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»األغذية العاملي« يتعاون مع الفنان سامي يوسف 

إلغاثة منكوبي اجلفاف بالقرن األفريقي 

ميشيل تقرأ القصص املصورة مبستشفى أطفال!

أصغر حوض سمك في العالم

Sade حتيي وفرقتها حفاًل في اإلمارات

اإلعدام لسفاح سطيف الذي ذبح والديه وشقيقته

مغربي يحتجز عجوزًا عمرها 110 سنوات 
ويغتصبها بوحشية

دفاع »متحرش« بدبي: أصيب باإلجهاد.. 
فلمس صدرها باملصعد

وكاالت: نظرت محكمة اجلنايات لدى مجلس 
قضاء سطيف اجلزائرية في أخطر جرمية قتل 
هزت كيان السطايفية، خاصة سكان حي داالس 
الراقي واملتعلقة بجرمية قتل التي اقترفها الشاب 
)س.س( ببرودة أعصاب في حق والديه وشقيقته، 
فيما جنا أخواه بأعجوبة من املوت، حيث وجهت 
له 3 تهم خطيرة وهي قتل األصول لقتله والديه،  
القتل العمدي مع سبق اإلصرار والترصد في حق 

أخته والترصد ومحاولة القتل العمدي.
 تعود وقائع القضية إلى ما قبل سنتني، حينما 
أق���دم اجلاني أواخر 2009، على ارتكاب جرمية 
شنعاء في حق والدته وأخته بواسطة قضيب 
حديدي، على مستوى مرآب املنزل الكائن بحي 
داالس الشطر األول، ليصعد بعدها إلى الطابق 
العلوي ويقوم بتوجيه ضربات قاتلة على مستوى 
الرأس لوالده املريض، قبل أن يغلق عليه الباب، 
تاركا إياه غارقا في بركة من الدماء، كما حاول 
استدراج شقيقه )س.ع( الذي كان متواجدا على 
مستوى حي 600 مسكن، مطالبا إياه باحلضور 

الفوري إلى املنزل.
ومبج���رد تخطيه عتبة البي���ت، انهال عليه 
بالضرب املبرح بقضيب على مستوى الرأس، 
حيث لم يستفق من غيبوبته إال بعد 15 يوما بقاعة 
اإلنعاش مبستشفى سطيف، كما واصل خطته 

بانتظار أخيه )و.س(، في حدود الرابعة والنصف، 
حيث جنا بأعجوبة من محاولة التصفية.

ولم يتوقف عند ذلك احلد، بل تنقل رغم ما 
اقترف���ه في حق أفراد عائلت���ه إلى بجاية، عبر 
س���يارة فورد في حدود الثامنة ليال، وعاد في 
نف���س الليلة الى ان مت توقيفه من طرف أعوان 

األمن الوطني بحي فرماتو.
 خالل اجللس���ة التي عرفت حضورا قياسيا 
للمواطنني، إلى جانب 20 ش���اهدا، أنكر املتهم 
كل التصريح���ات التي أدلى به���ا خالل مراحل 
التحقيق األمني، واعترافاته لدى مثوله أمام وكيل 
اجلمهورية مبحكمة سطيف، متهما ذات اجلهات 
بس���وء املعاملة وتعرضه إلى الضرب للضغط 
عليه، مؤكدا ان���ه ارتاح فقط لقاضي التحقيق. 
الش���هود من جهتهم أدلوا جميعا بتصريحات 
مطابقة، ملا جاء في مراحل التحقيق حس���ب ما 

عايشوه خالل وقوع اجلرمية.
ومن األسباب التي تطرق إلى ارتكابه اجلرمية 
هو س���وء معاملة والده له بع���د رفضه منحه 
األموال للهجرة إل���ى ليبيا واتهام والدته حتى 
في ش���رفها،  وبعد االستماع إلى الشهود طالب 
ممثل النيابة العامة بتس���ليط عقوبة اإلعدام،  
وبعد املداوالت نطقت احملكمة بحكمها القاضي 

بإعدام اجلاني . 

الرباط � وكاالت: ألقت الش����رطة املغربية القبض 
على شاب عشريني احتجز امرأة عجوزا 110 سنوات 
ملدة 5 س����اعات، وهتك عرضها واغتصبها بوحشية 
دون مراعاة لس����نها. وكان خبر احتجاز املتهم )26 
عاما( للعجوز قد فجر حالة من االس����تياء الشعبي 

اهتز لها ال����رأي العام احمللي باملغرب، حتى وصلت 
معلومات للش����رطة احمللية مب����كان احتجاز املتهم 
لضحيته، فباشرت حترياتها األولية التي أفضت في 
اليوم التالي الى القاء القبض على املتهم، وأحالته الى 

احملاكمة، حسب صحيفة »الشعب« املغربية.

دبي � وكاالت: اتهمت ربة منزل � عربية اجلنسية � 
مهندسا بهتك عرضها داخل مصعد كهربائي في دبي، 

حيث قالت إنه أمسكها بكلتا يديه من صدرها.
في املقابل، دافع محامي املتهم قائال إن موكله ملس 
صدر ربة املن����زل، وأنه كان خارجا من ناد رياضي، 

ومصابا بحالة »دواخ«، نظرا لإلجهاد البدني.
ولف����ت إلى أنه »تصرف دون قصد، بل كان يريد 
االستناد على شخص لفقدانه توازنه«، مطالبا ببراءة 
املتهم مما نس����ب إليه، بحسب صحيفة اإلمارات اول 

من امس. ودلل احملامي على قوله بأن »املصعد كان 
فيه خمس نساء، ولو كان يرغب في ارتكاب فعل كهذا 
النتظر حتى ينفرد بها«. وتابع »رغم س����ماع املتهم 
ص����راخ املجني عليها ومن معها، إال أنه لم يهرب من 
البناية، فلو أنه كان قاصدا لهرب بعد افتضاح أمره، 
لكنه نزل إلى الطابق األرضي وجلس أمام اجلميع في 

االستقبال ليشرب املاء كونه فاقدا لتوازنه«.
وحددت محكمة جنايات دبي يوم 26 ديس����مبر 

موعدا للحكم في الدعوى.

األفريقي.
وذكر برنامج االغذية العاملي 
في بيان وزعه مكتبه بالقاهرة أن 
سامي يوسف انتهى من تسجيل 
أغنيته اجلديدة بعنوان »الوعود 
املنسية« التي يعتزم إطالقها في 
األي���ام القليلة املقبلة كجزء من 
حملة توعية جماهيرية كبيرة 
تسلط الضوء على كارثة املجاعة 
التي تضرب الصومال واملناطق 
املجاورة.وتهدف احلملة إلى جمع 
تبرعات لدعم جهود اإلغاثة في 
املناطق التي تشهد أسوأ كارثة 
جفاف منذ 60 عاما.وانضم سامي 
يوسف وهو مغن وملحن بريطاني 
أخيرا لبرنام���ج األغذية العاملي 
بوصفه شريكا للبرنامج، حيث 
س���يزور دبي مطلع العام املقبل 
ليقدم أغنيته اجلديدة وبعضا من 
أشهر أغانيه دعما لهذه القضية 
اإلنسانية، حيث سيتم اإلعالن عن 

موعد احلفل ومكانه قريبا.

سمك في العالم حيث ان مساحة 
احلوض 30×24ملم، ورغم صغر 
حجمه اال انه يوجد بداخله نفس 
ما بداخ���ل األحواض الكبيرة. 
وقامت اناتولي بتجميع أدوات 
وخامات صغيرة، حيث جمعت 
احلجارة الصغيرة واألعشاب 
البحري���ة الصغيرة على مدار 
اسبوعني كاملني تبحث عنهما، 
ثم وضعت األحجار الصغيرة 
جدا واألعشاب البحرية في هذا 

اخلوض املتناهي الصغر.
وأتت اناتولي بأسماك ايضا 
متناهية الصغر بعد معاناة في 
البحث وم���أت احلوض ب� 10 
ملم من املاء من خالل التقطير 
واستعانت بفلتر صغير لتنقية 
املياه لتوفير جو صحي للسمك 
ليخرج في النهاية أصغر حوض 

سمك في العالم.

في جزيرة »ياس« باإلمارات.
فرق����ة »Sade« التي أنش����ئت 
في العام 1983 تق����دم مزيجا من 
موسيقى اجلاز، والسول، واآلر آند 
بي، علما انها من الفرق القالئل التي 
استطاعت البقاء على الساحة الفنية 
ملدة 28 عاما.حفل فرقة »Sade« في 
اإلمارات يأتي بعد تقدميها جلولة 
فني����ة ناجحة في أوروبا وأميركا 
الش����مالية والالتينية، فضال عن 
اس����تراليا. وعن عمله����م األخير 
»Soldier Of Love«  الص����ادر في 
الكثير  العام 2010 واحتوى على 
من األغنيات احلزينة، تقول املغنية 
Sade Adu: »التعام����ل اجليد مع 
احلزن يجلب السعادة، إذ يساعدك 
على التطهر وترك ما يحزنك وراك، 
فأحيانا األغاني السعيدة جتعلك 
تشعر بالسوء، أنا لست مكتئبة 
لكن لدي ميول تدفعني نحو احلزن 

والسوداوية«.

القاهرة � أ.ش.أ: أعلن الفنان 
سامي يوسف عن تبرعه بعائدات 
أغنيته اجلديدة لصالح برنامج 
التابع لأمم  العامل���ي  األغذي���ة 
املتح���دة، وذلك للمس���اهمة في 
اجله���ود اإلنس���انية املبذول���ة 
إلغاثة منكوبي اجلفاف في القرن 

وكاالت: تعشق السيبيرية 
املتناهية  اناتول���ي األش���ياء 
الصغر، حيث تهوى جمع كل 
ما هو دقيق املس���احة لتحول 
منه حتفة فنية رائعة، وقامت 
اناتولي بتصميم أصغر حوض 

لندن � إيالف: يحظى اجلمهور 
العربي بفرصة نادرة اليوم، إذ تقدم 
 Sade Adu املغنية النيجيرية األصل
والفرقة التي س����ميت على اسمها 
وتضم الثالثي ستيوارت ماثيومان، 
وبول دمنان، واندرو هال، حفال فنيا 

نيويورك � وكاالت: التف أطفال 
في واشنطن حول ميشيل أوباما التي 
أخذت تقرأ لهم القصص املصورة 
أثناء زيارتها للمركز الطبي القومي 
لأطفال حيث جلست بجانب بابا 
نويل مبناسبة عيد امليالد.وتساءلت 
ميش����يل: هل اجلميع سعداء؟ ثم 
بدأت في رواية القصص، واستجابت 
لطلب بوص����ف التقاليد العائلية 
ألوباما ف����ي البيت األبيض، قالت 
انه يحب الفطائ����ر باخلضروات 
واللحم، وقالت ان فيلمها املفضل 
في عيد امليالد سيكون ل� »جيمي 
ستيوارت«. وفي ختام زيارتها قالت 
ميشيل: »أريد حقا لكل األطفال ان 
يكبروا بصحة جي����دة مع فرص 

حلياة طيبة«.

سامي يوسف

ميشيل أوباما مع بابا نويل

أصغر حوض سمك

ساد 

غوغل تقدم 40 مليون دوالر 
ملكافحة العبودية احلديثة 

غاغا.. املغنية األكثر كسبًا للمال 

تدمير محطة »فوكوشيما« النووية 
في اليابان يتطلب 40 سنة

»آي فون 3 جي إس« لم ميت

سان فرانسيسكو � أ.ف.پ: ستتبرع شركة غوغل 
مببلغ 40 ملي����ون دوالر الى جمعيات تعنى مبكافحة 
العبودية احلديثة ولتأمني التعليم والتربية لنساء عبر 

العالم على ما اعلنت املجموعة األميركية العمالقة.
واوضحت شونا بروان نائبة رئيسة »غوغل.اورغ« 
وهي فرع الشركة لأعمال اخليرية ان »العبودية احلديثة 
صناعة تدر مليارات الدوالرات وحتطم حياة 27 مليون 
ش����خص. اننا منول عددا م����ن املجموعات التي تكافح 

هذه املشكلة«.

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: تصدرت املغنية األميركية 
ليدي غاغا الئحة املغنيات األكثر كسبا للمال في العالم 
بحس����ب مجلة )فوربس( األميركية بعد أن حققت 90 
ملي����ون دوالر العام املاضي. وحلت في املرتبة الثانية 
بفارق كبير بعد ليدي غاغا املغنية الشابة تايلر سويفت 
الت����ي حققت 45 مليون دوالر تليها في املرتبة الثالثة 
املغنية كيتي بيري مع 44 مليون دوالر. وجاءت املغنية 
بيونس����يه في املرتبة الرابعة بحسب تصنيف مجلة 
)فوربس( التي قالت إنها حققت 35 مليون دوالر تليها 
ريهان����ا 29 مليون وبين����ك 22 مليون وكاري أندروود 

20 مليون.
وحلت املغنية سيلني ديون في املرتبة الثامنة مع 
19 مليون دوالر بفضل عائدات استعراضها الناجح في 
الس فيغاس تليها النجمة البريطانية أديل مع 18 مليون 

دوالر بعد أن حققت جناحا عامليا في السنة األخيرة.

طوكيو � يو.بي.اي: ذكرت احلكومة اليابانية والشركة 
املشغلة حملطة »فوكوشيما« املتضررة بالزلزال والتسونامي 
اللذين ضربا البالد في مارس املاضي ان تدمير املفاعالت 
املتضررة في هذه احملطة سيستغرق 40 سنة. وافادت 
هيئة االذاعة البريطانية ان احلكومة في اليابان والشركة 
املشغلة للمحطة النووية تتوقع ان يتطلب تدمير املفاعالت 
ال� 4 نحو 40 سنة. وحصلت على اجلدول الزمني الذي 
وضع لتنفيذ هذه املهمة ووضعته وزارة الصناعة وشركة 
»طوكيو للطاق����ة الكهربائية )تيبكو( بناء على تقرير 
صادر عن جلنة الطاقة الذرية احلكومية. ويقضي اجلدول 
الزمني أن تبدأ اخلطة بإزالة قضبان الوقود من احواض 
الوقود املستنفد في مباني 4 مفاعالت خالل سنتني بدءا 
باملفاع����ل رقم 4، ويخزن الوق����ود مؤقتا داخل املباني. 
كما تقضي اخلطة بإزالة الوقود الذائب داخل املفاعالت 
رقم 1 و2 و3 خالل 25 س����نة وعندها يبدأ تهدمي مباني 
املفاعالت. وتهدف الوزارة و»تيبكو« الى تدمير املباني 

بكاملها خالل 40 سنة.

كاليفورنيا � أ.ش.أ: ال تزال شركة »أبل« األميركية 
العمالقة حتافظ على مستوى إنتاجها العالي من هاتفها 
الذكي »آي فون 3 ج����ي إس«، الذي قدمته منذ عامني، 
وفقا لبعض املعلومات التي كشف عنها مؤخرا من قبل 
بعض املصادر في آسيا. وذكرت مجلة »ديجي تاميز« 
اإللكترونية، نقال كالعادة عن مصادرها داخل سلسلة 
إمدادات »أبل«، أن ش����ركة »أب����ل« طلبت نحو مليوني 
وحدة من هواتف »آي فون 3 جي إس« لهذا الربع املالي، 
و4.1 – 6.1 ماليني وح����دة أخرى للربع األول من العام 
املقبل. كما نشرت املجلة معلومات أخرى حول إنتاج 
الش����ركة من هواتف »آي فون 4« ذات نظام االتصاالت 
»تعدد الوصول باستخدام تقسيم الشيفرة« املعروف 
اختصارا ب� »س����ي دي إم أيه«، حيث سترسل سلسلة 
اإلمدادات لش����ركة »ابل« بني 800 ألف ومليون وحدة 
خالل ربع العطالت، ومن 500 ألف إلى 600 ألف وحدة 

خالل الربع الذي يليه.
ومن املتوقع أن تظل الطلبات على هاتف »آي فون 3 
جي إس« في ارتفاع، خاصة بعد أن أصبح أول هواتف 
»أب����ل« التي تقدم مجانا في عق����ود مزودي االتصاالت 

األميركية.

..وشركة أميركية تطرح غطاء 
يحول »آي فون« إلى كاميرا رياضية

طرحت ش����ركة »Optrix« األميركية املتخصصة في 
تصميم أغطية كاميرات الڤيديو الرياضية، ومقرها مدينة 
»أوستني« بوالية تكساس، غطاء جديدا صمم خصيصا 
لهاتفي »آي فون 4« و»آي فون 4 إس« وكذلك ل� »آي بود 
تاتش«، يقوم بتحويل كاميرا الهاتف إلى كاميرا رياضية، 

.»Optrix-HD« يحمل اسم
وبالرغم من وجود العديد من هذا النوع من الكاميرات 
 GoPro« ذا بجودة عالية ودقة فائقة باألسواق، مثل كاميرا
Hreo HD« على سبيل املثال، التي تتميز بتصوير بزاوية 
170 درجة ومزودة بصندوق أو غطاء للحماية ضد املاء 
والصدمات، فإن املنتج الذي نحن بصدده اآلن يتسم بأنه 
غطاء وكاميرا في آن واحد، باإلضافة إلى سعره املنخفض 
الذي يصل الى قرابة 80 دوالرا، وبذلك هو أرخص بكثير 
من 240 دوالرا س����عر مثل هذا النوع من الكاميرات في 
األسواق، وبذلك فهو يوفر ثالث سمات معا وهي السعر 
املنخفض، واحلماية للهاتف من املاء والصدمات، وقدرته 
على حتويل كاميرا الهاتف إل����ى كاميرا رياضية تقوم 
بتسجيل أحلى وأفضل اللقطات بدقة 1080 بيكسل في 

جميع البيئات املمكنة.

الكاميرا الرياضية

جدل في املغرب بعد نشر صحيفة أسبوعية 
حتقيقًا عن »فضائح احملجبات«

4 قتلى في إطالق نار داخل محكمة في باكستان
إسالم آباد � يو.بي.آي: قتل 4 أشخاص في إطالق 
نار وق����ع اخلميس داخل محكمة ف����ي منطقة بيمبر 
الباكس����تانية. ونقلت قناة »دنيا نيوز« الباكستانية 
عن الش����رطة قولها ان بعض األشخاص فتحوا النار 
على خصوم ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص فيما كان 7 

آخرون ميثلون أمام احملكمة في منطقة بيمبر في آزاد 
كشمير الباكستانية.

وسادت حالة من الذعر واحتج سكان املنطقة على 
انعدام األمن في مبنى احملكمة. وأعلنت حالة طوارئ 

في مستشفى املدينة بعد احلادث.

على صفحات »فيسبوك« و»تويتر« 
وغيرهما، أن هذه اجلريدة ال تعدو 
أن تكون من »الصحافة الصفراء« 
التي تنبش في الفضائح وأعراض 
الناس، كما أنها لم تقدم جديدا، ولم 
حتقق أي سبق صحافي، ألن أغلب 
ما نشر أشياء معروفة لدى القاصي 
والداني، وتوجد في مواقع اإلنترنت 
التي حتف����ل بصور محجبات من 
مختلف البلدان العربية، وهن في 

مشاهد مشبوهة وغير الئقة.

في اإلنترنت، أو بأعمال الس����رقة 
وتهريب املخ����درات، وفق ما جاء 

في الصحيفة املذكورة.
وتناول امللف، الذي أعده مدير 
اجلريدة حامت قسيمي، من ضمن 
ما تناوله قص����ة طبيبة محجبة 
تخلت عن مهنتها لتشتغل في »أقدم 
مهنة في العالم« بسبب نفسيتها 
املتأثرة باغتصاب سابق تعرضت 
له، وأيضا حكاية محجبة حتترف 
السرقة، وأخرى مت ضبطها وهي 
تق����وم بتهريب احلش����يش، فيما 
إما  الرذيلة،  ف����ي  أخريات وقعن 
مبحض إرادتهن أو بداعي الرغبة 

في املال.
والقى هذا العدد، الذي يصدر 
في س����ياق وصول حزب إسالمي 
لقي����ادة احلكوم����ة ألول مرة في 
الكثير من اجلدل  تاريخ املغرب، 
والنقاش بخصوص مضامني ملف 
»فضائح احملجب����ات«، والصور 
التي مت نشرها لفتيات محجبات 
أغلبهن عربيات في أوضاع مخلة 
باألخالق واآلداب. واعتبر املنتقدون 
أن ما نشرته الصحيفة األسبوعية 
مجرد محاولة فاشلة إلحداث فرقعة 
إعالمي����ة بغية حصد ش����يء من 
الشهرة واإلثارة الصحافية، فيما 
رأى فيه البعض اآلخر حرية في 
التعبير، ال ينبغي الوقوف ضدها، 
وأيضا فرصة مواتية لتجريب سعة 
صدر اإلس����الميني.ورأى معلقون 

الرباط � العربي����ة: أثار العدد 
األخير من الصحيفة األسبوعية 
املغربية »الب����الد اجلديدة« جدال 
كبي����را، وردود فعل واس����عة في 
أوساط مرتادي منتديات اإلنترنت 
واملواقع االجتماعية في اإلنترنت 
مثل »فيسبوك« و»تويتر«، بسبب 
تضمنه مللف يعرض ما س����مته 
اجلريدة »فضائح« احملجبات في 
املجتمع، األمر الذي دفع الكثيرين 
بنعت األسبوعية باجلريدة الصفراء 
التي تبحث عن اإلثارة وتس����عى 

للشهرة السهلة.
وفي املقابل، يعتبر مدير اجلريدة 
حامت قسيمي أنه ال يرمي من وراء 
العدد األخير لصحيفته إلى أي إثارة 
مجانية ورخيص����ة، بقدر ما هو 
عمل إعالمي صرف يرتكز على نقل 
الواقع الذي ال ميكن إنكاره، كاشفا 
عبر حائطه اخلاص في فيسبوك 
عن أنه تلقى أخيرا مكاملة هاتفية 
من مجهول، ينصح����ه بأن يأخذ 

حذره لكون »حياته مهددة«.
وعرض����ت جري����دة »الب����الد 
اجلديدة« في عددها الثالث، املطروح 
حاليا في األسواق، مجموعة صور، 
أغلبه����ا مأخ����وذ م����ن اإلنترنت، 
مصحوبة بأخبار وتعليقات عن 
فتيات ونس����اء محجبات تورطن 
في »فضائح مثيرة«، تتعلق بإقامة 
عالقات غير ش����رعية مت كشفها 
حامت قسيميعبر مقاطع بثتها مواقع ش����هيرة 

واشنطن ـ يو.بي.آي: غالبا ما يشتكي الناس من 
شعر اجلسد ويعملون على إزالته ويبتدعون 
أحدث الوسائل لهذه الغاية لكن دراسة جديدة 
أظهرت أنه مفيد فمن يكثف لديهم الشعر هم 

األفضل في اكتشاف حشرات بق الفراش التي 
تتغذى على الدم خصوصا أثناء النوم.

ونقل موقع )اليف ساينس( العلمي األميركي عن 
الباحث املسؤول عن الدراسة في جامعة )شيفيلد( 
البريطانية مايكل سيفا جوثي قوله »قدمت فريقا 

للبحث من أجل فهم بيولوجيا احلشرات التي 
تتغذى على الدم.. هدفنا إيجاد طرق للسيطرة 
على هذه احلشرات بشكل فعال وبالتالي منع 

انتشار األمراض عبرها«.
وجمع الباحثون 25 طالبا جامعيا متطوعا عبر 

موقع التواصل االجتماعي )فيسبوك( وحلقوا لهم 
بقعة من الشعر على أذرعهم وراقبوا بعدها املدة 
التي استغرقها املتطوعون الكتشاف حشرات بق 
الفراش التي وضعت على أذرعهم والوقت الذي 

استغرقته هذه احلشرات إليجاد مكان تتغذى منه.
ووجد العلماء أن شعر اجلسد يساعد األشخاص 

بشكل ملحوظ على اكتشاف بق الفراش وتبني أن 
املشاركني أحسوا بالبق في املناطق التي يتواجد 
فيها شعر على الذراع بشكل أسرع من املناطق 

احمللوقة.

نيويورك ـ أ.ش.أ: أظهرت دراسة طبية أن دائرة 
النوم واالستيقاظ للمسنات ومستوى النشاط 

احلركي بينهن قد يؤثر سلبا على فرص إصابتهم 
بخرف الشيخوخة.

فقد وجد الباحثون أن املسنات الالتي تعانني 
من اضطراب في ساعتهن البيولوجية عرضة 
للشيخوخة، باملقارنة باملسنات الالتي يتمتعن 
بانتظام ساعتهن البيولوجية وميارسن نشاط 

حركي ورياضي يومي بصورة منتظمة.
كانت الدراسات السابقة قد أشارت إلى أن للساعة 

البيولوجية تأثيرا على نشاط املخ ونشاطه 
ووظائفه وقدرة خالياه على العمل بصورة 

طبيعية.
ويرى الباحثون أن هذه احلقائق العلمية اجلديدة 

تلقى الضوء على أهمية التدخل املبكر لتالفى 
اآلثار السلبية خللل الساعة البيولوجية وذلك عن 

طريق االنتظام في ممارسة الرياضة والنشاط 
احلركي مع زيادة معدالت التعرض ألشعة الشمس 

والضوء لتنظيم آلية عمل الساعة البيولوجية 
لتحسني القدرات اإلدراكية والذهنية بني املسنات.

صحتك

شعر اجلسد الكثيف.. مفيد 

الساعة البيولوجية للمرأة تؤثر على مخاطر تعرضها للخرف


