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اجلهاز.
جـــــهـــــاز  Mate 20 Proالــــذي
أطــلق عــلــيه "الــهـاتـف اخلـارق"
يستخدم آلـية فتح ثالثي األبعاد
للوجه لذا من الناحـية النظرية
يـنــبـغي أن يـكـون مــعـدل اخلـطـأ
اخلــــاص بـه حــــوالي واحــــد في

ليون. ا
والـقـائـمان عـلى الـتـجـربـة لـيـسا
تـــوأمـــ أو أشــقـــاء بل مـــجــرد
رجل لهـما شعر قـصير وحلية
يرتدي أحدهما نظارة لكن

ذلـك لم يــكن مــهــمـــا في تــقــنــيــة
الـتـعـرف عــلى الـوجه بـالـهـاتف
حـــــــيـث جتـــــــاهـــــــلـت كل هـــــــذه

االختالفات وفتحت اجلهاز.
 وللتـأكد من النـتيجـة ذاتها قام
الـــصــحـــفي وصــديـــقه بـــتــكــرار
التـجـربة عـلى جـهاز آخـر لـنفس
الطراز لـيصال إلى ذات النـتيجة
احملبطة وهي أن الهاتف يسهل

اختراقه بكل سهولة.
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احلـكـومــة الـعـراقـيـة اجلـديـدة عــلى مـرمى سـاعـات أو أيـام 
ـة قريـباً أو بـعيداً سـتظـهر أسـماء جديـدة وتراوح أخـرى قد
من الـتـشكـيل . اليـوجد حـمـاس لدى الـناس الـعـادي العالن
الـوزارة اجلـديـدة  ثـمـة يـأس مـتـرامي األطـراف من امـكـانـية
تعبة  فقد تكررت التجارب يعتري النفوس ا قـيام االصالح 
احلـكومـية و ال تـزال االوضاع تـتقـهقـر من سيء الى أسوأ 
لـذلك سيكون من العسير جداً أن يـستطيع أحد اقناع الناس
ـنـقــذة احلـامــلـة لـلــبـدائل . أحــدهم عـلّق ـجيء احلــكـومــة ا
نقـذون فما الفـائدة وقد غرقـنا منذ بـالقول انه حتى لـو جاء ا

زمن . 
ألنـهـا تتـنـاسل وتوغل وت أهـون مـنـها  ـشـكالت  ا غـرقـنا 
في تــفــسـيخ اجملــتــمع  وهــدم الــقـيـم  وأهـمــهــا بــيع وشـراء
ـصــالح الـعـامـة. بـال شك أيـة حـكـومــة جـديـدة ال تــسـتـطـيع ا
االنـتـقال من مـرحـلة الـى أخرى ألنّ أدوات انـتـقالـهـا مرتـبـطة

بواقع سياسي يفرض نفسه في البنية التحية للمجتمع . 
لـيس أمامنا سوى أن نـسمع برنامج احلكـومة  ونتوقف عند
ال نـرضى باحلشـو واالنشـاء والعبـارات اجلاهزة كل مـفردة 
ـرحّـلة من حـكـومـة الى أخرى  نـريـد عـبارات عـمـلـية قـابـلة ا
لـلـتحـقـيق من جـهـة وواضـحة لـلـمـراقبـة واحلـسـاب من جـهة
أخـرى .  نـريــد أن نـعـرف أولـويـات احلـكـومــة بـشـكل اليـقـبل
اذا تـقدم هذا البند على سواه الـلبس  ماذا تريد أن تفعل و
 وكم هـو معدل الدخل القومي للبلـد ساعة مباشرة احلكومة
أعـمالها لنقارن االحصائيات كلها في اليوم الذي تنتهي فيه
احلـكومة من فـترتها الـزمنيـة  لكي ال يبـقى االمر سائـباً كما
كـان طوال خمس عـشرة سنـة . حتى هذه األمـور قد ال تكون
مـجـديـة في بـلـد مثـل العـراق إذا لم تـكن االولـويـات مـرتـبـطة

باالستقاللية والسيادة والنزاهة.
لـغـة الــتـراضي  وهي مـا أطـلــقـوا عـلـيه سـنــوات طـويـلـة لـغـة
الـتوافق هي التي تـهدم البـلد وتفشي الـتفسخ في كل شيء .
ال تـوجد عالمـات كثـيرة مـشجـعة فـالبـلد ال حتـكمه احلـكومة
فـقـط  بل مـجـالـس احملـافـظــات تـشـتــرك في اجلـزء الــعـمـلي
الــيــومي مـن تــصــريف احلــكم. الـــســبب في عــدم وجــود مــا
. فهل يـشجع على الـتغييـر هو انّ البلـد يفتـقد خطة لـلتغـيير 
ثابة سياسة استراتيجية البرنامج احلكومي يصلح ليكون 
ـصالح التي يغلب أم سـيراوح في نطاق تـصريف االعمال وا

فيها القوي الضعيف ?
ــقــبــلــة ســتــأتي وقــد مــرّت يــتــوهم مَن يــظـن انّ احلــكــومــة ا
ـنطـقـة ال تزال غـيـر مسـتـقرة  واجلـميع الـعاصـفـة بعـيـداً فا

بنسب متفاوتة اليزالون في ع العاصفة.
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رئيس قسم العالج الطبيعي
جامعة الهاي الدولية

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

الــصـحــة والـقــوة تـأتــيـان من اخــتـيــار اغـذيـة بــعـقل وادراك
وتأتيان ابدا ًمن الصيدلي.

الـثقافـة الصحـية مهـمة جدا لـكل انسان وخـاصة في شؤون
الـغـذاء  ويـجد احلـريـصـون علـى صحـتـهم وصـحة اوالدهم
ويـسـاعـدهم علـى قضـاء ايـامهـم متـمـتـع بـالـصـحة الـتـامة
واضيع واحلـياة البـهيجة ونـنأى عن النـصائح الرخيـصة وا

التافهة .
عادن الضرورية للجسم ?  ماهي الفيتامينات وا

ـئــة  من كـالــسـيــوم اجلـسم يــوزع عـلى الــعـظـام  ان 99 بــا
ـئـة  يـلـعب دورا هـامـا في واالسـنـان فـان الـبـاقـي وهو 1 بــا

تنظيم عدة وظائف عضوية .
فـهنالك جزء دقـيق من الكالسـيوم يعرف بـاسم حل  كبريتات
الكالسيوم  خل وهو يقوم بتسهيل وقع الصدمات العصبية 
ولــذا يـقـال : نـقص الـكـالـســيـوم  يـؤدي الى اصـابـة اجلـسم

بعصبية مزعجة ..
ان الــولـد او الـبـنت الـذي يـنــمـو بـسـرعـة وتـبــتـلع عـظـامه كل
مــايـلـوح لــهـا من الـكــالـسـيـوم وال جتــد  كـفـايـتــهـا  يـصـاب
بـاضــطـرابـات مـزعـجـة تـعـلن عن نــفـسـهـا بـالـبـكـاء وسـرعـة
يل الى قضم االظـافر  ويكون الـغضب  واخللق الـسئ  وا
نـومه مضـطربـا  ويصـاب بسـلس البـول ليال   والتـستـطيع
امه ان تـربط بـ هـذه الـتـصـرفـات  الـسـيـئـة واالخـطاء الـتي
ارتـكـبـتهـا  هي نـفسـهـا   وفي اهـمالـهـا  جتـهيـز جـسمه
بـحـاجـته مـن الـكـالـسـيـوم والـفـسـفـور  كـمـا ان الـتـشـنـجات
الـعضلية التي حتـدث غالبا في الساق سـببها ايضا نقص
راهق عندما يعاني نقصا في الكالسيوم الكالسيوم  ….ان ا
يــبـدو غــضــوبـا  ضــيق الــصـدر  قــلـيـل الـصــبـر  ثــائـرا 
اليـعـرف الهـنـاء  والراحـة ويـرتـكب اخطـاء كـثيـرة في عـمله 
ويـنفق جهده في حركات خاطئة …. وهـذه العصبية بزيادتها
تـوتر  عـضالته وتقوده بـسرعة  الـى التعب  ونـومه اليصلح
احلـالة  بل يـكون مـقسـما بـ يقـظات  عـديدة او ارق طويل
تـتـردد خالله في ذهنه كـآبة مـتاعـب الغـد  فيـضطـر  كغـيره
ال في كل سنة صاب بـاالرق الى انفاق مبـالغ من ا مـن  ا

ثمنا لعالجات منومة وضارة. 
ـا ان دور الكالسيوم  قـد عرف  فان سيدات الدار يجب و
ان يـحضـرن اغـذية غـنيـة بالـكالـسيـوم  لتـكون وسـيلـة لنـشر
الـهدوء والسالم والسـعادة في العائـلة  الى جانب انصراف
الــعـائــلـة  لــلــعـمل الن الــهـدوء وحــده  يـحــفظ نــشـاط الــعـقل
رأة خالل مدة واجلـسم   ان االالم البطنـية التي تعانـيها  ا
احلـيض ناجتـة غالـبا  عن نقـص الكالـسيـوم  في الدم  وقد
دة مع  االنحطاط لـوحظ ان العصبـية التي حتدث في هـذه ا
كن ان تـزول بـاضافـة كمـية  والـصـداع  غيـر العـادي  
كـبيـرة من الكـالسيـوم  وفيـتام  D الـى  النظـام الغذائي .
ان  الـكـالـسـيـوم ضـروري لـتخـثـيـر  الـدم  وفـقـده يـقود الى
عــوارض  خـطـيـرة . لــذا يـجب بـعـد قــلع الـضـرس  او فـتح
جـرح  او اجـراء عـملـيـة جـراحيـة  اخـذ كـمـية كـبـيـرة منه مع

D فيتام
لـيس مدهـشا  والغـريبـا  ان يكون  هـؤالء النـاس عصـبي 
نـومـة  وحامـل مـرهـق مـؤرقـ  منـكـب  عـلى االدويـة ا
السنان فاسدة .  ففضال عن الكمية التي تتلف كل يوم  من
الــكـالـســيـوم والـفــسـفـور  وتــخـرج من جــسـمـنــا  مع الـبـول
ـواد البرازية سنة فسنة   فان التلف  التدريجي  يتوالى وا
عدنـ اذا لم  يوجـدا  في االغذية بـكميـة كافية . ان هـذين ا
 فـان العظـام واالسنان  تـنتجانـهما  وبـالعكس  اذا وجدت
مـنها زيادة  فان اجلسم  يخزنهمـا في نهاية العظام الطويلة
السـتعمـالهمـا عند احلـاجة  ومتى تـلقى الـدم  شحنـة كبيرة
مـنـهـمـا  فيـعـاد اخملـزون الى مـكـانه وهذا
االخـــذ والــــرد يـــســـتـــمـــران مـــادامت

احلياة قائمة .
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صرية دنـيا سمير غا شاركت الفنـانة ا
في حفل زفـاف الفنـانة  الكـوميديـة شيماء
ـصري مـحـمد كـارتر نـتج ا سـيف عـلى ا

والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى.
واسـتـطـاعت ابنـة الـنـجم سمـيـر غا  أن
تـخـطف األنظـار بفـسـتانـهـا الذهـبي الذي
ــوديالت الـتي كــانت تــظـهــر بـهـا يــشـبه ا
خالل عـرض مسـلسل (نـيـللي وشـيريـهان)
ـــضي والـــذي عـــرض في رمـــضــان قـــبل ا
وحـقق نسـبـة جناح كـبيـرة وشـاركتـها في
بــعض حــلــقـاته شــيــمـاء ســيف. الــفـنــانـة
ـصـريـة شـاركت الـفـنـان مـحمـد حـمـاقي ا
والـذي أحــيـا حـفل الــزفـاف تـقــد أغـنـيـة
(أول مــرة) والــتي قــدمــتــهــا مــعه فـي عـام
2017 وهـي مـن نــــــــوعــــــــيــــــــة األغــــــــاني
الـرومانـسيـة وحقـقت نسـبة جنـاح كبـيرة.
الـزفـاف حـضـره عـدد من الـفـنـانـ ومـنهم
روجـيـنـا أشـرف زكي أحـمـد فـهـمي هـنـا
الـزاهـد مـحـمـد ثـروت نـشـوى مـصـطـفى
نــيــرمــ مـاهــر وعــدد من جنــوم مــسـرح
مـصـر دنــيـا سـمـيــر غـا وزوجـهـا وفـاء

عامر ومحمد رمضان.
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عـــاد احلــــديث عن زيــــنب ابـــنـــة
الـفـنـانـة الـلـبـنـانـية هـيـفـاء هـبي
للظهور مرة أخرى خاصة بعدما
قـــامت بــنـــشــر صــور حلـــفــيــدات
تلـكن جمالها. األخيرة والالتي 
وعـــلى الــــرغم من أن زيــــنب هي
ابـنــة هـيــفـاء وهــبي من زوجــهـا

األول وابن عـمـتـها نـصـر فـياض
والذي ارتبطت به في  عام 1990
إال أنه يـوجــد بـيــنـهـمــا قـطــيـعـة
وصـلت إلى حـد عـدم تـواصـلـهـما
حـتى أن هـيـفاء لم تـر حـفـيدتـيـها
ــرة واحـدة. زيـنب حـرصت ولـو 
خالل الــفـتـرة األخـيـرة عـلى نـشـر
صـور حــديـثــة لـطــفـلــتـيــهـا رهف
ودانــــيـال عــــبــــر صــــفــــحــــتــــهـــا

ـوقع (إنـسـتـغـرام) الـشـخـصـيـة 
وأكـد الـكـثـيـر من متـابـعـيـهـا على
قوة الـتشابـة بينـهما وبـ هيفاء
وهـــــبـي وأنــــــهن ورثـن جــــــمـــــال
جـدتهن. وكـان أخـر ظهـور لـزينب
قـبل سـنـوات أثـنـاء تـواجـدها في
أحـد مــحـال الــتـجــمـيل ووقــتـهـا
كانت قـد اعتمدت إطـاللة جعـلتها
نسخة ثـانية من والدتهـا الفنانة.

هــيـفــاء وهـبي تـزوجـت من نـصـر
فياض عام 1990 وانفصلت عنه
عام 1998 وكـانت هـيـفـاء وهبي
قـد شــاركت في مــســابـقــة جــمـال
لــبـــنــانـــيــة وهي (مـــلــكـــة جــمــال
ـسابـقة فعال اجلنـوب) وفازت با
ولـــكن اجلــائــزة ســـحــبت مـــنــهــا
ـنـظمـ وجود بـسبب اكـتـشاف ا

ابنة لها من زواج سابق.

ـالـيـون احلـبـوب األكـثـر قـبوالً ا
وانتشاراً في أرجاء العالم.

وألن اخلـبــيـر الــسـنـغــالي ثـيـام
يـقـيم في نــيـويـورك حـالـيـاً فـقـد
شــرع عـبـر مــؤسـســته (يـولــيـلي
فودز) فـي جلب حـبـوب الفـونـيو
تحدة معتبراً أن إلى الواليات ا
لديه مـهـمة كـبرى لـبـناء سـلسـلة
ــيـة لــهــا تــنـطــلق من عــرض عــا
الـسنـغـال الـتي يـشيـد فـيـها أول
مطـاحن كبـيرة حلـبوب الـفونـيو
تعـمل عـلى نطـاق جتاري واسع
ويـأمل أن تــبـدأ عـمـلــهـا بـحـلـول
عــام 2020. وبـــيـــنـــمـــا يـــنـــظـــر
مزارعو الفونيو إليها باعتبارها
(حــبـوب مــعـجــزة) فـإن اخلــبـيـر
انه ثيام السنـغالي يعرب عن إ
العـمـيق بأن تـصـدير تـلك احلـبة
كن أن يساعد في تـغيير حياة
مــزارعي بــلــدان غــرب أفــريــقــيــا
بـأســرهم قـائالً في تــصـريـحـات

نـقلـهـا الـصـحفي كـيـمي لـيـجادو
على موقع (كوراتـز) اإللكتروني:
إذا جنـحت مـهــمـة يـولـيـلي فـإن
بـعـضـاً من أفـقـر مـزارعي الـعـالم
ســيــصــبــحــون مــصـدريـن لـتــلك
الــسـلــعـة وبــوسـعــهـا أن تــغـيـر
أحـــوالـــهم من أنـــاس يـــتــلـــقــون
مـــســاعـــدات إلى بــشـــر عــاديــ
ــلـكــون مـصــيـرهم ويــنـتــجـون
كن بيـعها إلى بـقية محاصـيل 

العالم. 
وحـــول أوجه اإلعـــجــاز فـي تــلك
الـنـبـتة اجملـهـولـة يـقـول اخلـبـير
السنغالي إنها حتمل العديد من
ـــزايـــا فــضـالً عن مـــحــتـــواهــا ا
وأهمـيتـها الثـقافـية لـشعب غرب
أفــريـقــيـا فــهي واحــدة من أقـدم
أنــــواع احلـــــبــــوب في الـــــقــــارة
األفــــريـــقـــيــــة وورد ذكـــرهـــا في
وثـائق لـرحـالـة عـرب قـدمـوا إلى
غـرب أفـريـقــيـا في الـقـرن الـرابع

ـيـالدي.  وفي أجـزاء من عـشــر ا
الــسـنــغـال اليــزال هـنــاك بـعض
ــــزروعـــة بـــحـــبـــوب ـــنـــاطق ا ا
(الفونـيو) التي يـنظر إلـيها على
أنـهــا تــسـاعــد في (طـرد األرواح

الشريرة).
وال تـــقـــتـــصـــر فـــوائـــد حـــبـــوب
الـــــفــــونـــــيــــو عـــــلى (مـــــطــــاردة
) حــســبــمــا تــشــيــر الــشــيــاطــ
ـأثـورات الـشعـبـيـة في مـنـطـقة ا
غـرب أفـريـقيـا بل هـنـاك حـقـيـقة
أكدتهـا الدراسات العـلميـة بخلو
( حبوب الفـونيو من (اجلـيلوت
وهو بروت يوجد بنسبة كبيرة
فـي حـــبـــوب الـــقـــمـح ويـــســـبب
وجــود هـــذا الــعــنــصــر مــشــاكل
صحية كبـيرة لبعض األشخاص
الذين يعانون من حـساسية ضد

. هذا البروت
كـمــا أن حـبـوب الــفـونـيــو غـنـيـة
باألحمـاض األمينـية التي يـفتقر
إلــيـــهــا الـــكـــثــيـــر من احلـــبــوب
الــرئــيـــســيــة األخــرى مــثل األرز
والقـمح. بأن هنـاك (حبـة) يحيط
بـهـا حلـاء صـلب ويـطـلق عـلـيـها
بـالـلـغة احملـلـيـة (الـفـون  يـو) قد
اخــــتـــزلت الــــعـــالم بــــأســـره في
داخـلـهـا وتــقـول أسـاطـيـرهم إن
العالم احلقيقي نشأ وانطلق من
حـبة واحـدة من نـبـات (الفـونـيو

عجزة) وفق فلسفتهم. ا
والقت تلك الفـلسفـة أصداء قوية
لـدى خــبـيـر االغـذيـة الــسـنـغـالي
الــشـهــيــر بـيــيــر ثـيــام صـاحب
مــؤســـســة (يــولـــيــلي فــودز) في
إقـــلــــيم غــــرب أفـــريــــقــــيـــا وهي
مؤسـسة دوليـة مقـرها نـيويورك
ومــــســـجـــلــــة في بـــورصـــة وول
ستـريت  وأبدى ثـيام رغـبته في
أن تتصدر (بذرة العالم) حسبما
يــطـلق عــلـيــهـا شـعـب الـدوجـون
ـالـيـون احلـبـوب األكـثـر قـبوالً ا

وانتشاراً في أرجاء العالم.
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ــاني هــيــنـريك قــال الــبـروفــيــســور األ
تكرر يستلزم دوميش إن نزيف اللثة ا
دائــمــاً اســتــشــارة الــطـبــيـب إذ يــعـد
عالمـة حتذيريـة من الـتهـابات بـكتـيرية
في الـلثـة تـنـشـأ عـادةً بـسـبب طـبـقات
تراكـمة عـلى األسنـان بسبب الـبالك ا
نـقص العناية أو بسبب أحد األمراض
. وأوضح طــبـــيب األســنــان أن أيـــضــاً
ـا يرجع إلى الـتهـاب اللـثة الـنزيف ر
كن أن أو الـتهاب دواعم السن كما 
يــكـــون أثــراً جــانـــبــيـــاً ألحــد األدويــة.
ـكن لـطبـيب األسـنـان إزالـة طـبـقات و
ـكن الـبالك وعالج االلـتـهـابـات كـما 
الـبحث عن بدائل لألدوية. وللوقاية من
نزيـف اللـثـة يـنـصح دومـيش بـالـعـنـاية
بــاألسـنـان جــيـداً بـتــنـظــيف األسـنـان
ــعـــدل مــرتــ يـــومــيــاً مـع مــراعــاة
تنـظيف الفراغات بينها أيضاً باخليط

باإلضافة إلى الفحوصات الدورية.
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فـشل هـاتف هـواوي األحـدث في
اخـتـبـار بـسـيط لـنـظـام الـتـعـرف
عــلى الـوجــوه جــعل من الــسـهل
فــتح اجلــهــاز رغـم أن الــتــقــنــيـة

ثالثية األبعاد مصممة خصيصا
جلعل األمر شبه مستحيل.

فــــبــــحــــسـب مــــوقع "جي إس أم
ــاني أريــنــا" قــام الــصـحــفي األ
تـخـصص في التـقنـيـة شتـيفن ا
هـيـرجـيت بـإجـراء جتـربـة تثـبت
هـــشــاشـــة نــظــام
الــــتـــعــــرف عـــلى
الـــــــــوجـــــــــوه في
هــــاتف هــــواواي
مــــــيت  20بــــــرو
Huawei Mate

20 Pro.
واســــــــتــــــــعـــــــان
هــــــــيــــــــرجـــــــــيت
بـــــــصـــــــديـق في
مـــحــاولـــة لـــفــتح
ذات الهـاتف عـبر
مسح الوجه

لـكل مـنـهـمـا رغم
أن أحـدهــمـا فـقط
كان مـسـجال على
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في جـــمــهــوريــة مـــالي في عــمق
افريـقيـا  يـؤمن شعب الـدوجون
بأن هناك (حبة) يحيط بها حلاء
صــلب ويــطـلق عــلــيـهــا بــالـلــغـة
احمللـيـة (الفــون يـو) قد اخـتزلت
العالم بأسره في داخلها وتقول
أسـاطـيـرهم إن الـعـالم احلـقيـقي
نشأ وانطـلق من حبة واحدة من
ـعـجـزة) لوفق نـبـات (الفـونـيـو ا
فـلـسفـتـهم. والقت تـلك الـفـلـسـفة
أصداء قـويـة لدى خـبـير االغـذية
الـسنـغـالي الـشهـيـر بـييـر ثـيام
صاحب مؤسـسة (يولـيلي فودز)
في إقــلـــيم غــرب أفــريــقــيــا وهي
مؤسـسة دوليـة مقـرها نـيويورك
ومــــســـجـــلــــة في بـــورصـــة وول
ستـريت  وأبدى ثـيام رغـبته في
أن تتصدر (بذرة العالم) حسبما
يــطـلق عــلـيــهـا شـعـب الـدوجـون


