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كـشـفت الفـنـانـة السـوريـة غادة
عـانـاة الـتي عاشـتـها بـشـور ا
مع عــائــلـــتــهــا بــعـــد رفــضــهم

امتهانها الرقص الشرقي.
 وقــالت فـي حـورا إذاعـي لــهـا:
(بدأت مشواري الفني من فرقة
أمـــيـــة لـــلــرقـص الــشـــعـــبي ثم
انـتـقـلت لـلـتـلـفـزيـون امـتـهـنت
بــعــدهــا الـــرقص الــشــرقي في
األماكن العـائلية احملـترمة مثل
كازينـو القصر وكـازينو دمشق

الدولي). 
وأضـــــافـت: (في بـــــاد األمـــــر
رفض أهلـي الفـكرة حـتى أنني
تـــعـــرضت لـــلـــضـــرب إال أنـــهم
خـضـعـوا لألمر الـواقع نـتـيـجة
إصراري خاصة وأنني لم أكن
مبـتذلـة وكان لـباسي مـحتـشمًا
عــلى عـكـس لـبـاس الــراقـصـات

احلالي). 
وكــانت غــادة بــشــور قــد ردت
مـــؤخـــرًا عـــلى األخـــبــار الـــتي
نشرت حـول خضوعا لـعمليات
جتــمــيل قــائــلــة: (لم أغــيــر في
شـــكـــلي شـــيـــئًــا ولـم أجــر أي
عمـلية جتـميل في وجهي وكل
مـــــا يـــــقـــــال عن ذلـك عـــــار عن
الـصـحـة. وأكـدت  أنـهـا عـنـدمـا
جتري أي عمليـة ستتحدث عن

ذلك بكل جرأة وصراحة).

ألنـــهـــا اعـــتـــادت عـــلى ذلك في
تــفــاصــيــل حــيــاتــهــا خــاصـة
وأنهـا ال تخـجل من أي تصرف
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كـشــفت دراسـة أن قـشــر الـبـيض
قـادر على تـسـريع شـفاء الـعـظام
ــائــهـا من ــكـســورة وإعـادة إ ا

جديد.
ووفــقــا لـصــحــيـفــة (ديــلي مـيل)
اكتشف الـباحثـون أن مزيجا من
قـشـر الـبيـض ونوعـا من الـهالم
ساعـد خاليا عظـام الفـئران على

النمو بشكل أسرع وأقوى.
ويتمـنى العلـماء أن تسـاعد هذه
رضى الذين التقنـية في عالج ا
أصيبت عظامـهم بأضرار بسبب
ـــرض أو الــــشــــيــــخــــوخــــة أو ا
اإلصـابــة. والخـتــبـار إمـكــانـيـات
قــشـــر الــبـــيض قــام الـــعــلـــمــاء
ــزجــهــا مـع هالم جــيالتــيــني
وأُخـــذت خاليـــا الـــعــظـــام غـــيــر
الـــنـــاضـــجـــة مـن الـــفـــئــران و
زيج لـتنـمو وتـشكل تغـليـفـها بـا

عظاما جديدة.
ــزيج في الــقـوارض وزرع هـذا ا
مــرة أخــرى الخــتــبــار (الـتــوافق
احلــيـوي) وكــشـفـت الـنــتـائج أن
اخلليط تسبب في تطور اخلاليا

إلى أخرى ناضجة.
ويــســعى الــبــاحـثــون لــتــطــويـر
الطريقة ذاتهـا واستخدامها في
ـــاء الـــغــضـــاريف واألســـنــان إ

واألوتار.
فيـمـا أكدت دراسـة طبـيـة حديـثة
ــاتـشــا) وهـو أن تـنــاول شـاي (ا
نـوع من أنـواع الـشـاي األخـضـر
شـديـد النـقـاء له فـوائـد صـحـية
مــخـتـلــفـة في مــقـدمـتــهـا تــقـلـيل
الـقــلق. فـقــد تـوصــلت الـدراسـة
الـــــتي أجــــــريت فـي جـــــامـــــعـــــة

دة نحو رياضات قوة التحمل 
ـشي  30دقــيـقـة يـومـيـاً مـثل ا
والـركض والـسـبـاحـة وركوب
الـــدراجـــات الـــهـــوائـــيـــة. ومن
ـفــيـدة تــقـنــيـات االســتـرخــاء ا
والـسـهـلة تـمـارين الـتـحكم في
التنفس واالستـرخاء العضلي

التقدمي. 
وبــالــنــســبــة لــلــيــوغــا حـذرت
ـؤسـسـة من بـعض الـتـمـارين ا

التي تـشكل خطـراً على مرضى
ارتفاع ضغط الـدم خاصةً تلك
التي تتطلب الثبات مدة طويلة
فـي وضعـيـة مـعـيـنـة فـتـحـتاج
كن إلى الـكـثـيـر من الـقـوة م 
أن يــؤدي إلـى ارتـــفــاع ضـــغط
ارس الـدم. ولـذلك يـفـضل أن 
مـــرضى ارتـــفـــاع ضـــغـط الــدم
تــمـاريــنـاً تـتــطـلـب الـكـثــيـر من

احلركة

 Âb « jG{ v{d* s¹—ULð

تـقـوم فـيـه وتـكون مـقـتـنـعـة من
أدائه.

وكـان أخـر أعـمـال غـادة بـشور

(كــومـامــوتــو) الـيــابــانـيــة عـلى
مـجمـوعـة من الـفئـران أن سـلوك
القلق لـدى لقوارض قـد انخفض
بـــعـــد تــنـــاول مـــســحـــوق شــاي
(ماتشا) أو مستخلص (ماتشا).
ووفـقـا لـلبـاحـثـ فـإن تـأثـيرات
هـدئـة ترجع إلى آلـيات الشـاي ا
تنشيط مـستقـبالت الدوبام (د
-1) ومسـتـقبالت الـسـيروتـون
 (HT1A-5) وكالهــمـــا يــرتــبط
ارتباطا وثيقا بالسلوك القلق. 

وقال الدكـتور (يـوكي كوراتشي)
األسـتـاذ في كـلـيـة الـطب جـامـعة
(كـــومـــامــوتـــو) عـــلى الـــرغم من
ضــــــرورة إجـــــــراء مـــــــزيـــــــد من
البـحوث فإن نـتائـجنا تـظهر أن
شــاي (مـاتــشــا) الـذي اســتــخـدم
كعـامل طبي لسـنوات عـديدة قد
تـكـون مـفـيـدة لـلـجـسم الـبـشري
مـــعـــربــا عـن أمــلـه في أن تــؤدي
اتشا) إلى األبحاث على شاي (ا
ـزيـد من الـفـوائد الـتـوصل إلى ا
الصحية في جـميع أنحاء العالم
وفـي هــــذه الـــــدراســــة أخـــــضع
الــبــاحــثــون الــفــئــران لـعــدد من
الـتــدريـبــات واالخـتــبـارات الـتي
تـثيـر قـلـقـهم وقـد لـوحظ تراجع
مستوياته بصـورة ملحوظة عند
تـنـاول مـسـحـوق شـاي (مـاتـشا)
أو مـســتـخــلص مـنه; بــاإلضـافـة
إلى ذلك عنـد تقـييم مـزيل القلق
ستـخلـصات (ماتـشا) اخملتـلفة
ستخلص وجد تأثير أقوى مع ا
ـــشــتـق بــاســتـــخــدام عـــنــصــر ا
(اإليثانول) بنسبة تصل إلى 80
ــســتــخـلص ــئــة مــقـارنــة بــا بــا

اء الساخن. شتق من ا ا

مــسـلـسل (فـرصـة أخـيـرة) كـمـا
تـسـتـعـد لـلمـشـاركـة في بـطـولة

مسلسل (رائحة الروح).
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بـالـرغم من كلّ الــظـروف االقـتـصـاديـة الـصـعـبـة الـتي
عـانت مـنــهـا مـصـر  االن وفي الــعـقـود االخـيـرة  إالّ
انّـــهـــا لم تـــوقف اصـــداراتـــهـــا من الـــكـــتب واجملالت
ـصـرية ـعـرفـيـة واالبداعـيـة في الـهـيـئـة ا والـسالسل ا
العـامة لـلكـتاب . تـغيّـرت االنظـمة الـسيـاسيـة احلاكـمة
في الـقـاهـرة وطواقـمـهـا اكثـر من مـرة  وال تـزال هذه
الـهــيـئـة شـامــخـة زاخـرة  تـشــكّل عالمـة من عالمـات
ـصـر . واحـتـضت الـهـيـئة الـنـتـاج الـثـقافـي والفـكـري 

مؤلف ومترجم عرباً ونشرت كتبهم .
ــكن الــقــول أيـضــاً انّ هــنــاك مالحــظــات تــسـتــحق
راعاة منها أنّه هناك  أحياناً منشورات ال ترقى الى ا
اضيـة  لكنّـها دورة الزمن ماكـان ينشـر في العقـود ا
الـتي حتــمل في كلّ مــرّة مـا حتــمل من عــطـاء . وهـذا
أمر طبيعي ال ينتقص من قـيمة اخلدمات اجلليلة التي

تقدمها الهيئة .
في العـراق  كـانت هـنـاك جتـربة في الـنـشـر  حـملت
كن الـتأسيس الـغث والسـم  لـكنّـها كـانت جتربـة 
علـيها لـتطويـرها وتنـقيتـها مّما حلق بـها من شوائب .
إذ كـانت هـنـاك سـالسل ابـداعـيـة قدمـت أبـرز االبداع
العراقي الـشعري والقـصصي  منـها سلسـلة القصّة
ـسرحـيـة وكـتـابـات جـديدة وديـوان الـشـعـر الـعربي وا
ـوسوعـة الـصغـيرة وهي احلـديث . كـما كـانت هـناك ا
عارف كتـاب شهري في مـادة متخـصصة من شـتى ا
والـعـلــوم والـفـنـون . وكـذلك جـرى نــشـر كـتب حتـقـيق
ـهــمـة الـتــراث الــعـربي  واعــيــدت طـبــاعـة االعــمــال ا
ـبـدعـ منـهـا ديوان ـفقـودة من الـتـداول لعـمـالـقة ا وا
شاعر الـعرب االكبر مـحمد مهـدي اجلواهري  ورائد
القـّصة العـراقية مـحمود الـسيد احـمد وأعمـال الرائد
وغــيـرهــا الـكــثــيـر وال يــتـسع االخـر ذو الــنـون أيــوب 

اجملال هنا لذكرها .
في الــعـراق الــيــوم امـكــانــات الجـتــراح جتــربـة نــشـر
جـديدة  تعـيد االعـتبـار للكـتاب الـعراقي مع تـشجيع
دعوم من النشر اخلـاص وعدم اغفاله . لكن الـنشر ا
ـؤسسـات يكـون مصـاحبـاً آلليـات توزيع  تـخدم في ا
نــشــر الــكـتــاب وتــســويـقه. ومـن الـنــاحــيــة الـتــجــاريـة
شروع ناجـح إذا تمّت فيه مراعاة الشـروط العلمية فا
واالبـداعـيـة  وعـدم الـسـقـوط في الـتـعـبـئـة الـسـيـاسـية
الــفـجّــة الـتي كــانت عالمـة اخلــلل في جتــربـة الــنـشـر
ـاضي خـاصّة . السـابقـة في الـثمـانـينـات من الـقرن ا
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كتل سياسية اعتادت ان تلتهم خيرات البلد مسيطرة
عــلى كل مـــفــاصــله في كـل انــتــخــابــات اعــتــادت ان
تـستـغل هذا الـشعب بـشعـارات تدغـدغ مشـاعره مرة
ـذهـب وثـانـيـة بـأسـم الـقـومـيـة تـتــحــــــــــــدث بـأسم ا
ــلك اال وثــالــثـــة بــأسم االصـالح وهــذا الــشـــعب ال 
التفاعل مع ما يطرح مـعتقدا بأن هوالء هم من يحفظ
ــذهب والـوطــــن ولــوالهم سـنــنـتـهـي ولن تـبــقى لـنـا ا

باقية!
يـتـحـدثـون في االعـالم عن الـكـرد بـالـسـوء ويـنـتـقـدون
رئــيس الـــوزراء ألنه يـــدفع رواتــبـــهم دون ان يـــعــطــوا
ـقرر من الـنفـط لكن عـندمـا طلب ـركـزية ا للـحكـومة ا
مـنــهم الـتــصـــــويت في مــجـلس الــنـواب عــلى تــعـديل
واالة اثقل وازنة والزام الكرد بالدفع اصبحت يد ا ا
من جــبــال كــردســتــان ولم يــسـتــطــيــعــوا الــتـصــويت

للتعديل!
ـناصب واحلديث عن اجلـهاد والتـفكيـر في بناء زهد ا
دولـة واخـتيـار االصـلح والتـكـنوقـراط اصـبح حديـثا
ال وفي نفس الوقت ليس هنـاك من يشتريه هذا ما

ن يستمع حلديث الشارع!  يبدو 
لــكن الــواقع عــكـس ذلك تــمــامــا فــعــلى مــا يــبــدو ان
ــا يــحـدث ومــتــفــاعل مــعه الــشــــــــــــارع مــقــتـنـع 
والـدلـيل نـتائج االنـتـخابـات الـتي تعـكس ذوق الـشارع

العام.
كـالـعـادة بـعـد االنـتهـاء من تـقـاسم مـنـطـقـة الـنـفـوذ ب
الكـتـلتـ الـتي رشـحت رئـيس الوزراء وتـشـكـيل دولة
عميقة مضافة الى الدولة العميقة السابقة اخذت هذه
الكتل تـتخلى عن كبش الفـداء وتلوح بأسقـاط حكومتة
او استجواب الوزراء التي صوتت لهم قبل عدة اشهر
ـســؤولـيـة وهي تـخـرج بـالـوجه فـقط لــتـحـمـله كـامل ا

االبيض كالعادة كما تفعل في كل مرة.
ان خــروج رئــيس الــوزراء عن صــمــته في االجــتــمـاع
واالة بتحمل االخير جمللس الوزراء ومطالبته كتلتي ا
مــسـؤولـيــتـهم يــدل ان هـنـاك امــرا كـبـيــرا يـحـدث في
الـكـوالـيس وان هـناك ضـغـطـاً كـبـيـراً تـمـارسه هـاتان
ا يصل الى التهديـد باسقاط حكومته ان الكتلتـان ر

لم يرضخ لهم.
قـبلة ان توقع جـدا ان نشاهـد في الفـترة ا لذلك مـن ا
ــتــظــاهــرين الــتي تــطــالب ســاحــة الــتــحــريــر تــعج بــا
بــاألصـالح كــمــا يــحــدث في كل مــرة ومن ســيــقــود
والة ا كتلة ا عارضة ا ظاهرات ليس ا ا

قـطعـا ما يـدفعـهم لفـعل ذلك ليس
الــــبـــحث عن مــــكـــتـــســــبـــات لـــهم
ـــا يــبــحـــثــون عن وألحـــزابــهم ا

مصلحة الوطن!
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{ مـــدريـــد - قــــال الـــصــــلـــيب
األحــــــمــــــر األحــــــد إن ســــــتـــــة
أشخاص أصيبـوا بينهم ثالثة
نــطـحـتـهم ثـيـران في آخـر أيـام
مهرجـان سان فيرمـ السنوي
لـــركض الـــثــيـــران في مــديـــنــة
بـامـبـلـونــا اإلسـبـانـيـة.وفي كل
صـبـاح في الـفـتـرة من الـسـابع
من تـمــوز إلى الـرابع عـشـر من
الــــــشـــــــهــــــر يــــــصـــــــطف آالف
االشــخـاص يــرتــدي كــثــيـرون
منهم قمصانا بيضاء وأوشحة
حـمـراء في الـشـوارع الـضـيـقة
لـلـمـديـنـة التـي يعـود تـاريـخـها
للـعصـور الوسطـى للركض مع
الثـيران في تـقلـيد مسـتمـر منذ
سافة 875 قرون.وفي مطاردة 
مـتـرا تــنـطـلق ســتـة ثـيـران من
حــظـيــرتــهــا عــلى طــول طـريق
صارعة في متعرج إلى حلـبة ا
ـــديــــنـــة بــــيـــنــــمـــا يــــحـــاول ا
ــشــاركــون الــذين يــركــضــون ا
بـــجـــوارهـــا تــفـــادي اإلصـــابــة
بــقـرون الــثــيـران أو الــســقـوط

حتت حوافرها.
وذكـــر الــصـــلـــيب األحـــمــر (أن
ــصـابــ الـســتــة نـقــلـوا إلى ا
ــســتـــشــفى). وقــال مــســؤول ا
طــبي في تــصـريح (إن الــثالثـة
الذين نطـحتهم الـثيران أصيب
أحــــدهم فـي مــــنــــطـــــقــــة اإلبط
والــثــاني في الــذراع و الــثـالث

في الساق).

رافـقـت عـمــرو ديـاب في رحــلـته
ـاربــيال بــإسـبــانــيـا األخــيــرة 
وذلك خالل إحـيـائه حـفل غـنائي

لزفاف أحد أصدقائه هناك.
عالقـة ديــنـا الـشـربــيـني وعـمـرو

ديـاب بـدأت مـنـذ فـتـرة حـيث 
الــربط بـيــنـهــمــا في الـعــديـد من
األخبـار حـتى بدأت ديـنـا تظـهر
في حفالت عمرو ورافقها عمرو
في عـــدة مــنـــاســبــات وكـــشــفت
صـورهـمـا مـعا عـن وجود عـالقة

عاطفية قوية بينهما.
عـــمـــرو ديـــاب ســـبق لـه الــزواج
مــرتـ حــيث ارتــبط بـالــفـنــانـة
شيـرين رضا وأجنب منـها طـفلة
واحــــــدة ثم تـــــزوج مـن زيـــــنـــــة
عـاشــور وأجنب مـنــهـا عــبـدالـله
وكنـزي وجـنا وقـد انـفصال مـنذ

فترة.
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ــصــريـة ديــنـا أثــارت الـفــنــانـة ا
الـشــربـيـني حـالــة جـدل مـؤخـرًا
بأحـدث ظهـور لهـا برفـقة الـفنان

صري عمرو دياب. ا
ديـــنــا الــشـــربــيــنـي ظــهــرت في
الــصــورة بـبــطن مــنــتــفخ األمـر
الـــذي أعــاد شــــائـــعــة حــمـــلــهــا
للـظـهور مـن جديـد خـاصة أنـها
جـاءت بـعـد أيـام قـلـيـلـة من نـشر
الــفـنــان عـمــرو ديــاب صـورة له
بــرفــقــتــهـا عــبــر صــفــحـتـه عـلى
مـــواقع الــتـــواصل االجــتـــمــاعي
األمـــر الـــذي اعــتـــبـــره الـــبــعض
إعـالن رســـــــــمـي مـــــــــنـه عــــــــــلى
عالقتهمـا في الوقت الذي قامت
دينـا بنـشرهـا على حـسابـها هي

األخرى.
وكـــانت ديـــنــا الــشـــربــيـــني قــد
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(SSHD)و (SSD) احلــــديــــثـــة
Secure) فــيــجب تـنــفــيــذ األمـر
Erase) الــــذي يـــطــــلق احلـــذف
دمج في الـقرص الـصلب وفي ا
نطاقـات الذاكرة الـتالفة. وإذا لم
(Secure Erase) يــعــمل األمــر
مع بــــــرنـــــامـج إدارة الـــــقـــــرص
الصلب األصلي يـجب استخدام
بـــرامج بـــديـــلـــة مــــثل بـــرنـــامج

.(Parted Magic)
ومن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــرى أشــــار
ــان إلـى أن إرجــاع اخلـــبـــراء األ
الـــهـــواتف الـــذكـــيـــة واألجـــهــزة
صنع ال اللوحـية إلى إعـدادات ا

سح الذاكرة بأمان. يكفي 
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ
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ـــكـــتب االحتـــادي ألمـــان شـــدد ا
ــعـلــومــات عـلى تــكــنـولــوجـيــا ا
أهمية حذف البيانات بشكل آمن
نع قبل بـيع الكمـبيـوتر الـقد 

الك اجلديد. وقوعها في يد ا
ان أن حذف وأوضح اخلبراء األ
البيانـات من نظام التـشغيل عبر
هـمالت أو تهـيئـة الذاكرة سلـة ا
غـيـر كـافٍ ويـجب الـتـخـلص من
البـيانـات اخملـزنة عـلى األقراص
(HDD) الـــصـــلـــبــــة الـــعـــاديـــة
ببرامج متـخصصـة مثل برنامج
DBAN بـفــضل كـتــابـة فــوقـيـة

عطيات. على القرص حلجب ا
أمــــا في األقــــراص الــــصــــلــــبــــة

قــرنـيــة الـعــ الــيـمــنى لـلــشـاب
مــصــابـــة بــالــتـــهــاب الــقـــرنــيــة
الــــــــــــشـــــــــــــوكــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــبـي
(Acanthamoeba keratitis)
الـــذي يــصـــيب الــعـــ من خالل
جـرح صـغـيــر بـسـبب الـعـدسـات
الـالصــقـــة عــنــدمـــا تــكـــون عــلى
ــــاء. واســـتـــخـــدم تــــمـــاس مع ا
هامـفـيز قـطـرات العـ التي من
ـفــتـرض أن تـدمـر الـبــكـتـيـريـا ا
وأحـس بــــذلك أثـــــنــــاء قــــيــــادته
سيارته ولم تستعد عينه البصر
حتـى اآلن. وخضع الـشـاب لـعدة
عــمـــلـــيــات لـم تــؤد لـــنـــتــيـــجــة

إيــجـــابــيــة لــذلك لم يــســتــبــعــد
األطبـاء عـملـيـة استـئـصال عـينه
وهـو اآلن بانـتـظـار زراعة قـرنـية

بدل التي دمرتها العدوى.
واعــتـرف هــامـفــيـز بــأنه لم يـكن
ـــكن أن لـــديـه أي فــكـــرة عـــمـــا 
يـــؤدي إلـــيه إبـــقـــاء الـــعـــدســات
الـالصــقـــة عــلـى عــيـــنــيه أثـــنــاء
االســــتـــحـــمـــام. وقـــال الـــشـــاب:
كـنني القـول بصـراحة أنه لو )
كــانت لــدي أدنى فــكـرة عــمــا قـد
ا اسـتخـدمت العـدسات يحـدث 
الالصقـة أبـدا). يذكـر أن التـهاب
الــقـــرنــيــة الـــشــوكـــمــيـــبي أحــد

األمــراض الــنــادرة الــذي تــغـزو
فـــيه األمـــيـــبـــا قـــرنـــيـــة الـــعـــ
وتـصـيب حـسب اإلحـصـائـيـات
19 من كل 100 ألف شـــــــخص
واألمــيــبـــا هي إحــدى األولــيــات
ـــيــاه ــنـــتــشـــرة بـــكــثـــرة في ا ا
ـكن أن تصيب اجللد والتربة و
والـــعـــ واجلـــهـــاز الـــعـــصـــبي
ركـزي. ويـصعب عـالج التـهاب ا
القـرنـية الـشوكـميـبي بـالعـقاقـير
التقليـدية وقد تؤدي إلى العمى
بـــســبـب إصـــابـــة الـــقـــرنـــيــة أو
األجــــزاء األخـــــرى من اجلــــهــــاز

البصري.
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ذكر تـقرير ان هـناك مـخاطـر غير
متوقـعة من العـدسات الالصقة 
حـــــيث أصـــــيـــــبـت عـــــ شــــاب
إجنــلــيـــزي بــالــعــمى إلصــابــته
بـــعـــدوى نــادرة بـــعـــد أن نــسي
إزالـــة الــعـــدســات الالصـــقــة من
عـينـيه قـبل االسـتحـمـام. وذكرت
صــحــيــفـــة (ديــلي مــيل) أن نــيك
هـامــفـيـز الــبـالغ من الــعـمـر 29
عـــامــا الحـظ خــدشـــا في عـــيــنه
مـطلـع عام 2018 فـقـرر الـلـجوء

إلى طبيب مختص.
واكـــتــشـف طــبـــيب الــعـــيــون أن
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قــــــــــالـت مـــؤســــســـة الــــقـــلب
ـــــانـــــــــيــــة إن لـــــتــــمـــــارين األ
االســــــتـــرخـــاء فـــائـــدة كـــبــرى
ـرضى ارتـفـاع ضـغط الـدم إذ
حتـارب الـتوتـر الـنـفـسي الذي
يتسبب في ارتـفاع ضغط الدم.

ؤسـسـة أن أفضل وأوضـحت ا
تــقـنــيـة اســتـرخــاء تـتــمـثل في


