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هواتف تفحص الحمض النووي  
 

باري���س: قال علم���اء فرنس���يون إنهم ط���وروا برنامج���ًا إلكترونيًا جديدًا س���يمكن 
مستخدميه من مشاهدة شيفرة الحمض النووي على هواتفهم الذكية.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن 4 علماء من جامعة بوردو طوروا البرنامج الذي سيطلق 
في الوالي���ات المتحدة، بما أن القوانين الفرنس���ية تحصر اس���تخدام تقنية الحمض 
ن ه���ذا التطبيق من ترجم���ة بيانات فح���وص الحمض النووي 

ّ
الن���ووي باالطباء. ويمك

وتحويله���ا إلى 3 غيغابايت من المعلومات التي تض���يء على مخاطر اإلصابة بأمراض، 
كما تظهر عالمات الخطر باألحمر.

غير أن باتريك غادري من مجلس األخالقيات الطبية الوطني في فرنس���ا قال، إن هذه 
التقنية قد تثير خوف المس���تخدم دون س���بب، بما أنه ال يمكن االعتماد على فحوص 

الحمض النووي دائمًا.

أطباء: أسباب وراثية وراء عمى األلوان   
دوسلدورف -د ب أ: غالبًا ما ترجع مشكالت رؤية األلوان إلى أسباب وراثية. 
وأش����ارت الرابطة األلمانية ألطباء العيون )BVA( بمدينة دوسلدورف غربي 
الب����الد، إلى أن األمراض واآلثار الجانبية لألدوية يمكن أيضًا أن تتس����بب في 
إصابة اإلنسان بما ُيعرف باسم "عمى األلوان". وأوضحت الرابطة األلمانية أنه 
في حال عمى األلوان الوراثي يعاني المريض إما من نقص في أحد المخاريط 
الثالثة الموجودة بشبكية العين والمسؤولة عن رؤية األلوان، أو يتشابه لديه 

مخروطان لدرجة تعيق نظام الرؤية عن التمييز بين إشاراتهما.
وأضافت الرابطة األلمانية أن عمى اللونين "األحمر واألخضر" هو أكثر أنواع 
عمى األلوان ش����يوعًا، وأن معدالت اإلصاب����ة به لدى الرجال أعلى من مثيالتها 
لدى النساء، مش����يرة إلى أنه ُيالحظ في بعض األحيان أن األطفال في مرحلة 
رياض األطفال يمس����كون بقلم ذي لون آخ����ر، حينما ُيطلب منهم مناولة قلم 
أحمر اللون. غي����ر أن الرابطة األلمانية تعود وتؤكد أن ذلك ال يؤثر بالس����لب 

على حدة اإلبصار.
 وتجدر اإلش����ارة إلى أنه ال يوجد حتى اآلن عالج لعمى األلوان الوراثي، غير 
أن أطب����اء العي����ون يمكنهم من خ����الل اختبارات محددة ومناس����بة للعمر أن 

يكتشفوا مبكرًا ما إذا كان الطفل مصابًا بعمى ألوان أم ال.

برلي���ن -د ب أ: يس���تطيع اآلب���اء االس���تدالل على وقوع 
طفله���م تحت وطأة التوت���ر العصبي في المدرس���ة، من 
خالل س���رعة غضبه وش���عوره بص���داع أو آالم بالبطن. كما 
ع���د صعوبات الن���وم ومتاعب الظهر ومش���اكل التركيز 

ُ
ت

مؤش���رات محتملة. وينصح البروفيس���ور فرانك هيسلر، 
عضو الجمعي���ة األلمانية لطب نفس األطفال والمراهقين 
والطب النفسجسدي والعالج النفس���ي بالعاصمة برلين، 
اآلباء الذين يالحظ���ون ظهور أعراض التوتر العصبي على 
طفلهم بالتحدث معه في هذا الش���أن بصراحة، مش���يرًا 
إلى أن���ه ينبغي على اآلباء أثناء ذل���ك أن ينقلوا لطفلهم 

اإلحساس بأنه ال يواجه هذه المشكلة بمفرده.
  ويؤكد هيسلر على ضرورة أن يشعر األطفال والشباب 
بأنه من الطبيعي أن تنطوي شخصياتهم على عيوب وأن 

يرتكبوا أخطاًء، مشيرًا إلى أنه من غير المناسب في تلك 
اللحظات أن يوجه اآلباء اتهامات للطفل بتدهور درجاته 
في المدرس���ة. وباإلضاف���ة إلى ذلك يكون م���ن المفيد 
البحث عن األس���باب؛ فأطفال الم���دارس يمكن أن يقعوا 
فريس���ة للتوتر العصبي بسبب ش���عورهم بأن كاهلهم 
مثق���ل مثاًل أو أنهم واقعون تحت ضغط. ومن األس���باب 
المحتملة األخرى خوفهم من الفشل أو الخجل من إقامة 
عالق���ات اجتماعية م���ع أقرانهم ومدرس���يهم. وينصح 
البروفيس���ور األلماني اآلباء بأن يقدموا ألطفالهم أمثلة 
تبي���ن لهم كيف يمك���ن التغلب عل���ى المهام الصعبة 
وأنه يمكنهم أيضًا طلب المساعدة والعون إذا ما أدركوا 
عدم قدرتهم عل���ى مجابهة الصعوبات التي تواجههم 

بمفردهم.

كيف تتعامل مع معاناة طفلك
رام الل���ه - رويترز: أه���دت "الفرقة الوطنية للموس���يقى من التوتر العصبي في المدرسة؟

العربية" امس���تيها الفنية التي عزفت وغنت فيها باقة من 

القدود الحلبية العربية التي غناها الفنان العربي الس���وري 

صباح فخري الى مفجر ث���ورة تونس بوعزيزي وباقي ضحايا 

ثورات تونس ومصر وليبيا. 

وقال الموس���يقار رمزي ابو رضوان مؤسس الفرقة قبل بدء 

االمس���ية بمشاركة ثالثين عازفًا ومغنيًا مساء أول من امس 

على خش���بة مسرح وسينماتك القصبة في رام الله "كنا نود 

ان ندع الموسيقى تتحدث في هذه االمسية ولكن اسمحوا 

لي ان نهدي هذا العرض الذي يجس���د جمال العالم العربي 

والح���ب الى ش���هداء تونس ومصر وليبي���ا الذين يخلصون 

شعوبهم من الظلم.. الى محمد بوعزيزي".

وقدم���ت الفرقة على مدار س���اعتين مجموعة من االغاني 

القديم���ة "القدود الحلبي���ة" من الحان صب���اح فخري وعمر 

البطش وسيد درويش وبكري الكردي. 

واوض���ح ابو رضوان الذي اس���س الفرقة قب���ل عام بهدف 

احي���اء الموروث الثقافي العربي ان ه���ذا الغناء صعب جدا 

وبحاجة الى مهارات خاص���ة وطبقات صوتية متميزة وقال 

"حتى تكون لدي���ك فرقة متميزة في الغناء العربي ال بد ان 

تمر في كل انواع الموس���يقى العربية الش���عر والموشحات 

وهي االصع���ب. هذه مغامرة ولكنها م���ع الوقت والتدريب 

المتواصل واكتشاف االصوات المناسبة يصبح ذلك ممكنا".

واضاف "لدين���ا اصوات وطاقات بامكانه���ا ان تؤدي هذا 

الن���وع م���ن الغناء. لقد عملنا ما يقارب من خمس���ة اش���هر 

لالع���داد لهذا الع���رض الذي كان باالمكان ان نس���تمر فيه 

س���اعة اخرى... س���نقدمه مرة اخرى في القدس على خشبة 

المسرح الوطني".

وي���رى ابو رضوان ان���ه "ربما يكون ه���ذا العرض االول في 

فلس���طين بعد ع���ام 1948 الذي تقدم فيه ه���ذه الوصالت 

الغنائية بشكل كامل بمشاركة عازفين ومطربين". 

وتس���تعد الفرقة لتقديم قصيدة الش���اعر الفلسطيني 

الراحل ابراهيم طوقان "وطن يباع ويش���ترى وتصيح فليحيا 

الوط���ن" بع���د ان قام بتلحينه���ا عضو الفرقة الموس���يقار 

خالد صدوق الذي س���بق وان لحن للفرقة قصائد للش���اعرة 

الفلس���طينية الراحل���ة فدوى طوقان والش���اعر عبد الرحيم 

محمود. 

وقال ص���دوق لرويت���رز بعد الع���رض "بدأنا ف���ي الفرقة 

التدريبات لتقديم القصيدة "وطن يباع ويش���ترى وتصيح 

فلحيا الوطن" وكان هناك نقاش لتقديمها في عرض الليلة 

)قبل الماضية( ولكن هناك من قال ان الفرقة ال زالت بحاجة 

الى مزيد من التدريب وهناك من قال ان الظرف السياس���ي 

الحالي ال يسمح وان هذه االغنية ضد جهة معينة".

ويطم���ح ابو رضوان الى ان تتمكن فرقته من تقديم ثالثة 

عروض س���نويًا. وابقى ابو رضوان الب���اب مفتوحًا النضمام 

اعضاء جدد الى فرقته. 

مس��ح دماغي يكش��ف مدى قدرة 
المدخن على اإلق��اع عن التدخين 
لندن -د ب أ: قال باحثون أميركيون في حديث مع مجلة "ناتشر نويروساينس" إنهم 
توصلوا إلى طريقة إلجراء مس���ح دماغي تكش���ف عن مدى مقدرة الشخص على اإلقالع 

عن التدخين.
وذكر الباحثون أن الدراسة تقوم على قياس ردود األفعال الصادرة من منطقة معينة 
من الدماغ على رس���ائل خاصة بالتوقف عن التدخين مشيرين إلى أنه كلما كانت هذه 

الردود قوية كان إقالع الشخص عن التدخين أسهل.
وأض���اف الباحثون أن ه���ذه المنطقة المش���ار إليها من الدماغ تش���ارك في صياغة 
المعلومات الذاتية إذ أنها تنش���ط على س���بيل المثال حال إمعان الش���خص التفكير 

عن ذاته.
وش���ملت الدراس���ة التي أجرتها البروفيس���ورة هانا فاي ش���وا من جامعة ميتشجن 

األميركية مع فريق البحث الخاص بها 91 شخصا يريدون اإلقالع عن التدخين.
وطور العلماء رس���ائل ش���خصية تتعلق بتحمل كل فرد على ح���دة حيث تعمل هذه 
الرسائل على تقوية دوافع الشخص خالل فترة اإلقالع عن التدخين، وجرى تحديد هذه 

الرسائل بناء على مقابلة شخصية مفصلة مع كل مشارك.
وقام الباحثون بتقديم هذه الرسائل للمشاركين قبل بدء برنامج اإلقالع عن التدخين 

وفي نفس الوقت كانوا يقومون بمسح مناطق معينة من الدماغ.
وتبي���ن أنه بعد مرور أربعة أش���هر على بدء البرنامج أقلعت مجموعة مش���اركين في 

الدراسة اتسم رد فعل أدمغتهم على الرسائل الموجهة خالل عملية المسح بالقوة.
وقال الباحثون إن دراس���تهم أثبتت نجاح البرامج الصحية التي يكثر اس���تخدامها 

حاليا لمساعدة الناس على تغيير سلوكهم مثل اإلقالع عن التدخين أو الحد منه.

بون -د ب أ: ينبغي على كبار الس���ن ع���دم المبالغة عند 
االس���تحمام، ألن جلدهم يكون - شأنه في ذلك شأن جلد 
األطفال الُرضع - أنحف وأكثر حساسية وأقل قوة من جلد 
البالغين الش���باب. وأوضحت الجمعي���ة األلمانية للعناية 
بالبشرة وعالج الحساسية )DHA( بمدينة بون غربي البالد، 
أن الصابون القلوي ولوف االستحمام الخشن وكذلك الحك 
الشديد تلحق ضررًا بالجلد في مرحلة الشيخوخة. وأشارت 
الجمعي���ة األلمانية إلى أن الجل���د تحت اإلبط وفي منطقة 
اإلربي���ة على وجه الخصوص يكون حساس���ًا للغاية؛ حيث 
يلحق الغس���ل بش���كل زائد عن الحد ضررًا بطبقة الحماية 

الحمضية.
وأفض���ل طريقة للحفاظ على البش���رة هي االس���تحمام 
لفت���رة قصيرة بماء فاتر مع االقتصاد في اس���تعمال جل 

االس���تحمام. وتنص���ح الجمعي���ة األلماني���ة )DHA( كبار 
الس���ن - تبعًا لمدى جفاف بش���رتهم – بدهن جس���مهم 
جيدًا وبالكامل بمس���تحلب غني مكون م���ن الماء والزيت 
ع���د منتجات العناية 

ُ
مرة واحدة أس���بوعيًا على األقل. وت

المخصصة لبشرة األطفال الُرضع مناسبة جدًا لبشرة كبار 
السن أيضًا.

 وتجدر اإلشارة إلى أن غدد العرق تكون أقل فعالية في 
مرحلة الش���يخوخة، ومن ثم ال يكون بإمكان طبقة الحماية 
الحمضية صد مس���ببات األمراض على نحو فعال. وأشارت 
جمعية )DHA( إلى أن الغ���دد الدهنية تنتج هي األخرى 
كمية دهون أقل، مما يؤدي إل���ى تدهور قدرة الجلد على 
تخزي���ن الرطوبة، كما أنه قد يصبح جافًا ومتش���ققًا، األمر 

الذي قد يتسبب في اإلصابة بالتهابات وحكة.

لن���دن-ا ف ب: دع���ي كل من البقال والجزار وس���اعي 

البريد العاملين في بلدة كايت ميدلتون في بركش���اير 

)جنوب ش���رق البالد( إلى حضور زفاف المرأة الش���ابة 

واألمير وليام في 29 نيسان المقبل، من بين 1900 مدعو 

بحسب ما نقلت الصحافة.

تش���ان وهاش ش���ينغاديا زوجان من أص���ول هندية 

يديران مخ���زن البقالة في البلدة. وهم���ا كانا قد تلقيا 

خالل األس���بوع الماض���ي بطاقة دعوة طبع���ت بأحرف 

ذهبية.

ويخبر شينغاديا أس���بوعية "مايل" الصادرة امس أن 

"زوجتي س���ألت السيد ميدلتون والد كايت عن إمكانية 

ارتدائها الس���اري" خالل حفل الزف���اف... "فهي ترغب 

بارتداء ال���زي الهن���دي التقليدي. وق���د أجابها بأن ال 

مشكلة على اإلطالق".

وغالب���ا ما يقصد األمير ولي���ام وخطيبته كايت مخزن 

البقال���ة. فالزوج���ان ش���ينغاديا يحرصان عل���ى تأمين 

حلوي���ات "هاريبو" التي يحبها الثنائي الش���اب كثيرا، 

باإلضافة إلى المثلجات بنكهة النعناع وهي المفضلة 

لدى األمير وليام.

كذلك دعي س���اعي البريد راين نايلور الذي ازداد وزن 

حقيبته نتيجة الرسائل التي يبعثها معجبو كايت منذ 

أعلن عن الزواج في تشرين الثاني  الماضي.

ومن بي���ن المدعوين أيضا جزار البل���دة مارتن فيدلر 

وزوجته، إلى جانب مالك حانة قريبة يقصدها الخطيبان 

أحيانا الحتساء كأس أو لتناول العشاء.

ويخبر ج���ون هالي مالك حانة "أولد ب���وت" أن "كايت 

وويليام حضرا حوالي عش���ر مرات خالل العام المنصرم 

إل���ى الم���كان. هم���ا يجلس���ان به���دوء إل���ى طاولة ما 

ويحتس���يان كأس نبيذ. هما ثنائي رائع بحق". يضيف 

وقد حضرا أيضا لتناول العشاء، وهما ودودان جدا وقد 

دردشا مع عمالء المحل". 

كذل���ك يصف تجار بلدة باكلب���وري كايت كما ويليام 

بأنهما بسيطان وودودان. 

لم يكش���ف المكتب اإلعالمي التابع لألمير عن أسماء 

المدعوي���ن إلى حفل الزف���اف الذي س���وف يعقد في 

كاتدرائية ويستمينستر، والبالغ عددهم 1900 مدعو.

لك���ن الصحافة لفتت إلى أن الزوجين المس���تقبليين 

حرص���ا على دعوة أعض���اء الجمعيات الت���ي يدعمانها 

باإلضافة إلى مواطنين من العامة أمثال تجار باكلبوري، 

وذل���ك إل���ى جان���ب العائ���الت المالك���ة وعائلتيهما 

واألصدقاء.

وتؤكد الصحافة أيض���ا أن العب كرة القدم اإلنكليزي 

دايفي���د بيكه���ام وزوجت���ه فيكتوري���ا هم���ا من بين 

المدعوين.

تصفيات اولمبياد 2012 

االستعدادات تتواصل الستضافة 
أول مباراة دولية على ارض فلسطين

)صفحـــ 36 ـــة(

دي�����وان 

أغـنـيـة شـاديــة 
بصوت نيللي مقدسي

)صفحـــ 26 ـــة(

االس��تحمام المبالغ به مضر ببشرة كبار السن 

جزار وبقال بلدة ميدلتون
ي�حض�ران ال�زف�اف الملكي

نصير شمة يغني "الشعب يريد"  
القاه���رة � د.ب.أ: انتهى الموس���يقار العراقي نصير ش���مه أول من أمس   من تلحين 
أغنية جديدة بعنوان "الش���عب يريد" أهداها لكل الش���عوب العربية المنتفضة وكل 

الباحثين عن الحرية في أنحاء العالم.
وقال شمة لوكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ( إن األغنية التي انتهى من تسجيلها بالفعل 
مع الموزع الموس���يقي عمر حمدي تعد "صرخة تعبر عما في داخله تجاه الشعوب التي 
لم تنتفض رغم تعرضها للظلم والقمع سنوات طويلة وتحية لكل الشعوب التي بادرت 

للحصول على حقها في العيش بكرامة وحرية".
وأض���اف أن األغنية كتب كلماتها الش���اعر المصري وائل الس���مري وتقول كلماتها: 
"الش���عب يريد الحق في الحياة )الشعب يريد وش���اء اإلله( الشعب يريد العدالة وطنا/ 

وصوت الشعوب طريق النجاة".
وأوضح شمة أنه يتابع عن كثب التطورات القائمة في الشارع العربي المنتفض حاليا، 
مش���يرا إلى أن شرارة تونس التي اتس���عت بقوة من مصر ووصلت إلى اليمن والبحرين 
وليبيا وأخيرا العراق سوف تستمر حسب رأيه لتشمل كل العالم العربي قريبا ألن تلك 

الشعوب تستحق حياة أفضل مما يوفرها لها حكامها حاليا.
وأش���ار إلى أن الطلبات التي رفعتها الش���عوب لم تكن تعجيزية "الش���عوب تريد عدالة 
وحرية وفرصا متس���اوية وكلها مس���تلزمات الحي���اة لكنها تواجه بالفس���اد الموجود في 
كل دول العال���م وليس المنطقة العربية وحدها كون الفس���اد صفة بش���رية فال أعتقد أن 
الحيوانات تفسد ربما تقع في الفساد إذا عاشرت البشر لكن فطرتها ال تعرف الفساد أبدا".
وتابع نصير ش���مه أن "مقدرات الشعوب العربية العظيمة بالمليارات وكم من طاقات 
عظيمة أهدرت على مر الزمن وكم من الرموز العرب باتوا عالمات مضيئة في دول غربية 
هاجروا إليها رغم أنهم خرجوا من تربة هذا الوطن بكل جمالياته بعيدا عن التقسيمات 

الطائفية أو الدينية". 
وس���جل الموس���يقار العراقي األغنية الجديدة بصوته لكنه اس���تدرك "لن أغني وال 
أنوي التحول إلى مطرب لكني أبحث حاليا عن مطرب محترف يقدم األغنية بصوته وإن 
كن���ت بدأت العمل على طرحها على عدد من القن���وات واإلذاعات وعلى مواقع التواصل 
االجتماعي على اإلنترنت مثل فيسبوك الذي بات أحد أبرز مشكالت الحكام في العالم".

زي من ميالن.                     )أ.ف.ب(

إوزة تهاج���م صورتها المنعكس���ة على تمثال "مرآة 

السماء 2006" في هايد بارك في لندن، أمس.     

     )رويترز(
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