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ملاذا اجلمعة.. 
للغضب؟!

الكويت ليست 
بنغازي.. وشكرًا 

لسمو األمير
يوم اجلمعة أفضل أيام االسبوع وقد جاء في فضائل يوم 

اجلمعة آثار كثيرة في السنة النبوية من ابرزها ان فيه ساعة 
اجابة ال يوافقها عبد مسلم يدعو اهلل فيها اال استجاب اهلل 

دعاءه، ولكن في اآلونة االخيرة ارتبط يوم اجلمعة بالثورات 
واملظاهرات واالعتصامات خاصة في الدول العربية واالسالمية 
والتي يكثر فيها القمع وكبت احلريات ومنع الناس من التعبير 

عن آرائهم فيكون االجتماع لصالة اجلمعة خير وسيلة الي 
مسيرة او مظاهرة تنظم.

هذا في الدول القمعية والبوليسية ولكن في الدول التي تتمتع 
بهامش كبير من احلرية ودول املؤسسات ال يوجد مبرر 

الختيار هذا اليوم خاصة ونحن في الكويت وشهادة حق لسنا 
كتلك الدول وال نحتاج ليوم اجلمعة حتى جنتمع فيه ولكن كل 

أيام االسبوع متاحة لالجتماع وحرية التعبير ملن يريد.
ان الدعوة التي دعت لها مجاميع شبابية ونواب بأن يكون يوم 
اجلمعة املقبل جمعة الغضب عليها حتفظ من الكثير خاصة اننا 

نشعر بأن البعض يريد ان يحاكي األساليب القائمة في بعض 
الدول العربية ويقلد ذات االسلوب املتبع فما يصلح لهم ليس 

بالضرورة يصلح لنا والعكس صحيح، اننا من اشد املعارضني 
لهذه احلكومة والسلوب ادارتها للبلد وللفساد واحملسوبية 

والتخبط والترهل وضرب الدستور والتعسف في استخدام 
االغلبية البرملانية وشقها للوحدة الوطنية حملابتها فئة على 
فئة والستخدام مقدرات البلد وأمواله من اجل احلفاظ على 
كراسي رموز حكومية على حساب مستقبل االجيال، ولكن 

ارى اسلوب جمعة الغضب قد يضيع عدالة القضية التي 
يتبناها منظمو هذا االعتصام وقد يعطي للحكومة تعاطفا 

شعبيا لم تكن تتوقعه خاصة ان كثيرا من الناس ال يؤيد هذه 
االعتصامات ليس حبا في احلكومة وال تأييدا لها ولكن خوفا 

من الفتنة وما قد جتره علينا من عواقب مجهولة ال نعلم 
مداها.

قد أتفهم ان هذا االسلوب مزعج جدا للسلطة كونه يجمع 
املئات او اآلالف من املواطنني ويتكلم بعض النواب والناشطني 

بكالم الذع وقاس للحكومة ولشخص رئيس الوزراء وتنقل 
الفضائيات ووسائل االعالم اخلارجي ذلك ولعل هذا هو 

املقصود االول من هذه االجتماعات ولكن على احلكومة اذا 
ما ارادت التعامل معها ان توقف مسببات هذا االستفزاز الذي 
تشعل شرارته خاصة بعد بدعتها االخيرة بتأجيل االستجواب 
ملدة سنة كاملة وادعاء وزير الدولة وبصورة استفزازية للناس 

أن هذا هو النهج احلكومي اجلديد.
ان على احلكومة اذا ما ارادت االستقرار واالمان لهذا البلد ان 
تبتعد عن اساليبها الفاشلة في ادارة البلد وتخبطها وافتعالها 

لالزمات.

بداية، نتقدم بالدعاء الى اهلل ـ عز وجل ـ بأن يحفظ صاحب 
السمو األمير من كل سوء، قلوبنا معك يا والد اجلميع، 

نسأل اهلل جلت قدرته لك السالمة والعافية والعود احلميد، 
اللهم آمني.

> > >
ثم، عندما تشعر الشعوب املليئة باحليوية ومهارات اإلبداع 
بالعجز عن التعبير عن تلك املهارات فإنها تصاب باإلحباط، 
وإذا جنحت وسائل القمع في إبقائها صامتة حلني من الدهر 
فهذا شيء مؤقت، ال تلبث أن تنفجر غاضبة حاملا تتاح لها 

الفرصة، عندئذ ال تتوانى في االندفاع كالبركان الهادر وذلك 
على نحو ما يحدث اآلن في املنطقة العربية، وفي الكويت 

هناك قدرات إبداعية هائلة ولكنها مكبلة، بعضها بسبب 
احملبطات والبعض اآلخر اختار االنتقال إلى اخلارج للتعبير 
عن تلك القدرات وهو يشعر بالنرفزة اليومية بسبب عجزه 

عن تصدير طاقاته الى املجتمع الذي يحبه ويعيش فيه، 
والفارق في وضع الكويت عنه في البالد العربية أن منسوب 

احلرية مرتفع إلى حدود قصوى، ما جعل إحدى صحف 
بريطانيا ذات الدميوقراطية العريقة بعد نشر صور ما حدث 
في الكويت األربعاء املاضي تصف مجلسنا بـ »الطفل املدلل« 

.Spoiled Child
هذا الوصف يؤكد أن الكويت ليست امتدادا للحالة العربية 

بأي مقياس مفهوم، فليس من الالئق مبن يعمل في مؤسسة 
تشريعية ورقابية أن يقدم استجوابات متالحقة ومع ذلك 

يعتبر نفسه في بنغازي، هل يقبل عاقل مبثل هذا السلوك؟!
يقول املختصون في علم النفس عن الشاب الذي يتجه إلى 

اجلرمية: »غالبا ما يكون هذا الشاب من أصحاب الطاقات 
الكبيرة ويعاني من الفشل في التعبير عنها، لهذا السبب 
فإنهم يلجأون في الغرب لبعض املساجني للقيام بأعمال 

بطولية بسبب مهاراتهم اخلارقة التي لم يتم التنفيس عنها 
بالطريقة السليمة«، وعليه فالكويت بحاجة ماسة النطالقة 
تنموية هائلة تفتح فرص العمل واإلبداع على مصراعيها 

أمام هذه الطاقات.
كلمة أخيرة: خلطة االستجوابات أربكت اجلميع، واجلموح 
في تصوير أن »العالقة بني الكويت ودول مجلس التعاون 

مرتبكة ومتأزمة« قفزة فوق الواقع الفعلي، ما يجعل منهج 
التأزمي محاصرا داخل املجلس وخارجه، فالناس منزعجون 

متاما من التنافس على من يؤزم أكثر عبر استجوابات 
اجلملة.

نأمل في وقفة مراجعة مع النفس من قبل النواب فالنزال 
على الساحل ولم نتوغل بعد في الفوضى السياسية التي 

إن حدثت فلن ينجو أحد من شرها، واهلل خير حافظا وهو 
أرحم الراحمني.

»فستان مثير« جلوميز يسرق 
األضواء من جاسنت بيبر

شركات أسترالية تبحث عن 
مبرمجني لغات كمبيوتر قدمية

املسلمون في أسفل قائمة 
األقل دخاًل.. واليهود األكثر ثراًء

ألعاب الكمبيوتر تضعف
 القوة البدنية لألطفال

العربية: قل لي ما دينك القدر لك حجم ثروتك؟ س���ؤال 
بات يطرح بقوة في الواليات املتحدة االميركية مع اتس���اع 
الفوارق االقتصادية بش���كل الفت للنظر بني الس���كان وفقا 
النتمائه���م الديني. فاليهود هم االكثر ث���راء مقارنة بأتباع 
الديانات الرئيس���ية االخرى، أما املسلمون فيندرجون من 

ضمن الطبقات االكثر فقرا.
ويحتل اليهود االصالحي���ون قائمة االعلى دخال، حيث 
يجني 67% من االس���ر املنتمية الى هذه الطبقة أكثر من 75 
ألف دوالر في الس���نة، وفقا لدراس���ة أعدها منتدى »بيو« 
لالديان، مقارنة مع 31% فقط من س���كان الواليات املتحدة. 
وحل الهندوس في املرتبة الثانية بنسبة 65%، يليهم اليهود 

احملافظون بنسبة %57.
وعلى الطرف الس���فلي من قائمة الس���كان االكثر ثراء، 
يقبع املسلمون وش���هود يهوه واملعمدانيون، فحوالي %26 
من االسر املس���لمة يتخطى دخلها السنوي 75 ألف دوالر، 
وتتراجع هذه النس���بة الى 20% التباع الديانتني اآلخريني، 
ويبلغ عدد املسلمني في الواليات املتحدة 8.68 ماليني نسمة، 
35% منهم يقل دخله عن 30 ألف دوالر س���نويا، و16% منهم 
يتج���اوز دخلهم 100 ألف دوالر، وهذه النس���بة ترتفع الى 

دبي � ام.بي.سي.نت: سرقت الفنانة سيلينا جوميز األضواء 
م���ن حبيبها املغني الكندي جاس���تني بيبر في حفل توزيع 
جوائز »بيلبورد«، رغم حصول���ه على 6 جوائز، اذ ارتدت 

فستانا جريئا أظهر مفاتن جسدها.
وبدت جوميز فاتنة وأكبر من عمرها بكثير )18 عاما( في 
احلفل املوسيقي الذي جمع جنوم عالم الغناء، مساء األحد 

22 مايو، حسب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
ولم يس���تطع االثنان ان يخفيا مشاعرهما بعد فوز بيبر 
بهذا الكم الكبير من اجلوائز، فطبعت على شفتيه قبلة، رغم 

جلوس والدته إلى جانبهما.
وبع���د نكرانهما الوقوع في احلب ف���ي الفترة املاضية، 
فتح إعالنهما عالقتهما الرس���مية أواخر فبراير املاضي لهما 
أب���واب التعبير عن حب كل منهما لآلخر على العلن، لينفيا 

كل اإلشاعات حول انفصالهما او خيانته لها.
واختارت سيلينا فستانا أسود من دار أزياء »دولتشيه 
آند جابانا« أظهر منطقة أسفل البطن والظهر، لتعلن بارتدائه 
انتقالها كليا من ص���ورة فنانة املراهقني وبطلة ديزني الى 

فتاة كاملة األناقة والنضج.
كان االثنان ش���اركا في تقدمي بع���ض اجلوائز أيضا الى 
جانب املغنية االسترالية كايلي مينوغ، واألميركية تايلور 

سويفت وغيرهما.
وسيطر على حفل توزيع اجلوائز الى جانب بيبر، مغني 
ال���راب إمينيم ال���ذي حصل على 6 جوائ���ز ايضا. ومنحت 
املغنية بيونس���يه جائزة القرن تكرميا ألعمالها كاملة أثناء 

حياتها املهنية.

س���يدني � د.ب.أ: قالت تقارير إخبارية امس إن شركات 
استرالية تغري مبرمجي كمبيوتر متقاعدين بحزم عمل مغرية 
ألولئك الذين مازالوا يجيدون لغتي البرمجة كوبول وفورتران 

اللتني يعود تاريخهما إلى ستينيات القرن العشرين.
وقال بيتر أشيسون، رئيس شركة »بيبول بنك استراليا« 
للتوظيف في قطاع تكنولوجيا املعلومات إن الشركات وجدت 
أن ذلك أرخص لإلبقاء على استمرار عمل أجهزتها العمالقة 
القدمية عن حتديثها إلى تلك التي تستخدم لغة اجلافا ولغات 

برمجية تعتمد على اإلنترنت.
وأضاف لصحيفة »ذا أوستراليان« إن »كوبول ظلت مهمة 
جدا للبنوك وشركات الطيران وشركات املرافق واالتصاالت 
فيما يتعلق مبحركات معاجلة عملياتها األساسية، من الصعب 
رؤية إحاللها سريعا، إنها )األجهزة( ميكن أن تستمر فعليا 
مل���دة 20 أو 30 عاما«، تتجه األجور األعلى إلى أولئك الذين 
يتمتعون مبهارات دمج نظم الكمبيوتر اجلديدة مع أجهزة 

الكمبيوتر القدمية الضخمة. 

جوميز وجاسنت أثناء حفل بيلبورد

شاب كويتي ينجح في برمجة لعبة لـ »اآلي فون« 
مت حتميلها من أكثر من مليون شخص حول العالم

ويطم����ح الزنكي الى الس����فر 
إلى الواليات املتح����دة األميركية 
وااللتح����اق بجامعة س����تانفورد 
بالتحديد لدراسة برمجيات ألعاب 
الڤيديو ويقول »اود أن أكون جزءا 
من ثورة تطوي����ر ألعاب الڤيديو 
ف����ي ش����ركات كبرى مث����ل اكس 

بوكس«.
وق����ال الزنكي ان اس����رته هي 
مص����در الهام����ه ف����ي العديد من 
االفكار وفخرهم الشديد بأهدافه 
وطموحاته ليجعل في نفسه الدافع 
األكبر للمضي ف����ي تصميم مثل 
هذه التطبيقات والبرامج الذكية، 
داعيا الشباب الكويتي الى االبتكار 
وافساح املجال لطاقاتهم ومواهبهم 

ليراها العالم.

احلضاري بينها.
ومتثل القطع قيمة اثرية وفنية 
كبرى، ومن تلك القطع ما يتميز 
بجم����ال الصنع والتمي����ز الفني، 
الذهبي م����ن موقع  القن����اع  مثل 
ثاج االثري، ومكعب حجر تيماء 
املنقوش بزخ����ارف بارزة وكذلك 
اللوحة اجلدارية امللونة من موقع 
الفاو وعليها رسوم ملونة بألوان 

طبيعية جميلة.
ومن ب����ني القط����ع املعروضة 
مسالت تعود الى األلف الرابع قبل 
امليالد، تصور اشكاال آدمية منحوتة 
بأسلوب جتريدي يبرز من خالله 

املهارة والدقة في التنفيذ.
وم����ن ابرز ما قدم����ه املعرض 
قطع ترجع الى العصر احلجري، 
ومنها جرة فخارية مزدوجة الشكل 
املخروطي من نوع كان معروفا في 
بالد الرافدين )2900 قبل امليالد( 
من فترة احلضارة الدملونية، اضافة 
الى عدد من األواني املصنوعة من 
احلجر الصابون����ي. ومنحوتات 
حجرية ومنها منحوتات حجرية 
بأشكال آدمية مللوك مملكة حليان 
تشير سماتها الفنية الى عالقات 
ثقافية وتواصل حضاري مباشر بني 
شمال غرب اجلزيرة العربية ووادي 
النيل، باإلضافة الى مجموعة كبيرة 
من القطع في العصور االسالمية 

وباب تاريخي للكعبة.
املع����رض على موقع  صفحة 
http://www.scta.gov.:الهيئ����ة
sa/ant iqui t ies-museums/
archeologicalmasterpieces/pages/

.default.aspx

األلعاب على احلاسوب ولكني كنت 
اتعلم  ارغب في تطويرها فبدأت 
تطوير مواق����ع الويب وهذا األمر 
دفعني الى ان اطور بنفسي لعبة 
لآليفون خالل أسبوعني بدءا من 
الصفر بالرغ����م من انني لم املك 

مهارات برمجية سابقا«.
واشار الى انه يقوم ببرمجة هذه 
التطبيقات عبر استخدام برنامج 
لصناعة ألع����اب الڤيديو وجميع 
الرسومات الغرافيكية املستخدمة 
في ألعابه هي م����ن تصميمه وال 
يعتبر برمجة هذه األلعاب مبثابة 
مصدر دخل بالنسبة له فهو يقدم 
على هذا العمل كنوع من التحدي إذ 
انه يعرض لعبته مجانا للتنزيل 

عبر موقع أي تيونز«.

وكذل����ك دورها السياس����ي الهام، 
واآلن تشهد بعدا جديدا هو البعد 
احلضاري الذي نعكسه من خالل 
هذا املعرض الذي نسعد بتدشينه 
اليوم في سانت بطرسبيرغ وفي 
احد اكبر واهم املتاحف في العالم. 
الثقافة  من جانب����ه، قال وزي����ر 
الروسي إن املعرض يشكل فرصة 
رائعة لالطالع على اآلثار السعودية 
واملقتنيات النادرة التي تكش����ف 
تاريخ اململكة واجلزيرة العربية 
ودوره����ا التاريخي واحلضاري، 
مؤك����دا ان هذا املعرض يعد حدثا 

ثقافيا كبيرا تشهده روسيا.
ويعد متحف االرميتاج بروسيا 
احملط����ة الثالث����ة للمعرض الذي 
ص����درت موافقة خ����ادم احلرمني 
املل����ك عب����داهلل بن  الش����ريفني 
عبدالعزي����ز على انتقاله الى عدد 
من امل����دن االوروبية واالميركية، 
وذلك بعد متحف اللوڤر بباريس 
الذي اختت����م فيه املعرض في 27 
سبتمبر 2010 ومؤسسة الكاشيا في 
اسبانيا التي اختتم فيها املعرض 

في 20 نوفمبر املاضي.
وتعك����س القط����ع املعروضة 
املشاركة الفاعلة إلنسان اجلزيرة 
العربية عب����ر العصور في صنع 
التاري����خ االنس����اني، ودوره في 
االقتصاد العامل����ي عبر العصور، 
والتأثير ف����ي احلضارات انطالقا 
املميز  املوق����ع اجلغراف����ي  م����ن 
الت����ي كانت  العربية  للجزي����رة 
محورا رئيسيا في مجال العالقات 
السلمية والثقافية واالقتصادية بني 
الشرق والغرب، وجسرا للتواصل 

الكوي����ت � كونا: جنح مخترع 
كويتي ال يتع����دى عمره 15 عاما 
الهاتف  في برمجة لعبة جله����از 
»اآلي ف����ون« مت حتميلها من قبل 
أكث����ر من مليون ش����خص حول 
العال����م وحتتل املرتبة األولى في 
قائمة البرامج املجانية في »األبل 

ستور«. 
الكويت����ي  ويع����د املخت����رع 
عبدالرحم����ن الزنك����ي ه����و أحد 
أصغر املبرمجني في العالم الجهزة 
االيفون ومت تكرميه من قبل جمعية 
املهندسني الكويتية واالحتاد الدولي 

للمنظمات الهندسية.
يذك����ر ان ما جذب االنتباه الى 
الزنكي هو اس����تخدامه  املخترع 
الذكي لبرامج حديثة لصناعة العاب 
الڤيديو وبرمجة هذه التطبيقات 
وما أض����اف اليها م����ن تصميمه 

الرسومات الغرافيكية.
الزنك����ي لوكالة االنباء  وقال 
الكويتية )كون����ا( اليوم ان أبرز 
ابتكاراته برنامج لتطبيق »ألعاب« 
جلهاز الهاتف اآليفون مت تنزيله من 
قبل أكثر من مليون مستخدم وذلك 
باس����تخدام مهارات تقنية مميزة 
ف����ي البرمجيات حي����ث تضمنت 
اعداد تطبيق����ات ألحدث الهواتف 

الذكية.
واضاف الزنكي انه حسب آخر 
احصائية ملوقع الشركة املسوقة 
لهذا التطبيق مت تنزيل البرنامج 
الترفيه����ي من قبل مس����تخدمني 
حول العالم والذين أشادوا مبتعة 
استخدام البرنامج وقام بتحميله 

ماليني االشخاص.
وقال »عندما كنت في احلادية 
عش����رة من عمري كنت من هواة 

اس����تضاف متحف االرميتاج 
في مدينة س����انت بطرس����بيرغ 
بروسيا بالتعاون مع الهيئة العامة 
للسياحة واآلثار السعودية حاليا 
معرض روائع آثار اململكة العربية 
السعودية على مر العصور، والذي 
افتتحه صاحب السمو امللكي االمير 
سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز 
العامة للس����ياحة  الهيئة  رئيس 
الثقافة الروس����ي  واآلثار ووزير 
الكسندر افدييف االثنني 16 مايو 

ويستمر ألربعة اشهر.
ويحوي املعرض في محطته 
الثالثة مبتح����ف االرميتاج 347 
قطعة اثرية، من القطع املعروضة 
في املتحف الوطني في الرياض، 
ومتحف جامعة امللك سعود ودارة 
امللك عبدالعزيز، وعددا من متاحف 
اململكة املختلفة، اضافة الى قطع 
عثر عليها في التنقيبات االثرية 
احلديث����ة. وتغطي قطع املعرض 
الفت����رة الت����ي متتد م����ن العصر 
احلج����ري القدمي )مليون س����نة 
قب����ل امليالد( وحتى عصر الدولة 
السعودية. ويشهد املعرض الذي 
يحظى باهتمام إعالمي روسي بإقبال 
كبير من اجلمه����ور واملختصني، 
خاصة أنه أول معرض يقام بهذا 
احلجم في متحف االرميتاج عن آثار 
منطقة اجلزيرة العربية، كما انه 
يحوي قطعا أثرية تعرض للمرة 
األولى خارج اململكة يعود تاريخ 

بعضها ألكثر من مليون سنة.
وقد أكد األمير سلطان بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود في كلمته في 
حفل افتتاح املعرض ان استضافة 
روسيا ومتحف االرميتاج بشهرته 
العاملية الواسعة ملعرض »روائع 
الس����عودية  العربية  آثار اململكة 
عبر العصور« ميثل محطة هامة 
الروسي وزوار  لتعريف الشعب 
اململكة  العامل����ي بتاريخ  املتحف 
وبعدها احلضاري، مشيرا الى ان 
للمعرض رسالة رئيسية تتجسد 
في ان اململكة ليست طارئة على 
التي تتبوؤها  التاريخ واملكان����ة 
الي����وم سياس����يا واقتصاديا هي 
امتداد إلرث حضاري عريق، وهي 
بلد متنوع احلضارات حيث كان 
واليزال وسوف يستمر بإذن اهلل 
تعالى منطلقا للمبادرات االنسانية 
واحلضارية. وأشار الى ان اململكة 
عرفت بأبعادها االسالمية من خالل 
احتضانه����ا للحرمني الش����ريفني 
ودورها ومكانتها االسالمية، كما 
البارز  عرفت ببعدها االقتصادي 
كأكبر مصدر للنف����ط في العالم، 

املخترع الكويتي عبدالرحمن الزنكي

األمير سلطان بن سلمان يشارك في افتتاح املعرض

وسط اهتمام رسمي وإعالمي روسي

السعودية تعرض 347 قطعة أثرية في متحف األرميتاج بروسيا

شاشة زجاجية منحنية لهاتف »iPhone« اجلديد
نيويورك � س����ي.ان.ان: قالت 
تقارير متابعة للشائعات التي تدور 
في احلقل التقني ان شركة »آبل« 
تخطط لتقدمي هاتف »iPhone« من 
اجلي����ل اخلامس في حلة جديدة، 
وذلك م����ن خالل إدخ����ال عنصر 
الزجاج املنحني في الشاشة العاملة 
باللمس، وذلك في خطوة تتوقع 
الش����ركة ان يكون لها أثر إيجابي 

بني املستهلكني.

ونقل موقع »ديجي تاميز« عن 
»مصادر في قطاع االتصاالت« لم 
يكشف هويتها أن »آبل« اشترت 
بالفعل ما بني 200 و300 آلة لقطع 
الزجاج بص����ورة منحنية، وذلك 
بعدما ترددت كبرى شركات تصنيع 
الزجاج ف����ي اإلقدام على اخلطوة 

نظرا للتكلفة الباهظة للعملية.
وبحس����ب املصادر، فإن آالت 
القط����ع باتت في مصنع التجميع 

اخل����اص ب� »آبل«، وان الش����ركة 
العمالق����ة تخط����ط إلدخالها في 
اخلدمة وفق جدول زمني يتحدد مع 
 iPhone« دخول الطلب على انتاج

5« مستويات جيدة.
وحول أس����باب القرار، ذكرت 
املصادر ان الشركة ترغب في ان 
يكون منتجها اجلديد من الهاتف 
املعايير،  الذك����ي وف����ق أفض����ل 
 »S خاصة ان جهاز »نيكس����وس

الذي طرحته منافستها »غوغل« 
في ديسمبر املاضي يحتوي على 

شاشة منحنية.
اما املي����زة الثانية فهي إضافة 
املزيد م����ن املرونة املريحة لألذن 
أثناء التحدث على الهاتف، اذ تساعد 
االنحناءة املوجودة في الزجاج على 
حتسني وضعية التحدث، وذلك رغم 
ان الشركة تنصح دائما باستخدام 

سماعات األذن.

املعرض يحوي قطعًا 
تعود ملليون سنة

وبابًا تاريخيًا
للكعبة املشرفة

لعبته حتتل املرتبة 
األولى في قائمة 
البرامج املجانية

في »األبل ستور«

صحتك

العربية: من جيل إلى جيل يفقد األطفال كتال عضلية 
ويصبحون أضعف وغير قادرين على القيام بتمارين 

جسدية كانت بالنسبة إلى اجليل السابق بسيطة جدا. هي 
مشكلة يعزوها باحثون إلى استبدال األنشطة اخلارجية 

بألعاب ڤيديو وكمبيوتر.
 وبالتالي يخسر األطفال قوتهم البدنية وذلك بسبب 

قضائهم مزيدا من الوقت داخل املنزل وانهماكهم في ألعاب 
كمبيوتر بدل األلعاب التي تستدعي قوة بدنية كالركض 

وتسلق األشجار والتدلي من القضبان.
 هذا استنتاج الحظته دراسات عدة، غير أن آخرها نشر 
في مجلة acta paediatrica ركز على أمر خطير أال وهو 

أن أطفال اجليل السابق واجليل احلالي الذين متت مقارنة 
قوتهم البدنية يتمتعون مبعدالت أوزان واحدة، ولكن واقع 

أن اجليل اجلديد غير قادر على القيام باملهمات البدنية 
ذاتها هو إشارة إلى أن معدل الدهون عند اجليل اجلديد 
يزيد عليه عند اجليل السابق. وهو أمر له نتائج خطيرة 

على صحتهم في املستقبل.
 ESSEX وقارن باحثون وخبراء رياضيون من جامعة 

البريطانية القوة البدنية لدى مجموعتني من األوالد، كل 
مجموعة تضم أكثر من 300 طفل. أوالد املجموعة األولى 

كانوا يبلغون 10 سنوات عام 98. فيما كان يبلغ أوالد 
املجموعة الثانية 10 سنوات عام 2008.

 والحظ الباحثون أنه خالل عقد من الزمن قل عدد 
حركات شد املعدة عند أطفال العشر سنوات بنسبة %27. 

وانخفضت قوة الذراعني 26%. وقوة القبضة 7%. بينما 
كان واحد من كل 10 أوالد قادرا على رفع وزنه متدليا من 

القضيب عام 98. لم يتمكن من القيام بذلك سوى واحد 
من كل 20 ولد عام 2008. وأكثر ما أقلق الباحثني هو متتع 

أوالد املجموعتني باألوزان نفسها، ما يعني أن أطفال اجليل 
اجلديد تزيد لديهم كتل الدهون مقابل كتل العضالت. وهو 

واقع يرى اخلبراء أنه سوف يسوء أكثر فأكثر مع زيادة 
الوقت الذي يقضيه األوالد مع ألعاب الكمبيوتر والڤيديو.


