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ثبات موعد النوم واليقظة يحمي من ال�سكري والبدانة 
النوم  ع��ادات  ارتباط قوي بني  وج��ود  درا�سة جديدة  نتائج  اقرتحت 
اإىل ط��اق��ة وح����رق الدهون.  ال��ط��ع��ام  وق�����درة اجل�����س��م ع��ل��ى حت��وي��ل 
ال��ن��وم ب��ني ليلة واأخ���رى مل��دة �ساعة يزيد  اإن اخ��ت��اف موعد  وق��ال��ت 
وينتج  باملائة.   27 بن�سبة  الغذائي  التمثيل  باأمرا�ض  الإ�سابة  خطر 
مثل:  ال�سحية  الظروف  من  جمموعة  الغذائي  التمثيل  �سعف  عن 

البدانة وارتفاع �سغط الدم والكول�سرتول وال�سكر بالدم.
ي�ساعد  كري"،  "ديابيت�ض  دوري���ة  يف  ُن�سرت  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  وبح�سب 
احلفاظ على موعد ثابت للنوم واليقظة على ن�ساط التمثيل الغذائي 

وعدم اكت�ساب وزن زائد.
بو�سطن،  جلامعة  التابع  بريجهام  م�ست�سفى  يف  الدرا�سة  واأج��ري��ت 
واعتمدت على البيانات ال�سحية ل� 2000 �سخ�ض اأعمارهم بني ال� 

�سنة. و84   45
وحّذرت نتائج الدرا�سة من تذبذب موعد النوم بني ليلة واأخرى، فقد 
تبني اأن تكرار اختافه ملدة �ساعة فقط يزيد خطر الإ�سابة باأمرا�ض 

التمثيل الغذائي.
ويعترب نق�ض النوم وزيادة معدلت ال�سهر من العادات غري ال�سحية 
اأمرا�ض  بتطّور  ارتباطها  على  اأدل��ة  وتوجد  انت�سارها،  يتزايد  التي 

ال�سكري والزيادة املفرطة يف الوزن.

انطالق �سباق قوارب التنني ال�سنوي 
مع  املائية،  ك��وجن  ه��وجن  واجهة  عند  امللونة  التنني  ق��وارب  ا�سطفت 

انتظار املتناف�سني على متنها خلو�ض �سباق �سنوي.
ب�سيد  ت�ستهر  قرية  ال�سابق  يف  كانت  التي  اأب��ريدي��ن،  منطقة  وت��ع��دُّ 
الأ�سماك، واحدة من املواقع البارزة ل�سباق قوارب التنني، وهي اليوم 

منطقة ح�سرية مكتظة بال�سكان.
اإن  ال�سباقات لأ�سابيع،  وا�ستعدت الفرق بالتدريب للم�ساركة يف هذه 

مل يكن ل�سهور، �سبقت هذا املهرجان.
ويعدُّ �سباق قوارب التنني ريا�سة حاليا، اإل اأن هذا املهرجان له جذور 
ال�سهر  م��ن  اخلام�ض  ال��ي��وم  يف  ع��ام  ك��ل  وي��ق��ام  ال�سينية،  الثقافة  يف 
ال�سيني  البطل  وف��اة  لذكرى  تخليدا  القمرية،  ال�سنة  من  اخلام�ض 
الأ�سطوري كو يوان غرقا يف نهر مي لو، عندما خرج يف احتجاج على 

احلكام الفا�سدين يف ال�سني.
وتقول الق�سة اإن النا�ض حاولوا اإنقاذ كو يوان بقرع الطبول من اأجل 
األقوا فطائر الأرز يف مياه النهر حتى  اإخافة الأ�سماك واإبعادها كما 

تاأكلها الأ�سماك بدل من اأن تلتهم ج�سده.

برايان ويل�سون يوؤجل جولته ال�سيفية 
اأجل برايان ويل�سون الذي �سارك يف تاأ�سي�ض فرقة بيت�ض بويز لأجل 
اأن تبداأ  غري م�سمى جولة �سيفية بالوليات املتحدة كان من املقرر 
العقلي" عقب خ�سوعه  الأم��ان  "بعدم  اإن��ه ي�سعر  يوم اجلمعة قائا 
جلراحة يف الظهر موؤخرا، لكنه عرب عن اأمله يف العودة اإىل العمل يف 

وقت لحق من هذا العام.
الر�سمي،  وموقعه  في�سبوك  على  �سفحته  على  ن�سرها  ر�سالة  ويف 
اعرتف ويل�سون باأنه يعاين من مر�ض عقلي "منذ عدة عقود" واأنه 
كان "متحم�سا للعودة اإىل تقدمي عرو�سه" قبل اأن "يبداأ يف ال�سعور 

بالغرتاب" مرة اأخرى.
وكتب "ل�سنا متاأكدين من �سبب ذلك ولكني اأعلم اأنه لي�ض من اجليد 
لو�ض  اإىل  ���س��اأع��ود  ل��ذل��ك  الآن،  ال��ط��ري��ق  على  اأك���ون  اأن  يل  بالن�سبة 

اجنلي�ض".
وكان من املقرر اأن تبداأ جولة ويل�سون الأخرية التي تقدم خمتارات 
من األبوم "بت �ساوندز" ال�سهري لفرقة بيت�ض بويز الذي مت طرحه عام 
1966 وغريها مع زميله األ جاردين املوؤ�س�ض امل�سارك لفرقة بيت�ض 

بويز يوم اجلمعة يف قاعة لني يف ما�سات�سو�ست�ض خارج بو�سطن.
ووفقا ملوقع ويل�سون على النرتنت، مت تاأجيل عر�ض ما�سات�سو�ست�ض 
و11 موعدا اآخر للحفات املو�سيقية كانت �ستجري حتى 23 يونيو- 

حزيران.
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غوغل ُتطلق خدمة 
�ستاديا لالألعاب 

اأعلنت �سركة غوغل فتح باب الطلب الأويل خلدمة البث املبا�سر لاألعاب 
)�ستاديا(، التي �ستطلق ر�سمياً يف �سهر نوفمرب "ت�سرين الثاين" املقبل مع 
اأكرث من 30 لعبة، مما ل يقل عن 21 نا�سراً، مبا يف ذلك "اإلكرتونيك�ض 

اإنرتاكتيف". اآرت�ض" و"تيك-تو 
 Stadia Founder’s وقالت عماقة التقنية الأمريكية: اإن حزمة
اأمريكياً، و�سوف متكن  دولراً   129.99 ب�سعر  تتوفر  �سوف   Edition
يوم  من  اعتباراً   Destiny 2 :امل�ستهلكني من لعب األعاب الفيديو، مثل
الإطاق على اأي جهاز تقريباً دون احلاجة لتنزيلها، مما يجعل الو�سول 

اإىل األعاب الفيديو �سهًا كاأنه م�ساهدة فيديو على يوتيوب.
ويعتقد حمللو التقنية اأن هذه اخلدمة قد تعزز عوائد ا�ستثمارات جوجل 
اإن  ال�سركة:  البيانات. وقد قالت  ال�سحابية ومراكز  ال�سخمة يف الربامج 
بع�ض الألعاب �سوف تكون جمانية لأ�سحاب ال�سرتاكات املدفوعة، يف حني 
احلايل.  بالتجزئة  البيع  ل�سعر  مماثلة  باأ�سعار  اأخ��رى  األ��ع��اب  ُتباع  �سوف 
 Assassin’s الإط��اق:  ُتتاح عند  التي �سوف  الألعاب  وت�سمل عناوين 
 Final و   ،Mortal Kombat 11 و   ،Creed Odyssey

.NBA2K و   ،Fantasy XV
وقالت جوجل: اإن حزمة Stadia Founder’s Edition املحدودة 
اأمريكا ال�سمالية واأوروب��ا – �سوف  يف  دولة   14 يف  تتوفر  �سوف  – التي 
تكون الطريقة الوحيدة التي ميكن للم�ستخدمني من خالها اللعب عند 

اإطاق اخلدمة يف �سهر يناير "كانون الثاين".

اأول م�سجد يف اأثينا 
اأبوابه  اأثينا لفتح  اأول م�سجد يف  ي�ستعد 
اأم�����ام امل�����س��ل��ني ب��ع��د ع��ق��ود م���ن انتظار 
امل�سلني  ب��ع�����ض  ل��ك��ن  امل��دي��ن��ة،  م�سلمي 
امل�ساجد  ي�سبه  ل  املبنى  اإن مظهر  قالوا 

بال�سكل املتعارف عليه.
وقام م�سلمون بجولة يف امل�سجد اجلديد 
وزير  مع  اأثينا  يف  فوتانيكو�ض  مبنطقة 
اأغلو،  كاورو  كو�ستا�ض  اليوناين  التعليم 
الذي قال اإن من املتوقع اأن يفتح امل�سجد 

اأبوابه يف �سبتمرب اأيلول.
وو�سف امل�سلمون هذا باأنه "حلم حتقق" 
منذ  يخو�سونها  طويلة  ملعركة  ونهاية 

�سنوات.
املختلفة  امل�����س��ل��م��ة  اجل��ال��ي��ات  وت�����س��غ��ط 
يف ال��ي��ون��ان، ال��ت��ي ي��ب��ل��غ ق��وام��ه��ا ن�سف 
ن�سمة على احلكومة منذ عقود،  مليون 
اأخ���ريا يف عام  البناء  اأع��م��ال  ب���داأت  حتى 

.2017
ر���س��م��ي منذ  ب��امل��دي��ن��ة م�سجد  ي��ك��ن  ومل 
1833. وتعود  طرد العثمانيني يف عام 
اإىل عام  ب��اأث��ي��ن��ا  اإن�������س���اء م�����س��ج��د  خ��ط��ة 
الربملان  ع��ن  ي�سدر  مل  لكن   ،1890
على مر ال�سنني اأي �سيء يوؤدي اإىل بدء 

البناء.

اأطعمــــــة قـــد ت�ساهــــم 
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اأدلة جديدة على اأن راباماي�سني 
عالج حمتمل لل�سيخوخة

ق����ال����ت ن���ت���ائ���ج درا�������س������ة ج���دي���دة 
ال���ذي  "راباماي�سني"  دواء  اإن 
املناعية  امل�ساكل  لعاج  ي�ستخدم 
الع�سبي  اجل��ه��از  وق��اي��ة  ي�ستطيع 
اأمرا�ض  تطور  ومن  التدهور  من 
كما  الرّعا�ض.  وال�سلل  كالزهامير 
اأجريت  ال��ت��ي  الأب���ح���اث  اأظ���ه���رت 
ميت�سغان  جامعتي  بني  بالتعاون 
ال�سينية  وت�سجيانغ  الأم��ري��ك��ي��ة 
كبح  ي�ستطيع  "راباماي�سني"  اأن 
للخايا  ي���ح���دث  ال�����ذي  ال��ت��غ��ري 
جانب  اإىل  ال�سيخوخة،  وي�سبب 
اإمكانية ا�ستخدامه كعاج لبع�ض 

اأنواع ال�سرطان.
التي  الأب����ح����اث  ن��ت��ائ��ج  وُن�������س���رت 
ت�سمنت جتارب �سريرية يف جملة 

واأك��ّدت ما  الطبية،  وان"  "بلو�ض 
اقرتحته درا�سات اأولية اأجريت عام 
2009 على الفئران عن اإمكانية 
"راباماي�سني"  دواء  ا���س��ت��خ��دام 

كعاج لتاأخري ال�سيخوخة.
التي  احلديثة  التجارب  واأظ��ه��رت 
اأجريت على خايا ب�سرية اأن دواء 

الُعمر. "راباماي�سني" يطيل 
وتعتمد تركيبة دواء "راباماي�سني" 
للفطريات  م�����س��ادة  عنا�سر  على 
والبكرتيا كان قد مت اكت�سافها يف 
جزيرة "اإي�سرت اأياند" الربكانية 

التابعة لدولة ت�سيلي.
 وي�ستخدم الدواء يف عاج امل�ساكل 
القرن  ���س��ت��ي��ن��ات  م���ن���ذ  امل���ن���اع���ي���ة 

املا�سي.

بنظام  يلتزمون  الذين  الأ�سخا�ض  الغذائي:  النظام   .1
يقومون  اإذ  ال��وق��ت،  ط��وال  باجلوع  ي�سعرون  معني  غذائي 

بتقييد ال�سعرات احلرارية التي يتناولونها.
وا�ستهاك �سعرات حرارية اأقل من حاجة اجل�سم يوؤدي اإىل 
اإنتاج اجل�سم لهرمون ي�سمى غريلني، وهو الهرمون الذي 
يحفز اجل���وع، ول��ذل��ك ف���اإن ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي منخف�ض 
ال�سعرات احلرارية يزيد من اإنتاج الغريلني وي�سبب اجلوع، 

حتى بعد اأن يتناول املرء طعامه بفرتة ق�سرية.
ال�سخ�ض  ي�سعر  اأن  ميكن   :2 ال��ن��وع  م��ن  ال�سكري  داء   .2
الوقت.  ط��وال  باجلوع   2 النوع  من  ال�سكري  ب��داء  امل�ساب 
يف  الغلوكوز  بقاء  اإىل  ي��وؤدي  ال�سكري  ب��داء  الإ�سابة  �سبب 
الدم بدل من و�سوله اإىل اخلايا التي ت�ستخدمه كم�سدر 

للطاقة، وهذا يجعل ال�سخ�ض جائعا.
هذا  ي��زي��د  ال���ربوت���ني:  منخف�ض  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام   .3
ال��ربوت��ني م��ن اإن��ت��اج ال��ه��رم��ون��ات ال��ت��ي جتعل امل���رء ي�سعر 
ب���الم���ت���اء، وي��خ��ف�����ض م�����س��ت��وى ال��ه��رم��ون��ات ال��ت��ي حتفز 

اجلوع.
لذلك، اإذا مل يتناول املرء ما يكفي من الربوتني، فقد مييل 
املرء  فاإن على  وبالتايل  ب�سكل متكرر،  باجلوع  ال�سعور  اإىل 
والبي�ض  اللحوم  مثل  بالربوتني  الغنية  الأطعمة  ت��ن��اول 

والأ�سماك واحلليب واللنب الزبادي والبقوليات وغريها.
ا�ستهاك  اإن  الكربوهيدرات:  منخف�ض  غذائي  نظام   .4
امل��ك��ررة يزيد  اأق���ل تعقيدا وال��ك��رب��وه��ي��درات  ك��رب��وه��ي��درات 
الكربوهيدرات  حتتوي  اإذ  الأك��ل،  يف  ال�سديدة  الرغبة  من 

املعقدة على مزيد من العنا�سر الغذائية، وي�ستغرق اجل�سم 
وقتا طويا له�سمها، مما ي�سبب ال�سعور بالمتاء لفرتة 

اأطول.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، ف���اإن ال��ك��رب��وه��ي��درات امل��ك��ررة ل توفر 

ال�سعور بال�سبع.
5. نظام غذائي غني بال�سكر: وفقا للدرا�سات، يوؤدي تناول 
زيادة  اإىل  ال��ف��رك��ت��وز،  خا�سة  احل��اج��ة،  ع��ن  ال��زائ��د  ال�سكر 
الأمر  الغريلني،  من  املزيد  ينتج  اجل�سم  اأن  ذلك  ال�سهية، 
ال�سعور  ب��ال��ت��ايل  ويحفز  ال��دم��اغ  ن�ساط  على  ي��وؤث��ر  ال���ذي 

باجلوع.
تناول  ي��زي��د ع��دم  الأل���ي���اف:  منخف�ض  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام   .6
ال�سديدة  الرغبة  من  الألياف  ذات  الأطعمة  من  يكفي  ما 
وقتا  ت�ستغرق  ب��الأل��ي��اف  ال��غ��ن��ي��ة  الأط��ع��م��ة  لأن  ب���اجل���وع، 
اأطول له�سمها، وهو اأمر مفيد للحفاظ على اجلوع حتت 

ال�سيطرة.
ب�سكل  النوم  ع��دم  الكفاية: يعطل  فيه  النوم مبا  ع��دم   .7  
�سحيح التوازن الهرموين الطبيعي للج�سم، مما قد يزيد 

من ال�سعور باجلوع لدى بع�ض النا�ض.
قلة  يعانون من  الذين  الرجال  ف��اإن  لدرا�سة طبية،  ووفقا 
اأكرث  وياأكلون  الغريلني،  اأعلى من  م�ستويات  لديهم  النوم 

من اأولئك الذين ينامون ب�سكل طبيعي.
املعدة  يبقي  الطعام  وج��ب��ات  قبل  امل��اء  �سرب  اجل��ف��اف:   .8
ممتلئة، ومن هنا فاإن اأحد الأ�سباب التي جتعل املرء ي�سعر 
باجلوع ب�سكل متكرر هو اأنه ل ي�سرب كمية كافية من املاء، 

مما يوؤدي اإىل اجلفاف.
وُين�سح باأن يتناول املرء 8 اأكواب من املاء يوميا، بالإ�سافة 
والربتقال  ال��ب��ط��ي��خ  م��ث��ل  ب��امل��ي��اه  ال��غ��ن��ي��ة  الأط���ع���م���ة  اإىل 

وغريها.
من التمارين  الكثري  ممار�سة  اإن  الريا�سية:  التمارين   .9
ع��ال��ي��ة ال��ك��ث��اف��ة حت���رق ال��ك��ث��ري م��ن ال�����س��ع��رات احلرارية، 
ال��ذي��ن ميار�سون  الأ���س��خ��ا���ض  اأن  بحثية  درا���س��ة  واأظ��ه��رت 
الريا�سة يوميا مييلون اإىل احل�سول على عملية ا�ستقاب 
اأ�سرع، مما يعني اأنهم يحرقون املزيد من ال�سعرات احلرارية 

اأثناء الراحة.
لذلك وملنع اجلوع املفرط من جراء ممار�سة الريا�سة، كل 

ما على املرء القيام به هو اأن ياأكل املزيد لتغذية ج�سمه.
الكحول  عن  يعرف  كبرية:  بكميات  الكحول  تناول   .10
تقلل  التي  الهرمونات  مينع  فهو  لل�سهية،  املحفزة  اآث���اره 
اأو مع  اللبتني، خا�سة عند تعاطيه قبل  ال�سهية، مثل  من 

وجبات الطعام.
الدرقية: يعد اجلوع امل�ستمر من  الغدة  ن�ساط  فرط   .11
لدرا�سة  وفقا  اإذ  الدرقية،  الغدة  ن�ساط  اأعرا�ض فرط  بني 
ن�ساط  ف��رط  ف��اإن  الدرقية،  الغدة  اأب��ح��اث  ن�سرت يف جملة 
ب�سكل  اجل�سم  وزن  من  ويقلل  الطاقة  اإن��ف��اق  يرفع  الغدة 

كبري.
12. الإجهاد الزائد: يعد هذا الأمر عاما رئي�سيا اآخر يف 
زيادة ال�سهية، اإذ يعمل على رفع م�ستويات الكورتيزول التي 

ثبت اأنها تزيد الرغبة ال�سديدة الأكل.

بعد طالقها �ساهيناز 
ت�سدر جديدها 

اإعانها  م����ن  ق��ل��ي��ل��ة  اأي��������ام  ب���ع���د 
طاقها، اأ�سدرت الفنانة �ساهيناز 
عنوان  حتت  جديدة  اأغنية  �سياء 
رقبته" ون�سرت  الكليب  يف  "ذنبي 
اأنا  "بعد  وعلقت:  �سفحتها  على 

بع�سقه .. ذنبي يف رقبته".
ه����ذه الغ��ن��ي��ة م���ن ك��ل��م��ات ه�سام 
�سراج  ح�سن  واأحل���ان  احلليم  عبد 
وتوزيع كرمي عبد الوهاب واإخراج 

�سامي ب�ساط.
ويف الفيديو كليب تطرح �ساهيناز 
للخيانة  ال����ت����ع����ر�����ض  م����و�����س����وع 
املتابعني  ج���ع���ل  مم����ا  ال����زوج����ي����ة 
لطليقها  ي����ك����ون  ان  ي���رج���ح���ون 
هي  تكون  وان  العمل  بهذا  عاقة 
ما  الزوجية  للخيانة  تعر�ست  قد 
ادى اىل طاقها خ�سو�سا بعد ان 
بال�سرب،  بالعتداء عليها  اتهمته 

ومنعها من روؤية ابنها.

خالد �سليم ي�سّور 
اأغنية جديدة

الفنان امل�سري خالد �سليم  ي�سّور 
اأغنية جديدة على طريقة الفيديو 
ال���وراق يف م�سر،  كليب يف جزيرة 
حيث اإنه ن�سر �سورة له على ح�سابه 
اخلا�ض على اأحد مواقع التوا�سل 
الجتماعي من هناك، وعّلق عليها 
نا�ض  لأحلى  �سباح  "اأحلى  قائا: 
.. من اأحلى مكان يف م�سر .. نيل 
 shooting a .. م�سر العظيم
خالد  اأن  يذكر   ."new song
اإ�سابته بورم يف  ك�سف موؤخرا عن 
جراحة  واأجرى  ال�سوتية،  اأحباله 

لإزالته وتبني اأنه ورم حميد.

حممد هنيدي و�سمري 
غامن يف عزاء حممد جنم

حممد  الراحل  الفنان  ع��زاء  اأقيم 
جن���م داخ�����ل م�����س��ج��د ع��م��ر مكرم 
القاهرة،  يف  ال��ت��ح��ري��ر  مب���ي���دان 
من  وع���دد  عائلته  اأف����راد  بح�سور 

جنوم الو�سط الفني. 
وا���س��ت��ق��ب��ل امل��ع��زي��ن ال��ف��ن��ان عمرو 
ع��ب��داجل��ل��ي��ل وجن���ل حم��م��د جنم، 
ح�سر  حيث  جن��م،  �سريف  الفنان 
ل���ت���ق���دمي واج������ب ال����ع����زاء حممد 
ه��ن��ي��دي و���س��م��ري غ����امن وف�����اروق 
فلوك�ض واآمال رمزي وهند عاكف 
وجم��دي �سبحي وحممد حممود 

و�سمرية حم�سن و�سريف باهر.
يذكر اأن حممد جنم وافته املنية، 
املا�سي، بعد �سراع  �سباح الأربعاء 
م���ع امل���ر����ض ع���ن ع��م��ر ي��ن��اه��ز 75 

عاماً.

ما ال�سبب وراء �سعورك باجلوع طيلة الوقت؟

ليقول  للج�سم  الطبيعية  الو�سيلة  هو  اجلوع 
لك اإنه يحتاج اإىل الوقود، اإذ اإن معظم النا�س 
ي�سعرون باجلوع كثريا لدرجة اأنهم يوا�سلون 

اأوق��ات  معظم  اخلفيفة  الوجبات  تناول 
النهار.

قد يكون هناك العديد من الأ�سباب 
بعد  ح��ت��ى  ب��اجل��وع  لل�سعور 

ت��ن��اول ال��ط��ع��ام، وت���راوح 
هذه الأ�سباب بني م�سائل 

ي��خ�����س��ع  ل  ب��ع�����س��ه��ا 
ل�سيطرتك  بال�سرورة 

مثل الغدة الدرقية، اإىل 
التوتر  م�ستويات  مثل  احلياة  منط  م�سكالت 
والتي  ذل��ك،  اإىل  وما  النوم  ونق�س  املرتفعة 

ميكنك تغيريها بالفعل.
اإليك  باجلوع،  الدائم  �سعورك  �سبب  ولفهم 
�سكاي"  "بولد  ملوقع  وفقا  بالأ�سباب،  قائمة 

الإلكروين
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�ش�ؤون حملية

برعاية رئي�س الدولة

حممد بن را�سد ي�سهد حفل تخريج دفعتي 38-39 من طلبة جامعة الإمارات �سباح غد 

  تفاديًا حلوادث الغرق

�سرطة اأبوظبي تدعو الأ�سر اإىل و�سع �سياج اآمن حول اأحوا�ض ال�سباحة

•• العني - الفجر

اآل  زاي��د  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  حتت رعاية �ساحب 
ن��ه��ي��ان -رئ��ي�����ض ال��دول��ة -ح��ف��ظ��ه اهلل- ت��خ��رج جامعة 
طلبة  من   39-38 دفعتا  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  و�سي�سهد  اجلامعة، 
را�سد اآل مكتوم – نائب رئي�ض الدولة، رئي�ض جمل�ض 
ال���وزراء، حاكم دب��ي -رع��اه اهلل- حفل تخريج الدفعة 
الثامنة والثاثني والتا�سعة والثاثني معاً من طلبة 
اجلامعة ، بح�سور عدد من ال�سيوخ والوزراء وال�سفراء 
اأم��ور اخلريجني، وذل��ك فى  واأول��ي��اء  امل�سوؤولني  وكبار 
احلادية ع�سرة من �سباح غد الثنني بالقاعة الكربى 

باملبنى الهايل يف احلرم اجلامعي مبدينة العني. 
العلمية  درجاتهم  على  احلا�سلني  الطلبة  عدد  ويبلغ 
والدرا�سات  البكالوريو�ض  يف  وطالبة  طالباً   4620
طلبة  ومع  والكليات،  التخ�س�سات  خمتلف  من  العليا 
اخلريجني  ع���دد  اإج���م���ايل  ي�سبح   -39  38 دف��ع��ت��ي 
الذين قدمتهم جامعة الإم��ارات اإىل �سوق العمل منذ 

عام 1981 هو 69499 خريجاً.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان ج��ام��ع��ة الإم������ارات ت��اأ���س�����س��ت عام 
بن �سلطان  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  يد  على   ،1976
اإ�سعاع  م�����س��در  ل��ت��ك��ون  ث����راه-  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان-  اآل 
اجلامعة  وتطورت  والعلوم،  والثقافة  للفكر  ح�ساري 
لت�سبح  اجلامعي  التعليم  تقدم  تعليمية  موؤ�س�سة  من 
والتي  العلمية  ال��ب��ح��وث  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ���س��ام��ل��ة  ج��ام��ع��ة 
تخدم ال�سرتاتيجية الوطنية مع �سركائها يف القطاع 
التي  للتحديات  بحثية  حلول  تقدمي  على  ال�سناعي 

تواجه املحلي والإقليمي. 
تطرح اجلامعة جمموعة متنوعة من برامج الدرا�سات 
76 برنامج بكالوريو�ض، و 45  اجلامعية ت�سمل عدد 
برنامج للدرا�سات العليا املعتمدة ذات اجلودة العالية، 
تقدمها من خال كلياتها الت�سع يف تخ�س�سات متنوعة 

ت�سمل معظم املجالت العلمية.
هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  متميزة  نخبة  اجلامعة  ت�سم  كما 
التدري�ض حوايل 900 ع�سو هيئة تدري�ض وحما�سر، 

بينهم  م���ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��اً   15000 ي���ق���ارب  وم���ا 
تعزيز  يف  ي�سهمون  ال��دول��ي��ني،  الطلبة  م��ن  جمموعة 

وتتمتع  اجلامعية،  احل��ي��اة  ي��رثي  مم��ا  الثقايف  التنوع 
ب��ح��رم ج��ام��ع��ي ج��دي��د وم���ت���ط���ور، وت�����س��م خمتربات 
اخلدمات  م��ن  متكاملة  وجمموعة  حديثة،  مركزية 
التي توفر كافة و�سائل الدعم للطلبة يف بيئة تعليمية 
العربية  الإم����ارات  جامعة  اأ�سبحت  وب��ذل��ك  متميزة، 
رائعاً  �سجًا  متتلك  وعريقة  متقدمة  جامعة  املتحدة 
وياأتي  للتطور،  وا�سح  وم�سار  الهامة  الإجن���ازات  من 
ترتيب جامعة المارات العربية املتحدة �سمن اأف�سل 

اجلامعات يف العامل.
جامعة الإمارات هى جامعة بحثية �ساملة، تخرج منها 
اأكرث عن 65000 خريجاً ي�سغلون منا�سب مرموقة 
ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي وال�����س��ن��اع��ي وم��ع��ظ��م املجالت  يف 
ومي��ث��ل��ون ���س��ري��ح��ة وا���س��ع��ة يف ���س��وق ال��ع��م��ل، ي�سكلون 
بحثية  وق���درات  م��ه��ارات  متتلك  �سابة  وطنية  ط��اق��ات 
عالية ملواكبة امل�ستقبل، جاء ذلك من البيئة التعليمية 
مع  متا�سياً  لطلبتها،  اجلامعة  وفرتها  التي  املحفزة 
اأج���ن���دة دول����ة الإم�������ارات، ب��ه��دف الإ���س��ه��ام يف �سناعة 
م�ستقبل مزدهر، وتر�سيخ املكانة الريادية للدولة عرب 

تعزيز تناف�سية الكفاءات الوطنية.
ويف كل ع��ام تنظم جامعة الإم���ارات حفل تخرج كبري 
ال�سيخ خليفة  ال�سمو  رعاية �ساحب  خلريجيها، حتت 
– "حفظه اهلل"،  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وبح�سور 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 

دبي "رعاه اهلل "
احل��ف��ل ح���دث رف��ي��ع امل�����س��ت��وى ح��ي��ث ي��ح�����س��ره �سيوخ 
الوزراء  اإىل  بالإ�سافة  ال�سبع  الإم���ارات  عهود  واأول��ي��اء 
امل�����س��وؤول��ني يف اجل��ه��ات احلكومية  وك��ب��ار  وال�����س��ف��راء 

وال�سيوف الدوليني.
حت��ر���ض ج��ام��ع��ة الإم������ارات ع��ل��ى ���س��م��ان تنظيم هذا 
ليكون  كامل  ب�سكل  وتن�سيقه  امل�ستوى  الرفيع  احلدث 
فخراً �سنوي واإرث��اً تاريخي للمنارة العلمية الأوىل يف 

دولة الإمارات.

•• اأبوظبي - الفجر

�سرورة  اإىل  الأ���س��ر  اأبوظبي  �سرطة   دع��ت 
ال�سباحة  اأح��وا���ض  اآم��ن ح��ول  �سياج   و�سع 
ب���امل���ن���ازل  مي��ن��ع دخ�����ول الأط����ف����ال و عمل 
الأحوا�ض   ح��ول  ل��ان��زلق  مانعة  اأر���س��ي��ة 

تفاديا حلوادث الغرق. 
وح���ث���ت ال����راغ����ب����ني  يف اإن�������س���اء اأح����وا�����ض 
اأحوا�ض �سباحة  اأو الذين لديهم   �سباحة  
باإجراءات  اللتزام  �سرورة  على  املنازل  يف 
الأم�����ن وال�����س��ام��ة م��و���س��ح��ة اأن ح���وادث 
غرق الأطفال يف برك ال�سباحة املائية تقع  
باإجراءات  الأم��ور  اأولياء  تقيد  نتيجة عدم 
وا����س���رتاط���ات ال�����س��ام��ة، ك��م��ا ل��ف��ت��ت اإىل 
تزويد  و  ال�سباحة  معدات  ارت���داء  ���س��رورة 

ال��ن��ج��اة، وقفل  اأدوات  و  ب��اأط��واق  الأط��ف��ال 
ال�سباحة يف  اأح��وا���ض  اإىل  امل��وؤدي��ة  الأب���واب 

املنزل.
حوادث  يف  رئي�ساً  �سبباً  الإه��م��ال   وع���ّدت  
يتطلب مراقبتهم من  ما  الأط��ف��ال،  غ��رق 
قبل الأ�سرة وعدم الن�سغال عنهم وال�سماح 
لهم يف ال�سباحة باتباع الإجراءات الوقائية 
ال�سباحة  مم��ار���س��ة  يجيد  �سخ�ض  ب��وج��ود 

والإنقاذ .
و اأرج���ع���ت م�����س��ب��ب��ات غ���رق الأط����ف����ال  اإىل 
مبفردهم  ال�سباحة  اأحوا�ض  ا�ستخدامهم 
،وعمق  مل���راق���ب���ت���ه���م   الأ������س�����رة  ،واإه������م������ال 
والتعر�ض   ، بال�سباحة  الإمل���ام  وع��دم  امل���اء  
املحيطة بحو�ض  الأر���س��ي��ة  م��ن  ل��ان��زلق 
ال�سباحة، و املباغتة باملزاح برمي الأطفال 

بع�سهم يف احلو�ض .
واأو����س���ح���ت   اأن ت���رك الأط���ف���ال مم��ن هم 
دون  3 �سنوات مبفردهم يف م�سابح املنازل  
يعر�سهم  املختلفة   وامل��راف��ق  البنايات  او 
حل�������وادث ال����غ����رق،م����وؤك����دة  اأه���م���ي���ة اأخ����ذ 
ه���ذا  الأم����ر ب��ع��ني الع��ت��ب��ار ،ح��ف��اظ��اً على 

�سامتهم. 
ال�سباحة  الأط��ف��ال من  على  منع  و�سددت 
ال�سواطئ  اأو  الأح�����وا������ض  يف  مب���ف���رده���م 
ت��ع��ري��ف��ه��م  مب��خ��اط��ر ذلك،  ال��ب��ح��ري��ة، و 
عنهم،  الن�������س���غ���ال  وع�������دم  وم���راق���ب���ت���ه���م 
وقفل  النجاة  واأدوات  ب��اأط��واق  وت��زوي��ده��م 

الأبواب املوؤدية اإىل الأحوا�ض. 
واأكدت �سرورة تزويد امل�سابح ب�سامل ثابتة 
حميطها  على  م��وزع��ة  معدنية  ومقاب�ض 

التي  الأم��اك��ن  يف  ال�سباحة  على  واحلر�ض 
ت���ت���واج���د ف��ي��ه��ا م��ن�����س��ات ل���اإن���ق���اذ وع���دم 

املخ�س�سة  غ��ري  ال�����س��واط��ئ  يف  ممار�ستها  
والتي تزداد فيها حالت الغرق.

فى عام الت�سامح
جمل�ض اأمهات مدر�سة مزيد اجلديدة بالعني 

يطرح مبادرة مل�ساعدة اأطفال الروهينغا
•• العني – الفجر

اجلديدة  مزيد  مدر�سة  اأم��ه��ات  جمل�ض  يطرحها  التي  امل��ب��ادرات  اإط���ار  يف 
الإم��ارات��ي يف حملته  الأحمر  الهال  مع  ت�سامناً  و   ، الت�سامح  عام  خال 
مل�ساعدة ن�ساء واأطفال الروهينغا ، مت تن�سيق م�سروع التاجر ال�سغري بني 
طلبة املدر�سة والذي يعود ريعه للحملة اخلريية املتعلقة باأطفال و ن�ساء 
الروهينغا ، حيث مت الربط بني خمرجات التعلم يف ح�ساب التكلفة و الربح 
، و املبادرة لعمل اخلري من خال امل�ساهمة بالأرباح ليعود ريعها اإىل اأطفال 
ون�ساء الروهينغا ، كما مت التوعية بدور هذه احلملة لتعريف الطلبة بها و 

�سرورة مد يد العون لإخواننا 

دفاع مدين اأبوظبي ي�سيد بالتزام اجلمهور 
با�سرتاطات ال�سالمة يف اخليم الرم�سانية

•• اأبوظبي-الفجر

ك�سفت الإدارة العامة للدفاع املدين يف اأبوظبي عن عدم ت�سجيل اأي حوادث 
حريق  يف اخليم  الرم�سانية  التي  �سيدها اجلمهور بالقرب من املنازل 
وكذلك التي اأن�ساتها الفنادق والبنوك وامل�ساجد ومواقع اجلهات احلكومية 

خال �سهر رم�سان 
اإدارة احلماية املدنية وال�سامة  وثمن العقيد حممد �سامل حبو�ض مدير 
ب������الإدارة ال��ع��ام��ة  ل��ل��دف��اع امل���دين يف اأب��وظ��ب��ي جت���اوب وال���ت���زام اجلمهور 
اإليها  ب��ا���س��رتاط��ات ال�سامة ال��ع��ام��ة وال��وق��اي��ة م��ن احل��رائ��ق ال��ت��ي دع��ت 

اأ�سحاب ومرتادي اخليم الرم�سانية خال ال�سهر الف�سيل.  
من  وال�تاأكد  اخل��دم��ات  اأف�سل  تقدمي  يف  ال�ستمرار  على  احلر�ض  واأك���د  

تطبيق جميع �سروط ال�ستخدام الآمن للمرافق العامة واخلا�سة.
التعامل مع  التوعية، وجاهزية  يوا�سل حمات  املدين  الدفاع  اأن  واأو�سح 
اأي حادث، حفاظاً على �سامة الأرواح واملمتلكات، كجزء من ا�سرتاتيجيته 
يف  وال�سامة  والأم����ان  الطماأنينة  ون�سر  ال��وق��اي��ة  لتعزيز  عمله  وخطط 

خمتلف الظروف.
توعية  م��ب��ادرة   اأطلقت  – اأبوظبي  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة  وك��ان��ت 
"كود  اأهمية تطبيق  لتعزيز ا�سرتاطات �سامة اخليم الرم�سانية موؤكدة 
توفري  من  والتاأكد  اخليم،  ن�سب  عند  احلرائق  من  للوقاية  الإمارات" 
جميع امل�ستلزمات الفنية ال�سرورية ل�سامة اخليم من احلرائق، وتوفري 
يف  املعتمدين  بالفنيني  وال�ستعانة   احل��ري��ق،  طفايات  م��ن  ال��ك��ايف  ال��ع��دد 
التمديدات الكهربائية، وحر�ست على متابعة  اخليم عرب التفتي�ض املبا�سر 

للتاأكد من مطابقتها للموا�سفات. 
ودعت اأ�سحاب اخليم الرم�سانية، اإىل �سرورة توعية مرتاديها والعاملني 

فيها، واإر�سادهم بالت�سرف الأمثل عند حدوث اأي طارئ . 
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هل تعلم اأن هناك اأطعمة تاأكلها كل يوم، لكنها خطرية اإىل درجة اأنها 
قد ت�ساهم بقتلك تدريجيا؟، اإذ حذر خرباء تغذية من اأن معظم 
النا�س يتناولون هذه الأطعمة ب�سكل �سبه يومي، وبع�سهم مدمن 

عليها، دون اأن يعوا تاأثرياتها املدمرة.
ن�ستعر�س هنا 10 اأطعمة فقط، من بني جمموعة وا�سعة، لها 
تاأثري خطري على الإن�سان على املدى املتو�سط والطويل، وفق ما 

ذكر موقع )هيلثي اآند بريتي(، 

لها تاأثري خطري على �سحة الن�سان

اأطعمــــــة قـــد ت�ساهــــم بقتلك تدريجــــيا!!
ال�سل�سة املعلبة

لل�سكر،  خفي  م�سدر  املعلبة  الطماطم  �سل�سة 
اأن���ه���ا ق���د ت��ك��ون �سببا  وق���د ل ي��خ��ط��ر يف ب��ال��ك 
وحتى  ال��ق��ل��ب  واأم���را����ض  وال�����س��ك��ري  ال�سمنة  يف 
امل�سكات ين�سح  الأ�سنان. ولتجنب هذه  ت�سو�ض 

بالطماطم الطازجة ل�سنع ال�سل�سة.

ال�سودا
ال�سودا  على  حتتوي  التي  اأو  الغازية  امل�سروبات 
اأ�����س����واأ اأع������داء اجل�����س��م، اإذ اإن  ه���ي واح�����دة م���ن 
ي�سدق،  ل  ب�سكل  عالية  فيها  ال�سكر  م�ستويات 
احلافظة،  وامل��واد  الغذائية  الأ�سباغ  عن  ف�سا 

التي ت�سر بالإن�سان على املدى الطويل.

امللح
الدم  �سغط  تنظيم  يف  ك��ب��ريا  دورا  يلعب  امل��ل��ح 
اإذا كنت تاأكل الكثري منه، ف�سوف  باجل�سم، لكن 
وزي����ادة خطر  ال���دم  �سببا لرت��ف��اع �سغط  ي��ك��ون 
الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب  ب��اأم��را���ض  الإ���س��اب��ة 
للوفاة يف  الرئي�سية  الأ�سباب  بني  تعد من  التي 

العامل.

ال�سكر
ويعزز  الدم  يف  الغلوكوز  م�ستويات  يرفع  ال�سكر 
ف��ر���ض اإن��ت��اج ال��ده��ون ب��اجل�����س��م، مم��ا مي��ك��ن اأن 
الأطباء  وي��ن�����س��ح  ال��ق��ل��ب.  اأم���را����ض  اإىل  ي����وؤدي 
ب��ت��ج��ن��ب ال�����س��ك��ر ق����در الإم����ك����ان ل��ت��ق��ل��ي��ل خطر 

الإ�سابة بال�سكري وال�سرطان وال�سمنة.

اللحوم امل�سنعة
امل�سنعة حتتوي  اللحوم  واأخواتها من  املرتديا 
على كميات عالية من النرتات وال�سوديوم واملواد 
احلافظة واملواد ال�سناعية. وميكن جلميع هذه 
املواد اأن تزيد خطر الإ�سابة بال�سرطان واأمرا�ض 

القلب وال�سكري.

هوت دوغ
اإجمال  املدخنة  واللحوم  دوغ(  )الهوت  يحتوي 
ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م���ن امل�����واد احل��اف��ظ��ة ال��ت��ي ت�سر 
من  ع��ال��ي��ة  ن�سبة  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ف��ه��ي  ب�سحتك، 
ال�������س���ودي���وم وال�����س��م��وم ال���ت���ي ت���زي���د م���ن خطر 

الإ�سابة بال�سرطان.

ال�سيب�س )رقائق البطاط�س(

حتتوي  ال�سيب�ض،  مثل  املقلية،  الأطعمة  جميع 
التي  “اأكرياميد”،  ت�سمى  خ��ط��رة  م���ادة  على 
القولون  ب�سرطانات  الإ���س��اب��ة  خطر  م��ن  ت��زي��د 
وال���ث���دي وال��ربو���س��ت��ات��ا وامل�����س��ت��ق��ي��م، ل���ذا جتنب 
رقائق البطاط�ض اأو قم بعمل وجبة �سحية منها 

يف املنزل.

اخلبز الأبي�س
اخلبز  ك�����ان  اإذا 
من  م�������س���ن���وع���ا 

الأبي�ض  ال��دق��ي��ق 
امل���ك���رر، ف��ه��ذا يعني 

اإىل جميع  اأن��ه يفتقر 
الأل�������ي�������اف ال���غ���ذائ���ي���ة 

والفيتامينات،  وامل��ع��ادن 
خملفات  هو  تتناوله  ما  واأن 

املواد  ببع�ض  امل��م��زوج��ة  احل��ب��وب 
ال��ك��ي��م��اوي��ة ال��ت��ي ت��ع��ط��ي اخل��ب��ز لونه 

الأبي�ض.

الوجبات ال�سريعة
تعترب الدهون غري امل�سبعة وال�سكر وامللح واملواد 

والأ�سباغ  ال�سناعية  واملواد  احلافظة 
الكيماوية  املواد  وغريها من 

الوجبات  حتتويها  التي 
م�سدرا  ال�����س��ري��ع��ة، 
مبر�ض  ل���اإ����س���اب���ة 
واأمرا�ض  ال�سكري 
ال���ق���ل���ب والأوع����ي����ة 
الدموية وال�سرطان 

وزيادة الوزن.

الع�سائر ال�سناعية
اإن كنت ت�سدق اأن عبوة الع�سري 
فاكهة  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ال�سناعية 
باملائة،   100 بن�سبة  طبيعية 
فقد خدعوك، فمعظم الع�سائر 
ال�سكر  قليلة  حتى  امل��ت��اج��ر،  يف 
ب���دون���ه، حت��ت��وي على  اأو  م��ن��ه��ا 
لإطالة  وحافظة  ملونة  م���واد 

مدة ال�ساحية.
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�ساهمت خدمة خرائط غوغل يف الك�سف عن العديد من املناطق 
من  العديد  حولها  حت��وم  التي  الأر����س،  كوكب  على  املخفية 

الأ�ساطري.
�سحيفة  ن�سرته  تقرير  يف  باربيريي  األبريتو  الكاتب  وق��ال 
اليوم  لنا  ُتقدم  التكنولوجيا  اإن  الإ�سبانية،  )لفانغوارديا( 
�سورة فوتوغرافية كاملة عن الكوكب، ومع ذلك، نوا�سل اختالق 
الأ�ساطري واخلرافات حول تلك القطع القليلة من الأر�س التي 

ل ميكن روؤيتها عرب غوغل �سريت فيو.

اأوردت جملة )كمبيوتر بيلد( اأن اليد التي ت�ستخدمها 
معللة  الإ���س��ب��ع،  ب�سمة  م��ا���س��ح  تنا�سب  ل  ال��ع��ادة  يف 
اأو  امل�ستخدمة ُعر�سة لات�ساخ  اليد  اأ�سابع  باأن  ذلك 

الإ�سابة،
اإلغاء  يتعذر  للما�سح، ومن ثم  ا�سطرابا  ي�سبب   مما 

القفل ب�سهولة و�سرعة.
على  بالعتماد  الأملانية  املجلة  تن�سح  ذل��ك  ولتجنب 
بالن�سبة  اليمنى  كاليد  امل�ستخدمة  غري  اليد  اأ�سابع 

لل�سخ�ض الأع�سر.
ول�سمان اإلغاء قفل الهاتف على نحو �سريع قد يكون 

من املفيد اأي�سا اإجراء م�سح �سوئي لاإ�سبع الواحد 
بروفايل  يف  منها  ك��ل  حفظ  ث��م  خمتلفة،  ح���الت  يف 
منف�سل، على �سبيل املثال عندما يكون الإ�سبع باردا 

اأو دافئا اأو جافا اأو رطبا اإىل حد ما.
اإ�سبع اآخر وفقا  كما ين�سح اخلرباء الأمل��ان بت�سجيل 

لهذا النمط.
نطاق  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ينبغي  ذل���ك  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة   
امل�ست�سعر بالهاتف الذكي نظيفا وخاليا من اخلدو�ض، 
مع مراعاة تنظيفه بانتظام با�ستخدام قطعة قما�ض 

ناعمة.

ن�سائح جتعل ما�سح الب�سمة 
يتعرف عليها

اأثارت الفزع من �سيطرة الروبوتات

 تطوير اآلت تاأكل وتتطور ومتوت
مت���ّك���ن ع��ل��م��اء م���ن ت��ط��وي��ر اآلت 
�سئيلة ميكنها اأن تاأكل وتنمو واأن 
احلقيقية  املخلوقات  مثل  تتطور 
ويف نهاية املطاف تتقدم يف ال�سن 
ومت����وت، مم��ا ج���دد امل���خ���اوف من 
و�سيطرتها  ال���روب���وت���ات  ن��ه��و���ض 
الفيلم  غ�����رار  ع��ل��ى  ال��ب�����س��ر  ع��ل��ى 
ال�سهري )تريمينيتور( )الفاين(.

ول تبدو هذه الآلة �سبيهة بالب�سر 
اأف���ام  �سل�سلة  يف  ظ��ه��رت  م��ث��ل��م��ا 
تريمينيتور، لكن م�ستوى التعقيد 
الذي بلغه العلماء يف تطويرها مل 

ُي�ساهد من قبل يف اأي روبوتات.
واأث����ارت اأن��ب��اء ه��ذا الب��ت��ك��ار، وهو 
لعلماء من جامعة كورنيل، اجلدل 
على الإنرتنت، حيث قارنه بع�سهم 
طّورت  ال��ت��ي  )�سكاينت(،  ب�سركة 
الروبوتات  ظ��ه��ور  خلف  التقنية 
)تريمينيتور(. اأف��ام  يف  القاتلة 

وهو  ل��و،  دان  للربوفي�سور  ووفقا 
كورنيل  ج��ام��ع��ة  اأح���ي���اء يف  ع���امل 
امل�سروع،  على  وع��م��ل  الأم��ريك��ي��ة 
ال��ت��ي ط��وروه��ا مبثل  الآلت  ف���اإن 

تعقيد كائن حي ب�سيط كالعفن.
وق���ال ل��و : ن��ح��ن ن��ع��ر���ض مفهوم 
باحلياة  ناب�سا  كليا  جديدا  م��ادة 
الغذائي  ال��ت��م��ث��ي��ل  ب���ق���وة  ي��ع��م��ل 
واأ�ساف:  ب��ه.  اخلا�سة  ال�سناعية 
ن�سنع  لكننا  حيا،  �سيئا  ن�سنع  مل 
م���واد اأك���رث ح��ي��وي��ة م��ن اأي وقت 

م�سى.
روبوتاتهم  وفريقه  ل��و  و)ي��رب��ي( 
م�ستخدمني مادة حيوية �سناعية 
ال���ن���ووي  احل���م�������ض  اإىل  ت�����س��ت��ن��د 
املادة  ه��ذه  ومت��ل��ك  اأي(.  اأن  )دي 
مبا  احل��ي��ة،  ال��ك��ائ��ن��ات  خ�سائ�ض 
التمثيل  ع��ل��ى  ق���درت���ه���ا  ذل����ك  يف 
وا�ستخدام  -ت���ول���ي���د  ال����غ����ذائ����ي 

الطاقة- والتجميع الذاتي.
ُت��رك��ت ل��وح��ده��ا، �سكلت  وع��ن��دم��ا 
اآلت ���س��غ��رية حت��رك��ت من  امل����ادة 
ت��ل��ق��اء ن��ف�����س��ه��ا، ومن����ت وت���ط���ّورت 
وا�ستهلكت املوارد وماتت يف نهاية 
حر�سوا  العلماء  اإن  حتى  املطاف، 
بع�ض الآلت على بع�سها بع�سا يف 

�سباقات تناف�سية.
بذاتها،  حية  لي�ست  الآلت  وه��ذه 
الكائنات  م��ث��ل  ت��ت�����س��رف  ول��ك��ن��ه��ا 
الطريق  متهد  اأن  وميكن  احلية، 
ل��روب��وت��ات ذات��ي��ة ال���س��ت��دام��ة اأو 
التكاثر، بح�سب ع�سو  ذاتية  اآلت 

الفريق �سوغو حمادة.
الإنرتنت  ع��ل��ى  معلقون  وو���س��ف 
مثل هذه الآلت باأنها “مرعبة”، 
وق�����ال اأح����ده����م ع��ل��ى ت���وي���رت هل 
�سكاينت  ت�سبح  اأن  كورنيل  تريد 
وكتب  ج��دا.  التالية؟ هذا خميف 
اآخر يقول اأمل ي�ساهد اأحد اأيا من 
�سن�سمح  هل  تريمينيتور؟  اأف��ام 

لهذا باأن يحدث حقا؟.
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فعلى مدار 15 �سنة، متكّنا من ا�ستك�ساف حتى اأكرث 
الزوايا البعيدة يف الكوكب بينما نحن جال�سون على 
املزيد واملزيد من بقاع  الأريكة، حيث ت�سّور غوغل 
الأر�ض يوميا. يف املقابل، هناك بع�ض املناطق التي 
اإذا مت البحث عنها يف غوغل  اإنه  اإذ  ي�سعب روؤيتها، 
م�سّوهة.  اأو  منّقطة  اأو  خمفية  تظهر  فيو  �سرتيت 
قواعد  الأم���اك���ن  ه���ذه  ت��ك��ون  احل�����الت،  ويف معظم 
ومن�ساآت ع�سكرية، اأو �سجونا تخ�سع لتدابري اأمنية 
ق�سوى، اأو حمطات لتوليد الطاقة، وجميع املن�ساآت 

التي لديها مفهوم �سري للغاية.
 

اأماكن غام�سة
عايل  ال��ن�����س��ط  ال�����س��ف��ق  ب��رن��ام��ج  اأن  ال��ك��ات��ب  واأورد 
اأف�سل مثال يف  “هارب”، هو  با�سم  املعروف  الرتدد 
ق��اع��دة ع�سكرية تقع  ع��ب��ارة ع��ن  ال�سياق. وه��و  ه��ذا 
الوليات  حكومة  قبل  من  تكييفها  وق��ع  األ�سكا  يف 
العلمي  املا�سي للبحث  القرن  ت�سعينيات  املتحدة يف 

يف الغاف اجلوي والغاف الأيوين.
جوية  حم��ط��ة   150 ح����وايل  اإن  ال��ب��ع�����ض  وي���ق���ول 
بغاز  ي�سمى  م��ا  لتوليد  ُت�ستخدم  بداخله  م��وج��ودة 
الكيمرتيل. ويعتقد البع�ض الآخر اأن بع�ض الزلزل 
اإنهم  وحتى  احلكومة،  قبل  هنا من  اأث��ريت من  قد 
املعدات  ه���ذه  ب��ا���س��ت��خ��دام  الأب��ي�����ض  ال��ب��ي��ت  يتهمون 
انبعاث  العقول من خال  الغام�سة لل�سيطرة على 

موجات الراديو القوية.
اإىل  ت�سيلي  دفعت  التي  الأ�سباب  اأن  الكاتب  واأو�سح 
اأن تطلب من غوغل اإيرث ت�سوي�ض منتزه تنتاو�سكو 
الوطني كانت اأكرث واقعية، حيث كانت تهدف اأ�سا�سا 
ال�سبب  فاإن  املقابل،  ال�سيادين. يف  تعقيد حياة  اإىل 

وراء اإخفاء املنطقة القريبة من احلفريات الأثرية 
يف بابل بالعراق غري معروف. وكما هي احلال دائما 
يف حالة ع��دم وج��ود معلومات، يتم اخ��رتاع روايات 
حتقيقات  اإج���راء  ب�سدد  اأن��ه��م  البع�ض  ي��وؤك��د  حيث 
للطبيعة  اخل���ارق���ة  ب���الأم���ور  ت�سمى  مب��ا  م��رت��ب��ط��ة 

وم�سادر الطاقة الروحانية.
���س��م��ايل رو�سيا  ب��ع�����ض اجل����زر يف  اأن  ال��ك��ات��ب  وذك����ر 
ثلجا،  ت��ك��ن  اأن��ه��ا مل  ت��ب��ني  ب��ي�����س��اء  م��غ��ط��اة بطبقة 
وهناك من يعتقد اأنها ت�ست�سيف حمطات رادار. ويف 
اإخفاء ق�سر مونتجويك يف بر�سلونة.  اإ�سبانيا، وقع 
ول يزال ح�سن اإيزابيل الثانية يف مينوركا مغطى، 

اآن���ا يف مدينة  �سانتا  ���س��اأن م��ط��ار م��روح��ي��ات  ���س��اأن��ه 
ل�ساحة بازا دي  بالن�سبة  �سيان  والأم��ر  كارتاخينا. 
املباين  وبع�ض  اأمل��ري��ة  مدينة  يف  ن��اران��خ��و���ض  ل��و���ض 

الع�سكرية يف مدريد.
بكني يف  املحرمة يف  املدينة  اأن  املثري لاهتمام  من 
اإي��رث غري حمظورة على الإط��اق، كما هو  غوغل 
ال�ساأن بالن�سبة للمنطقة 51 ال�سهرية التي يكفي اأن 

تبحث عن بحرية غروم يف نيفادا للعثور عليها.
يانغ  ب��ي��ون��غ  م��دي��ن��ة  اأ���س��ب��ح��ت   ،2013 �سنة  وم��ن��ذ 
جانب  اإىل  زاهية،  ب��األ��وان  اأي�سا  الأعلى  من  مرئية 
بقية كوريا ال�سمالية. واإجمال، كما قال اآرثر كونان 

دويل نقا عن �سريلوك هوملز، من اخلطاأ اأن نخلط 
بني الغريب والغام�ض.

 واأبرز الكاتب اأن بع�ض املدن التي كانت خمفية منذ 
اأ�سا�سا  اأ�سبحت مرئية، وهي  اإي��رث  عقود يف غوغل 
ال�سوفياتي،  الحت���اد  اأن�����س��اأه��ا  ال��ت��ي  املغلقة(  )امل���دن 
لت�سمية  اخ��ت�����س��ارا  )زات����و(  ا���س��م  عليها  يطلق  ال��ت��ي 
)الت�سكيات الإدارية الإقليمية املغلقة(. وقد غريت 
الحتاد  �سقوط  بعد  و�سعها  م��ن  امل��دن  م��ن  الكثري 
خمفية  منها  الكثري  ظلت  املقابل،  يف  ال�سوفياتي. 
م��ث��ل ف��ادي��ف��و���س��ت��وك، وم��ن��ه��ا ال��ت��ي ك��ان��ت خمفية 
متاما ولكن يقع حتديدها من خال رقم على غرار 
ل�سنوات  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اأوزاي��ور���س��ك احل��ال��ي��ة،  مدينة 
عديدة )املدينة 40(.اإن هذه الأماكن هي عبارة عن 
مدن ُبنيت يف وقت وجيز جدا لأغرا�ض ع�سكرية اأو 
بالبحث  مواقع خا�سة  اأو حول  مناطق حدودية  يف 
اأو تطوير ال�سناعة النووية. ويف كثري من احلالت، 
ظلت هذه الأماكن م�ستبعدة من اأي خريطة حتى ل 
تتعر�ض للهجوم يف حالت اندلع نزاعات م�سلحة. 
�سجات  يف  ُي�سجلوا  مل  املناطق  ه��ذه  �سكان  اأن  كما 
املن�ساآت  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  امل��ي��اد.واأ���س��ار  اأو  الإق��ام��ة 
النووية ت�سببت يف تلويث الأرا�سي والأنهار والهواء 
وال��ب��ح��ريات، ورغ���م ك��رثة احل����وادث مل يتم اإجاء 
اأخرى  اأي�سا مدن مغلقة يف بلدان  ال�سكان. ويوجد 
اأثناء  تاأ�س�ست خا�سة  املتحدة،  الوليات  مبا يف ذلك 
م�سروع مانهاتن، واليوم مل يتبق الكثري منها. ومن 
ب��ني ه���ذه امل����دن، واح����دة بنيت م��ن ق��ب��ل ال�����س��ني يف 
�سحراء جوبي وت�سمى املنطقة 404، ورمبا يوجد 
ع�سرات املدن الأخرى يف رو�سيا، بالإ�سافة اإىل 44 

منطقة مت الك�سف عنها بالفعل.

بعد اكت�ساف اكرث الزوايا البعيدة يف الكوكب

األغاز واأ�ساطري خفية يف خرائط غوغل

مالكو هذه الهواتف يحرمون من 
ا�ستخدام وات�ساب نهاية العام

�ستتوقف �سركة وات�ساب اململوكة لفي�سبوك عن دعم اأنظمة ت�سغيل ويندوز 
على الهواتف الذكية اعتبارا من نهاية العام احلايل.

ويتوافق بيان وات�ساب مع قرار ميكرو�سوفت باإنهاء الدعم لأجهزة ويندوز 
اأنها  ال�سركة الأمريكية  اأعلنت  القادم، حيث  10 يف دي�سمرب-كانون الأول 
�ست�ستمر يف توفري حتديثات الأمان والربامج حتى نهاية 2019 لنظامها 
لاإ�سدارات  حتديثات  اأي  ت�سدر  ل��ن  لكنها  امل��ح��م��ول،  للهاتف  الأ���س��ا���س��ي 

الرئي�سية.
تطبيق  ا�ستخدام  م��ن  الذكية  ال��ه��وات��ف  مالكي  م��ن  امل��اي��ني  يتمكن  ول��ن 
اآيفون  هواتف  من  لعدد  دعمها  �ستلغي  اأنها  اأعلنت  ال�سركة  لأن  وات�ساب 

واأندرويد القدمية بحلول 1 فرباير/�سباط 2020.
و�سيحرم امل�ستخدمون الذين ل يزالون ميتلكون اأجهزة هواتف ذكية قدمية 

من ا�ستخدام وات�ساب، لأن ال�سركة تقوم بتحديثات جديدة.
الذكية:  الهواتف  لأجهزة  دعمها  �سابق  وق��ت  يف  اأنهت  قد  وات�ساب  وكانت 
نوكيا �سيمبيان اأ�ض 60، اأ�ض 40، نظام ت�سغيل باكبريي، باكبريي 10.
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ه�سم  عملية  ت�سهل  اأن  �ساأنها  من  كيميائية  مواد  ويفرز  الربوتينات،  وت�سنيع  ال�سموم  باإزالة  الكبد  يقوم 
الطعام.. ولكن ما اأعرا�س حدوث تليف يف الكبد؟

حينما يتلف الكبد، فاإنه ُير�سل اإ�سارات معينة، وذلك وفقا لتقرير ن�سره موقع )�سانتي بلو�س( الفرن�سي.
واأ�ساف املوقع اأن من املمكن اأن يعاين الفرد من م�ساكل خطرية قد توؤدي حتى اإىل املوت اإذا ما اأ�سيب هذا 
يف  م�ساكل  لوجود  تنبهك  اأن  �ساأنها  من  التي  املوؤ�سرات  من  جملة  وهناك  وظيفي.  بخلل  اأو  باملر�س  الع�سو 

الكبد. لذلك، ل تردد يف ا�ست�سارة الطبيب اإذا �سعرت بوجود خطب ما.

املربر غري  املزمن  التعب   -  1
للح�سول على  دائمة  باأنك بحاجة  �سعرت  ما  اإذا 
ي��دل على وج��ود �سموم  ال��راح��ة، فهذا  ق�سط م��ن 

داخل ج�سمك ل ي�ستطيع الكبد التخل�ض منها.

ال�سهية  فقدان   -  2
عندما ل ُيه�سم الطعام ب�سكل �سحيح، قد تفقد 
���س��ه��ي��ت��ك مم���ا ���س��ي��ن��ت��ج ع��ن��ه خ�����س��ارة ال��ك��ث��ري من 

الوزن.

املعدة ا�سطرابات   -  3
من  يعدان  والقيء  الغثيان 
�سيوعا  الأك����رث  الأع���را����ض 
الرغم  وعلى  الكبد.  لتلف 
م��ن اإم��ك��ان��ي��ة امل��ع��ان��اة منها 
الن�سفي  ال�سداع  حالة  يف 
اأو  اأو احلمل  ال��دوار  اأو 
الغذائي،  ال��ت�����س��م��م 
ا�ستمرت  اإذا  فاإنها 
ف������������رتة ط����وي����ل����ة 
اأن  ي���ع���ن���ي  ف�����ه�����ذا 
ال���ك���ب���د ي���ع���اين من 
التلف واأنه غري قادر 
ع���ل���ى ال��ت��خ��ل�����ض من 

ال�سموم.

م�����س��اك��ل   -  4
اله�سم

باأن  املوقع  اأف��اد 
ُينتج  ال���ك���ب���د 
ُع���������������س�������ارة 
امل������������������رارة 
ال�����ت�����ي 

وعند  الطعام،  ه�سم  على  ت�ساعد  اأن  �ساأنها  م��ن 
امل����رء بُع�سر  اأن ي�����س��اب  ت��ل��ف ه���ذا ال��ع�����س��و مي��ك��ن 
اله�سم اأو الإ�سهال اأو متازمة القولون الع�سبي 

اأو الإم�ساك اأو عدم حتمل الأطعمة الدهنية.

البول لون  تغري   -  5
ارتفاع م�ستويات البيلريوبني ميكن اأن يوؤدي اإىل 
من  �سُي�سبح  الكبد  تلف  فعند  ال��ب��ول،  ل��ون  تغري 
الكميات  على  الق�ساء  الع�سو  ه��ذا  على  ال�سعب 
الزائدة من البيلريوبني، لذلك �ست�سطلع الكلى 

بهذه املهمة.

الرباز لون  تغري   -  6
�سيوؤدي  امل��رارة  ُع�سارة  نق�ض  اأن  اإىل  املوقع  اأ�سار 
اإىل تغري لون الرباز. فاإذا ما ظل لونه اأ�سبه بلون 
الطني اأو اأ�سفر باهتا اأو رماديا لفرتة طويلة من 

الزمن، فمن املرجح اأن الكبد ُم�ساب.

الريقان  -  7
الإ�سابة  ال���دم،  يف  البيلريوبني  ارت��ف��اع  ع��ن  ينتج 
مبر�ض الريقان الذي يظهر يف العينني واأطراف 
الأ���س��اب��ع وال��ل�����س��ان واجل���ل���د. ويف احل��ق��ي��ق��ة، من 
املمكن اأن ت�سري هذه احلالة اإىل وجود م�ساكل يف 

املرارة اأو البنكريا�ض. 

البطن اآلم   -  8
ال�سعور بت�سنجات اأو اآلم بالإ�سافة اإىل الإح�سا�ض 
بانتفاخ البطن، قد يكون مبثابة موؤ�سر على تلف 

الكبد.

املاء احتبا�س   -  9
يكون  ق��د  ال�سوائل  احتبا�ض  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
عن  ف�سا  الكلى،  يف  م�سكلة  وج��ود  على  موؤ�سرا 
الإ�سابة باأمرا�ض اجلهاز اللمفاوي وف�سل القلب 
واختال التوازن الهرموين، فاإنه قد يكون كذلك 

اأحد عوار�ض تلف الكبد.

احلكة  -  10
ال��ك��ب��د ال��ت��ال��ف ي��وؤث��ر ع��ل��ى اجل��ل��د وي��ج��ع��ل��ه اأكرث 
ح�سا�سية، وكنتيجة لذلك قد ي�ساب املرء باحلكة 
عروقه  ت�سبح  اأو  ج�سمه  على  الكدمات  تظهر  اأو 

بارزة ومرئية.

الأمعاء نزيف   -  11
غالبا ما يرتبط النزيف املعوي بتلف الكبد. 

ول��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �سحة ك��ب��دك ي��ج��ب ات��ب��اع نظام 
بانتظام،  ب��دين  ن�ساط  وممار�سة  �سحي،  غ��ذائ��ي 
وعدم تناول الأدوية اأو حتى اخللطات الع�سبية اإل 

بعد ا�ست�سارة الطبيب.

مهمته اإزالة ال�سموم وت�سنيع الربوتينات

 تليف الكبد.. 11 عالمة  تدل على ال�سابة به

اأوق���ف���ت اإح�����دى ال�����س��رك��ات ال���دوائ���ي���ة ال���ك���ربي جتربتني 
األ��زه��امي��ر، وهو  عامليتني؛ لخ��ت��ب��ار ع��اج ج��دي��د مل��ر���ض 
بالعاج  �سابقة  مرحلة  يف  البع�ض  و�سفه  ال��ذي  ال��ع��اج 
على  املثرية  النقا�سات  من  الكثري  حوله  وث��ارت  ال��واع��د، 
و�سفته  ال��ذي  الأم���ر  املا�سية،  وال�سهور  الأ�سابيع  م��دى 
للعلماء،  باأنه مبثابة �سربة  العامل  الإع��ام حول  و�سائل 
التنك�سي غري  ل��ل��م��ر���ض  ع��اج��ات  ع��ن  ي��ب��ح��ث��ون  ال��ذي��ن 

القابل لل�سفاء.
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ف��ون��ات��و���ض،  مي�سيل  وق����ال 
Biogen يف بيانه الأخري: )توؤكد هذه الأخبار املخيبة 
لاآمال تعقيد عاج مر�ض األزهامير واحلاجة اإىل زيادة 
اإنها  ال�سركة  وقالت  الأع�����س��اب(،  علم  يف  املعرفة  تطوير 
قررت اإنهاء التجارب بعد اأن اأكدت جلنة م�ستقلة ملراقبة 
ال��دواء فائدة  اأن يقدم هذا  اأن��ه من غري املرجح  البيانات 

ملر�سى األزهامير.
التدهور  م��ع��دل  اإب��ط��اء  ي�ستهدف  امل��رت��ق��ب  ال����دواء  وك���ان 
ل���دى الأ���س��خ��ا���ض امل�سابني  ال��وظ��ائ��ف  امل���ع���ريف و���س��ع��ف 
مبر�ض األزهامير اخلفيف، من خال اإزالة الأميلويد من 
املرتبط  الرتاجع  ي�سهم يف  ال��ذي  الربوتني  وهو  الدماغ، 
األ��زه��امي��ر ع��ن ط��ري��ق تكوين لويحات ل��زج��ة يف  مب��ر���ض 
املخ، ما قد يعر�ض اخلايا الع�سبية للخطر، ويوؤدي اإىل 

اخلرف وفقدان الذاكرة.
ويف �سياق م��واٍز، كانت درا�سة ملجموعة علماء من جامعة 
�سابق عن  املتحدة، قد حتدثت يف وقت  باململكة  كامربدج 
التي  ال�سامة  اجل�سيمات  ملكافحة  ج��دي��دة  ا�سرتاتيجية 
وبح�سب  األزهامير،  مر�سى  ب�سبب  الدماغ؛  خايا  تدمر 
ما ذكر موقعinfobae  الإ�سباين - يف تقرير ترجمته 
نهج  على  ترتكز  اجلديدة  ال�سرتاتيجية  فاإن   - )عاجل( 
مبتكر مت تطويره يف ال�سنوات الع�سر املا�سية، ما ي�ساعد 
ع��ل��ى اك��ت�����س��اف اأدوي������ة ج���دي���دة لأم���را����ض اخل�����رف، مثل 

األزهامير.
الدرا�سة:  يف  الباحثني  كبري  فيندر�سكولو،  مي�سيل  وقال 
)هذه هي املرة الأوىل التي نقرتح فيها طريقة منهجية 
والتي مت حتديدها  اخل��رف(،  اأم��را���ض  م�سببات  ملهاجمة 
الربوتينات،  م��ن  �سغرية  جم��م��وع��ات  اأن��ه��ا  على  م��وؤخ��ًرا 
املعروفة با�سم )oligomers(، واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن 
هذه الربوتينات هي امل�سوؤولة عادة عن عمليات الت�سال 
األزهامير  اأنه عندما ُي�ساب �سخ�ض مبر�ض  اإل  الع�سبي، 
جمموعات  وت�����س��ك��ل  م��ت��م��ردة،  ال��ربوت��ي��ن��ات  ه���ذه  ت�سبح 

مهاجمة وتقتل اخلايا الع�سبية ال�سليمة.
وفًقا للدرا�سة؛ فاإن تلك الربوتينات حتتاج بنية حمددة؛ 
لتعمل ب�سكل �سحيح، وعندما تف�سل هذه العملية، ترتاكم 
اأن ت�سكل روا�سب خطرية  كتل حول تلك اخللية، وميكن 

اأن  )فيندر�سكولو(  واأو�سح  باخلرف،  الإ�سابة  اإىل  ت��وؤدي 
الربوتينات امل�سابة ت�سكل كتًا ت�سمى )لويحات( ترتاكم 

بني اخلايا الع�سبية، 
املخ  يفقد  وبالتايل  �سحيح،  ب�سكل  احل��رك��ة  م��ن  تعوقها 
القدرة على التخل�ض من هذه الروا�سب اخلطرة مع تقدم 

العمر؛ ما ي�سبب اأمرا�ض اخلرف.
األزهامير  اأب��ح��اث  مركز  مدير  ري��ن��ول��دز(،  )ديفيد  وق��ال 

اأ�ساليب مثل  ال�سروري تطوير  املتحدة: )من  اململكة  يف 
يف  للم�ساعدة  ال��درا���س��ة؛  يف  عنها  الك�سف  مت  ال��ت��ي  تلك 
اكت�ساف عقاقري ت�سرع عاجات مر�سى األزهامير(، ووفق 

اخلرباء؛
اأدوية  اأم��ام تطوير  الباب  الدرا�سة تفتح  نتائج هذه  ف��اإن   
جديدة لعاج مر�ض األزهامير، والذي يعاين منه قرابة 

العامل. اأنحاء  جميع  يف  �سخ�ض  مليون   44

بعد نتائج خميبة.. وقف جتارب مثرية لعالج  األزهامير

الكولي�سرتول املنخف�ض ي�سيب 
الن�ساء بـال�سكتة الدماغية 

حذرت درا�سة اأمريكية حديثة من اأن امل�ستويات املنخف�سة من الكولي�سرتول 
ال�سيء قد توؤدي اإىل زيادة خطر ال�سكتة الدماغية عند الن�ساء. 

جديد  بحث  وجد   ، الطبي   )medicalnewstoday( ملوقع  ووفقا 
 ، بو�سطن  يف  ه��ارف��ارد  بجامعة  ال��ط��ب  كلية  يف  بريجهام  م�ست�سفى  م��ن 
100 ملغ /  اأقل من   LDL الن�ساء ذوات م�ستويات  اأن   ، ما�سات�سو�ست�ض 

دي�سلرت قد يكن اأكرث عر�سة خلطر ال�سكتة الدماغية النزفية. 
عاجه  ي�سعب  الدماغية  ال�سكتة  من  النوع  ه��ذا  اأن  الدرا�سة  واأو�سحت 
وبالتايل فهو اأكرث خطورة على ال�سخ�ض الذي يعاين منه. وقالت موؤلفة 
الدرا�سة باميا ري�ست من م�ست�سفى بريجهام : اإن ا�سرتاتيجيات خف�ض 
النظام الغذائي  ، مثل تعديل  الكولي�سرتول والدهون الثاثية  م�ستويات 
وا�سع  نطاق  على  ت�ستخدم   ، للكولي�سرتول  املخف�سة  العقاقري  تناول  اأو 
للوقاية من اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية ، م�ستدركة : ولكن اأظهرت 
درا�ستنا الكبرية اأنه عند الن�ساء ، قد حتمل امل�ستويات املنخف�سة جًدا بع�ض 
لل�سكتة  اأعلى  خماطر  بالفعل  لديهن  الن�ساء  اإىل  م�سرية  ا  اأي�سً املخاطر 

الدماغية اأكرث من الرجال.
 يف هذه الدرا�سة ، در�ض الباحثون بيانات 27.937 امراأة ترتاوح اأعمارهن 
بني35 و 45 عاًما ، و�سملت البيانات قيا�سات الكولي�سرتول LDL لكل 
وم�ستويات   ،  )HDL( الكثافة  عايل  الدهني  والكولي�سرتول   ، م�ساركة 
الدهون الثاثية يف بداية الدرا�سة. ونظرت ري�ست وفريقها البحثي يف كل 
من هذه البيانات وال�سجات الطبية للم�ساركات على مدى فرتة متابعة 

املتو�سط.  يف  �سنة   19
ووجد اأع�ساء الفريق البحثي اأنه خال هذا الوقت ، تعر�ست 137 امراأة 
جللطة دماغية. واأ�ساروا اإىل اأن ت�سعة )اأو 0.8 يف املائة( من الن�ساء البالغ 
ملغ   70 تبلغ   LDL م�ستويات  لديهن  ال��ائ��ي  ام���راأة   1069 ع��دده��ن 
الوعائية  القلبية  الأح��داث  النوع من  ، عانني من هذا  اأقل  اأو  / دي�سيلرت 
10067 ام���راأة مع  0.4 يف امل��ائ��ة( م��ن  40 )اأو  اأث��ر على  اأن��ه  ، يف ح��ني 
دل.   / ملغ   130  100  100- بن�سبة  ال�سار  الكولي�سرتول  م�ستويات 
الكولي�سرتول  اأدنى م�ستويات  الن�ساء ذوات  اأن  اإىل  البحثي  الفريق  خل�ض 
املنخف�ض الكثافة )LDL( كن اأكرث عر�سة مرتني )2.2 مرة( لاإ�سابة 
ب�سكتة دم��اغ��ي��ة ن��زول��ي��ة م��ث��ل ال���ات���ي ل��دي��ه��ن م�����س��ت��وي��ات م��رت��ف��ع��ة من 
الكولي�سرتول LDL. وخل�ض الفريق كذلك اإىل اأن الن�ساء الائي لديهن 
دماغية  ب�سكتة  ال�سابة  خطر  لديهن  الثاثية  الدهون  م�ستويات  اأدن��ى 
الدهون  اأعلى م�ستويات  الائي لديهن  الن�ساء  ال�سعف عن  تزيد مبقدار 

الثاثية.
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خبريات التجميل ، طريقة ب�سيطة لعمل �سابون الكركم فى املنزل للحفاظ على ن�سارة وجمال الب�سرة.
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فوائد بذور الكتان لل�سعر تعرف على اأهمها:
ي بفيتامني  غنًيا  م�سدًرا   1-

تعترب بذور الكتان غنية جًدا بفيتامني ي، وهو الفيتامني 
���ا، وذل�����ك ب�سبب  ال�������س���روري ل��ت��ع��زي��ز من���و ال�����س��ع��ر اأي�������سً
وفروة  ال�سعر  حتمي  التي  لاأك�سدة  امل�����س��ادة  خ�سائ�سه 

الراأ�ض من ال�سرر.
بالتايل، ت�ساعد بذور الكتان يف حت�سني ال�سعريات الدموية 
ا  اأي�سً ال��دم خالها، وتقلل  الراأ�ض وتعزيز تدفق  ف��روة  يف 

من ظهور ال�سيب اأو ال�سعر الأبي�ض.

الزيوت افراز  من  تقلل   2-
درجة  ت��وازن  حتقيق  يف  امل�ساعدة  على  الكتان  ب��ذور  تعمل 
احلمو�سة واف���راز ال��زي��وت يف ف��روة ال��راأ���ض، وه��ي عوامل 

اأ�سا�سية يف منو ال�سعر ب�سكل �سحي.
والتقليل من  الراأ�ض  ف��روة  تنعيم  ت�ساهم يف  الكتان  ب��ذور 
افراز الزيوت من الغدد املوجودة هناك، الأمر الذي ي�ساهم 

يف افراز الكمية املنا�سبة لنمو ال�سعر فقط.

ال�سعر تغذي   3-
العالية، فهي ل  الغذائية  القيم  الكثري من  الكتان  لبذور 
تعد م�سدًرا لفيتامني ي فقط، بل اأنها غنية بالأوميغا 3 

ا. اأي�سً
الأوميغا 3 عبارة عن اأحما�ض دهنية �سرورية لنمو ال�سعر 
وتغذيته، مما ي�سبب يف تقويتهوحمايته من التلف وزيادة 

مرونته.

لل�سعر بل�سًما   4-
تنعيمه  يف  ي�ساهم  لل�سعر  الكتان  ب���ذور  ا�ستخدام  اأن  اأي 
و�سهولة ت�سفيفه، وذلك عن طريق ترطيبه والتقليل من 

امل�ساكل التي قد ت�سيبه مثل تق�سفه وتك�سره.

الراأ�س فروة  تنعيم   5-
اإن كنت ترغب يف احل�سول على �سعر �سحي، من ال�سروري 
ا، وهذا ما تقوم به بذور الكتان  العناية بفروة الراأ�ض اأي�سً

حتديًدا.
ا�ستخدام بذور الكتان ب�سكل منتظم يحمي فروة الراأ�ض من 

الإ�سابة بالعديد من امل�ساكل ال�سحية املختلفة، اأهمها:
ال�سعر • ت�ساقط 

الراأ�ض فروة  • �سدفية 
ال�سعر. • ق�سرة 

طرق ا�ستخدام بذور الكتان لل�سعر
بعد اأن تعرفت على فوائد بذور الكتان لل�سعر، من املهم اأن 

تتعرف على طريقة ا�ستخدامها:

الكتان بذور  زيت   1-
ت�ساعد  الكتان  ب��ذور  زيت  ا�ستخدام  الناجمة عن  احل��رارة 
مما  ال��راأ���ض،  وف���روة  ال�سعر  يف  اأك��رث  والتغلغل  التعمق  يف 

ميدهما باملغذيات ال�سرورية.
اأنت بحاجة اإىل ملعقتني كبريتني من زيت بذور الكتان، 

ثم قم بتطبيق اخلطوات التالية:
دافًئا ي�سبح  حتى  اأي  ثواٍن،  لعدة  الزيت  • �سخن 

15 دقيقة ثم  الزيت ملدة  با�ستخدام  الراأ�ض  • دلك فروة 
ا قم بو�سع زيت بذور الكتان على ال�سعر اأي�سً

• غطي �سعرك وراأ�سك بقبعة ال�ستحمام ملدة 30 دقيقة 
تقريًبا

ل  �سامبو  با�ستخدام  ج��ي��ًدا  ذل��ك  بعد  �سعرك  اغ�سل   •
يحتوي على الكربيت.

الكتان  بذور  جيل   2-
يعزز جيل بذور ال�سعر من منوه ويحافظ على �سحته.

الكتان،  ب��ذور  اإىل ربع كوب من  اأن��ت بحاجة  املا�سك،  لهذا 
كوبان من املاء املفلرت وملعقة كبرية من ع�سري الليمون.

لتح�سريه عليك:
املحلول  ي���ب���داأ  ح��ت��ى  ال��ك��ت��ان  وب�����ذور  امل����اء  ب��غ��ل��ي  • ق���م 

بالتما�سك
النار  اطفي  ثم  وحرك،  الليمون  ع�سري  ملعقة  • ا�سف 

بعد اأن حت�سل على اجليل.
كل  ا�ستخدمه  ثم  الوقت،  لبع�ض  ي��ربد  اجليل  ات��رك   •

�سباح.
النظام  الكتان �سمن  بذور  ب��اإدراج  ا  اأي�سً نن�سحك  بالطبع 
ال�سحية  ف���وائ���ده  ب�سبب  وذل����ك  ب���ك،  اخل��ا���ض  ال��غ��ذائ��ي 

العديدة.

م�سدر غني بالفيتامينات

فوائد بذور الكتان لل�سعر وكيفية ا�ستخدامها

املكونات:
تكون  اأن  يجب  ول��ك��ن  ال��زي��ت��ون،  زي��ت  م��ن  م�سنوعة  �سابونة  ج���رام   100

ال�سابونة مب�سورة ب�سرا ناعما
ربطة البقدون�ض

ملعقة طعام كبرية واحدة �سائل اجلل�سرين
ثاثة ماعق طعام كبرية كركم

ملعقة طعام كبرية ماء ورد
ملعقة طعام كبرية زيت لوز

الطريقة:
ن�سعي البقدون�ض يف وعاء على النار 

ثاثة  ل����ه  ون�����س��ي��ف 

اأكواب من املاء، ثم نغلق الوعاء جيدا، ونرتكه ليغلي حتى ينتج ما ي�ساوي كوبا 
منزج  بعدها  ج��ي��دا،  اخلليط  بت�سفية  نقوم  ث��م  البقدون�ض  مغلي  م��ن  �سغريا 
حتى  با�ستمرار  ونقلب  هادئة،  نار  على  البقدون�ض  مغلي  مع  املب�سور  ال�سابون 
نتاأكد اأن اخلليط قد ذاب ب�سكل كلي، ثم ن�سيف زيت اللوز واجلل�سرين ون�ستمر 
بالتقليب، ثم ن�سيف ماء الورد والكركم ول نتوقف عن التقليب حتى ينتج لنا 
�سائا ثقيا غليظ القوام، ون�ستمر اأي�سا يف التقليب قرابة الدقيقتني، بعدها 
نطفئ النار ونرتك اخلليط يربد قليا ثم ن�سكبه يف القوالب اخلا�سة ب�سناعة 
من  م�سنوعة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ال�����س��اب��ون 
البا�ستيك  اأو  ال�سليكون 
ال�������������������ذي ي����ت����ح����م����ل 
احل�������������رارة، ون����رتك����ه 
لي�سبح  متاما  يجمد 
جاهز لا�ستخدام بعد 
ي�ستخدم  حيث  ذل���ك، 
مرتني  الوجه  لغ�سيل 

يوميا.

ا�سنعى �سابون الكركم يف املنزل 
لن�سارة ب�سرتك واحلفاظ على جمالها

تعريف علي فوائد املوز املذهلة للب�سرة
وهو  بتناولها،  وال�سغار  الكبار  يرغب  التي  ال�سهية  الفواكه  املوز من  ُيعد   
يف نف�ض الوقت م�سدر هام للكثري من الفيتامينات واملعادن ويف مقدمتها 

البوتا�سيوم ال�سروري ل�سحة القلب.
العديد من و�سفات  املوز يف  ا�ستخدام  الغذائية، ميكن  واإىل جانب فوائده 

بح�سب  اأه��م��ه��ا،  ه��ي  وه���ذه  ب��ال��ب�����س��رة،  وال��ع��ن��اي��ة  التجميل 
�سحيفة "تاميز اأوف اإنديا":

- مرطب طبيعي
اأن  وميكن  بالبوتا�سيوم  غنية  فاكهة  امل��وز 

اهر�سي  لب�سرتك.  رائ��ع��اً  م��رط��ب��اً  ي��ك��ون 
على  كقناع  وا�ستخدميها  م��وزة  ن�سف 

وج���ه���ك، وات���رك���ه ل��ب�����س��ع دق���ائ���ق ثم 
اغ�سليه باملاء البارد.

- مكافحة حب ال�سباب
امل�سادة  بالعنا�سر  غنية  امل��وز  ق�سور 
العجائب  تفعل  اأن  وميكنها  لاأك�سدة 
لب�سرتك. لعاج حب ال�سباب، ميكنك 

فرك اجلزء الداخلي من الق�سرة 
امل�سابة  املنطقة  ع��ل��ى 

لونها  يتحول  حتى 
حيث  البني،  اإىل 

اأن الق�سور غنية 
بالفيتامينات 

تقلل  ال��ت��ي 

اللتهاب وحتارب حب ال�سباب.

- عالج العيون املنتفخة
يو�سع هري�ض املوز على املنطقة امل�سابة من 10 اإىل 15 دقيقة قبل �سطفها 
اجللد،  حت��ت  ال��زائ��د  ال�سائل  �سحب  على  ي�ساعد  ف��ه��ذا  ال��ب��ارد،  ب��امل��اء 

وميكنك اأي�ساً ا�ستخدام ق�سرة املوز لتقليل انتفاخات العينني.

- مق�سر للب�سرة
تهر�سي  اأن  ميكنك  ح�سا�سة،  ب�سرة  لديك  ك��ان  اإذا 
ال�����س��ك��ر البني،  اإ����س���اف���ة  امل�����وز م���ع  ال��ق��ل��ي��ل م���ن 
وا�ستخدمي املزيج على ج�سمك لتق�سري اخلايا 

امليتة والتخّل�ض منها.

- قناع لل�سعر اجلاف
اإذا كان �سعرك جافاً، فيمكنك ا�ستخدام املوز كعاج 
لهذه امل�سكلة. تهر�ض موزة اأو اثنتان وُت�ساف ملعقة 
 15 مل���دة  ُي��و���س��ع  ق��ن��اع  ع��ل��ى  للح�سول  الع�سل  م��ن 

دقيقة ثم ي�سطف باملاء البارد.

ال�سحية،  الفوائد  من  العديد  الكتان  لبذور 
ولكن هل تعلم اأن بذور الكتان لل�سعر من اأهم 

هذه الفوائد؟ تعرف على التفا�سيل الآن.
تعاين الكثري من الن�ساء والرجال من م�ساكل 
ال�سعر، و يحاولوا اللجوء للعديد من العالجات 
لل�سعر  الكتان  بذور  فوائد  هي  فما  املختلفة، 

حتديًدا وكيف ميكن ا�ستخدامها؟
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• ما الدافع الذي جعلك تدخل جتربة فيلمك اجلديد 
"املمر"؟

- الدافع كان �سخ�سيا بالدرجة الأوىل، ومل تكن خلفه 
مل  فيلم  فهو  البع�ض،  اأث��اره  كما  خارجية،  موؤثرات  اأي 
وافقت  وق��د  الإط���اق،  على  لرف�سه  تكن هناك فر�سة 
لن  فيلم  فهو  العمل،  وطاقم  الق�سة  معرفة  ف��ور  عليه 
يتكرر يف العمر، وخطاأ كبري ل يغتفر يف حال التفريط 
ب���ه، ف��ه��و ه���دف وح���ل���م، وك��ن��ت اأن����ا وزم���ائ���ي م���ن اأول 

املرحبني والداعمني للفيلم من بدايته.
املنتج ه�سام عبداخلالق يف هذا  التعاقد مع  • ماذا عن 

الفيلم ال�سخم؟
عبداخلالق  ل��ل��م��ن��ت��ج  ن���دي���ن   -

ك���ب���ري يف خ������روج هذا  ب��ف�����س��ل 
الفيلم للنور، ودخوله مغامرة 
ك���ب���رية ل��ل��غ��اي��ة ه���ي الأق�����وى 
فكل  احلالية،  الفرتة  خ��ال 
املنتجني مبجرد �سماع عبارة 

ين�سرفون  حربي"  "فيلم 
ع���ن م��ث��ل ت��ل��ك الأع���م���ال، 

وب������ح�������������س������ب������ة 
ب�سيطة 

اأربعة  اأو  ثاثة  لإن��ت��اج  الأم����وال  ه��ذه  ي��وف��رون  للغاية، 
اأعمال �سينمائية كبرية، وتكون خماطرتهم اأقل بكثري، 
اإل اأن الفيلم نبع من دافع �سخ�سي، فكان يريد تقدمي 
املهمة يف  الفرتة  �سينمائي عن هذه  اأي عمل  اأو  الفيلم 
ت��اري��خ م�����س��ر، واأوّج�����ه ل��ه ك��ل ال�سكر م���رة اأخ����رى على 

امل�ساركة، و�سعيد بهذه التجربة معه.
كيف  احلربية...  الأف��ام  اإنتاج  عن  م�سر  انقطعت   •
ت����رى ه����ذا ال���ت���ح���دي، وم����ا ال�����ذي ����س���راه ع��ل��ى �سا�سة 

ال�سينما؟
الطويل  ال��زم��ن��ي  ال���ف���ارق  ف��ك��رة   -

ج�����ع�����ل�����ت 

هناك املزيد من التطور والتقدم على م�ستوى تكنيكات 
تنفذ  الأع���م���ال  ك��ان��ت  ف��ق��دمي��ا  واجل��راف��ي��ك،  الت�سوير 
ب�����س��ور اأق����ل يف الإم���ك���ان���ات وال��ت��ك��ل��ف��ة، وم���ن ال��ظ��ل��م اأن 
نقارنهم بالوقت احلايل، فما قدموه قدميا كان اإجنازا، 
وامل�ساهد حاليا اأ�سبح ذكيا، فمن خال �سبكة الإنرتنت 
بها،  التطور  وم��دى  هوليوود  اأف��ام  ي��رى  اأن  ي�ستطيع 
مبعايري  بفيلم  اإل  ير�سى  ل  امل�����س��ري  امل�ساهد  والآن 
والختاف  ال�سابق،  عن  املعايري  كل  يف  واأع��ل��ى  عالية، 
هنا لي�ض على م�ستوى التقنيات فقط، بل على م�ستوى 

التفا�سيل واملعلومات.
• تقع الأفام احلربية وال�سرطية يف بع�ض الأخطاء.. 
لكن لحظنا ا�ستعدادات خا�سة يف هذا الفيلم، حدثنا 

عنها؟
- ب��ال��ف��ع��ل ه���ذا ال��ف��ي��ل��م خم��ت��ل��ف مت��ام��ا ع���ن ك���ل ما 
ُق��دم، فكانت لنا روؤي��ة يف اأن نظهر للجمهور كما لو 
�سباط  اأدوار  ممثلي  ول�سنا  باجلي�ض،  �سباطا  كنا 
ورجال  امل�سلحة  ال��ق��وات  ل��رج��ال  واأق����دم  ب��اجل��ي�����ض، 
من  لنا  قدموه  ما  كل  على  ال�سكر  ال�ساعقة 
دعم وتدريب، حتى خرجت الأدوار 
اإحدى  فدخلنا  ال�سكل،  ب��ه��ذا 
امل�سلحة  ال���ق���وات  وح������دات 
على  وتدربنا  الر�سمية، 
باجلي�ض  ����س���ب���اط  ي����د 
امل�������س���ري ب���داي���ة من 
التعامل مع ال�سباط 
وال�ساح  واجل����ن����ود 
الع�سكري،  وال��ف��ك��ر 
وخ��ال ه��ذه الفرتة 
اأ������س�����ب�����ح�����ن�����ا ف���ع���ا 
باجلي�ض  ����س���ب���اط���ا 
م������ن ح����ي����ث ال����دق����ة 

واللتزام.
• ماذا عن ال�سعوبات 

التي واجهتكم؟
م����ل����يء  ال�����ف�����ي�����ل�����م   -
مقارنة  ب��ال�����س��ع��وب��ات 
لكن  الأخ�����������رى،  ب������الأف������ام 
ي��ري��د حتقيق ه���دف فلن  م��ن 
ال�سعوبات،  ه��ذه  اإىل  يلتفت 
بل يعتربها دافعا له، ولذلك 
املناطق  بع�ض  يف  ن�سور  كنا 
بالإ�سماعيلية  ال�����س��ع��ب��ة 
اأ�سعب  ول��ك��ن  وال�����س��وي�����ض، 
البحر  ك�����ان�����ت  امل����ن����اط����ق 
منطقة  يف  فكنا  الأح��م��ر، 
جبلية لي�ض بها خدمات، 
وك����ن����ا ن���ح���م���ل امل����ع����دات 
و�سط  اأنف�سنا  ون��خ��دم 

الأجواء القا�سية.
كوالي�ض  عن  • ماذا 
ال���ع���م���ل، خ��ا���س��ة يف 

وجود كل هذه الكوكبة من النجوم؟
- اأوجه ال�سكر اإىل كل الزماء، فعدد من النجوم �سحى 
وكذلك  التجربة،  تقدمي هذه  مقابل  الأج��ر  بجزء من 
ال�سحراوية  القا�سية للغاية والظروف  حتّمل الظروف 
والتدريب ال�ساق، وكنا كالأ�سرة مع بع�سنا، وبالفعل �ساد 
املجموعة  فرد من  ولكل  الت�سوير،  انتهاء  وقت  احل��زن 

ب�سمة بالفيلم.
ما  معّينة،  ر�سالة  احلربية  الأف��ام  تقدم  ما  غالبا   •

الذي يقدمه هذا الفيلم؟
معركة  ولي�ست  �سعبة  فرتة  يتناول  فالفيلم  بالفعل،   -
واإعادة  والن�سر  النك�سة  بني  ما  فرتة  يف  بعينها  حريبة 
والإ�����س����رار  ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م  اإن�����ه  ف��ن��ق��ول  الأوراق،  ت��رت��ي��ب 
البيئة  النابعة من  القوية  والإرادة  وبالعمل  وامل�سارحة 
املحيطة، نحقق النجاح املطلوب، وهو فعليا ما حدث يف 
الفيلم  خال  وقّدمنا  الن�سر،  حدث  حتى  الفرتة  تلك 
ل��ي�����ض ف��ق��ط اجل��ان��ب ال��ع�����س��ك��ري، ب��ل اجل��ان��ب النف�سي 

لل�سعب يف فرتة النك�سار والتحم�ض للقادم.
للعمل؟ التح�سريات  فرتة  عن  • حدثنا 

يف  ف��رتة طويلة  فاأخذنا  الفيلم خمتلف مت��ام��ا،  ه��ذا   -
�سريف  امل��خ��رج  م��ن  م��وج��ودة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  التح�سريات 
عرفة الذي قّدم جمهودا رائعا خلروج الفيلم للنور قبل 
دخ��ويل للعمل بعام واح��د، فهو متيمة جن��اح لأى عمل 
من  اأخ���رى  مرحلة  يف  دخلنا  تعاقدي  وبعد  �سينمائي، 

التجهيزات.
ترى  كيف  البطولة،  �سربي  هند  الفنانة  ت�ساركك   •

العمل معها؟
والتي  للغاية،  املحرتفات  الفنانات  من  �سربي  هند   -
اأن  م�����س��وار، وك���ان يل احل��ظ  حت��ب عملها، وه��ي زميلة 
ويل  م��راه��ق��ة،  م��ذك��رات  يف  بطولتنا  اأوىل  يف  اأ�ساركها 
يف  معي  ال�سنوات  ه��ذه  ك��ل  بعد  توجد  اأن  اأي�سا  احل��ظ 
فيلم "املمر"، والغريب اأن �سيئا مل يطراأ على هند، ومل 
تدخل يف مرحلة ثانية، فهي منذ البداية جنمة ومازالت 
جنمة حمتفظة بنجوميتها، واإطالتها "هند هي هند"، 
وت�سيف  ال�ساحة،  على  الأول��ي��ات  النجمات  من  وتعترب 

املزيد من الثقل لأي عمل ت�سارك فيه.
التلفزيونية؟ الدرامية  ال�ساحة  على  مقّل  اأنت  • ملاذا 

- من يتابع عملي خال ال�سنوات املا�سية يرى اأنني مل 
اأقدم اأي م�سل�سلني يف فرتات متقاربة اأو عامني متتالني، 
اأق��دم عما كل ما يقرب من 4 اأو 5 �سنوات، حتى  فاأنا 
اأقدم عما لئقا بي وللجمهور، ولو مل اأجد ال�سيناريو 
املنا�سب من املمكن اأن اأطيل املدة اأي�سا، حتى اأجد �سالتي 

يف �سيناريو حمكم.
الزمنية  خطتك  ما  طويلة...  �سينمائية  خطة  لك   •

لها؟
- نعر�ض فيلمنا املمر خال مو�سم عيد الفطر املبارك، 
رفع  بعد  مبا�سرة  القادم  الأ�سحى  عيد  ندخل  وبعدها 
اإىل  ون�سعى  "ولد رزق"،  فيلم  الثاين من  باجلزء  املمر 
حتقيق جناح يفوق اجلزء الأول، وعقب الطمئنان اإىل 
طويلة  فرتة  منذ  املوؤجل  فيلمي  اإىل  نعود  فيلمني  اأول 
خال  العر�ض  اأجل  من  ت�سويره  ون�ستكمل  "يون�ض"، 

العام القادم، وحاليا اأركز يف هذه الأعمال.

�سابرين �سعيدة بردود الأفعال 
جتاه )فكرة مبليون جنيه(

كثرية  اإيجابية  اأف��ع��ال  ردود  تلقت  اإن��ه��ا  �سابرين  امل�سرية  الفنانة  قالت 
يف  به  �ساركت  ال��ذي  جنيه(،  مبليون  )فكرة  م�سل�سل  جت��اه  اجلماهري  من 
املاراثون الرم�ساين، لفتة اإىل اأن ردود الأفعال تلك كانت اأكرث مما كانت 
تتوقعه، )واجلميع ا�ستقبلني ب�سكل رائع، خ�سو�ساً اأن العمل يدور يف �سكل 

كوميدي(.
الفنان علي  واأ�سافت �سابرين: )ج�سدت �سخ�سية )مريفت(، وهي والدة 
ربيع، و�سعيدة بتجربتي معه، لأنها الأوىل بالن�سبة اإيّل يف اإطار الكوميديا 

واأحر�ض دائماً على تقدمي الأعمال املختلفة(.
يف  ال�سا�سة  على  تعر�ض  التي  امل�سل�سات  من  لعدد  متابعتها  عن  وك�سفت 
)ولد  امل�سل�سات، منها  من  ع��دداً  )اأت��اب��ع  وق��ال��ت:  نف�سه  ال��درام��ي  املو�سم 

الغابة( للفنان اأحمد ال�سقا و)زي ال�سم�ض( و)حكايتي((.

اإميان العا�سي �سعيدة 
مب�ساركتها يف )مل�ض اأكتاف(

)مل�ض  م�سل�سل  كوالي�ض  اإن  العا�سي  اإمي��ان  ال�سابة  امل�سرية  الفنانة  قالت 
اأكتاف( التي �ساركت به يف ال�سباق الدرامي الرم�ساين كانت جميلة ورائعة 
بني جميع الفنانني امل�ساركني يف العمل، معربة عن �سعادتها بردود الأفعال 
الإيجابية التي و�سلتها من اجلمهور، ولفتة اىل اأنه �ستكون هناك مفاجاآت 

كثرية خال احللقات.
واأ�سارت العا�سي : )�سعيدة بتجربتي مع الفنان يا�سر جال، حيث ج�سدت 
تعي�ض يف خافات م�ستمرة مع زوجها حتى و�سل  التي  )غ��ادة(  �سخ�سية 
بها الأم��ر اإىل النتحار، وخال الأح��داث تقابل )اأده��م( وتبداأ ق�سة حب 

بينهما(.
و)حكايتي(  الغابة(  )ول��د  منها  امل�سل�سات  من  ع��ددا  )تابعت  واأ�سافت: 

ومعجبة باأداء زمائي والأعمال املقدمة(.

جت�سد  دور )عازفة البيانو(

ي�سرا اللوزي تتح�سر لبطولة 
فيلم )ت�سفية ح�ساب(

ف��ي��م��ا ع����رّبت ع��ن ���س��ع��ادت��ه��ا ب��ح�����س��وره��ا يف 
املا�سي،  رم�سان  �سهر  يف  ال��درام��ي  ال�سباق 
و)قمر   )3 )كلب�ض  م�سل�سلي  ع��رب 
هادي(، قالت الفنانة امل�سرية 
اللوزي  ي�����س��را  ال�����س��اب��ة 
تتح�سر  اإن�������ه�������ا 
لبطولة  ح���ال���ي���اً 
�سينمائي  فيلم 
بعنوان  ج��دي��د 
)ت�����������س�����ف�����ي�����ة 
ح�����������������س��������اب(، 
تاأليف  م�����ن 
ال�������ك�������ات�������ب 

م�سطفى 
ح��������م��������دي 
واإخ�����������راج 

اأحمد عبدالبا�سط، كما ي�سم نخبة من جنوم ال�سينما، 
فواز،  وول��ي��د  �سعد وحم��م��ود حميدة  ع��م��رو  غ���رار  على 

وغريهم باقة اأخرى كبرية من الفنانني.
البيانو(  )ع��ازف��ة  ل���دور  جت�سيدها  ع��ن  ك�سفت  ال��ل��وزي 
الإدلء  عن  ال�سديد  حتفظها  اأب��دت  حني  يف  الفيلم،  يف 
املفاجاأة  عن�سر  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً  التفا�سيل،  م��ن  مب��زي��د 
و�سرية العمل، منوهًة اإىل اأن كامريات املخرج م�سطفى 
يتم  حيث  متعددة،  باتوهات  يف  قريباً  �ستدور  حمدي 
متهيداً  الديكورات،  على  الأخ��رية  اللم�سات  و�سع  الآن 

لبدء الت�سوير.
املمثلة  تُخِف  فلم  التلفزيونية،  ال��درام��ا  اإىل  وبالعودة 
طراز  من  مهمة  اأ�سماء  مع  بالتعاون  فرحتها  امل�سرية 
 )3 )كلب�ض  م�سل�سلي  يف  ���س��ام��ة  وه���اين  ك����رارة  اأم���ري 
الكبرية  الفعل  ب��ردود  �سعادتها  مبديًة  ه���ادي(،  و)قمر 
يف  )الكوالي�ض  اأن  على  وم�سددة  امل�ساهدين،  جانب  من 

العملني، كانت رائعة(. 

قدمنا اجلانب النف�سي لل�سعب يف فرة النك�سار بال�سافة اإىل اجلانب الع�سكري

اأحمد عز: الدافع كان �سخ�سيا 
يف تقدمي فيلم )املمر(

يعود النجم اأحمد عز بواحد من اأقوى اأفالم العيد، 
وحدات  دخل  الذي  )املمر(،  الع�سكري  الفيلم  وهو 
النجوم و�سط  للتدريب مع كوكبة كبرية من  اجلي�س 
وي�سعى  ال�سعبة،  واجلغرافية  املناخية  ال��ظ��روف 
مع  ق��ّدم،  ما  كل  عن  خمتلف  ع�سكري  عمل  لتقدمي 

احمد عز كان هذا احلوار:
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

#نواف - الفهاد

ال��ع��ي��د ع��ي��دك ي���ا م��ه��ا اخل���ود 

مق�صود ه���وب  ال��ل��ي  ك��ر  م��ا  ي��ا 

بن�صود م��ن�����ك  ام��ع��ب��ا  ق��ل��ب��ي 

م��وج��ود  و  ���ص��اك��ن  يل  ان���ت  اإال 

ي��ال�����ص��ول��ع��ي ي���ا ت�����رف خل���دود 

ال��ع��ي�����د  ج�����اين  م����ا  ف���ن���ا  واال 

الليد  ل���ه  ت��ه��زف  وال  ه�����ص��ل/ن 

وي��زي��د  اإي�����ص��ي��ف  جم���ال  ل��ه  ال  و 

ا�صعيد  ب��اط��ن  يف  م���ن���زل/ن  ل��ك 

ي���ا ���ص��ي��د اخل����ف����رات وال��غ��ي��د 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

ال وقف يف منرب #اجلمعة خطيب

                     ثم قال اأ�صتغفرو .. بعده جل�س

اأجعلويل من دُعا اجلمعة ن�صيب

                      خوةٍ ماهي ب� هلل .. ل� الفل�س !!

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ويه �ل�ش�ق
ريــتـ�يــت

 

اإىل اللي يوّقف يف طريقي بال حتديد..

ترى اهلل ميهل .. ب�س ما يهمل عباده

وترى �ساحب الهّمة طموحه يروح بعيد ..

يبا ب�س فر�سة .. جلل تفرح به بالده.

******

ما تقدر الدنيا تهّز  اإمياين

�سجدت  هلل  ربي  و �سّليت

�لبيت مت�حد

كلنا خليفة
���س��ك��رًا خ��ل��ي��ف��ة ي��ازع��ي��م ال��رج��ايل

بالغوايل زاخ���ر/ن  ج���ود/ن  يابحر 

ي�����س��ف��ر بظّيه ال����را�����س   ف����وق  ي���ات���اج 

ي���اع���ذب م�����اي/ن ���س��ال ل��ل��ن��ا���س رّي���ه

اإبراهيم بوملحة

ي��اع�����س��دي المي������ن. وج��ي�����س��ي. ون��ا���س��ي

م��اق��د ح��ن��ي��ت��ه ك���ود ل���� ث��ن��ت��ني . را����س���ي؟!

اغ��ي�����س��ه��م بك و  ال�����ع�����دوان.  ادح������ر  ب����ك 

!! ل���ك   .. ال�����ث�����ان�����ي�����ه  و   .. هلل  الول�����������ه  

#حاكم - املعال


