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�صاعد زوجتك يف �لبيت من �أجل �صحتك

ي�ساعدون  الذين  ال��رج��ال  ن�سبة  اأن  الإح�سائيات  من  الكثري  ت�ؤكد   
زوجاتهم يف الأعمال املنزلية ل تزال �سعيفة رغم اأنهن يعملن اأي�ساً 
خارج البيت. وم�ؤخراً ك�سفت نتائج جديدة قام بها باحث�ن يف معهد 
اأن ذلك التفاوت  برمين  الأوبئة يف  وعلم  ال�قاية  "ليبنيز" للبح�ث 

ي�ستمر اأي�ساً يف فرتة التقاعد.
وتق�سي الن�ساء الل�اتي تتجاوز اأعمارهن 65 عاماً يف املت��سط ح�ايل 
للرجال.  ���س��اع��ات  ث��اث  مقابل  املنزلية  الأع��م��ال  يف  ���س��اع��ات  خم�س 
كبار  من  �سخ�س  األ��ف   36 بيانات  اإىل  اجلديدة  الدرا�سة  وا�ستندت 
الدرا�سة  وح�سب  الأم��ري��ك��ي��ة.  املتحدة  وال���لي��ات  اأوروب����ا  م��ن  ال�سن 
دقيقة   220 والنظافة  والت�س�ق  الطهي  يف  امل�سنات  الن�ساء  تق�سي 
ي�ميا، مقابل 90 دقيقة للرجال. ويق�سي الرجال 70 دقيقة ي�مياً 
املنزلية،  باحلي�انات  العتناء  اأو  الإ�ساحات  اأو  باحلديقة  العمل  يف 

مقابل 40 دقيقة لدى الن�ساء.
وبعد جمع البيانات حاول الباحث�ن معرفة تاأثري العمل داخل البيت 
الذين  ال��رج��ال  اأن  اإىل  وخل�س�ا  الدرا�سة.  يف  امل�ساركني  �سحة  على 
ي�ساعدون يف الأعمال املنزلية ي�سعرون باأنهم يف ب�سحة جيدة، مقارنة 
ال�سع�ر ل  فاإن ذلك  الذين ل يفعل�ن ذلك. وبالن�سبة للباحثني  مع 

عاقة له بعدد �ساعات الن�م.
ويربر خرباء اللياقة البدنية التاأثري الإيجابي للم�ساعدة يف الأعمال 
وي�سدد  بن�ساط بدين.  والقيام  للحركة  ال�سخ�س  يدفع  باأنه  املنزلية 
اأثناء  امل��رء  بها  يق�م  التي  للحركات  الإيجابي  املفع�ل  على  اخل��رباء 

الكن�س اأو �سع�د الدرج مع �سلة غ�سيل مثًا.

حتذير عاملي من ت�صريع 
عمليات �لوالدة

اإىل احلد  والقابات  الطبية  الط�اقم  العاملية  ال�سحة  دعت منظمة 
م��ا مل يكن هناك  ال�����لدة،  ت�سريع  �ساأنها  م��ن  ت��دخ��ات  اإج���راء  م��ن 

خماطر حقيقية من امل�ساعفات.
الربيطانية،  "الغارديان"  �سحيفة  اأوردت  ح�سبما  املنظمة،  وح��ذرت 
التي  الطبيعية  ال���لدة  جتربة  يخ�سن  ل  الن�ساء  من  كثريا  اأن  من 

يردنها.
�سابقة  اإر����س���ادات  ي�سقط  ج��دي��دا  اإر���س��ادي��ا  دل��ي��ا  املنظمة  واأ����س���درت 
ب�ساأن  ت��سية   15 على  اجل��دي��د  الدليل  ويحت�ي  ع��ق���دا،  ا�ستمرت 

معايري رعاية احل�امل.
واعتربت اأن املعيار الذي تعتمده امل�ست�سفيات لت�سريع ال�لدة، بتمديد 
عنق الرحم اأقل من 1 �سم يف ال�ساعة ميثل خطرا، قائلة اإن الإر�سادات 
دقيقة، وقد  للن�ساء وغري  بالن�سبة  واقعية  تك�ن غري  القدمية رمبا 

ت�ؤدي اإىل نتائج �سلبية على العملية.
امل�ست�سفيات  تتبعها  التي  ال�سبل  العاملية"  "ال�سحة  وا�ستعر�ست 
اأو  "الأوك�سيت��سني"  ح��ق��ن  الأم���ه���ات  م��ن��ح  م��ث��ل  ال������لدة،  لت�سريع 
ت��سع  حقنة  وهي  اجلافية"،  ف�ق  "التخدير  ي�سمى  ما  اإىل  اللج�ء 
يف الظهر لإيقاف ال�سع�ر بالأمل، اأو العمليات القي�سرية التي تتتزايد 

با�ستمرار.
وقال مدير ال�سحة الإجنابية والبح�ث يف منظمة ال�سحة العاملية، 
اإيان اإ�سكي�، اإن كثريا من الأمهات يرغنب يف اأن تك�ن ال�لدة الطبيعية 

خيارا ل��سع م�اليدهن دون اأن اأي تدخل طبي.
اأو ���س��روري��ا، فاإن  ال��ط��ب��ي مطل�با  ال��ت��دخ��ل  ل��� ك���ان  وت��اب��ع :" ح��ت��ى 
اإ�سراك املراأة احلامل اأمر هام يف اتخاذ القرارات ب�سان الرعاية التي 

تتلقاها..".
وتق�ل منظمة ال�سحة العاملية اإن 140 ملي�ن ولدة حتدث �سن�يا، 
يتعر�سن  ال��ن�����س��اء  م��ن  م��ت��زاي��دة  ن�سبة  ل��ك��ن  م��ع��ق��دة،  غ��ري  معظمها 
ل���ت���دخ���ات ط��ب��ي��ة غ���ري ����س���روري���ة وغ����ري م��ائ��م��ة ب��ا���س��م "جتنب 

املخاطر".
واأ�سافت اأن معدل عمليات ال�لدة القي�سرية مرتفع للغاية.
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ما داللة روؤية �صخ�ص ما 
يف �حللم ب�صكل متكرر؟

العلماء  يجد  مل  التي  املحرية  الأم����ر  اأك��ر  من  بتن�عها  الأح���ام  تعترب 
تف�سرياً منطقياً للكثري منها، اإل اأن اأحد اأكر الأحام التي ت�سبب احلرية 

هي تلك التي تتكرر با�ستمرار. 
وعادة ما تتكرر روؤية �سخ�س ما يف احللم ب�سكل يثري ال�سعادة لدى البع�س 

والقلق لدى البع�س الآخر، فما تف�سري هذا الن�ع من الأحام؟ .
ال�سخ�س  روؤي���ة  �سبب  ف��اإن  اإل��ي��ت،  ماير  ج���ن  النف�سي  الأخ�سائي  بح�سب 
اأنه �سيك�ن ج��زءاً من حياتك كما يظن  ب�سكل متكرر يف املنام ل يدل على 
اأن  ه�  بينهما  الفارق  اأن  اإل  بالكمبي�تر،  العقل  ت�سبيه  ميكننا  الكثريون. 

العقل ل ميكن اإقفاله واإيقافه مثل الكمبي�تر.
واأ�ساف الدكت�ر ماير: عند اخلل�د للن�م ل يت�قف العقل عن العمل، بل 
ي�ستمر بالعمل، وترمز روؤية �سخ�س ما ب�سكل متكرر يف احللم اإىل الإجهاد 
اأو القلق الذي منر به يف اأوقات معينة من النهار، ويتكرر هذا القلق على 

�سكل �سخ�س ما يف احللم حتى يزول �سبب القلق يف ال�اقع.
وبح�سب الدكت�ر ماير، فاإن تكرار روؤية �سخ�س ما ميكن اأن يت�قف عند حل 
امل�سكلة املت�سببة بالقلق والت�تر، وعندها �سيق�م العقل با�ستبدال ال�سخ�س 

باآخر قد يرمز حلالة اأخرى نعي�سها يف ال�اقع.
وين�سح الدكت�ر ماير اأولئك الذين يعان�ن من اأحام مزعجة بالتخل�س 
تلك  من  للتخل�س  حياتهم،  حيال  اإيجابي  ب�سكل  والتفكري  م�ساكلهم  من 

الأحام اأثناء الن�م، وفق ما ورد يف �سحيفة مريور الربيطانية. 

في�صبوك تو�جه غر�مة 
بـ125 مليون دوالر 

هددت حمكمة بلجيكية �سركة في�سب�ك 
ي�رو  م��ل��ي���ن   100 اإىل  ت�سل  ب��غ��رام��ة 
يف  ا�ستمرت  اإذا  دولر(  ملي�ن   125(
خمالفة ق�انني اخل�س��سية من خال 

تتبع النا�س على م�اقع طرف ثالث.
مراقبة  ه���ي���ئ���ة  رف���ع���ت���ه���ا  ق�����س��ي��ة  ويف 
املحكمة  ق�ست  بلجيكا،  يف  اخل�س��سية 
حذف  في�سب�ك  على  يتعني  ب��اأن��ه  اأي�سا 
ب�سكل غري  التي جمعها  البيانات  جميع 
مبا  البلجيكيني  امل�اطنني  عن  قان�ين 
امل�ستخدمني  غ��ري  الأ���س��خ��ا���س  ذل���ك  يف 
�سركة  وق���ال���ت  ب��اأن��ف�����س��ه��م.  ل��ف��ي�����س��ب���ك 
في�سب�ك التي �سيتم تغرميها 250 األف 
ي�رو ي�ميا اأو ما ي�سل اإىل 100 ملي�ن 
اإذا مل متتثل مع حكم املحكمة، يف  ي�رو 

بيان اإنها �س�ف ت�ستاأنف احلكم.
الت�ا�سل  جمم�عة  اإن  املحكمة  وق��ال��ت 
ت�����س��ت��خ��دم ط��رق��ا خمتلفة  الج��ت��م��اع��ي 
لتعقب �سل�ك الأ�سخا�س عرب الإنرتنت 
اللكرتوين  امل���ق��ع  على  ي��ك���ن���ا  مل  اإذا 
لل�سركة من خال و�سع ملفات تعريف 
الرتباط ونقاط غري مرئية على م�اقع 

طرف ثالث.

�أزياء �صنتلر تنعم ب�صحر 
خطيبة �الأمري هاري 

يف  الكندية  �سنتلر  اأزي����اء  ���س��ارك��ت 
العام  ه��ذا  للم��سة  ل��ن��دن  اأ���س��ب���ع 
خا�س  ب���ع���ر����س  الأوىل  ول���ل���م���رة 
ا�ستفاد من ارتباط ال�سم التجاري 
الفاخر يف الآونة الأخرية باملمثلة 
م��ي��ج��ان م���ارك���ل خ��ط��ي��ب��ة الأم����ري 

الربيطاين هاري.
وي�ؤدي اأحيانا اختيار اأفراد الأ�سرة 
جتاري  ل�سم  بريطانيا  يف  املالكة 
زيادة  اإىل  الأزي����اء  ع��امل  يف  بعينه 

مبيعاته.
الفر�سة  ب���ه���ذه  ���س��ن��ت��ل��ر  وح���ظ���ت 
عندما ظهرت ماركل وهي ترتدي 
اأحد معاطف ال�سركة خال قدا�س 
العائلة  اأف��راد  املياد ح�سره  لعيد 
امل��ال��ك��ة يف ن���رف���ل��ك ب��اجن��ل��رتا يف 

دي�سمرب كان�ن الأول.
وو���س��ف��ت ب��ع�����س و���س��ائ��ل الإع����ام 
�سلطت  التي  الأ�س�اء  الربيطانية 
باأنها  ���س��ن��ت��ل��ر  اأك����رب ع��ل��ى  ب��ك��ث��اف��ة 
اإىل  اإ����س���ارة  يف  ميجان"  "تاأثري 
���س��ارك��ت يف بط�لة  ال��ت��ي  امل��م��ث��ل��ة 

م�سل�سل �س�ت�س.
م�ؤ�س�سة  ���س��ن��ت��ل��ر  ب����ي���ان���ا  وق���ال���ت 
ال����ع����ام����ة ال����ت����ج����اري����ة وم����دي����رة 
لرويرتز  �سنتلر  يف  الت�سميمات 
الأزي��اء ي�م اجلمعة  خال عر�س 
حقيقي  م��ارك��ل  م��ي��ج��ان  "تاأثري 

بالتاأكيد.
الياقة  ذا  املعطف  ارت��دت  اأن  "منذ 
ال��ك��ب��رية ب��ال��ل���ن ال��ب��ي��ج ي����م عيد 
الب�سر  ملح  يف  املعطف  نفد  املياد 
وتلقينا عددا هائا من الطلبيات 
اأيام  ول��ع��دة  ال��ي���م  ه���ذا  �سنتلر  يف 
بعد ذلك. كنا ن�سحن املعاطف اإىل 

جميع اأنحاء العامل".

�ختنق �لعمال 
بحفرة �لت�صريف

اأع��ل��ن��ت ال�����س��رط��ة ال��ه��ن��دي��ة اأن 7 
عمال قتل�ا اختناقا خال قيامهم 
ب��ت��ن��ظ��ي��ف ح���ف���رة ت�����س��ري��ف حتت 
الأر�س يف مزرعة للدواجن جن�بي 
الباد. وقال نائب قائد ال�سرطة، 
وقعت  ال���ف��ي��ات  اإن  ت�����س���د���س��اري، 
ق��ري��ة م�����رمي ب�لية  اجل��م��ع��ة يف 
اأن��������درا ب����رادي���������س. وع���ق���ب دخ�����ل 
ال�سرف  حفرة  اإىل  الأول  العامل 
امل�ساعدة  طالبا  ا�ستغاث  ال�سحي، 

مل�اجهته �سع�بات يف التنف�س.
العمال  اإن  ت�������س����د����س���اري  وق������ال 
احلفرة  ن��زل���ا  الآخ��ري��ن  الثمانية 
اأ�سخا�س   4 اأن  م�سيفا  مل�ساعدته، 
ت����ف����ا ع��ل��ى ال����ف�����ر، ف��ي��م��ا ت�فى 
يف  لح������ق  وق������ت  يف  اآخ����������رون   3

امل�ست�سفى.

�الإم�صاك.. متى ي�صتدعي 
��صت�صارة �لطبيب؟

قال الربوفي�س�ر الأملاين ف�لفجاجن في�سباخ اإن الإم�ساك يعد 
من املتاعب ال�سائعة، خا�سة مع التقدم يف العمر، م��سحاً اأنه 
يتم و�سف الإم�ساك باملزمن يف حال املعاناة منه ملدة تزيد عن 
 3 من  اأق��ل  ت��ربز  ومبعدل  اأ�سهر،   6 غ�س�ن  يف  اأ�سب�عا   12

مرات اأ�سب�عياً اأو اإذا كان الرباز �سلباً ب�سكل غري معتاد.
مل  اإذا  اأن���ه  اله�سمي  اجل��ه��از  اأم���را����س  اخت�سا�سي  واأ����س���اف 
بادئ  يف  فيمكن  لاإم�ساك،  خ��ط��رياً  �سبباً  الطبيب  يكت�سف 
بالألياف  الغنية  الأطعمة  تناول  خ��ال  من  م�اجهته  الأم��ر 
ك��اخل�����س��روات وال���ف����اك���ه وم��ن��ت��ج��ات احل���ب����ب ال��ك��ام��ل��ة، مع 
ممار�سة  اإىل  بالإ�سافة  الطعام،  لتناول  كاف  وقت  تخ�سي�س 

الريا�سة والأن�سطة احلركية. 
ويف حال ا�ستمرار الإم�ساك رغم هذه التدابري، فيجب حينئذ 

اللج�ء اإىل العاج الدوائي. 

ف�ائد الف�ل الأخ�سر ال�سحية
�سحة القلب : حتت�ي ق�سرة الف�ل على بع�س الفيتامينات 
وامل�اد التي تعمل على تقليل ن�سبة الك�لي�سرتول ال�سار 
يف الدم بن�سبة 20 يف املائة وبالتايل ي�ساعد على احلفاظ 
على ال�سرايني والأوعية الدم�ية وال�قاية من الأزمات 
يف  الف�ل  ي�ساعد  كما  املختلفة  القلب  واأمرا�س  القلبية 

احلفاظ على م�ست�ى �سغط الدم .
كمية  على  ال��ف���ل  يحت�ي   : ال����زن  تخفيف  يف  ي�ساعد 
جيدة م��ن ال��ربوت��ني والأل��ي��اف. وت�سري ال��درا���س��ات اإىل 
اأن الألياف والربوتني ت�ساعد يف ال�سع�ر بال�سبع لفرتة 
 95 امل�سل�ق يعطي فقط  ال��ف���ل  م��ن  ½ ك���ب  اأط�����ل. 

�سعرة حرارية.
املعادن  من  كبري  كنز  ه�  الف�ل   : عالية  غذائية  قيمة 
والب�تا�سي�م  املغني�سي�م  مثل  والفيتامينات  املتن�عة 
 ،B1 واحل����دي����د وال���ن���ح���ا����س وال���ف��������س���ف����ر وف��ي��ت��ام��ني
اإىل 19٪  الف�ل يحقق 10٪  ¼ ك�ب من  والثيامني. 
م��ن اجل��رع��ة ال��ي���م��ي��ة امل������س��ى ب��ه��ا م��ن ه���ذه امل�����اد. يف 
العادي  العمل  ل�سري  ���س��روري   B1 فيتامني  اأن  ح��ني 
للنظام الع�سبي املركزي، والنحا�س يلعب دورا حي�يا يف 
تق�ية املناعة و يعطيك عظام مرنة و ق�ية. املغني�سي�م 
يحافظ  و  ال�سحة  على  للحفاظ  ���س��روري  والف��سف�ر 
على م�ست�يات �سغط الدم والعظام، يف حني اأن احلديد 

ي�ساعد على نقل الأك�سجني.
ه�  ال��ف���ل   : املنغنيز  و  الف�ليك  حلم�س  جيد  م�سدر 
اأن  الف�ليك. يف حني  املنغنيز وحم�س  م�سدر جيد من 
الأول يلعب دورا اأ�سا�سيا يف الربوتني والتمثيل الغذائي 
ل�سحة  لزم��ا  الف�ليك  حم�س  ويعرف  للكرب�هيدرات، 

القلب، واحل�سانة، وتركيب كريات الدم احلمراء.
ي�ساعد يف مكافحة الكتئاب : ميكن للف�ل اأن ي�ساعد يف 
مكافحة الإكتئاب ووفقا للدرا�سات التي اأثبتت باأن الف�ل 
تفعل  اأن  وميكن  الأمينية،  الأحما�س  بالدوبامني  غني 
املعجزات يف حت�سني املزاج، وبالتايل ت�ساعد يف التخفيف 

من وطاأة الكتئاب.

ج��ي��د ل��ل��ن�����س��اء احل����ام���ل : 
الن�ساء احل�امل بحاجة اإىل 

الف�ل   . والكال�سي�م  احل��دي��د 
ه���� ال����غ����ذاء امل���ث���ايل ال�����ذي ميكن 

احلمل  اأثناء  بتناوله  تتمتع  اأن  للمراأة 
وال��ر���س��اع��ة. يف ح��ني اأن ال��ف���ل ي��ح��ت���ي على 

كمية  يقدم  اأنه  اأي�سا  املعروف  ومن  ٪14 من احلديد، 
كافية من الكال�سي�م.

امل�����س��ادر اجليدة  م��ن  ال��ف���ل   : باركن�س�ن  م��ر���س  ع��اج 
لليف�دوبا. يف�دوبا ه� نف�س املادة الكيميائية التي ميكن 
ال�سلل  مر�س  لعاج  امل�ستخدمة  الأدوي���ة  يف  جتدها  اأن 
الرعا�س .يف حني اأن كمية هذه املادة الكيميائية ميكن اأن 
تختلف تبعا لن�ع الف�ل، و 3 اأون�سات من الف�ل الطازج 
م��ن هذه  ملغ   100 اإىل  ملغ   50 ح���ايل  على  يحت�ي 

املادة الكيميائية.
الف�ل م�سدر جيد من   :  C م�سدر جيد من فيتامني 
ه�  جميعا،  تعلم�ن  كما  الفيتامني،  وه��ذا   ،C فيتامني 
ال��ق���ي��ة ج���دا. طبيعة م�سادة  اأح���د م�����س��ادات الأك�����س��دة 
ل��اأك�����س��دة م���ن ف��ي��ت��ام��ني C ت�����س��اع��د يف ال��ق�����س��اء على 
اإىل  ت����ؤدي  اجل���ذور احل��رة ، و ميكن للجذور احل��رة ان 
والتجاعيد،  اخل��ط���ط  مثل  املبكرة  ال�سيخ�خة  ظه�ر 
اجلهاز  ت�سعف  وحتى  ال�سرطانات،  واأن���اع خمتلفة من 
 1.4 تعطيك  ال��ف���ل  م��ن حب�ب  غ��رام��ا   100 املناعي. 
ملغ فيتامني C. يحافظ على ت�ازن ال�س�ائل يف اجل�سم 
العتماد  دائما  للب�تا�سي�م ميكنك  : ك�نه م�سدر جيد 
م�ست�يات  ال��ت���ازن يف  على  للحفاظ  ال��ف���ل  ت��ن��اول  على 
الب�تا�سي�م  من  كافية  م�ست�يات  اجل�سم.  يف  احلم��سة 
�سرورية ل�سري خايا اجل�سم طبيعًيا، و�سربات القلب، 

وعمل الع�سات .
الغنية  النباتات  اأك��ر  من  الف�ل  يعترب   : النم�  حتفيز 
النم�  التي تعمل على حتفيز هرم�ن  الدوبامني  مبادة 
الع�سات  وبناء  والط�ل  العظام  كثافة  يزيد من  الذي 
ومن� الأطفال ب�سكل �سحي ، ول يقت�سر هرم�ن النم� 

بل  فقط  الط��ف��ال  على 
ه� هام للرجال وال�سيدات 
ال�قاية  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  ح��ي��ث 
من ه�سا�سة العظام ومكافحة 
ال�سيخ�خة وعامات تقدم ال�سن 
وزيادة ن�سب اخل�س�بة وجتديد خايا 
الن�سارة واحلي�ية وال�قاية  الب�سرة واك�سابها 
الف�ل  يحت�ي   : ال�سكر  تنظيم   . باركن�س�ن  مر�س  من 
على اللياف ون�سبة كبرية من البكتني الذي يعمل على 
منع ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم خا�سة بعد تناول الطعام 
اإىل اخلايا  الف�ل على دخ�ل الن�س�لني  ، كما ي�ساعد 
وطرد اجللك�ز من الدم ليتم ا�ستخدامه ك�ق�د للج�سم ، 

لذلك يعد الف�ل وجبة مثالية ملر�سى ال�سكري .
ع���اج الم�����س��اك : حت��ت���ي ق�����س��رة ال��ف���ل ع��ل��ى الألياف 
الإم�ساك  من  التخل�س  على  تعمل  التي  والفيتامينات 
كما يعمل الف�ل الأخ�سر علي تطهري املعدة والتخل�س 
من  التخل�س  على  اي�سا  يعمل  كما  ال�سارة،  امل���اد  من 
مقاومة  على  يعمل  كما  الب�ل،  وادرار  الزائدة  ال�س�ائل 
ي���ؤدي لاإم�ساك ومنح  ان  الإجهاد والت�تر الذي ميكن 

اجل�سم الن�ساط واحلي�ية .
الف�ليك  حم�س  على  الف�ل  يحت�ي   : اجلنني  حماية 
الذي يعمل على انق�سام اخللية وتخليق احلم�س الن�وي 
ب�12 ، كما يعمل حم�س  اذا مت تناوله بجانب فيتامني 
الف�ليك على جتنب حدوث ت�س�هات والعي�ب اخللقية 
املدم�س  الف�ل  اأو  الأخ�سر  الف�ل  يعد  لذلك   ، للجنني 

وجبة مثالية للمراأة احلامل .
اأ�سرار الف�ل الأخ�سر

وع�سر  امل��ع��دة  يف  ا�سطرابات  م��ن  يعان�ن  للذين  م�سر 
اله�سم.

مر�س التف�ل وهي ما ي�سمى بتف�ل الدم اي انخفا�س 
اجلل�ك�ز يف الكريات احلمراء، ففي حال تناول املر�سىى 
امل�ساب�ن مبر�س التف�ل للف�ل فيمكن ان يحدث فقر دم 

حاد.

لن ت�سدق ماذا يفعل يف ج�سمك؟

تعرفو� على معجز�ت فو�ئد 
�لفول �الأخ�صر جل�صم �الإن�صان
الفول االخ�سر هو نبات من نوع البقوليات وموطنه اال�سلي ا�سيا الو�سطى 

، ت�سبه ثمار الفول االخ�سر القرن ويوجد بداخل الثمار حبوب الفول 
االخ�سر  الفول  ح�ساد  مو�سم  يبدء   ، لالكل  ال�ساحلة  االخ�سر 

بداية من �سهر ابريل وحتى �سهر يونيو ، يعد الفول م�سدر غني 
وااللياف  الربوتينات  على  يحتوي  حيث  الغذائية  بالعنا�سر 
كما   ، ب  فيتامني   ، ج  فيتامني  اأ،  فيتامني  مثل  والفيتامينات 

يحتوي على
العديد من املعادن مثل الف�سفور واحلديد والكال�سيوم والبوتا�سيوم 

و  بالطاقة  اجل�سم  ميد  و�سحي  متكامل  غ��ذاء  الفول  يعد  لذلك 
او  طازجا  االخ�سر  الفول  ويوؤكل  الهامة.  الغذائية  العنا�سر 
فول نابت او يطبخ مع الليمون واللحم ، ووجبة الفول االخ�سر 

تعو�ض االن�سان عن وجبة من اللحوم.
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�ش�ؤون حملية

برعاية �سما بت حممد بن خالد اآل نهيان

تبتكر �لعني  معر�ص  يف  ي�صاركون  وطالبة  طالب   300 و  مدر�صة   25

فعاليات امل�سي تنطلق غدا يف كافة اإمارات الدولة حتت رعاية اأم االإمارات

�أبوظبي �لتقني ينظم حمالت ناجحة للتوعية �ل�صحية يف مر�كز �لت�صوق باأبوظبي و�لعني

حبيب �ل�صايغ يد�صن �أوىل �أم�صيات بيت �ل�صعر يف �لفجرية

•• العني-الفجر
ت�صوير-حممد معني

العني  مب��دي��ن��ة  م��در���س��ة  وع�����س��رون  خم�سة 
�سارك�ا يف فعاليات معر�س "العني تبتكر" 
برعاية ال�سيخة الدكت�رة �سما بنت حممد 
بالتنظيم  ل��ي��ب��ادر   ، ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د  ب���ن 
للتعليم  اجل���اه���ل���ي  م���در����س���ة  وامل�������س���ارك���ة 
ال��ث��ان���ي ب��ن��ات ال��ت��ي ت��دي��ره��ا اإمي���ان جفال 
ومركز العني لرعاية امل�هبة والتميز وه� 
للتعليم  العني  مدر�سة  مبادرات  من  واح��د 

الأ�سا�سي التي تديرها �سريف البل��سي.
وحر�س امل�سارك�ن من الطاب والطالبات 
ال��ع��ل��م��ي��ة والفنية  اإب��داع��ات��ه��م  اإب�����راز  ع��ل��ى 
حتد  يف  ي��دخ��ل���ا  اأن  ب��ه��ذا  اأرادوا  وك��اأن��ه��م 
تط�ر  من  العامل  ي�سهده  ما  جمريات  مع 
ل��ي��اأك��دوا ق��درت��ه��م علي اأن��ه��م ق����ادرون على 
م���اج��ه��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل ب��ك��ل حت��دي��ات��ه حيث 
حر�س املعلم�ن والإداري�ن على اإعداد هذا 
والبتكار  العل�م  ب��اأح��دث  مت�سلحا  اجل��ي��ل 
)العني  بعن�ان  الفعالية  ج���اءت  هنا  وم��ن 

تبتكر(.
ح���اول���ت ال���دك���ت����ر م��ن��ى ال��ف��ا���س��ي ومعها 
للح�س�ر  تنقل  اأن  قا�سم  نعيمة  الدكت�رة 
بن  �سما  الدكت�رة  ال�سيخة  وم�ساندة  دع��م 
رغبتها  لت�ؤكد  نهيان،  اآل  خالد  بن  حممد 
على اأن يك�ن هذا اجليل ه� جيل امل�ستقبل 

بحق.
ث��ق��اف��ة الب��ت��ك��ار ك��ان��ت ه��دف��ا اأ���س��ا���س��ي��ا اأكد 
اأولياء  ذل��ك  يف  مب��ا  امل�ساركني  جميع  عليه 
اإبداعات  لي�ساهدوا  ح�سروا  مم��ن  الأم����ر 
اأبنائهم عن قرب وكان هذا وا�سحا يف ج�لة 
ب�سرطة  العامة  والعاقات  املرا�سم  مدير 
حيث  الها�سمي  من�س�ر  العقيد  اأب���ظ��ب��ي 
يرافقه  م�����س��ارك-  ك��ل  متابعة  على  حر�س 
لهذه  امل��ح��رك  وه����  النقيب  اأمي���ن  ه���ذا  يف 
ال��ف��ع��ال��ي��ة واحل��ري�����س ع��ل��ى اإجن��اح��ه��ا اإىل 

اجلاهلي-  مدر�سة  من  حممد  رانيا  جانب 
وعاطف عرفة من مدر�سة العني -وفاطمة 
ال�����س��ام�����س��ي- وذي����ب����ان- م���ن ن����ادي �سباط 

ال�سرطة.
ال���ت���ي جت�����اوز ع���دده���ا مائتي  الإب�����داع�����ات 
مكانة  لتحتل  ت��ن���ع��ت  اب��ت��ك��اري  م�����س��روع  
العني  ����س���رط���ة  ����س���ب���اط  ن������ادي  مم���ي���زة يف 
بني  م��ن  ليك�ن  املعر�س-  ا�ست�ساف  ال��ذي 
الذي  الآم��ن��ة  ال�سرفة  م�سروع  الب��ت��ك��ارات 
حر�ست  حيث  الإم���ارات  اأم  مدر�سة  قدمته 
التجربة  �سرح لهذه  الطالبات على تقدمي 
الأطفال  الكثري من  ت�سهم يف حماية  التي 
وكاأنهم اأرادوا بهذا اأن يق�ل�ا ان ابتكاراتهم 
لي�ست بعيدة عن ق�سايا جمتمعهم بل تهم 
وهي  البديلة  للطاقة  كان  كما  الكثريين- 
حديث العامل حاليا م�ساحة يف هذا املعر�س 
الطليعة حيث حر�س  م��ن  خ��ال مدر�سة 
امل�سارك�ن على تقدمي من�ذج ملتنزه يعتمد 
اأرادوا من خال  على هذه الطاقة وكاأنهم 
هذا اأن يق�ل�ا لكل من ح�سر اأننا حا�سرون 
بكل ق�ة باأحدث ما ت��سل اإليه العلم- وبعد 
كل هذا كانت الروب�تات هي عامة م�سيئة 

اأخرى لتحديات الع�سر.
حيث قدمت طالبات مدر�سة ال�سارية مناذج 
وتت�ا�سل  التطبيقات-  ه��ذه  م��ن  متن�عة 
الدولية  اخلليل  مدر�سة  لتقدم  البتكارات 
ال�سن  ل��ك��ب��ار  اب���ت���ك���ارا خ�����س�����س  اخل���ا����س���ة 
الدواء  تذكريهم مب�اعيد  على  مل�ساعدتهم 
مكانة  الفئة  لهذا  ك��ان  وبهذا  بهم  اخلا�س 
ه��ذا مكانة يف ذهن  وم��ن قبل  امل��ع��ر���س  يف 
وتفكري الأبناء- كما قدمت مدر�سة الن�سء 
ال�����س��ال��ح جم��م���ع��ة م��ن الب���ت���ك���ارات لقت 

ا�ستح�سانا من احل�س�ر.
امل��ع��ر���س ع��ل��ى ه���ذا ح��ي��ث متت  مل يقت�سر 
ج�ائز  على  ح�سلن  ط��ال��ب��ات  اإىل  الإ���س��ارة 
ع��امل��ي��ة منهن ال��ط��ال��ب��ة ه��ن��اء ال��ه��ن��ائ��ي من 

مدر�سة جزيرة اأب� ظبي العاملية.

كما �سعت جامعة الإمارات ايل تبنى البتكار 
ال����ذي ق��دم��ت��ه م��در���س��ة ال��ب��ادي��ة واخلا�س 
اأم  م��در���س��ة  ق��دم��ت  ، كما  ال��غ��ازات  بتح�يل 
متحرك-  ك��ر���س��ي  يف  اإن����ذار  ج��ه��از  الف�سل 
وق��دم الطالب ج���رج عبد اهلل من مدر�سة 
وكاأنه  اإن��ق��اذ  ل��ط��ائ��رة  جم�سم  الإم�����ارات  اأم 
هذه  اأهمية  اإىل  ينبه  اأن  الب��ت��ك��اراراد  بهذا 

الطائرة يف امل�ساركة يف اإنقاذ الكثريين.
ت��ت���ق��ف الب��ت��ك��ارات ع��ن��د ه���ذا ليك�ن  ومل 
قدمته  ه���ذا  يف  ن�سيب  الأم����ن  ل��ك��ام��ريات 
قدمت  كما   ، ثعلبة  بنت  اأمي���ن  اأم  م��در���س��ة 
ل��ل��روب���ت��ات ميكن  امل��در���س��ة م�����س��روع  نف�س 
اإ�سافة  الثقيلة  الأ�سياء  اأن ي�ساهم يف حمل 
اإىل رب�ت ي�سهم يف ت�سلية الأطفال والقيام 
بدور الأم البديلة ومن نف�س املدر�سة قدمت 
ال��ط��ال��ب��ة زي��ن��ب ال��زع��ب��ي م��ع��ج���ن طبيعي 
م�اد  على  يحت�ي  الأطفال  لألعاب  �سحي 

طبيعية.
كما حر�ست مدر�سة اجلاهلي على تقدمي 
حر�ست  وق�����د  ال����ذك����ي  ل��ل��ت��ح��ك��م  من��������ذج 
اإميان  امل��در���س��ة  م��دي��رة  ال��ط��ال��ب��ات ومعهن 
ج���ف���ال ع��ل��ى ت���ق���دمي ال�����س��رح ال�������ايف لهذا 
م�ساركة  ال�سعادة  ملدر�سة  وك��ان  ال��ن��م���ذج- 
م��ن خ���ال م��اك��ي��ن��ة ال�����س��ح��ب ال��ك��ه��رب��ائ��ي ، 
كما قدمت مدر�سة الزايدية مناذج للر�سم 
كان  كما  "�سكرات�س" ،  برنامج  خ��ال  م��ن 
�سيارة  خال  من  م�ساركة  الهال  لرو�سة 
ال��دف��ع ال��رب��اع��ي- وب�����ادرت م��در���س��ة ناهل 
"مكن�سة" بحجم  ابتكار عبارة عن  بتقدمي 

�سغري. 
وم�����ن م���در����س���ة ال���ع���ني ق�����دم امل��ب��ت��ك��ر عبد 
البتكارات  م��ن  جم��م���ع��ة  ال��ظ��اه��ري  اهلل 
با�ستخدام  ال��ت��ح��ك��م  ح����ل  جميعها  ت����دور 

احل�سا�سات.
ال�����س��ا���س��ل جم�سم  ذات  م��در���س��ة  وق���دم���ت 
الطاقة  على  تعتمد  امل�ستقبل  مل��دن  م�سغر 
بتقدمي  املبادئ  مدر�سة  وب��ادرت   ، النظيفة 

وكان  املتجددة-  الطاقة  لتطبيقات  من��اذج 
ب��ن��ت ب��ط��ي دور يف تقدمي  ���س��ام��ة  مل��در���س��ة 
وال�سامة-  ب����الأم����ن  ت��ت��ع��ل��ق  اب����ت����ك����ارات 
متن�عة  روب����ت���ات  جم��م���ع��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 
قدمتها م��در���س��ة ط���ارق ب��ن زي���اد- يف حني 
"دلة"  حممد   بنت  ح�سة  مدر�سة  قدمت 
مدر�سة  اأم��ا   ، الت�سخني  ذاتية  للم�سروبات 
العناية  دور يف  لها  ك��ان   ، ب��ن خالد  حممد 
واله���ت���م���ام ب��اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م م���ن خال 
جم��م���ع��ة م���ن الب���ت���ك���ارات ل���ي����ؤك���دوا على 
ي�ستحق  املجتمع  م��ن  ج��زء  الفئة  ه��ذه  اأن 
مدر�سة  حر�ست  كما   ، والرعاية  الهتمام 
حم��م��د ب���ن خ��ال��د ل���اأج���ي���ال ع��ل��ى تقدمي 

جمم�عة من البتكارات املتن�عة .
جناح  امل�ستقبل  اأجيال  ملكتبة  كان  وقد  هذا 
اأ�سرفت عليه الدكت�رة نعيمة قا�سم  خا�س 
بن  حممد  وجمعية  مل��رك��ز  الإداري  امل��دي��ر 

خالد- واآية م�سطفى. 
اجلدير بالذكر اأن املعر�س �ساحبه عرو�س 
ف��ن��ي��ة ع��ل��ى م�����س��رح ن�����ادي ���س��ب��اط العني 

الثان�ية  اجل��اه��ل��ي  م��در���س��ة  ف��ي��ه  ���س��ارك��ت 
للبنات ومدر�سة اأم الإمارات العني الثان�ية 
للبنات اإ�سافة اإىل مدر�سة الطليعة للتعليم 
ومدر�سة  برماح،  بنات  والثان�ي  الأ�سا�سي 

الزايدية للتعليم الثان�ي بنات.
ب�س�يحان  ال�����س��اري��ة  م��در���س��ة  حر�ست  كما 
الروب�ت  عن  م�سرحي  عر�س  تقدمي  على 
للتعليم  املبادئ  مدر�سة  حر�س  جانب  اإىل 
لتقدمي  ب���اخل���زن���ة  وال����ث����ان�����ي  الأ�����س����ا�����س 
وقدمت  "ابتكر"-  بعن�ان  م�سرحي  عر�س 
الأ�سا�س  للتعليم  خالد  بن  حممد  مدر�سة 
ع��ر���س  م�����س��رح��ي ب��ع��ن���ان )اأم الإم�����ارات( 
مدر�سة  قدمته  ال��ذي  العر�س  اإىل  اإ�سافة 
اأحب  " اأن��ا  بعن�ان  العاملية  اأب�ظبي  جزيرة 
الإمارات". وجاءت مدر�سة الن�سء ال�سالح 
بعن�ان  م�سرحي  عر�س  لتقدمي  اخلا�سة 
وطني-  عر�س  وك��ان  خالد"  ب���  ي��ا  "اآمر 
اإ�سافة اإىل الي�لة ليك�ن ه� ختام العرو�س 
والفقرات امل�سرحية والفنية والذي قدمته 

مدر�سة طارق بن زياد للتعليم الأ�سا�سي. 

حت����ت رع����اي����ة ���س��م��� ال�����س��ي��خ��ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت مبارك 
رئي�سة  الأ���س��ري��ة  التنمية  مل���ؤ���س�����س��ة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س 
الحتاد الن�سائي العام، ي�ا�سل مركز اأب�ظبي للتعليم 
والتدريب التقني واملهني، بنجاح كبري فعاليات الدورة 
 2018 واللياقة  لل�سحة  املرح  ال�سابعة من مهرجان 
من  ال��ف��رتة  خ��ال  التقني"  "اأب�ظبي  ينظمها  ال��ت��ي 
املقبل،  م��ار���س   22 ف��رباي��ر اجل���اري وحتى  الأول م��ن 
مبختلف اإمارات الدولة، حيث تنطلق "فعاليات امل�سي" 
يف العا�سرة من �سباح غد الإثنني 19 فرباير اجلاري، 
ب��ال��دول��ة وه���ي ك�رني�س  ت��رف��ي��ه��ي��ة  يف ع�����س��رة م���اق��ع 
اأب���ظ��ب��ي، وك���رن��ي�����س امل��م��زر ب��دب��ي، ومم�����س��ى جزيرة 
والفجرية،  ع��ج��م��ان،  وك���رن��ي�����س  ال�����س��ارق��ة،  ال��ع��ل��م يف 
العلم  و���س��اري��ة  اخليمة،  راأ����س  يف  الق�ا�سم  وك�رني�س 
واحلديقة  بالعني،  اخل�سراء  وامل��ب��زرة  القي�ين،  اأم  يف 
زايد  العامة يف مدينة  دملا، واحلديقة  بجزيرة  العامة 
الإ�ستفادة  للجميع  مي��ك��ن  ح��ي��ث  ال��ظ��ف��رة،  مبنطقة 
كذلك من الفعاليات الأخرى امل�ساحبة لهذه احلدث، 
-15 من  الفرتة  التقني" خ��ال  "اأب�ظبي  نظم  كما 

للت�عية  ناحجة  حمات  ثاث  اجلاري،  فرباير   16
م�ل،  دمل���ا  وه���ي  للت�س�ق  م��راك��ز  ث��اث��ة  يف  ال�سحية، 
اأب�ظبي، وب�ادي م�ل بالعني، حيث  وب�ابة ال�سرق يف 
التابعة  ال�سحية  للعل�م  فاطمة  كلية  طالبات  قدمت 
باملجان  ال�سحية  التقني" اآرق��ي اخلدمات  ل"اأب�ظبي 
الأجهزة  اأح��دث  م�ستخدمني  الت�س�ق  مراكز  ملرتادي 
العظام،  وه�سا�سة  كثافة  قيا�س  يف  املتخ�س�سة  الطبية 

اإقبال  لق��ت  التي  الفح��سات  من  وغريها  وال�سغط 
كبري من نح� خم�سة اآلف م�اطن ومقيم خال ي�مي 
���س��ع��ادة مبارك  امل��ا���س��ي��ني.  وق���ال  اخلمي�س واجل��م��ع��ة 
للتعليم  اأب���ظ��ب��ي  م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  ال�سام�سي  �سعيد 
اإطار  يف  ياأتي  املهرجان  اأن  واملهني  التقني  والتدريب 
القيادة  ت�جيهات  لتنفيذ  التقني"  "اأب�ظبي  ب��رام��ج 
الأ�سا�سية  اإ�سرتاتيجية متقدمة غايتها  الر�سيدة وفق 
ال�سحي  وال�����ع����ي  ال�����س��ح��ي��ة،  ب��امل��ن��ظ���م��ة  الرت����ق����اء 

يف  املجتمع  اأب��ن��اء  واملقيمني  امل�اطنني  من  للجماهري 
كل مكان، ومن ثم متكني �سباب وفتيات الم��ارات من 
اإتباع النظم ال�سحية ال�سليمة يف حياتهم، وه� الأمر 
الذي تتحقق من خاله �سحة املجتمع، وبناء قدرات 
اأف����راده وخ��ا���س��ة امل���اط��ن��ني م��ن اأج���ل العمل امل��ب��دع يف 
كافة جمالت احلياة ، وبالتايل �سناعة اأجيال وطنية 
طم�حات  حتقيق  ع��ل��ى  وق����ادرة  ج��دي��دة،  وجمتمعية 
الغايل. ال���ط��ن  وف��ت��ي��ات  �سباب  ال��ر���س��ي��دة يف   ال��ق��ي��ادة 

الأداء  اأن  "كما  ال�سام�سي فقال  �سعادة مبارك  واأ�ساف 
يف  ال�سحية،  للعل�م  ف��اط��م��ة  كلية  ل��ط��ال��ب��ات  ال��راق��ي 
اأحدث  با�ستخدام  الطبية  الفح��سات  خمتلف  اإج��راء 
احلقيقية  ال�����س���رة  ال��دول��ة،  لب��ن��اء  يعطي  التقنيات، 
والرائعة للتخ�س�سات ال�سحية والطبية التي تدر�سها 
امل����اط���ن���ات يف ال��ك��ل��ي��ة، وه����ي درج����ة ال���دب���ل����م العايل 
وهي  متميزة  �سحية  برامج  خم�سة  يف  والبكال�ري��س 
الطبيعي،  وال���ع���اج  وال�����س��ي��دل��ة،  ال��ت��م��ري�����س،  ع��ل���م 
والط�ارئ  الطبي،  والت�س�ير  ال�سعاعي  والت�س�ير 
باأب�ظبي،  اأفرع الكلية  "الإ�سعاف"، وذلك يف  ال�سحية 
عجمان  فرع  يقت�سر  فيما  الظفرة،  ومنطقة  والعني، 
ع��ل��ى ع��ل���م ال��ت��م��ري�����س ف��ق��ط، وه���� الأم����ر ال���ذي اأثار 
على  ال�سباب  وي�سجع  الت�س�ق،  مراكز  جمه�ر  اإنتباه 
الطبية  التخ�س�سات  و  امل�����س��ارات  ه��ذه  اىل  الإن�سمام 
ت�طني  يف  ق��دم��اً  ال�سري  يعني  مب��ا  الهامة  وال�سحية 
واأ�سار مدير عام  بكل ثقة".  بالدولة  ال�سحي  القطاع 
اىل  واملهني  التقني  والتدريب  لتعليم  اأب�ظبي  مركز 
اأب�ظبي، وخمتلف  اأن فعاليات املهرجان �ستت�ا�سل يف 
اإم�����ارات ال��دول��ة ت��ب��اع��اً خ���ال الأي����ام ال��ق��ادم��ة وحتى 
الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك  املقبل  مار�س   22
واخلا�سة  احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  من  ونخبة  والتعليم، 
املتخ�س�سة، م�ؤكدا ثقته يف حر�س امل�اطنني واملقيمني 
ع��ل��ى احل�����س���ر وامل�����س��ارك��ة مب���ا ي�����س��م��ن ب��ن��اء قاعدة 
ج��م��اه��ريي��ة ق���ي��ة وق�����ادرة ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ة يف نحقيق 

امل�سلحة العليا لل�طن واملجتمع ب�سكل عام.

•• الفجرية - الفجر

الجتماعية  الفجرية  جمعية  يف  ال�سعر"  "بيت  نظم 
الثقافية بالتعاون مع غرفة جتارة و�سناعة الفجرية، 
ال��ك��ب��ري حبيب  ال�����س��اع��ر  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة  ف��ع��ال��ي��ات��ه  اأوىل 
والكتاب  لاأدباء  العام  العام لاحتاد  الأم��ني  ال�سابغ، 
العرب، رئي�س جمل�س اإدارة احتاد كتاب واأدباء الإمارات، 
علي  الفنان  الع�د  ع��ازف  بها  رافقه  �سعرية  اأم�سية  يف 
للفن�ن  الفجرية  اأكادميية  عام  مدير  احلفيتي  عبيد 
�سيف  ب��ن  حمد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  بح�س�ر  اجلميلة، 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الكعبي  خليفة  و�سعادة  ال�سرقي 
غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة ال��ف��ج��رية وخ��ال��د الظنحاين 
وعدد  الثقافية  الجتماعية  الفجرية  جمعية  رئي�س 

كبري من اجلمه�ر.
انطاق  اأن  اجلمعية  رئي�س  الظنحاين  خ��ال��د  وق���ال 
لأهداف  حتقيًقا  ياأتي  بالفجرية  ال�سعر  بيت  فعاليات 
اجلمعية الثقافية، التي ت�سهم يف دعم احلراك الثقايف 
ا�سرتاتيجية  خ��ط��ط  ات���ب���اع  خ����ال  م���ن  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
املجتمع  اأف���راد  بني  والت�عية  الثقافة  ن�سر  ت�ستهدف 
التنمية  يف  ال��دول��ة  ا�سرتاتيجية  م��ع  تن�سجم  وال��ت��ي 
ه�  بالفجرية  ال�سعر"  "بيت  اأن  م��سحا  الثقافية. 
منرب حر لاإبداع والتميز ال�سعري، ويهدف اإىل دعم 

الذائقة  وتنمية  ال�سعرية اجلديدة  وامل�اهب  الطاقات 
ال�سعرية يف الجتاهني بني املبدع ومتلقي ال�سعر.

جتارة  غرفة  م�سرح  على  اأقيمت  التي  الأم�سية  وق��دم 
و�سناعة الفجرية م�ساء اأم�س الإعامي فايز اليماحي 
الذي ا�ستعر�س م�سرية ال�ساعر الكبري حبيب ال�سايغ 

اأهم ال�سعراء العرب املعا�سرين،  الذي يعد واحداً من 
جائزة  منها  الثقافية  اجل�ائز  من  العديد  على  وح��از 
وجائزة   ،2007 ع���ام  الآداب  يف  ال��ت��ق��دي��ري��ة  ال��دول��ة 
)ترمي عمران( فئة رواد ال�سحافة،  كما اختري يف عام 

الثقافية. العام  �سخ�سية   2012

م��سيقية  مب��ق��ط���ع��ة  ال�����س��ع��ري��ة  الأم�����س��ي��ة  وب�������داأت 
الفنان علي عبيد احلفيتي مدير  الع�د  قدمها عازف 
ع���ام اأك��ادمي��ي��ة ال��ف��ج��رية ل��ل��ف��ن���ن اجل��م��ي��ل��ة مبرافقة 
وق��دم احلفيتي مقط�عة  رام��ي ح�سام،  الغيتار  ع��ازف 
الرتاث  م��ن  ا���س��ت��م��دت  ال��ت��ي  م���ؤل��ف��ات��ه  م��ن  م��سيقية 
من  متعددة  األ����ان  اإىل  اإ���س��اف��ة  الإم���ارات���ي  والفلكل�ر 
اجلمه�ر  تفاعل  التي  والغربية،  ال�سرقية  امل��سيقى 
معها لك�نها حتاكي امل�روث الإماراتي الفني والفن�ن 
العاملية الأخرى. ووجه ال�ساعر حبيب ال�سايغ بر�سالة  
التي  الر�سيدة  وقيادتها  ال��ف��ج��رية  اأه���ايل  اإىل  حمبة 

كر�ست حالة ثقافية وفنية على امل�ست�ى الدويل.
وا�ستهل ال�ساعر حبيب ال�سايغ اأم�سيته ال�سعرية -التي 
رافقها عزف للع�د من الفنان علي احلفيتي- بق�سيدة 
�سعرية مل�ؤ�س�س دولة الإمارات املغف�ر له ال�سيخ زايد بن 
زاي��د حتت  اآل نهيان رحمه اهلل، مبنا�سبة عام  �سلطان 
13" اأطلت  ال���  ذك��راه  يف  امل�ؤ�س�س  القائد  "اإىل  عن�ان 
كرم  ختام الأم�سية  ويف  امل���اه��ُب.  منك  الأح���ام  على 
ال�سيخ اأحمد بن حمد بن �سيف ال�سرقي يرافقه �سعادة 
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ك��ع��ب��ي  خ��ل��ي��ف��ة 
جمعية  رئي�س  الظنحاين  وخ��ال��د  الفجرية  و�سناعة 
الأم�سية  يف  امل�ساركني  الثقافية  الجتماعية  الفجرية 

ال�سعرية بدورع تذكارية تقديراً مل�ساركتهم املتميزة.  

�إ�صالحية �لعني توؤهل 
�ملا�صي  �لعام  نزياًل   457

•• العني - الفجر

يف  والإ�ساحية  العقابية  امل�ؤ�س�سة  اإدارة  يف  ونزيلة  نزيا   457 ا�ستفاد 
عدد  بلغ  فيما   ، املا�سي  العام  يف  التاأهيلية   بامل�ؤ�س�سة  الربامج  من  العني 
امل�سلمني اجلدد 19 من خمتلف اجلن�سيات. وقال املقدم علي الكتبي مدير 
الإدارة اإن الربامج التاأهيلية والتدريبية �سملت  جمالت النجارة واخلياطة  
والر�سم والأ�سغال اليدوية الهادفة بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم 
امل�ؤ�س�سة بعد ق�ساء مدة حمك�ميتهم بخربات  اأنف�سهم وخروجهم من  يف 
واندماجهم  العمل  �س�ق  يف  وظائف  على  احل�س�ل  يف  ت�ساعدهم  عملية  
الإدارة   اأن  اأخ��رى. وذكر  املجتمع و�سمان عدم ع�دتهم  للجرمية مرة  يف 
وبيع  لعر�س  باأجنحة  ال�طنية   واملنا�سبات  الفعاليات  خمتلف  يف  �ساركت 
املنفذة  يف  الأن�سطة  واملبادرات  جمم�ع  اأن  اإىل  م�سرياً   النزلء  منتجات 
واملحا�سرات  والريا�سية  الثقافية  �سملت   61105 بلغت  املا�سي  ال��ع��ام 

الدينية ، ف�سًا عن ت�فري رعاية �سحية �ساملة للنزلء.
نظامية  مدر�سة  العني  يف  والإ�ساحية  العقابية  امل�ؤ�س�سة  اإدارة  ت�سم   و 
لتعليم النزلء من هم يف �سن الدرا�سة حيث اأن�سم 150 طالبا  فيها العام 
وفقاً  ملنهج  والثان�ية  والإع��دادي��ة  البتدائية  للدرا�سة  باملراحل  املا�سي 
�س�ق  الفر�سة لالتحاق بربنامج  لهم  واأتيحت   ، والتعليم  الرتبية  وزارة 
درا�ستهم  باأب�ظبي لإكمال  والإ�ساحية  العقابية  امل�ؤ�س�سة  اإدارة  العمل يف 

بكليات التقنية العليا يف الدولة.

ور�صة عمل بعنو�ن طريقة ��صتخد�م معد�ت 
�لت�صوير �لرقمية يف جامعة �المار�ت

حتت رعاية كلية العل�م الإن�سانية والجتماعية متمثلة يف مبادرة ال�سراكة 
 " ح���ل  عمل  ور���س��ة  رم�سان  منري  نظم  الإع��ام��ي-  وال��ن��ادي  املجتمعية 
بدرية  الدكت�رة  باإ�سراف  الرقمية"  الت�س�ير  معدات  ا�ستخدام  طريقة 
اجلنيبي امل�سرف العام على مبادرة ال�سراكة املجتمعية والنادي الإعامي. 

ح��ي��ث حت���دث م��ن��ري رم�����س��ان ع��ن م��ع��دات الت�س�ير وال��ت��ق��ن��ي��ات احلديثة 
منها  للمعدات  الطلبة  ا�ستخدام  وكيفية  الإع���ام  و�سائل  يف  امل�ستخدمة 

الكامريات الف�ت�غرافية وكامريات الفيدي� احلديثة.
واأ�سار منري اىل تكلفة هذه املعدات والتى ترتاوح ا�سعارها من 10 اآلف اىل 

ومميزاتها.  خل�سائ�سها  تبعا  درهم  الف   31
الإب��داع الإعامي يف كلية الطاب  20 طالبا مبخترب  ال�ر�سة  �سارك يف 

حيث ت�سمن عر�س فيدي� عن هذه املعدات امل�ستخدمة.

نظمتها مدينة ال�سيخ خليفة الطبية

دورة �لت�صوير باملوجات �ل�صوتية يف �لعناية �ملركزة
••  ابوظبي- الفجر

اأقامت مدينة ال�سيخ خليفة الطبية اإحدى من�ساآت �سركة اأب�ظبي للخدمات 
ال�سحية "�سحة" بالتعاون مع اجلمعية الأمريكية لطب احلالت احلرجة 
اأ�سا�سيات امل�جات  ح���ل  امل��رك��زة  الرعاية  اأط��ب��اء  ت�ستهدف  تدريبية  دورة 

ال�س�تية وتطبيقاتها املختلفة يف جمال احلالت احلرجة.
40 طبيبا من داخل  وقد ح�سر هذه الدورة التدريبية العاملية واملعتمدة 
14 م��درب��اً عامليا برئا�سة  ال����دورة  ت��ق��دمي  ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، و���س��ارك يف 
ال�س�تية  امل���ج��ات  �سعبة  رئي�س  هاملني  م���ارك  الربوفي�س�ر الأمريكي 
للجمعية الأمريكية للحالت احلرجة واأ�ستاذ بجامعة فريم�نت يف ال�ليات 
املتحدة والدكت�ر اأحمد ر�سا طه مدير الدورة التدريبية وا�ست�ساري العناية 
املركزة يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية، وتعقد هذه الدورة التدريبية �سن�ياً 

حتت اإ�سراف ق�سم احلالت احلرجة مبدينة ال�سيخ خليفة الطبية.
ال�س�تية يف متابعة  امل�جات  ا�ستخدام  الأط��ب��اء على  ال��دورة  ه��ذه  وت��درب 
وت�سخي�س احلالت احلرجة يف اأق�سام العناية املركزة والط�ارئ وي�ستخدم 
ا�ستخدام  للم�ساركني  يت�سنى  حيث  املرئي  التفاعل  تقنية  فيها  املتدرب�ن 

اأجهزة اإلكرتونية لاإجابة عن الأ�سئلة والتفاعل مع املدربني.
وقال الدكت�ر اأحمد ر�سا طه، "نطرح هذه الدورة التدريبية للمرة الثالثة 
يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية، وتعد اأب�ظبي املكان ال�حيد خارج ال�ليات 
املتحدة الأمريكية الذي يقدم هذا التدريب املتخ�س�س لرفع كفاءة الأطباء 
جزء  ال��دورة  هذه  اإن  ال�س�تية.  للم�جات  احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام  يف 
و�سنطرح  الأمريكية،  املتحدة  ال���لي��ات  م��ن  املعتمد  الكفاءة  ت��دري��ب  م��ن 
الدورتني  التدريب يف  املقبل وبعد اجتياز  اإبريل  املتقدمة يف �سهر  ال��دورة 
ميكن للمتدربني التقدم لمتحان الكفاءة يف امل�جات ال�س�تية يف الرعاية 

احلرجة وهي �سهادة معتمدة دولياً."
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عليك حتديد املاأكوالت اأو املقادير التي ت�سّبب لك االإ�سهال. مع التقدم يف ال�سن، قد ي�سبح اجلهاز اله�سمي اأكرث ح�سا�سية 
جتاه بع�ض اأنواع املاأكوالت وطرائق حت�سري الطعام.

 رمبا تناولت �سابقًا ماأكوالت حارة كثرية من دون اأن تتعّرق، لكن بداأ الدجاج احلار بالكاري ي�سبب لك اليوم م�ساكل ه�سمية 
مثل االإ�سهال، ما يعني اأن ي�سبح التغوط مزعجًا وحمرجًا و�سائاًل.

 يح�سل االإ�سهال اأحيانًا ب�سبب م�سكلة كامنة اأو كاأثر جانبي لدواء معني. لكن غالبًا ما يرتبط ال�سبب باحلمية الغذائية.

منذ  الر�سع  الأط��ف��ال  ل��دى  املغ�س  م�سكلة  تتكرر 
الن�بات  ال�ساد�س. تدوم هذه  ال�سهر  ولدتهم حتى 
ال�قت  وت��ت��ج��دد يف  ال��ي���م  الأق����ل يف  ع��ل��ى  �ساعتني 
الظهر  بعد  ف��رتة  نهاية  يف  �سيما  ل  تقريباً،  نف�سه 
البكاء  من  ن�بات  مع  املغ�س  يرتافق  امل�ساء.  يف  اأو 

ال�سديد وقد يدوم بني ب�سع دقائق و�ساعة.
ويت�سّنج  الل�ن  اأحمر  الطفل  ي�سبح  املغ�س،  خال 
وجهه وي�سّد كّفيه ويثني فخذيه على بطنه الذي 
تظهر  اأن  مي��ك��ن  ب��ال��غ��ازات.  ومم��ت��ل��ئ��اً  �سلباً  ي��ب��دو 
ي�سرب�ن  اأو  ير�سع�ن  الذين  الأولد  ل��دى  امل�سكلة 

حليب الأطفال.

اأ�سبابه
عامل  يف  مبهماً  م��س�عاً  الآن  حتى  املغ�س  ي�سّكل 
ط��ب الأط���ف���ال. ت��ت��ع��دد ال��ف��ر���س��ي��ات امل��ط��روح��ة يف 

اجلهاز  كن�سج  بع�امل  بع�سها  ويتعلق  املجال  هذا 
وغ����ازات،  الأم���ع���اء،  ح��رك��ة  وم�����س��اك��ل يف  اله�سمي، 
وا���س��ط��راب��ات غ��ذائ��ي��ة ك��ع��دم حت��ّم��ل ال��اك��ت���ز اأو 
وا�سح  �سبب  م��ن  م��ا  لكن  البقر.  حليب  بروتينات 
امل�سكلة  ترتبط  ال�سيني،  الطب  بح�سب  وم���ؤك��د! 
مب�ست�ى الطاقة يف ج�سم الطفل وعاقته ببيئته. 
يف  املغ�س  يعالج  ال���ذي  التدليك  اأهمية  ت��ربز  ل��ذا 

حالت كثرية.

خطوات ملعاجلته
ل يت�افر دواء فاعل بالكامل لكن تتعدد اخلط�ات 

الب�سيطة التي ميكن اتخاذها لإراحة الطفل:
هادئ  ج���  على  حافظي  مريحاً:  ج���اً  اأن�سئي   •

جداً ح�ل الطفل وهّزيه بهدوء.
• احمليه وجتّ�يل به: �سي�سمع الطفل بني ذراعيك 

�س�ت خفقان قلبك و�سي�سعر بالطمئنان.
لتجنب  �سحيحة:  و�سعية  يف  ي�سرب  اجعليه   •
اأن حتملي الطفل  امل��ع��دة، يجب  اإىل  ال��ه���اء  دخ���ل 
اأو  احلليب  زج��اج��ة  ي�سرب  ح��ني  عم�دية  بطريقة 

ير�سع منك.
كي  الكايف  ال�قت  خ�س�سي  طعام  وجبة  كل  • بعد 

جتعليه يتج�ساأ.
اأعطيه  اأو  فمه  يف  اإ�سبعه  و�سع  على  �ساعديه   •

م�سا�سة لأن حركة امل�ّس ُتهّدئه وُتطمئنه.
بطنه. على  فاترة  كمادة  • �سعي 

ملعاجلة  طريقة  واأ�سرع  اأف�سل  التدليك  يبقى   •
دائ����ري����ة  ب���ح���رك���ات  ت���ق����م���ي  اأن  ي���ك���ف���ي  امل���غ�������س. 
اأن  يرتاح. ميكنك  الطفل كي  باإ�سبعني على بطن 
اأن ينا�سب  ب�سرط  اأي�ساً  ت�ستعملي ن�عاً من الزيت 

ب�سرة طفلك.

عند تقييم �سرعة التعايف عقب جراحة ا�ستبدال 
ُن�سرت يف جملة  درا�سة  ت�سري  بالكامل،  الركبة 
برنامج  اأن  اإىل  الأم��ريك��ي��ة(  ال��ط��ب  )جمعية 
ذاتها  بالفاعلية  ُيعترب  املنزل  التاأهيل يف  اإع��ادة 

كما الربنامج الذي يتطلب دخ�ل امل�ست�سفى.
وّزع الباحث�ن ع�س�ائياً مر�سى يعان�ن الف�سال 
كامل  ا�ستبدال  جلراحة  ويخ�سع�ن  العظمي 
مف�سل الركبة على جمم�عتني خ�سعتا لعاج 

مدته 10 اأ�سابيع. 
اإعادة  عملية  الأوىل  املجم�عة  مر�سى  تلقى 
تاها  امل�ست�سفى  يف  اأي���ام  ع�سرة  ط����ال  تاأهيل 
برنامج مراقب �سريرياً �سارك�ا فيه مرتني اإىل 

ثاث مرات اأ�سب�عياً خال ثمانية اأ�سابيع. اأما 
التاأهيل  لإع��ادة  فلم تخ�سع  الثانية،  املجم�عة 
الربنامج  اإىل  مبا�سرًة  وانتقلت  امل�ست�سقى  يف 
املراقب �سريرياً لتتح�ل بعد ذلك اإىل ممار�سة 

التمارين يف املنزل.
ب��ع��د ع�����س��رة اأ����س���اب���ي���ع، ق���ّي���م ال��ب��اح��ث���ن ق���درة 
امل��ج��م���ع��ت��ني ع��ل��ى احل���رك���ة، م�����س��ت��ن��دي��ن اإىل 
التي ي�ستطيع املر�سى اجتيازها خال  امل�سافة 
اختاف  اأي  اإىل  ي��ت������س��ل���ا  ف��ل��م  دق���ائ���ق،  ���س��ت 

بينهما.
حددها  ال���ت���ي  الأمل  م���ع���دلت  ج�����اءت  ك���ذل���ك   
ن�ساطاتهم  م�ا�سلة  على  وق��درت��ه��م  امل��ر���س��ى، 

الي�مية، ون�عية حياتهم مت�ساوية.
مل يت��سل الباحث�ن اإىل الأ�سباب التي اأتاحت 
للمر�سى الذين خ�سع�ا لعملية اإعادة التاأهيل 
يف املنزل جني الف�ائد عينها كما َمن بداأوا هذه 
العملية يف امل�ست�سفى، مع اأن املجم�عة الأخرية 
الفيزيائي  ال��ع��اج  م��ن  اأك���رب  مب��ق��دار  حظيت 
الباحثني  ل���ك���ن  اجل�����راح�����ة.  ع���ق���ب  وال�����دع�����م 
املري�س  ي�سجع  املنزيل  الربنامج  اأن  يعتقدون 
من  وا�ستقالية  ن�ساطاً  اأك���ر  ي��ك���ن  اأن  على 

البداية، 
ما ينعك�س اإيجاباً على عملية التعايف على الأمد 

الط�يل.

ال ميكن اعتبار املغ�ض مر�سًا بحد ذاته، لكنه يرتافق مع بكاء غري مربر ونفخة وغازات. 
يقع االأطفال �سحية هذه االأعرا�ض حتى لو كانوا يتمتعون ب�سحة جيدة.

مغ�ص �الأطفال �لر�صع.. كيف 
تتعاملني معه؟

�ملنزل �أف�صل مكان الإعادة 
�لتاأهيل عقب ��صتبد�ل �لركبة

عوامل موؤثرة
قد ت�ؤدي املنتجات التالية اإىل الإ�سهال اأو تزيد 

احلالة �س�ءاً:
على  الأم����ع����اء  ال�����س��ك��ري��ات  حت��ّف��ز  • ال�����س��ك��ر: 
اإرخاء  اإىل  ي����ؤدي  م��ا  وال�����س���ارد،  امل��اء  ا�ستخراج 
ك��ب��رية من  ن�سبة  ت��ن��اول��ت  اإذا  الأم���ع���اء.  ح��رك��ة 
ُيعترب  ب���ال�������س���ك���ري.  ت�������س���اب  ق����د  ال�������س���ك���ري���ات، 
)خ�خ،  الفاكهة  يف  طبيعياً  امل���ج���د  الفركت�ز 
اإىل ماأك�لت  املُ�����س��اف  اأو  ت��ف��اح(  ك���رز،  اإج��ا���س، 
التفاح  ه���ري�������س���ة  م���ث���ل  اأخ��������رى  وم���������س����روب����ات 
اأبرز  من  واحداً  والع�سائر،  الغازية  وامل�سروبات 
الأمرا�س  اخت�سا�سي  يق�ل  ال�سارة.  الع�امل 

كلية  يف  اأ���س��ت��اذ  غرينربغر،  ن���رت���ن  اله�سمية 
من   %75 )ي�ساب  ه��ارف��ارد:  بجامعة  الطب 
النا�س الذين ي�ستهلك�ن اأكر من 40 اإىل 80 
يرتبط  بالإ�سهال(.  ي�مياً  الفركت�ز  من  غراماً 
ال�سطناعية  التحلية  اآخر مب�اد  عامل غذائي 
والإك�سيليت�ل  وامل��ان��ي��ت���ل  ال�����س���رب��ي��ت���ل  م��ث��ل 
)م�ج�د يف العلكة اخلالية من ال�سكر وال�سكاكر 

والأدوية(.
املنتجات  ه���ذه  حت��ت���ي  احل��ل��ي��ب:  م�ستقات   •
يف  �سع�بة  النا�س  بع�س  ويجد  ال��اك��ت���ز  على 
الأجبان واحلليب واملثلجات  ه�سمه. حذار من 

ومنتجات اأخرى كثرية.

الفركت�ز  ي���ك����ن  )ف�������دم������اب(:  م��ن��ت��ج��ات   •
ال�سطناعية  ال��ت��ح��ل��ي��ة  وم��������اد  وال����اك����ت�����ز 
يه�سمها  ل  ���س��ك��ري��ات  جم��م���ع��ة  م���ن  ج������زءاً 
الإ�سهال:  ت�سبب  اأن  ومي��ك��ن  ب�سه�لة  اجل�����س��م 
)ف����دم���اب( )�سكريات  ال��ع��ن��ا���س��ر  ه���ذه  ُت�����س��ّم��ى 
ثنائية،  �سكريات  للتخمر،  وقابلة  التعدد  قليلة 
م�سارد  ت�سمل  ب���ل��ي���لت(.  اأح���ادي���ة،  �سكريات 
ال��ق��م��ح واجل����اودار  اأخ����رى ملنتجات )ف����دم���اب( 
عد�س،  )حم�س،  والبق�ليات  وال��ث���م  والب�سل 
فا�س�ليا( والع�سل والف�ستق والكاج� والهلي�ن 

واخلر�س�ف.
يف  م����ج����د  ب���روت���ني  ال��غ��ل���ت��ني  • غ���ل����ت���ني: 
ال��ق��م��ح وال�����س��ع��ري واجل��������اودار واجل���ع���ة وحتى 
بح�سا�سية  امل�ساب�ن  يجد  ال�سلطات.  �سل�سات 
العن�سر  ه��ذا  ه�سم  يف  �سع�بة  الغل�تني  جت��اه 
بالن�سبة  ل��ذل��ك.  نتيجًة  ب��الإ���س��ه��ال  وي�����س��اب���ن 
ا�ستهاك  يدفع  البطني،  ب��ال��داء  امل�سابني  اإىل 
الأمعاء  بطانة  مهاجمة  اإىل  باجل�سم  الغل�تني 

الدقيقة، ما قد ي�سبب �سرراً حاداً.
البع�س  يجد  الد�سمة:  اأو  املقلية  املاأك�لت   •
املقلية.  اأو  الد�سمة  امل��اأك���لت  ه�سم  يف  �سع�بة 
عن  اجل�سم  يعجز  )ح��ني  غ��ري��ن��ربغ��ر:  ي��سح 
طبيعي،  ب�سكل  الدهنية  امل���اأك����لت  امت�سا�س 
اإىل  وتتح�ل  تتفكك  حيث  الق�ل�ن  اإىل  ت�سل 
اإفراز  اإىل  ال��ق���ل���ن  يدفع  م��ا  دهنية،  اأح��م��ا���س 

�سائل فيبداأ الإ�سهال(.
ال�سل�سات  ت��خ��ف��ي  ق��د  احل�����ارة:  امل���اأك����لت   •
�سيما  ل  ال���ده����ن،  م��ن  مرتفعة  ن�سبة  احل����ارة 

وثمة  ال���ك���اري.  ت���اب��ل  اأو  املك�سيكية  الأط���ب���اق 
تناول  م��ن  اأك��رن��ا  اإذا  اآخ���ر:  اأث��ر جانبي مزعج 

املاأك�لت احلارة، قد ن�سعر بحرقة يف امل�ستقيم.
اجلهاز  ع��م��ل  ال��ك��اف��ي��ني  ُت�����س��ّرع  • ال��ك��اف��ي��ني: 
وال�ساي  ال��ق��ه���ة  يف  اإي��ج��اده��ا  ميكن  اله�سمي. 
الغازية  امل�����س��روب��ات  وال�����س���ك���لت��ة وع����دد م��ن 
وامل���ن���ت���ج���ات ال����ت����ي حت���م���ل ن���ك���ه���ة ال����ق����ه�����ة اأو 

ال�س�ك�لتة.

العالج
املاأك�لت  بتحديد  غرينربغر  الدكت�ر  ي��سي 
الإ�سهال.  ت�سبب  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  وامل�����س��روب��ات 
يك�ن الحتفاظ مبذكرة غذائية بداية ممتازة، 
الطبيب  ا�ست�سارة  من  اأي�ساً  ال�ستفادة  وميكن 
ل��ل��ت��اأك��د م���ن ع����دم وج������د ع��ن�����س��ر اآخ�����ر ي�سبب 
امل�سكلة،  ع��ن  م�����س���ؤوًل  الطعام  ك��ان  الأع���را����س. 
اخلالية  احلمية  اإن  غرينربغر  الدكت�ر  يق�ل 
تعالج  اأن  ُي��ف��رت���س  )ف�����دم����اب(  م��ن��ت��ج��ات  م���ن 
الإ�سهال خال اأ�سب�ع اأو اأ�سب�عني. مبا اأن عدداً 
الفاكهة  مثل  )ف����دم���اب(،  منتجات  م��ن  ك��ب��رياً 
واخل�سار، يفيد ال�سحة، من الأف�سل اأن تتعاون 
طعام  قائمة  لإع����داد  التغذية  اخت�سا�سي  م��ع 
تخل� من تلك املنتجات وت�سمل ماأك�لت �سحية 

اأخرى.

اطلب امل�ساعدة
قد ي�ؤثر الإ�سهال املزمن على حياتك، يف املنزل 

ت��رتدد يف  والعمل. وحتى ل� مل يكن ح���اداً، قد 
امل�ساركة يف املنا�سبات الجتماعية ب�سبب ظروفه 
النا�س  بع�س  ي���رتدد  امل��ت���ق��ع��ة.  وغ��ري  العاجلة 
امل�سكلة  اأن  يظن�ن  لأنهم  الطبيب  ا�ست�سارة  يف 
ب�سيطة اأو حمرجة. ي��سي الدكت�ر غرينربغر 
مزمن  باإ�سهال  م�ساب  �سخ�س  اأي  يت�سل  ب��اأن 
م�ؤ�سرات  ظ���ه����ر  ع��ن��د  وحت����دي����داً  ب��ال��ط��ب��ي��ب، 
حتذيرية مثل تراجع ال�سهية اأو فقدان ال�زن: 
تك�ن اأ�سباب الإ�سهال املزمن وعاجاته معقدة. 

ل حتاول ا�ستك�ساف امل�سكلة بنف�سك.
ُتعترب احلمية جزءاً من اأ�سباب الإ�سهال. ت�سمل 

الع�امل الأخرى:

فريو�سي. اأو  جرث�مي  • التهاب 
اله�سمي. اجلهاز  من  جزء  يف  • جراحة 

الق�ل�ن  م��ت��ازم��ة  م��ث��ل  ���س��ح��ي��ة  م�����س��اك��ل   •
الغدة  ن�����س��اط  وف���رط  ك���رون  وم��ر���س  الع�سبي 

الدرقية وال�سكري وبع�س اأ�سكال ال�سرطان.
ما  غالباً  �سناً،  الأك��رب  الرا�سدين  اإىل  بالن�سبة 
ل��دواء معني. يق�ل  اأث��راً جانبياً  الإ�سهال  يك�ن 
امل�سادات  مثل  اأدوي���ة  ت�سبب  )ق��د  غرينربغر: 
احلي�ية وم�سادات النقر�س الإ�سهال عرب تغيري 
ح��رك��ة الأم���ع���اء ون���ع��ي��ة اجل��راث��ي��م ف��ي��ه��ا. لكن 
 30 اأو   20 نتيجة  الأم��ع��اء  حركة  ترتخي  ق��د 

ا�سطراباً مع�ياً خمتلفاً(.

اجلهاز اله�سمي ي�سبح اأكرث ح�سا�سية جتاه بع�ض املاأكوالت

�الإ�صهال.. غالبا ما يرتبط باحلمية �لغذ�ئية
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ثقافة وفن�ن

26
برعاية هيئة ال�سارقة للكتاب

»مدينة �ل�صارقة للن�صر« تفتح �أبو�بها �أمام �مل�صاركني يف »موؤمتر �لنا�صرين �لدوليني«
اأحمد العامري: معار�ض الكتب �ستبقى املن�سة العاملية االأكرب لتجمع كافة العاملني يف �سناعة الن�سر

•• نيودلهي-الفجر:

اإم���ارة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة  خطتها  �سمن 
ال��ك��ت��اب يف  ل�سناعة  م���رك���زاً  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال�����س��ارق��ة 
ال�سارقة للن�سر يف فعاليات  العامل، �ساركت مدينة 
الذي  ال��دول��ي��ني  النا�سرين  مل���ؤمت��ر  ال�32  ال���دورة 
العا�سمة  يف  ال��دول��ي��ني،  ال��ن��ا���س��ري��ن  احت���اد  نظمه 

الهندية ني�دلهي برعاية هيئة ال�سارقة للكتاب.  
وج����اءت م�����س��ارك��ة امل��دي��ن��ة، ال��ت��ي ت��ع��د الأوىل من 
ن�عها على م�ست�ى العامل، يف هذا احلدث الدويل، 
العامل لبحث ومناق�سة  الأكرب يف  املن�سة  باعتباره 
التط�رات  اأح���دث  على  والط���اع  الن�سر،  ق�سايا 
احل�س�ر  ج��ان��ب  اإىل  ال��ك��ت��اب،  ب�سناعة  امل��رت��ب��ط��ة 
الن�سر،  قطاع  يف  العاملني  من  امل���ؤمت��ر،  يف  الكبري 
بهذا  واملهتمني  والأكادمييني  اخل��رباء  اإىل  اإ�سافة 

القطاع.
التعريف  على  للن�سر  ال�سارقة  مدينة  وح��ر���س��ت 
باأبرز اخلدمات التي ت�فرها للنا�سرين، باعتبارها 
م�سروعاً ثقافياً ي�فر بيئة مائمة ل�سّناع الكتاب، 
والرتجمة،  الطباعة،  وخدمات  ت�سهيات  ويقدم 
واحد،  مكان  يف  والت�زيع  والت�سميم،  والتحرير، 
القادم�ن من خمتلف  النا�سرون  ا�ستقبله  ما  وه� 
يف  رغبتهم  مبدين  كبري،  برتحيب  ال��ع��امل  ب��ل��دان 
خدماتها،  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  للمدينة،  الن�����س��م��ام 
املعرفة  �سناعة  �س�ق  حجم  ميثله  ما  اإىل  لفتني 

العربي من تاأثري على ال�س�ق العاملي.
و����س���ارك ���س��ع��ادة اأح���م���د ال���ع���ام���ري، رئ��ي�����س هيئة 
»جت�سري  عن�ان  حملت  جل�سة  يف  للكتاب،  ال�سارقة 
خ��سيه  جانب  اإىل  الن�سر«،  اأ���س���اق  ب��ني  امل�سافات 

ب�رغين�، الأمني العام لحتاد النا�سرين الدوليني 
يف �س�ي�سرا، ورامي�س ميتال، مدير �سركة »دي كي« 
ل��ت���زي��ع ال��ك��ت��ب، وج��اك�����س ت���م��ا���س، م��دي��ر معر�س 
ب���ري دوت���ل���ي����ل، الرئي�س  ل��ل��ك��ت��اب، واأداره�������ا  ل��ن��دن 

التنفيذي لاحتاد ال�طني للن�سر يف فرن�سا.
وق�����ال ���س��ع��ادة اأح���م���د ال���ع���ام���ري خ����ال ك��ل��م��ت��ه يف 
اأنه لي�س هناك ما ه�  ال�سارقة  اجلل�سة: ن�ؤمن يف 
بع�سها،  من  الن�سر  اأ�س�ق  تقارب  من  اأهمية  اأك��ر 
ونرى اأن اأف�سل طريقة للقيام بذلك هي معار�س 
الكتب، لذلك تزداد �سهرة معر�س ال�سارقة الدويل 
للكتاب عاماً تل� اآخر، وه� الذي يحتفل هذا العام 
ال�37 ليكر�س روؤية �ساحب ال�سم� ال�سيخ  بدورته 
الدكت�ر �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�س� املجل�س 
الكتاب  اأن  ي�ؤكد  الذي ظل  ال�سارقة،  الأعلى حاكم 
الت�سامح  لتحقيق  ال���ع���امل  ���س��ب��ي��ل  ه��م��ا  وامل��ع��رف��ة 

والتعاي�س.
ي�ستقبل معر�س  ع���ام،  ك��ل  ال��ع��ام��ري: يف  واأ���س��اف 
ال�سارقة الدويل للكتاب مئات النا�سرين الدوليني، 
مب��ا يف ذل���ك ال��ن��ا���س��ري��ن ال��ه��ن���د، ح��ي��ث ت��ع��د دولة 
�س�ق ت�سدير مهم جداً  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
ل�سّناع الكتاب يف الهند، فمعر�س ال�سارقة ل ميثل 
ب�ابة اإىل دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة 
واإمنا  وح�سب،  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
ي�سل اأي�ساً اإىل الأ�س�اق العاملية، خا�سة واأن الهند 
ت�سدر ما قيمته نح� 30 ملي�ن دولر اأمريكي من 

الكتب وامل�اد املطب�عة اإىل العامل العربي �سن�ياً.
معر�س  اأن  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  رئي�س  واأو���س��ح 
 2017 العام  ا�ستقبل يف  للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة 
اأكر من 1600 عار�س من 60 دولة، من بينهم 

120 نا�سراً من الهند، كما ا�ست�ساف العديد من 
ال�سنني،  مر  على  العامل  اأنحاء  جميع  من  الكتاب 
 40 املا�سي ما يقرب من  العام  بينهم يف  كان من 

كاتباً من الهند.
واأك���د ���س��ع��ادة اأح��م��د ال��ع��ام��ري اأن م��ع��ار���س الكتب 
ك��ان��ت و���س��ت��ب��ق��ى امل��ن�����س��ة ال��ع��امل��ي��ة الأك�����رب لتجمع 
ي�ؤكده  ما  وه��ذا  الن�سر،  �سناعة  يف  العاملني  كافة 
ال�اقع، فعلى الرغم من التط�ر الرقمي يف و�سائل 
الت�ا�سل وعامل الأعمال اإل اأن العاملني يف �سناعة 
وغريهم  ور�سامني  وم�ؤلفني  نا�سرين  من  الكتاب 
ال�سفقات مبا�سرة،  واإنهاء  التاقي  يف�سل�ن دوماً 
وهذا ما يحدث عادة يف معار�س الكتب، وه� كذلك 

ما ي�سهده معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���س��امل ع��م��ر ���س��امل، م��دي��ر مدينة 
ال�سارقة للن�سر: جاءت هذه امل�ساركة يف اإطار حر�س 
النا�سرين  ا�ستقطاب  على  للن�سر  ال�سارقة  مدينة 
م��ن خمتلف ب��ل��دان ال��ع��امل، ع��رب اإب���راز م��ا تقدمه 
يف  تتج�سد  التي  والت�سهيات  اخل��دم��ات  م��ن  لهم 
مراحل  بكافة  القيام  واإمكانية  الطباعية،  القدرة 
اإن��ت��اج ال��ك��ت��اب يف م��ك��ان واح����د، اإ���س��اف��ة اإىل حجم 
ال�سريبية،  والإعفاءات  املنطقة،  يف  الكبري  ال�س�ق 
نا�سرين  مع  امل�سرتك  والعمل  التعاون  واإمكانيات 

عامليني، و�س�اها من الفر�س املجزية.
ال�������س���ارق���ة ل��ل��ك��ت��اب ع��ل��ى هام�س  ون��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة 
امل�ساركني  ل��ل��ن��ا���س��ري��ن  ع�����س��اء  ح��ف��ل  م�����س��ارك��ت��ه��ا 
ب��امل���ؤمت��ر، حت��دث خ��ال��ه ���س��ع��ادة اأح��م��د العامري، 
عن الروابط التاريخية التي جتمع دولة الإمارات 
الهند،  جمه�رية  م��ع  وال�سارقة  املتحدة  العربية 
التبادل  حجم  على  القت�سادية  العاقات  وتاأثري 

عامة،  ب�س�رة  العربي  واخلليج  الهند  بني  الثقايف 
اإىل جانب دع�ة النا�سرين اإىل ال�ستثمار يف مدينة 
ال�����س��ارق��ة ل��ل��ن�����س��ر، وات���خ���اذه���ا م��ن��ط��ل��ق��اً ل��ه��م نح� 

الأ�س�اق الإقليمية والدولية.
بيرت  امل���ؤمت��ر  خ��ال  العامري  اأحمد  �سعادة  و�سلم 
اإجناز  ج��ائ��زة  للن�سر،  واي��ل��ي  رئ��ي�����س  واي��ل��ي،  ب����ث 
ال��ن��ا���س��ري��ن الهندي،  امل��ق��دم��ة م���ن احت����اد  احل���ي���اة 
اإث��راء املكتبة  تكرمياً على جه�د ال��دار، ودوره��ا يف 

العاملية باإ�سدارات ن�عّية ومتميزة. 

ون��ظ��م��ت م��دي��ن��ة ال�������س���ارق���ة ل��ل��ن�����س��ر ال���ع���دي���د من 
الج��ت��م��اع��ات امل��ث��م��رة م��ع ممثلي ال��ك��ث��ري م��ن دور 
متعددة  ج�انب  تناولت  والدولية،  الهندية  الن�سر 
وال�ق�ف  الن�سر،  بقطاع  املرتبطة  التط�رات  من 
على احتياجات النا�سرين، وم�ساعدتهم على جتاوز 
اإىل  ال������س���ل  م��ن  متكينهم  وكيفية  ال��ت��ح��دي��ات، 
فئات اأو�سع من القراء امل�ستهدفني يف خمتلف دول 

العامل. 
اأن هيئة ال�سارقة للكتاب بداأت عملها يف  اإىل  ي�سار 

ال�ستثمار  ت�سجيع  على  وتعمل   ،2014 دي�سمرب 
وت�فري  ح�ستها،  وزي���ادة  الإب��داع��ي��ة  ال�سناعات  يف 
والثقايف  والفكري  امل��ع��ريف  للتبادل  فكرية  من�سة 
والتاأكيد  وال��ث��ق��اف��ات،  واحل�����س��ارات  ال�سع�ب  ب��ني 
على اأهمية الكتاب واأثره يف ن�سر ال�عي يف املجتمع 
ال��ت��ق��ن��ي وت��ن���ع م�����س��ادر املعرفة،  ال��ت��ط���ر  يف ظ��ل 
وا���س��ت��ق��ط��اب امل��ع��ن��ي��ني ب��ق��ط��اع ال��ث��ق��اف��ة ب���ج��ه عام 
وال��ن�����س��ر وال��ط��ب��اع��ة وال��رتج��م��ة وال��ت���ث��ي��ق ب�جه 

خا�س اإ�سافة اإىل ُكّتاب الأطفال.

وقعتا مذكرة تفاهم تتوا�سل على مدار عامني  

موؤ�ص�صة �ل�صارقة لالإعالم و�جلامعة �لقا�صمية تتعاونان لتاأهيل �إعالميي �مل�صتقبل

»حوار يف الظالم« �سهدت اإقبااًل الفتًا من زوار املعر�ض

»�ك�صبو �ل�صارقة« ي�صدل �ل�صتار بنجاح على »�صايت مي«

•• ال�صارقة-الفجر:

انطاقاً من روؤيتها ال�ساعية اإىل تنمية وتط�ير قدرات الك�ادر 
مذكرة  لاإعام،  ال�سارقة  م�ؤ�س�سة  وّقعت  ال�سابة،  الإعامية 
امل�اهب  وتاأهيل  تدريب  بهدف  القا�سمية،  اجلامعة  مع  تفاهم 
الإع��ام��ي��ة ال���اع��دة م��ن طلبة اجلامعة، وت���ف��ري ال��دع��م لهم 
العمل  ممار�سة  من  ومتكينهم  مهاراتهم  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا 
مرا�سمها يف  اأقيمت  التي  التفاقية  م�ستقبًا.ووقع  الإعامي 
مقر امل�ؤ�س�سة، كل من ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي، رئي�س 
جمل�س ال�سارقة لاإعام، والأ�ستاذ الدكت�ر ر�ساد �سامل، مدير 

اجلامعة القا�سمية، وبح�س�ر �سعادة حممد ح�سن خلف، مدير 
عام م�ؤ�س�سة ال�سارقة لاإعام، وعدد من كبار م�س�ؤويل امل�ؤ�س�سة. 
لاإعام  ال�سارقة  م�ؤ�س�سة  ا�ستقبال  على  التفاقية  وتن�س 
والت�سميم اجلرافيكي،  والتلفزي�ن،  الإذاع��ة  طلبة تخ�س�سات 
باجلامعة  الت�����س��ال  كلية  اإىل  املنت�سبني  ال��ع��ام��ة،  وال��ع��اق��ات 
القا�سمية، وتدريبهم على العمل الإذاعي والتلفزي�ين، ومهارات 
حترير الأخبار، �سمن دورات وور�س عمل اإعامية متخ�س�سة، 
امليداين.وقال  ال��ع��م��ل  م��ن  اخل���ربة  اك��ت�����س��اب  ف��ر���س��ة  متنحهم 
التفاقية  ت�قيع  »يعك�س  القا�سمي:  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ 
الروؤية  القا�سمية،  واجلامعة  لاإعام  ال�سارقة  م�ؤ�س�سة  بني 

روؤى  اإىل  وامل�ستندة  امل�ؤ�س�سة،  منها  تنطلق  ال��ت��ي  اجل���ه��ري��ة 
اأ�سيلة اأر�سى معاملها �ساحب ال�سم� ال�سيخ الدكت�ر �سلطان بن 
اإذ ظل  ال�سارقة،  حممد القا�سمي، ع�س� املجل�س الأعلى حاكم 
ي�ؤكد على اأهمية التكامل يف العمل امل�ؤ�س�سي، وفتح اآفاق التعاون 
به  تق�م  وم��ا  الإم���ارة،  قطاعات  مبختلف  للنه��س  وال�سراكة 
الروؤية، وحتقيق ملفه�م كبري  الي�م ه� جت�سيد لهذه  امل�ؤ�س�سة 
تت�حد فيه خمتلف م�ؤ�س�سات ال�سارقة التعليمية، والقت�سادية، 
الإمارة  مب�سروع  للنه��س  و�س�اها،  وال�سياحية،  والإعامية، 
التي  ككل«.واأ�ساف: »وتقدم التفاقية �س�رة حّية عن اخلطة 
والأجيال  ال�سابة  بالطاقات  لا�ستثمار  امل�ؤ�س�سة،  بها  مت�سي 
م�ستقبل  بناء  يف  �سريكاً  لتك�ن  اأمامها  الأف��ق  وفتح  اجل��دي��دة، 
اإىل التفاقية  النظر  الإم���ارة وال��دول��ة، فا ميكن  الإع���ام يف 
من دون النظر اإىل جملة من امل�ساريع الأخرى التي تن�سّب يف 
املخ�س�سة  التدريبية  الربامج  اأبرزها  كان  والتي  ذاته،  ال�سياق 
طاب  ا�ستهدفت  التي  ال�سيفية  والربامج  اجلامعات،  لطلبة 
تت�جه  التي  مرئي،  تقرير  لأف�سل  )اأب���دع(  وج��ائ��زة  امل��دار���س، 
فيها امل�ؤ�س�سة ملختلف طلبة اجلامعات واملعاهد والأكادمييات يف 
الإمارة، ما يجعل من التفاقية خط�ة جديدة يف ا�سرتاتيجية 

كبرية ت�ا�سل امل�ؤ�س�سة العمل عليها منذ �سن�ات«.
وم���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت���ر ر����س���اد ����س���امل، ال�سراكة 
ال�سرتاتيجية التي جتمع اجلامعة القا�سمية مبجل�س ال�سارقة 
لاإعام، وم�ؤ�س�سة ال�سارقة لاإعام، م�ؤكداً اأن التفاقية فتحت 
الربامج  م��ن  لا�ستفادة  الت�سال  كلية  لطلبة  وا�سعاً  امل��ج��ال 
الإعامي  للتدريب  ال�سارقة  مركز  ينظمها  التي  التدريبية 
التابع للم�ؤ�س�سة.واأ�ساف �سامل: »وقعنا هذه التفاقية يف وقٍت 
جانب  اإىل  التطبيقي،  الأ�سل�ب  على  العتماد  اإىل  فيه  نّتجه 
النظري يف تدري�س الإعام، اإذ ي�سهم هذا ال�سكل من التعاون يف 

حتقيق روؤيتنا و�سعينا اإىل اإتاحة الفر�سة جلميع طلبة الإعام 
اإنتاج  يف  امل�ستخدمة  الأ�ساليب  اأح��دث  على  كثب  عن  للتعرف 
املحت�يات الإعامية، م�ستعينني يف ذلك بالكفاءات واخلربات 
التفاقية  لاإعام«.وتتيح  ال�سارقة  م�ؤ�س�سة  بها  تزخر  التي 
املميزة  التحتية  البنية  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  القا�سمية  للجامعة 
من  ت�سمله  مب��ا  ل��اإع��ام  ال�����س��ارق��ة  م�ؤ�س�سة  بها  تتمتع  ال��ت��ي 
ا�ست�دي�هات اإذاعية وتلفزي�نية جمهزة باأحدث املعدات التقنية، 
اإعامية  دورات  لإق��ام��ة  ق��اع��ات  بت�فري  اجلامعة  تلتزم  فيما 
ف�سًا  امل�ؤ�س�سة،  يف  العاملني  ت�ستهدف  متخ�س�سة  واأكادميية 
عن م�ساركة عدد من طلبة اجلامعة يف الدورات التدريبية التي 

للم�ؤ�س�سة. التابع  الإعامي  للتدريب  ال�سارقة  مركز  ينفذها 
اأي�ساً على ت�سخري اخلربات التقنية والفنية  وتن�س التفاقية 
التي  والتلفزي�نية  الإذاع��ي��ة  الهند�سة  تكن�ل�جيا  جم��الت  يف 
تتمتع بها امل�ؤ�س�سة ل�سالح كلية الت�سال باجلامعة القا�سمية، 
ا�ست�دي�هات  يف  العاملني  للفنيني  الفر�س  ت�فري  اإىل  اإ�سافة 
ال�ستفادة  ج��ان��ب  اإىل  امل���ؤ���س�����س��ة،  م��راف��ق  يف  ل��ل��ت��دري��ب  الكلية 
التدري�س  هيئة  لأع�����س��اء  والعلمية  الأك��ادمي��ي��ة  اخل���ربات  م��ن 
الإعامية  احلمات  وتنفيذ  وت�سميم  تخطيط  يف  باجلامعة 
املجتمع  خلدمة  امل�ؤ�س�سة  تطلقها  التي  والتنم�ية،  الت�ع�ية 

ومعاجلة ق�ساياه املختلفة.

•• ال�صارقة-الفجر:

الأب��رز من  احل��دث  م��ي«،  »�سايت  الب�سرية  الإع��اق��ة  تقنيات  اأ�سدل معر�س 
ن�عه على م�ست�ى الدولة واملنطقة الذي ا�ست�سافه مركز اك�سب� ال�سارقة، 
اأع��داد كبرية من  با�ستقطاب  الأول بعد جناحه  اأم�س  ال�ستار على فعالياته 

الزوار واملهتمني على مدى اأربعة اأيام.
املعر�س  زوار  م��ن ج��ان��ب  اإق��ب��اًل لف��ت��اً  ال��ظ��ام«  »ح����ار يف  و�سهدت فعالية 
باعتبارها واحدة من اأكر التجارب العاملية املغرّية للحياة ت�س�يقاً، حيث مت 
ت�جيه الأفراد الذين اأبدوا رغبتهم بامل�ساركة يف هذه الفعالية عرب مر�سدين 
القيادة  قيم  لتعزيز  تهدف  اأن�سطة  �سمن  دام�س  ظام  عتمة  يف  مكف�فني 

وروح الفريق والت�ا�سل.
قطاع  عن  ممثل�ن  بعناية،  اإع��داده��ا  مت  التي  الفعالية  ه��ذه  يف  �سارك  وق��د 
الإدارة ال�سرتاتيجية واحل�كمة يف املجل�س التنفيذي لإمارة دبي اإىل جانب 
العديد من اجلهات الأخرى والأفراد، حيث اأجروا حماكاة عملية لتفا�سيل 

الي�مية،  حياته  يف  ي�اجهها  التي  والتحديات  الب�سرية  الإعاقة  ذوي  واقع 
وقد ا�سطحبهم يف هذه املغامرة اأ�سخا�س كفيف� الب�سر.

ال�سارقة،  اإك�سب�  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  املدفع  حممد  �سيف  �سعادة  واأك��د 
اأن »�سايت مي« اختتم فعالياته بنجاح وحظي بر�سا الزوار والعار�سني على 
اأكر  اأن فعالية »ح���ار يف الظام« كانت واح��دة من  اإىل  حد �س�اء، م�سرياً 
ال�ستغناء  تتطلب  ك�نها  زوار احلدث  اختربها  التي  العادية  التجارب غري 
الأربع  احل���ا���س  والع��ت��م��اد على  ال���ق��ت  م��ن  �ساعة  مل��دة  الب�سر  ع��ن حا�سة 
لتعمل  ال��زوار  خليال  العنان  واإط��اق  ا�ستثنائية  جتربة  وخ��س  الأخ���رى، 

احل�ا�س ب�سكل خمتلف لتعيد اكت�ساف العامل.
واأو�سح املدفع اأن املعر�س �سكل فر�سة مثالية لل�سركات ال�طنية والدولية 
التكّيفية  التقنيات  اأح��دث  العامل لعر�س جمم�عة متن�عة من  الرائدة يف 
القدرات  ت��ع��زز  ال��ت��ي  ال��ت��اأه��ي��ل  ب���اإع���ادة  املتخ�س�سة  واخل���دم���ات  وامل��ن��ت��ج��ات 
ال�ظيفية للمكف�فني وذوي الإعاقة الب�سرية، م�سرياً اإىل اأن اك�سب� ال�سارقة 
حري�س على تط�ير املعر�س يف دوراته املقبلة ليحافظ على مكانته الرائدة 

الرعاية  م�ؤ�س�سات  مل�ساعدة  مثالية  فر�س  ت�فر  املنطقة  يف  وحيدة  كمن�سة 
اأف�سل م�ست�ى من  ت�فري  املكف�فني على  ال�سحية والجتماعية ومدار�س 
يف  ي�سهم  مبا  ب�سرياً  واملعاقني  املكف�فني  لاأ�سخا�س  املخ�س�سة  اخلدمات 

اإعادة تاأهيلهم ودجمهم يف املجتمع.
من جانبه، قال عادل الزمر رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الإمارات للمعاقني 
الب�سرية  الإع��اق��ة  ذوي  على  ال�س�ء  ت�سليط  يف  جن��ح  املعر�س  اإن  ب�سرياً، 
التي  احلديثة  والتكن�ل�جيا  الأج��ه��زة  ع��ر���س  يف  وامل�ساهمة  وامل��ك��ف���ف��ني، 
من  الب�سر  فاقدي  اأو  الب�سر  �سعف  من  يعان�ن  الذين  الأ�سخا�س  ت�ساعد 

التعرف على اآخر تط�رات هذه ال�سناعة وتقنياتها املبتكرة.
ال�سارفة ل�سمان جناح  اك�سب�  بذلها مركز  التي  الزمر على اجله�د  واأثنى 
احل��دث من خ��ال تقدمي اأرق��ى اخل��دم��ات للعار�سني وال���زوار ووف��ق اأعلى 
»�سايت مي«  التي �سهدها  املميزة  الفعاليات  اأن  اإىل  العاملية، م�سرياً  املعايري 
من ور�س عمل واأن�سطة تفاعلية كانت من�ذجية يف تعزيز اجله�د املبذولة 

لت�سهيل اندماج �سريحة املعاقني ب�سرياً يف املجتمع و�س�ق العمل والتعليم.

واأجنبية  وطنية  وم�ؤ�س�سة  �سركة   40 م��ن  اأك��ر  م�ساركة  املعر�س  و�سهد 
رائدة يف جمال �سناعة وتط�ير التقنيات التكيفية احلديثة اخلا�سة بدمج 
وال�س�يد  اجلن�بية  وك���ري��ا  ال���روج  م��ن  املجتمع،  يف  ومتكينهم  املكف�فني 
وبلجيكا واليابان وه�لندا واأملانيا واململكة العربية ال�سع�دية وُعمان والك�يت 
وم�سر والبحرين، اإىل جانب العديد من اجلهات احلك�مية واخلا�سة من 
دولة الإمارات، وقد عر�ست جمم�عة متن�عة من اأحدث التقنيات التكّيفية 
القدرات  ت��ع��زز  ال��ت��ي  ال��ت��اأه��ي��ل  ب���اإع���ادة  املتخ�س�سة  واخل���دم���ات  وامل��ن��ت��ج��ات 

ال�ظيفية للمكف�فني وذوي الإعاقة الب�سرية.
»دور  بعن�ان  ور�سة  اأبرزها  من  العمل،  ور���س  من  العديد  املعر�س  وت�سمن 
احلل�ل التقنية املبتكرة يف متكني ذوي الإعاقة الب�سرية« قدمتها الدكت�رة 
وور�سة  الب�سرية،  الإع��اق��ة  ل��ذوي  م�ساعدة  تقنيات  اأخ�سائي  �سريف  رانيا 
الإلكرتوين  التعلم  اأدوات  ح����ل  مت��ح���رت  امل��ب��ت��ك��رة«  اآب���ل  »ح��ل���ل  ب��ع��ن���ان 
التعاوين للطاب ذوي الإعاقة الب�سرية، بالإ�سافة اإىل ور�سة عمل بعن�ان 
»حل�ل مبتكرة للمكف�فني و�سعاف الب�سر يف عامل مت�سل« قدمتها م�ؤ�س�سة 
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�صابر �لرباعي..
 »ما تخاف�ص مني«

)م���ا ت��خ��اف�����س م���ن���ي... خ���اف عليا(!  
فيدي�  ال��ذي حمله  العن�ان  ه�  ه��ذا 
الت�ن�سي  الفنان  اأطلقه  جديد  كليب 
على  �سفحته  ع��رب  ال��رب��اع��ي،  �سابر 

م����ق���ع )ي�����ت����ي�����ب(، والأغ���ن���ي���ة من 
ك��ل��م��ات م���اأم����ن ال�����س��ن��اوي، واأحل����ان 
ال��دك��ت���ر ط���ال، وت�زيع  امل������س��ي��ق��ار 
مارك عبدالن�ر، وامليك�س وما�سرتينغ 

الرباعي �س�ر  اأن  ُيذَكر  اأن���ر.  ليا�سر 
املخرج  اإدارة  حت��ت  تركيا  يف  الكليب 
وليد نا�سيف، باإ�سراف عام خالد اأب� 

منذر وعلي امل�ىل.

اجتماعي   - رومان�سي  ���س���ري  عمل  يف  ت�ساركني   •
اأخ��رية( ماأخ�ذ من عمل  يحمل عن�ان )فر�سة 
ج��ان��ب نخبة  اإىل  م��ن بط�لتك  وه���  ع��امل��ي، 

من النج�م ال�س�ريني. فما تفا�سيله؟
عاملي،  عمل  من  ماأخ�ذ  امل�سل�سل  نعم،   -
فهد  واإخ���راج  الق�سا�س  اأ�سامة  �سيناري� 
العمل  ن��اي��ا.  دور  فيه  واأج�����ّس��د  م���ريي، 
اأحداثه  وت��دور  حلقة،   60 من  م�ؤلف 
بالكامل يف �س�رية، وه� عمل رومان�سي 
حب،  ق�سة  ع��ن  ي��ت��ح��ّدث  اجتماعي   -
م�سل�سل  ع����ن  م��ق��ت��ب�����س��ة  واأح�����داث�����ه 
كثرياً،  ال��ه��ن��د  يف  )����س���رب(  ه��ن��دي 
ويتناول  العربية  اإىل  حت�يله  ومت 
العمل )م�درن(  ال�سامي.  املجتمع 
وت�����������س�����ارك ف����ي����ه جم����م�����ع����ة من 
من  واللبنانيني،  ال�س�ريني  الفنانني 
ف�سة،  اأ���س��ع��د  خ�سر،  ج����ان  بينهم 
الدب�س، جيني  ال�سيد، �سحى  يزن 
وغريهم.  ال��ن��ه��ار  معت�سم  اأ���س��رب، 
وق���د ان��ت��ه��ي��ن��ا م���ن ت�����س���ي��ر اجلزء 
بت�س�ير  ���س��ن��ق���م  وح���ال���ي���اً  الأول، 

اجلزء الثاين من امل�سل�سل.
ماذا  امل�سل�سل.  ه��ذا  بطلة  اأن��ِت   •
ب��ط��ل��ة يف  ت���ك����ين  اأن  ل����ك  ي��ع��ن��ي 
ممثل�ن  ف���ي���ه  ي�������س���ارك  م�����س��ل�����س��ل 
كاأ�سعد ف�سة و�سحى  خم�سرم�ن 

الدب�س و�س�اهما؟
اأن ه��ذا الأم��ر يعني يل  - ل �سك يف 
الكثري. وه� يعني اأن القّيمني يثق�ن 
اأك�ن  اأن  اأ�ستطيع  اأن��ن��ي  وي��ج��دون  ب��ي 
اأطل  كي  اختاروين  ال��ذي  باملكان  جديرة 
فنان،  اأي  اإىل  بالن�سبة  جميل  اأم��ر  ه��ذا  فيه. 
هذا  يف  ب��ل��دي  اأم��ّث��ل  اأن��ن��ي  وخ�س��ساً  اأي�����س��اً،  ويَل 

العمل، لأنني اأقدم �سخ�سية لبنانية يف امل�سل�سل. 
رم�سان؟ يف  العمل  �سُيعر�س  • هل 

واجلزء  رم�سان  يف  �سُيعر�س  منه  ج��زء  ج��زاأي��ن،  م��ن  امل�سل�سل   -
الآخر خارجه.

الذي  ال�سبب  ه�  هذا  وهل  كّتاب،  اأزم��ة  نعاين  اأننا  ترين  هل   •
يجعل املُْنِتجني يّتجه�ن اإىل الأعمال املقتَب�سة؟

الكّتاب اجليدين  اأزم��ة كّتاب، بل هناك الكثري من  - كا، ل نعي�س 
يف لبنان و�س�رية وم�سر. لكن لأن اخليارات ال�سائبة لي�ست متاحة 
يك�ن  اأن  ميكن  ع��م��ٍل  يف  ال�ستثمار  ي��خ��اف���ن  املنتجني  ولأن  دائ��م��اً، 
ل�ن  م�سريه الف�سل، ب�سبب الأم�ال ال�سخمة التي ُتر�سد، فاإنهم يف�سّ
اأن ي�ستثمروا اأم�الهم يف اأعمال م�سم�نة و�سبق اأن حققْت النجاح عند 

عْر�سها يف اخلارج.

الراأي  مع  اأن��ِت  فهل  اجتماعي،   - رومان�سي  اأخ��رية(  )فر�سة  م�سل�سل   •
روم��ان�����س��ي��ة ه��ي م�سم�نة  ت��ت��ن��اول ق�س�ساً  ال��ت��ي  الأع���م���ال  اإن  ي��ق���ل  ال���ذي 

النجاح، لأنها الأكر جذباً للجمه�ر؟
بنا،  التي حتيط  والأزم���ات  النا�س يحب�ن احلب بطبعهم. ومع احل��روب   -
يتم�ّسك النا�س مب�ساهدة الأعمال التي تريحهم نف�سياً ومتنحهم ن�عاً من 
اخليال للهروب من ال�اقع. الأعمال الأكر جناحاً يف املرحلة احلالية هي 
اأَْنهكْتهم  بعدما  ي�سحك�ا  اأن  يريدون  النا�س  لأن  والرومان�سية  الك�ميدية 
احل���روب والأزم�����ات، ويف ال���ق��ت نف�سه، ف���اإن احل��ب ه��� ال��ه��دف الأول عند 
اجلميع. النا�س يحب�ن ال�ق�ع يف احلب لأنه اأجمل اإح�سا�س يف العامل. منذ 

زمن رومي� وج�لييت وحتى الي�م، فاإن ق�س�س احلب هي الأكر جناحاً.
من  العربية  الدراما  يف  امل�ساركة  اإىل  ميًا  اأكر  اأنك  • ُياحظ 

اأعمال  يف  ت�سارك  لبنانية  فنانة  اأكر  تك�نني  ورمبا  اللبنانية، 
غري لبنانية؟

من  جيدة  وب��ط���لت  جيدة  فر�س  تاأتيني  �سحيح.  ه��ذا   -
امل��ق��اب��ل ه��ن��اك ع��رو���س ل تعجبني ول  ل��ب��ن��ان. ويف  خ���ارج 
جتذبني، والأمر نف�سه ينطبق على العرو�س التي تاأتيتني 
التي  والأدوار  ب��الأع��م��ال  ترتبط  الخ��ت��ي��ارات  لبنان.  م��ن 

نحبها.
اإىل مرحلة �سناعة  اأننا مل ن�سل يف لبنان  • هل ترين 

دراما حملية؟
ولكن  ال�س�ق،  ت�ستغل وم�ج�دة يف  �سركات  هناك  بل   -

كل �سيء يرتبط بالدور. اأحياناً ُتعَر�س علّي اأدوار يف 
لبنان، ولكنني ل اأحّبها. ال�س�ق اللبنانية �سيقة 

وعدد الإنتاجات حمدود.
غري  ال���درام���ا  اإن  ال���ق����ل  مي��ك��ن  • ه���ل 

ومعن�ياً  مادياً  اأك��ر  فك  ُتْن�سِ اللبنانية 
َتزاُيداً  ه��ن��اك  اأن  وخ�س��ساً  ونف�سياً، 
ر  وا���س��ح��اً يف ع��دد الأع��م��ال ال��ت��ي ُت�س�َّ

يف لبنان؟
- اأ���س��ب��ح��ُت م��ع��روف��ة ب��اأن��ن��ي ل�����س��ُت مع 

الكّم، بل مع الن�عية. 
• كيف وجدِت م�ست�ى الأعمال التي 

ُقدمت يف لبنان هذه ال�سنة؟
- ال��ب��ع�����س م��ن��ه��ا ك����ان ج���ي���داً ج����داً. 
م�����س��ت���ى ال����درام����ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اإىل 
����ن، واخل���ل���ي���ط ال���������س�����ري -  حَت���������سُّ

اللبناين ي�ؤتي ثماراً جيدة.
م�سل�سل  ع���ن  ه��ن��ا  ت��ت��ح��دث��ني   •

)الهيبة(؟
- ن���ع���م. م�������س���ارك���ة ال�������س����ري���ني يف 

وناجحة  جميلة  اللبنانية  ال��درام��ا 
خربتهم  لأن  اإل����ي����ه����ا،  ت�����س��ي��ف  وه�����ي 

اأك������رب م����ن خ���ربت���ن���ا يف جمال  ال����درام����ي����ة 
الدراما. 

ال���درام���ا  خ��ل��ط��ة  ت��ن��ج��ح  مل  مل�����اذا  راأي������ك  • يف 

ال�س�رية  ال��درام��ا  خلطة  اإىل  بالن�سبة  احل��ال  هي  كما  اللبنانية   - امل�سرية 
- اللبنانية؟

وعامَلهم.  وجن�مهم  وطريقتهم  وق�س�سهم  اأ�سل�بهم  لديهم  امل�سري�ن   -
يف  �سّباقني  ك��ان���ا  وه��م  ج���داً،  ناجحة  ك��ان��ت  ال�سنة  ه��ذه  امل�سرية  ال��درام��ا 
ولبنانيني  ك�����س���ري��ني  ن��ح��ن  دائ���م���اً.  ال�����س��ب��اق���ن  ه��م  ال�سينما  ويف  ال���درام���ا، 
متقارب�ن يف التقاليد، وَمن يدخل الدراما يف م�سر يحّل �سيفاً لأن الفارق 
لأن هناك  دائماً  تنجح  اللبنانية ل   - امل�سرية  ج��داً. اخللطة  وا�سحاً  يبدو 
اختافاً يف اللهجة وكعامَل �سينمائي اأو ت�س�يري، ولكن هذه اخلْلطة ميكن 

اأن تنجح اأحياناً. 
اأن  يف  �سع�بة  يجد  امل�سري  غري  الفنان  اأن  ترين  وه��ل   •

يفر�س نف�سه يف م�سر؟
اأنها حتت�سن  - بل بالعك�س، لطاملا ُعرف عن م�سر 
اأثبت�ا  ال���ذي���ن  ال���ن���ج����م  ك���ل  ال����ع����رب.  ال��ف��ن��ان��ني 
كلهم  ي��ك���ن���ا  مل  م�سر  يف  وجن��ح���ا  جن�ميتهم 
م�سريني، بينهم اأ�سمهان و�سباح وفريد الأطر�س 

وغريهم. ال�سناعة الفنية يف م�سر كبرية جداً.
و�سع  ع��ن  يختلف  لبنانية  كنجمة  ��ع��ك  َو���سْ  •
اأ�سماء  على  تركيز  فهناك  الأخ��ري��ات،  النجمات 
الن�سائية  البط�لة  اأدوار  معينة تنح�سر فيهّن 
ل���ب���ن���ان. كيف  ع��ل��ى ال�����س��ا���س��ة ال�����س��غ��رية يف 

تف�ّسرين هذا ال��سع؟
- اأنا م�ج�دة يف ال�سينما يف لبنان، وقليًا 
ما اأك�ن م�ج�دة يف الدراما التلفزي�نية 
يف لبنان. لكنني م�ج�دة يف الدراما 

خارج لبنان.
حُماَربة؟ اأنت  • هل 

ل�����س��ت حُم������اَرب������ة، ول  - ك����ا 
اأت���ع���ّر����س حل����رب، ب���ل هناك 
للبط�لت  م��ف��روزة  اأ���س��م��اء 
ل��ب��ن��ان، وهذا  ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف 

اأمر معروف.
ه�������ي  وه����������������������������ل   •

املح�س�بيات؟
- ل اأعرف، ول يهّمني 

اأن اأعرف. 
خم����رج����ة  اأن����������������ِت   •
التمثيل.  يف  وت��ع��م��ل��ني 
ننتظر عمًا  اأن  فهل ميكن 
الفرتة  ت�قيعك كمخرجة يف  يحمل 

املقبلة؟
- نعم، اأنا ب�سدد التح�سري لعمل ولكن 
اأن����ا )اأطبخ(  )ك���ل ���س��ي ب���ق��ت��ه ح��ل���(. 
اأ�سهر،  ع����دة  م��ن��ذ  ج���دي���داً  م�����س��روع��اً 
وعندما ي�سبح جاهزاً �ساأك�سف النقاب 

عنه.

االأعمال الكوميدية والرومان�سية هي االأكرث جناحًا

ن �صُّ د�رين حمزة: م�صتوى �لدر�ما �للبنانية �إىل حتحَ

)اأعكف على طبخ م�سروع من اإخراجي(..   اإنها الفنانة اللبنانية دارين حمزة التي ت�سارك يف بطولة 
ال�سورية،  الدراما  جنوم  من  نخبة  جانب  اإىل  �سورية،  يف  حاليًا  ر  ُي�سوَّ الذي  اأخرية(  )فر�سة  م�سل�سل 

وامل�سل�سل من جزاأين �سُيعر�ض اأحدهما يف رم�سان املقبل والثاين خارجه.
دارين حمزة التي اأثبتت ح�سورًا فنيًا وا�سعًا، وعرفت كيف تفر�ض وجودها يف ال�سينما كما يف التلفزيون، 
ك�سفت النقاب عن م�سروعها املقبل الذي �سيعود بها اإىل تخ�س�سها االأ�سلي كمخرجة، لكنها تنتظر ريثما 
تكتمل خيوطه ويغدو جاهزًا للبدء فيه لتك�سف عن تفا�سيله حمزة حتدثت عن كثري من زوايا الدراما 

يف لبنان و�سورية وم�سر، وغريها... اإىل جانب اآرائها يف ق�سايا اأخرى فنية و�سخ�سية..

نرمني ماهر 
�صعيدة 

ة كرمي« ْم�صحَ بـ»رحَ
��م��ن ف��ري��ق )رم�����س��ة ك����رمي(. ف��ق��د اأعربت  ن��رم��ني م��اه��ر ���سِ
البالغة  �سعادتها  عن  ماهر  نرمني  ال�سابة  امل�سرية  املمثلة 
اجلديد  الإم��ارات��ي-امل�����س��ري  الفيلم  فريق  اإىل  بالن�سمام 

الذي يحمل عن�ان )َرْم�َسة كرمي(،
 واملت�قع اأن تتحرك الكامريات للبدء يف ت�س�ير اأحداثه يف 
فرباير اجلاري، ومن املخطط له اأن تتنقل الكامريات بني 

مدن اأب�ظبي ودبي والقاهرة.
 ماهر اأبدت حما�سة للم�ساركة يف )َرْم�َسة كرمي(، م�ؤكدًة اأن 
م�ساركتها يف الفيلم جاءت بعد اإعجاب واقتناع تام بالق�سة 

التي ت�ستمل على عدد من الق�سايا املهمة،
هذه  ملثل  ال�سينمائية  الأع��م��ال  ت��ن��اول  باأهمية  واإمي��ان��ه��ا   

امل�ساكل املجتمعية التي و�سع الفيلم يده عليها،
 و�سيناق�سها يف اإطار ك�ميدي خفيف، وك�سفت عن فرحتها 

بال�سخ�سية التي اأُ�سندت اإليها،
 وت�س�قها اإىل معرفة ردة فعل اجلمه�ر الإماراتي واخلليجي 

وامل�سري والعربي ب�سكل عام لدى عر�س الفيلم.
 )َرْم�َسة كرمي( يتقا�سم بط�لته ك�كبة من الفنانني، بينهم 

هاين رمزي ورجاء اجلداوي ونرمني ماهر من م�سر،
 ومن الإمارات حبيب غل�م ورزيقة طار�س وعبداهلل �سالح 
ورانيا  اخلالدي  وماك  ال�سميطي  وجمال  التميمي  وعلي 

اآل علي وعبداهلل بن حيدر،
 وه� من تاأليف واإخراج ل�ؤي ال�سعدي، واإنتاج �سركة )فيلم 

برودك�سن( الإماراتية.
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در��صة: �ل�صجائر 
�الإلكرتونية لي�صت �آمنة

وِنّية لي�ست اآمنة اأو اأقل �سرراً  اأكدت درا�سة اأن َما يعرف بال�سجائر الإِِلْكرُتُ
اَبة  من العادية، كما ي�ساع، ُم�ِسرَيًة اإِىَل اأن دخانها ميكن اأن يزيد خطر الإِ�سَ
َوَذِلَك  بال�سرطان واأمرا�س القلب عن طريق الإ�سرار باحلم�س الن�وي؛ 

خال مدة اأق�ساها 10 �سن�ات.
الطب  كلية  من  باحثني  عن  الربيطانية  )التليجراف(  ِحيَفة  �سَ ونقلت 
وِنّية  بجامعة ني�ي�رك ق�لهم: “رغم اأنه من ال�ا�سح اأن ال�سيجارة الإِِلْكرُتُ
على �سحة  ك��ب��رياً  ت�سكل خ��ط��راً  فاإنها  ال��ع��ادي،  التدخني  م��ن  ���س��رراً  اأق��ل 

م�ستعمليها، ول ينبغي الرتويج لها على اأ�سا�س اأنها �سحية واآمنة”.
ووجد الباحث�ن اأن دخانها ي�سر باحلم�س الن�وي، ومينع ال�سفرة ال�راثية 
يِف  ُي�َساِهم  وِن��ّي��ة  الإِِل��ْك��رُتُ ال�سجائر  دخ��ان  اأن  وذك���روا  نف�سها،  ��َاح  اإِ���سْ من 

�سرطان الرئة واملثانة، وكذلك اأمرا�س القلب.

كيف يفيد �ل�صوء �ل�صاطع 
�لناجني من �ل�صرطان؟

اإيكان  و  �سيكاغ�  يف  بفينربغ  الطب  بكليتي  باحث�ن  اأجراها  درا�سة  اأثبتت 
يف ني�ي�رك، اأن ا�ستيقاظ الناجني من ال�سرطان على �س�ء اأبي�س �ساطع، 

ُي�ساعدهم على الن�م ب�سكل اأف�سل.
وا���س��ت��م��رت ال��درا���س��ة ���س��ه��ًرا، وخ��ال��ه��ا اأج��ل�����س ال��ب��اح��ث���ن 44 ن��اج��ًي��ا من 
ال�سرطان على مقربة �سديدة من م�سدر لل�س�ء ال�ساطع يف �ساعة مبكرة 

من ال�سباح وملدة 30 دقيقة، وفق وكالة اأنباء "�سب�تنيك".
اإحداها  عر�س�ا  ع�س�ائيتني،  جمم�عتني  اإىل  امل�ساركني  العلماء  وق�سم 
اأبي�س �ساطع والأخ��رى ل�س�ء اأحمر خافت، ونتج عن ذلك �سك�ى  ل�س�ء 
غالبية امل�ساركني؛ لتده�ر يف فاعلية الن�م، وه� مقيا�س لل�قت الذي يك�ن 
فيه املرء نائًما يف ال�سرير.  وبعد �سهر من العاج كانت فاعلية الن�م لدى 
86 باملئة ممن تعر�س�ا لل�س�ء الأبي�س ال�ساطع عادية لكنها كانت �سيئة 

لدى 79 باملئة ممن تعر�س�ا لل�س�ء الأحمر اخلافت.
واأ�سارت ليزاو، كبرية الباحثني يف الدرا�سة، اإىل اأن ال�س�ء الأبي�س ال�ساطع 
البي�ل�جية  ال�ساعة  �سبط  اإع����ادة  على  ال�����س��رط��ان  م��ن  ال��ن��اج��ني  ي�ساعد 
الليل  اأث���ن���اء  ال���راح���ة  اأك����رب  لأج�����س��ام��ه��م ح��ت��ى مي��ك��ن للج�سم وب�����س��ه���ل��ة 

وال�ستيقاظ اأثناء النهار.
وغ��ريه��م ممن  ب��ل  ال�سرطان  م��ن  ال��ن��اج���ن  يتعر�س  ل  "رمبا  واأ���س��اف��ت، 
يق�س�ن معظم اأوقات النهار يف اأماكن مغلقة ملا يكفي من ال�س�ء ال�ساطع 

من اأجل �سبط ال�ساعة البي�ل�جية يف اأج�سامهم".
اأك��ر �سط�ًعا بكثري من  الطلق يك�ن  اله�اء  ال�س�ء يف  اأن  "ومبا  وتابعت 
ال�س�ء يف الأماكن املغلقة فاإن اإ�سافة م�سدر �سناعي لل�س�ء ال�ساطع كل 
ويح�سن  ال�سرطان  م��ن  الناج�ن  ب��ه  ي�سعر  ال��ذي  التعب  م��ن  يحد  �سباح 

فاعلية الن�م من خال حت�سني ال�ساعة البي�ل�جية".
وت�سري نتائج الدرا�سة اإىل اأن ا�ستمرارية العاج بال�س�ء قد تك�ن مطل�بة 

ن م�ستدام يف الن�م على الناجني من ال�سرطان. حتى يطراأ حت�سُّ

؟ العامل  يف  بلد  اكرب  هو  • ما 
تبلغ  كانت  ال��ذي  ال�سابق  ال�س�فيتي  الحت��اد  العامل ه�  بلد يف  اك��رب   
م�ساحة  ���س��د���س  ي�����ازي  م��ا  اأي  م��رب��ع��ا  م��ي��ا  م�ساحته8649489 
انهيار  وبعد  الآن  اأم��ا  ن�سمة  ملي�ن   276 �سكانه  عدد  ويبلغ  الياب�سة 
املرتبة  ك��ن��دا  احتله  فقد  دوي���ات  اإىل  وتق�سيمه  ال�س�فيتي  الحت���اد 
الأوىل  مب�ساحة تبلغ 3851787 ميل مربع اآما عدد �سكانها في�سل 

اإىل 26 ملي�ن فقط 
؟ العامل  يف  حيوان  اكرب  هو  • ما 

اإىل ما يزيد  اكرب حي�ان يف عاملنا ه� احل���ت الأزرق قد ي�سل ط�له 
150 طن لدى اكتمال من���ه  كر �سيد  100 قدم ووزن��ه اإىل  على 

احل�ت الأزرق ف�سار الي�م نادر ال�ج�د  
؟ العامل  يف  حيوان  اأطول  هو  • ما 

 اأط�ل حي�ان يف العامل ه� الزرافة قد تنظر الزرافة اإىل الأ�سفل من 
عل� 20 قدما اأي ما ي�ازي عل� منزل م�ؤلف من طابقني  

-هل تعلم اأن كمية اخلبز الذي يلقى يف �سلة املهمات �سن�ياً من الفرن�سيني ه� 400 األف طن.
-هل تعلم الكلب ي�ستطيع اأن ي�سمع دقات ال�ساعة وه� على بعد 40 قدم.

-هل تعلم اأن اأق�سى العنا�سر على وجه الأر�س ه� الأملا�س.
-هل تعلم اأن النملة ت�ستطيع اأن حتمل 50 �سعف وزنها.

-هل تعلم اأن كمية احلديد يف دم الإن�سان ت�ساوي حجم م�سمار.
-هل تعلم اأن البح�ث الطبية اأثبتت اأن الن�ساء يتف�قن على الرجال يف حا�سة ال�سم.
-هل تعلم اأن اأ�سخم كتل من الذهب اخلام مت العث�ر عليها يف اأ�سرتاليا والربازيل.

-هل تعلم اأن الرازي من اأوائل الذين اأ�ساروا اإىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.
-هل تعلم اأن اأول من اأ�ساروا اإىل تفتيت احل�سى يف املثانة هم الأطباء العرب.
-هل تعلم اأن حمب الظلمة من احلي�انات ثاثة : الب�م و اخلفا�س و اخللد.

-هل تعلم اأن هناك فاأر ي�سمى با�سم )فاأر بك�سا�س( يقتل الزواحف ال�سامة تلقائياً مبجرد اقرتابها منه.
-هل تعلم اأنه ثم حتديد خط الط�ل جرينت�س عام 1884م.

-هل تعلم اأن املدة التي احتل فيها ال�سليبي�ن القد�س هي 88 �سنة.

القالدة املر�صعة 
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فوائد الكركم 
ت��سل فريق من العلماء 
تناول  اأن  اإىل  ال���ه���ن����د 
ب��ج��رع��ات كافية  ال��ك��رك��م 
فى  ه����ام����ا  دورا  ي���ل���ع���ب 
اللتهابات  ح��دة  تخفيف 
امل�������ع�������دي�������ة وال������ق������رح������ة 
مم�������ا مي�����ه�����د ال����ط����ري����ق 
اإنتاج  ف���ى  ل��ا���س��ت��غ��ال��ه 
عقاقري طبية لعاج مثل 

هذه احلالت خا�سة احلادة منها.
عن  ني�دلهى  فى  البي�ل�جية  الكيمياء  مبعهد  الهن�د  الباحث�ن  وك�سف 
يف  بها  ال��ت��داوى  يتم  وال���ذي  عائلةالزجنبيالنباتية  اإىل  الكركم  اإنتماء 

الطب البديل منذ نح� 3 اآلف عام لتمتعه بخ�ا�س املطهرة.
���س��اح فعال  اأن اجل��رع��ة املنا�سبة وامل��ح��ددة ه��ى خ��ري  ال��ب��اح��ث���ن  واأو���س��ح 
وعاجى لالتهابات املعدة والقرحة حيث اأن اجلرعة املنخف�سة اأو العالية 
ل تفيان بالغر�س حيث تعمل اجلرعة العالية على زيادة حدة اللتهابات 
ومزيد من امل�سكات ال�سحية كما ت�سري الدرا�سة اإىل اأن ال�ستعانة بالكركم 
دم�ية  تعزيز ظه�راأوعية  فى  كبرية  ب�س�رة  ي�سهم  القرحة  بني عاجات 

جديدة �ساحلة بال�سافة اإىل اإ�ستعادة الأن�سجة واخلايا لكفاءتها.

ت��سلت درا�سة طبية اأجرها باحث�ن مب�ست�سفى "ماونت 
اأن مركبات طبيعية م�ستخل�سة  �سيناي" الأمريكية اإىل 
من العنب، ميكن تط�يرها كعاج فعال ملر�س الكتئاب. 
الأخري  العدد  يف  نتائجها  ن�سرت  التي  الدرا�سة  وقالت 
 :)Nature Communications( من دورية
بحقنهم  ال��ف��ئ��ران،  على  جت��ارب��ه��م  اأج����روا  الباحثني  اإن 
 )DHCA( ال����دي����ه����ي����دروك����ايف  ح���م�������س  مب���رك���ب���ات 
امل�ج�دة   )Mal-gluc( ج��ل���ك������س��ي��د  وم��ال��ف��ي��دي��ن 

ب�سكل طبيعي يف العنب، وفقا للعربية نت.
ونتج عن هذه العمليات البحثية، اأن املركبات الطبيعية 
لهذه الفاكهة ال�سيفية، خففت من الكتئاب با�ستهداف 

الآليات الأ�سا�سية املكت�سفة حديثاً للمر�س.
ال�سريرية  قبل  م��ا  التجارب  اأن  اإىل،  ال��درا���س��ة  واأ���س��ارت 
التي اأجريت على الفئران، وّفرت اأدلة على قدرة املركبات 

املر�س  اآل��ي��ات  ا���س��ت��ه��داف  ع��ل��ى  ال��ع��ن��ب  م��ن  امل�ستخل�سة 
الرئي�سية لعاج الكتئاب.

بق�ة  تدعم  الدرا�سة  هذه  ف��اإن  العلمي  الفريق  وبح�سب 
املركبات  وحتديد  جديدة  اختبارات  اإج��راء  اإيل  احلاجة 
التي ميكنها عاج مر�سى الكتئاب الذين ل ي�ستجيب�ن 

للعاجات احلالية للمر�س.
وقال قائد فريق البحث الدكت�ر ج�لي� ماريا با�سينيتي: 
على  ال��ق��درة  لديها  العنب  من  امل�ستخل�سة  املركبات  اإن 
ال�سبيهة بالكتئاب  حت�سني مقاومة الأمناط الظاهرية 

املزمن الناجم عن الإجهاد.
اأن ي�فر و�سيلة  النهج العاجي ميكن  اأن هذا  واأ�ساف: 
الذين  الأ���س��خ��ا���س  م��ن  فرعية  جمم�عة  ل��ع��اج  فعالة 
ي��ع��ان���ن م��ن الك��ت��ئ��اب و ال��ق��ل��ق، وه���ي ح��ال��ة ت���ؤث��ر على 

الكثري من النا�س.

�لعنب يحارب �الكتئاب �ملزمن

فرقة فنية ت�سارك يف االحتفاالت بال�سنة القمرية اجلديدة، مبنا�سبة �سنة الكلب، بحديقة ديتان يف بكني.   )ا ف ب(

يف اأثناء اإحدى الرحات املدر�سية اإىل متحف التاريخ والآثار باملدينة وجدت كاترين �سل�سلة ذهبية كبرية بها 
قادة مر�سعة وقد �سقطت اأ�سفل احدى الفرتينات البعيدة وحالت العتمة دون اأن يراها اأحد لكنها �ساهدتها 
بامل�سادفة ف�قفت لتتلفت ح�لها كثريا قبل اأن متد يدها وحتمل القادة وتنظر اليها نظرة �سريعة ثم ت�سعها 
يف جيب البنطل�ن وهي تتح�س�سها كم هي ثقيلة، وت�ساوي ثروة، اأ�سرعت وان�سمت اإىل �سديقاتها وهي تفكر هل 
ما فعلته �سح، هل هي خمطئة هل تبلغ امل�سرفة اأم ل، هل تذهب وتبلغ مكتب الأمن.. هل تبحث بنف�سها عن 
�ساحبة القادة هل ..اأ�سئلة كثرية دارت يف عقلها ثم حاولت ا�سكاتها بالندماج و�سط زمياتها وال�ستمتاع اإىل 
�سرح امل�سرفة.. ورغم ذلك اأخذت تتح�س�س جيبها ومتني نف�سها با�سياء كثرية مثل بيع القادة و�سراء ماب�س 
كثرية، لأنها �ست�سرتي حذاء جديدا مثل �سديقتها بل رمبا اإ�سرتت اأي�سا بع�س الذهب وال�سط�انات احلديثة 
لتبحث عنها  ال�سرطة  القادة  اأخربت �ساحبة  ال�سك�ك رمبا  راودتها  وم�سجا جديدا.. وهدية لأمها ولكن 
ورمبا اإن باعتها اأم�سك بها رجال ال�سرطة.. ورمبا ينت�سر اخلرب فت�سبح ل�سة.. اآه �ستفقد املدر�سة و�ستفقد حب 

اأمها واأبيها واأخ�اتها.. و�سديقاتها، �ستفقد كل �سيء لأنها �ست�سبح ل�سة.. �سي�سبب اخلرب احراجا لأهلها .. 
 اأ�سيبت ب�سداع عكر مزاجها فاقرتبت منها امل�سرفة لتطمئن عليها ثم تركتها لتكمل اجل�لة وقبل انتهائها 
اأنحاء املتحف وت�سمع هم�سات هناك  وج��دت حركة ت�سدر هنا وهناك من رج��ال الأم��ن اجلميع يتج�ل�ن يف 
قادة ذهبية مر�سعة فقدت من املتحف و�ستغلق الأب�اب على الزوار للبحث عنها فاأح�ست برعب فظيع وت�قف 
تفكريها حلظة قبل اأن تلمح ل�حة كتب عليها الجتاه اإىل حمام ال�سيدات فان�سحبت ببطئ وذهبت اإىل ذلك 
الجتاه ثم دخلت اإىل احلمام واأخرجت القادة وم�سحتها مبنديل ورقي ثم تركتها خلف املرحا�س وخرجت 
اإحدى ال�سرطيات هي من دخلت  اآخر واأغلقته عليها وكانت  اأح�ست باأحد قادم فاأ�سرعت ودخلت حماما  حني 
اإىل احلمام ف�ساهدت كاترين تخرج من احلمام الأخري فانتظرت اإىل اأن غادرت لتدخل وتفت�س ذلك احلمام 
وخرجت ومل جتد �سيئا ثم ا�ستكملت تفتي�س باقي احلمامات لتجد القادة وخرجت لتعلن ذلك مما هداأ من 
روع مدير املتحف وظهرت ابت�سامته وه� يق�ل كان من ال�سعب اخلروج بها واإل اأطلقت ال�سفارات، واأعتقد اأن 

الل�سة عرفت ذلك فرتكتها يف احلمام فحمدا هلل.
اأكن اأعرف اأن هناك �سفارات �ستنطلق  �سمعته كاترين فقالت يف نف�سها نعم حمدا هلل ولكني ل�ست ل�سة ومل 
واإل كنت مت رعبا فلتذهب القادة اإىل اجلحيم وهنا اقرتبت امل�سرفة لتطمئن عليها فابت�سمت كاترين وقالت 

احلمد اهلل لقد ذهب ال�سداع اإىل اجلحيم!.


