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جعفر بناهي :دعوتي
لـ «كان» دليل على
«حيوية» السينما اإليرانية

جان���ب من معرض الورود واألش���تال الثاني «ربيع رام الله  ،»2018والذي اطلقته بلدية رام الله ،أمس ،بمش���اركة  13مش���تال م���ن مختلف محافظات الضفة الغربية ،ويس���تمر أربعة أيام.وتوزعت
المعروضات بين أش���تال ورود وأش���جار مثمرة وأشجار حرجية ،جميعها تصلح للزراعة في الحدائق المنزلية ،إضافة إلى معروضات شركات متخصصة بتسويق المعدات الزراعية ،وأخرى لألسمدة
(عدسة :وفا)
														
واألدوية الزراعية.

قياس مستوى السكر في الدم ..قد يصبح متاحًا دون وخز اإلبر
رويترز :قد يس���مح جهاز جديد يوضع على الجلد لمرضى
الس���كري بقياس ومراقبة مستويات الس���كر في الدم دون
الحاجة لوخ���ز إصبعهم أو الحصول عل���ى عينات دم بطرق
أخرى.
وقالت الدكتورة أدلينا إيالي م���ن جامعة باث في بريطانيا
لـ"رويت���رز هيل���ث" عبر البري���د اإللكترون���ي إن التكنولوجيا
الجدي���دة "قد تصبح أول طريق���ة دون إبر ،بما في ذلك تجنب
تماما وخز اإلصبع ،لمراقبة مس���تويات الس���كر في الدم على
مدى اليوم".

ويضطر المصابون بالسكري لمتابعة مستوى الجلوكوز في
الدم بانتظام لتحدي���د جرعات األدوية والطعام وليس هناك
وسيلة حاليا لذلك دون الحصول على عينة من الدم.
وطور فريق الدكت���ورة إيالي الجهاز الذي يمكنه أن يقيس
مستويات السكر في السائل الموجود تحت الجلد مباشرة.
وق���ال الباحث���ون في الدراس���ة التي نش���رت ف���ي دورية
(نيتش���ر نانوتكنولوجي) ،إن الجهاز قدم نتائج قاربت بشدة
المس���تويات المس���جلة في الدم لدى اختباره على متطوعين
ليسا مصابين بالسكري.

وشدد الباحثون على أن الجهاز ال يزال بحاجة إلى المزيد من
التطوير قبل أن يصبح وسيلة قابلة لالرتداء وبسيطة لقياس
مستويات السكر في الدم دون عينة.
وقالت إيالي" ،ه���ذه النتيجة مهمة جدا ليس فقط لمرضى
الس���كري من الن���وع األول الذي���ن يحتاجون بش���دة لمراقبة
مس���تويات (الس���كر في الدم) بدقة ومرارا كل يوم بل أيضا
لمرض���ى الن���وع الثان���ي الذين يتزاي���د عددهم بس���رعة إذ
س���يمكنهم جهاز مثل جهازنا من الحفاظ على تركيز السكر
في الدم عند المستوى الطبيعي بطريقة مريحة وسهلة".

دراسة :المخ يواصل إنتاج خاليا الذاكرة خالل العقد الثامن من العمر
رويترز :قال علماء إن البشر في العقد الثامن من العمر
يواصل���ون تطوي���ر خاليا جدي���دة في منطق���ة من المخ
مس���ؤولة عن صنع ذكريات جديدة واستكش���اف بيئات
جديدة.
وقال���ت م���ورا بولدرين���ي م���ن جامع���ة كولومبيا ف���ي مدينة
نيوي���ورك لـ"رويترز هيلث" عبر البري���د اإللكتروني" ،تبقي هذه
الخاليا الجدي���دة في المخ على قدراتنا لصن���ع ذكريات جديدة
وكذل���ك التعلم والتكيف مع البيئة كما أنها مهمة لالس���تجابة
الوجدانية".
وأضافت" ،وقد تكون هذه الخاليا العصبية مهمة لقدرتنا على
نقل المعلومات المعقدة إلى أجيال المستقبل ومواصلة سلوكنا

الذي تحكمه العواطف إلى جانب الدمج بين الذكريات المعقدة
والمعلومات".
ودرس فري���ق بولدريني المخ لدى  28رجال وامرأة وطفال تتراوح
أعماره���م بين  14و 79عاما وتوفوا ألس���باب ال عالقة لها بالدماغ.
ورك���ز الباحثون على جزء من منطقة الحصين (قرن آمون) يعتقد
أن���ه يلعب دورا ف���ي الذاك���رة والتعلم وغيرهما م���ن الوظائف
المهمة.
وتبين أن مخ األكبر سنا بين المشاركين ظل ينتج خاليا دماغية
جديدة .وكتب الباحثون في دورية (س���يل ستيم سيل) الطبية
يقولون إن عدد خاليا الدماغ غير الناضجة ظل كما هو مع اختالف
األعمار.

لكن تراجع���ا طرأ على ق���درة الخاليا العصبي���ة الناضجة على
تغيير وظيفتها وهي خاصية تعرف باسم المرونة العصبية مع
التقدم في العمر.
والمرونة العصبية هي ما يس���مح لألعصاب في المخ بتعويض
الجسم في حاالت اإلصابة والمرض واالستجابة للمتغيرات.
وبعد أن اطلعت الدكتورة شيخة جودوين من جامعة مينيسوتا
ف���ي مدينة مينابوليس عل���ى أحدث األبحاث ف���ي مجال الخاليا
العصبية قدمت نصائ���ح عملية في رس���الة بالبريد اإللكتروني
لـ"رويت���رز هيل���ث" قال���ت فيها "اس���تمروا في فع���ل أفضل ما
بوس���عكم .تناولوا الطعام الصحي وناموا جيدا ومارسوا الرياضة
 ...وال تنسوا أن تكونوا سعداء".

إصابة الرجال بمشكالت في المثانة مرتبطة بعدم ممارسة النشاط الرياضي
رويترز :تش���ير دراسة كورية جديدة
إل���ى أن الرجال في منتصف العمر الذين
يجلسون أغلب أوقات اليوم وال يمارسون
أي نشاط رياضي تزيد لديهم احتماالت
اإلصابة بمش���كالت ف���ي المثانة ومجرى
البول مقارنة بمن يجلسون لفترات أقل.
وفحص باحثو الدراس���ة بيانات 69795
رجال متوسط أعمارهم  40عاما
ول���م يعانوا م���ن قبل من أم���راض في
المثانة .وأجاب كل الرجال عن أسئلة

في اس���تبيان عن معدالت نش���اطهم
ووق���ت الجل���وس وش���دة معاناتهم من
أع���راض مث���ل س���لس الب���ول وصعوبة
تفريغ المثانة والحاج���ة الملحة للتبول
واضطرابات النوم بسبب الحاجة للتبول.
وكتب الباحثون في الدراسة التي نشرت
في دورية (بي.جيه.يو إنترناش���ونال) بعد
فترة متابعة بلغت في المتوس���ط  2.6عام
أن  9217رج�ل�ا أصيبوا بأع���راض في الجزء
السفلي من مجرى البول.

ومقارنة بالرجال الذين ال يمارسون أي
أنشطة قلت احتماالت إصابة من يقومون
حتى بالقليل من النشاط الرياضي بتلك
األعراض بنسبة س���تة بالمئة فيما قلت
لدى من يقوم���ون بالكثير من التمرينات
الرياضية بنسبة سبعة بالمئة.
ومقارنة بمن يقض���ون أقل من خمس
س���اعات ف���ي الي���وم جالس���ين زادت
احتم���االت إصاب���ة م���ن يقضون عش���ر
ساعات على األقل في الجلوس بمشكالت

في المثانة بنس���بة  15بالمئة فيما زادت
االحتماالت بنسبة ثمانية بالمئة لدى من
يجلسون فترات تتراوح بين خمس وتسع
ساعات يوميا.
وق���ال كبي���ر الباحثين في الدراس���ة
الدكتور س���ينجهو ريو م���ن كلية الطب
في جامعة س���ونجكيونكوان في س���ول
"هذا يش���ير إلى أن تقليل الفترات التي
يقضيها الرجل جالس���ا وتعزيز النشاط
الجس���دي مهمان في منع األعراض التي
تصيب الجزء السفلي من مجرى البول".
وأضاف عب���ر البريد اإللكتروني "يعتبر
الجلوس لفترات طويلة عامل خطر جديدا
قد يسبب اإلصابة بأمراض مزمنة".
وظل���ت الصل���ة بي���ن ع���دم النش���اط
ومشكالت المثانة قائمة حتى بعد أن أخذ
الباحثون في الحس���بان عوامل خطر أخرى
يمكنها أن تتسبب بمفردها مشكالت في
المثانة مثل الس���منة واإلصابة بالسكري.
لكن الباحثون يشيرون إلى أن الدراسة لم
تفرق في االس���تبيان بي���ن أنواع الجلوس

رحيل السينمائي
اإليطالي فيتوريو
تافياني عن  88عامًا
روما-أ ف ب :توفي السينمائي اإليطالي
ّ
فيتوري���و تافياني الذي وقع مع ش���قيقه
باولو بعضا من أه���م األفالم اإليطالية ،في
روم���ا عن  88عام���ا على ما أعلنت وس���ائل
إعالمية نقال عن مصادر عائلية.
وق���د أخرج فيتوريو تافيان���ي الذي كان
يعاني طويال من المرض ،مع شقيقه حوالى
خمسة عش���ر فيلما طويال أشهرها "بادري
بادرونه" الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية
في مهرجان كان السينمائي في .1977
ولد فيتوريو تافياني في  20أيلول 1929
في س���ان مينيات���و في منطقة توس���كانا
وس���ط إيطاليا ،وهو يكبر بسنتين شقيقه
باول���و الذي ش���كل معه ثنائي���ا فريدا في
تاريخ الفن السابع.
وق���د تأث���ر الش���قيقان المول���ودان من
أب كان محامي���ا ض���د الفاش���ية ،بالمعلم
السينمائي لتيار الواقعية الجديدة روبرتو
روس���يليني .وهما أبديا اهتماما منذ مطلع
الستينات بالمواضيع االجتماعية.
ويجمع أسلوبهما السينمائي غير العادي
بين التاريخ والتحليل النفسي والشعر.

المختلف���ة مث���ل مش���اهدة التلفزيون أو
العمل أو ركوب وسائل المواصالت مما حد
من نتائجها.
وح���د عامل آخر م���ن نتائج الدراس���ة
وهو أن بعض المش���اركين فيها تجاوزت
أعماره���م  65عام���ا وتزي���د احتم���االت
اإلصابة بمش���كالت في المثانة بنس���بة
كبيرة مع تقدم العمر.

طه���ران  -أ ف ب :علق المخرج اإليراني
المع���ارض جعف���ر بناه���ي في رس���الة
مفتوحة نش���رت أمس على الدعوة التي
وجهها إليه مهرجان كان الس���ينمائي،
معتب���رًا أن ه���ذه الخطوة ت���دل على أن
السينما المستقلة اإليرانية ال تزال "حية
وحيوية" رغم "التهديدات الكثيرة".
وقال بناهي في الرسالة التي نشرتها
وكالة "ايلنا" اإليرانية اإلصالحية" :هذه
السنة وللمرة األولى في تاريخ السينما
اإليرانية ،يش���ارك فيلم���ان لمخرجين
إيرانيي���ن ف���ي المس���ابقة الرئيس���ة
لمهرج���ان كان .ه���ذا مؤش���ر عل���ى أن
السينما اإليرانية حية وحيوية".
وأض���اف" :لكن هذا ال ي���روق بوضوح
ألولئ���ك الراغبي���ن في موت الس���ينما
المستقلة في إيران تحت أي حجة وفي
ظل التهديدات الكثيرة".
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«جهاز انتحار» يستقطب الزوار في معرض هولندي!
امس���تردام  -هولن���دا  -أ ف ب :قدم في معرض امس���تردام
للجن���ازات جهاز مثي���ر للجدل يس���مح لمس���تخدمه باالنتحار
بالضغط على زر.
وسمي الجهاز "ساركو" من كلمة ساركافاغوس اي ناووس وهو
مصنوع بواسطة طابعة ثالثية االبعاد من قبل الناشط االسترالي
فيليب نيتش���كه والمصمم الهولندي الكسندر بانينك .ويأتي
الجهاز مع نعش موضوع على قاعدة تحوي عبوة نيتروجين.
وقال نيتش���كه ال���ذي يلقب "طبي���ب الموت" بس���بب تحركه
لتش���ريع الموت الرحيم" ،الش���خص الذي يرغب بالموت يضغط
على الزر وينتش���ر النيتروجين فيشعر الشخص بدوران خفيف
ومن ثم يفقد الوعي سريعا ويموت".
واكد نيتش���كه لوكالة فرانس برس ان الجهاز "يوفر امكانية
الموت للشخص الراغب بذلك".
وعرض المخترعان نموذجا عن الجهاز مع نظارات للواقع المعزز
لتوفير تجربة واقعية جدا للزوار تظهر لهم كيفية الجلوس في
النعش قبل الضغط على الزر .وقال المخترع ان الجهاز س���يطرح

في السوق بحلول نهاية السنة الحالية.
وبش���أن الجدل المثار حول الموت الرحيم والعوائق القانونية
قال نيتشكه "في الكثير من الدول االنتحار ليس مخالفا للقانون
لكن مساعدة شخص على االنتحار مخالف للقانون".
وقال "من خالل هذا الجهاز يختار الش���خص ان يضغط على زر
بدال من الوقوف امام قطار".
واضاف" ،اؤمن ان امكانية اختيار الموت هو من حقوق االنسان
االساسية .يحب اال يكون امتيازا طبيا لبعض المرضى فقط".
واتى آالف االشخاص الى معرض امستردام السنوي للجنازات
الذي يتضم���ن آخ���ر الصيحات المتعلق���ة به���ذا القطاع مثل
النعوش القابلة للتحلل الحيوي.
وقد استقطب جهاز "ساركو" عددا كبيرا من الجموع.
وقال بيت فيرس���تراتن ( 52عاما) "كانت تجربة فريدة وغريبة.
ثمة هدوء كبير" .لكن البعض لم تعجبه التجربة.
واوضح روب برونتينك ( 52عاما) "اظن ان الجهاز س���خيف .وال
افهم الفحوى منه وال يهمني بتاتا".

دراسة تربط حدة الطبع في الطفولة
باألفكار االنتحارية في المراهقة
رويت���رز :يتعرض معظم األطفال إلى التقلب���ات المزاجية من
وقت آلخر لكن دراسة كندية كبيرة أشارت إلى أن األطفال الذين
يعانون من حدة الطبع واالكتئاب الشديد أو القلق يكونون أكثر
عرضة لألفكار االنتحارية ومحاوالت االنتحار في سن المراهقة.
واعتمدت الدراسة على سجالت  1430طفال تمت متابعتهم لمدة
تص���ل إلى  17عاما .وخلص الباحثون إلى أن األطفال الذين اتس���موا
بحدة الطبع واالكتئاب والقلق بين س���ن  6و 12عاما كانوا أكثر عرضة
مرتين للتفكير في االنتحار أو اإلقدام عليه بين سن  13و 17عاما.
كم���ا توصلت الدراس���ة إل���ى أن اجتم���اع عوامل ح���دة الطبع
واالكتئ���اب أو القلق في الطفولة لدى الفتيات تحديدا يجعلهن
أكثر عرضة بمقدار ثالثة أمث���ال لألفكار االنتحارية أو محاوالت
االنتحار في سنوات المراهقة.
وقال ماس���يميليانو أوري ،كبير باحثي الدراسة وأخصائي العالج
النفسي في مجموعة مكجيل لدراسات االنتحار في جامعة مكجيل
في مونتريال ،إن عوامل حدة الطبع واالكتئاب أو القلق تكون واردة
بش���كل أكبر في حالة الذكور لكن "خط���ر ارتباط األفكار االنتحارية
بتلك األعراض قد يكون أكث���ر أهمية فيما يخص الفتيات" .وتابع
الباحثون  674طفال و 754طفلة في كيبيك.
واعتمد فريق البحث على معلومات عن حدة الطبع عند األطفال

وشعورهم باالكتئاب والقلق وفقا لتقييم أساتذتهم إلى جانب
حديثهم هم أنفس���هم عن األف���كار االنتحارية التي راودتهم
ومحاوالت االنتحار عندما كانوا في سن  13و 15و 17عاما.
وأظهر التحليل الجديد الذي نشرته دورية (جاما سايكايتري) أن
نحو فتاة واحدة من كل ثالث فتيات اتسمن بحدة الطبع واالكتئاب
الشديد أو الحاالت المزاجية القلقة في مرحلة الطفولة مرت ببالها
أف���كار انتحاري���ة أو حاولت االنتحار خ�ل�ال س���ن المراهقة .وبين
الفتي���ان الذي تظهر عليهم األعراض نفس���ها في الطفولة كانت
النسبة واحدا في كل عشرة مر بنفس التجربة في المراهقة.
لكن أوري أش���ار أيضا إل���ى أن األفكار االنتحاري���ة ال ترد على
أذهان أغلب األطفال الذين يتس���مون بح���دة الطبع واالكتئاب
أو القلق .وتقول ليزا هوروويتس ،وهي طبيبة نفس���ية لألطفال
وأس���تاذة في المعهد القومي للصحة النفس���ية في بيثيسدا
بوالية ماريالند ،إن حدة الطبع لدى األطفال عادة ما تكون تعبيرا
عن اإلحباط أو الغضب.
وأضاف���ت هوروويتس التي لم تش���ارك في الدراس���ة" ،دائما ما
أقول لآلباء إنه يتعين على األطفال التألق .من المفترض أن يكونوا
متحمس���ين ويمألهم االندهاش واالهتمام والفض���ول .ويجب أن
نشعر بالقلق عندما ال يكونون كذلك وال يشع منهم هذا الوهج".

