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ودول اخللي����ج تعط����ي أهمية 
قصوى للح����دث، باعتباره من 
أهم الوسائل لكسب رضا روادها 
ومنحهم أكبر قدر من الرفاهية 
والتمي����ز واخلصوصية، مما 
ينعكس إيجابيا على استثماراتها. 
وبني أن 18 دول����ة تتنافس في 
مع����رض الفن����ادق والتعبئة 
من خالل أكثر من 350 ش����ركة 

طهاة يتنافسون في »توب شيف« بالسعودية
ومصنعا متخصصا في قطاع 
الفن����ادق والتعبئة والتغليف، 

محلية ودولية.

ج����دة � وكاالت: تتناف����س 
مجموعة من أمهر الطهاة العامليني 
في مسابقة »توب شيف« التي 
تنظم عل����ى هام����ش معرض 
املأك����والت والفنادق والضيافة 
واإلعداد والتعبئة السعودي، 
مبركز جدة الدولي للمنتديات 
والفعاليات األحد املقبل، وتستمر 
ملدة ثالثة أي����ام جتري خاللها 
تصفية املتس����ابقني للوصول 
إلى أفضل شيف. وأوضح نائب 
رئيس شركة احلارثي للمعارض 
وليد واكد أن املس����ابقة تشهد 
اهتماما كبيرا من فنادق اململكة 
ودول اخلليج والعالم من خالل 
منافسة قوية بني كوكبة من أمهر 
 Top Chef �طهاة العالم من فئة ال
البتكار أفضل األطباق وتقدميها 
بشكل فني جميل. كما يتسابق 
املتنافسون على استعراض أهم 
فنون تزيني املائدة بالتعاون مع 

جمعية الطهاة السعوديني.
أحد الطهاة املشاركني في املسابقةوبني أن كبريات فنادق اململكة 

»مخدرات رقمية« تنتشر بني الشباب
 في اإلمارات تسبب اإلدمان

إيرانية تعيش في تل أبيب وحتلم باحلصول
 على اجلنسية اإلسرائيلية

املخ����درات التقليدية على عمل 
الدم����اغ والتفاعالت الكيميائية 
النفس����ية  والعصبية واحلالة 
للمتعاطي. وأك����د أن املخدرات 
الرقمي����ة لها تأثيرات املخدرات 
التقليدية في احلالة النفس����ية 
والعصبية، وق����د تكون دافعا 
في كثير م����ن احلاالت لتعاطي 
التقليدية، موضحا  املخ����درات 
أنه أجرى دراسة للوقوف على 
مالمح ظاهرة املخدرات الرقمية 
في املجتمع اإلماراتي، خصوصا 
أن����ه من أوائ����ل دول العالم في 
اس����تخدام التقنية احلديثة، ما 
يزيد من خطورة املشكلة وأهمية 
سبل مواجهتها من حيث حتديد 
مواصفات املستخدمني واملتعاطني 
لها، وقياس نسبة استخدامهم 
له����ذه النوعية م����ن املخدرات، 
وطرق وآليات ذلك، استنادا إلى 
البيانات التي مت جتميعها خالل 
الدراسة والتي مكنت من الوقوف 
على آراء عينة من الشباب وطالب 
املدارس واجلامعات حول مدى 
وعيهم وإدراكهم لهذه املخدرات 
املس����تحدثة وطرق وأس����اليب 
التعاط����ي معه����ا، والعوام����ل 
واألسباب والدوافع املؤدية إلى 
التورط فيه����ا، واآلثار الناجمة 

عنها.

كانت الفتاة »أ« تبلغ من العمر 
في حينه����ا 15 عاما، وقد تربت 
وكبرت لدى أس����رة اسرائيلية 
وتعلمت في إحدى مدارس مدينة 
تل ابيب، وقد حاولت االنضمام 

للجيش االسرائيلي.
وأضاف املوقع نقال عن الفتاة 
التي تتخوف من طردها خارج 
إسرائيل، أنها حتلم بأن تتزوج 
وفقا للتعاليم الدينية اليهودية، 
وأنها تعيش كإس����رائيلية في 
جميع جوانب احلياة، وأنها ترغب 
في البقاء في إسرائيل واحلصول 
على اجلنس����ية وكذلك اعتناق 
اليهودية، ولكن وزارة  الديانة 
الداخلية اإلس����رائيلية رفضت 
جميع طلباتها التي تقدمت بها 

خالل العشر سنوات األخيرة.

الى اإلدمان عليها، ش����ارحا أن 
املخدرات الرقمية ليست مخدرات 
حقيقي����ة باملعنى التقليدي من 
حيث اجلوهر واملكون والشكل 
إذ يتم فيها  التعاط����ي،  وطرق 
املادة املخدرة واملؤثرة  حتويل 
في النواحي العقلية والنفسية 
من شكلها املادي أو السائل أو 
الغازي إلى شكل جديد من خالل 
حتميل هذه املخدرات في أوعية 
الكترونية أو رقمية على شكل 
أو ملفات، بحيث  أس����طوانات 
يشكل امللف أو االسطوانة اجلرعة 
املخدرة، مبا يكون لها من تأثير 
قد يع����ادل التأثير الذي حتدثه 

عاما، ونتيجة لظروف خاصة 
طبية لشقيقتها غادرت والدتها 
اسرائيل وتوجهت الى تركيا، وقد 

اإلم����ارات – وكاالت: ح����ذر 
مس����ؤول أمن����ي من انتش����ار 
موسيقى على اإلنترنت لها تأثير 
املخ����درات التقليدية في صحة 
اإلنس����ان، وتؤدي إلى اإلدمان، 
معتبرا أن املخدرات الرقمية خطر 
العالي  قادم بسبب االستخدام 
لتطبيقات اإلنترنت واالرتباط 
الكبير من قبل الشباب بالتقنية.
وحس����ب »االمارات اليوم«، أكد 
نائ����ب مدي����ر إدارة أكادميي����ة 
العلوم الش����رطية في الشارقة 
املقدم د.سرحان املعيني، خالل 
مشاركته أمس في مؤمتر حول 
»التحديات التي تواجه األسرة 
في العص����ر احلديث«، خطورة 
الرقمية كأحد أشكال  املخدرات 
املخ����درات التي تس����تخدم في 
التعاطي، والتي تصل مبتعاطيها 
إلى درجة اإلدمان عليها، موضحا 
انه انتشر في اآلونة االخيرة نوع 
من املوسيقى يحتوي على ملفات 
صوتية على شكل نغمات أحادية 
أو ثنائية، جتعل عقل مستمعها 
يصل إلى حالة من اخلدر تشبه 
تأثي����ر املخدرات.وقال ان هناك 
مجموعة من الشباب يستخدمون 
تل����ك املوس����يقى ف����ي العالج 
النفسي، دون استشارة طبيب 
متخصص، كما حتول ش����باب 

تل أبي����ب � وكاالت: تعيش 
الفت����اة االيرانية »أ« التي تبلغ 
من العمر 27 عاما في اسرائيل 
من����ذ ان كان عمره����ا 15 عاما، 
وتربت لدى اس����رة اسرائيلية 
بعد ان تركتها والدتها لوحدها 
في اسرائيل، ومنذ عشر سنوات 
تب����ذل جهودا للحص����ول على 
اجلنسية االسرائيلية واعتناق 
الديان����ة اليهودية والتي تقابل 
بالرفض من قبل وزارة الداخلية 

االسرائيلية.
موق����ع صحيف����ة  وذك����ر 
»معاريف« العبري����ة ان الفتاة 
االيراني����ة املس����لمة ولدت في 
التي  مدينة اصفهان االيرانية، 
غادرتها مع والدتها وشقيقتها 
ووصلت الى اس����رائيل قبل 12 

املخدرات الرقمية تبث عن طريق املوسيقى

الفتاة اإليرانية

عهد جديد لرحالت الفضاء مع انطالق أول رحلة 
جتارية إلى احملطة الدولية

وتنطوي الرحلة على مخاطر 
كبيرة، بيد أن »س����بيس اكس« 
تعهدت بأنه في حال لم ينجح 
أي جزء من املهمة فإنها ستتعلم 

الدرس وستحاول مجددا.
ومن املقرر أن تنطلق الكبسولة 
»دراجون« غير املأهولة على منت 
صاروخ من طراز »فالكون 9« 
من مركز »كينيدي« للفضاء في 
والية فلوريدا، وستحمل شحنة 
تزن 521 كيلوغراما، معظمها مواد 
غذائية ل����رواد الفضاء املقيمني 

باحملطة الدولية.
وفي حال سارت كل األمور 
وفقا للخطط املوضوعة، ستعود 
املركبة إلى األرض محملة بشحنة 

نفايات تزن 660 كيلوغراما.
وقالت »ناس����ا« و»سبيس 
اكس« إنهما على ثقة بهذه املهمة، 
غير أنهما شددتا على أنها رحلة 
جتريبية، وأن عملية االلتحام 
باحملطة على وجه اخلصوص 

ستكون صعبة.

م����ا يرام في تل����ك الرحلة التي 
تعد رحلة جتريبية، خاصة أن 
عملية اإلطالق تأجلت عدة مرات 
بالفعل للتأكد من سالمة املركبة 

ومكوناتها وكفاءة برمجياتها.
يقول س����كوت بيس، مدير 
معه����د »سياس����ة الفضاء« في 
جامعة جورج واشنطن بالعاصمة 
الفضاء  األميركية، إن »رحالت 
يستغرق االعداد لها وقتا أطول 
وتكاليفه����ا أكبر مم����ا يتوقعها 

الناس«.
ومن املق����رر أن تبدأ املركبة 
التي  الفضائي����ة »دراج����ون«، 
صممتها شركة »سبيس اكس«، 
رحل����ة إلى احملط����ة الفضائية 
الدولي����ة تس����تغرق ثالثة أيام 
وستقوم مبجموعة من مناورات 
االلتحام املعقدة للتحقق من مدى 
قدرتها عل����ى االلتحام باحملطة 

الدولية بسالم.
وس����تكون هذه ثالث رحلة 

تقوم بها املركبة »دراجون«.

واشنطن � د.ب.أ: رمبا ينتهي 
احلال بأسطول املركبات الفضائية 
الفضاء  التابع لوكالة  املكوكية 
والطيران األميركية )ناسا( إلى 
العرض ف����ي املتاحف، غير أن 
اخلطوة التالية في سبر أغوار 
الفضاء ج����ار اتخاذها بالفعل، 
حيث تق����وم ش����ركات خاصة 
باإلعداد إلطالق رحالت جتارية 
إلى مدار قريب من األرض ورمبا 

إلى ما هو أبعد من هذا املدار.
وتعتزم ش����ركة »س����بيس 
اكس« األميركية إحداث انفراجة 
كبرى بعد غد السبت، بإطالق 
أول مركبة فضائية جتارية إلى 

احملطة الفضائية الدولية.
وقد وصف مدي����ر برنامج 
احملطة الفضائي����ة الدولية في 
وكالة »ناسا« مايك سوفريديني 
هذه الرحل����ة بأنها »واحدة من 

عمليات اإلطالق التاريخية«.
لكن هناك الكثير من األمور 
التي ميكن أن تس����ير على غير 

تايبي����ه � أ.ف.پ: ع����ادت أقدم 
س����فينة خيزرانية في العالم الى 
تايوان اخلميس بعد 60 عاما من 
الرحلة الت����ي قامت بها إلى القارة 
االميركية قام بها أنصار من اجلزيرة 

املنشقة عن الصني الشيوعية.
ووضعت سفينة »فري تشاينا« 
)الصني احلرة( على سفينة شحن 
وصلت إلى مرفأ كيلونغ )الشمال( 
الذي ابحرت من����ه في العام 1955 
باجتاه س����ان فرانسيسكو وعلى 
متنها ستة أش����خاص من بينهم 
ديبلوماسي اميركي. وصلت السفينة 
إلى خليج سان فرانسيسكو حتت 
جسر »غولدن غيت« بعد 112 يوما 
وهي قد تركت مهجورة في إحدى 
ورش بناء السفن في كاليفورنيا قبل 
أن تنقذها شركة تعنى باحملافظة 
على السفن اخليزرانية الصينية في 
تايوان. ومن املزمع ترميم السفينة 
وعرضها في املتحف البحري في 

مدينة كيلونغ.

وكاالت: سيطرح في األسواق 
قريبا ما يعرف مبصابيح »أل إي 
دي« الكهربائية )الثنائية الصمام 
الباعث����ة للضوء( املوفرة للطاقة 
التي يقال إنها س����تدوم أكثر من 
عشرين سنة، حسب ما هو متوقع، 
وستقوم ثالث شركات ببيع هذه 
املصابيح التي لن تكون رخيصة 

في البداية.
وأشارت صحيفة ديلي تلغراف 
إلى أن العمر الطويل لهذا املصباح 
يتوقف على استخدامه لنحو ثالث 

ساعات يوميا.
وتنتج املصابيح التي تستخدم 
تقنية الصمامات الثنائية الباعثة 
للضوء كما كبيرا من الضوء تصل 

درجة توهجه إلى 100 واط.

� يو.ب����ي.آي: أوقفت  بانكوك 
الشرطة التايلندية اجلمعة رجال 
تايوانيا مش����تبها بقيامه بشراء 
جثث أطفال ملمارسة شعائر دينية 
عليها وبيعها بعد ذلك بواس����طة 
اإلنترنت. ونقلت صحيفة »بانكوك 
بوس����ت« التايلندية عن الشرطة 
التايلندية قولها إنها أوقفت املدعو 
تش����و هونغ ه����ان )28 عاما( في 
غرفة فن����دق مبقاطعة ياو وارات 
في العاصمة بانكوك الش����تباهها 
بقيامه بشراء جثث أطفال ملمارسة 
شعائر دينية عليها وبيعها بعد 

ذلك على اإلنترنت.
وأعلنت الش����رطة أنها عثرت 
عل����ى جثث 6 أطف����ال في حقيبة 

بالغرفة.

لن����دن � وكاالت: يرى باحثون 
بريطانيون أن الناس القلقني من 
ام����راض القلب والس����كري ليس 
عليه����م اال ان يقيس����وا طوله����م 
ومحيط اخلصر ملعرفة اخلطر الذي 
يواجهونه، فق����د وجد العلماء ان 
الطريقة املثلى للحفاظ على الصحة 
ان يكون مقاس محيط اخلصر اقل 

من نصف طول الشخص.
وه����ذا يعن����ي ان الرجل الذي 
طوله نحو 183 سنتيمترا ينبغي 
ان يكون محي����ط خصره اقل من 
92 سنتيمترا، واملرأة التي طولها 
نح����و 152 س����نتيمترا ينبغي ان 
حتافظ على محيط خصرها دون 

75 سنتيمترا.
ووجد العلماء ان نسبة احلساب 
السهلة بني الطول ومحيط اخلصر 
متثل طريقة افضل للتنبؤ باخلطر 
من مقياس البدانة االكثر شيوعا 

املعروف مبؤشر كتلة اجلسم.
وبتقصي صحة نحو 300 الف 
شخص، وجد فريق العلماء ان هذه 
النس����بة كانت عامل تنبؤ افضل 
الرتف����اع ضغط الدم والس����كري 
ودوران الدم ملشاكل مثل األزمات 
القلبية والس����كتات الدماغية من 

مؤشر كتلة اجلسم.
ورغم ان مؤش����ر كتلة اجلسم 
يس����تخدم في مهنة الطب عامليا 
تقريبا فإن معظم الناس جاهلون 
به نسبيا ألنه ليس طريقة حساب 
دقيقة. ومن املعلوم ان مؤشر كتلة 
اجلسم يحسب بأخذ كتلة الشخص 
بالكيلوغرامات وقسمتها على مربع 

الطول باألمتار.
الدراس����ة  وقالت قائدة فريق 
د.مارغريت أشويل ان »احملافظة 
على ابقاء محيط اخلصر أقل من 
نصف الطول ميكن ان يساعد في 
زيادة متوسط العمر املتوقع لكل 

شخص في العالم.

أقدم سفينة 
خيزرانية في العالم 

تعود إلى تايوان

مصباح يدوم 20 سنة

توقيف بائع جثث 
األطفال!

طريقة جديدة 
حلساب الوزن 

الصحي


