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ملاذا ت�صبح بقايا الطعام األذ يف اليوم التايل؟
قال كري�س �سيمونز الأ�ستاذ امل�سارك يف العلوم احل�سية يف كلية الغذاء 
هافنغتون  ملوقع  اأوه��اي��و،  ولي��ة  بجامعة  والبيئية  الزراعية  والعلوم 
بو�ست، اإن اأ�سباباً عدة جتعل مذاق بع�س الأطعمة اأف�سل بعد طبخها 

بيوم.
وقد تعمل التفاعالت الكيميائية يف الطعام بعد طبخه، على حت�سني 
اأو يتح�سن  نكهته، فعندما تتعر�س الأطعمة لالأك�سجني، قد تف�سد، 

مذاقها، اعتماداً على نوعية الطعام وتخزينه.
الوقت،  م��رور  مع  التغري  يف  الأطعمة  تبداأ  عندما  �سيمونز،  وح�سب 
نكهات  يتيح  م��ا  ال��ط��ع��ام،  داخ���ل  وت��ف��اع��الت  خمتلفة  مركبات  تتولد 

جديدة اأو تغيرياً ن�سيجياً يف بنية الطعام.
واأو�سح �سيمونز اأن تربيد بقايا الطعام يبطئ التفاعالت الكيميائية، 
فال تف�سد الأطعمة وتظل �ساحلة لالأكل، واإذا ُتركت يف حرارة الغرفة، 

ف�ستكون العملية اأ�سرع، ويف�سد الطعام.
ووفقاً خلرباء التغذية، ت�سمل الأطعمة التي يتح�سن مذاقها بعد يوم، 
اخل�سروات ال�سلبة، مثل الكرنب والربوكلي، والقرنبيط، وامللفوف، 

وخ�سروات الأليوم، مبا فيها الب�سل، والكراث، والثوم.
كما ميكن اأن ت�سبح اخل�سروات الن�سوية، مثل البطاط�س، اأكرث حالوة 
اأو الغلوكوز فيها ببطء.  الن�ساء يك�سر ال�سكريات  مبرور الوقت، لأن 
وقد ي�سبح الفلفل اأكرث جاذبية يف بقايا الوجبات، لأن الأك�سدة تقلل 

كمية مركب الكاب�سي�سني يف الفلفل، ما يخف�س حرقه.

هكذا تتوا�صل مع مري�ض الزهامير ب�صهولة
الزهامير  مر�سى  اأق��ارب  اإن  الأملانية  الزهامير  اأبحاث  مبادرة  قالت 
يواجهون �سعوبة كبرية يف التعامل معهم ب�سبب �سعوبات التوا�سل 
اأنه ميكن التوا�سل مع مر�سى الزهامير  اللغوي. واأو�سحت املبادرة 
جمل  م��ن  تتاألف  ب�سيطة  بلغة  معهم  التحدث  خ��الل  م��ن  ب�سهولة 

ق�سرية، مع مراعاة التحدث ببطء وب�سكل وا�سح.
وم���ن ال�����س��روري اأي�����س��اً ت��ك��رار امل��ع��ل��وم��ات امل��ه��م��ة ع���دة م���رات بنف�س 
اأن تكون  املهم  اأنه من  املر�سى. كما  ال�سياغة كي تنطبع داخل ذهن 

تعبريات الوجه والإمياءات معربة جداً.
اأثناء  بالعني  ات�سال  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  ذل���ك،  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 
اإح�سا�ساً  الت�سال  الزهامير، حيث مينحه هذا  التحدث مع مري�س 

بالأمان والطماأنينة.
التي  الأ�سئلة،  اختيار  ُيف�سل  األزهامير،  ملري�س  اأ�سئلة  توجيه  وعند 
تكون اإجاباتها ب� "نعم" اأو "ل" اأو اأ�سئلة التخيري، فبدل من ال�سوؤال 
ال�سوؤال  �سياغة  تناوله" ينبغي  يف  ترغب  ال��ذي  الع�سري،  ن��وع  "ما 
كالتايل "هل ترغب يف تناول ع�سري الربتقال اأم ع�سري التفاح؟"، مع 

مراعاة اإعطاء املري�س وقتاً كافياً لالإجابة عن ال�سوؤال املوجه له.

متى يتم اللجوء اإىل الوالدة القي�صرية؟
ال��ولدة القي�سرية بدياًل للولدة الطبيعية  يف بع�س احل��الت متثل 
ب��د من  اأخ���رى ل  ب��اخل��وف والقلق، ويف  ال�سعور  كما ه��و احل��ال عند 
اإجراء الولدة القي�سرية كما هو احلال اإذا كانت امل�سيمة ت�سد طريق 

اخلروج.
الأملانية  اجلمعية  رئي�س  نائب  لوفني،  فرانك  الربوفي�سور  واأو���س��ح 
النف�سية  والعوائق  الكبرية  املخاوف  اأن  والتوليد،  الن�ساء  لأم��را���س 
للجوء  تدعو  التي  الأ���س��ب��اب،  �سمن  ت��ن��درج  الطبيعية  ال���ولدة  جت��اه 

للولدة القي�سرية. 
ومن الأف�سل اأي�ساً اللجوء للولدة القي�سرية اإذا كان اجلنني يتجه 

مبقعدته ولي�س براأ�سه نحو املهبل.
واأ�ساف لوفني اأنه يف بع�س احلالت ل يوجد مفر من اللجوء للولدة 
القي�سرية، على �سبيل املثال اإذا كان اجلنني يعاين من فقر الدم احلاد 

اأو اأن امل�سيمة ت�سد طريق اخلروج.
ومن جانبها، قالت طبيبة اأمرا�س الن�ساء الأملانية األك�سندرا فينكل، 
اإىل  يحتجن  م��ا  ع��ادة  الن�ساء  اأن  ه��ي  القي�سرية  ال���ولدة  م�سكلة  اإن 
الولدة  اأن  اإىل  م�سرية  القي�سرية،  ال��ولدة  بعد  للتعايف  طويل  وق��ت 
اأن  اأي�سا  ميكن  وبالطبع  الأمل،  ت�سبب  كبرية  عملية  هي  القي�سرية 

ترافقها بع�س امل�ساعفات.
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درا�صة: املحاميات املجهدات 
يعانني م�صكالت عقلية 

خل�ست درا�سة ا�ستق�سائية �سملت ما يقرب من 3 اآلف حمام يف ولية 
املحاميات  الن�ساء  اأن  اإىل  كولومبيا  ومقاطعة  الأمريكية  كاليفورنيا 
العقلية  بال�سحة  تتعلق  م�سكالت  م��ن  يعانني  العمل  م��ن  امل��ج��ه��دات 
مبعدل  الكحولية  امل�سروبات  تناول  ج��راء  مرتفعة  ملخاطر  ويتعر�سن 

اأكرب من زمالئهن من الذكور.
ونقلت وكالة بلومربغ لالأنباء عن الدرا�سة التي ن�سرت نتائجها الأربعاء 
امل��ح��ام��ني يف  امل��ح��ام��ني يف كاليفورنيا ون��ق��اب��ة  امل��ا���س��ي م��ن قبل راب��ط��ة 
للتناول  اإيجابية  نتائج  اأظهرن  الن�ساء  من  مزيداً  هناك  اأن  العا�سمة 

اخلطري للم�سروبات الكحولية مقارنة باملا�سي.
ي�سربن  اأنهن  عن  ك�سفن   )34%( الثلث  ح��وايل  اأن  الدرا�سة  وذك��رت 
من  ب�25.4%  مقابل  باملخاطر  حمفوفات  اأو  اخل��ط��ورة  ع��ايل  ب�سكل 
اإدمان  يف  واخلبري  الدرا�سة،  يف  امل�سارك  كريل  باتريك  وق��ال  ال��رج��ال. 
"يع�سن يف م�ستوى  الن�ساء  الكثري من  اإن   ، العقلية  وال�سحة  املحامني 

اأ�سواأ مادًيا يف جميع املجالت".
وتاأتي الدرا�سة بعد تقرير �سادر عن نقابة املحامني الأمريكية يف اأبريل 
اإن جائحة كورونا دفعت املزيد من الن�ساء اإىل التفكري  )ني�سان( يقول 
اإىل �سغوط ال��ت��وازن ب��ني العمل  يف ت��رك امل��ه��ن��ة، وي��رج��ع ذل��ك ج��زئ��ي��اً 

واحلياة.

ن�صائح للحفاظ على �صحة االأذن
يف  م��ه��م  دور  ب�����الأذن  ال�سليمة  للعناية 
لأهميتها  ال�سمع،  حا�سة  على  احل��ف��اظ 
يف التوا�سل مع الآخرين واحلفاظ على 
الربوفي�سور  وق���ال  امل��ع��رف��ي��ة.  ال��ق��درات 
ال�سمعية  للقنوات  اإن  كلين�سرن  توما�س 
ميزة التنظيف الذاتي، اإذ ل حتتاج الأذن 

اإىل تنظيف اإل عند ال�سرورة.
واأ�ساف طبيب الأنف والأذن واحلنجرة 
الأذن،  �سمع  اإزال����ة  اأن���ه مي��ك��ن  الأمل�����اين، 
الأمامي  النطاق  يف  ظاهرا  يكون  ال��ذي 
من �سيوان الأذن، بعود قطن، مع  جتنب 
التوغل داخل القناة ال�سمعية اأو ال�سغط 
بقوة بالعود، اأو اأي اأداة حادة اأخرى مثل 

دبو�س، اأو ِمربد.
ويف ����س���ورة ال��ع��ك�����س، ق���د ت��ن�����س��اأ ج���روح 
اجلراثيم،  ت��وغ��ل  على  ت�ساعد  �سغرية 
ال�سمعية  القناة  يف  بالتهابات  والإ�سابة 

وطبلة الأذن.
وعند ال�سعور بحكة واأمل يف الأذن، يجب 
الذهاب اإىل الطبيب لتحديد �سبب هذه 
الأع���را����س، وال���ذي ق��د ي��ك��ون ع���دوى اأو 

ح�سا�سية.
اللتهابية مثل  الأمرا�س  بع�س  اأن  كما 
الع�سبي،  اجل��ل��د  وال��ت��ه��اب  ال�����س��دف��ي��ة، 
ت�سبب ال�سعور بحكة يف القناة ال�سمعية، 

اأو �سيوان الأذن.

ملاذا يجعلك فقدان الوزن 
تبدو اأكرب �صنا؟ �ص 23

ما فوائد اخلروب 
للحامل ؟

بالرغم من القيمة الغذائية العالية للخروب وحمتواه الكبري 
من الفيتامينات واملعادن، اإّل اأّن فوائد اخلروب للحامل على وجه 
اخل�سو�س غري وا�سحة، حيث اأّنه ل توجد درا�سات كافية تدل 
على مدى اأمان ا�ستعماله اأثناء احلمل، كما ل ميكن ا�ستخدامه 
كمكمل غذائي للحوامل، وذلك لأّنه ميكن اأن يت�سبب يف فقدان 
الوزن غري املق�سود وانخفا�س م�ستويات ال�سكر يف الدم وتغرّي 
للحامل غري  اخل���روب  ف��وائ��د  ف���اإّن  ل��ذا  الإن�����س��ول��ني،  ح�سا�سية 
خوًفا  كاملًة،  احلمل  فرتة  اأثناء  جتّنبه  ين�سح  وبالتايل  اأكيدة، 
ا  اأي�سً اآثار جانبية ل حتمد عقباها"2"، ول ين�سح  من حدوث 
اأطفالهن عن  بتناول اخلروب من قبل الن�ساء اللذين ير�سعن 
جًدا"3"  قليلة  بكمية  تناوله  اأو  الطبيعية،  الر�ساعة  طريق 
ف��وائ��د اخل����روب ال�سحية ب��ع��د احل��دي��ث ع��ن ف��وائ��د اخل���روب 
الأخ����رى،  ال�سحية  ف��وائ��ده  ع��ن  احل��دي��ث  م��ن  ب���ّد  ل  للحامل 
لقيمته  فنظًرا  ال�سوكولتة،  عن  كبديل  ي�ستخدم  لأّن  وخا�سًة 
من  ب���دًل  ا�ستهالكه  اإىل  الأف����راد  مييل  ق��د  العالية  ال��غ��ذائ��ي��ة 

ال�سوكولتة امل�سّنعة. 

ول يزال هذا املو�سوع يغري البحث العلمي ل�سرب اأغواره. 
تيلبورغ  جامعة  من  هوت�س  فينغر  اأد  الهولندي  الباحث 
بكاء  �سبب  عن  بال�سوؤال  عاما  ع�سرين  مل��دة  ان�سغل  مثال، 
على  م��وؤ���س��را  فقط  لي�س  ال��ب��ك��اء  اأن  اإىل  وخل�س  ال��ن��ا���س. 
احلزن اأو الفرح بل يحتوي اأي�سا على الكثري من املعلومات 
الإعالمية  اخل��دم��ات  م��وق��ع  ع��ن  نقال  �سخ�سيتنا،  ح��ول 

الأملاين "ريداك�سيون نيت�سفريك دويت�سالند".
ي�سمل  ب��ل  الإن�����س��ان  ع��ل��ى  يقت�سر  ل  ال��ب��ك��اء  اأن  �سحيح 
حتى  لكن  ال�سغط،  حتت  تكون  عندما  اأي�سا  احليوانات 
ا  اأي�سً ترتبط  دموعها  كانت  اإذا  م��ا  علمًيا  يثبت  مل  الآن 
املثل  بها  ي�سرب  التي  التما�سيح  دم��وع  حتى  بالعواطف. 
اأثناء تناول الطعام ب�سبب �سغط  اإل الزواحف  ل تذرفها 
الهواء من خالل جتاويف الأنف بقوة لدرجة اأنه يت�سبب 
اإفراغ الغدد الدمعية، كما يح�سل عند الإن�سان خالل  يف 

التثاوؤب.
�سوؤال  الباحثون على  اليها  تو�سل  التي  الأجوبة  من بني 
ملاذا نبكي نحن الب�سر هو اأن البكاء ي�ستخدم اأحيانا كنوع 
من "التالعب". واأظهرت نتائج درا�سة اأجريت عام 2007 
من طرف باحث بريطاين اأن الأطفال يف عمر �ستة اأ�سهر 
ا�ستخدموا البكاء التكتيكي لإثارة انتباه والديهم. بالن�سبة 
للباحث الهولندي اأد فينغر هوت�س هناك تف�سري تطوري 
ويرى  الطفولة.  مرحلة  يف  العاطفية  للدموع  حمتمل 
الباحثون اأن هذا النوع من الدموع هو لفت النتباه بهدوء 
اأنف�سهم بهذه دون جذب معتدين حمتملني. وميكن  اإىل 
مالحظة ذلك اأي�سا عند الثدييات والعديد من الطيور، 

ي�سيف موقع "ريداك�سيون نيت�سفريك دويت�سالند".
وحتى  البلوغ  مرحلة  يف  النا�س  يرافق  فالبكاء  ذلك  رغم 
هوت�س  فينغر  اأد  الهولندي  الباحث  ويرجع  ال�سيخوخة. 

والهزمية  والوحدة  وال�سراع  اخل�سارة  اإىل  اأ�سبابه  بع�س 
جتعل  اإيجابية  حمفزات  للدموع  اأن  كما  والأمل.  والعجز 
الزواج.  اأو  طفل  ولدة  اأثناء  مثال  يبكي  البالغ  ال�سخ�س 
لكن ب�سكل عام يرى الباحثون اأن الدموع حتى واإن كانت 
اأ���س��ك��ال ال��ع��ج��ز. وب�����س��ب��ب الأمل  اإي��ج��اب��ي��ة ف��ه��ي �سكل م��ن 

اجل�سدي قد ترتاجع ن�سبة البكاء مع تقدم العمر.
اأثبتته  ما  والن�ساء وهو  الرجال  البكاء بني  ن�سبة  تختلف 
الأملانية لطب  اأي�سا. وح�سب اجلمعية  العلمية  الدرا�سات 
العام  املو�سط  يف  البالغون  الرجال  يبكي  الأملانية  العيون 
ال��ن�����س��اء فيبكني يف  اأم���ا  ال�����س��ن��ة.  م���رة يف   17 اإىل   6 م��ن 
املتو�سط العام من 30 اإىل 64 مرة يف ال�سنة. كما تختلف 
الدموع  الرجال  البكاء بني اجلن�سني، فبينما يرتك  مدة 
الن�ساء  ترتكها  دق��ائ��ق،  اأرب���ع  اإىل  دقيقتني  مل��دة  تتدحرج 
تتدحرج ملدة �ست دقائق. وتظهر هذه الختالفات ابتداء 
من �سن 13 عاًما تقريًبا. فالأطفال حتت �سن 13 عاماً 

ذكورا واإناثا يبكون بنف�س القدر ولالأ�سباب ذاتها.

البكاء والدموع.. لغز يحري الأطباء
دموع �سببها الب�سل

ال���دم���وع يف حياته،  100 ل��رت م��ن  امل����رء ح����وايل  ي����ذرف 
فعند تقطيع الب�سل اأو دخول حبة غبار اإىل العني تخرج 

الدموع، لإبعاد الأج�سام الغريبة وحماية العني.
تركيبة غنية ومفيدة

وبالرغم من اأن الدموع تبدو كاملاء اإل اأنها مزيج من امللح 
على  يق�سي  اأن��زمي  اىل  بالإ�سافة  وال��ربوت��ني  واجللوكوز 

البكترييا، ومينع بروتني الليبو�سالني من تكاثَرها.
اأ�سباب البكاء جمهولة

اأو  امل��رء للبكاء عند الغ�سب واخل��وف وخيبة الأم��ل  يلجاأ 

حتى عند الفرح. وحتى الآن مل يتمكن العلماء من اإيجاد 
اإجابة وا�سحة لأ�سباب جلوء الإن�سان اإىل البكاء.

البكاء يعطي �سعورا بالراحة
ب��ح�����س��ب اإح�����دى ال��ن��ظ��ري��ات، ف����اإن ال��ب��ك��اء ي��ع��ط��ي �سعورا 
بال�سرورة  لن�سعر  باأننا  تظهر  الأبحاث  اأن  اإل  بالراحة. 
بعد  اإل  ب��الرت��ي��اح  ن�سعر  ل  فنحن  ال��ب��ك��اء.  بعد  ب��ال��راح��ة 
البكاء  ب��اأن  اعتقاد  اأي�سا  ي�سود  كما  دموعنا.  �سبب  انتهاء 

مريح للج�سم، ولكن ذلك مل يثبت علميا.
و�سيلة للتوا�سل

ن��ظ��ري��ة اأخ����رى ت��ق��ول اإن ال��ب��ك��اء ق��د ي��ك��ون اأي�����س��ا و�سيلة 
للتوا�سل ب�سكل فعال مع البيئة املحيطة. فمالمح الوجه 
اأن��ح��اء ال��ع��امل. وه��و م��ا يولد  احل��زي��ن مفهومة يف جميع 

لدى الآخر �سعورا بالتعاطف وحب تقدمي امل�ساعدة.
الن�ساء يتفوقن على الرجال يف البكاء

بنف�س  وال��ف��ت��ي��ات  الفتيان  يبكي  ع�سر  الثالثة  �سن  حتى 
الرجال  يبكي  اإذ  ال�����س��ورة،  تتغري  بعدها  تقريبا،  ال��ق��در 
الن�ساء  اإىل �سبعة ع�سر مرة يف ال�سنة، يف حني تبكي  �ستة 
يبكي  كما  ال�سنة.  م��رة يف  و�ستني  واأرب��ع��ة  ما بني ثالثني 
الن�ساء حوايل  واأربع دقائق، وتبكي  الرجال بني دقيقتني 

�ست دقائق.
هن الأ�سرع يف البكاء

فالرجال  والن�ساء.  ال��رج��ال  ب��ني  البكاء  اأ�سباب  وتختلف 
غالبا ما يبكون بدافع التعاطف بينما تبكي الن�ساء ب�سبب 
ال�سعور  عند  الرجال،  قبل  بالبكاء  يبداأن  و  احل��ب.  لوعة 

بعدم القدرة على حتقيق �سيء ما.
عندما تكون اخل�سارة هي ال�سبب

وحتى اأبطال الريا�سة يبكون عند اخل�سارة، وهو ما يدفع 
م�سجعيهم للبكاء اأي�سا.

حتذير من ِحمية 
اجلاف" "ال�صيام 

الأملانية  التغذية  خ��ب��رية  ح���ذرت 
احِلمية  م����ن  اإمي����ان����وي����ل  األ���ي���ن���ه 
"ال�سيام  با�سم  املعروفة  الغذائية 
 ،Dry fasting اجلاف" 

خلطورتها على ال�سحة.
ِحمية  اأن  اخل���ب���رية  واأو����س���ح���ت 
"ال�سيام اجلاف" تعني ال�ستغناء 
والأطعمة  ال�����س��وائ��ل،  ع���ن  ال���ت���ام 
معينة،  زم���ن���ي���ة  مل�����دة  ال�������س���ل���ب���ة، 
خل�سارة الوزن وطرد ال�سموم من 

اجل�سم.
املاء  ع��ن  ال�ستغناء  اأن  واأ���س��اف��ت 
فقدان  اأن  حيث  �سحية،  م�سكلة 
املاء بن�سبة %2 من وزن اجل�سم 
باجلفاف،  الإ����س���اب���ة  اإىل  ي�����وؤدي 
وا������س�����ط�����راب�����ات ن����ظ����ام ال���ق���ل���ب، 
وح�سوات الكلى، والتهاب امل�سالك 
وم�ساكل يف  وال�����س��داع،  ال��ب��ول��ي��ة، 
اله�سم وتراجع القدرة على بذل 

املجهود.
ولتجنب هذه املخاطر يجب اتباع 
ومتوازن مع  نظام غذائي �سحي 
�سرب ما ل يقل عن 1.5 لرت من 
الأغذية  والإكثار من  املاء يومياً، 
البطيخ،  م���ث���ل  ب�����امل�����اء  ال���غ���ن���ي���ة 

واخليار.

هذا ما يحدث 
عند االإفراط 
يف تناول امللح

للتغذية  الحت�����ادي  امل��رك��ز  ح���ذر 
من الإف��راط يف تناول امللح، لأنه 
ي�����وؤدي اإىل ارت���ف���اع ���س��غ��ط ال���دم، 
الذي يرفع بدوره خطر الإ�سابة 
ب����اأم����را�����س ال����ق����ل����ب، والأوع�����ي�����ة 
الدموية، مثل ال�سكتة الدماغية.

واأ����س���اف امل���رك���ز اأن الإف������راط يف 
ت��ن��اول امل��ل��ح ي����وؤذي اأي�����س��اً الكبد، 
ال�سمنة،  اإىل  وي�������وؤدي  وال���ك���ل���ى، 

و�سرطان املعدة.
ولتجنب هذه املخاطر التي تهدد 
تناول  ي��زي��د  اأن  يجب  احل��ي��اة، ل 
امللح يومياً، على 5 غرامات، وفق  
وذلك  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�سحة  منظمة 
ال�سريعة،  الوجبات  عن  بالبتعاد 
وبتناول  اجل����اه����زة،  والأط���ع���م���ة 

الأطعمة الطازجة.

ملاذا نبكي؟  اعرف �صخ�صيتك من خالل دموعك !

وحتى  ولدت��ه��م  منذ  الب�شر  ال��دم��وع  ت��راف��ق 
وفاتهم، حيث يذرفونها لأ�شباب كثرية ومواقف 
عدة تعبريا عن الفرح واحلزن. ويرى باحثون 

اأن الدموع هي اأي�شا و�شيلة للتوا�شل. كيف؟
يذرف كل �شخ�ص يف املتو�شط خالل حياته بني 
70 و 100 لرت اأو ما بني 4.2 اإىل خم�شة ماليني 
العاطفية  الدموع  اإىل  اإ�شافة  تقريبا.  دمعة 
اأنواع  اأخرى  اأو الفرح، هناك  يف حالة احلزن 

الب�شر  عند  الدموع  من 
املنعك�شة  كالدموع 

ال�����ت�����ي ت���ن�������ش���اأ 
املنبهات  ب�شبب 
مثل  اخل��ارج��ي��ة 
اأو  الب�شل  تق�شري 

الريح.
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  حتت رعاية �ساحب 
يونيو   8 يوم  اهلل،يتم  حفظه  الدولة-  رئي�س  نهيان- 
القادم.تخريج الدفعة 41 من جامعة الإمارات البالغ 

عددهم 2725خريجا وخريجة .
الظاهري-  �سامل  عائ�سة  ال��دك��ت��ورة  الأ���س��ت��اذة  واأك���دت 
النائب امل�سارك ل�سوؤون الطلبة- رئي�سة اللجنة العليا 
املنظمة حلفل التخرج- اأن الظروف ال�ستثنائية التي 

فر�ستها جائحة كورونا  مل تقف عائقاً يف وجه ا�ستمرار 
اإدارة  حر�ست  بل  جوانبها،  بكافة  التعليمية  العملية 
املرحلة  متطلبات  تواكب  اآل��ي��ات  اإي��ج��اد  على  اجلامعة 
باأف�سل  التعليمية  العملية  موا�سلة  يف  لال�ستمرار 
املعايري العاملية واأن تتخذ من ذلك حتدياً ومنطلقاً لها 
نحو تزويد خمرجاتها بروؤية اإبداعية وابتكارية �سواء 
اإيجاباً  انعك�س  مما  الهجني،  اأو  ُبعد  عن  التعليم  عرب 
يف املخرجات الأكادميية وتطوير اآليات التعليم وتاأدية 
المتحانات و�سوًل اإىل ايجاد اآلية متطورة لالحتفال 

باخلريج، حيث باتت متتلك املهارات والبنية التحتية 
التي توؤهلها كي تكون رائدة يف ذلك .

اأن  على  اجلامعة  اإدارة  "عملت  ال��ظ��اه��ري:  واأ���س��اف��ت 
يبقى حفل التخريج حمطة �سنوية رغم الظروف التي 
عليا  جلنة  ت�سكيل  مت  حيث  ك��ورون��ا،  جائحة  فر�ستها 
الربيكي  احل�سرمي  غالب  الدكتور  الأ�ستاذ  باإ�سراف 
اآل���ي���ة متميزة  ب���الإن���اب���ة- لإع������داد  -م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
لالحتفال بتخريج الطالب وبث روح البهجة والفرح 
مبكانة  يليق  بحفل  الب��ت��ك��ار  الإب����داع  روح  تعزيز  م��ع 

يوم  الحتفال  يكون  اأن  تقرر  حيث  اجلامعة،  و�سمعة 
ُبعد، عرب ا�ستخدام اأحدث تقنيات  القادم عن  8 يونيو 

التوا�سل الإلكرتوين.
باأحدث  خ��ا���س  ا���س��ت��دي��و  بتجهيز  اجل��ام��ع��ة  وق���ام���ت 
بثها  �سيتم  ال��ت��ي  احل��ف��ل،  ف��ق��رات  لت�سوير  التقنيات 
اأن الدفعة اجلديدة  اإىل  التوا�سل وي�سار  عرب تقنيات 
وطالبة  طالبا   2725 ت�سم  اجلامعة  خريجي  م��ن 
،منهم 346 يف برامج الدرا�سات العليا ، و62 خريجا 

وخريجة من كلية الطب والعلوم ال�سحية.

•• دبي- الفجر

امل��ت��خ�����س�����س��ني املحليني  اأب������رز  ن��خ��ب��ة م���ن  ���س��ي��ج��ت��م��ع 
وال�سياحة  ال�سفر  جم��ال  يف  والدوليني  والإقليميني 
فعاليات  اليوم لفتتاح  العاملي  التجاري  دبي  يف مركز 
اأول حدث  2021، وهو  ال�سفر العربي  معر�س �سوق 
ح�����س��وري ع���امل���ي ���س��خ��م ل��ل�����س��ف��ر م��ن��ذ ب���داي���ة تف�سي 

اجلائحة.
انعقاد  ه��و  للمعر�س  الأول  ال��ي��وم  فعاليات  اأب���رز  م��ن 
اجل��ل�����س��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة ب��ع��ن��وان »ال�����س��ي��اح��ة م���ن اأجل 
من  ان��ع��ق��اده��ا  �سيتم  وال��ت��ي  اإ���س��راق��اً«  اأك���رث  م�ستقبل 
ال�ساعة 12:00 اإىل ال�ساعة 1:00 ظهراً، ويديرها 
اأندر�سون،  بيكي  ال�����س��ه��رية  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  الإع��الم��ي��ة 
اإن الإخبارية يف  اإن  مديرة حترير ومذيعة �سبكة �سي 
�سعادة  املتحدثني:  من  ك��اًل  اجلل�سة  وت�سم  اأبوظبي، 
ال�سياحة  ل���دائ���رة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  امل����ري،  �سعيد  ه���الل 
الرفاعي،  طالب  والدكتور  بدبي،  التجاري  والت�سويق 
التابعة  العاملية  ال�سياحة  ملنظمة  ال�سابق  العام  الأمني 
القت�ساديني  كبري  ليفرمور،  و�سكوت  املتحدة  لالأمم 
»اأك�سفورد  ب�  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  املتخ�س�سني 
اإيكونوميك�س« وثوييب حممد، الع�سو املنتدب ل�سركة 

جزر املالديف للت�سويق والعالقات العامة.
انعقاد  ويف وقت لحق من فرتة ما بعد الظهر �سيتم 
جل�سة اأخ����رى ب��ع��ن��وان »ال�����س��ي��اح��ة يف م��رح��ل��ة م��ا بعد 
 2:00 ال�ساعة  من  اب��ت��داًء  كوفيد19-«  من  التعايف 
وح��ت��ى ال�����س��اع��ة 3:00 ب��ع��د ال��ظ��ه��ر وت�����س��م ك���اًل من 
املتحدثني: الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول 
ل��ري��ادة الأع���م���ال وامل�ساريع  ال��دول��ة  ال��ف��ال���س��ي وزي���ر 
زايد  وال�سيد  الإم���ارات  دول��ة  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  الزياين وزير  را�سد  بن 
لل�سياحة  البحرين  هيئة  ورئي�س  البحرين  مملكة  يف 
للهند  املنتدب  الع�سو  مطر،  هيثم  وال�سيد  واملعار�س 
IHG وال�سرق الأو�سط واأفريقيا لفنادق ومنتجعات

يف  �سُتعقد  التي  الأخ���رى  الرئي�سية  الفعاليات  وم��ن   
ال�سيني  ال�سياحة  منتدى  احل���دث،  م��ن  الأول  ال��ي��وم 
ال�ساعة  اإىل  4 م�ساًء  ال�ساعة  انعقاده من  �سيتم  الذي 
ت�سليط  و�سيتم  القيا�سي،  اخلليج  بتوقيت  م�����س��اًء   5
ال�سوء من خالله على اأحدث اجتاهات ال�سفر للخارج 
هذا  لتلبية  طريقة  اأف�سل  اإىل  بالإ�سافة  ال�سني  من 
الطلب، و�سي�سم نخبة من اأع�ساء اللجنة املحرتمني 
ال�سياحية  ال��وج��ه��ات  اإدارة  منظمات  ميثلون  ال��ذي��ن 
وجتارة ال�سفر ال�سينية اخلارجية مبا يف ذلك �سعادة 
ال�سيد زايد بن را�سد الزياين وزير ال�سناعة والتجارة 
وال�سياحة يف مملكة البحرين ورئي�س هيئة البحرين 
لل�سياحة واملعار�س والدكتور طالب الرفاعي، الأمني 
لالأمم  التابعة  العاملية  ال�سياحة  ملنظمة  ال�سابق  العام 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وو،  اآدم  والدكتور  املتحدة 

ترافيل  و"وورلد  ماي�س"  اآن��د  ترافيل  اإن  بي  "�سي 
اأونالين" و�سوماثي راماناثان، نائب الرئي�س ومديرة 
اإدارة ت�سويق الوجهة التجارية يف اإك�سبو 2020 دبي 
"بان  �سركة  وم��دي��رة  موؤ�س�سة  �سابوفالوفا،  وهيلني 
امل�ساريع  اإدارة  يونغ، مديرة  اأو  اأملا  اأوكرانيا" وال�سيدة 
ل���دى جم��م��وع��ة »اإعمار  وال�����س��راك��ات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
املنتدب  والع�سو  امل��وؤ���س�����س  وان���غ،  وال�سيد  لل�سيافة« 

ل�سركة "هاي واي لل�سفر وال�سياحة".
وبهذه املنا�سبة، قالت دانييل كورتي�س، مديرة معر�س 
�سوق ال�سفر العربي يف ال�سرق الأو�سط:" "هذا العام 
اإىل جنب مع  ب��ه جنًبا  اآخ���ر، عملنا  اأي ع��ام  اأك��رث م��ن 
�سركائنا واجلهات الراعية مًعا ب�سكل وثيق كي نتمكن 
من اإقامة هذا احلدث ال�سخم ب�سكل ح�سوري، والذي 
ال�سرق  يف  وال�سياحة  ال�سفر  �سناعة  اأ�سلوب  �سيحدد 

الأو�سط لالأ�سهر القادمة املتبقية من العام اجلاري.
واأ�سافت كورتي�س قائلة: "�سوف نتطلع اإىل ال�ستفادة 
م���ن اأح�����دث الجت����اه����ات وال���ف���ر����س، ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
احللول  خ��الل  من  مبا�سر  ب�سكل  التحديات  مواجهة 
املبتكرة بالتعاون مع احلكومات واجلمعيات التجارية 
يعملون  الذين  واملوؤثرين  ال�سناعة  يف  واملتخ�س�سني 

معاً بان�سجام تام".
الآن يف عامه الثامن والع�سرين، �سيتم انعقاد الن�سخة 
احلية من معر�س �سوق ال�سفر العربي 2021 حتت 
وال�سياحة" يف مركز  لل�سفر  "بزوغ فجر جديد  �سعار 
دبي التجاري العاملي يف الفرتة املمتدة ما بني يوم الأحد 
اإىل يوم الأربعاء 19 مايو 2021 و�ست�سارك يف   16
فعاليات املعر�س 62 دولة ميثلها كاًل من: ال�سركات 
الدول  اأب��رز  وت�سمل  وامل�ساركني،  الرئي�سيني  العار�سة 
واململكة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  من:  كاًل  امل�ساركة 

العربية ال�سعودية والبحرين واأملانيا وقرب�س وتركيا 
والهند  واليونان  واإ�سرائيل  واإيطاليا  والأردن  وم�سر 
واإندوني�سيا وماليزيا وكوريا اجلنوبية وجزر املالديف 
وال��ف��ل��ب��ني وت��اي��الن��د وامل��ك�����س��ي��ك وال����ولي����ات املتحدة 
الأم��ري��ك��ي��ة، وه��ذا م��ا ي��وؤك��د اأهمية وق��وة احل��دث من 

جهة وانت�ساره و�سعبيته الدولية من جهة اأخرى.
مع  موؤمتر  جل�سة   67 انعقاد  املعر�س  خ��الل  و�سيتم 
واإقليمًيا ودولًيا، كما  145 متحدًثا حملًيا  اأكرث من 
العربي  ال�سفر  �سوق  موؤمتر معر�س  برنامج  يت�سمن 
العاملي )جلوبال �ستيج( ل�سوق  امل�سرح  فعالية   2021
الفندقية  ال�سناعة  قمة  �سي�ست�سيف  وال���ذي  ال�سفر 
امل�سدرة  الرئي�سية  ل��الأ���س��واق  املخ�س�سة  وامل��ن��ت��دي��ات 
وال�سني  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ث��ل:  لل�سياح 
بالإ�سافة  وال�ستثمار  لل�سياحة  دويل  موؤمتر  وانعقاد 
اخلليجية  ال��ع��الق��ات  ع��ل��ى  ت��رك��ز  خ��ا���س��ة  جل�سة  اإىل 

الإ�سرائيلية واأخرى على قطاع الطريان.
هو  املعر�س  يت�سمنها  التي  الأخ��رى  الفعاليات  وم��ن 
اإذ �سيجتمع نخبة من  ف��ورورد،  انعقاد فعالية ترافيل 
اإىل  بالإ�سافة  امل�ستوى  رفيعي  الرئي�سيني  املتحدثني 
التكنولوجيا على م�ستوى  اأب��رز خ��رباء  جمموعة من 
ال��ع��امل مل��دة اأرب��ع��ة اأي���ام على م�سرح ت��راف��ي��ل ف���ورورد، 
املوردين واملندوبني من  الفر�سة للتقاء  �ستتاح  حيث 
ال�سرق الأو�سط وخارجه بهدف تعزيز  اأنحاء  خمتلف 
رائ��دة حول  روؤى  ال�سفر وتقدمي  تكنولوجيا  توجهات 
�سك  ب��ال  �ست�سكل  التي  والجت��اه��ات  التقنيات  اأح���دث 

م�ستقبل ال�سفر وال�سياحة.
هذا و�سي�سكل مرة اأخرى معر�س �سوق ال�سفر العربي 
العربي،  ال�سفر  اأ���س��ب��وع  م��ن  اأ�سا�سياً  ج���زءاً   2021
انعقاد  ف��ي��ه  وي��ت��م  اأي����ام   10 م���دى  ع��ل��ى  �سيقام  ال���ذي 

الإف���ط���ار واجلوائز  وامل����وؤمت����رات وج��ل�����س��ات  امل��ع��ار���س 
واإطالق املنتجات وفعاليات التوا�سل، ومن الفعاليات 
اإىل  ال��ع��رب��ي  ال�سفر  اأ���س��ب��وع  يت�سمنها  ال��ت��ي  الأخ����رى 
جانب الن�سخة احلية من معر�س �سوق ال�سفر العربي 
اأبرز  ال����ذي يجتمع ف��ي��ه  اأراي���ف���ال دب���ي  ه���ي: م��ن��ت��دى 
وال�سيافة  وال�سياحة  ال�سفر  ق��ط��اع  يف  املتخ�س�سني 
من جميع اأنحاء العامل ل�ستك�ساف اجليل القادم من 
�سمن  ال�سياحية  لالأن�سطة  والب��ت��ك��ارات  الجت��اه��ات 
ال�سفر  تكنولوجيا  معر�س  وكذلك  الواحدة،  الوجهة 
الفرتا�سي  ال�����س��ف��ر  وم���وؤمت���ر  فوروورد"  "ترافيل 
وقمة  ي��وم  ن�سف  مل��دة  العاملية  الأع��م��ال  �سفر  لرابطة 
يعقدها  التي  الأو�سط  ال�سرق  يف  ال�سياحي  ال�ستثمار 
وفعاليات  والت�����س��الت،  املعلومات  تكنولوجيا  معهد 
واملنتديات  الرقميني  للموؤثرين  ال�سريع  التوا�سل 
ذلك  يف  مبا  للمنطقة  الرئي�سية  لالأ�سواق  املخ�س�سة 
ال�����س��ني وب��ال��ط��ب��ع ان��ع��ق��اد احل����دث الف���رتا����س���ي من 

معر�س �سوق ال�سفر العربي.
ن�سخة  الأوىل  ول��ل��م��رة  ال��ن�����س��خ��ة  ه���ذه  ���س��ت��ك��ون  ك��م��ا 
ل�سوق  اف��رتا���س��ي  ح��دث  اإط���الق  �سيتم  حيث  هجينة، 
باأ�سبوع،  الرئي�سي  احل��دث  انتهاء  بعد  العربي  ال�سفر 
ح��ي��ث ت��ه��دف ال�����س��رك��ة امل��ن��ظ��م��ة م��ن خ���الل ذل���ك اإىل 
يف  والعاملني  املهتمني  م��ن  اأك���رب  ل�سريحة  ال��و���س��ول 
الفرتا�سي  احل��دث  وذل��ك من خالل  ال�سناعة،  هذه 
ل�سوق ال�سفر العربي، الذي اأقيم للمرة الأوىل يف وقٍت 
�سابق من العام املا�سي، واأثبت جناحه الكبري يف جذب 

دولة.  140 من  زائر   12،000
وتابعت كورتي�س حديثها قائلة: "من ال�سروري جداً 
ال�سفر  اأ���س��ب��وع  يف  افرتا�سية  ن�سخة  ب����اإدراج  ن��ق��وم  اأن 
يف  واخل����رباء  املتخ�س�سني  م��ن  ال��ع��دي��د  لأن  ال��ع��رب��ي 
العامل ل ميكنهم حالياً  اأنحاء  املجال من جميع  هذا 
�سيما هذا  ع��ام، ول  ح�سور احل��دث احل�سوري يف كل 
املفرو�سة  ال�سفر  قيود  نتيجًة ل�ستمرار تطبيق  العام 

الناجمة عن انت�سار جائحة )كوفيد19-(".
جتدر الإ�سارة اإىل معر�س �سوق ال�سفر العربي �سيلتزم 
ب�سكٍل �سارم بربوتوكول واإر�سادات ال�سحة وال�سالمة 
ملركز دبي التجاري العاملي. يعمل الفريق امل�سوؤول عن 
العاملي جاهداً  التجاري  دبي  احل��دث يف مركز  تنظيم 
يف  نفذ  حيث  ب��اأم��ان،  الفعاليات  جميع  �سري  ل�سمان 
هذا الإطار �سل�سلة من الإجراءات التي ت�سمل عمليات 
تنظيف مكثفة، وحت�سني دورة الهواء ونقاوته، واإن�ساء 
باإجراءات  والقيام  اليدين،  لتعقيم  متعددة  حمطات 

احلفاظ على امل�سافة الآمنة والتباعد الجتماعي.
�سوق  ل�معر�س  ال�سرتاتيجيني  ال�����س��رك��اء  ب��ني  وم��ن 
والت�سويق  ال�سياحة  دائ���رة   ،2021 ال��ع��رب��ي  ال�سفر 
وجهة،  ك�����س��ري��ك  لل�سياحة"  "دبي  ب��دب��ي  ال��ت��ج��اري 
ر�سمي،  فندقي  ك�سريك  لل�سيافة  اإع��م��ار  وجمموعة 

وطريان الإمارات ك�سريك طريان ر�سمي.

حتت رعاية رئي�ص الدولة
جامعة االإمارات حتتفل بتخريج الدفعة 41 من طلبتها افرتا�صيًا يف الثامن من ال�صهر القادم
ال�صحية والعلوم  الطب  كلية  من  وخريجة  خريجا  و62   ، العليا  الدرا�صات  برامج  يف   346 ،منهم  وطالبة  طالبا   2725 ت�صم  • الدفعة 

التوا�صل تقنيات  عرب  بثها  �صيتم  التي  احلفل،  فقرات  لت�صوير  التقنيات  باأحدث  خا�ض  ا�صتديو  بتجهيز  قامت  • اجلامعة 

اأول حدث دويل منذ بداية اجلائحة

معر�ض �صوق ال�صفر العربي 2021 ينطلق اليوم ح�صوريًا يف دبي حتت عنوان بزوغ فجر جديد لل�صفر وال�صياحة
متثيل 62 دولة يف اأر�ض املعر�ض وانعقاد 67 جل�صة موؤمترات و145 متحدًثا حملًيا واإقليمًيا ودولًيا

مراكز �صرطة اأبوظبي ت�صتقبل 
زوار نافذتي يف العيد 

••  اأبوظبي-الفجر

ا�ستقبلت مراكز ال�سرطة على م�ستوى اإمارة ابوظبي زوار نزلء املوؤ�س�سات 
العقابية والإ�سالحية �سمن م�سروع مبادرة “نافذتي" )الزيارة عن بعد( 
وقدم الأهايل التهاين بعيد الفطر املبارك للنزلء  خالل الزيارات املرئية 
. واأ�ساد  اأهايل النزلء  باهتمام �سرطة اأبوظبي وحر�سها على توفري بيئة 
النقلة  عك�ست  متطورة  تقنيات  و   ال�سرطة  مراكز  يف  للزيارات   مالئمة  
اأبوظبي للتوا�سل الذكي  اإم��ارة  النوعية على م�ستوى التحول الرقمي يف 
فرتة  وخ��الل  واآم��ن��ة،  و�سل�سة  �سهلة  بطريقة  تقدميها  مت  حيث  بعد  ع��ن 

قيا�سية منا�سبة.
املوؤ�س�سات  نائب مدير مديرية  في�سل  عي�سى احلمادي  العميد  واأو�سح    
العيد   فرحة  ال���زوار  �ساركت  ال�سرطة  م��راك��ز  اأن  والإ���س��الح��ي��ة  العقابية 
ووزعت عليهم معايدة العيد  لفتاً  اإىل  اأن امل�سروع  يهدف اإىل التخفيف 
باأ�سرهم من خالل  ال��ن��زلء وجمعهم  ل��زي��ارة  وال��وق��ت  الأ���س��ر اجلهد  على 
زيارات مرئية يف اوقات منا�سبة، عرب ربط وتوفري �سا�سات ات�سال مرئية 
على  ال�سرطة  وم��راك��ز  والإ���س��الح��ي��ة   العقابية  املوؤ�س�سات  م��دي��ري��ة  ب��ني 
الوقائية  بالتعليمات  ال��زوار  من  التزاما  و�سهدت  اأبوظبي  اإم��ارة  م�ستوى 

والحرتازية التي �سدرت من اجلهات الر�سمية.

لأول مرة ت�شارك طريان »ويز« ك�شريك ا�شرتاتيجي

دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي ت�صارك يف معر�ض �صوق ال�صفر العربي 2021
•• اأبوظبي - الفجر 

– اأبوظبي يف  ت�سارك دائرة الثقافة وال�سياحة 
�سوق  معر�س  م��ن  والع�سرين  الثامنة  ال���دورة 
ح�سوري  ح��دث  اأك��رب   ،2021 العاملي  ال�سفر 
كوفيد- جائحة  انت�سار  منذ  وال�سياحة  لل�سفر 

هجينة  بن�سخة  العام  ه��ذا  ُيقام  وال��ذي   .19
واملعار�س  ل��ل��م��وؤمت��رات  ال��ع��امل��ي  دب���ي  م��رك��ز  يف 
مايو   19 لغاية  خالل الفرتة املمتدة من 16 
اإط��الق احل��دث بالن�سخة  اأن يتم  اجل��اري على 
الفرتا�سية بعد انتهاء فعاليات املعر�س، خالل 

الفرتة من 24 ولغاية 26 مايو 2021.
"فجر جديد  ال��ع��ام  ���س��ع��ار ه���ذا  م��ع  ومت��ا���س��ي��اً 

ال�سوء  امل��ع��ر���س  ي�سّلط  وال�سياحة"،  لل�سفر 
اإع��ادة تن�سيط قطاعي  ب�سكل رئي�سي على �سبل 
الثقافة  دائ����رة  و�ستك�سف  وال�����س��ي��اح��ة.  ال�سفر 
وال�����س��ي��اح��ة – اأب���وظ���ب���ي خ����الل امل��ع��ر���س عن 
خططها ل�ستئناف الأن�سطة ال�سياحة يف اإمارة 
واملبادرات  احل��م��الت  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اأب��وظ��ب��ي، 
التي ت�ستعد الدائرة لإطالقهما خالل مو�سمي 

ال�سيف وال�ستاء املقبلني.
وقال �سعادة علي ح�سن ال�سيبة، املدير التنفيذي 
الثقافة  دائ���رة  يف  والت�سويق  ال�سياحة  لقطاع 
م�ساركتنا  اإىل  "نتطلع  – اأبوظبي:  وال�سياحة 
يف م��ع��ر���س ���س��وق ال�����س��ف��ر ال��ع��رب��ي وم���ا ميثله 
ال�سفر  رواد  م��ع  للتوا�سل  رائ��ع��ة  ف��ر���س��ة  م��ن 

وال�����س��ي��اح��ة يف امل��ن��ط��ق��ة، وب��ح��ث ف��ر���س تعاون 
وحتقيق  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  لتن�سيط  ج��دي��دة 

التعايف الكامل". 
بذل  املا�سية،  الفرتة  "طوال  �سعادته:  "وتابع 
– اأبوظبي  الثقافة وال�سياحة  فريقنا يف دائرة 
جهود حثيثة من خالل العمل املتوا�سل لإطالق 
مبادرات كان لها الدور الأبرز يف اإعادة تن�سيط 
الإم��ارة مع �سمان احلفاظ  ال�سياحة يف  قطاع 
وبينما  وال���زوار.  املقيمني  و�سالمة  �سحة  على 
ن�ستعد لإطالق ا�سرتاتيجيتنا اجلديدة تزامناً 
م��ع ال��رتح��ي��ب ب��امل��زي��د م��ن ال����زوار م��ن وجهات 
القريب، نحن متحم�سون  امل�ستقبل  اإ�سافية يف 
مل�ساركة خططنا وجدول اأعمالنا مع رواد ال�سفر 

وال�����س��ي��اح��ة وو���س��ائ��ل الإع�����الم خ���الل فعاليات 
املعر�س".

وت��اأت��ي م�����س��ارك��ة دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – 
�سوق  م���ن   2021 ال���ع���ام  ن�����س��خ��ة  يف  اأب��وظ��ب��ي 
تبذلها  التي  للجهود  ا�ستكماًل  العربي،  ال�سفر 
لتن�سيط قطاع ال�سياحة وانطالًقا من التزامها 
اإىل  امل�سالح،  واأ�سحاب  املحليني  �سركائها  دعم 
جانب ك�سب ثقة امل�ستثمرين وال�سياح يف املنطقة 
من  �سل�سلة  خ��الل  من  العاملي،  ال�سعيد  وعلى 
خالل  باإطالقها  قامت  التي  املبتكرة  امل��ب��ادرات 
الأم��ان �سهادة  برنامج  وت�سمل  املا�سية  الفرتة 

Go Safe الرائد، والذي ي�سمن التزام كافة 
ال�سياحية بتطبيق  الفنادق واملرافق والوجهات 

ويف  العاملية.  وال�سالمة  ال�سحة  معايري  اأعلى 
�سياق اآخر، من املقرر اأن ي�سهد املعر�س بن�سخته 
احلالية الظهور الأول ل� Wizz Air ك�سريك 
ا�سرتاتيجي اإىل جانب دائرة الثقافة وال�سياحة 

– اأبوظبي.
وخالل العام املا�سي، وعلى الرغم من الظروف 
التي فر�سها انت�سار جائحة كوفيد19-، خطا 
اإثراء عرو�سها  اأبوظبي خطوات متقدمة نحو 
الإماراتية  العا�سمة  �سهدت  حيث  ال�سياحية، 
اف���ت���ت���اح ع����دد م���ن امل�����س��اري��ع اجل���دي���د اأب���رزه���ا 
ومنطقة  يا�س،  جزيرة  اأبوظبي  هيلتون  فندق 
املرتقب  وم�������س���روع  ال��رتف��ي��ه��ي��ة،  احل���دي���ري���ات 

لفتتاح جممع املطار اجلديد.
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يجعلك  اأن  ميكن  ال��وزن  خ�شارة  اأن  جديدة  درا�شة  ك�شفت 
تبدو اأكرب �شنا، لأن فقدان الدهون ي�شرع عملية ال�شيخوخة 
ُتعرف  ظاهرة  والعينني.وهي  اخلدين  تفريغ  طريق  عن 
با�شم "دايت في�ص"، وكان ُيعتقد �شابقا اأنها ناجمة عن تاأثري 
يف  يت�شبب  ما  الالحقة،  ال�شنوات  يف  اجل�شم  على  اجلاذبية 
ترهل اجللد.ودر�ص باحثون من كلية الطب يف وي�شكون�شن، 
�شور الأ�شعة املقطعية للراأ�ص ل� 19 متطوعا يف منت�شف العمر 

الُتقطت يف منا�شبتني يف�شل بينهما عقد على الأقل.

ووجدوا اأنه بدل من ترهل اجللد بفعل اجلاذبية، ت�سبب فقدان 
وجعل  اخل��دي��ن  وت��ف��ري��غ  ال�سيخوخة،  عملية  ت�سريع  يف  ال���وزن 

الفكني ثقيلني.
ويقول الفريق الذي يقف وراء الدرا�سة، اإن اكت�سافهم ميكن اأن 
يوؤدي اإىل عمليات جتميل اأف�سل وي�سرح ملاذا تبدو جمموعة من 

امل�ساهري اأكرب بعقد من الزمان بعد فقدانهم الوزن.
ودافينا  فرين�س  ودون  ك��وي��ل  �ساميون  �سملت:  اأمثلة  و���س��رب��وا 

ماكول ورينيه زيلويغر و�سيلني ديون وليني هرني.
%12 خالل  اأن دهون الوجه انح�سرت بن�سبة تزيد عن  وتبني 
يوؤكد  ما   - املقطعية  بالأ�سعة  الفح�سني  بني  الع�سرية  الفجوة 
�سوءا  يلقي  م��ا   - ال��وج��ه  ل�سيخوخة  احلجم"  "فقدان  نظرية 

جديدا على �سبب رغبة املر�سى يف جتديد �سبابهم.
الطب يف  كلية  اآرون مورغان، من  الدكتور  الرئي�سي  املعد  وقال 
الدهون  فقدان  اأن  نعتقد  اخل�سو�س،  وجه  "على  وي�سكون�سن: 
العميق يف الوجه يزيل الدعم من الدهون املوجودة فوقها. وهذا 
يت�سبب يف تعميق الطية الأنفية ال�سفوية التي متتد من الأنف 
ال��ده��ون بالقرب من  ال��وق��ت نف�سه، ف��اإن ف��ق��دان  ال��ف��م. ويف  اإىل 
اأن الفك  ال�سطح يجعل اخلدين يبدوان مفتوحني. وهذا يعني 
ال�سفلي ينزل - وتفقد التعريف حول خط الفك. ويعني فقدان 

احلجم حول العينني اأنها قد تبدو جموفة وغارقة".
يحتوي  الوجه  من  العلوي  "اجلزء  م��ورغ��ان:  الدكتور  واأو���س��ح 
على دهون اأقل يف البداية، لذا فاإن فقدان الدهون اأكرث و�سوحا. 
وعلى النقي�س من ذلك، فاإن منطقة اخلد اأو ال�سدق لديها القليل 
ن�سبيا من فقدان الدهون، لذلك تبدو هذه املنطقة اأكرث امتالء 

مع حدوث تغيريات يف مناطق اأخرى من منت�سف الوجه".
اأع��م��اره��م بني  ت���رتاوح  ال��ذي��ن   -  19 ال���  امل�ساركون  ومل يخ�سع 
اإجراء  اأي  اأو  46 و57 عاما يف كل م�سح - لعمليات �سد الوجه 

جتميلي اآخر.
اأنها  اإل  الأف�����راد،  ب��ني  النتائج  اخ��ت��الف  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 
الدهون يف  للقيا�س حلجم  "خ�سارة موؤكدة وقابلة  اأظهرت 

منت�سف الوجه".
التجميلية  اجل��راح��ة  جملة  يف  ُن�سرت  التي  الدرا�سة،  واأظ��ه��رت 
والرتميمية، اأن الدهون هي ال�سقالت التي ترفع الوجه ب�سكل 
دهون  و�سع  اإع��ادة  اأو  ل�ستبدال  تقنيات  حتديد  وميكنها  فعال. 

منت�سف الوجه بطريقة "ف�سيولوجية" اأكرث.
وقال مورغان: "نعتقد اأن النتائج �ست�ساعد جراحي 

الأ�ساليب  م��ن  امل��زي��د  ت�سميم  ع��ل��ى  التجميل 
اإعادة  الطبيعية لتجديد �سباب الوجه، بهدف 

توزيع دهون الوجه لدى ال�سباب".
وهذا يثبت اأن هناك ن�سوب يف احلجم ولي�س 
جم���رد ت����راٍخ يف الأن�����س��ج��ة م��ع ت��ق��دم العمر. 
ل���ذل���ك، ي��ج��ب ا���س��ت��خ��دام ا���س��ت��ب��دال احلجم 
الإج��راءات اجلراحية ملحاولة  اإىل  بالإ�سافة 

اإعادة تكوين الوجه ال�ساب.
وراء  احلقيقي  ال�سبب  يكون  "رمبا  واأ���س��اف: 

�سواء   - ال��ده��ون  ف��ق��دان  ه��و  ال��وج��ه  �سيخوخة 
بالقرب من �سطح اجللد اأو يف املناطق العميقة".

وي��ن�����س��ح اخل����رباء ال��ن��ا���س ب��ف��ق��دان ال����وزن تدريجيا 
- وت��ن��اول ال��ك��ث��ري م��ن الأ���س��م��اك ال��ده��ن��ي��ة ودهون 

اإىل  بالإ�سافة  والفواكه واخل�سروات،   3 اأوميغا 
الفيتامينات الأ�سا�سية.

درا�شة حتذر وت�شت�شهد مب�شاهري العامل!

ملاذا يجعلك فقدان الوزن تبدو اأكرب �صنا؟

ويبدو اأن فريو�س كورونا يتطور 
الإنفلونزا،  م���ن  اأب���ط���اأ  مب���ع���دل 
علم  اأ�ستاذ  التمان،  داين  ويقول 
املناعة يف اإمربيال كوليدج لندن: 
متاما.  ب���ط���يء  ف���ريو����س  "اإنه 

وللمقارنة،
يفلت  ف��اإن فريو�س احل�سبة مل   
م���ن امل��ن��اع��ة ال��ن��اجت��ة ع���ن لقاح 
العمر  م��ن  يبلغ  ال���ذي  احل�سبة 
وقد  قويا.  ي��زال  وم��ا  عاما   60
التي  كوفيد19-  لقاحات  تفعل 

لدينا ال�سيء نف�سه".
واإذا قمنا بقيا�س فعالية اللقاحات 
م����ن ح���ي���ث ق���درت���ه���ا ع���ل���ى منع 
لتربير  يكفي  مبا  خطري  مر�س 
متغريات  ف��اإن  امل�ست�سفى،  دخ��ول 
"كوفيد19-" التي ظهرت حتى 
للقاحات  ح�سا�سة  ت���زال  ل  الآن 

لدينا.
ظهور  الفريو�س  انت�سار  وي�سهل 
طالت  وكلما  ج��دي��دة.  متغريات 
زاد عدد  ال��ف��ريو���س،  انت�سار  م��دة 
وزادت  ب��ه،  امل�سابني  الأ���س��خ��ا���س 
اإمكانية حتوره. ولذا فاإن اإحدى 

حدوث  ف��ر���س��ة  لتقليل  ال���ط���رق 
النت�سار،  اح����ت����واء  ه����ي  ط���ف���رة 
وب��ال��ت��ايل ف����اإن ال��ف��ريو���س لديه 
ف���ر����س���ة اأق��������ل ل���ل���ت���ك���اث���ر داخ�����ل 

اأج�سامنا.
 ومي���ك���ن اح���ت���واء ف���ريو����س مثل 
"كوفيد19-" الذي يتحور ببطء 
�سنوية  با�ستخدام معززات  ن�سبيا 

ملواكبة اأي طفرات جديدة.

اللقاح  �شيحمي  متى  ف���اإىل 
النا�ص؟

حتى الآن ل نعرف. وقد ن�سطر 
اإىل احل�سول على جرعات معززة 
اأو كل عامني، مثل لقاح  ع��ام  كل 
اللقاح  ق��د مي��ن��ح  اأو  الإن��ف��ل��ون��زا، 
يفعل  كما  الأم���د،  طويلة  مناعة 
�سلل  اأو  احل�سبة  �سد  التطعيم 
الفريو�سات  ه��ذه  لأن  الأط��ف��ال، 
كنا  واإذا  ب�����س��ه��ول��ة.  ت��ت��ح��ول  ل 
املناعة  ت�ستمر  فقد  حمظوظني، 
�سلل  م��ع  واح���دة كما  م��ن �سربة 

الأطفال واحل�سبة.
وت�سري درا���س��ة ج��دي��دة م��ن ق�سم 

الأمرا�س  وم��رك��ز  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ا 
اإىل  بن�سلفانيا  جامعة  يف  املعدية 
اأنه مبجرد اكت�ساب عدد كاف من 
"كوفيد- �سد  مناعة  الأ�سخا�س 

،"19
اإم������ا م����ن خ�����الل ال��ت��ط��ع��ي��م اأو   
ال���ع���دوى ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ق��د ي�سبح 
�سراوة  اأك���رث  "لي�س  ال��ف��ريو���س 

من نزلت الربد )الزكام(".
ويف امل�ستقبل، قد ي�سبه فريو�سات 

الربد الأخرى، 
لأن�����ه مب���ج���رد ت��ع��ر���س��ك ل��ه��ا يف 
فقط  �ست�سبب  ف��اإن��ه��ا  ال��ط��ف��ول��ة، 
اأي  ت�سبب  ل  اأو  خفيفة  اأع��را���س��ا 

مر�س على الإطالق.
يتحول  اأن  األ����ت����م����ان  وي����ت����وق����ع 

"كوفيد19-" اإىل حالت تف�سي 
قد  اأو  الإنفلونزا،  مثل  مو�سمية 

ي�سبح نادرا.
�ستاء  ك����ل  الإن����ف����ل����ون����زا،  وم���ث���ل   
�سيموت اأ�سخا�س ب�سبب "كوفيد-

من  ال��ع��دي��د  وج����ود  م���ع   ،"19
و�سري�سخ  امل�ست�سفى  يف  املر�سى 

العامل لذلك.

عامل مناعة: "كوفيد- 19" قد ال ي�صبح اأكرث �صراوة 
من الزكام مبجرد اكت�صاب الغالبية مناعة

رغم القلق من اأن "كوفيد-19" قد يت�شبب يف متغريرّ جديد 
اأن  مناعة  عامل  يعتقد  حاليا،  املتوفرة  للقاحات  مقاوم 
هناك فر�شة �شئيلة لتحور الفريو�ص مبا يجعل لقاحاتنا 

غري فعالة.
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طبيب يك�صف العامل الذي 
مينع جراحة �صرطان الرئة

اأعلن الطبيب الرو�سي ال�سهري األك�سندر ميا�سنيكوف، يف حديث تلفزيوين، 
اأن التدخني هو العامل الرئي�سي امل�سبب ل�سرطان الرئة.

ذي  الرئة  ب�سرطان  لالإ�سابة  عر�سة  اأك��رث  املدخنون  مليا�سنيكوف،  ووفقا 
اخلاليا ال�سغرية، الذي ل يخ�سع لتدخل جراحي.

ل  ال�سرطان،  من  النوع  بهذا  الإ�سابة  ت�سخي�س  "خالل  مو�سحا،  ويقول 
عليه  نقرتح  اأن  ولكن ميكن  عملية جراحية.  اإج��راء  املري�س  على  نقرتح 
اخل�سوع للعالج الكيميائي، وميكن اأن ن�ستخدم العالج املناعي. لأن التدخل 
اأبدا يف مدة بقائه على قيد احلياة، لأن  اجلراحي يف هذه احلالة ل يوؤثر 

الت�سخي�س متاأخر".
ومن الأ�سباب الأخرى التي توؤدي اإىل الإ�سابة ب�سرطان الرئة: ا�ستن�ساق 
دقائق الدخان خالل التدخني ال�سلبي، ودخان امل�سانع ودخان الفحم وحتى 

دخان �سوي اللحم وغريه.
ويحذر الطبيب من ا�ستن�ساق الأ�سب�ست والرادون، لأنهما يحفزان الإ�سابة 

ب�سرطان الرئة.
الإ�سابة  خطر  م��ن  يقلل  ال��ت��دخ��ني  ع��ن  الإق����الع  ميا�سنيكوف،  وي�سيف 
ال�ستقرار".  "مرحلة  يبلغ  �سنوات  خم�س  م�سي  وب��ع��د  ال��رئ��ة  ب�سرطان 
مقارنة  احلياة  الرئة مدى  ب�سرطان  الإ�سابة  يبقى خطر  ذلك  ولكن مع 

بالأ�سخا�س الذين مل يدخنوا يف حياتهم اأبدا.
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وت�سمل اأعرا�س �سرطان القولون ما يلي:
الرباز. يف  دم  • ظهور 

اخللفي. املمر  من  • نزيف 

اأو الإم�ساك غري املربر الذي ي�ستمر ملدة ثالثة  • الإ�سهال 
اأ�سابيع اأو اأكرث.

املربر. غري  الوزن  • فقدان 

البطن. • اآلم 
الظهر. • اآلم 

التربز. بعد  �سحيح  ب�سكل  اأمعائك  اإفراغ  بعدم  • ال�سعور 
التنف�س. يف  �سيق  اأو  دوار  اأو  مربر  غري  • اإرهاق 

الدم. • فقر 
واإذا ت�سبب الورم ال�سرطاين يف ان�سداد الأمعاء، فقد ت�سعر 

مبا يلي:
• الإم�ساك.
• النتفاخ.

البطن. • اآلم 
تتقياأ. وقد  • الوهن 

الرباز  "ت�سيق  اأن  الأمريكية  ال�سرطان  جمعية  واأ���س��اف��ت 
الذي ي�ستمر لأكرث من ب�سعة اأيام" ميكن اأن يكون عالمة 

حتذيرية ل�سرطان الأمعاء.
ويف املراحل املبكرة من �سرطان القولون، ميكن للجراح اإزالة 
ال�سرطان من الأمعاء على طول حدود الأن�سجة ال�سليمة؛ 

هذا هو املعروف با�سم ال�ستئ�سال املو�سعي.
اأو جزء من القولون  وب��دل من ذل��ك، قد يزيل اجل��راح كل 
الذي يحتوي على الأورام؛ هذا هو املعروف با�سم ا�ستئ�سال 

القولون.
ومبجرد اإزالة الورم، يقوم اجلراح بربط نهايات الأمعاء معا 

مرة اأخرى.

التي  الأول��ي��ة  النتائج  ع��ن  وزم����الوؤه  با�سو  واأع��ل��ن 
تو�سلوا اإليها على الإنرتنت يف 12 اأبريل يف جملة 
 ،Cancer Prevention Research
لأبحاث  الأم��ري��ك��ي��ة  للجمعية  ت��اب��ع��ة  جم��ل��ة  وه���ي 
 American Association( ال�����س��رط��ان 

.)for Cancer Research
ووفقا جلمعية ال�سرطان الأمريكية، يتم ت�سخي�س 
اأكرث من 5.4 مليون نوع من اأنواع �سرطان اخلاليا 
املتحدة.  الوليات  يف  �سنويا  واحلر�سفية  القاعدية 
وعادة ما يتكرر املر�س طوال حياة ال�سخ�س، وميكن 
اأن يوؤدي املر�س املتقدم اإىل ت�سوه ج�سدي. وترتبط 
وعلى  ال�����س��ارة،  ال�سم�س  باأ�سعة  ال�سرطانات  ه��ذه 
الرغم من زيادة الوعي العام باحتياطات ال�سالمة 
من اأ�سعة ال�سم�س، اإل اأن معدلت الإ�سابة به تتزايد 

منذ �سنوات عديدة.
واأظهرت الدرا�سات ال�سابقة املن�سورة واملراجعة من 
قبل النظراء اأن م�ستقبالت الدوبامني تلعب دورا يف 
تطور الأورام ال�سرطانية. ومع ذلك، فاإن دورها يف 

الآفات ال�سرطانية غري معروف.
اأب���ل���غ ب��اح��ث��و مركز  ويف ه���ذه ال���درا����س���ة اجل���دي���دة، 
ال�سرطان ال�سامل بجامعة ولية اأوهايو، وم�ست�سفى 

جيه  ريت�سارد  ومعهد  لل�سرطان،  جيم�س  جي  اآرث��ر 
 ،)OSUCCC—James( سولوف لالأبحاث�
هرمون   / الع�سبي  ال��ن��اق��ل  اأن  تظهر  ب��ي��ان��ات  ع��ن 
الدوبامني الع�سبي، من خالل تن�سيط م�ستقبالته 
D2، ميكن اأن يوقف تطور وتقدم بع�س �سرطانات 

اجل���ل���د احل��ر���س��ف��ي��ة ال���ت���ي ت�����س��ب��ب��ه��ا الأ����س���ع���ة فوق 
البنف�سجية.

وي�سف الباحثون اأي�سا الت�سل�سل اجلزيئي لالأحداث 
التي توؤدي اإىل كبت ال�سرطان.

OSUCCC— يف  ال���ب���اح���ث  ب���ا����س���و،  وي���ق���ول 

الرتجمي  العالج  لأبحاث  برنامج  يف   ،James
واأ�ستاذ علم الأمرا�س يف كلية الطب بجامعة ولية 
اأوهايو: "�سدد خرباء مكافحة ال�سرطان على اأهمية 
الآمنة  العادات  وممار�سة  لل�سم�س  التعر�س  تقليل 
البيانات  لكن  ع��دي��دة،  ل�سنوات  ال�سم�س  اأ�سعة  من 
لالأ�سعة  الرتاكمي  ال�سرر  اأن  لنا  تو�سح  العلمية 
الإ�سابة  اإىل  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ي����وؤدي  البنف�سجية  ف���وق 
وال��ع��ث��ور على  ال��ن��ا���س.  م��ن  لكثري  اجل��ل��د  ب�سرطان 
طرق اأف�سل للوقاية من تطورهذه ال�سرطانات اأمر 

بالغ الأهمية لتقليل العبء العاملي لهذا املر�س".
�سائع  ع���ق���ارا  اأن  اإىل  درا���س��ت��ن��ا  "ت�سري  واأ�����س����اف: 
املحددة  الدوبامني  م�ستقبالت  ين�سط  ال�ستخدام 
اأن ي�ساعد يف تقليل تكرار الإ�سابة ب�سرطان  ميكن 
اخلاليا احلر�سفية ورمبا مينع املر�س متاما. وهذا 
مثري ب�سكل خا�س لأن هذا الدواء ي�ستخدم بالفعل 
يف البيئات ال�سريرية وهو ن�سبيا،غري مكلف. ونحن 
متحم�سون ملوا�سلة الزخم يف هذا املجال البحثي".

على   OSUCCC—James ف��ري��ق  ويعمل 
خطط لبدء مزيد من الختبارات يف املرحلة الأوىل 
الأ�سهر  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة يف  ال�����س��ري��ري��ة  ال��ت��ج��ارب  م��ن 

املقبلة.

درا�صة تك�صف قدرة دواء �صائع على الوقاية
 من بع�ض اأنواع �صرطان اجللد

عالمات �صرطان مميت تتكاثر يف االأمعاء الغليظة!

قال باحثون اإن دواء يوؤخذ عن طريق الفم ي�شتخدم لعالج الأمرا�ص الع�شبية والع�شلية 
ميكن اأن ي�شاعد يف الوقاية من ال�شكل ال�شائع ل�شرطان اجللد الناجم عن تلف اأ�شعة ال�شم�ص 

فوق البنف�شجية.
وبينما مت جمع هذه البيانات من الدرا�شات قبل ال�شريرية، يقول املوؤلف الكبري �شوجيت 
با�شو، دكتوراه يف الطب، اإن النتائج الأولية يف النماذج احليوانية واعدة جدا وت�شتحق 

املزيد من التحقيق الفوري من خالل املرحلة الأوىل من الدرا�شات الب�شرية.

غري  اخلاليا  "ت�شتمر  عندما  وامل�شتقيم(  )القولون  الأمعاء  �شرطان  يحدث 
م�شت�شارة  تو�شح  كما  منها"،  واملزيد  املزيد  ينتج  ما  النق�شام،  يف  الطبيعية 

الأورام كاثرين اأيتكني.
ويعد الأ�شخا�ص يف ال�شتينيات من العمر وما فوق اأكرث عر�شة للخطر، ولكنه 
قد يوؤثر اأي�شا على البالغني الأ�شغر �شنا. ويعترب القولون جزءا من الأمعاء 

الغليظة بينما امل�شتقيم هو املمر الذي يربط القولون بال�شرج.
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اأن  اإىل  درا���ش��ة  تو�شلت 
يكافحن  اللواتي  الن�شاء 
م��ن اأج����ل احل��ف��اظ على 
طوال  انقطاع  دون  نومهن 
للوفاة  عر�شة  اأكرث  الليل 
لأ�شباب  ���ش��غ��رية  ���ش��ن  يف 
ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ق��ل��ب مب��ق��دار 

ال�شعف.

اأجهزة  8 اآلف �سخ�س  اأك��رث م��ن  وخ��الل درا���س��ة، ارت���دى 
تعقب النوم اأثناء الليل، وقارن الباحثون النتائج ال�سحية 
طويلة املدى مب�ستوى "اليقظة الالواعية"، وهذه ا�ستجابة 
املنبهات  يكت�سف  ال�سخ�س عندما  للدماغ لإيقاظ  طبيعية 
ت��ك��ون خ��ط��رة، م��ث��ل الأمل وال�����س��و���س��اء العالية  ال��ت��ي ق��د 

وال�سوء و�سعوبة التنف�س.
وم���ن غ��ري امل��رج��ح اأن ي��ت��ذك��ر ال�����س��خ�����س ه���ذه الأح�����داث، 
واملعروفة اأي�سا با�سم ال�ستيقاظ الليلي لأنها لي�ست مهمة 
مبا يكفي لإيقاظ ال�سخ�س متاما ولكنها توؤدي اإىل نوعية 

نوم اأقل.
و�سهدت الدرا�سة قيام الباحثني بفح�س بيانات النوم لدى 
64 و83 عاما،  ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح  ال��ذي��ن  امل�ساركني 

وتتبعهم ملدة ترتاوح بني 6 و11 عاما.
ووجدت البيانات اأن الن�ساء الالئي يعانني من اأكرث حالت 
ال�ستيقاظ اأثناء الليل معر�سات خلطر الوفاة من اأمرا�س 
الفرتة  ه��ذه  يف  تقريبا  مرتني  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب 

مقارنة باملراأة العادية.
يعانني  الالئي  الن�ساء  نوم  مقدار  بح�ساب  الباحثون  وقام 
الالواعية، كن�سبة مئوية من نومهن  اليقظة  اأح��داث  من 
%6.5 م�ستوى  تزيد عن  التي  الدرجة  واعتربت  الكلي. 

عاليا من ال�سطراب.
بنظرياتهن  الن�ساء  م��ن  املجموعة  ه��ذه  ق��ورن��ت  وع��ن��دم��ا 
الالئي ينمن بهدوء طوال الليل، ك�سفت البيانات اأن واحدة 
ن�����س��اء )%12.8( م��ع��ر���س��ة ل��ل��وف��اة من  م��ن ك��ل ث��م��اين 

اأمرا�س القلب والأوعية الدموية.
%6.7 الذي �سوهد لدى  وهذا هو ما يقارب �سعف رقم 

عامة ال�سكان.
�سنة   11-6 ن��اف��ذة  �سبب يف  اأي  م��ن  ال��وف��اة  خ��ط��ر  وك���ان 
زادت  والتي  جيد،  ب�سكل  ينمن  الالئي  الن�ساء  يف   21%
الأكرث  النوم  من  يعانني  اللواتي  لأول��ئ��ك   31.5% اإىل 

ا�سطرابا.
الرجال  على  م��ت��زاي��دا  خ��ط��را  ه��ن��اك  اأن  الباحثون  ووج���د 
ولكنه كان بدرجة اأقل، ولي�س مهما من الناحية الإح�سائية 

يف بع�س احلالت.
ا�سطرابات  ت�سكل  الذين  الرجال  كان  املثال،  �سبيل  وعلى 
ال�ستيقاظ الليلية %8.5 من نومهم، اأكرث عر�سة بن�سبة 

املتابعة. فرتة  يف  الوفاة  خلطر   30%
امل�����س��اع��دة يف  الأ���س��ت��اذة  لينز،  دومينيك  ال��دك��ت��ورة  وت��ق��ول 
ق�سم اأمرا�س القلب يف املركز الطبي بجامعة ما�سرتيخت 
الوا�سح  اإنه من غري  امل�ساركة للدرا�سة،  بهولندا، واملوؤلفة 
�سبب تاأثر الن�ساء بالنوم امل�سطرب اأكرث من الرجال، ولكن 
الذكر  من  كل  اأج�ساد  يف  الختالفات  اإىل  ذل��ك  يرجع  قد 

والأنثى.
والرجال  الن�ساء  ل��دى  يكون  "قد  لينز:  الدكتورة  وقالت 
ال�سارة  الآث�����ار  م��ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  خمتلفة  تعوي�سية  اآل���ي���ات 
اأعلى،  ل���الإث���ارة. وق���د ي��ك��ون ل���دى ال��ن�����س��اء عتبة ا���س��ت��ث��ارة 
وبالتايل قد يوؤدي ذلك اإىل زيادة عبء الإثارة لدى الن�ساء 

مقارنة بالرجال".

ويف حني اأن ال�سخ�س لديه عتبة طبيعية لالإثارة، ميكن اأن 
تتفاقم ب�سبب عوامل مثل العمر وموؤ�سر كتلة اجل�سم واإذا 

كان ال�سخ�س يعاين من انقطاع النف�س اأثناء النوم.
ال�سائعة  امل���ح���ف���زات  "اأحد  اأن  ل��ي��ن��ز  ال���دك���ت���ورة  وت��و���س��ح 
لال�ستيقاظ الليلي هو انقطاع النف�س الن�سدادي النومي، 
تن�سيط  ال�ستيقاظ  التنف�س وي�سمن نظام  عندما يتوقف 
الهواء  جم��رى  فتح  واإع���ادة  نومنا  و�سع  لتغيري  اأج�سامنا 
هو  لال�ستيقاظ  الآخ��ر  ال�سبب  يكون  اأن  العلوي".وميكن 
التلوث ال�سو�سائي اأثناء الليل، على �سبيل املثال، �سو�ساء 
الليلية.واعتمادا على قوة ال�ستثارة، قد ي�سبح  الطائرات 
من  كثري  يف  ول��ك��ن  ب��ه،  املحيطة  للبيئة  م��درك��ا  ال�سخ�س 

الأحيان لي�س هذا هو الو�سع.

لأ�شباب تتعلق بالقلب

اال�صتيقاظ الليلي يجعل الن�صاء اأكرث عر�صة للوفاة يف �صن مبكرة 

املباي�س  ت��ك��ي�����س  م���ت���الزم���ة  جل��م��ع��ي��ة  وف���ق���ا 
اخل���ريي���ة، حُت����دد امل��ت��الزم��ة ع��ل��ى اأن���ه���ا اأحد 
لدى  اخل�سوبة  مل�ساكل  الرئي�سية  الأ�سباب 

الن�ساء.
اإىل م�ساكل  احل��ال��ة  ت���وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 
���س��ح��ي��ة اأخ�����رى يف وق����ت لح����ق من 

احلياة،
�سحيح،  ب�����س��ك��ل  ُت������دار  مل  اإذا   
اأي�����س��ا على  ت���وؤث���ر  اأن  ومي��ك��ن 

املظهر واحرتام الذات.
متالزمة  ع����الج  مي��ك��ن  ول 
هناك  ولكن  املباي�س،  تكي�س 
الكثري من العالجات للم�ساعدة 

يف اإدارة الأعرا�س.
وما يزال ال�سبب الدقيق لالإ�سابة مبتالزمة 

تكي�س املباي�س غري معروف، 
الن�ساء  م���ن  ال��ع��دي��د  اأن  امل��ف��ه��وم  م���ن  ل��ك��ن 
لديهن  املباي�س  تكي�س  مبتالزمة  امل�سابات 
اأج�سامهن  وت��ن��ت��ج  ل��الأن�����س��ول��ني  م��ق��اوم��ة 

اأن�سولني اأكرث من املعتاد للتعوي�س.
وي���������وؤدي ع�����دم ال�����ت�����وازن ال����ه����رم����وين هذا 
الطبيعية  غ��ري  امل�����س��ت��وي��ات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
والت�ستو�ستريون  ال��ل��وت��ي��ن��ي  ال��ه��رم��ون  م��ن 
وهرمون  ال��ربوج�����س��رتون  حتفيز  وه��رم��ون 

اجللوبيولني املرتبط باجلن�س، اإىل جمموعة 
من الأعرا�س ال�سعبة.

امل��ع��ان��اة م��ن انقطاع   NHS وي�����س��رد م��وق��ع 
الأندروجني  وزي����ادة  امل��ن��ت��ظ��م،  ال��ط��م��ث غ��ري 
وتكي�س املباي�س، باعتبارها ال�سمات الرئي�سية 

الثالث ملتالزمة تكي�س املباي�س.
Verity اخلريية  ف��اإن جمعية  ذل��ك،  وم��ع 
ل���دي���ه���ا قائمة  امل���ب���اي�������س  ت��ك��ي�����س  مل���ت���الزم���ة 

منها  تعاين  التي  ب��الأع��را���س  تف�سيال  اأك��رث 
مري�سات متالزمة تكي�س املباي�س.
وت�سمل الأعرا�س املحتملة ما يلي:

اأو النقطاع  ال�سهرية،  الدورة  انتظام  • عدم 
التام للدورة.

• عدم انتظام الإبا�سة، اأو عدم وجود اإبا�سة 
على الإطالق.

احلمل. �سعوبة   - اخل�سوبة  • انخفا�س 

فيه  املرغوب  غري  اجل�سم  اأو  الوجه  • �سعر 
)ال�سعرانية(.

ال�سباب. حب  الدهنية،  • الب�سرة 
فروة  من  ال�سعر  ت�ساقط  اأو  ال�سعر  • ترقق 

الراأ�س )الثعلبة(.
• م�ساكل الوزن - زيادة الوزن، وزيادة الوزن 

ب�سرعة، و�سعوبة فقدان الوزن.
املزاج. وتقلبات  • الكتئاب 

ومتيل اأعرا�س متالزمة تكي�س املباي�س اإىل 
الظهور يف �سن املراهقة، 

لح���ق من  وق���ت  اإل يف  ل حت���دث  ق��د  لكنها 
احلياة.

اأي�سا  امل��ب��اي�����س  ت��ك��ي�����س  وت��رت��ب��ط م��ت��الزم��ة 
بارتفاع خطر الإ�سابة مبر�س ال�سكري النوع 
ال�سرطان  اأنواع  وبع�س  القلب،  واأمرا�س   ،2

وارتفاع الكولي�سرتول.

املباي�ض! تكّي�ض  مبتالزمة  االإ�صابة  احتمال  على  تدل  عالمات   8
املباي�ص، وهي ا�شطراب ناجت عن  الكي�شات، با�شم متالزمة تكي�ص  املتعدد  املبي�ص  ُتعرف متالزمة 
تكي�ص  م�شطلح  املراأة.وي�شف  مبي�ص  عمل  كيفية  على  يوؤثر  الذي  الهرموين  التوازن  اختالل 
املباي�ص، املباي�ص التي حتتوي على العديد من اجلريبات ال�شغرية التي مل تن�شج لتتم الإبا�شة. 
"الأكيا�ص"، التي لي�شت يف الواقع خراجات وتوجد لدى واحدة  وكان يعتقد يف البداية اأن هذه 
من كل خم�ص ن�شاء، ت�شبب متالزمة تكي�ص املباي�ص. ومع ذلك، ُيفهم الآن تكي�ص 
املباي�ص على اأنه جمرد عر�ص واحد حمتمل للحالة. فما هي الأعرا�ص الأخرى 

ملتالزمة تكي�ص املباي�ص؟.
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امل�سرح اأبو الفنون، وذلك لأن من رحمه خرجت جميع الفنون، 
عرفها  التى  الفنون  من  وغريها  والرق�س  واملو�سيقى  الكتابة 

الإن�سان، ولكن من اأين جاء امل�سرح ذاته.
 وح�سب مقالة بعنوان تاريخ امل�سرح العاملى ل� جميل حمداوى، 
اأكد فيها اأن امل�سرح ظهر لأول مرة فى اليونان، وذلك فى القرن 
ال�ساد�س قبل امليالد، ويعد كتاب اأر�سطو )فن ال�سعر( اأول كتاب 
نظرى ونقدى ل�سعرية امل�سرح وقواعده الكال�سيكية، وقد ن�ساأ 
الذى  الديرثامب  فن  من  اأر�سطو  ح�سب  الرتاجيدى  امل�سرح 
ميجد اآلهة ديونيزو�س بالأنا�سيد والتاريخ. وح�سب الأ�سطورة 
دورا  متقم�سا  ال��درام��ى  الفن  بلور  ممثل  اأول  ثي�سبي�س  يعد 
اأ�سا�سيا فى الق�سة الديرثامبية وذلك فى القرن ال�ساد�س قبل 
امليالد، وكان مرمنا كلما اأن�سد منولوجا ردت عليه اجلوقة مبا 
لالآخرين  الفعلية  البداية  املحاولة  هذه  وكانت  ذل��ك.  ينا�سب 

لتطوير امل�سرح نحو جن�س اأدبى م�ستقل.
 ومل تعرف الرتاجيديا اليونانية اأوجها اإل فى القرن اخلام�س 
األ��ف ن�س تراجيدى، ومل يبق  اأك��رث من  اإذ ظهر  امل��ي��الد،  قبل 
الن�سو�س  ف��ق��ط، وق��د كتب ه��ذه  ���س��وى واح���د وث��الث��ني ن�سا 
وتتفق  ويوربيدي�س،  و�سوفكلو�س  اأ�سخيلو�س  من  كل  الدرامية 
هذه الرتاجيديات فى بناء �سارم يتمثل فى ال�سياغة ال�سعرية، 

ال�سخ�سيات)  بني  احل��وار  وت��ن��اوب  ف�سول،  اإىل  امل��ن  وتق�سيم 
الأنا�سيد  ت���ردد  ال��ت��ى  واجل��وق��ة  �سخ�سيات(،  ث��الث  م��ن  اأك���رث 
ال�سعرية، والق�س�س املاأخوذة من الأ�ساطري القدمية اأو التاريخ 
حرية  بكل  ال��درام��ي��ون  ال�سعراء  منها  ي�ستوحى  حيث  القدمي 

اأ�سئلتهم ال�سيا�سية والفل�سفية.
اإله  ديوني�سو�س:  ح��ف��الت  اإب���ان  اأث��ي��ن��ا  ف��ى  امل�سرحيات  وت��ق��ام   
لالآلهة  يقيموا  اأن  اليونانيون  اع��ت��اد  وق��د  وال��ن��م��اء.  اخل�سب 
اخلمور؛  وع�سر  العنب  جنى  بعد  ال�ستاء  ف��ى  حفل  حفلني: 
الأغانى  وتن�سد  الرق�س  وتعقد حفالت  الأف��راح  لذلك  فتكرث 
تكون  حيث  الربيع،  ف�سل  وف��ى  الكوميديات.  ن�ساأت  هنا  وم��ن 
الكروم قد جفت وعب�ست الطبيعة وجتهمت باأحزانها مما اأفرز 
فن الرتاجيديا. وكانت جترى م�سابقات م�سرحية لختيار اأجود 
الن�سو�س الدرامية لتمثيلها بهذه املنا�سبة الديوني�سو�سية ذات 
امل�سابقة  بهذه  تفوز  اأن  لبد  و  والفنية.  الدينية  الوظيفتني: 
امل�ساهدين، ومن �سروطها  اأمام  ثالثة ن�سو�س متثل وتعر�س 

اأن تكون هجائية ت�سخر من الآلهات وتنتقدها.
 و�سهدت الكوميديا تطورا كبريا منذ منت�سف القرن اخلام�س 
اأري�ستوفانو�س  جن���د  ال��ك��وم��ي��دي��ني  اأه����م  وم���ن  امل���ي���الد.  ق��ب��ل 
تنتقد  ال��ك��وم��ي��دي��ا  وك��ان��ت  ال�����س��ف��ادع(،  ال��رائ��ع��ة)  مب�سرحيته 

ال�سخ�سيات العامة وت�سخر من الآلهات بطريقة كاريكاتورية 
القرن  ف��ى  ال��رتاج��ي��دي��ا  الكوميديا حم��ل  وق��د حلت  ���س��اخ��رة. 
الرابع قبل امليالد.وانت�سرت الثقافة الهيلينية فى اأ�سقاع العامل 
اليونانى  امل�سرح  �سيت  وذاع  الأك��رب،  الإ�سكندر  غ��زوات  بف�سل 
بكل اأنواعه وق�ساياه واأبنيته الفنية.واإذا تاأملنا معمارية امل�سرح 
اليونانى وجدنا العرو�س امل�سرحية تقدم فى الهواء الطلق فى 
الأ�سفل  من  متدرجة  مبقاعد  حم��اط  دائ��رى  م�سرحى  ف�ساء 
اإىل الأعلى على �سفح اله�سبة فى �سكل ن�سف دائ��رة) املدرج(، 
الذين  امل�ساهدين  من  15000و20000  بني  ما  ويح�سره 
املقاطعات  اأه��م  من  امل�سرح  لأن  جمانا؛  امل�سرح  يدخلون  كانوا 
وو�سيلة  املدينة  ال��دول��ة-  عليها  ت�سرف  كانت  التى  العمومية 

للتوعية والتهذيب الدينى والتطهري الأخالقي.
عادية  ثيابا  يلب�سون  ممثلون  املنب�سطة  خ�سبتها  على  ميثل  و 
ي�سعون  ك���ان���وا  ك��م��ا  م��ن��ا���س��ب،  درام������ى  دور  ل��ك��ل  خم�����س�����س��ة 
املمثلون  وك���ان  خا�سة،  اأدوارا  ن�سخ�س  اأقنعة  وجوههم  على 
اليوناين. وميتزج  املجتمع  �سامية فى  ولهم مكانة  حمرتمني 
امل���ع���رو����س:ال���درام���ا احل��رك��ي��ة وال��غ��ن��اء والرق�س  ال��ن�����س  ف���ى 
اأك��رث مما يقربه من  وال�سعر؛ مما يقرب العر�س من الأوب��را 

امل�سرح احلديث.

•• ال�شارقة-الفجر:

ي�ست�سيف »مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل«، الذي تنظمه 
الجتماعي،  التوا�سل  من�سة  وعرب  للكتاب،  ال�سارقة  هيئة 
متخ�س�سة  وفنية  وعلمية  تقنية  فعاليات   10 من  �سل�سلة 
وذلك  الع�سر،  وم��ع��ارف  ع��ل��وم  اأه���م  على  امل�ساركني  ت��ع��ّرف 
خالل فعاليات الدورة ال� 12 من احلدث التي تنطلق حتت 
�سعار »خليالك« يف الفرتة من 19 وحتى 29 مايو اجلاري 

يف مركز اإك�سبو ال�سارقة. 

برجمة وتطبيقات متطورة
اأي��ام احل��دث ور���س عمل يقودها نخبة  املن�سة طيلة  وتعقد 
من اخلرباء واملتخ�س�سني العرب والأجانب، حيث �سيحظى 
الزّوار بفر�سة ال�ستفادة من ور�سة »النماذج ثالثية الأبعاد 
يف و�سائل التوا�سل الجتماعي« التي �سرت�سدهم اإىل كيفية 
وابتكار  ت�سميم  نحو  وتقودهم  الت�سميم،  برامج  ا�ستخدام 

�سخ�سياتهم املف�سلة.
وتنظم املن�سة ور�سة »مغامرات يف عامل الربجمة والألعاب 
املعارف  م��ن  ح��زم��ة  للح�سور  ت��ق��ّدم  ال��ت��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة«، 
خالل  م��ن  واأ�سا�سياتها  ال��ربجم��ة  مفاهيم  بتعلم  اخلا�سة 
واحللقات  الكمبيوتر  علوم  على  تعرفهم  تفاعلية  جتربة 

واملتغريات،  ال�سرطية  وال��ع��ب��ارات  ال��ربجم��ة  يف  ال��ت��ك��راري��ة 
وغريها. 

لغة الع�شر
بايثون«  ال��ربجم��ة  »ل��غ��ة  ور���س��ة  خ���الل  امل�����س��ارك��ون  ويتعلم 
مفاهيم الربجمة الأ�سا�سية مثل هياكل البيانات واأنواعها، 
التطبيقات  اإن�����س��اء  كيفية  ح���ول  م��ع��ارف  ل��ه��م  �ستقدم  ك��م��ا 

وت�سميم الألعاب. 
الهاتف  تطبيق  تطوير   « ور���س��ة  اأي�ساً  املن�سة  وت�ست�سيف 
تطبيقات  اإن�����س��اء  بعلوم  التعريف  اإىل  ال��ه��ادف��ة  امل��ح��م��ول«، 
الهواتف املتحركة ب�سورة عامة، اإذ �سيتم الرتكيز على �سرح 
ميتلكون  ل  للذين  ليت�سنى  عملياً  وتطبيقه  واح��د  مفهوم 
اأي معرفة م�سبقة بهذا املجال اأن يطوروا تطبيقات واألعاب 

ب�سهولة با�ستخدام واجهة الربجمة الب�سرية.  

اأنظمة تفاعلية واإنرتنت الأ�شياء
الأج��ي��ال اجل��دي��دة على  اإط��الع  املهرجان على  وحر�ساً من 
اأح����دث احل��ل��ول وامل���ع���ارف ال��ت��ق��ن��ي��ة امل�����س��ت��خ��دم��ة يف جمال 
الذكية  »التطبيقات  ور�سة  املن�سة  تعقد  املتحركة،  الهواتف 
الأنظمة  على  امل�ساركني  تعّرف  التي  التفاعلية«  ال�سوتية 
التفاعلية ال�سوتية مثل التطبيق امل�ساعد املتواجد يف اأنظمة 

ال�iOS �سمن هواتف الآيفون “�سريي”، واأ�س�س بناء جهاز 
اإلكرتوين عرب حمتويات �ستوفرها الور�سة.

م�سار  متابعة  على  ق��ادر  ذك��ي  “روبوت  بناء  ور���س��ة  وت��ع��ّرف 
حمدد” بكيفية �سناعة روبوت ذكي قادر على حتديد م�سار 
معني وتتبعه، حيث �سيتعّلم كّل م�سارك برجمة الروبوتات 
“اإنرتنت  ور�سة  ُتعَقد  ذل��ك  جانب  اإىل  م�ساراتها،  وحتديد 
الأ�سياء”، التي �سيتعرف امل�ساركون فيها على مفهوم اإنرتنت 
الأ�سياء واأهميته يف جمال الت�سميم حيث �سيتخلل الور�سة 
اأفكارهم و�سناعة  حوار نظري ي�سارك فيه احل�سور بطرح 
جهاز  بناء  من  الور�سة  �ستمكنهم  حيث  الأول��ي��ة،  مناذجهم 

يحاكي نظام الإنذار عن ُبعد. 

فنرّ وريادة
ويف ور�سة “رواد الأعمال ال�سغار” �سيتعرف امل�ساركون على 
وال�ستفادة  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  اآل��ي��ات 
ا�ستخدامها  نحو  �سرت�سدهم  كما  مواهبهم،  لتنمية  منها 
الأعمال  م���ه���ارات  ع��ل��ى  تعريفهم  ج��ان��ب  اإىل  اآم����ن،  ب�سكل 
ور�سة  تك�سف  كما  الأع��م��ال؛  رّواد  يحتاجها  التي  الأ�سا�سية 
“فن الكاريكاتري” للم�ساركني تقنيات فّن ر�سم الكاريكاتري 

با�ستخدام ورقة وقلم ر�سا�س. 
املج�سمات”  ت�سكيل  “فن  ع��ن��وان  حتمل  فنية  ور���س��ة  وع��رب 

لبتكار  وخميلتهم  اإب��داع��ات��ه��م  ع��ن��ان  امل�����س��ارك��ون  �سيطلق 
�سيقدم  حيث  ال�سل�سال،  با�ستخدام  املف�سلة  جم�سماتهم 

ت�سكيل  يف  والو�سائل  ال��ط��رق  اأه��م  اجلل�سة  على  امل�سرفون 
املج�سمات ال�سل�سالية واخلروج بنتائج فنية عالية اجلودة.

والأجانب العرب  واملتخ�ش�شني  اخلرباء  من  نخبة  يقدمها  فعاليات   10

ور�ض فنية وتقنية على من�صة التوا�صل االجتماعي يف »ال�صارقة القرائي للطفل 12«

اأمريكى  ك��ات��ب  ب���وم  ل��ي��م��ان ف��ران��ك 
ا  خ�سو�سً الأط���ف���ال  ب��ك��ت��ب  ا���س��ت��ه��ر 

كتاب “�ساحر اأوز العجيب”،
 له الكثري من الق�س�س والروايات، 
ة،  اأج��ي��ال متعاقب  اث���رت ف��ى  ال��ت��ى 
�سل�سلة  �سمن  رواي��ة   14 كتب  فقد 
اأخرى،  رواي���ة   41 اإىل  اإ�سافة  اأوز، 
واأك������رث من  ق�������س���رية،  ق�����س��ة  و83 

ق�سيدة،  200
واليوم  الأق���ل،  على  �سيناريو  و42   
اإذ ول����د فى  حت���ل ذك�����رى م����ي����الده، 
مثل ه��ذا ال��ي��وم 15 م��اي��و م��ن عام 

1856م.
ول������د ف������ى  ت�����س��ي��ت��ي��ن��اجن��و ب���ولي���ة 
لأ�����س����رة   1856 ع������ام  ن����ي����وي����ورك 
اأملانية  اأ�سول  من  وينحدر  متدينة، 
واإجنليزية،  اأيرلندية  وا�سكتلندية 
ت�سعة  ب����ني  ال�������س���اب���ع  ال���ط���ف���ل  ك�����ان 

اأطفال، 
مل يبق منهم على قيد احلياة حتى 
اأطفال،  خم�سة  ���س��وى  ال��ر���س��د  ���س��ن 
وك����ان ف���ران���ك ط��ف��ال ه��زي��ال حاملًا، 
امل����ن����زل برفقة  ف����ى  ت��ع��ل��ي��م��ه  ت��ل��ق��ى 
ع�سرة،  الثانية  عمر  منذ  اأ���س��ق��ائ��ه، 
اأم�سى �سنتني بائ�ستني فى اأكادميية 

بيك�سكيل الع�سكرية.
ل���ه وال������ده م��ط��ب��ع��ة نظًرا  ا����س���رتى 
حلبه فى الكتابة، وكان دائم القرب 
م���ن اأخ���ي���ه الأ����س���غ���ر ه�����ارى، ال���ذى 

لون  روز  �سحيفة  اإن��ت��اج  فى  �ساعده 
هوم،  وفى عمر ال�سابعة ع�سرة، اأن�ساأ 
اأط��ل��ق عليها  ب��وم جملة ه��واة ثانية 
)جامع  ك��ول��ك��رت  �ستامب  “ذا  ا���س��م 

الطوابع(”،
 ث����م ت��خ�����س�����س ف����ى ت���رب���ي���ة دج����اج 
، وف���ى �سهر م��ار���س من  ه��ام��ب��ورج، 

العام 1880م،
 اأ�س�س جملة جتارية �سهرية بعنوان 

الدواجن”. “�سجل 
اأعماله  ن�����س��ر  ف���ى  ب���داي���ت���ه  وك���ان���ت 
عندما   ،1886 ع���ام  ف���ى  الأدب���ي���ة 

، وكان  30 من عمره  ال�  اأ�سبح فى 
دجاج  “كتاب  ب��ع��ن��وان  الأول  ك��ت��اب��ه 
ه��ام��ب��ورج: اأط���روح���ات م��وج��زة عن 
اأنواع  خمتلف  واإدارة  وتربية  ت��زاوج 

دجاج هامبورج”.
قام مبحاولت عديدة جللب اأعماله 
اأ�سبح  الأف����الم،  وع���امل  امل�����س��رح  اإىل 
لكتاب  الأول  ال�سينمائى  القتبا�س 
�ساحر اأوز فى العام 1939م معلًما 
الع�سرين،  القرن  �سينما  معامل  من 
ورح����ل ع��ن ع��امل��ن��ا ف��ى 6 م��اي��و عام 

1919م.

ليمان فرانك بوم كتب 55 رواية و83 
ق�صة و200 ق�صيدة و42 �صيناريو

اأعمار الكتب اأقدار واأرزاق مثل اأعمار الب�سر، منها 
ما هو عمره طويل فيمكث فى الأر�س، ومنها ما 
ينتهى �سريعا، منها ما ميوت الأ�سل وتظل الن�سخ 
اأن  ن��ع��رف  عندما  ول��ك��ن  وامل��ع��ن��ى،  الكلمة  حاملة 
بيننا  م��رة حمفوظا  اأول  كتب  كما  ي��زال  ل  كتابا 

فاإن ذلك اأمر يدعو لالأهتمام.

عمره  الذهبى”  “الأترو�شكانى  ك��ت��اب 
�شنة  2700

يعد اأقدم كتاب متعدد ال�سفحات فى العامل، وهو 
قرياطا،   24 ع��ي��ار  ال��ذه��ب  م��ن  اأوراق   6 ي�سمل 
على  كتبت  حلقات.  بوا�سطة  ببع�سها  مرتبطة 
ر�سومات  بجانب  الإترو�سكانية  باللغة  �سفحاته 

ت�سويرية حل�سان وفار�س وقيثارة وجنود.
يعود تاريخ الكتاب اإىل عام 660 قبل امليالد، وهو 

موجود مبتحف التاريخ الوطنى فى بلغاريا.
مت العثور على هذا الكتاب فى وقت ما فى اأواخر 
اخلم�سينات من القرن املا�سى فى قرب مت اكت�سافه 

اأثناء البحث عن قناة على طول نهر �سرتوما فى 
بلغاريا، و فى عام 2003، تربع مكت�سف الكتاب 

الذى طلب عدم الك�سف عن ا�سمه.
 واحل�سارة الإترو�سكانية كانت ح�سارة يف اإيطاليا 
الآن  فيها  ال��ق��ائ��م  املنطقة  يف  تقريًبا  ال��ق��دمي��ة، 
واأجزاء  لت�سيو،  و�سمال  اأومربيا  وغرب  تو�سكانا 
�سمالية يف وادي بو التي هي الآن اإميليا رومانيا 
فينيتو، وجنوًبا  لومبارديا وجنوب  �سرق  وجنوب 

يف بع�س مناطق كامبانيا احلالية.
اإيطاليا  لالإترو�سكانية يف  وا�سحة  ثقافة  ون�ساأت 
لثقافة  تقريًبا  م��واِزي��ًة  امل��ي��الد،  قبل   900 نحو 
ال��ع�����س��ر احل���دي���دي ال��ف��ي��الن��وف��ي��ة، ف��ُع��دت اأق���دم 
اأنها  والظاهر  الإترو�سكانية،  احل�سارة  مراحل 
التي  الأوىل  الفيالنوفية  الثقافة  من  منحدرة 
احل�سارة  ا�ستمرت  ال��ربون��زي.  الع�سر  يف  كانت 
املجتمع  يف  ان����دجم����ت  ح���ت���ى  الإت���رو����س���ك���ان���ي���ة 
ال���روم���اين، ب���دًءا م��ن اأواخ����ر ال��ق��رن ال��راب��ع قبل 

امليالد عند احلروب الرومانية الإترو�سكانية.

كتاب االأترو�صكانى الذهبي..  اأقدم 
كتاب متعدد ال�صفحات

اأقدم ن�صو�ض م�صرحية عرفها االإن�صان.. هل كانت البداية من املعابد؟
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ل�شت �شد فكرة الأعمال امل�شرتكة، ولكن يجب األ نن�شى الدراما املحلية

بريجيت ياغي: ال ميكنني اأن اأف�صل 
بني الغناء والتمثيل

يف )راحوا( لعبت دوري بطريقة ُمْقِنعة وطبيعية

اأن  باعتبار  م�سلحته  يف  �سّب  )راحوا(  عر�س  اإرجاء  اأن  ترين  • هل 
عن  واملختلف  اخل��ا���س  وقعها  لها  رم�سان  يف  ُتعر�س  التي  الأع��م��ال 

تلك التي ُتعر�س خارجه؟
- كل �سيء يح�سل يف احلياة يكون مل�سلحة الإن�سان.

يف �سبتمرب كان الو�سع غري مريح، وهو لي�س اأف�سل حاًل 
اليوم، بل َتراَجَع اأكرث.

اأن عْر�س م�سل�سل )راح��وا( يف رم�سان  ول �سك يف 
م�ساهدته  ع��ل��ى  الإق���ب���ال  جل��ه��ة  ك��ب��رياً  دوراً  يلعب 
اأنه ُيعر�س على �سا�سٍة تبّث اأعماًل  اأكرث، خ�سو�ساً 

مهمة وكبرية.
اأنك  مع  البطولة  اأدوار  عن  م�ستبَعدة  اأنِت  • ملاذا 

فنانة معروفة وموجودة على ال�ساحة الفنية؟
اأن ُيوجه اإىل املُْنِتجني ولي�س  - هذا ال�سوؤال يجب 

اإيّل.
هناك الكثري من الوجوه اجلديدة وال�ساعدة التي 
باأدوارها  جديرة  اأنها  وُتْثِبت  بطولة  ب���اأدوار  تطل 
جتربتها.  اح���رتام  اإّل  ميكن  ول  امل��وه��ب��ة  ومت��ل��ك 
البطولة،  دور  األعب  كي  الفر�سة  ��ْن  حَتِ ورمب��ا مل 
اأحد  ولكن كل ما يح�سل ي�سّب يف م�سلحتي ول 

يعرف ماذا ميكن اأن يح�سل لحقاً.
اأوؤدي  اأن  واأك��رث ما يهّمني  اأقوله،  اأنا مقتنعة مبا 
دوري بطريقة �سحيحة، والتعليقات التي و�سلْتني 
عن دوري يف م�سل�سل )راحوا( كانت اإيجابية واأكدت 

اأنني لعبت دوري بطريقة ُمْقِنعة وطبيعية.
مل  تنفيذه  اأن  واعترب  )راح��وا(  انتقد  البع�س   •

يكن جّيداً كفكرة واإخراج؟
وبالطريقة  الفكرة بح�سب نظرته  املُْخِرج يو�سل   -
اآراءنا،  عليه  لي  مُنْ اأن  ميكننا  ول  فيها،  يح�س  التي 
املنا�سبة  ال��ط��ري��ق��ة  اأن��ه��ا  ن���دمي مهنا وج���د  واملُ���ْخ���ِرج 

لإي�سال فكرة امل�سل�سل.
اأََحبَّها والبع�س الآَخ��ر مل يحبها. ل يوجد  البع�س 
عمل ُيْر�سي كل الأذواق، ول �سك يف اأن املُْخِرج لديه 

راأيه يف هذا املو�سوع.
وجهة  ولديك  الإخ��راج  يف  متخ�س�سة  • ولكنِك 

نظر حول املو�سوع؟
منّر  نحن  الإخ����راج،  م�ساألة  يف  �سحيح.  ه��ذا   -
بظروف �سعبة جداً، حتى املَْنِتجني تاأذوا وكذلك 
املمثلون ب�سبب م�سكلة الدولر، وتقا�سينا اأجرنا 

باللرية اللبنانية على دولر 1500 لرية.
عماًل  قّدمنا  ال��ظ��روف  كل  من  بالرغم  ولكن 

على قدر ا�ستطاعتنا.
اأكرث  امل�سرتك  العمل  اإن  القول  • هل ميكن 
خ�سو�ساً  واملُ��ْن��ِت��ج،  واملمثل  للُمْخِرج  �سمانة 

اأنه َيْجُذب املُ�ساِهد اليه حتى قبل عْر�سه؟

- عندما يتم جْمع ممثلني من جن�سيات خمتلفة يف عمل واحد، فال �سك يف 
اأنه ي�ستقطب جمهوراً اأكرب وهذا اأمر طبيعي، ولكن هذا يجب اأّل يبعدنا عن 

الدراما املحلية.
البطولة  اأدوار  واأحبها، تعطى  واأح�سرها  اأتابعها  التي  امل�سرتكة،  الأعمال  يف 
ي��وج��د يف لبنان  ل��ه��م، ول��ك��ن  املُ��ْط��لَ��ق��ة ملمثلني غ��ري لبنانيني، م��ع اح��رتام��ي 

ممثلون قادرون على العطاء خ�سو�ساً بوجود �سركات اإنتاج قوية.
الأعمال؟ هذه  يف  حّقها  تاأخذ  اللبنانية  املمثلة  • ولكن 

و�سركة  الق�سة جيدة  تكون  املُْنِتجة، وعندما  ال�سركة  اإىل  يعود  الأم��ر  - هذا 
الإنتاج قوية و)الكا�ست( من�سجًما، فال بد اأن ي�سل العمل.

ل�ست اأبداً �سد فكرة الأعمال امل�سرتكة، بل هي مهمة وناجحة وتن�سر العمل 
واملمثل بطريقة وا�سعة، ولكن يجب األ نن�سى الدراما املحلية.

الغناء؟ ولي�س  التمثيل  زمن  يف  اأننا  على  توافقني  • هل 
- امل�ساألة لي�ست كذلك، ولكن الأو�ساع التي نعي�سها فر�ست نف�سها.

كورونا،  ب�سبب  واملهرجانات  احلفالت  اإحياء  ميكننا  ل  نغّني،  كفنانني  نحن 
والتمثيل يحتل املرتبة الأوىل فنياً.

التمثيل خ�سو�ساً  انتهت كورونا وعادت احلفالت، لن يتوقف  • اأّي حتى لو 
بوجود املن�سات؟

اإيجابي  - هذا �سحيح، كل الأعمال التمثيلية حُتقق النجاح وحتظى ب�سدى 
جداً.

عامل التمثيل رائع ملَْن يعرف كيف ي�ستغل فيه ويعطي من قلبه، لأنه يرّد له 
كل تعبه جناحاً وتاألقاً.

اأنك  خ�سو�ساً  عندك،  متواٍز  ب�سكل  ي�سريان  والغناء  التمثيل  �سيبقى  • هل 
ُتْنِتجني اأعمالك الغنائية على ح�سابك اخلا�س؟

- ل ميكنني اأن اأف�سل بني الغناء والتمثيل. لدّي اأغنية جاهزة وكان يفرت�س 
اأن اأطرحها بعد انق�ساء رم�سان يف بداية �سهر يونيو، ولكنني لن اأفعل ذلك 

اإذا مل يفتح البلد.
الأغنية تتمّيز باأجوائها ال�سيفية الناب�سة باحلياة، �سبابية ومفعمة بالطاقة، 

ولذا ل ميكنني اأن اأطرحها اإذا ا�ستمّرت الأو�ساع كما هي اليوم.
اأن ي�ستجّد  اأعرف ماذا ميكن  رُت كل ما يلزم لت�سويرها، ول  اإنني ح�سّ حتى 

خالل الأ�سهر املقبلة.
بنف�سك؟ الأغنية  اإخراج  تتويل  اأن  ميكن  • وهل 

- كال. �سحيح اأنني در�سُت الإخراَج، ولكنني اأحّقق نف�سي اأمام الكامريا ولي�س 
وراءها.

والتمثيل؟ الإخراج  بني  معي  جَتْ اأن  ميكنك  • ولكن 
- هذا �سحيح، ولكنني ل اأجد نف�سي اإّل اأمام الكامريا.

الإخراج؟ در�سِت  • وملاذا 
- لأننا كنا جمربين على در�س الإخراج وامل�سرح يف الخت�سا�س الذي اخرتُته، 
ويف حال ر�سبنا يف مادة كنا نعيد العام الدرا�سي كله، ولي�س املادة التي ر�سبنا 

فيها وح�سب.
اأن ينجح  باإمكانه  ب��ات  م��ادة معينة  وَم��ن ير�سب يف  ْت،  َت��َغ��رّيَ ال��ظ��روف  ولكن 

ويحمل املادة التي ر�سب فيها لل�سنة املقبلة.
عملك؟ يف  تفيدك  لالإخراج  درا�ستك  اأن  �سك  • ل 

- هذا �سحيح. من املهم جداً بالن�سبة اإىل الفنان، ممثاًل اأو مغنياً، اأن يعرف ما 
يح�سل حوله، وهذا الأمر ينطبق علّي.

ولكنني ل اأتدخل يف غري اخت�سا�سي.
ِرَجة وعلّي النتباه اإىل عملي. يف العمل التمثيلي اأنا ممثلة ول�ست خُمْ

اأن  امل��وّزع، وميكن  اأتدخل يف عمل  اأغنية، فاأنا ل  اأ�سجل  والأم��ر نف�سه عندما 
اأعطي راأيي عندما ينتهي من عمله.

الذي  املمثل  َم��ن  بطولتك.  م��ن  م�سرتك  عمل  عليك  ُع��ر���س  ح��ال  يف   •
تختارينه اإىل جانبك؟

- ل م�سكلة عندي. املهّم اأن يكون هناك ان�سجام وَتواُرد اأفكار بيننا، واأن يكون 
مه�سوماً.

ل اأحب العمل مع اأ�سخا�س غري ظريفني، ومع اأ�سخا�س مغرورين.
يلفتك؟ املمثلني  من  اأّي  • واأداء 

- ل يوجد ا�سم معني.
الأحمد؟ حممد  باملمثل  راأيك  • ما 

- اأكرث من رائع، وُترفع له القبعة.
فهد؟ • وعابد 

- رهيب يف التمثيل.
ح�سن؟ • وتيم 
- َمْن ل يحبه؟

خويل؟ • وق�سي 
- بيعّقد.

النهار؟ • معت�سم 
- يلفتني اأداوؤه.

اللبنانيني؟ املمثلني  بني  • ومن 
- اأحبهم جميعاً من دون ا�ستثناء.

رمزى  ه��ان��ى  النجم  اأك���د 
"اليوم  ل���  ت�����س��ري��ح��ات  يف 
م�سرحية  اأن  ال�سابع" 
التي  العربى"  "اأبو 
اأحد  على  حاليا  يعر�سها 
م�سارح مدينة ن�سر لي�س 
"اأبو  ب��ف��ي��ل��م  ع��الق��ة  ل��ه��ا 
قدمه  ال������ذى  العربى" 
جناح  وح��ق��ق  ال�سينما  يف 
كبري، م�سريا اأن امل�سرحية 
املفاجاآت  من  ع��دد  حتمل 
ال��ك��وم��ي��دي��ة واأمت���ن���ى اأن 

تنال اإعجاب اجلمهور.
البطولة  يف  وي���������س����ارك 
العظيم  عبد  حجاج  معه 
واأحمد  ج��م��ع��ة  وحم���م���د 
فتحى وعمرو عبد العزيز 
وداليا البحريى واآخرون، 
وم���ن اإخ�����راج ت��ام��ر كرم، 

تاأليف حم�سن رزق.
النجم هانى رمزى  وقرر 
ال���ع���ودة م���رة اأخ�����رى اإىل 
غياب  بعد  امل�سرح  خ�سبة 
18 عاما  ي��ق��رب م��ن  م��ا 
�سارك  اآخر م�سرحية  عن 
 " م�سرحية  وك��ان��ت  فيها 

كدة اأوكية" عام 2003.
هانى  ال����ن����ج����م  وك���������س����ف 

رم��زى م��وؤخ��ًرا ع��ن �سبب 
"نيزك  ف��ي��ل��م��ه  ت���اأج���ي���ل 
يف  ق����ائ����ال  الدكرورى" 
ت�������س���ري���ح���ات خ���ا����س���ة ل� 
الفيلم  ال�سابع":  "اليوم 
�سخمة  م��ب��ال��غ  ي��ت��ط��ل��ب 
وج���راف���ي���ك ع�����اىل ج����دا، 
تنفيذه  ال�������س���ع���ب  وم�����ن 
م�سيفا  احلالية،  الفرتة 
عن  ي��ت��ح��دث  ال��ف��ي��ل��م  اأن 
بداخله  ومايدور  الف�ساء 

وذلك فياإطار كوميدى .
النجم هانى رمزى  واأك��د 
م�������وؤخ�������را خ��������الل ن������دوة 
جنله  ال�سابع" اأن  "اليوم 
م�سرح  خ����ري����ج  ������س�����ادى 
اجل����ام����ع����ة الأم���ري���ك���ي���ة، 
ك��م�����س��اع��د خمرج  وع���م���ل 
يف ع��دد م��ن الأع��م��ال من 
���س��م��ن��ه��ا ف��ي��ل��م��ه الأخ����ري 
بيوجعنى"  "ق�سطى 
امل��خ��رج عمرو  ���س��ارك  كما 
ع��رف��ة يف اأك���رث م��ن عمل 
كما �سارك يف اإخ��راج عدد 
م�سيفاً:  الإع��الن��ات،  من 
"حاولت اإبعاده عن جمال 
ال��ف��ن خ��ا���س��ة اأن��ه��ا مهنة 

�سعبة"

تطلرّ الفنانة بريجيت ياغي عرب �شا�شة )MTV( من خالل م�شل�شل )راحوا( الذي ُيحقق ن�شبة م�شاهدة عالية يف لبنان.
َمُع يف جتربتها الفنية بني الغناء والتمثيل، اأكدت اأنها ل ميكن اأن تف�شل بني املجالني، م�شرية اإىل اأن لديها  ياغي التي جَتْ
اأغنية جاهزة، ولكنها اأرجاأت طرحها اإىل اأن يفتح البلد، وم�شرية اىل اأن تاأجيل عر�ص )راحوا( �شبرّ يف م�شلحته لأن ِن�شب 

امل�شاهدة يف املو�شم الرم�شاين تكون اأكرب.

هانى رمزى: م�صرحية 
بالفيلم عالقة  لها  العربي" لي�ض  "اأبو 

تفا�سيل  ال�����س��الم،  ع��ب��د  اأح��م��د  امل����وزع  ك�سف 
مع  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ع��اون  "�سيبتك" ال����ذى  اأغ��ن��ي��ة 
ت�سريحات  يف  قائاًل  �سماحة  ك��ارول  النجمة 
دراميا  طابعا  حتمل  اإن��ه��ا  ال�سابع"  ل�"اليوم 
طريقة  ع��ل��ى  ت�سويرها  امل��ق��رر  وم���ن  ح��زي��ن��ا 
الفيديو كليب وطرحها خالل الفرتة املقبلة، 
وهى من كلمات نادر عبد اهلل واحلان حممد 

عبيه.
املفاجاآت  ع���دًدا م��ن  الأغ��ن��ي��ة حتمل  واأ���س��اف 
واأمتنى اأن تنال اإعجاب اجلمهور اأثناء طرحها 
وتقدمها كارول ب�سكل جديد وخمتلف عليها 

عن اأغانيها ال�سابقة.
خان"  "اللى  باأغنية  �سماحة  ك��ارول  و�ساركت 
نيللى  للنجمة  الك�سر"  "�سد  م�سل�سل  ت��رت 
ك���رمي ال����ذى مت ع��ر���س��ه ح�����س��رًي��ا ع��ل��ى قناة 
من  والأغ��ن��ي��ة  رم�����س��ان،  �سهر  ف��ى   CBC
العدل،  اأحمد  واأحل��ان  العدل،  مدحت  تاأليف 

توزيع اإلهامى دهيمة واأحمد ح�سام.
و�سبق واأ�سارت كارول، 

فى ندوة ب�"اليوم ال�سابع"، اإىل اإمكانية 
تقدميها اأغانى مهرجانات فى حال 

الأم����ر، حيث  ه���ذا  ع��ر���س عليها 
قالت كارول:"ل اأمانع ذلك، لكن 
بفكرة خمتلفة ولبد من درا�ستها 
خا�سة اأن هذا اللون من الغناء له 

جمهوره وم�ستمعيه".
وردا ع��ل��ى ���س��وؤال ف��ى ح���ال ط��ل��ب منها 

ت��ق��دمي اأغ��ن��ي��ة م��ه��رج��ان��ات م��ع ح��م��و بيكا 
"ليه  اأوع��م��ر ك��م��ال، ق��ال��ت:  اأو ���س��اك��و���س 

ل��و فكرة  ك���ده خ��ا���س��ة  لأ، مم��ك��ن نعمل 
كوي�سة،

لكن  �سغلهم،  ف��ى  ناجحني  وه���وؤلء   
خطى الغنائى خمتلف عنهم".

ك�����ارول  اأع����م����ال  اآخ������ر  اأن  ي���ذك���ر 
"�سكرا"  اأغ��ن��ي��ة  ه��ى  ���س��م��اح��ة، 

بتول  امل��خ��رج��ة  ال��ت��ى جنحت 
تقدميها  ف�����ى  ع�����رف�����ة، 

حيث  ج����دي����د  ب�������س���ك���ل 
ج����م����ع����ت ال���ن���ج���م���ني 
الكبريين هانى �ساكر 
وكارول �سماحة بفكرة 
وخمتلفة،  ا�ستثنائية 
فى اأغنيتني �سورتهما 
على طريقة الفيديو 

كليب.

اأغنية "�صيبتك" لكارول �صماحة 
حتمل طابعا دراميا حزينا 
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ما الفرق بني ال�صاي والقهوة 
وهل يجب االختيار بينهما؟

تعد القهوة وال�ساي من اأكرث امل�سروبات �سيوعا يف العامل. وكالهما يحتوي 
ال�سعور  ي�ساعدك على  اأن  الأك�سدة، وميكن  الكافيني وم�سادات  على مادة 

بالن�ساط، ما يجعل من ال�سعب الختيار بينهما.
القهوة  ب��ني  والت�سابهات  الخ��ت��الف��ات  ح��ول  ملعرفته  حت��ت��اج  م��ا  ك��ل  وه��ن��ا 

وال�ساي واأيها اأف�سل ل�سحتك.

القهوة بها املزيد من الكافيني
اأن  منبه ميكن  وه��و  الكافيني،  م��ادة  على  وال�ساي  القهوة  كل من  حتتوي 

يجعلك ت�سعر باليقظة والن�ساط.
وقد مينع املر�س اأي�سا، حيث وجدت درا�سة كبرية اأجريت عام 2015 اأن 
خماطر  لديهم  الكافيني  من  معتدلة  كمية  ي�ستهلكون  الذين  الأ�سخا�س 
اأقل لالإ�سابة مبر�س ال�سكري من النوع الثاين مقارنة بالأ�سخا�س الذين 
ل ي�ستهلكون اأيا منها كما كانوا اأقل عر�سة لالإ�سابة ببع�س اأمرا�س القلب 
مر�س  ذل��ك  يف  مبا  التنك�سية،  الع�سبية  والأم��را���س  الدموية،  والأوع��ي��ة 
األزهامير وباركن�سون، وال�سرطانات مثل �سرطان القولون و�سرطان الرحم 

و�سرطان الكبد.
الطب  كلية  يف  الأع�����س��اب  علم  يف  امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ  ت�����س��او،  ماثيو  وي��ق��ول 
بجامعة كاليفورنيا ديفي�س: "ب�سكل عام، حتتوي القهوة على كافيني اأكرث 
مبرتني اإىل ثالث مرات مقارنة بال�ساي الأ�سود من نف�س احلجم". ومع 
ذلك، فاإن الن�سبة الدقيقة تعتمد على عدة عوامل، مبا يف ذلك، نوع ال�ساي 
الوقت  املاء، وطول  الكوب، ودرجة حرارة  امل�ستخدمة يف حت�سري  والكمية 

الذي ُيرتك فيه ال�ساي لينقع.
وال�ساي الأ�سود، على �سبيل املثال، يحتوي على 48 ملليغرام من الكافيني، 
بينما ال�ساي الأخ�سر يحتوي فقط على 29. و�ساي الأع�ساب النقية مثل 

�ساي النعناع و�ساي البابوجن ل يحتوي على مادة الكافيني على الإطالق.
ومع ذلك، من املهم األ ت�ستهلك الكثري من الكافيني، والذي تعرفه اإدارة 
اأك��واب من القهوة يوميا.  اأربعة اإىل خم�سة  اأكرث من  الغذاء وال��دواء باأنه 

وهذا لأن الكافيني الزائد ميكن اأن ي�سبب:
- الغثيان

- الإ�سهال
- الأرق
- القلق

- ارتفاع معدل �سربات القلب
ويف احلالت الق�سوى، ميكن اأن ي�سبب نوبات �سرع

يوفر ال�ساي طاقة وانتباها اأكرث ا�ستدامة
ف�سوف  ال�����س��اي،  م��ن  اأك��رث  الكافيني  م��ادة  على  حتتوي  القهوة  لأن  نظرا 
متنحك �سجة اأكرب. ومع ذلك، يبدو اأن ال�ساي يوفر دفعة اأكرث ا�ستدامة 

يف الطاقة من القهوة.

كم مرة تطرف )ترم�ص( العني ؟
ان  اإذا ح�سبنا  و   . م��رة كل خم�س ثوانى  الن�سان ح��واىل  تطرف عني 
حواىل  املعدل  فيكون  اليوم  فى  �ساعة   16 م�ستيقظا  يكون  الن�سان 

ال�سنة فى  مرة  مليون   4.2 اأو  اليوم  فى  مرة   11500
ما حجم القوة الناجتة عن ع�شلة فك الن�شان ؟

على  رط���اًل   55 ت��ع��ادل  ب��ق��وة  ال��ف��م  تغلق  ان  ال��ف��ك  ع�سلة  ت�ستطيع 
على  املبذولة  القوة  تبلغ  قد  و  ال�سر�س  على  رط��ل  و200  القواطع 

ال�سر�س 268 رطاًل
ما عدد �شعر راأ�ص الإن�شان ؟

يبلغ عدد �سعر راأ�س الن�سان العادى حواىل 100000 ، اما ال�سخا�س 
ذوى ال�سعر الحمر ، فيبلغ عدد �سعر روؤو�سهم90000 ، و يبلغ عدد 
�سعر الأ�سخا�س ذوى ال�سعر ال�سقر 140000 ، اأما ال�سمر فيرتاوح 

عدد �سعر روؤو�سهم بني 90000 و140000
و ت�سقط من 50 اإىل 100 �سعرة يوميا من راأ�س كل اإن�سان

الهواء  لأن  ذلك  الأر���س.  على  الوقوف  عند  مما  اأكرث  هو  اجلو  يف  الأر�سية  اجلاذبية  بقوة  • الإح�سا�س 
يعطي دعماً قلياًل لوزن املخلوق. الطيور ال�سغرية فقط قادرة على الطريان برفرفة اأجنحتها. اأما الطائر 

الكبري العمالق ل ي�ستطيع الطريان لأنه ل ميلك مثل تلك الع�سالت التي ت�ساعد اجلناحني يف الرفرفة. 
اأمريكا.  جنوب  يف  �سغرية(  )نعامة  والرية  كالنعامة،  بتاتاً  الطريان  ي�ستطيع  ل  الطيور  من  عدد  • هناك 
والأميو يف ا�سرتاليا وعدد من الطيور الأخرى. جميعها ثقيلة جداً للطريان فلي�س هناك من طائر عمالق 

وي�ستطيع الطريان. 
بارتفاع  واأحياناً  النمو  مكتملة  تكون  عندما  مرتين  بطول  تكون  فهي  العمالقة.  الطيور  من  • والنعامة 

كغ.   130 اإىل   70 من  وتزن  مرتاً.   2،5
فاخلرباء  الهائلة.  ب�سرعتها  هذا  عن  تعو�س  احلالت  بع�س  يف  الطريان  ت�ستطيع  ل  التي  الطيور  • لكن 
ال�سريع، فقد ت�سل  العربي  اأ���س��رع من احل�سان  وه��ي كذلك  اأ���س��رع طائر يف اجل��ري.  النعامة  ب��اأن  ي��وؤك��دون 

�سرعتها اإىل حوايل 60 كلم يف ال�ساعة. وتتجاوز نقلتها حوايل 8،5 اأمتار. 
• هل تعلم اأن اأكرب حديقة حيوانات وطنية هي حديقة ت�سافو الوطنية يف كينيا باأفريقيا. فهي اأكرب بقليل 
من م�ساحة فل�سطني. وتتاألف من �سهول جافة مك�سوفة مغطاة بالأع�ساب ال�ستوائية. ياأتيها الزائرون من 
كل اأنحاء العامل مل�ساهدة احليوانات الربية املختلفة والطيور وغري ذلك. وهناك ل ميكنك التنقل �سرياً على 

الأقدام خوفاً من احليوانات املفرت�سة، بل ميكنك التنقل عرب ال�سيارات اخلا�سة التابعة للحديقة. 

القافلة والل�صو�ص
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فوائد البابوجن
ك�����م�����������س�����روب   �
مفيد  ���س��ب��اح��ي 
ن�����������������زلت  يف 
� يفيد يف  ال��ربد 
احلمى  ح�����الت 
ك�����م�����خ�����ف�����������س 

للحرارة . 
� تن�سيط الدورة 

الدموية . 
م����������ه����������دى   �

لالأع�ساب وفاحت ال�سهية . 
� طارد للغازات . 

� مطهر للمعدة وُمعالج للد�سنتاريا . 
� يفيد يف حالت التهابات امل�سالك البولية . 

وتقرحات  اللوزتني  التهاب  لعالج  كغرغرة  ي�ستخدم  البابوجن  م�ستحلب   �
الفم وغ�سل العيون . 

وميكن ا�ستخدام البابوجن كم�سحوق اأو منقوع: 
� يف غ�سيل ال�سعر ملنع ال�سقوط . 

� كحمام �ساخن للقدمني لعالج الأمرا�س الفطرية وعالج ال�سداع . 
� ي�ستخدم م�سحوقه كبودرة لالإلتهابات اجللدية . 

� ي�ستعمل لبخة لعالج اللتواآت والر�سو�س .

كانت القافلة ت�سري يف ال�سحراء وعلى راأ�سها رئي�سها ورجاله .. كانت القافلة ت�سم فتاة من اغنياء املدينة ومعها والدها التاجر 
القافلة كان  رئي�س  ان  الفتاه  الطريق لحظت  .. طوال  واملجوهرات  الذهب  وامواله وكمية كبرية من  الكبرية  الرثي وجتارته 
يتحدث مع رجاله فرداً فرداً وكاأنه يتفق معهم على �سيئاً ما فرابها ذلك، واقلق راحتها فاأثرت لوالدها مبا يجول يف خاطرها 
و�ساطرها راأيها لكنهم كتموا ذلك، وقال لها والدها اننا مازلنا يف العمار وان ارادوا ان يفعلوا �سئ فلن يفعلوا ذلك قبل الو�سول اإىل 
و�سط ال�سحراء وارى انهم يريدون الب�ساعه والذهب واملجوهرات واموايل اي�ساً وهو يعرف متام املعرفة ان الذهب واملجوهرات 
لتاأمر  الفتاه وقالت  �سكتت  الب�سائع فهى ل تهمني  اما  الذي مي�سي بجواره ومي�سك بزمامه  والأم��وال كلها فوق ظهر اجلمل 
القافلة بالراحة يا ابي قول لهم اين تعبة .  توقفت القافلة يف احدى الأماكن امل�ستظلة وطلب التاجر ان يذهب الرجال ليناموا 
ويتناوب اثنني منهم احلرا�سة على ان يعودوا للم�سري فجراً، وملا ذهب احلرا�س واخلدم يف النوم نزل التاجر وجل�س يفرت�س الأر�س 
لياأكل وي�سرب ومعه ابنته وان�سم له بناًء على طلبه احلار�سني فلما اكال و�سربا لط�سهما ال�سراب فغفلت اعينهم فقامت الفتاه 
مت�سللة واخرجت الأموال والذهب واملجوهرات من الأكيا�س املحملة فوق ظهر اجلمل وعباأت مكانها بع�س احلجارة ال�سغرية 
والثياب واعادت كل �سئ اإىل طبيعته ثم عادت اإىل هودجها لت�سع كل ما متتلكه بني فر�ستها اما والدها فقد ا�ستطاع ان يخبئ 
معه �سالحاً يدافع به عن نف�سه ثم عادا معاً اإىل نومهما وكاأن مل يكن يف الأمر �سئ، يف ال�سباح وا�سلت القافلة امل�سري وعندما 
بداأو الدخول لعمق ال�سحراء غافل رئي�س القافلة ورجاله التاجر وهرب باجلمال املحملة بكل ما يحلم به ومل يرتك لهم غري 
اجلمل الذي يحمل الفتاة وابيها لأن التاجر وخدمه يعرفون الطريق جيداً، فقد ا�ستطاع ان ي�سرع مبن معه اإىل مدينته ويعود 
�ساملاً ويكفيه انه مل يقتل ومل ي�ساب باأذى، اما رئي�س القافلة ورجاله فقد هاموا على وجوههم ثالثة ايام حتى و�سولوا اإىل مكاناً 
يختبئون فيه ثم جل�سوا ي�سرتيحون ويحلمون بالرثاء الفاح�س الذي �سيعي�سون فيه وو�سط ال�سواء وال�سحك وال�سراب �سهروا 
تروا مثله قباًل جوهرات  باأعينكم ما مل  الن �سرتوا  اعلن بني رجاله  واناخه ثم  بزمام اجلمل  رئي�سهم وام�سك  قام  ليلهم ثم 
.. اغنياء  �ساعده رجاله وانزلوا الأكيا�س من فوق ظهر اجلمل وافرت�سوا  .. اغنياء  العمر كله اغنياء  وذهب وام��وال �ستجعلنا 
قطعة كبرية من القما�س وافرغوا حمتويات الأكيا�س فوقها فما وجدوا غري قطع حجارة وثياب، ل اموال، ل ذهب، ل جموهرات 
فظن انه اخطاأ يف اجلمل وجاء بغريه وغريه ومل يكن ن�سيبه باأح�سن مما قبله، ظن رجاله انه خدعهم لكنه اق�سم انه مل يفعل 
.. من �سي�سدقه جمرمون مثله، عدة طعنات كانت كفيلة بالق�ساء عليه ومل ينتبهوا انه الوحيد الذي يعرف الطريق فلم يجوبوا 
ال�سحراء قباًل واحتدم بينهم ال�سجار والعراك وارتفعت احلناجر بال�سياح ثم اخلناجر بالطعن وال�سرب و�سقط من �سقط قتياًل 

وهام الباقي يف ال�سحراء حتى �سقطوا طعاماً للطيور اجلارحة

الغذائية  باملواد  قائمة  ال�سماء  بالغدد  املخت�سون  الأطباء  و�سع 
التي ي�ساعد تناولها على ا�ستعادة الغ�ساء املخاطي لالأمعاء.

فريلينغ،  توما�س  الدكتور  اأن  اإىل   ،.Focus.de موقع  وي�سري 
رئي�س ق�سم الطب الباطني واأمرا�س اجلهاز الع�سبي مب�ست�سفى  
الغذائية  احلمية  ب��ات��ب��اع  ين�سح  ب��اأمل��ان��ي��ا،  كريفيلد  يف  هيليو�س 
املتو�سطية، التي ت�سم مواد نباتية كثرية. ويجب ب�سورة خا�سة 
تناول املواد الغذائية الغنية بالألياف ومنخف�سة الكربوهيدرات. 
وع�����دم ت���ن���اول ال��ل��ح��وم واحل���ل���وي���ات اأك�����رث م���ن م���رة-م���رت���ني يف 

الأ�سبوع.
العد�س،  الفا�سوليا،  )ال��ب��ازلء،  البقول  اإ�سافة  يجب  وي�سيف، 
النظام  اإىل  واجل��زر(  وامللفوف  )ال�سبانخ  واخل�سروات  احلم�س( 

الغذائي.

خمترب  م��ن  �سوارتز  اأن��دري��ا���س  الربوفي�سور  ين�سح  جانبه  وم��ن 
الدقيقة  الأحياء  علم  معهد  يف  واجلزيئية  الدقيقة  البيولوجيا 
يف هريبورن باأملانيا، بتناول املوز، لأنه غني مبادة الإينولني التي 

متلك تاأثريا اإيجابيا مفيدا يف العمليات امل�سادة لاللتهابات.
وين�سح اخل���رباء اأي�����س��ا ب�����س��رورة ت��ن��اول الأ���س��م��اك، لأن��ه��ا غنية 
ب���ال���ده���ون غ���ري امل�����س��ب��ع��ة، ال��ت��ي ت��ع��زز من���و اخل���الي���ا والوظيفة 
ال��ف��واك��ه واخل�سروات.  ل��ب  اإىل  ي��ج��ب الن��ت��ب��اه  ك��م��ا  ال��دف��اع��ي��ة. 
فمثال ثمار التفاح واجلزر حتتوي على مواد مفيدة تغذي الغ�ساء 

املخاطي.
وي�سري اخلرباء اإىل اأن "البطاطا بق�سرتها، م�سدر مهم حلم�س 
اأن  كما  بالطاقة.  وي��زود خالياها  الأم��ع��اء  ال��ذي يحمي  ال��زب��دة، 

امللفوف املخّمر واخلبز الأ�سود مفيدان اأي�سا".

مواد غذائية ال�صتعادة وظيفة االأمعاء

ا اأمام الدمية العمالقة MOCCO التي �شممها نوريوكي �شاوا يف متنزه تاكاتا مات�شوبارا  راق�شون يوؤدون عر�شً
لإعادة بناء ت�شونامي التذكاري يف ريكوزينتاكاتا مبحافظة اإيواتي اليابانية. ا ف ب


