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التـعـرض ألضرار فـيـزيولـوجـية
ـــنـــظـــمـــة. وفـق مـــا أوضـــحـت ا
وأضـافت أن ذلك يـحـصل بـشـكل
عام أثـناء بـلوغ احلـرارة درجات

أعلى من 35 مع رطوبة قوية.
وأكدت ساجي أن (تأثير اإلجهاد
احلـــراري عــلى االنـــتــاجـــيــة في
العمل هي نتيجة خطيرة للتغير
ـــكن أن ـــنـــاخي .«وقـــالت » ا
نـتـوقع رؤيـة زيـادة في الـتـفاوت
ــرتــفع بــ الــدول ذات الــدخل ا
ــنــخــفض والــدول ذات الــدخل ا
وتــدهــور ظـــروف الــعــمل ألكــثــر
الـفـئـات ضــعـفـاً وكـذلك حـركـات

نزوح سكانية.«
والـقـطـاعـان األكـثـر عـرضـةً لـذلك
هـمـا قـطـاع الـزراعـة الـذي يـعـمل
فــيه  940مـــلــيـــون شـــخص في
العالم ويُفترض أن يشكل 60%
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لـنـفتـرض انك وجـدت مـسـتوى
الـطاقـة لديك مـنـخفـضا بـسبب
هـبــوط في مـعـدل الـسـكـري في

الدم 
لـعلك لم تـأكل مـنذ وقت أو انك
تـعـاني من هـبـوط ارتـدادي في
مـعــدل الــسـكــر في الــدم  الـذي
يحدث بعد تناولك لوجبة غنية

بالكاربوهيدرات 
احــــد آثـــــار ذلـك هــــو انـــــتــــاج
الغدت الكظـريت للهرمونات
وهمـا غدتـان تقـعان الى جانب
الــكــلـيــتــ الـواقــعــتــ اسـفل

الظهر ..
وهــــــذه الــــــهــــــرمـــــونــــــات هي
االدريـــنـــالـــ والــكـــورتـــيــزول
اللذان ال يتـعبر انتـاجهما امرا
جــــيـــدا في حــــال كـــان مـــعـــدل
الـــســكـــر في دمـك خــارجـــا عن

السيطرة
ـدرسـة ان لـعــلك تـعــلـمت فـي ا

االنـسـان ح يـتـعرش لـهـجوم
ـواجـهة عـلـيه ان يـخـتـار بـ ا
او الــهـرب .. فـاالدريــنـالـ هـو
الــقـوة الــتي تــثـيــر ردة الــفـعل
هــذه كــونه يـــرفع فــورا مــعــدل
الـــــســــكـــــر فـي دمك لـــــيــــزودك
بـالوقـود الضـروري للـمواجـهة

او الهرب 
وفي حـــــ ان االدريـــــنـــــالـــــ
اليبقى فـترة طويـلة في جسمك
.. يــــظل الـــكــــورتـــيـــزول وهـــو
هـرمـون اخـر تـنــتـجه الـغـدتـان
الـكــظـريــتـان لــفـتــرة اطـول في

اجلسم .. 
 ما عالقة الكافي بهذا كلّه ? 
ــــنــــبه اطالق يــــحــــفــــز هــــذا ا
االدريــــنـــالـــ  ويـــرفع مـــعـــدل
الـســكــر في الــدم وحـ يــكـون
معدل السكر في الدم متخفضا
فسوف تتجه الى شرب القهوة
او الـى تــــنــــاول احلــــلـــوى الن
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عندما يكـون اجلو حارا بشكل ال
يطاق في فصل صيف قائظ كما
يـــــــحــــــدث فـي بـــــــعـض الــــــدول
األوروبــيـــة حــالــيـــا وفي أغــلب
نـا العربي دائما وفي أرجاء عا
ــنــازل الــتي ال تــتــوافــر فــيــهـا ا
أنــظـمــة تـكـيــيف الــهـواء سـواء
ــركـزي أو الــوحــدات فـإنه من ا
كن غري التمـسك بأكبر عدد  ا
ــراوح الــتي تــعــمل بــكـامل من ا
ـرء من طـاقــتـهـا حــتى يـتــمـكن ا

النوم بشكل جيد.
والـنوم بـوجـود األغطـيـة يـصبح
صــعــبــا لــلــغــايـة فــهـي تـضــفي
حــرارة أكـبــر ونــظــرا ألن درجـة
احلـرارة مـرتـفـعـة فـالـنـوم حـتى
من دون غطـاء يظل صـعبـا لذلك
ــروحــة هــو فــإن الــلــجــوء إلى ا
ــنــاسب عــلى أمل الذ واحلل ا ا
التمكن من الغفو والنوم براحة.
لـــكن هــــذا قـــد ال يـــكــــون فـــكـــرة
عـظــيـمــة أو جـيـدة بــحـسب مـا
ذكـــــرت صــــحـــــيـــــفــــة (مـــــتــــرو)

البريطانية.
وقـــد يـــســـاعــد الـــنـــوم بـــوجــود
مــروحــة عــلى الــتــهــدئــة قــلــيال
ولكنه قد يـؤدي أيضا إلى بعض
زعـجة تماما شكالت األخرى ا ا
مثل النوم بـينما الـعرق يتصبب

من اجلسم.
ـوقـع (مـسـتـشـار الـنـوم) ووفـقـا 
ـتــخـصص فــإنه بـيـنــمـا تـدور ا
راوح وتنشر الهواء في اجلو ا
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عبـر أمـريكـيون احلـدود الـكنـدية
األمريكية يوم امس سعياً لشراء
اإلنــســولــ بــأسـعــار مــعــقــولـة
ولــزيــادة الـــوعي (بــأزمــة ســعــر
) فـي الــــــواليــــــات اإلنــــســــولــــ

تحدة.  ا
وهي ظاهرة احتجـاجية عبر من
خالل االمــريـكــيــون عن تــذمـرهم
من ارتــفــاع غـيــر مــبـرر الســعـار

االدويــة. بـدأت اجملــمــوعــة الـتي
أطلـقت عـلى نـفسـها اسـم (قافـلة
إلى كــنــدا) رحـلــتــهـا مـن مـديــنـة
مــــنــــيــــــــــابــــولــــيـس في واليــــة
مينيـسوتا يوم اجلـمعة وتوقفت
عـنــد صـيـدلــيـة في مـديــنـة لـنـدن
بـإقــلـــــــــــيم أونـتـاريــو الـكـنـدي
يـــوم الــــــــســـبت لـــشــراء عـــقــار
يعالج مـرض السكـري من النوع

األول.
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النتيجة واحدة ..
والـوجبـات االكـثر جـاذبـية هي
تــلك الــتي جتــمع بــ الــســكـر
نبهات كالشاي والقهوة مع وا
الـسـكـر او تنـاول الـشـوكوال او

الكوال 
زيج جرعة عاليه ويطلق هذا ا
مـن الــسـكــر فـي دمك .. وهــكـذا
يـصـبح بـعـض الـنـاس مـدمـن
عـلى الـكـربوهـيـدرات والـبعض
االخـــر عــلـى الــكـــافـــيــ اال ان
االكـثـريــة مـدمـنـة عــلى االثـنـ

معا
وبـــاي حــال كل انــواع االدمــان
حتــدث خــلال فـي ضــبط مــعـدل

فـإنــهـا تـنـشـر أيــضـا الـغـبـار في
الغرفة وكذلك الـتراب وبالتالي
ـــــرء يـــــعـــــاني من فـــــإذا كـــــان ا
احلـسـاسـيـة وحـمى الـقش فـهذه
وصفـة لإلصابة بـالتـهاب احللق
والـسعـال الـشـديـد وتـدفق الدمع

من العين وانسداد األنف.
ــوقع مـــســتـــخــدمي ويـــنــصـح ا
ــراوح بــإلــقــاء نــظــره عــلــيــهـا ا
وتفـحـصـها خـصـوصا »إذا كان
الـغــبـار مـتــجـمـعـا عــلى شـفـرات
روحة ذلك أن تلك اجلـسيمات ا
تطيـر في الهـواء في كل مرة يتم

رواح. فيها تشغيل ا
ـــوقع مـــســـتـــخـــدمي ويــــحـــذر ا
ــــراوح من (تــــأثـــيــــرهــــا عـــلى ا
الــبـشــرة) ذلك أنــهـا تــعــمل عـلى
جــفــاف الـبــشــرة وتـمــنــعــهـا من
احلـصـول عــلى الـرطـوبـة جـراء
ــــروحـــــة عـــــلى تــــدفـق هـــــواء ا
اجلـــــــسم عــــــلـى الــــــرغـم من أن
ــرء الـــهـــواء الـــبـــارد يـــشـــعـــر ا

باالنتعاش.
وتعتبر هذه مشـكلة كبيرة لذوي
البـشـرة الدهـنيـة فـعنـدما تـكون
البـشرة جـافة جـدا فسـتفرط في
إفــراز الــدهن الــذي ســيــخــتــلط
بــــدوره مـع األوســــاخ والــــعــــرق

ليتسبب في تهيج اجللد.
ويـشيـر مـوقع (مـستـشـار الـنوم)
روحة طوال أيضا إلى أن عمل ا
ــكن أن يــتــســبب بــآالم الــلــيـل 
وأوجـــاع ســتــظــهـــر في صــبــاح
الــيـــوم الــتــالـي ذلك أن الــهــواء

الـــســــكـــر في الـــدم  وجتـــعـــلك
مــقـاومــا لالنـســولــ وتـبــقـيك
سج تارجح الوزن والطاقة 
الــنـقــطـة اجلــوهــريـة هــنـا هي
آلـــــيـــــات اجلــــــسم والـــــدمـــــاغ
احلــســاسـة الــتي حتــافظ عـلى
توازن مـعدل الـسكـر في الدم ال
تـتـاقـلم بـبـسـاطـة مع الـكـمـيات
الــزائـدة الــيـومــيــة من الـســكـر
ــأكـــوالت االخــرى الــغـــنــيــة وا

بالكاربوهيدرات 
ـنهبات كـالكافي اضافة الى ا
والـنـيـكوتـ فـيـكون رد فـعـلـها
هـو حتـويـلك الى جـسم يـكدس

الدهون 

اخصائي تغذية

من ســاعــات الــعــمـل الــضــائــعـة
بـحـلـول  ?2030وقـطـاع الـبـنـاء
مع  %19مـن اخلـــــــســــــــارة في

االنتاجية.
وأوضح اخلبـيـر االقتـصادي في
ـنـظـمـة نـيـكـوالس مـيـتر أن إذا ا
كان جنـوب آسيـا وغرب إفريـقيا
األشدّ معانـاة جراء موجة احلرّ
نأى عن ذلك. لن تكون أوروبا 
وقال لـلصـحافـي »يجـب ترقّب
أكــثـر فــأكـثــر فــتـرات (حــرّ) عـلى
غــرار تــلك الــتي شــهــدنــاهــا في
اآلونـة األخــيـرة تـكــون مـتـكـررة

بشكل متزايد وأكثر كثافة.«
وبــــهـــدف ردع خـــطــــر اإلجـــهـــاد
ـنظـمـة على احلراري شـجّـعت ا
»إنــشــاء بـــنى حتــتــيــة مالئــمــة
وأنظمـة إنذار مـبكر أفـضل أثناء
فــــــــتـــــــرات مــــــــوجـــــــات احلـــــــر
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وانّـمـا هو لـيـست أمنـيـة مـعـزولة يـتـمـناهـا الـعـراقيـون 
عــمل البـــدّ أن يــكــون من أجـل بــنــاء الــعـــراق بــشــكل
حضاري الئق. ال أقول العودة بالعراق الى أية مرحلة
ـضيء بل التـفكـير ـأساوي أو ا سـابقـة من تاريـخه ا
بــاالنـتــقــال الى مــنـعــطف جــديــد يـتــنــاسب مع تــطـور
الـعــصـر. وأعــرف أنّ الـفــســاد اليـزال عــائـقــاً كـبــيـراً

اضي . هداً لالرهاب كما كان في ا و
سـرّبة االخـيرة عن احـتمـال عودة تـنظيم بـعد االنـباء ا
داعــــــش الى الــعــراق بــنــفس أقــوى وشــكل جــديـد
يـــكــون من الــواجـــــــب االنــتــبــاه الى انّـه بــالــرغم من
ضـاد لداعمي االرهاب الوعي الـشـــــعبي الـعراقي ا
إالّ أنّ هــنــاك مــنـــــــغّــصــات أمــنـــيــة كــثــيــرة قــد يــتم
ـــــوت كـنتـرول في لـيـلـة وضـحـاها تـضـخـيمـهـا بـالـر
لـسـبب اقـلـيـمي أو دولي ويـرجع الـعـراق ضـحـيـة من

جديد.
جـمـيع االلــعـاب لـعـبـوهـا لم جتـد نـفـعـاً فـكـفى ولـتـكن

كن انقاذه. هناك بداية النقاذ ما 
فــالـذي كــان مــحـرومــاً من الــســلــطـة أخــذهــا والـذي
اسـتـقـتـــــــــتل طـوال حـــــيـاته من اجل مـنصب كـبـير
نـاله  ومَن كـان مـتـعـطـشـاً لـلـدمـاء ارتـوى مـنـهـا ومَن
كـان يـحــلم بـامـرأة صـار زيـر نــسـاء ومَن كـان يـحـلم
اليـ ومَن ـنـاصب بـا بـوظـيـفـة مالحظ صـار يــبـيع ا
كان يلعب على وتر التقسيم جرب حظه ولم تبق لعبة

وإال لعبت في رؤوس العراقي .
ألم يحن الوقت ليقول كائن من كان كفى .
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سـأقـطعُ قـدميَّ كي ال أشـتري حـذاءً جـديـداً . سـأخلعُ
أسنانيَ كي أكتفي بحساءِ العدس . 

سـأزرعُ صــورةَ أبي فـوقَ رف الــنـسـيــان  كي أنـسى
الـبــابَ الـبـغـداديَّ الــشـرقيَّ . سـأطشُّ حـنــطـةً بـكـفّي 
أصـطـادُ بهـا الـطيـرَ  وأهشُّ سـخامَ األيـام . سـأُطفىء

عينيَ كي ال أراكِ فيتفلّش قلبي .
َ لغةٍ كثير سأكتبُ قصةً بالغَة القِصر  فال أخسر ط
. سألوّحُ لـلسلطان بـأربعة أصابع قـائمات راسخات 
حــــتى ال يـــــغــــضب مـن زيتِ إصــــبــــعـي الــــوســــطى .
سـأستـعـملُ تـبغـاً رخـيصـاً مـدافـاً ببـعـرور الـغنَم  كي

سافةَ الواصلةَ إلى الله . أختصر ا
سأبني كوخاً عند خاصرة البحر  وأجعلهُ فخّاً رائعاً
تـنبّي  وأسرقُ من لسَـمَك الغفـلة . سأشـتري ديوانَ ا
بطنهِ  ذهبَ سيف الدولة  ومـزامير احلروف الصعبة

.
ســأعــلّقُ عــلى حــائــطي  روزنــامــةَ األيــام الــعــاطــلـة .
ســأثـقب األرض من حتت قـدمـي  وأخـرج من الـقـطب
اآلخـــر  وأصــيــرُ قــطْــبــاً عــالــيــاً . ســأشــتــري عــشــر
دجـاجـاتٍ وديـكـاً واحــداً وعـلـبـة فـيـاغـرا  فـأنـتج سـلـة

بيضٍ طيبة .
سأشلعُ من قمصانيَ كومةَ أزرارٍ فائضات . سأكتفي

بنصف أثاث الوجه .
سـأتــنـازل عن وظـيــفـة اجلـوارب وحـزام الــظـهـر وهـيل
الشاي . سـأمشي بكـتفٍ أهدلَ وأعاند صـفير الريح .

سأستخدم حرفاً وحيداً أُسمّي به ولديَ اجلديد .
ٍ  كي يـتّـسعَ بيتُ سأرسمُ غـرفـةً بـبقـايـا طـبشـورٍ قـد
ـاء  وأجنو مـن ناقـوطـها الـعائـلـة . سـأكسـرُ حـنفـيـةَ ا
َ واحداً  كي ال ُـمل . سـأحـذفُ من صـحـبيَ سـبـعـ ا

يصير سبّورةَ طعنات .
اءَ بشمسِ الظهيرة . سأسلقُ ا

سـأركبُ سـفـيـنةً ال تـمـشي فـوق مـاء . سأحجُّ إلى وادٍ
عدة . غيرِ ذي ثمرٍ  فأبرأ من غناء ا

سأحلمُ بتل ذهبٍ  وأُقسّمهُ في جسومٍ كثيرةٍ .
َ فماً . سأجفّفُ زبيةً يتيمةً  أُعسّلُ بها أربع

سأنسى سرَّ الليلِ  كي أُوفّرَ للعريفِ ليلةً مُبهجة .
سـأنــزرعُ بـعـتــبـةِ مــقـبـرةٍ ضــخـمــةٍ  وأحـظى بــتـراتـيل

األُمهات .
سأسدُّ مهاطلَ الدمعِ بزفتِ الزقاق .

سـأرشُّ البـذورَ فوق أرضٍ خالء  وأقـيمُ عـليـها صالةَ
السقيا .

ســأقـومُ عــلى حــيــليَ  فــيــمُـرّ من
ـلٍ عــــظـــــيم . حتـــــتيَ  ســـــطْــــرُ 
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ومـع ذلك لــــيــــست هــــذه دعــــوة
ـراوح نـهـائـيا لالسـتـغنـاء عن ا
فــهـــنــاك إيــجــابــيــات في وجــود

عـلى الـرأس طـوال الـلـيل فـعـلى
ـواجهة آالم في رء االستـعداد  ا

الرقبة في الصباح.

روحة يؤدي البارد النـاجم عن ا
إلى توتر العضالت وتشنجها.
ـروحـة مــسـلـطـة أمـا إذا كــانت ا

راوح فـهي قـد تكـون الـطريـقة ا
الــوحــيــدة الـتي تــســمح لــلــمـرء
رتفعة. بالنوم في ظل احلرارة ا

{ لــوس اجنــلــوس  –وكـاالت -
ـمـثـلـة ليـنـدسي لـوهان فـاجأت ا
تابع عبر صـفحتها اخلاصة ا
عــــلـى احــــد مــــواقع الــــتــــواصل
اإلجــتــمـاعـي بـصــورة لــهــا بـدت
فــيــهــا عــاريــة تــمــامــاً. وظــهـرت
لــــوهــــان في الــــصــــورة من دون
ثـياب بـيـنـمـا كـانت جتـلس على
األرض امــام الــكــامــيــرا وتــأخــذ
صـورة سـيـلـفي مـحـاولـةً إخـفاء
ـناطق احلـسـاسـة من جسـمـها ا
بـيــديـهــا وأرجـلـهــا. وتـأتي هـذه
الصورة تزامنـاً مع عيد ميالدها
الـذي امس الـ 2من تـمــوز حـيث

أكملت عمرها الـ 33.
ومـن نــاحـــيـــة اخـــرى ومـــؤخــراً
خالل مقـابـلة تـلـفازيـة  سؤال
لــوهــان عـن تــعــلــيــقــات بــاريس
السـلبيـة بعـد أن وصفتـها بـأنها
(مــتــجـاوزة ومــحــرجـة) الــشــهـر
ـاضـي لـتــردّ وتـؤكــد أنه لـيس ا
لـــــديـــــــهـــــا مـــــشـــــاكل مـع أحــــد
قـائـلـةً(لـيس لـدي أي مـشـاكل مع
أي شــــخص فـي حــــيـــاتـي وأنـــا
تنـة لذلك إنـني شخص محب

للغاية).
ية الى ذلك شاركت النجمـة العا
سـيـلـيـنا غـومـيـز حلـظـاتـهـا على
ـــايــــوه األحـــمـــر. الـــشـــاطـئ بـــا
وســرعـان مــا  تـشــبــيه إطاللـة
ـايوه األحـمر بـإطاللة غومـيز بـا
ايوه األحمر باميال أندرسون با
في مـسـلسل بـايـووتش الـشـهـير

في التسعينات. 
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اإلنــتـرنت في وظــائف الـدمـاغ
ــرونـة وتــقــول الــنــظــريــة إن ا
الــعـصــبـيـة  –أو قـدرة الــدمـاغ
على التغيير الهيكلي مع مرور
الـوقت  –تــعــني أن الــتــجـارب

والـدروس التي نـستـفيـدها من
ـكن أن اسـتــخـدام اإلنـتـرنت 
يكـون لهـا تأثـير كـبيـر بحسب
مــوقع مـيـديــكـال نـيـوز تـوداي.
وشــــــارك في هــــــذا الــــــبــــــحث

بــاحـثـون من جــامـعـة هـارفـارد
في بـوسـطن وجامـعـة سـيدني
الـغـربـيـة في أسـترالـيـا وكـلـية
ــمــلــكــة كــيــنــغــز كــولــيــدج بــا
ـتـحـدة وجـامـعـة أوكـسـفورد ا
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أجــــرى بـــاحـــثــــون من خـــمس
جامعات في أمريـكا وبريطانيا
وأســتـرالـيـا مـراجـعـة جـديـدة
حــاولـوا فــيـهــا مـعــرفـة تــأثـيـر

وجــــامـــــعــــة مــــانـــــشــــســــتــــر
استـنتاجاتـهم في مجـلة العالم
للـطب النفـسي. نظر الـباحثون
ـهـام الـرقـمـيـة. أوالً في تـعـدد ا
وأظـــهـــرت األدلـــة أن الـــقـــيــام
بأشيـاء متعددة عـبر اإلنترنت
لم يـــحـــسن قـــدرة األشـــخــاص
ـهـام متـعددة في عـلى القـيام 
أي مــكـــان آخـــر. وفي الـــواقع
ـكن أن يــجــعل الــنـاس أكــثـر
عـــــــرضــــــة لـالنـــــــتــــــبـــــــاه إلى

االنحرافات اجلديدة.
ويــــوضـح الــــبــــاحث جــــوزيف
فيرث (إن تـدفق عدد ال يحصى
ـطالـبـات واإلشـعارات من من ا
اإلنـــتــرنـت يــشـــجـــعـــنــا عـــلى
االســــتــــمــــرار في االهــــتــــمــــام
ــنـقـسم األمـر الــذي قـد يـقـلل ا
بـدوره من قـدرتـنـا في الـتـركـيز

على مهمة واحدة).
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طـور فنـان أمـريـكي برفـقـة مـطوّريْن
تطبيـقاً جديـداً على نظام iOS يزيل
البشـر من الصور باسـتخدام تـقنية

الذكاء االصطناعي. 
ـــعـــروف بـــاسم وأطـــلق الـــفـــنــــان ا
ـقيم في نـيويورك (دامغانـسكي) وا
عــلى الــتــطـبــيق مــســمى (بــاي بـاي
كاميـرا) وقال: (بني الـتطبـيق لعصر
ما بـعـد البـشر مـعـتمـداً على الـذكاء
االصـــطــــنــــاعي إلزالــــة الـــنــــاس من
ــــكــــان الــــصــــور ثـم الــــرســم فـي ا

الفارغ).
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توفر على ورغم أن فكرة التطبيق ا
(آب ستـور) مـقـابل نـحو 3 دوالرات
تـبدو ثـوريـة إال أن إزالـة الـبـشر من
الــصــورة تـتــرك أثــراً تــدركه الــعـ

خصوصاً أن مـا يُرسم مكـانهم يبدو
ـا ال يــتـنــاسب مع بـاقي واضـحــاً 

أجزاء الصورة. 
Bye Bye Cam- ويستخدم تطبيق
ــصـدر  eraخــوارزمــيـة مــفــتـوحــة ا
لكشف الـبشر باسم YOLO إضافة
إلى مــجــمــوعــة مـن أنــظــمــة الــذكـاء
ــكــان الـذي خال لء ا االصــطـنــاعي 

بعد اإلزالة.
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{ جــنـــيف –أ ف ب  –تــوقـــعت
مـنظـمـة الـعمل الـدولـيـة التـابـعة
ـتـحـدة االثـنـ أن يـؤدي لأل ا
االحــتـــبــاس احلـــراري من خالل
تـــســــبـــبه بــــارتـــفــــاع اإلجـــهـــاد
احلـراري في الـزراعـة وقـطـاعات
أخـرى صنـاعـيـة إلى خـسارة في
االنتـاجية تـوازي ثمـان مـليون

وظيفة بحلول عام 2030.
نـظمـة في تـقـرير جـديد وقالـت ا
أن في 2030 قــــد تــــضــــيع 2,2
ئة من مجموع ساعات العمل با
في الـــــعــــالم بـــــســـــبب درجــــات
ـــرتـــفـــعـــة بـــحـــسب احلــــرارة ا
تــوقــعــات مــبـنــيــة عــلى ارتــفـاع
ـــيــة  1,5درجــة احلـــرارة الــعـــا

مئوية بحلول نهاية القرن.
وسيكون التأثير أكبر في جنوب
آسـيــا وغـرب إفــريـقـيــا حـيث قـد
ـــئــة مـن ســاعــات تــضـــيع 5 بــا
العـمل عام 2030 وفق ما يـقول
مـعدّو الـتـقـرير وعـنـوانه (الـعمل
عـلى كـوكب باتـت حرارتـه أعلى:
تــأثــيــر اإلجــهــاد احلـراري عــلى
االنــتــاجـيــة في الــعــمل والــعـمل

الالئق).
فـي اجملــمـل تـــمـــثّل اخلـــســـائــر
االقـتـصـادية  2400مـلـيار دوالر

ي. ستوى العا على ا
ــــســـاعــــدة فـي إعـــداد وقــــالـت ا
الــتــقــريــر كــاتـريـن سـاجـي أمـام
الـصــحـافـة »يـوازي ذلك بــشـكل

تحدة.« ملكة ا عام اقتصاد ا
ويــشــيــر اإلجــهـاد احلــراري إلى
كن حـرارة أعلـى من تلـك التـي 
لــلـجـسـم أن يـتــحـمّـلــهـا من دون
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{ واشــنــطن  –وكــاالت- تــبــرع
لياردير األمريكي وارين بافيت ا
بنحو 3.6 مليار دوالر من أسهم
مـجـمـوعته بـيـركـشـايـر هـاثاواي
خلـمس مـنـظـمـات خـيـريـة مـنـهـا
مـؤسـسـة بــيل ومـلـيـنـدا جـيـتس
وذلك في أكـبــر إسـهـام في خـطـة
بافـيت للـتنازل عن ثـروته.وقالت
بيـركـشايـر هـاثاو(اي إن الـتـبرع
الـســنـوي الـرابـع عـشـر لــبـافـيت
يـــشـــمل نـــحــو  16.81مـــلـــيــون
ســهـم).ويــزيــد الــتــبــرع األخــيــر
ـــبـــلـغ اإلجـــمـــالي الـــذي قـــدمه ا
بـافيت لـلـمنـظـمات اخلـيـرية إلى
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أكثـر من 34.5 مـلـيـار دوالر مـنذ
عــام 2006 حــ تــعــهــد الــرجل
الـــبـــالـغ من الـــعـــمـــر 88 عـــامـــا
بالـتبـرع بـأسهـمه في بيـركشـاير
هــاثــاواي. وتـــذهب الــتــبــرعــات
ـــؤســســـات جــيـــتس وســوزان
تــومــســون بــافــيت الــتي حتــمل
اسم زوجته الـراحلـة ومنـظمات
أخــرى يــديــرهــا أبــنــاؤه هــوارد
وبـيـتـر وسـوزان هي هـوارد جي
بافـيت وشـريوود ونـوفـو.وكان
آخـر أكـبر تـبـرع سـنـوي لـبـافيت
ــــاضي وبــــلغ 3.4 فـي الــــعــــام ا

مليار دوالر.


