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 16بلد ًا في ضيافة اجلزائر إلحياء
مهرجان املوسيقى السيمفونية

مجدي يونس يستعرض «سارق املوتى
واللعنات السبع» في صالون تغريد فياض

تكرمي الكاتب مجدي يونس خالل اللقاء

بحضور كوكبة من الشعراء من مصر
وامل��غ��رب واجل��زائ��ر وال��ي��م��ن وس��وري��ا
وج��ن��وب ال��س��ودان وب��ورك��ي��ن��ا ف��اس��و ،
وحتت عنوان «االنترنت والثقافة تأثير
وت��أث��ر»  ،احتفى صالون تغريد فياض
الثقافي مبقر اجلمعية اإلفريقية مبنطقة
ال��زم��ال��ك ب��ال��ق��اه��رة ب��ان��ت��ص��ارات حرب
أكتوبر املجيدة
ومت خالل الندوة إلقاء أشعار وقصائد
من املشاركني في حب مصر وحرب أكتوبر
ومنها قصيدة ألقتها صباح كاميل من
املغرب
وفي محور كاتب وكتاب حتدث الكاتب
مجدي يونس عن روايته س��ارق املوتى

واللعنات السبع والتي صدرت حديثا عن
دار أطلس للنشر وقال الكاتب ان الرواية
نسيج درامي يجمع بني اخليال والواقع.
وهي عبارة عن قسمني يجمعهما خيط
درام��ي واحد ال ينفصل في جو من اإلثارة
والتشويق والغموض حول حقيقة اللعنات
السبع فما هي اللعنات السبع وه��ل هي
لعنات دنيوية فقط وه��ل يؤاخذ األبناء
بصالح أو فساد اآلباء وهل ممكن ان تزول
اللعنات وما هي اللعنة السابعة؟
كل هذه األسئلة وغيرها توجد اجاباتها
داخل الرواية.
ب��دوره��ا أع��رب��ت ت��غ��ري��د ف��ي��اض عن
تقديرها للمشاركني قائلة :تشرفنا في

صالوننا ال��راب��ع وال��ث�لاث�ين مبشاركة
العميد محمد عبدالقادر أحد أبطال حرب
اكتوبرالذي حتدث عن جتربته في حرب
اكتوبر في س�لاح املشاة ،حيث ك��ان من
أوائل العابرين لقناة السويس في املوجة
الثانية للعبور ،واللواء أ.ح .أحمد ونيس
مدير معهد املخابرات احلربية السابق
،واالعالمية عبير حلمي رئيسة مهرجان
ه��ارم��ون��ي بالكاتدرائية املرقسية في
العباسية ،واالع�لام��ي املستشار محمد
سليمان الذي حتدث حول حروب اجليل
الرابع بني املواجهة والتحديات  ،ومدير
التصوير السينمائي رمسيس مرزوق-
مدير تصوير افالم العاملي يوسف شاهني.

ت��ش��ه��د اجل���زائ���ر ف��ع��ال��ي��ات
امل��ه��رج��ان ال��ث��ق��اف��ي ال��دول��ي
ل��ل��م��وس��ي��ق��ى ال��س��ي��م��ف��ون��ي��ة
فينسخته الـ ،11ب��دءا م��ن 12
أكتوبر ،مبشاركة  16بلدا من
مختلف مناطق العالم.
وي��ن��ط��ل��ق امل���ه���رج���ان ي��وم
السبت  12أك��ت��وب��ر ،ف��ي قاعة
األوب��را بوعالم بالسايح ،التي
س��ت��ح��ت��ض��ن ك��ام��ل ف��ع��ال��ي��ات
املهرجان لغاية  17من الشهر
اجل���اري .وت��ش��ارك باملهرجان
ال��ث��ق��اف��ي ال��دول��ي للموسيقى
السيمفونية في نسخته اجلديدة،
ف��رق موسيقية م��ن سويسرا
ومصر وفرنسا وإيطاليا وتركيا
وال��س��وي��د وروس���ي���ا وأمل��ان��ي��ا
وسوريا وأوك��ران��ي��ا ،وغيرها،
إلمتاع اجلمهور بهذا اللون من
املوسيقى الكالسيكية.
وص�������رح امل�����س�����ؤول ع��ن
املهرجان ،عبد ال��ق��ادر بوعزة،
أن��ه مت تخصيص مبلغ مالي
قدره  20مليون دينار جزائري
(نحو  166ألف دوالر أمريكي)،
لهذه النسخة من املهرجان ،التي
تقيم ما بني حفلتني إلى  3حفالت
ف��ي ك��ل س��ه��رة ،ب��اإلض��اف��ة إلى
تنظيم ورشات تكوينية يؤطرها
م��ك��ون��ون م��ن ت��رك��ي��ا وال��ص�ين
والنمسا وإيطاليا وأملانيا.
ويحيي السهرة االفتتاحية
ل���ل���م���ه���رج���ان األورك���س���ت���را
ال���س���ي���م���ف���ون���ي���ة ألوب�������را
اجلزائرالعاصمة ال��ت��ي تضم

نحو  60موسيقيا حتت قيادة
املايسترو لطفي سعيد.
كما سيدير رئ��ي��س اجل��وق
اجل���زائ���ري ،ل���دى اف��ت��ت��اح ه��ذا
امل��ه��رج��ان ،الفرقة الغنائية”
الرنيم” إل���ى ج��ان��ب املغنني
امل���ن���ف���ردي���ن ب��ي��ن��ه��م مغنية
ال���س���وب���ران���و (ال����ص����وت ذو
ط��ب��ق��ةاألوك��ت��اف األع��ل��ى بني
أص��وات النساء) السويسرية،
آن���ا ه��اس��ل��ر ،وص��اح��ب ص��وت
ال��ت��ي��ن��ور (ن���وع م��ن األص���وات
الغنائية الرجالية) اجلزائري

في قاع البحر  ..عالج ملرض السل
يصاب مبرض السل سنويا أكثر من 10
ماليني شخص من سكان األرض،بسبب
عصيات كوخ ،التي تقتل مليوني شخص
سنويا وتعد فتاكة أكثر من أميرض آخر.
وف��ق��ا ل�لأط��ب��اء املختصني ف��ي ع�لاج
م���رض ال���س���ل ،ن��ح��و ث��ل��ث امل���رض���ى ال
يراجعوناملستشفيات للحصول على
ال��ع�لاج ال��ل�ازم ،م��ا ينقل ال��ع��دوى إلى
األشخاصاحمليطني بهم .وهذا أمر طبيعي،
ألن الناس تعتبر أعراض املرض اخلطير
عادةهي عالمات التعب املتراكم (الضعف
وفقدان الشهية) ،أو بسبب البرد (السعال
املستمر مع البلغم).
وع��م��وم��ا يشكل ه��ذا امل���رض مشكلة
اجتماعية كبيرة أم��ام العلوم الطبية.
ألن��ال��ع��ص��ي��ات املسببة ل��ل��م��رض التي
وصفها العالم ه��ن��ري ك���وخ ،أصبحت
ت��دري��ج��ي��ات��ق��اوم امل���ض���ادات احليوية
املستخدمة ف��ي ع�لاج امل���رض ،فيغدو
أصعب سنة بعدأخرى.

ول��ذل��ك ظهرت حاجة ملحة البتكار
أدوية جديدة لعالج هذا املرض اخلطير،
وقداتضح قبل ف��ت��رة ،أن الطبيعة هي
مصدر ال ينضب للمواد البيولوجية ،حيث

درسعلماء معهد البحوث الطبية التابع
جلامعة سدني األسترالية نحو 1500
إسفنجةبحرية تعيش ف��ي السواحل
االسترالية.

نقص النوم يزيد الرغبة في تناول
الطعام غير الصحي
ي��ق��ول علماء إن األن���ف ق��د يكون
السبب وراء الشغف وال��رغ��ب��ة في
تناول البيتزا أوالبطاطا املقلية أو
الكعك ،عند الشعور بالتعب.
واكتشف العلماء أن احلرمان من
النوم يزيد بشكل كبير من حاسة الشم
لدى اإلنسان.
ومع ذلك ،ال يجري نقل املعلومات
هذه بشكل صحيح إلى املخ ،ما يجعلنا
نبحث عن األطعمة غير املرغوب بها
لنشعر بالرضا.
وفي الدراسة ،قام خبراء في جامعة
“نورث وسترن” األمريكية بإجبار 30
فرداعلى النوم ملدة  4ساعات فقط.
وفي صباح اليوم التالي للبحث،
ُق��دم��ت للمشاركني وج��ب��ات اإلف��ط��ار
والغداء والعشاء ،إلى جانب بوفيه من
الوجبات اخلفيفة غير احمل��دودة مثل
رقائق البطاطا والكعك.
وق���ام ال��ع��ل��م��اء ب��ق��ي��اس م��ق��دار ما
ت��ن��اول��وه م��ن ال��ط��ع��ام ،ملعرفة كيف
تختلف خياراتهم اعتمادا على مدى
تعبهم.
وبعد حرمانهم من ال��ن��وم ،اختار
املتطوعون األطعمة ذات السعرات
احل��راري��ة العالية ،مب��ع��دل  6%في
املتوسط.
وم��ع ذل��ك ،ل��م يتناولوا امل��زي��د من
السعرات احلرارية بشكل عام .وكانت
اآلث����ار ط��وي��ل��ة األم����د ،ح��ي��ث استمر
املشاركون في تناول األطعمة ذات
السعرات احلرارية الكثيفة في اليوم
التالي ،على الرغم من تعويض ساعات
النوم.

وخ�ل�ال ال��دراس��ة ،راق���ب العلماء
قشرة الكمثرية ،وهي املنطقة األولى
من الدماغ التي تتلقى معلومات من
األنف .وترسل املعلومات إلى القشرة
املعزولة ،التي تقع في عمق الدماغ،
حيث تتلقى إش���ارات ح��ول الرائحة
وامل��ذاق ،وكمية الطعام املوجودة في
املعدة.
وكتب العلماء أن هذه العوامل تؤثر
على م��ق��دار الطعام ال��ذي ينتهي بنا
املطافإلى تناوله .وق��ال��وا“ :عندما
تكون محروما من النوم ،قد ال حتصل
مناطق املخ هذه على معلومات كافية،
وتعوض ذلك عن طريق اختيار الطعام

عالي السعرات احلرارية.
وت��ع��د ال��دراس��ة ه��ذه األح���دث من
بني العديد من الدراسات ،التي تبحث
ف��ي اآلل��ي��ات الكامنة وراء سبب قلة
النوم وارتباطه في اختيارات الطعام
غيرالصحي .وكشفت األبحاث السابقة
عن سلسلة من التغييرات في اجلسم،
ال��ت��ي ت��دف��ع األش���خ���اص احمل��روم�ين
من النوم إلى تناول األطعمة الغنية
بالدهون وامللح والسكر.
و ُن��ش��رت ال��دراس��ة اجل��دي��دة ،التي
ش��ارك فيها  29رجال وام��رأة تتراوح
أعمارهم بني 18و 40عاما ،في مجلة
.eLife
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وق���د ظ��ه��ر م���ن ن��ت��ائ��ج ال��ت��ح��ل��ي�لات
الكيميائية احليوية أن أحد أنواع اإلسفنج
 Tedaniaينتج مركبا عضويا معروفا
للعلماء باسم  .bengamide Bوكان
هذااملركب قد اكتشفه العلماء عام 1986
ف��ي مستخلص إس��ف��ن��ج آخ���ر ،وب��وش��ر
باستخدامه ضد الديدان الطفيلية بنجاح.
وقد بينت نتائج الدراسات والبحوث
األخيرة ،أن هذا املركب فعال جدا فيمكافحة
عصيات السل .وأنه يكبح ليس فقط تكاثر
هذه العصيات املسببة للمرض ،بل وأيضا
السالالت املقاومة للمضادات احليوية .كما
اتضح أنه غيرسام خلاليا اجلسم السليمة،
بخالف العديد من األدوية املستخدمة في
عالجالسل.
وتقول ديانا ك��وان كبيرة الباحثني،
“هذا االكتشاف مثير للغاية .ميتاز املركب
 bengamide Bبإمكانيات كبيرة
وق��د يصبح مكونا أساسيا في األدوي��ة
املستخدمة في عالج مرض السل».

 ..وكثرة النوم قد تسبب
مرض ًا ال عالج له
ربطت قائمة طويلة من الدراسات التي أجريت
ف��ي السنوات األخ��ي��رة ،م��رض ألزهامير بنقص
النوم ،لكن دراس��ة حديثة وج��دت أن كثرة النوم
ترتبط أيضا بخطر مرض سرقة الذاكرة.
ووج��د الباحثون أن الذين ينامون مل��دة تسع
ساعات أو أكثر في الليلة ،أظهرواانخفاضا كبيرا
في مهارات ال��ذاك��رة واللغة ،وه��ي عالمة مبكرة
للخرف.
كما كان أولئك الذين ينامون أقل من  6ساعات
معرضني للخطر أيضا ،ما جعل الباحثني يؤكدون
أن عدد ساعات النوم املناسبة تتراوح ما بني  7إلى
 8ساعات.
ونظر الفريق من مدرسة ميلر في ميامي ،على
مدار سبع سنوات ،في بيانات 5247مشاركا ذوي
أص��ول إسبانية ،تتراوح أعمارهم بني  45و75
عاما ،منعدة مناطق في شيكاغو وميامي وسان
دييغو وبرونكس في مدينة نيويورك.
وخضع امل��ش��ارك��ون الختبار عصبي معرفي
في بداية ونهاية الدراسة ،وقام الباحثون بتقييم
التركيز وال��ذاك��رة واللغة وتوقيت رد الفعل
واإلدراك لدى املشاركني ،ألخذ حملة حول صحة
الدماغ لديهم.
كما طلب من املتطوعني ملء استبيانات أسبوعية
عن عاداتهم في النوم علىمدار سبعة أيام.
وتوصل الباحثون إلى أن مهارات التعلم لدى
املشاركني ال��ذي��ن ينامون مل��دة تسعساعات في
املتوسط كل ليلة ،انخفضت بنسبة  22%بعد 7
سنوات من بدءالدراسة ،وانخفضت طالقة الكالم
لديهم بنسبة  ،20%كما انخفضت الذاكرةلديهم
بنسبة .13%
وي��ش��ي��ر ال��ب��اح��ث��ون إل����ى أن ك��ث��رة ال��ن��وم
مرتبطة ب��آف��ات ف��ي ال��دم��اغ تعرف باسم “فرط
ك��ث��اف��ة امل����ادة ال��ب��ي��ض��اء « (white matter
 ،)hyperintensitiesوه��و ما يزيد منخطر
التراجع املعرفي واخل��رف والسكتة الدماغية،
ويعتقد أن هذه اآلف��ات ناجتة عن انخفاض تدفق
الدم إلى املخ.

“عماد الدين الدواح” ،قبل أن
يفسح امل��ج��ال للقيادة الفنية
لرئيسة اجل��وق ،وئ��ام بن عمر
ب��ن ح��م��ودة ،التي ستقدم عدة
لوحات موسيقية.
وسيحيي سهرة اختتام هذه
النسخة من املهرجان ،كل من
األوركسترا السيمفونية لإلذاعة
ال��وط��ن��ي��ة ألوك���ران���ي���ا وب��اق��ة
م��ن املغنني املنفردين بقيادة
ف��ول��ودمي��ي��ر شيكو وامل��رص��د
املوسيقي “سيشوان” (الصني)
بقيادة املايسترو شان يي.

يذكر أن امل��ه��رج��ان الثقافي
الدولي للموسيقى السيمفونية
تأسس عام ،2009عقب إنشاء
األورك���س���ت���را ال��س��ي��م��ف��ون��ي��ة
الوطنية حتت قيادة املايسترو
ال���راح���ل ع��ب��دال��وه��اب سليم
(.)1999-1931
وي��ع��د م��ه��رج��ان املوسيقى
السيمفونية موعدا سنويا يجمع
ثلة من أشهر األسماء في عالم
املوسيقى السيمفونية العاملية
ليستمتع اجلمهور بأعمال كبار
امللحنني العامليني

أملانيا تطور طائرات مدنية
صديقة للبيئة

تعمل شركتا  Elektra Solarو Elektra
 Solarعلى تأسيس احت��اد جديدلتطوير
ط��ائ��رات صغيرة ستغير مفاهيم الطيران
املدني.
وم��ن املفترض أن يعمل احت��اد Scylax
اجل���دي���د ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ط����ائ����رات م��دن��ي��ة
صغيرةتتسع لـ  10رك��اب ،تعمل مبحركات
كهربائية ال تصدر أي انبعاثات ضارةبالبيئة.
وفي البداية ستحصل هذه الطائرات على
محركني وبطاريات تكفيها للطيرامنسافة
 300كلم بالشحنة الواحدة ،ومن ثم سيتم
تطويرها لتقطع  600كلمبالشحنة.
وتبعا للخطة التي وضعتها الشركات

املصنعة فمن املفترض أن ينتهي تصنيعأول
من��وذج جتريبي م��ن ه��ذه ال��ط��ائ��رات بعد 3
س��ن��وات تقريبا ،ليتم اختباره وتدخلهذه
الطائرات مرحلة التصنيع التجاري لتباع في
دول االحتاد األوروبي بدءامن عام .2027
وتعمل دول أوروبا منذ سنوات على العديد
من املشاريع التي تهدف إلى تطويرطائرات
صديقة للبيئة ،فمنذ م��دة أعلنت مؤسسة
Cranfield Aerospace Solutions
أنها ت��ع�دّل من��اذج م��ن ط��ائ��رات Britten-
 Normanامل��دن��ي��ة ال��ص��غ��ي��رةل��ت��زوده��ا
مبحركات هجينة تقلل من مستويات انبعاث
الغازات الضارة بالبيئة.

«فولكس فاغن» تعدل
 Golfاألسطورية

تختبر شركة “فولكس فاغن” حاليا أحدث
من���وذج م��ن س��ي��ارات  Golfال��ت��ي يعشقها
املاليني حول العالم.
وبالنظر للصور التي نشرتها “فولكس
فاغن” على موقعها مؤخرا ،ميكننا أن نالحظ
أن  Golfأصبحت مختلفة بشكل كبير،
وحصلت على هيكل أكثر انسيابية ،ومصابيح
 LEDعصرية وفريدة التصميم.
أم��ا ق��م��رة ه��ذه ال��س��ي��ارة فستحصل على
واجهة قيادة متطورة م��زودة بشاشة كبيرة
تعمل باللمس ،متتد على طول نصفها األيسر،

وستزود مبقود رياضي عليه أزرار للتحكم
بأنظمة السرعة وأنظمة املولتيميديا.
وتبعا للتسريبات فقد بنيت  Golfاجلديدة
على منصات  MQBامل��ع��دل��ة ،وأصبحت
أعرض شكال ولكن أخف وزنا من مناذج Golf
السابقة ،وحصلت على مقصورة تتسع لـ
 5ركاب ،وصندوق أمتعة خلفي بسعة 400
ليتر.
ومن املفترض أن تطرح هذه السيارات في
السوق األوروبية مبحركات بنزين بسعة 1.5
ليتر ،وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ  7مراحل.

