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{ مونـتانا  –وكاالت - تـمكنت
امرأة تـبلغ من الـعمر  28عاما
بـوالية مـونتـانا األمـريكـية من
مـصـارعـة دب رمـادي والـنـجـاة
منه بعدما أصيبت بكسور في
الرأس.وكـانت أمبر كـورناك قد
بدأت لـلتو عـملهـا وهو دراسة
ـفـتـرسـة عـنـدمـا احلـيـوانـات ا
هاجـمها دب في مـنطـقة جبـلية
مـعــزولـة هـذا الــشـهـر.ولــكـنـهـا
اســتــطــاعت أن تـبــعــده عــنــهـا
بـاسـتـعـمـال بـخـاخ لـلـدفـاع عن
سافة أكثر من النفس ومشت 
ثـالث كـيـلــومـتـرات لــتـصل إلى
سـيـارتـهـا. وقـد أخـذت الـشـابـة
عــمال مـوسـمـيـا لـدراسـة حـيـاة
الــدبــبـة مـع مـؤســســة احلــيـاة
البـرية في مـوناتـا يوم  10آيار

وتـعــرضت لـلــهـجـوم بــعـد ذلك
بأسبوع عنـدما كانت في مهمة
فـي مــنــطــقــة جــبــلــيــة حــسب
ــؤســســة ـــتــحــدثــة بـــاسم ا ا
جـنـيـفـر سـتــريـكالنـد.وتـمـكـنت
أمـبــر من اإلمـســاك بـالــبـخـاخ
ولـكـنـها رشت نـفـسـها بـاخلـطأ
قـبل أن توجـهه إلى الـدب الذي
هاجـمها ثم اسـتقلت سـيارتها
لـتــطــلب الــنـجــدة ونــقـلت إلى
ـسـتـشـفى لـتـلـقي اإلسـعـافات ا
وعالج كـــــــســــــور فـي الــــــرأس
وإصــــــابـــــــات في الـــــــظــــــهــــــر
والــرقـــبــة.وقــد وضـع األطــبــاء
لــوحـــات مــعــدنـــيــة وعــددا من
الـبـراغي في جـمـجمـتـهـا.وجاء
في وكـالة أسـوشـيتـد برس (أن
أمبـر يـوم احلادث كـانت جتمع
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بـصـوت جـمـيل ومـؤثـر تـخـشع
له الــقـلـوب واألفـئـدة يـؤم طـفل
ـــصـــلـــ في صالة مـــغـــربي ا
الــــتــــراويح خالل أيــــام شــــهـــر
ـــبـــارك في إحـــدى رمـــضــــان ا
أشهـر وأعرق األحـياء الـشعـبية
بالدار البيضاء حيث صار هذا
ـوهـوب يـسـتـقـطب كل الـطــفل ا
لــــيــــلـــة أفــــواجــــا جـــديــــدة من

. صل ا
ويــحـظى الــطــفل تــوفــيق أكـوز
ـامـاخل بـثـقــة كـبـيـرة في حل 12عـ
ـقدرته الهائلة في النفس نظرا 
ـؤثر احلفظ وصـوته اجلـميل ا
في جتــويــده وتــرتــيــله الــقـرآن
الــكــر وعـــنــد ســمــاعه تــلــ

القلوب وتخشع األبدان.
وفي هـذا اإلطـار يـذكـر أنه مـنذ
إطـالق مـسـابـقـة جـائـزة مـحـمـد
الــســادس الــوطــنــيــة في حــفظ
الــــقـــــرآن الــــكــــر وتــــرتــــيــــله
وجتـويــده صـار لـهـذه اجلـائـزة
ــواهب الــفـضـل في تــشـجــيع ا
ــــــــواهب وبــــــــروز عــــــــدد مـن ا
ـسـتـقـبل والــطـاقـات الـواعـدة 

زاهر.
وكل لـيــلـة في رمـضـان احلـالي
ــســجــد الـســاقــيــة احلــمـراء
بحي اسـباتة جـميلـة اخلامسة
بـالــدار الـبــيـضــاء يـؤم الــطـفل
ـصـلـ في جزء تـوفـيق أكوز ا
مـن صالة الــــــتـــــراويـح الـــــذي
يـعرف إقـبـاال متـزايـدا من طرف
ألونـه  كـمـا ــصـلــ الـذين  ا

ألون الساحة احمليطة به.
وفي هــذا الــصـدد يــرى فــقــهـاء
وعـــلــمـــاء أن إمـــامـــة الـــصـــبي
لـلصالة جـائزة في الـنافـلة دون
ذهب الفريـضة موضـح أن ا
الكي ينص على البلوغ كأحد ا
شـــــروط إمـــــامـــــة الـــــصالة في
الـفـريـضـة غيـر أنه في الـنـافـلة

أمر محمود وال شيء فيه.
وجـــديــر بـــالـــذكـــر أن الـــطـــفل
تـوفـيق أكوز اسـتـأثـر باهـتـمام
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ـصـلـ الـذي كــبـيـر من طــرف ا
يـتـحـلـقـون حـوله لـلـسالم عـلـيه
وعلى والده الشـيخ محمد أكوز
من أجـل تــشــجــيـــعه والــتــقــاط

صور تذكارية معه.
ـــــدة ثـالث ســــــنـــــوات عــــــلى و
الـتـوالي أمَّ الطـفل تـوفـيق أكوز
ــصــلــ في صالة الــتـراويح ا
بـعـدة مسـاجـد بالـدار الـبيـضاء
من بـيـنـهـا تــركـبـوت الـسـعـادة
بـحي سـيدي مـومن والـبـخاري
بـــحـي الـــتــــشـــارك ومــــســـجـــد
ــديــنـة اجلــديــدة ومــســجـد بــا

بالصخور السوداء.
وفي تــصـــريح لـ حلالـــزمــانخل
أوضح الــشـيخ مـحـمـد أكـوز أن
جنـــله ال تــتـــمــلــكـه الــرهــبــة أو
يعتريه االرتباك من إمامة مئات

. صل ا
وأبـرز في هـذا الـصـدد أن جنله
تـوفيق دائـما يـشـجعه أسـاتذته
بـالكـتاب الـقرآني وبـذلك جتده
اليـشـعـر بـأي خـوف في جتـويـد
وترتيل القرآن ألنه يعتمد على
ـا يـكون احلـفظ وأضـاف أنه »
مــا حتـــفــظه في ذهـــنك تــشــعــر

دائما بالطمأنينة .»
وأضـــاف أن جنــله الــذي تــابع
دراســــتـه إلى حــــدود الــــســــنـــة
ــدرســة الـــثــالــثــة ابــتـــدائي بــا
الــعــمــومــيــة كــان قــد غــادرهــا
لــيــتــفـرغ حلــفظ كــتــاب الــقـرآن
الــــكــــر مــــدة ثالث ســــنــــوات

متوالية.
كـــــمـــــا كـــــشف فـي حـــــواره مع
صـحـيفـة حلالـزمـانخل أن جنله
توفـيق ابتدأ في سن مـبكرة في
حـفظ الــقـرآن الــكـر وانــتـهى
اآلن من إتـقــانه كـامال بـقـواعـده

وضوابطه العلمية.
وقال: »إنه ما يزال اآلن يواصل
حافظة تعليـمه بكتاب قـرآني 
الـــصـــخـــور الـــســـوداء بـــالــدار
عـية أطـفال آخرين البـيضاء «
قـادمــ من عـدة مــدن مـغــربـيـة
كــتــزنــيت وتــارودانت وأوضح
أن األسـتاذين اجلـلـيلـ الـلذين

درسـاه حـفظ الـقـرآن هـما آيت
الــــقــــايــــد عــــلي وأنــــفــــلـــوس
احلــــســــ وأشـــار أن نــــظـــام
الـتــعــلـيـم داخـلي حــيث يــقـيم
األطــفــال ويــدرســون في نــفس

ؤسسة. ا
وأكــد الـشـيخ مــحـمـد أكـوز أن
جنــله تـوفــيق احلـافظ لــسـتـ
حــزبــا في الــسـنــة الــدراســيـة
ــعــهـد الــقــادمــة ســيــلــتــحـق 
مـتـخــصص لـلــتـعـلــيم األصـيل
بــطــنــجــة . وأضــاف: أنه »اآلن
تـون األخرى ويـحفظ يحـفظ ا
ابن عاشر واألجـرومية وأسس

وقواعد اللغة العربية).
وجتـــدر االشــارة إلى أن أســرة
الــشـيخ أكــوز احلــافظ لــكــتـاب
الــــله تــــنـــحـــدر مـن مـــنــــطـــقـــة
نتانوت حلبلدة مغربية تقع إ
غــرب مــديـنــة مــراكش وتــبــعـد
عـنـها بـ  117 كـلم وهي مـنـطـقة
أهــالـيــهــا مـشــهـورون بــالــعـلم
. والـفــقه وحـفظ الـقـرآن الـكـر
وقـال لــقـد (ورثـنـا عن أجـدادنـا
ــنــتــانــوت حــفظ ــنـــطــقــة إ
الــــقــــرآن). وأكـــد أن كـل أفـــراد
أســرته يــحـفــظــون كــتــاب الـله
ولــــهــــذا »نــــحن النـــــطــــمع في
ـسـائل الـدنـيــويـة  ووجـهـنـا ا
جنلنا توفـيق حلفظ كتاب الله
والزلــنـا نــسـهــر عـلى مــتـابــعـة
تـشـجـيـعه في مــسـيـرته لـطـلب
العلم ونطلب من الله أن يكمل
ــــرغـــــوب ويــــحـــــصل عـــــلى ا

ستقبل.« شواهد عليا في ا
وأضاف الشيخ محمد أكوز في
حـــــواره مع حلالـــــزمــــانخل أن
ـغـرب يـحـتل مـرتـبـة مـتـقـدمة ا
في الــعــالم الـــعــربي من حــيث
حــــــفظ الـــــقــــــرآن وجتـــــويـــــده
وترتيـله. وأشار في األخير أن
جنــــله لــــديه ذكــــاء وفــــطــــنـــة
واهـتـمـام بـشـكل عـجـيب بـعالم
الـتـكـنـولـوجــيـا الـرقـمـيـة وفي
أيام الـعطل تـكون لـديه احلرية
ـفـضـلة ـارسـة هـواياته ا في 
ومــنـــهــا شــغــفه بــكــرة الــقــدم.
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دائماً  توجـد مناسيب مـنخفـضة في نهري دجـلة والفرات
 لكـنهـا زادت مـؤخراً بـسـبب ما تـقـوله تقـاريـر رسمـية عن
االثر الـسلـبي لـسدود في تـركـيا وايـران عـلى االنهـار التي
جتـري في الــعـراق . واالهـتــمـام الــكـبـيــر يـسـلـط عـلى سـد
ـوصل الـعـمالق الـذي يـعـد األكـبـر في الـعـراق فـبـعد أن ا
هـدأت االحاديـث حـول تشـقـقـات الـسـد وامـكـانـيـة انـهـياره
ـتفتـتة التي يـقوم علـيها السـد  جاء الكالم بسبب الـتربة ا
وفي تـوقـيـت سـيـاسي مــهم عن اجلـفــاف الـعـظـيـم وتـهـديـد
الزراعة والثروة احليوانية واالنسـان . وبتنا نشاهد لقطات
وصل وقرب بغداد النحسار مياه دجلة عند اجلسور في ا

وسواها .
دول اجلــوار يـهــمــهــا مــصـاحلــهــا الــداخــلــيـة فــقط  وهي
تـتــصـرف بـحــسـبــهـا  وال أحــد يـلـتــفت لـلــوضع الـزراعي
ـضـحك أن نـلـوم ـتـأثـر من جـفـاف االنـهـار و ا الـعـراقي ا
ـوصل دول اجلـوار واالنــهــار في الــعـراق مـع مـيــاه ســد ا
العـمالق كـانت طـوال سـنـوات تمـضي الى حـيث ضـيـاعـها
ــشــاريع االسـتــراتــيـجــيـة في الــبـحــر من دون أن تــقـوم ا
ـائي بـدل الـبـكاء عـلى االطالل في للـمـحـافـظة عـلى األمن ا

كل أزمة .
مكن وصل نـفسه  مـساحـة مائيـة هائـلة كـان من ا  سد ا
أن يكون مصدر الثـروة السمكية في الـعراق  لكن الصيد
ـقـربـ من الـسـلـطات فـيه بـقي مـحصـوراً بـ الـهـواة أو ا
للحصـول على سمك سمـ حلفالت التحـالفات السـياسية
والوجاهات. كـما لم جتر أية عـملية تـنظيم لتـكاثر االسماك
ـفـيدة لـلتـغذيـة أو لـلتـصديـر ولم يدرس وحتديـد أنواعـها ا
أحد اقامة مصنع لتجـميد األسماك أو تعليـبها أو جتفيفها

تبعاً للحاجة للتصدير وكسب العمالت الصعبة .
ـسـابـقـات الـزوارق الـتي من ـوصل تـصـلـح   ومـيـاه سـد ا
مكن أن يشرع العراق باستضافتها وتشترك فيها بلدان ا

أخرى.
ـنــتـجع الـســيـاحي فــهـو لـيس أكــثـر من بـيــوت بـلـيت أمّـا ا
ـعدن اسـتعمـلهـا عمّال عمرهـا ثالثون سـنة من اخلشب وا
شركات بنـاء السد وتركـوها خلفـهم  لم تنل الصيـانة منذ
أمـد بـعـيــد وكـان بـاإلمـكـان حتــويـلـهـا الى مــنـتج سـيـاحي
توافرة نتجات االقليمية السيما إنّ الشمس ا ينافس ا

بكي ان ضـحك ا تضفي جـواً قل مثـيله في أوروبا لـكن ا
بـحـيـرة الــسـد لـيس حـولــهـا شـجـرة واحــدة في حـ انـهـا

كن ان تغذي غابة.
ـيـاه لـن تـشح في الــعـراق اذا كـان هــنـاك  خـطط مــائـيـة  ا
وزراعيـة ومشاريـع سدود صغـيرة في كـل منطـقة من اجل
ومـة الـزراعة  وهـذا لم يـخـطر بـبـال حكـومـات  تأكـلـها د

صالح احلزبية والشخصية . ا

Âu¹ q  WŽUÝ …b* W¹—U³ł≈ W{U¹—

ÊU e « ≠ ÊbM

«Archyworldys» نــشــرت مـجــلـة
الـــعــلـــمـــيــة مـــقــالًـــا عن أكـــثــر
األعشاب فـائدة للـجسم والتي
تــــســـــاعــــد عــــلـى ســــد نــــقص
الفيـتاميـنات لدى اإلنـسان بعد
مـــرور فــصل الـــشــتـــاء وحــدد
خـــبـــراء الــــتـــغــــذيـــة قــــائـــمـــة
ــــجــــمــــوعــــة من األعــــشــــاب
اخلـــــضــــراء األكــــثـــــر فــــائــــدة
للـصحة وخـاصة بعـد انقضاء
فصل الشـتاء بحـسب ما ذكرته

روسيا اليوم. 
وجـاءت نبـتـة احلمـيض الـبري
ـفيـدة ألنـها ـواد ا في قـائـمة ا
تـسـاعـد في تعـزيـز عـمل الـقلب
واألوعـيـة الدمـويـة كمـا تـسهم
في تـقــويـة الــرؤيـة. أمــا نـبــتـة
الــهـنـدبـاء بـزهـورهـا وأوراقـهـا
الـصـفـراء فـهي تــمـتـلك تـأثـيـر
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شـعر الـدببـة لـتحـليل حـمضـها
النووي). 

وتـعد الـدبـبة الـرماديـة فـصيـلة
مهددة باالنقراض في الواليات
ـتـحـدة وحتـمـيـهـا الـقـوانـ ا
االحتـــــــــــاديـــــــــــة فـي أغـــــــــــلـب
ـنـطـقـة الــواليـات.ويـوجـد فـي ا
اجلـــبـــلــيـــة الـــتـي وقع فـــيـــهــا
احلــــادث نــــحــــو  50دبــــا.وقــــد
اقــــتــــرحـت إدارة احلــــظــــيــــرة
الـوطنـية األمـريـكيـة مطـلع هذا
األسـبـوع إلـغـاء قـانـون أوبـامـا
ـنع اسـتعـمـال الـفـخاخ الـذي 
لـــــــــقـــــــــتـل الـــــــــدبـــــــــبــــــــــة في
أالســـــكـــــا.وســــــمـــــحت واليـــــة
وايـومـنغ هـذا األسبـوع بـصـيد
الــدبـبـة ألول مـرة مــنـذ أربـعـ

عاما.

Loay_kasim@yahoo.com
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ماذا يحدث ح يشيب اجللد والعظم والشعر?
من الطـبيـعي أن يـتعـرض النـاس جمـيعـاً لـتغـيرات جـسمـية
هائلة مع تقـدم العمر  ومـا من احد يبقى عـلى ماكان عليه

قبل عشرين سنة خلت .
فـالـتـغـيرات تـطـرأ عـلـى اجللـد  والـشـعـر وشـكل اجلـسم 

وحتى على بنية العظام .
ان العـظام تـعمل عـلى الدوام  وتـستـبدل بـخالياهـا البـالية
ـد خاليا كـامـلة خاليا جـديـدة  وفي الواقـع فان اجلـسم 
هيـكـله العـظـمي كل عشـرة سـنوات اال انه مع تقـدم السن
ا تستطيع اجلسم تبدأ العظام بالتعطل عـلى نحو اسرع 
ان يـعيـد بـنـاءه  االمـر الـذي يـؤدي الى عـظـام اكـثـر نـحوال

ا كانت عليه وضعفا 
راحل العمـرية السابـقة  هذه احلالة هي الـتي تنتهي في ا
ا يدعى تخلخل حلترققخل العظام.وتزداد مع مرور الزمن 
ـرحـلة ـرأة بـتخـلـخل الـعظـام مع وصـولـها  نسـبـة اصـابة ا
ـرض ماليـ الـنـساء االياس (سن الـيـاس) ويـصـيب هذا ا
في الــعـالـم  ويـعــد خــطـرا يــهــدد صــحـتــهن  بل احــيــانـا

حياتهن .
ولسوء الطالع  هنالك كثـيرا من سوء الفهم واخلطأ محيط

رض  واليك بعض االخطاء الشائعة واحلقائق . بهذا ا
اوال : واحلقـيـقـة : مع ان من الـطـبيـعي جـدا ان نـقل كـثـافة
العظم مع كبر السن  فهـذا اليعني استحالـة التمتع بعظام
كن قويـة جدا بـعد الـشبـاب ….ان تـخلـخل العـظام مـرض 
اتـقــاء شــره بـالــتـغــذيــة الـصــحـيــحــة  والـريــاضـة وتــنـاول

ناسبة .. الفيتامينات ا
ثانـيا: خـطـأ ان النـساء فـقط هن الـلواتي يـصيـبـهن تخـلخل

العظام .
واحلقـيقـة : الرجـال معـرضون لـهذه احلـالة حل ولـو بنـسبة
اقل من النـساء خل وفـي امريـكا وحـدها هـنـاك مايـقرب من
مليون رجل مصابون بتخلخل العظام حلبنسبة ربع حاالت

النساء
سـنيـ فقط هم الـذين يجب عـليـهم ان يقـلقوا ثالثـا  : ان ا

حيال االصابة بتخلخل العظام 
ان بـناء عـظـام قـوية امـر يـجب ان يـبدأ ثالـثـا : واحلـقيـقـة 
باكرا في احلياة . وما من احد اليزال صغيرا اال وعليه ان
يبدأ التـفكير بـبناء عظام قـوية  امر يجب ان يـبدأباكرا في
احلـيـاة  ومــا من احـد اليـزال صــغـيـراً اال وعـلـيه ان يـبـدأ
ببـنـاء كثـافـتهـا مـنذ الـطـفولـة والـصبـا  وتـصل الى اقصى
غايـتها فـي حوالي الـعمر 35 فان لم يـتم بنـاء العـظام ذات
الثـافـة العـظـمـية اجلـيـدة في الصـغـر وفي الـشبـاب تـعرض

اجلسم خلطورة االصابة بتخلخل العظام .
رابـعـا …. خــطـأ ان تـخـلــخل الـعـظــام هـو بـالـتــاكـيـد مـرض

وراثي.
واحلقـيـقة : مع ان الـذين اصـيب بـعض افراد اسـرهم بـهذ
ـرض هـم اشـد عــرضــة  الحـتــمــال االصــابـة به. فــهــنـاك ا
ـرض ….ان عــوامل عــدة اخــرى تــزيــد من فــرص حــدوث ا

بعض
امــراض الـكــلــيــة وعــوز الــفــيــتــامـ C وبـعـض االمـراض
الهرمونيـة كاضطرابات الـغدة الدرقية ومـتالزمة كوسينغ 
عاجلـات الستيـرويدية  وبعض اشـكال السرطان وبعض ا

هي ذات عالقة سببية قوية بتخلخل العظام 
كن منعه .. خامسا: خطأ ان تخلخل العظام مرض 

رض . وخـصوصا اذا كن مـنع حدوث هـذا ا واحلقـيقـة: 
ـكن التـاكد من درء خـطوة عن بدأ بـالتـفكـير به مـبـكرا  و

طريق
احلـصــول عــلى الــتــغـذيــة اجلــيـدة  وتــنــاول مــايـكــفي من
ناسبة  واخذ مايكفي من ارسة الرياضـة ا الكالسيوم و
الـفـيــتـامـ D وقـد يــكــون من الــضــروري تـنــاول كــمــيـات

رأة . الكالسيوم طول العمر  وخاصة لدى ا
ـناسـبة جيـدة لبـناء عظـام قوية  ان رياضة حمل ا?ثقال ا
ـشي والـهرولـة اخلـفيـفة  ورفع ا?ثقال كمـا تعـد ريـاضة ا

مفيدة جدا .
ومع ذلك  يجب على الذين ثبتت اصابتهم بتخلخل العظام
االمـتنـاع هـذه الـنـشـاطـات  اذ انـهـا قـد تـؤدي احـيانـا الى
حدوث كسور في عظامهم وال بد لهم من استشارة الطبيب

اذا ارادو االستمرار في مزاولة هذه الرياضات . 
واضـافـة الى ذلك من االفــضل االبـتـعــاد عن الـتـدخـ النه

يزيد ايضا من فرص حدوث التخلخل . 
ومع ان هذه اخلطوات فعالة على نـحو مؤكد خالل الطفولة
ـكنـهـا ايـضا ان تـسـاعد في الـوقـاية راهـقة  اال انهـا  وا

راحل الالحقة من احلياة . على نحو واضح اثناء ا
ـضـادة لـتـخـلـخل الـعـظام هي سـادسا ..خـطـأ ان االدويـة ا
ـسـتـقل ـنع حـدوث فـقـدان عـظـمي في ا وحـدهـا الـكـفـيـلـة 

واحلقيقة ان االدوية وحدها التستطيع ان تبني العظم .
وعـلى الـرغم من تـوافــر عـدد كـبـيـر من
ــعــاجلـة ــنع او  ــصــمــمـة  االدويـة ا
تخـلـخل الـعـظـام فـهي مـاتـزال ادوية
جـديـدة  وال احـد يـعـرف بــالـتـاكـيـد

دى . تاثيراتها البعيدة ا

انــدالــغـــاال عــلى بــعــد  1300كــلم
شـمـال شـرق بـويـنـوس ايـرس في
منـطـقة يـكـسوهـا الثـلج وتـعصف
بـهـا ريــاح عـاتـيــة وحـيث وصـلت
درجات احلـرارة الى دون الصـفر
كــــــمـــــــا أعــــــلــــــنـت وزيــــــرة االمن
االرجنتـينـية بـاتريسـيا بـولريتش

بحسب بيان صادر عن الرئاسة.
واوضح الـبـيـان ان »فـرق االنـقاذ
ـكان «مضـيـفا وصلت لـلـتو الى ا

ان سبل االجالء لم تتقرر بعد.

ـروحـيـة قامت وتابـع البـيـان ان ا
بــهــبــوط اضــطــراري »وقــائــيــا«
اخلوف مـسـاء اجلـمــعـة بـسـبب »

من جتمد اجزاء اساسية منها.«
ـــروحــيــة تــقـل الــنــاطق وكــانت ا
باسـم الرئـاسـة ايـان بافـلـوفـسكي
وقــــــائــــــد احلـــــــرس الــــــرئــــــاسي
اليـخانـدرو سيـساتي والـسكـرتير
اخلاص لرئيس السلطة التنفيذية
ماريانـو لومولـينو. وابـلغ الركاب
بــواســطـة الــهــاتف عــبــر االقــمـار

االصـطــنـاعـيــة انـهم »في صـحـة
جيـدة ولديـهم وسائل تـدفئـة وما
ــــواد الــــغــــذائــــيـــة يــــكــــفي من ا
ــــروحــــيـــة ــــيـــاه .«وكــــانت ا وا
انــطـــلــقت مـن كــاشي عـــلى بــعــد
كلم شمال بوينوس ايرس 1300
متـوجـهـة الى الس تـيـرمـاس ريو
هونـدو عـلى بـعد الف كـلم شـمال
الــــعــــاصــــمــــة في اطــــار زيــــارة
حـكـومـيـة الـى شـمـال الـبالد. امـا

الرئيس فقد سافر بالطائرة.

حلأ ف بخل – نـوس ايـرس
ـ وي

أعـلــنت احلــكـومــة االرجـنــتـيــنـيـة
ـــســؤولــ امس ان قــســـمــا من ا
ـقـربـ من الـرئـيس مـاوريـسـيو ا
ماكـري عالقـون في منـطقـة جبـلية
في شمال غرب البالد على ارتفاع
متر بعد هبوط اضطراري 3500
للمروحية التي كانت تقلهم مساء
اجلمعة. وتمـكنت ثالث فرق انقاذ
من الــوصـول ســيــرا عــلى االقـدام
ــروحـــيــة الــتي هـــبــطت في الى ا
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قـالـت دراسـة عــلــمــيــة أجــراهــا بــاحـثــون في
جــامـعـة ســتـوكــهـولم فـي الـسـويــد أن بـعض
ــارسـة الـشــركــات جتــبـر مــوظــفــيـهــا عــلى 
الـــريــاضـــة أثــنـــاء ســـاعــات الـــعــمـل مــرة في
األسبوع وهـو ما يسـاعد على زيادة إنـتاجية
العمل لتـتراجع نسبة اإلجـازات بنسبة ..22%
ـارسـة الـريـاضـة تـسـاعـد عـلى نـشر كـما أن 
احملـبة واأللـفـة ب الـعامـلـ وتخـليـصهم من

الضغوط النفسية في العمل.
عـروف أن الريـاضة مدرجـة في الثـقافة ومن ا
اإلســكـنـديــنـافــيـة وأن الـســويـديــ من أكـثـر
ـارسة لـلرياضـة حيث الـشعـوب في أوروبا 
ــارســون أنــشــطــة ريــاضــيـة إن  %67مــنــهم 
بـــانــــتـــظــــام في الــــوقت الـــذي يــــحـــتـل فـــيه

ركز األول بنسبة .69% الفنلنديون ا
اجلـديـر بـالــــــذكـر أنه مـنـذ الـثـمـانـينـيـات من
ـاضي ومـعــظم الـشـركـات الـسـويـديـة الـقـرن ا
ــارســـــــــة الــريــاضــة أثــنـاء تــطــبق نــظــام 
ـا لـه من تـأثـير إيـجـابي عـلى سـاعات الـعـمل 

. العامل

كن أن مضادات االلتـهابات و
تساعد في التـعامل بسرعة مع

نزالت البرد. 
ـــتــــرتـــبـــة وحل الـــفــــجل فـي ا
الــثـالـثـة من حــيث أهـمـيـته في

بــدايـــة فـــصـل الــربـــيـع فـــهــو
يـســاعـد في اســتـقــرار عـمــلـيـة
األيض ويـــــحـــــسن الـــــهـــــضم.
ـرتبة الرابعة لفوف ا واحتل ا
واد فـائدة ضـمن قائـمة أكـثـر ا

في شهـر مايو بـاعتـباره طاردا
لـلـسـموم ثم الـسـبـانخ لغـنـاها
بالـيود وهو مـفيـد لألشخاص
الـــذيـن يـــعـــانـــون من أمـــراض

الغدد الصماء.


