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اضافت الـتكـنولـوجيـا اليـابانـية
مــــيــــزة خـــــاصــــة فـي تــــعــــزيــــز
االمـكانـات االمـنـيـة والـكشف عن
عـقدة على اجلرائم البـسيـطة وا
حـد سواء . حـيث أعـلـنت شـرطة
مــحـافـظــة كـانـاغــاوا الـيـابــانـيـة
نيتهـا تطوير (نـظام ثوري) قادر
ـــكـــان وقـــوع عـــلى الـــتـــنـــبـــؤ 
اجلــــرائم ومــــواعــــيــــدهــــا قــــبل
حــدوثـهــا اعـتــمــادا عـلى الــذكـاء
االصــطــنــاعي. ووفــقــا لــوســائل
إعالم مــحـــلــيـــة فــإن عـــمــلـــيــات
الــتـجــربـة لـلــنـظــام سـتــبـدأ عـام
 وحتـديــدا مع اسـتــضـافـة2020
بية. طوكيو لدورة األلعاب األو
ــقـرر أن يــعــتـمــد الـنــظـام ومن ا
بـــشـــكل مـــبـــدئـي عـــلى حتـــلـــيل
ة بـيانـات أكـثـر من ملـيـون جـر
ونــحـو 800 ألف حــادثــة وقـعت

ـاضي. الـبـيـانـات سـتـتـضـمن بـا
جنس وأعـمـار من تـورط في تلك
اجلــرائم واحلـوادث بــاإلضــافـة
إلى مـعـلـومـات تـفـصـيـلـيـة حـول
كيـفيـة وقـوع اجلرائم والـظروف
احملـيـطـة بـهـا عالوة عـلى حـالة
ــنـاطق المح ا الـطــقس وأبــرز ا
ــرتـــبــطـــة بـــاجلــرائم ـــبـــان ا وا

W1d'UÐ Q³M²¹ w½UÐU¹ wM √ ÂUE½

UNŽu Ë q³

  ÊU e « ≠ ÊbM Æ

كـشـفت نـتـائج علـمـيـة تـضـمنت
حتــــلـــيـل حـــوالي 416 دراســـة
شــمــلت أكــثـر من 160 مــلــيـون
طفل ومـراهق من مـئتي بـلد إذ
ارتـفعت نـسـبة الـبـدناء من 0.7
ـئـة  في عـام  1975إلى 5.6 بـا
ـــــئــــة  في عـــــام 2016 في بـــــا
صـــفـــوف الـــفــتـــيـــات ومن 0.9
ــــئـــة في ــــئـــة إلى 7.8 بــــا بــــا
صــفـوف الـفــتـيــان. حـيث بـاتت
الـســمـنــة لـدى األطــفـال مــرضـا
يـشكل تـهـديداً صـحيـاً ونـفسـياً
حلياة الطفل ويحاول كثير من
اآلبــــاء مــــســـاعــــدة أطــــفـــالــــهم
لــلــحــصــول عـــلى وزن مــثــالي
ومـــنـــهم مـن يـــأمل أن يـــصـــبح
طـــفـــلــهـم الــبـــدين رشـــيـــقــاً في
كن ـسـتـقـبل فـهل هـذا أمـر  ا
عـلـمـيـاً? أصـبح من الـواضح أن
ـــشـــروبـــات احملـــتــويـــة عـــلى ا
الــســكــر هي عــامل خــطــيــر في
زيــادة الـوزن حــسب مـؤســسـة
صـحة الـطـفل الـتي تـوصي بأن
اء يتـعـود األطفـال على شـرب ا
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ابــتــداء مـن سن مــبـــكــرة. كــمــا
ـــشـــروبـــات يـــجب أن تـــكـــون ا
الـــســكـــريــة اســتـــثــنـــاءً ولــيس
شروبات الغازية القاعدة مثل ا
ومــشــروبــات الـــكــوال والــشــاي
ــــثـــــلج احملـــــلى أو الـــــشـــــاي ا
وعـصــائــر الـفــاكــهـة أو نــكــتـار
الــفـواكه… ويــأمل بــعض اآلبـاء
فـي أن يــتــخــلـص أبــنــاؤهم من
الـسـمــنـة مع مـرور الـوقت لـكن
شكلة تكمن في أن »الطفل أو ا
ــــــراهـق الـــــذي يــــــعـــــانـي من ا
الــســـمـــنـــة ال يــعـــود وزنه إلى
طبيعته في وقت الحق. »الطفل
الـبــديـن ال يـصــبـح رشـيــقــاً في
ستقبل ?«كما يقـول الدكتور ا

برتولد كوليتسكو.
لــكن هـنـاك كــثـيـر من الــتـدابـيـر
الـــتي قـــد تـــســـاهـم في تـــراجع
الــســمــنـــة لــدى األطــفــال مــثل:
تـعـزيــز الـرضـاعــة الـطـبــيـعـيـة
احلــد من االســـتـــهالك الـــعــالي
لـــلــســكـــر من خالل الـــتــثـــقــيف
الغذائي والـتدابيـر التشـريعية
بـاإلضـافة إلى تـعـزيـز اسـتهالك

ـــــــيــــــاه عـن طـــــــريـق فــــــرض ا
ـــشـــروبــات الـــضـــرائب عـــلى ا

عالية السكر.
ومن الــتـدابـيــر أيـضـاً احلـد من
ـوجـهة لألطـفال في اإلعالنات ا
وســـــائـل اإلعالم وفـي وســـــائط
الـــتــواصـل االجـــتــمـــاعي عـــلى
شـــــبـــــكــــة اإلنـــــتـــــرنت ووضع
عالمـات بـسـيـطـة وسـهـلـة لفـهم
أفضل لـلمـكونـات التي حتـتوي
ـواد الـغـذائـيـة بـحـيث عـلـيـهـا ا
ـكن لـلــمـسـتــهـلـكــ الـتـعـرف

نتجات. بسرعة على أفضل ا
يــــقــــول الــــدكــــتــــور بــــرتــــولـــد
ـتخصص كولـيتسـكو اخلـبير ا
في عـمـلـيـة األيض الـغـذائي في
مستشـفى األطفال اجلامعي في
ميـونخ ورئيس مـؤسسـة صحة
الـطـفل: «لــقـد زاد مــعـدل زيـادة
الــوزن والـسـمـنــة لـدى األطـفـال
ـراهــقــ أكـثــر من ثــمـانــيـة وا
أضعاف فـي السنـوات األربع
ــاضــيــة وهــو األمــر الــذي له ا
عــواقب وخـــيــمــة عـــلى صــحــة

تضررين.« األطفال ا
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فـكـر وعالم االجـتمـاع العـراقي فالح حلـظة رحـيل ا
عبـداجلبـار خـارج بلـده  هي حلـظـة انتـبـاه مفـقودة
الى واقع عراقي مرير جـرى تسليمه لـسياسي ال
مـــوهـــبـــة لـــهم أكـــثـــر من شـــراء االصـــوات والــذ

والوالءات في مقاطعات حزبيـة عفنة وأخرى طائفية
تـــظــهــر وتــتـــوارى بــحــسب احلــاجـــة واالســتــدعــاء
الـســيـاسي .فـي حـ أحــوج مـا يــكـون مــجـتــمـعــنـا
ـصـاب بــآفـات عـدة صـدّعت الـكـثـيـر من الـعـراقي ا
بنـيانه الى رؤى عـلماء االجـتمـاع السيمـا تلك التي
تنـزع نحو بـناء حداثي وقـيم تنويريـة تواجه حمالت
الـتضـلـيل والـتـجهـيل الـتي يـشنـهـا سـياسـيـون عـبر
وزارات أو مـؤسـسـات خدمـة عـامـة باتـت تصب في

مصاحلهم اخلاصة.
مجتمعنا في سياقات وضعه السياسي أو العام لم
يصـل الى هـويـة مسـتـقـرة ومن الـتـعـسف رهن كل
مــقـدرات اجملــتــمع بـإرادات ســيــاسـيــة مــتـنــاقــضـة
ومــتـشــظــيـة أومــهـتــرئـة أحــيــانـاً ومــرتـهــنـة جلــهـات

خارجية أحياناً أخرى . 
كـما إنّ تـكـوين الـسـياسـيـ الـعراقـيـ في الـعـموم
الــغــالب ولـــيس من حــيث تــمـــيــز بــعض الــكــفــاءات
لك الفردية  هو تكوين انطوائي مصلحي وقتي ال
رؤيـة لـلـغـد وال رؤيـة لـآلخـر داخل اجملـتـمع ذاته إال
ـصــلــحــيـة لــذلك فــإن هـذا ــقـدار تــلك الــعالقــة ا
اجملتمع به حاجة أكيدة لرؤية عالم االجتماع وعالم
االقـتـصــاد والـتــجـارة وعـالم الــتـخــطـيط الــعـمـراني
رات من حاجته والزراعي والصناعي أكـثر مئات ا
الى سـيــاسـيـ يـنــصب حـرصـهم عـلـى مـداخـيـلـهم
ـــــالي أو اخلـــــاصـــــة من احلـــــصــــاد احلـــــزبي أو ا

اني. البر
مــجــتــمــعــنـا فـي حلــظـتـه الـراهــنــة اليــعــرف مــقـدار
اخلـسـارة في فـقدان عـالم اجـتمـاع كـبيـر مـثل فالح
عبداجلـبار لم يفد أحـد من رؤاه البنائـية والتحـليلية
ـصـائبـنـا  ومثـله نـفتـقـد كثـيراً من والـتشـخيـصـية 
اخلبـراء والعـلمـاء مازالـوا أحـياء يـعيـشون بـينـنا أو
قــربــنــا  لــكن الــســيــاســيــ قــتــلــوا أدوارهـم مــنـذ

سنوات.
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كـشـفت الــدكـتـورة مــني مـحـرز
نـــــــــائـب وزيـــــــــر الـــــــــزراعــــــــة
صـرية وإستـصالح االراضي ا
لــشــئــون الــثــروة احلــيــوانــيـة
والــداجــنــة واألســمــاك عن أن
االدارة العامة للحجر البيطري

باالسكـندرية ضـبطت أسداً 
إخــفـاوه داخل صــنـدوق أسـفل
أحــدي جــوانب الــســيـارات في
مـحـاولـة لـتـهــريـبه إلي لـيـبـيـا
مــؤكــدة أنه  الـــتــنــبــيه عــلي
أجـــهــزة احلـــجـــر الـــبـــيـــطــري
ــخـــتــلف واحلـــيــاة الـــبــريـــة 
ــنــافــذ احلــدوديــة لــتــكــثــيف ا
دورهـــا الـــرقــابـــة في حـــمـــايــة
احلـيوانـات البـريـة من مخـاطر
الــــتـــهـــريـب أو اإلجتـــار بـــهـــا.
وأضافت محرز أن مـصر وفقا
إلتـــفــاقــيــة ســايـــتس حلــمــايــة
احلـيـاة الـبريـة تـنـفـذ عددا من
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واحلــــــوادث فـي حــــــيــــــنــــــهــــــا.
وتــســتــخــدم شــرطــة احملــافــظــة
بـالـفـعل نـظـامـا مـتـقـدمـا يـوضح
أمــاكن وأوقــات وقــوع احلـوادث
واجلـرائم خـالل الـيــوم بـغـرض
مسـاعـدتـهم على حتـديـد األماكن
األكـــثــر احـــتــيـــاجــا لـــلــدوريــات

األمنية.

سيدات اجملتـمع اللبناني في
مـــــخــــتــــلف اجملــــاالت إال أن
إليسا التي نشرت صورة من
أجــواء احلـفـل كـانـت حـديث

اجلميع عبر مواقع التواصل
االجـتـمـاعي بسـبب إطاللـتـها
ــثـيــرة الــتي ظــهـرت فــيــهـا ا
ـيـالد. و ظـهـرت خالل عـيــد ا

النجمة اللبنانية في الصورة
ــعــتــادة عــلى بــســاطـــتــهــا ا

. مرتدية بنطلون جينز
لـكن كـانت معه بـلـوزة شفـافة

فـنـانـة مـشـهـورة.. من نـاحـية
أخـرى يُعـرض إلليـسا حـالياً
بـــرنــامج  The Voiceعـــبــر
شاشة  ?mbcوالذي تـشارك

من ان اخــريـن قــالــوا انه زي
عـــــادي واليــــوجــــد فـــــيه مــــا
يــــــــخـــــــدش احلــــــــيـــــــاء وان
الــتــأويالت تــشــتـد لــكــونــهـا

إلى حــد كـبــيــر بــشــكل بـدت
معه الفـنانة في »لوك «مثير
وجــر وضـــعــهـــا في مــرمى
ـتـابعـ  بـالرغم انـتـقادات ا

في جلـنـة الـتـحـكـيم اخلـاصة
بـه إلـى جـــــــــــانـب عــــــــــاصـي
احلالنـي أحالم ومـــــحــــمــــد

حماقي.

ـيــروت الـزمــان : حـضـرت ب
النجمـة اللبنانـية إليسا حفل
عــيــد مــيالد كــلـوديـن صـعب
ـصمم الـلبـناني إيلي زوجة ا

صــعب والـذي أقــيم في أحـد
الهي الـلـيـلـيـة في بـيـروت. ا
و حــضــرت أيــضــاً الــنــجــمـة
نانسي عجـرم ومجموعة من
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ـــانــيـــة مــســاء فــوجـــئت امــرأة أ
االثنـ بـاصـطدام سـيـارة بـأحد
جـدران غـرفـة مـعـيـشـتـهـا بـيـنـما

كانت تشاهد التلفاز.
وقـــــالت الـــــشـــــرطــــة إن ســـــائق
الـسـيـارة فـقـد الـسـيـطـرة عـلـيـها
عـنـدمـا كــان يـسـيـر فـي مـنـحـنى
بنهاية شارع على منحدر شديد
في بلـدة الجنـنـهـان في رايـنالند
باالتينـات لتقـتحم السـيارة منزل

رأة. ا
ـــرأة بـــضــرر لـــكن ولم تـــصب ا
احلادث أسفر عن تدمير غرفتها

وكذلك السيارة.
 وقـــدرت الــشـــرطـــة اخلـــســـائــر
بـنـــحو 11 ألف يورو (13 ألـفا

و500 دوالر).

اآللـــــيـــــات الـــــتي
حتـــــــــمـي هـــــــــذه
احلـــيـــوانـــات من
مخاطـر التهريب
مــــشـــيـــرة إلي ان
ـبـدئي الـتــقـريـر ا
حلــــــالـــــة االســـــد
كــــــــــشــــــــــفـت عن
خـــــــــــــضــــــــــــوعـه
لــــــلــــــتـــــخــــــديـــــر
لــلـسـيــطـرة عـلـيه
خـالل فــــــــــتـــــــــرة
تــــــهــــــريــــــبـه إلي
ـقـصـد الـنـهائي ا
وهو لـيـبيـا وهو
مـــا يــؤكــد جنــاح
أجـــهــزة احلـــجــر

الــبـيــطـريــة في تـنــفـيــذ دورهـا
الــرقــابي وســيـــتم إيــداعه في

حديقة احليوان باجليزة.
وقالت نـائب وزير الـزراعة انه
ســـيــــتم تــــشـــديــــد االجـــراءات

الـرقـابـيـة عـلي عـمـلـيـات تداول
وبـــــــيـع أو الـــــــتـــــــصـــــــرف في
ــهــددة احلــيــوانــات الــبــريــة ا
باإلنقراض ضمن خـطة قومية
الحـقـة مـخـالـفـات اإلجتـار في

هـذه احلــيـوانـات مـشـيـرة إلي
إلتزام مصر بالـتطبيق الشامل
إلتـــفــاقــيــة ســايـــتس حلــمــايــة
ـــــــهـــــــددة احلــــــــيـــــــوانـــــــات ا

باالنقراض.


