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ب{ كــــــــــ (أ ف ب) - جلــــــــــأ
مـــؤسس شـــركـــة هـــواوي رين
جــيــنــغــفي امس الــثالثــاء الى
لــهــجـــة الــتـــحــدي لــلـــرد عــلى
ــتــحـدة مــحــاوالت الــواليــات ا
ـية احلـد من الـطـمـوحـات الـعـا
لـشــركــته وقــال (ان واشــنـطن
تــــسيء تـــقـــديــــر قـــوة عـــمالق
االتـصاالت الـصـيـني). وحتدث
رين الى وسـائل إعالم صـيـنـية
رسـمــيــة بـعــد أيــام من إصـدار
الـرئــيس دونـالـد تـرامب أوامـر
تـــهـــدف إلى عــــرقـــلـــة أعـــمـــال
ـتـحدة هـواوي في الـواليـات ا
وبـعـد جـهـود اسـتـمـرت اشـهرا
ـنع الشـركة الـصيـنية لـترامب 
ياً في من أن تصبح األولى عـا
تقنـية شبكـات اتصاالت اجليل
ـمـارسـة اخلـامس.وقــال رين (ا
احلالية للسياسي األمريكي
تــسـيء تــقــديــر قـــوتــنــا) وفق
ـركزي سي تـلـفـزيـون الـصـ ا
سي تي فـي.وأضـاف (شــبـكـات
هــواوي لـــلــجــيـل اخلــامس لن
تـتـأثـر. في مـا يـتـعـلق بـتـقـنـية
اجلـــيل اخلـــامس لـن يــتـــمـــكن
اآلخـرون مـن الـلـحـاق بـهـواوي
وقـد يسـتغـرقـهم هذا عـام أو
ثالثـة).وأعـلن تـرامب األسـبـوع
ــاضي حـالـة طــوار وطـنـيـة ا
تمكـنه من معاقبـة شركات يرى
انـها تـشكل خـطـرا غيـر مقـبول
عـلى األمـن الـقــومي لــلــواليـات

ـــتــحـــدة وهي خــطـــوة يــرى ا
محللون إنها تستهدف هواوي
بـــشـــكل جـــلي.وأعـــلـــنت وزارة
الـتـجـارة األمـريـكـية فـي الوقت
نـــفـــسه حـــظـــرا عـــلى تـــعـــامل
الشركات األمـريكية مع هواوي
ونقل الـتقـنية الـيهـا ثم أعلنت
اإلثــنــ تــأجــيل بــدء تــطــبــيق
احلــــــظـــــر عــــــلى تــــــصــــــديـــــر
الـتـكـنـولـوجـيـا األمـيـركـيـة إلى
شـــركـــة هـــواوي الـــصـــيـــنـــيــة
الـعـمالقـة حـتى مـنـتـصف آب 
مـشــيـرةً (إلى احلـاجـة إلفـسـاح
اجملال أمـام حتديـثات الـبرامج
والـــتــزامــات أخــرى مــتــعــلّــقــة
بـالــعــقــود).وقـالـت الـوزارة في
بـيــان (إنّ الـتــأجـيل ال يــحـتـاج
إلى تعـديل احلظـر الذي فرضه
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الـــــرئـــــيـس دونـــــالـــــد تـــــرامب
بــاالسـتــنــاد إلى اخلــطــر الـذي
تـــشــكـــله الـــشــركـــة عــلى األمن
الــــــقــــــومي وهــــــو إجــــــراء له
تـداعـيـات كـبـيـرة عـلى شـركـات
الــتـــكــنــولــوجــيـــا الــصــيــنــيــة
واألمـــــيــــــركـــــيــــــة عـــــلـى حـــــدّ
ســـواء).وأضـــاف الـــبـــيــان (أنّ
دة السلطات لن تطبّق احلظر 
 90يــــومــــاً إلعــــطــــاء هــــواوي
وشـركـائـهـا الـوقت لـلـمـحـافـظة
ـــعـــدات عـــلى الـــشــــبـــكـــات وا
ــوجــودة والــعــامــلــة حــالــيــاً ا
ـــــــا فـي ذلك ودعـــــــمـــــــهــــــــا 
الـــتــحــديــثــات عـــلى األنــظــمــة
اخلـاضـعة لـلـعـقود واالتـفـاقات
ـوقّعـة قبل لـزمة ا الـقانـونيـة ا

 16أيار 2019 ضمنا). 

الـــثـــاني األخــطـــر بـــعــد مـــوجــة
االنـتــشـار الـتي حــدثت في غـرب
أفريـقـيا في 2014-) 2016أكثر
من  11000حالة وفاة في غـينيا
وســــيــــرالــــيـــون ولــــيــــبــــيــــريـــا
خـصـوصـا). ومـنـذ بـدايـة تفـشي
الــوبـاء حــصــلت حـوالى 1160
حالـة وفاة من اصل  1760حالة

يــتـــفـــشى وأن تـــزداد تـــكـــلــفـــته
وعدوانيته .«ويُعد هذا االنتشار
لوباء حـمى ايبـوال النزفـية الذي
أبــلغ عــنه في آب/أغــســطس في
إقـلـيـمـي شـمـال كـيـفـو وإيـتـوري
(شرق الـبالد) الـعـاشـر واألسوأ
الـــــذي يــــســــجل عـــــلى االراضي
الـكــونـغـولــيـة مـنـذ  .1976وهو

إصـابـة مـؤكــدة ومـحـتـمـلـة كـمـا
ـية. ذكرت مـنـظمـة الـصحـة الـعا
وقـال الــطـبــيب تـيــدروس أيـضـا
»حتى االن لم يتخط هذا الوباء
حـدود االقـلــيـمـ «لـكن »خــطـر
االنتشار ما زال مرتفعا للغاية.«
وقد ارتفع عدد احلاالت اجلديدة

اضية. كثيرا في األسابيع ا
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ـزمـنــة الـتي يُــعـتــبـر مــرض الـســكـري من االمــراض ا
ـرض ارتــبـاطـا وثـيـقـا ـاليـ ويـرتـبط ا يــعـاني مـنـهـا ا

بالعادات الغذائية . 
ثـال تلعب فـكمـا هو مـعروف ان الـسمـنة عـلى سبـيل ا
دورا كــبــيـرا في االصــابــة بـداء الــسـكــري كــذلك فـان
ـكن ان تـسـاعـد من مـسـتـوى الـسـكر بـعض االغـذية 

بالدم مثل تناول البصل .
وتـشـيــر احـدث الـدراسـات  فـي هـذا الـصـدد  الى ان
قشور والذي يحتوي على تناول منتجات القمح غير ا
الـقـشـرة اخلـارجــيـة او مـا يـسـمى بـالـردة ( الـنـخـالـة)
ـرض وخــاصــة بـ الــنــسـاء ــنع ظــهــور ا ــكن ان 
ـقــشـور مـثل ن تــنـاولن مـنــتـجــات الـقــمح ا مـقــارنـة 
الدقيق وتعمل الردة النخالـة تعني على تخفيض نسبة

السكر بالدم .
ـا قـد يـقــلل من احـتـيـاجــات اجلـسم من االنـسـولـ
وبـهــا ڤـيـتـامـ B الـذي يــقي من مـضــاعـفــات مـرض

السكري.
وال يـقـتـصـر دور الـردة عـلى تـقـلـيل نـسـبـة الـسـكـر بل
حتــتـوي ايـضـا عـلى مـجـمـوعـة مـن الـڤـيـتـامـيـنـات مـثل
ڤيـتـام B الـذي يـفيـد فـي تـقلـيـل من مـخـاطـر مرض

السكر.
لذلك فانني انصح بـأهمية تناول االطـعمة التي حتتوي
قـشور وذلك الحتوائها على احلبوب مـثل القمح غير ا

على كميات كبيرة من الردة . 
كمـا انصح هنـا بتناول مـلء قدح من احلبوب او االرز

البني يوميا او تناول شطيرت من اخلبز البني . 
ـرض السكـر للثلث وهذا مـا يقلل من خـطر االصابه 
وخـاصة في االشـخاص االكـثر عرضـة لالصابـه بهذا
نـاعه للجسم ويخفف رض وبالتالي فـهو يرفع قوة ا ا
من تـصـلب الـشـرايـ  وله تـاثـيـر في عالج الـتـهـابـات
باجلـسم  وانه مطـهر ويـذهب في الدم الر ئـت  لـيفرز

يكروبات او الفيروسات.   مادته التي تقضي على ا
اذن فــهـو يـعـطـي مـسـاحـة صــحـيـة واسـعــة تـمـتـد الى
جـمــيع اجـهـزة اجلـسـم وبـاالخص اجلـهــاز الـهـضـمي
وهـذا ما يـحد من ارتـفاع الكـوليـستـرول الضـار بالدم
كما يقلل فرصة حدوث االمساك الذي يعتري مرضى
ــا يـســهل عــمـلــيـات الـســكـري بــ احلــ واالخـر  

االيض الغذائي ان تكون بشكل افضل بهذه احلالة.
بسط للجميع : قال ا اخلالصة من هذا ا

- انصـحك اسـتـبدال اخلـبـز االبـيض باخلـبـز االسـمر
نخالة القمح .

- حــيــوي عــلـى تــزويــد اجلــسم بــالــطــاقــة والــنــشــاط
الالزمـة لـلـحــركـة بـسـبب مـحـتـواه من الـكـربـوهـيـدرات
وحتافظ على نسب الكلوكوز  في الدم مناسبة لفترات

طويلة.
- امـــا مـــا يـــنـــشـــر عن عـــلى صـــفـــحـــات الـــتـــواصل
االجتـمـاعي عـلى ان النـخـالـة تسـبب هـشـاشة الـعـظام
فــهـر كالم غــيـر مــقـبــول طـبــيـا وعــلـمــيـا الن الــنـخــالـة
ـعادن بـاالساس حتـتوي عـلى العـديد من الـعنـاصر وا
االساسيـة والڤيـتامينـات حيث يحتـوي بالدرجة االولى
على الـكالسـيوم فاذا كـانت حتتوي عـلى هذا العـنصر
ـــرتــبــة االولى  فــهـــذا يــعــني الــنـــخــالــة غــنــيــة عــلى ا
بالكالسيـوم وتعطي القوة واحليويه

لتغذية العظام ..
 والــلــبــيب تــكــفــيـه هــذه االشـارة.
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اختصاصي تغذية

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

كـانت الـتـلـفزيـونـات الـعـربـية فـي بدايـة ظـهـورهـا تـهتم
ـسمّى التمثيلـية  قبل أن تستفحل بنوع من الدراما ا
ــمـطــوطـة  وزاد الـطــ بـلـة ـسـلــسالت الـطــويـلـة وا ا

دبلجة منها  . ئويات ا ا
الــتـمــثــيـلــيـة  كــانت عــبـارة عـن قـصــة قـصــيــرة عـلى
ي عدداً من الشاشة  ونقل مـخرجون عن االدب العا
ـهـمــة . في سـوريــا بـقي االهـتــمـام بـدرامـا االعــمـال ا
احلـلقة الـواحدة من العـمل تألـيفاً وتـعريبـاً لكن جرى
ضمّها في سالسل مثل مرايا وبقعة ضوء وسواها .
االنـتاج الدرامي الـعراقي اليـعرف للـتمـثيلـية أو الـفيلم
القصيـر طريقاً الى الشـاشة الصغيـرة . كما ال يوجد
انــتـــاج ســـيــنـــمـــائي لالفـالم الــطـــويـــلــة  فـــضالً عن
ـسـتـنــد الى نـصـوص ـســرح السـيـمــا ا اضــمـحالل ا
ابـداعـيـة ألعـمـال كـتّاب عـراقـيـ وعـرب . في اجلـانب
اآلخر  نرى مشاركات خملرج عراقي من الشباب
تحدة في مهرجانات سيـنمائية مختـلفة في الواليات ا
واوروبا عبـر اعمال ينتـجونها بـتمويل ذاتي وعبر دعم
جمعيات صغـيرة  وتنال أحياناً جـوائز واستحقاقات
يـة البأس بـها . لـكن هذه االفالم ال أحـد يعـرضها عـا

في الشاشات العراقية أو العربية  مطلقاً . 
اســـئــلــة كـــثــيــرة تــثـــار في كل رمــضـــان حــول الــغث
والــسـمـ فـي االنـتـاج الــدرامي  تـلـك االسـئـلــة الـتي
كـانت خــافـتــة او مــتالشـيــة عـنــد عــرض مـســلـسالت
تاريـخيـة أو اجـتمـاعـية ثـقـيلـة في رمضـان قـبل ثالث

سنة أو يزيد . فما الذي تبدّل?

الــــطـــبــــيــــعي 85/129. احلـــد
األدنـى 81/116 واحلــــــــــــــــــــــد

األقصى 89/142.
ـــعــدل من 55 إلى 59 ســـنـــة: ا
الــــطـــبــــيــــعي 86/131. احلـــد
األدنـى 82/118 واحلــــــــــــــــــــــد
األقــصى 90/144. من 60 إلى
ـــعــدل الــطــبــيــعي 64 ســنــة: ا
87/134.  احلـــــــــــــــــــــد األدنــى
83/121 واحلــــــــــد األقــــــــــصى
91/147. يــشــار إلى أن هــنـاك
بــعـض الــعــوامـل الــتي تـــلــعب

دورا في قــــراءات ضـــغـط الـــدم
الطبيعية بحسب ما ذكر موقع
(ويب طب) مـنهـا نـوع اجلنس
والــتـقــدم بــالـعــمــر والــعـوامل
الوراثـية. ولـلحـفاظ عـلى معدل
طبـيعي لضـغط الدم فـإن هناك
مــجـمـوعـة مـن اخلـطـوات الـتي
كن لإلنسـان القيـام بها مثل
تـنــاول نــظـام غــذائي مــتـوازن
ــلح والـــتــقـــلــيل مـن تــنـــاول ا
ارسـة التمـارين الريـاضية و

. واإلقالع عن التدخ
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يـنـشغل الـنـاس دائـماً بـقـياس
ضــغط الــدم ألن ذلك يــنــعـكس
بـــطـــريــــقـــة أو بـــأخــــرى عـــلى
صـحـتـهم من هـنـا  يـجب عـلى
كل شخص معرفـة معدل ضغط
الــدم الــطــبـيــعي حــسـب فـئــته
الـعمـرية. ويـقصـد بضـغط الدم
مـــقــيـــاس قـــوة دفع الـــدم ضــد
جـدران األوعيـة الدمـويـة التي
تـــعــمل بـــتــنـــاسق مع الـــقــلب
بـهدف تـوصيـل الدم إلى سـائر
أنــحــاء اجلــسم. وفــيــمــا يــلي
ـعدالت ضغط الدم استعراض 
الـطبـيعي الـذي يـقاس بـوحدة
(مـلـيمـتـر زئبـق) حسب الـعـمر:
من 18 إلى 19 ســـنـــة: يـــكــون
عـدل الطبـيعي لقـياس ضغط ا
الـــــدم 77/117. احلـــــد األدنى
لـــقـــراءة ضـــغط الـــدم في هـــذا
الـــعـــمـــر هــو 73/105 واحلــد
األقــصى هـو 81/120. من 20
ـعدل الـطبـيعي إلى 24 سنـة: ا
120/ .79احلــــــــــــــــــــد األدنــى
108/ 75واحلـــــــــد األقـــــــــصى

83./132
ـــعــدل من 25 إلى 29 ســـنــة: ا
الـــطــــبــــيـــعي 80/121. احلـــد
األدنـى 76/109 واحلـــــــــــــــــــــد

األقصى 84/133.
ـــعــدل من 30 إلى 34 ســـنــة: ا
الـــطــــبــــيـــعي 81/122. احلـــد
األدنـى 77/110 واحلـــــــــــــــــــــد

األقصى 85/134.
ـــعــدل من 35 إلى 39 ســـنــة: ا

الــــطـــبــــيــــعي 82/123. احلـــد
األدنـى 78/111 واحلــــــــــــــــــــــد

األقصى 86/135.
ـــعــدل من 40 إلى 44 ســـنـــة: ا
الــــطـــبــــيــــعي 83/125. احلـــد
األدنـى 79/112 واحلــــــــــــــــــــــد

األقصى 87/137.
ـــعــدل من 45 إلى 49 ســـنـــة: ا
الــــطـــبــــيــــعي 84/127. احلـــد
األدنـى 80/115 واحلــــــــــــــــــــــد

األقصى 88/139.
ـــعــدل من 50 إلى 54 ســـنـــة: ا

{ أوتــاوا - وكـاالت - أظــهـرت
دراسـة كــنــديــة أن األطــفـال في
سن احلــضـانـة الـذين يـقـضـون
أكـثـر من سـاعـتـ يـومـيـا أمـام
شـاشات الـتلـفـزيون والـهواتف
الــذكـيــة وأجـهــزة الـكــمـبــيـوتـر
الــلـــوحي قـــد يــكـــونــون أكـــثــر
ــشــاكل فـي الــســلــوك عــرضـــة 
ـدرسـة مـقـارنـة واالنــتـبـاه في ا
ـضـون وقـتا بـاألطـفـال الـذين 
أقل أمــام الـــشــاشــات. وأجــرى
الـبــاحـثـون مــسـحــا شـمل آبـاء
أكـــثـــر من 4200 طـــفـل كـــنــدي
لـــتـــقــــيـــيم الــــوقت اخملـــصص
لـــلــشــاشـــات في سن الـــثــالــثــة

واخلامسة. 
كـما سـأل الـباحـثـون عن وجود
مـــشــــاكل فـي الـــســــلــــوك مـــثل
االنـتـبـاه والـعـدائـيـة وصـعـوبـة
الـنـوم.ووجـدوا أن الـقـلـيل جدا
من األطـفـال في عـمـر اخلـامـسة
لــديـهم مــشـاكـل سـلــوكـيــة مـثل
الــعــدوانــيـة أو قــلــة االنــتــبـاه
حــيث بـلـغت نــسـبـتـهم 1.2 في
ئة ئـة فقط وواجه 2.5 في ا ا
من األطـــــفــــال مـــــشــــاكـل مــــثل
االكتـئاب والقـلق.لكـنهم وجدوا
أن األطـفال الـذين أمـضوا أكـثر
من ســــاعـــتــــ يـــومــــيـــا أمـــام
الــشـاشـات كـانـوا أكـثـر عـرضـة
شـاكل في االنتباه بست مرات 
وبثماني مرات لإلصابة بنقص
االنـتبـاه وفـرط النـشـاط مقـارنة
بـاألطـفــال الـذين جـلــسـوا أمـام
الـــــشـــــاشــــات ألقـل من نـــــصف

ساعـة.وقال كـبيـر البـاحث في
الـدراسـة بيـوش مـانـدهاني من
جـامـعـة ألـبـرتـا في كـنـدا (لـيس
من السابق ألوانه أبدا التحدث
مع طــفــلك عن احلــد من الـوقت
الــــــــذي يــــــــقــــــــضــــــــيه أمــــــــام
الـشاشـة).وأشار الـباحـثون في
دوريـــة (بــــلــــوس وان) إلى (أن
اإلرشادات الـكنديـة توصي بأن
يـــــــــقـل الـــــــــوقـت اخملـــــــــصص
لــلـشــاشــات عن ســاعـة يــومــيـا
لألطـفال بـ الـثانـيـة والرابـعة
مـن الـعــمـر وأقـل من سـاعــتـ
يوميا لألطفال األكبر سنا).لكن
بـالـنـسـبـة لــسن الـثـالـثـة وجـد
الباحثون أنهم تخطوا احلدود
ـسـمــوح بـهـا وجــلـسـوا أمـام ا
الـشــاشـات لـسـاعـة ونـصف في

توسط يوميا. ا
وفـي اجملــمل وجـــدوا أن نــحــو
ئـة من األطفـال قضوا 14 في ا
أكـثـر من سـاعـتـ يـومـيـا أمـام
الـــشــــاشـــات. وقــــالت جــــيـــني
رادسكي من مستشفى جي.إس
مــــوت لـألطــــفــــال بــــجــــامــــعـــة
مــيــشــيــجــان في آن أربــور (إن
عـــلى اآلبــــاء الـــتـــركــــيـــز عـــلى
تـــــخـــــصــــيـص أوقـــــات بــــدون
شــاشــات في الـروتــ الــيـومي
لألطــفــال). وأضـافـت رادسـكي
(الشيء األكـثر أهـميـة هو احلد
من تشتـيت اإللكترونـيات أثناء
الـوجبـات أو أثـناء لـعب الـطفل
وحـــده أو مـع أطـــفــــال آخـــرين

وقبل النوم).
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كـشف اخملــرج عـمـر زهـران عن
ــصـــريــة تــعـــرض الــفـــنــانـــة ا
الـكــبـــــــــيــرة سـهــيـر الـبــابـلي
ألزمـة صــحــيـة شــديــدة دخـلت
ــركـزة عــلى إثــرهـا الــعــنـايــة ا
ـسـتــشـفـيـات الـكـبـرى. بـأحـد ا
ــــصـــــري نـــــشــــر اخملــــــــــرج ا
مـــجـــمـــوعــــة صـــور جـــمـــعـــته
بــالـفــنــانـة الــكــبـيــرة من داخل
ـســتـشـفى وقـد ظـهـرت خالل ا
الصور بحالة مـعنوية مرتفعة
ــــــــــــــرض إال أن عــالمــــــــــــــات ا
والـشـيـخوخـة ظـهـرت واضـحة

عليها. 
زهــــــــــــــران أرفـق الــــــــصـــــــور
بـــتـــعـــلـــيــــــق عـــلى حـــســـابه
اخلـــاص عــلـى مــوقـع الــفـــيس
بـــوكـــكل الـــدعـــوات من قـــلـــبي
سـرح.. وأيقـونة الفن لسـيدة ا
الـــــرائــــعـه دومــــا .. ســـــهــــيــــر

البابلي.”
صرية تمنوا جمهور الفنـانة ا
لـها الـشـفاء الـعـاجل وانهـالوا
بـــالــتــســاؤالت حــول طــبــيــعــة

مرضها.
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دعـــا رئــيس مــنــظـــمــة الــصــحــة
ــــيــــة امس الى االحتــــاد الــــعـــــا
ــــواجــــهـــــة وبــــاء ايـــــبــــوال في
جــــــمـــــهـــــوريـــــة الــــــكـــــونـــــغـــــو
ــوقــراطــيـة الــذي أدى الى الــد
وفاة حوالى  1200شخص مـنذ
ــاضي واصــفـا آب/اغــسـطس ا
هـــــذا الــــوبــــاء ب«الــــعـــــدو رقم

واحد.«
وجــاء كالم الـــطــبــيب تــيــدروس
أدهـــانــــوم غـــبـــريـــســـوس خالل
افــتـــتــاح اجلــمـــعــيـــة الــثـــانــيــة
ــنــظــمــة الــصــحـة والــســبــعــ 
ـيـة وهي الــهـيـئـة الــعـلـيـا الـعــا
لـصــنع الـقـرار في هــذه الـوكـالـة

تحدة. تخصصة في األ ا ا
وقال الطـبيب تيدروس »التقيت
رئـــيس جـــمــهــوريـــة الــكـــونــغــو
ــقــراطــيــة ومــسـؤولــ من الــد
عـارضة وحتدثـنا سـوية حول ا
الـتـدابـيـر الـتي يـتـعـ اتـخـاذها
من اجل الـتــصـدي لـهـذا الـوبـاء
ألن ايـبـوال ال يـنـحـاز ايـبـوال هو
الــعــدو الــرقم واحــد .«وأضـاف
»مـا لم نتـحـد لـلقـضـاء عـلى هذا
الـــوبـــاء فـــإنــــنـــا جنـــازف بـــأن


