
ي���ع���رض م���ه���رج���ان ال��ش��ارق��ة 
السينمائي الدولي لألطفال والشباب 
2019 ضمن فعالياته التي متتد إلى 
18 أكتوبر اجل���اري، مجموعة من 
األف��ام العاملية، وذل��ك ألول مرة في 

منطقة اخلليج والشرق األوسط.
وتعرض شاشات املهرجان ضمن 
فئة أف���ام ال��رس��وم املتحركة فيلم 
)الشقلبة اخللفية( للمخرج اجلنوب 
إف��ري��ق��ي ج��ي��رمي��ي كولينز وكيلي 
دي��ل��ون، وال���ذي ي��روي حكاية فتاة 
صغيرة ترّكز كل اهتمامها على إتقان 
القفز على ل��وح الغطس وال يثنيها 
شئ عن محاوالتها، كما يعرض فيلم 
)بعد املطر( ملجموعة من املخرجني 
الفرنسيني الشباب، وال��ذي يروي 
حكاية راع��ي األغ��ن��ام وكلبه الوفي 
أثناء رحلتهما في الطبيعة، وكيف 
يتحول ص��وف األغ��ن��ام إل��ى سحب 
ماطرة، في حبكة خيالية إلى عالم 

الروايات اخلرافية. 
كما يعرض املهرجان أيضا الفيلم 

السعودي )اجلرذي( ملخرجه فيصل 
العامري، وفيلم )امشليل، قريتي 
اجلميلة( للمخرج الفرنسي عمر 
مولدورا، وفيلم )يسار ميني( للمخرج 

التونسي مطيع دريدي.
 ويتناول فيلم املخرج اإلماراتي 
محمد احل��م��ادي )م��رمي( قصة فتاة 
موهوبة في مجال التمثيل، والتي 
تخوض ص��راع��ا م��ا ب��ني السعي من 
أج��ل حتقيق أحامها أو االنصياع 

لرغبات األهل بالزواج. 
ك��م��ا ي���ع���رض امل���ه���رج���ان فيلم 
)تعايش( للمخرج السعودي مصعب 
العمري الذي يروي من خاله قصة 
طالبني مسلمني وظ��روف حياتهما 
في والي��ة )ن��ي��وي��ورك( األمريكية.. 
ف��ي ح��ني يتناول فيلم )ماجرالني( 
للمخرجة اإلي��ران��ي��ة الكندية مرمي 
زراع��ي قصة حزينة لطفلني تتخلى 
عنهما أمهما، فيستمران بهذا الصراع 

الذي يكشف عنه الفيلم.
أم���ا فيلم )ال��ط��ائ��رة ال��ورق��ي��ة( 

للمخرج التشيكي مارتن اسماتانا، 
فيلقي الضوء على قصة الطفل املتعلق 
بجده والواقع الذي سيشهده عندما 
ياحظ ع��ام��ات الكبر على الرجل 
العجوز، في توليفة ساحرة تلفت 
انتباه الصغار إل��ى أهمية االعتناء 

بكبار السن. 
يذكران فعاليات ال��دورة األول��ى 
من مهرجان )الشارقة( السينمائي 
الدولي للطفل انطلقت في عام 2013، 
ويهدف املهرجان إلى دعم وتعزيز 
م��واه��ب األط��ف��ال ف��ي ع��ال��م صناعة 
السينما وت��ك��ري��س م��ب��ادئ العمل 
الفني الهادف إلى غرس قيم نبيلة في 

نفوس اجليل اجلديد.
وف��ي ع��ام 2018، وبتوجيهات 
الشيخ الدكتور سلطان ب��ن محمد 
ال��ق��اس��م��ي، ع��ض��و امل��ج��ل��س األع��ل��ى 
ح��اك��م ال��ش��ارق��ة أص��ب��ح امل��ه��رج��ان 
يستهدف ال��ش��ب��اب ليتغير اسمه 
إل��ى مهرجان الشارقة السينمائي 
الدولي لألطفال والشباب، مبا يعكس 

حرص إمارة )الشارقة( على إشراك 
ف��ئ��ة ال��ش��ب��اب ف��ي م��س��ي��رة تطوير 
السينما العربية واالرت��ق��اء بالفن 
السابع ببصمة عربية تعكس قيم 

وتطلعات الشباب العربي. ويسعى 
امل��ه��رج��ان لفتح آف��اق��ا ج��دي��دة أم��ام 
األطفال والشباب، لعرض أعمالهم 
ومواهبهم اإلب��داع��ي��ة، واالستفادة 

من جت��ارب اخلبراء العامليني الذين 
يستضيفهم املهرجان، والتي تسهم 
في تنمية وصقل طاقاتهم وقدراتهم 
وموهبتهم ومتنحهم خبرات تؤهلهم 

ليكونوا صناع أفام مبدعني وقادرين 
على إنتاج سينما تعبرعن أحامهم 
وتطلعاتهم، وق��ادرة على املنافسة 

عامليا.

للمرة األولى في الشرق األوسط .. 
»الشارقة السينمائي« يعرض أفالمًا عاملية 

مصر.. كشف أثري
20 تابوتًا آدميًا  يضم  

اكتشفت البعثة األثرية التابعة ل��وزارة 
األثار املصرية، في مدينة األقصر عن خبيئة 
ضخمة لتوابيت آدمية ملونة سيتم اإلعان 

عن تفاصيلها صباح يوم السبت.
وي���ع���د ه����ذا احل�����دث م���ن أض���خ���م وأه���م 
االكتشافات التي مت اإلعان عنها خال األعوام 
القليلة املاضية، فهو يضم حتى اآلن أكثر 

من 20 تابوتا خشبيا آدميا ملونا، في حالة 
متميزة من احلفظ واأللوان والنقوش كاملة و 

ال زالت مغلقة.
ووف��ق��ا لبيان ال����وزارة مت الكشف عنها 
بالوضع ال��ذي تركها عليه املصري القدمي 
حيث مت العثور عليها مجمعة في خبيئة في 

مستويني فوق بعضهما.

أجرى الطبيب الروسي الشاب من 
أصول سورية، ندمي نصر اليوسف، 
أخصائي ج��راح��ة القلب واألوع��ي��ة 
الدموية عملية جراحية باستخدام 
الروبوت “دافنشي” تعد األول��ى من 

نوعها في العالم.
ومتكن اليوسف من إج��راء عملية 
ت��ع��وي��ض ال��ت��ف��اف��ي ل��ل��ش��ري��ان ال��ذي 
مير عبر احل��وض مغذيا الساق، في 
املركز العلمي الروسي لتخصصات 
اجلراحة بالعاصمة الروسية موسكو، 
باستخدام ال��روب��وت “دافينشي”، 
وهي املرة األولى التي يستخدم فيها 
“دافنشي” في هذا النوع من العمليات 

اجلراحية.
وال�����روب�����وت “دافنشي”، أو 
 da منظومة “دافنشي” اجلراحية
vinci Surgical System، هي 
منظومة “روبوتية” تصنعها شركة 
 Intuitive ”أنتيوتيف سيرجيكال“

Surgical األم��ري��ك��ي��ة املختصة 
بتصنيع معدات طبية لتحسني النتائج 
السريرية للمرضى من خ��ال احلد 
األدنى من التدخل اجلراحي، ويسيطر 
اجلراح املتخصص على املنظومة من 
خال وحدة حتكم، حيث تستخدم هذه 
املنظومة عادة في عمليات استئصال 
البروستاتا، وف��ي عمليات إص��اح 
صمام القلب، والعمليات اجلراحية 

اخلاصة بأمراض النساء.
لكنها امل��رة األول��ى التي يستخدم 
فيها “دافنشي” ف��ي ه��ذا ال��ن��وع من 
اجلراحة، وهو سبق طبي الذي سوف 
يسّجل للجراح، ندمي نصر اليوسف، 

كملكية فكرية.
وق���د ول���د ن���دمي ألب س���وري وأم 
روس��ي��ة، وأن��ه��ى دراس���ة ال��ط��ب في 
جامعة الطب األولى مبوسكو )حتمل 
اسم ي. م. سيتشينوف(، متخصصا 

في جراحة القلب واألوعية الدموية.

طبيب سوري يجري جراحة فريدة من نوعها عامليًا

alwasat.com.kw7

أع��ل��ن ع��ل��م��اء م��رك��ز بحوث 
األورام ال��س��رط��ان��ي��ة بجامعة 
تسوكوبا اليابانية، أن تناول 
األع���ش���اب ال��ب��ح��ري��ة بانتظام 
وب��ص��ورة دوري����ة يخفض من 
خطر اإلصابة بأمراض القلب مثل 

احتشاء عضلة القلب.
 American وت��ف��ي��د مجلة
 Journal of Clinical
Nutrition ال���ت���ي ن��ش��رت 
نتائج ال��دراس��ة ال��ت��ي أج��راه��ا 
علماء اجلامعة اليابانية، بأن 
ال��ب��ح��وث ال��ت��ي أج��راه��ا علماء 
اجلامعة واس��ت��م��رت 20 سنة، 
شملت مراقبة احلالة الصحية 
والنظام الغذائي لزهاء 86 ألف 
شخص أع��م��اره��م م��ن 69-40 
سنة يعيشون في مناطق ذات 

ظروف مختلفة في اليابان.
وق��د ك��ان أح��د االستنتاجات 
ال��ت��ي ت��وص��ل إل��ي��ه��ا ال��ع��ل��م��اء، 

يخص تأثير األعشاب البحرية 
)الطحالب( في القلب واألوعية 

ال���دم���وي���ة. “إن ال��ب��روت��ي��ن��ات 
واأللياف الغذائية املوجودة في 

األعشاب البحرية تؤثر إيجابيا 
في الصحة. فاأللياف الغذائية 
حتسن عملية التمثيل الغذائي 
ل��دى ال��ده��ون، أم��ا البروتينات 

فتخفض ضغط الدم”.
ووفقا للخبراء، التأثير املفيد 
لألعشاب البحرية التي حتمي 
القلب تؤكده النتائج باألرقام 
التي حصل عليها الباحثون. فقد 
أصيب 1204 أشخاص فقط من 
86 أل��ف شخص خضعوا لهذه 
الدراسة، بأمراض القلب التاجية، 

وهذا أقل من %2 من العدد الكلي.
ي���ق���ول اخل����ب����راء، ال��ت��أث��ي��ر 
اإلي��ج��اب��ي ل��ألع��ش��اب البحرية 
في الصحة، ليس للكمية التي 
يتناولها الشخص، بل بتناولها 
املنتظم. لذلك يفضل إضافتها إلى 

النظام الغذائي اليومي.

أعشاب البحر حتمي من أمراض القلب 
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ملاذا تصاب النحفاء بالسكري؟  

يعتقد علماء أنهم رمبا اكتشفوا حافزا جديدا 
لإلصابة مبرض السكري النوع 2، ما ميكن أن 
يساعد في توضيح سبب تطور امل��رض لدى 

األفراد األصحاء والنحفاء.
وتقليديا، ُينظر إلى مرض السكري النوع 
2 على أن��ه ن��اجت ع��ن خلل ف��ي مستويات 
األن��س��ول��ني، وه��و ه��رم��ون ينظم مستويات 
السكر في الدم. ويؤدي منط احلياة والسمنة 
املفرطة، إلى جعلنا أكثر مقاومة لألنسولني، 

وبالتالي ترتفع مستويات السكر في الدم.
ولكن دراسة جديدة أجرتها جامعة جنيف 
ف��ي س��وي��س��را، وج���دت أن اخ��ت��ال ال��ت��وازن 
في مستويات األنسولني قد ال يكون السبب 

الوحيد لإلصابة بالسكري النوع 2.
وح��دد الباحثون آلية جديدة توحي بأن 
املرض ميكن أن يتطور لدى املصابني بحالة 
ُتعرف باسم “الكبد الدهني”، حتى عندما 

تكون مستويات األنسولني لديهم طبيعية.
وتبني أن معظم األف��راد الذين يعانون من 
“الكبد الدهني”، مبا في ذل��ك النحفاء ممن 
تتراكم لديهم ال��ده��ون في محيط البطن، ال 
يعرفون أنهم مصابون به مع غياب األعراض، 
حيث ُتشخص احلالة من خال فحص الدم 

للتحقق من وظائف الكبد.
ووج���دت دراس���ة يابانية شملت 2400 
مريض، ُنشرت في مجلة الطب الباطني في 
عام 2017، أن %12.5 من الرجال املصابني 
مب��رض الكبد الدهني ف��ي األربعينيات من 
العمر، أصيبوا بداء السكري النوع 2 بعد 10 
سنوات، مقارنة بنسبة %2.5 ممن لم يصابوا 
مب��رض الكبد. أم��ا بالنسبة للنساء، فكانت 

العاقة أقوى.

وحتى اآلن، أعتقد أن السكري ال��ن��وع 2 
يتطور بسبب زي��ادة ال��وزن أو السمنة، ما 

يشجع على مقاومة األنسولني.
ويعد إنتاج اجللوكوز ج��زءا من وظيفة 
الكبد، وهو أمر ضروري لعمل اجلسم والدماغ 
عندما ينفد السكر - على سبيل املثال، خال 

فترات الصيام العادية مثل فترة النوم.
وع���ادة، ينتج اجل��ل��وك��وز بفعل حتفيزه 
بواسطة هرمون اجللوكاجون. ولكن ألول 
م��رة، وج��د الباحثون أن خايا الكبد التي 
يجري تنشيطها بواسطة الدهون، ميكن أن 
تنتج كميات كبيرة من اجللوكوز مبفردها، 

دون احلاجة إلى هرمون يحفزها.
ويقول الباحثون، الذين نشروا دراستهم 
ف���ي ي��ول��ي��و امل���اض���ي ف���ي م��ج��ل��ة الكيمياء 
البيولوجية: “إن نظرية أن الكبد الدهني 
عامل خطر مستقل ملرض السكري النوع 2، هو 
إعادة قراءة جديدة ألصل مرض السكري لدى 

املرضى الذين يعانون من زيادة الوزن”.
وتوصل الباحثون إلى النظرية اجلديدة 
 ،OPA1 بعد التركيز على بروتني يسمى
ال��ذي يحافظ على بنية امليتوكوندريا أو 

“البطاريات”، في جميع اخلايا.
وف��ي ال��دراس��ة، وج���دوا أن OPA1 غّير 
البنية ف��ي خايا الكبد الدهنية، م��ا تسبب 
في إنتاج اجللوكوز بشكل مستقل، أكثر مما 

يحتاجه اجلسم.
وأوض��ح فريق البحث أن املرضى الذين 
يعانون من الدهون الزائدة في الكبد، يشهدون 
حتفيز الدهون لعملية إنتاج اجللوكوز، ما 
ميكن أن يؤدي إلى مرض السكري النوع 2، 

بصرف النظر عن الدوائر الهرمونية.

»ديدان« تكشف آلية
إبطاء الشيخوخة

كشف علماء مختبر MDI البيولوجي في الواليات املتحدة 
اآلليات التي تنظم طول العمر عن طريق حتديث النواجت البينية 

.messenger RNA -للجينات النشطة
ويفيد موقع EurekAlert، بأن الباحثني استخدموا خال 
 Caenorhabditis elegans الدراسة ديدانا خيطية من نوع
مبثابة من��وذج حي مائم لدراسة عمليات الشيخوخة، بسبب 
قصر عمرها والتشابه الوراثي مع البشر.  وقد حدد الباحثون 
خ��ال التجربة كمية السعرات احل��راري��ة التي تستهلكها هذه 
الديدان، باعتبارها طريقة مضمونة لتأخير الشيخوخة وإبطاء 

تطور أمراض التقدم بالعمر.
وبعد ذلك قارنوا نشاط اجلينات لدى الديدان اخليطية غير 
اخلاضعة لاختبار، والديدان التي حتت االختبار. وكما هو معلوم 
عند نقص كمية السعرات احلرارية يتحول اجلسم من نظام النمو 
والتكاثر إلى نظام البقاء على قيد احلياة، واتضح لهم أن تنظيم 
 messenger RNA اجلينات بعد النسخ يلعب دورا مهما، عندما
تتعرض ملختلف عمليات التحديث.  إن احلمية الغذائية ذات 
السعرات احلرارية املنخفضة تشمل مئات اجلينات، ومعظمها لم 
تشترك في عملية الشيخوخة. ويأمل الباحثون أن تساعد نتائج 
دراستهم على ابتكار مستحضرات طبية حتاكي فعالية الصيام 
دون أعراض جانبية. وهذا يؤدي إلى تقريب إدخال األساليب التي 

تساعد على إطالة حياة اإلنسان.

Blackview تكشف عن هاتفها املصفح
 Blackview كشفت شركة
ع��ن هاتف مصفح مميز تستعد 
لطرحه في األس���واق قبل نهاية 

أكتوبر اجلاري.
 BV9800 Pro ويأتي هاتف
اجلديد بهيكل متني محمي بطبقات 
م��ن امل��ع��دن والباستيك املقوى 
واملطاط، وصمم ليتحمل أقسى 
الصدمات واالهتزازات والتفاوت 
الكبير في درجات احل��رارة، يزن 
332 غراما، مقاوم للماء والغبار 
 IP68/ IP69K وف��ق معايير
MIL-STD- العاملية، ومعايير
810G امل��خ��ص��ص��ة للهواتف 

العسكرية.
وسيعمل هذا الهاتف بأحدث 
أنظمة “أندرويد”، وسيحصل 
على منفذين لبطاقات االتصال، 
وب��ط��اري��ة بسعة 6580  ميلي 
أمبير، تكفيه ليعمل 35 يوما في 
وضعية االس��ت��ع��داد، وس��ي��زود 
بكاميرا أساسية ثاثية العدسة 
ب��دق��ة )48+5( ميغابيكسل، 
وخاصية التصوير احل���راري، 

إضافة إل��ى كاميرا أمامية بدقة 
16 ميغابيكسل، تعمل مع تقنيات 

التعرف على الوجوه.
 Blackview كما سيطرح
ب��ش��اش��ة   BV9800 Pro
مبقاس 6.3 بوصة ق��ادرة على 
 ،FullHD+ ع��رض فيديوهات
ومبعالج Heliо P70 ثماني 
النوى، وذاك��رة وصول عشوائي 
6 غيغابايت، وذاك���رة تخزين 

داخ��ل��ي��ة 64 غيغابايت قابلة 
للتوسيع عبر ب��ط��اق��ات ذاك��رة 

خارجية.
وسيحصل الهاتف على ماسح 
لبصمات األص��اب��ع، ومستشعر 
خ���اص ل��ق��ي��اس م��ع��دل نبضات 
القلب، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، 
وبوصلة إلكترونية، وأنظمة 
ل��ت��ح��دي��د امل���واق���ع، أم���ا س��ع��ره 

فسيكون 200 دوالر تقريبا.


