املركز الكندي لسياس���ات 
اإلنترن���ت والصالح العام« في االش���هر 
القليلة املاضية بشكوى إلى مكتب مسؤول 
اخلصوصية في كندا يتهم فيها املوقع بأنه 
يجمع معلومات حساسة عن مستخدميه 
ويوزعها من دون إذن أصحابها، وهو ما 

يعد خرقا للخصوصية.
كما يتهم املوقع أنه ال ينبه مستخدميه 
إلى كيفية استخدام هذه املعلومات، وال 
يزيل بشكل صحيح املعلومات املتوافرة عن 

أشخاص بعد إغالق حسابات أصحابها.
وأكدت دراسة أجراها املركز أن موقع 
التواص���ل االجتماعي »فيس بوك« يقوم 
بخرق واضح للخصوصية الشخصية، كما 
وضع املركز قائمة باثنتني وعشرين حالة 

خرق لقانون اخلصوصية في كندا.

في من يشاهدون صفحاتهم اخلاصة على 
املوقع.

وأوضح املوقع أن التغييرات ستمكن 
املس���تخدمني من اختي���ار أصدقاء دون 
غيرهم ملشاهدة كل مراسالتهم اجلديدة 
على صفحاتهم، ولم يتح املوقع استخدام 
تلك التعديالت إال ملجموعة محدودة من 
املستخدمني، لكنه أشار إلى أنها ستكون 

متاحة قريبا للجميع.
التعديالت اجلديدة، قال  وفي وصف 
كبير مسؤولي حماية البيانات الشخصية 
على املوقع كريس كيلي »إنك ستتمكن بها 
من وضع ما تكتبه للجميع، بينما متنع 

املستخدمون أو يرفعونها على املوقع«.
وتنتش���ر حاليا الشبكات احمللية في 
بلدان مختلفة بجانب شبكات الشركات 
واملدارس والعالمات التجارية وفرق كرة 
القدم وما إلى ذلك، وأوضح زوكربيرغ أن 
عدد مستخدمي »فيس بوك« حاليا جتاوز 
350 مليون مس���تخدم، إذ انضم إليه 50 
مليون ش���خص خالل الشهرين ونصف 

األخيرين.
وكان »فيس بوك« أعلن شهر يوليو 
املاضي إعدادات اخلصوصية سابقة الذكر، 
إذ قال إنها س���تطرح في القريب العاجل 
ومن شأنها السماح للمستخدمني بالتحكم 

أعلن موقع التواصل االجتماعي »فيس 
بوك« عن قواعد خصوصية جديدة أكثر 
تبسيطا متكن املس���تخدمني من اختيار 
األصدقاء، الذين يش���اهدون محتوياتهم 
على املوقع، ومن املتوقع انطالقها خالل 

األسابيع القليلة املقبلة.
وقرر موقع »فيس بوك« تقدمي صفحة 
تشرح للمستخدمني خيارات اخلصوصية 
اجلديدة، وتوفير توصيات خاصة بناء 
على مستوى اخلصوصية الذي يختاره 
املس���تخدم، والذي سيتمكن من تغييره 

باستمرار.
كما قرر املوقع إزالة جميع الشبكات 
احمللية كليا واستبدالها بنماذج مبسطة 
لتسهيل التحكم في قواعد اخلصوصية 
داخلها، بسبب أن عددا من تلك الشبكات 
تتكون من ماليني املستخدمني، ما يتسبب 
ف���ي جعلها عدمي���ة الفائدة م���ن جانب 

اخلصوصية.
وأوضح مؤسس املوقع مارك زوكربيرغ 
أن النماذج املبسطة تسهل على املستخدم 
التحكم في األش���خاص الذي���ن ميكنهم 
مشاهدة محتوياته سواء كانوا أصدقاءه 
أو أصدقاء أصدقائه أو جميع املستخدمني، 
وتابع قائال »نضيف شيئا طلبه منا كثير 
من املستخدمني، وهو القدرة على التحكم 
في األش���خاص الذين يتطلعون على كل 
قطعة مفردة من احملتويات التي يبتكرها 

)أ.ف.پ( أحدد األطفال اخلدّج في مستشفى بتل أبيب 

)أ.پ( أسماك الشبوط تتطاير في مياه النهر وفي االطار تهاجم أحد الصيادين 

حملة سعودية لتكريم 
ضحية باكستاني

الرياض � العربية: مع تنامي 
ظاه����رة احلمالت الس����عودية 
بشكل سريع خالل هذه الفترة 
احلساس����ة التي متر بها جدة 
التقصي،  وترقب جهود جلنة 
ظهرت حم����الت هدفها الدعوة 
لتك����رمي من يعتب����رون أبطاال 
ألسباب مختلفة، ومنها احلملة 
األخيرة التي أسست على »الفيس 
بوك« لتكرمي الباكستاني فرمان 
علي خان الذي أنقذ 14 شخصا 
في سيول جدة قبل أن يقضي 
بعد أن جرفه الس����يل. احلملة 
صدرت حائطه����ا ب� »هو رجل 
أكرمه اهلل بالشهادة، فمات غريقا 
ولم يكن غرق����ا عاديا، بل كان 
في س����بيل إنقاذ أرواح طاهرة 
فاجأتها الس����يول«، إلى القول 
»لذا فإننا نطالب بتكرمي الشهيد 
فرمان علي. وتقترح احلملة عدة 
وسائل للتكرمي مثل »تسمية أحد 
شوارع جدة باسمه، ووسام امللك 
عبدالعزيز، وتكرمي أهله ماديا 

بعد أن فقدوا مصدر رزقهم«.
وفي بعض املواد املنش���ورة 
على املواقع تذكر أن إمام املسجد 
في احلي ال���ذي يقطنه قال: إن 
القتيل الذي عرف في احلي منذ 

سنوات بالشهامة والطيبة.

»الشبوط« اآلسيوية تهدد األسماك في أميركا بمجاعة

أس���ماك الشبوط اآلسيوية الفضية تتقافز في مياه نهر احملطة 
البيولوجي���ة في إلينوى بالواليات املتح���دة، وذلك كرد فعل على 
الصوت املزعج للقوارب امليكانيكية التي تعبر النهر، وكانت املخاوف 
قد ذاعت من أن هذه األسماك اآلسيوية النشطة تتغذى على أغلب 
العوال���ق البحرية بكميات هائلة مبا يهدد بقية األس���ماك بحدوث 
مجاعة، وكانت الواليات املتحدة قد اس���توردت هذه األس���ماك من 

آسيا وذلك لنشاطها وحركتها املستمرين والتي تساعد في تنظيف 
املياه الراكدة وحتريكها، إال ان أسماك الشبوط اآلسيوية الضخمة 
انتشرت بشكل غير متوقع في املناطق البحرية احمليطة مبا يؤثر 
على األسماك األخرى، بل ان خوفها من أصوات القوارب امليكانيكية 
يجعلها تصطدم بهذه القوارب بسرعات كبيرة ما يهدد مبخاطر على 

حياة الصيادين أنفسهم باملنطقة.

موسيقى موزارت لألطفال الخدّج

اطباء في مستشفى سوراسكي بتل ابيب اجروا 
جتارب على غير مكتملي الوالدة بتشغيل موسيقى 
موزارت في حضاناتهم واكتش���فوا ان املوسيقى 
س���اعدتهم على االحتفاظ بالطاق���ة لديهم وعدم 

تبديدها في احلركة وخالفه ما يعني ان موسيقى 
موزارت تساعد حديثي الوالدة على اكتساب الوزن 
بسرعة وبخاصة »اخلّدج« وهي التجربة التي ميكن 

تطبيقها لتحسني اوضاع حديثي الوالدة.

أنچلينا چولي تنتقد إدارة أوباما
لعدم إحالة عمر البشير إلى المحاكمة

في املنطقة، غير أنها تساءلت ما 
معنى أن تقول اإلدارة األميركية 
إنها ستسعى إلى »حتسني حياة 
سكان دارفور« غير احلؤول دون 

جعل حياتهم أسوأ حتى.
وتخوفت أن يشكل عدم مثول 
البشير أمام احملكمة سابقة خطيرة 
قد تشجع القادة في املستقبل على 
االستمرار في ارتكاب املجازر واالفالت 
من العقاب واالستفادة من املساعدات 

التي تصل إلى بالدهم.
وحثت چولي س���فيرة النوايا 
احلس���نة ل���أمم املتح���دة اإلدارة 
األميركية واملجتم���ع الدولي على 
التوصل إلى س���بل جللب البشير 

أمام احملكمة.

والتي تعتبر مذكرة التوقيف األولى 
التي تصدر عن احملكمة الدولية ضد 
رئيس ميارس صالحياته. وتساءلت 
چولي كيف ستنفذ اإلدارة األميركية 
السياسة اجلديدة التي أعلنت عنها 
في السودان والتي تهدف إلى تنفيذ 
املعاهدة التي وضعت حدا للحرب 

بني شمال وجنوب البالد؟
وانتقدت احلكومة التي لم تعلن 
بعد ع���ن اخلط���وات اجلدية التي 
س���تتخذها لتنفيذ قرارات محكمة 

اجلنايات الدولية.
وأعرب����ت عن ثقته����ا في أن 
الرئيس األميركي ب����اراك أوباما 
ومبعوث����ه س����كوت غراش����ون 
سيبذالن جهدهما لتحقيق السالم 

نيوي���ورك � يو.ب���ي.آي: دعت 
املمثلة األميركية والناشطة أنچلينا 
چولي احلكومة األميركية إلى اتخاذ 
إجراءات حاسمة لوضع حد لأزمة 
املتفش���ية في دارف���ور في جنوب 
السودان منتقدة إدارة أوباما التي لم 
تعمل جديا إلحالة الرئيس السوداني 

عمر البشير إلى احملاكمة.
وقالت چولي، في مقال نشرته 
مجلة »نيوزويك« األميركية مبناسبة 
اليوم العاملي حلقوق اإلنسان، إن 
امليلشيات املدعومة من الدولة في 
دارف���ور قتلت أكثر م���ن 300 ألف 
شخص وشردت أكثر من 2.7 مليون 
آخرين منذ عام 2003، وطالبت بتنفيذ 
مذكرة التوقيف الصادر ضد البشير 

أنچلينا چولي


