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بـدءا من خــطـوات إضـافــيـة في مـجـال
الـسبـاق الـتجـاري لـغزو الـفـضاء إلى
الــــــــســــــــيـــــــــارة ذات الــــــــســــــــرعــــــــة
الــقت ــدفــوعــة بــصــاروخ اخلــارقـــة ا
مواقع اخبـارية نظـرة على بعض أبرز
تـوقعـة خالل العـام اجلديد األخبـار ا

2018 في مجالي العلوم والبيئة.
¡UCH « u×½ „d×²¹ r UF «

همات سيشهد عام 2018 فيضـا من ا
الـفـضـائـيـة الـتي تـسـلط الـضوء عـلى
الصبـغة الدولـية الستـكشاف الـفضاء

في الوقت احلاضر.
ومن بيـنهـا مهـمة تـشانـدريان 2 حيث
تستكـمل الهند مـهمتهـا الرائدة لونار

التي أطلقتها عام 2008.
ـقبل ستـطلق وكالة وفي مايو/ أيار ا
الـفـضـاء األمـريـكـيـة (نـاسـا) مـركـبـتـها
ريخ. الفـضائـية إنـسايت إلى كـوكب ا
ـركــبــة إنــسـايت وســوف تــسـتــخــدم ا
مــــجـــــمــــوعـــــة مــــعـــــقــــدة من األدوات
السـتــكـشــاف مـا حتت سـطـح الـكـوكب

األحمر.
ــقــبل ســتــصل فـي يــولــيــو/ تــمــوز ا
مـركـبة الـفـضـاء هـيـابـوسا 2 الـتـابـعة
لوكالة الفضاء الـيابانية (جاكسا) إلى
هـــدفـــهـــا وهـــو الــــكـــويـــكب ريـــوغـــو
162173 في محاولة للعودة بعينات
مـن هــذه الــصــخــرة الـــفــضــائــيــة إلى

األرض.

ولن تكون اليابان هي الدولة الوحيدة
التي تزور كويكبا خالل 2018.

ركـبـة الفـضـائيـة أوزوريس - ريكس ا
التـابعـة لوكـالة نـاسا األمـريكـية التي
ــــتـــوقع أن أطـــلــــقت عـــام 2016 من ا
تـــلـــتـــقي بـــجـــسم فـــضـــائي يـــســـمى

"101955 بينو" في أغسطس/ آب.
وأخـــيـــرا فــإن أوروبـــا والـــيــابـــان قــد
تـرسالن مـهـمـة فضـائـيـة السـتـشـكاف

عطارد الكوكب األقرب إلى الشمس.
ــســمــاة "بــيــبي ــهـمــة ا وســتــعــمـل ا
كـــولــومــبــو" عــلى تـــعــزيــز وتــوســيع
ــعـلــومـات الــتي جـرى جــمـعــهـا عن ا
عـطــارد بـواسـطـة مـركــبـة "مـاسـنـجـر"

التابعة لوكالة ناسا األمريكية
¡UCH « ËeG  Í—U−² « ‚U³ «

يــتـوقـع أن يـشــهــد عـام  2018 إطالق
شـركـة سبـيس إكـس اخلاصـة لـتـقـنـية
الـفـضاء الـتي يـديـرهـا "إيـلـون مسك"
واحدا من أقوى الـصواريخ الفـضائية

سمى فالكون هيفي. على اإلطالق ا
ويــــهــــدف الــــصــــاروخ إلى نــــقل رواد
الـفضـاء إلى مـا أبـعـد من مـدار كوكب

األرض.
كما يتوقع أن تتخذ الشركات اخلاصة
خـطـوات مـهـمـة بـاجتـاه هدفـهـم بنـقل
أطـقم إلى احملطـة الـفضـائـية الـدولـية
لــكن من احملــتـمل بــالـطــبع أن تــتـأجل

اخلطة إلى عام 2019.
ووفـقـا للـخـطط احلـالـيـة فـإن شـركتي
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قـبالت كحد وجبـت خـفيـفتـ من ا
أقـصـى يـومـيــا بـسـعــرات حـراريـة ال
تــزيـد عــلى  100ســعــر حـراري لــكل
مــــنــــهــــمـــا بــــعــــيــــدا عن الــــفــــواكه

واخلضراوات.
وقــالت هــيــئــة الــصــحــة الــعــامـة إن
احلملة ستقدم لآلباء عروضا خاصة
على مجمـوعة من الوجبـات اخلفيفة
الصحيـة - تضم كل منها  100سعر
حــراري أو أقل - فـى مــجــمــوعــة من

تاجر. ا
وتــتـــضـــمن الـــوجــبـــات اخلـــفــيـــفــة
قـترحـة مـجمـوعة من اخلـضراوات ا
صنوع فرومة واخلـبز ا والفاكهـة ا
من الــشـعــيـر واجلــيـلـي اخلـالي من
صنوعة من األرز السكر والرقـائق ا

العادي.
وقـالت هـيــئـة الـصـحـة الـعـامـة إنـهـا
طورت تطبيقا خاص بها للكشف عن
ــلح والــدهـون مــحــتــوى الــســكــر وا

شبعة في الطعام والشراب. ا
وقـالت ألـيـسـون تـيـدسـتـون خـبـيـرة
تغـذية بـارزة بهـيئـة الصـحة الـعامة
لــبي بي سي إنــهـا تــأمل أن تـســاعـد
" اآلباء من اتخاذ احلملة على "تمك

خيارات صحية أفضل لألطفال.
وأضـــافـت: "إذا جتـــولت في ســـوبـــر
ماركت فسترى أشيـاء تباع كوجبات
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قـــالت هــيــئــة الــصـــحــة الــعــامــة في
ـئـة من الـسـكر اجنـلـترا إن  50في ا
الـذي يـتـنــاوله األطـفـال في اجنـلـتـرا
يــأتي من الــوجـبــات اخلــفـيــفـة غــيـر

شروبات الغازية. الصحية وا
وأشــــارت الـــهـــيـــئـــة إلى أن أطـــفـــال
ــدارس االبـتــدائـيــة يــتـنــاولـون في ا
تـوسط مـا ال يقل عن ثالث وجـبات ا

سكرية خفيفة يوميا.
كن أن يـستـهلـكوا وهذا يـعني أنـه 
بـــســـهـــولـــة ثـالثـــة أضـــعـــاف احلـــد

وصى به من السكر. األقصى ا
وقـد أطلـقت الـهـيئـة حـمـلة لـتـشـجيع
اآلباء على البحث عن وجبات خفيفة
صحية ال تزيـد قيمتهـا الغذائية على
 100سعرة حراري - واحلد منها

بحيث ال تزيد على وجبت يوميا.
وســتـقـدم حــمـلـة "الــتـغـيــيـر من أجل
احلياة" التي تـستمر ثمـانية أسابيع
خصومـات على منـتجات مـثل اخلبز
صنوع من الـشعيـر والل الرائب ا
الذي تـوجد به كـميـات منـخفـضة من
ــشــروبـات اخلــالــيـة من الــســكـر وا
الــسـكــر في بـعض مــحالت الـســوبـر

ماركت.
واســتــهــلك األطــفــال الــذين تــتـراوح
أعــمـارهم بــ أربع وعــشـر ســنـوات

ئة من السكر الذي  51.2في ا
يـتـنـاولـونـه من الـوجـبـات اخلـفـيـفـة
ـــــا في ذلك غــــيــــر الـــــصــــحــــيــــة 
الـــبـــســـكــويت والـــكـــعك واحلـــلــوى
ـشــروبـات الـغــازيـة والـعــصـائـر وا
حـسب مـسح عن احلـمـيـة الـغـذائـيـة

أجرته هيئة الصحة العامة.
وفي كل عـام يـســتـهـلك األطـفـال في
توسط نحو 400 قطعة بسكويت ا
و120 كــــعــــكـــة و100 قــــطـــعــــة من
احلــلــوى و70 قـــطــعــة شـــوكــوالتــة
وآيس كــر و150 كــيس عـــصــيــر

ومشروبا غازيا.
ويــؤدي تــنـاول كــمــيـات كــبــيـرة من
الـــســــكــــر إلى تــــســــوس األســــنـــان

والسمنة.
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- اآليس كـر - حوالي  175سـعرا
حراريا

- حـــزمــة مـن رقــائق الـــبـــطــاطس -
 190سعرا حراريا

- قـــطــعــة من الـــشــوكــوالتــة - 200
سعر ةحراري

- كعكة - 270 سعرا حراريا
صدر: مجموعة كنتار لألبحاث ا

وتـوصـي حـمـلــة "الـتـغــيـيـر من أجل
احلــيــاة" اآلبــاء بــإعــطــاء أطــفــالــهم

ئة في عام 2017  لكن وبنسبة 5 با
خبـراء شكـكوا في كـيفـية تـنفـيذ تلك

طالب. ا
وقد أُعـلن بـالفـعل عن فـرض ضريـبة
ـشـروبات عـلى السـكـر في صـناعـة ا
تـحدة وسوف ملـكة ا الغازيـة في ا
تدخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان

قبل. ا
مـن جـــهـــة اخــــرى أظـــهـــرت دراســـة
بـــريــــطــــانـــيــــة أن األطــــفـــال الــــذين
يـتــنـاولـون الـوجـبــات الـسـريـعـة من
ــطـاعم مــرة في األســبـوع أو أكــثـر ا
يـــعــانـــون من تـــراكم الــدهـــون عــلى
الــكـــلى وتـــزيــد خـــطــر إصـــابـــتــهم

بأمراض القلب.
وكـتب البـاحـثـون في دوريـة أمراض
الـطــفـولـة أن الــدراسـة الــتي شـمـلت
أطـفـاال في الــتـاسـعـة والـعـاشـرة من
عـمــرهم أظـهــرت أن األطـفــال الـذين
يتـنـاولون الـوجـبات الـسـريعـة عادة
ما يسـتهلكـون سعرات حـرارية أكثر
وفيتامينات أقل من أقرانهم الذين ال
ـطـاعم إال يـتـرددون عـلى مـثل هـذه ا
نــادرا أو ال يــتـرددون عــلــيــهــا عـلى

اإلطالق.
ــعـدة الــرئــيـســيــة لـلــدراسـة وقــال ا
ـتـكـرر ˙االسـتـهالك ا  : أجنيال دون
للـوجبات الـسريـعة قد يـزيد مـخاطر

خفيفة أكثر من أي وقت مضى".
وتابـعت: "مـا تـغيـر هـو أن حافـظات
غـــذاء األطـــفـــال أصــبـــحت تـــمـــتــلئ
بالـوجبـات اخلفـيفـة وهو مـا يؤدي
إلى تــنــاول الــكـثــيــر من الــســعـرات

احلرارية في وجبة الغداء."
وأشارت تيـدستـون إلى أن اآلباء قد
فــوجـــئــوا بـــكــمـــيــة الـــســكـــر الــتي
يـسـتـهـلـكـهـا أطـفـالهـم في الـوجـبات

اخلفيفة.
dJ « WOL

وقـال جــوســتـ روبــرتس مـؤسس
سنيت": "كمية السكر التي موقع "
يحصل علـيها األطفـال من الوجبات
ــشــروبــات الـســكــريـة اخلــفــيــفـة وا
وحدهـا هي كمـية هـائلـة وقد يـكون
من الــصـعب فـي كـثــيـر من األحــيـان
الــتـمـيــيـز بــ الـوجـبــات اخلـفــيـفـة

الصحية وغير الصحية."
وأضـاف: "ســتـســاعـد هـذه الــقـاعـدة
األســاسـيــة الـتي وضــعـتــهـا حــمـلـة
التـغـييـر من أجل احلـياة سـتسـاعد
اآلبـــاء عـــلى اخـــتـــيـــار الـــوجـــبـــات
الصحية وهو ما يعد شيئا جيدا."
وكانت هيئة الصحة العامة قد دعت
الــشــركـات فـي الـســابق إلـى خـفض
كـميـة السـكر فـي منـتجـاتـها بـنسـبة

ئة بحلول عام 2020 20 با

ســبـــيس إكس وبــويــنـغ الــعــمالقــتــ
ـأهـولـة سـتــنـفـذان أول إطالقـاتـهــمـا ا
بــــاألطــــقـم الــــبــــشــــريـــــة من األراضي
األمـريــكـيـة مـنـذ تـقــاعـد مـكـوك وكـالـة
ناسا في يوليو/ تموز من عام 2011.
ومــنـذ ذلـك احلـ اعــتــمـدت الــواليـات
ــــتــــحــــدة عــــلـى صــــواريخ ســــيــــوز ا
الـروســيـة في نـقل رواد الــفـضـاء إلى
احملــطــة الــفــضــائــيــة الــدولــيــة وهـو
الــشيء الـذي أثــار غــضب الـكــثــيـرين

ـن يـــعــــمــــلــــون في
قـــــــطـــــــاع الـــــــرحالت
الفـضـائـية بـالـواليات

تحدة. ا
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ـرات بـعــد الــتـأجــيل 
عــــديـــدة يــــتـــوقع أن
تـــــــكـــــــثف شـــــــركـــــــة
"بـالدهــــــــــــــاونــــــــــــــد"
للـسـيـارات من وتـيرة
جــهـودهــا لـتــحــطـيم
الـــــرقـم الـــــقـــــيـــــاسي
لــســـرعــة الــســيــارات
عــــــــــــــلـى األرض فـي

قبل. اخلريف ا
وسـيـارة "بالدهـاونـد"
يـــدفــــعـــهـــا صـــاروخ
ـحـرك طـائـرة مـزود 
من طراز يـورفـايـتر -
تــايـفــون واخــتــبـرت

ســرعـة الــسـيــارة بـأحــد مـدارج مــطـار
نيوكواي في عام 2017.

وكان ذلك اختبارا لـ"السرعة البطيئة"
وهي 320 كيلومترا في الساعة.

ويــهــدف فـــريق إنــتــاج الــســيــارة إلى
زيـــادة ســــرعــــتـــهــــا ألكـــثــــر من 800
كيـلـومتـر في السـاعـة على أن تـختـبر
في صحراء "هاكسـك بان" في جنوب
افـريـقيـا في أكـتـوبـر/ تـشـرين الـثاني

قبل. ا
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قال تـقريـر حديث إن  10دقائق فقط
من النشـاط البدني قـادرة على زيادة
الـقوة الـدمـاغـية لـفـتـرة قصـيـرة بـعد
ذلك وذلك وفــقـا لـدراســة نـشـرت في
Neuropsychologia. مـــــجـــــلـــــة
ووفقـا جمللة »التا «األميركـية قد
يــــكـــون هــــذا االكـــتــــشــــاف مـــهــــمـــا

لألشـخــاص الـكـبــار في الـسن الـذين
ـارسـة لـديـهم قــدرات مـحـدودة في 
الرياضـة كما قـال الباحـثون وكذلك
ألي شـخـص يـطـمـح لـتــحـسـ أداءه

في أي مهمة عقلية قادمة.
وأشــارت الــدراســات الــســابــقــة إلى
وجــود عالقــة بــ الـنــشــاط الــبـدني
طــويـل األمــد والــصــحــة الــدمــاغــيــة

األفـــــضل مـع مـــــرور الــــــوقت. وقـــــد
اكــتــشــفت الــدراســات الــســابــقــة أن
دة  20دقيقة على ارسة الرياضة 
األقـل قــد تــكـــون ذا تــأثــيـــر قــيــاسي

ومباشر على الوظيفة التنفيذية.
يـقـول صـاحـب الـدراسـة بـروفـيـسـور
عــلم احلــركـة مـن جـامــعــة ويـســتـرن
بكنـدا ماثـيو هيث: لـقد رغـبنا في أن
نــعـــرف إذا مــا كـــان بــرنــامج
ريـاضي أقــصـر قــادر عـلى أن

يكون ذا فائدة إدراكية
قام هيث وزمالؤه بإعطاء 14
شخصا بالغا سـليما اختبارا
حلــركــة الــعــ وذلك من أجل
حتدي أجزاء من الـدماغ التي
تـــــتـــــعـــــامل مـع الـــــوظـــــائف
الــتـــنـــفـــيــذيـــة مـــثل اتـــخــاذ
ــــشــــكالت الــــقــــرارات وحل ا
وغـيـرهـا. ومن ثم طُـلِب مـنـهم
إمـــا أن يــجـــلــســـوا ويــقــرأوا
مـجــلـة أو أن يــقـودوا دراجـة
ثـابـتة بـسـرعـة مـتـوسـطة إلى
دة  10دقائق. وبـعد شديـدة 
ذلك بـفـتـرة بـسـيـطـة  إعادة
ــرة اخـــتــبــار حــركـــة الــعــ 

مشاكل البصر لرواد الفضاء ويشهد
الـــعــالم زيــادة هــائـــلــة في اإلصــابــة

بقصر النظر خالل العقود األخيرة.
ويـقـول كـريس هـامـونـد أسـتـاذ طب
العيون في كلية كيـنغز كوليدج لندن
وجــراح اســتــشــاري في مــســتـشــفى
سانت توماس: "نعـلم أن قصر النظر

أصبح أكثر شيوعا".
WOzUÐË  U¹u²

وأضاف :"لقـد وصل قصر الـنظر إلى
مـســتـويـات وبـائـيــة في شـرق آسـيـا
وســـنـــغـــافـــورة وتـــايـــوان وكـــوريـــا
اجلــنـوبــيــة حـيث تــقــتـرب مــعـدالت
ئة ب البالغ في اإلصابة من 9 با
سن  18عــامـا".أمــا في أوروبــا فـمن
احملـتـمل أن تــصل مـعـدالت اإلصـابـة
ــئـة في غـرب أوروبــا مـا بـ 40 بــا
ـــئــــة بـــ الــــشــــبـــاب في و50 فـي ا

منتصف العشرينيات من العمر. 
عـدالت على مدى وقد ارتـفعت هـذه ا
عـــقــود خـالل الــقـــرن الــعـــشــرين من

ئة." حوالي 20 أو 30 با

رض أكثر شيوعا? اذا أصبح هذا ا
ان نور استشاري وترى أجنريت دا
طب العيـون في مستـشفى مورفـيلدز
لـلـعـيـون في لـنـدن أن نـقص الـضوء
ـــا يــكـــون الـــســـبب الـــطـــبــيـــعـي ر

الرئيسي.
وقـالت :"يــبـدو أن الـعـامـل الـرئـيـسي
هـو عــدم الـتــعـرض ألشـعــة الـشـمس
باشرة ألن األطفال الذين يدرسون ا
كـثــيـرا والـذين يـسـتــخـدمـون بـكـثـرة
أجـــهــزة الــكــمــبــيــوتــر أو الــهــواتف
الــذكــــــيــة أو أجــهــزة الــكــمــبــيــوتــر
الــلــوحــيــة ال يــخــرجــون كــثــيــرا من
منازلـهم كمـا أنهم أقل عرضـة ألشعة
الــشــمس وبــســبب ذلك يــبــدو أنـهم
أكـثر عـرضـة لتـطـور اإلصـابة بـقـصر

النظر ".
ويــتـــفق هــامــونــد تــقــريــبــا مع هــذا
ــــا لن تــــكــــون الــــرأي ويــــقــــول "ر
مــصــادفــة أنه في دول شــرق آســيــا
تـرتــبط حـاال قـصــر الـنـظــر كـلـهـا مع

جداول دراسة الرياضيات.
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االثـــنـــ الــســـاعــة
00: 12 بتوقيت
غـرينتش عـلى قناة

دبي
W² «  «ušô«

االثـــنـــ  الـــســـاعـــة
11:30 بتوقيت

غــريـنـتش عـلى قـنـاة
ابو ظبي
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30: 09   مسلسل (راس الغول)
دينة 00: 11 اهل ا
00: 14 مراسلون
00: 17الالعب 12
دينة 10: 19 اهل ا

00: 21 اكسبرس او جيك إن
00: 22 احلصاد

30: 23 مدينة النارجن
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ثانـية. ولم تـتغـير درجـات الناس في
مـجــمـوعـة الــقـراءة بـشـكـل كـبـيـر في
ــــرة األولى عـن الـــثــــانـــيــــة. ولـــكن ا
بــالــنــســبــة لــلــنــاس في مــجــمــوعــة
الدراجـة فـإن عدد مـرات الـتفـاعل قد
ــا يـصل إلى 50 جـزءا من حتـسن 
األلف من الـثــانـيـة  –مع عـدم وجـود
ـثل زيـادة تـراجع في الــدقـة. وهـذا 
ـئة في األداء اإلدراكي قدرها 14 با
كـمـا قـال الـبـاحـثـون ويـشيـر إلى أن
الـريـاضة »تـعـطي تـعـزيـزا لـلـتـحـكم
ـرتــبط بـالــوظـيــفـة بــحـركــة الـعــ ا

التنفيذية كما ذكرت الدراسة.
WO «—œ« bz«u

وكـشـفت الدراسـة أن بـإمـكـان الـناس
أن يحـصـلوا عـلى الـفـوائد اإلدراكـية
ـبـاشـرة من روتـ ريـاضي قـصـيـر ا
ـدة  10دقــائق. ولــكن ال يــســتـطــيع
الباحثون أن يحددوا مقدار استمرار
بــقــاء هـذه الــفـوائــد بــعـد الــتــمـرين
ويــطــمــحـــون إلى اكــتــشــاف ذلك في
ـسـتــقـبـلــيـة. ( إجـراء الـدراســات ا
جـميع اخـتـبـارات حركـة الـع خالل

الـ  17دقيقة بعد التمرين).
كـما أن الـبـاحثـ ال يـسـتطـيـعون أن
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00: 09 ارض جو

00: 10 ذا انسايدر بالعربي

00: 11 افالم وثائقية

00: 12 ستايل

00: 14 نشرة االخبار 

14:30 تداول

00: 15 نص يوم

00: 16 ذا انسايدر بالعربي

30: 17 قلبي معك

19:30 اخبار االمارات

00: 20 السلطانة قسم

00: 21 االخبار
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00: 09 احلالل
00: 10 علمني كيف احبك
00: 11 صباح اخلير ياعرب

00: 13 انت وطني
30: 14 رمانة

نوع الوقوف  15 :00
00: 16 علمني كيف احبك

00: 17 احلالل
نوع الوقوف  18 :00
00: 19 انت وطني

00: 20  ترند السعودية
00: 21 اخبار ام بي سي
00: 23 الكبريت االحمر
العب 00: 24 صدى ا
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ـــســـتــقـــبل تــعـــرض األطـــفـــال في ا
ألمـــراض الــــقــــلب والــــســـكــــري من
الــدرجـــة الـــثـــانــيـــة بـــســبـب زيــادة

الكوليسترول ودهون اجلسم.
وتشـمل الدراسـة نحو ألـفي طفل في
التاسـعة والـعاشـرة من أعمارهم من

85 مدرسة ابتدائية.

ووجــد الـبــاحــثـون أن ســمك اجلــلـد
ونــــســـــبـــــة الــــدهـــــون في اجلـــــسم
والكـوليـستـرول من نوع (إل دي إل)

يقـولـوا بالـضـبط ما الـذي سـبب هذا
الــنــوع من الــقـوة الــدمــاغــيــة ولـكن
هـنــالك عـدة فــرضـيـات. »يُـعــتـقـد أن
ــكــنك احلــصــول عـلى بــالــريــاضـة 
زيـادة في تـدفق الـدم إلى الـدمـاغ. أو
قد يكون هـنالك إفراز لـنوع مع من
الــبـروتــيــنـات الــتي  إثــبـات أنــهـا
ـو تـعـطي فـوائـد عـصـبـيـة وحتـفـز 
اخلاليـا الـعـصـبـيـة اجلـديـدة. أو أنه
بعد التمرين الشديد فإنك تمتلك ذلك
ـسـتـوى الــعـالي من الـطـاقـة وهـذا ا
يحثك على أن تكون أفضل في إجناز
هام الـتنفـيذية .«وقد تكـون جميع ا
الفرضيات السابقة مجتمعة معا. 
وقـال هــيث إن هـذه االكـتــشـافـات قـد
تــكـون ذات تــأثـيــر عــلى كـبــار الـسن
ـــبـــكــرة من ـــراحل ا ـــصـــابـــ بــا ا
اخلرف الـذين قـد ال يكـونـون قادرين
دة  20دقيقة ارسة الرياضة  على 
أو أكــثــر. هــنــالك حــاجـة إلـى إجـراء
زيد من الدراسات وذلك كي نعرف ا
إذا مــا كــانـت هــذه الــفــوائــد تــشــمل
األشخـاص األكبـر سنـا واألقل صحة
مـقارنـة بـاألشـخاص الـذين شـمـلـتهم

الدراسة.
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يقـضي األطـفال أوقـاتـا ال تنـتهي في
اسـتخـدام الـهـواتف الذكـيـة وأجـهزة
األلـــعـــاب والــــكـــمـــبـــيــــوتـــر وحـــتى
احلـاسـوب الـلـوحي مـا يـتـسـبب في
الكثـير من الضـرر خاصة في مـنطقة
الظهر بسبب اإلنحـناء لكن بالتأكيد
يكون هناك ضرر أكبر للع والقدرة

على اإلبصار.
وال يـوجد الـكـثيـر من األبـحـاث حتى
اآلن عن تـــأثــــيـــر الـــشــــاشـــات عـــلى
الـبـصـر رغـم مـرور وقت طـويل مـنـذ
أن كشـفت شـركـة آبل عن هاتـفـها آى
فـون في عـام 2007 لـكـن هـنــاك قـلق
بـــ اخلــبـــراء من ارتــفـــاع مــعــدالت

إصابة األطفال بقصر النظر.
ويــقـــتــرح اخلــبـــراء أن أفــضل شيء
نع إصابة كن للوالـدين القيـام به 
أطفـالهم هـو تشـجيـعهم عـلى قضاء
ـزيــد من الـوقت في الـهــواء الـطـلق ا

ونورالشمس.
 لسـائل الـشوكـي قد يـكون سـبـبا في

وتـــظـل تـــلك الـــســـرعـــة أقل من الـــرقم
الـقـيــاسي احلـالي ألكـبــر سـرعـة عـلى
األرض وهــو 1228 كـــيــلـــومـــتــرا في
الساعـة لكن يتـوقع أن توفر الـبيانات
الـهنـدسـية الـضـروريـة لدفع الـسـيارة
ألعـــــلـى ســـــرعـــــة خالل عـــــامي 2019

و2020.
والــهــدف الــنــهــائي لــلـــــــســيــارة هـو
جتـاوز سـرعة 1610 كـيـلـومتـرات في

الساعة.

b¹bNð∫ الوجبات السريعة تهدد صحة االطفال

الصواريخ لغزو الفضاء

شكل فوتوغرافي للتمارين الرياضية


