تأسيس أكادمييتني للفنون في السعودية
أف��ادت صحيفة  Saudi Gazetteالسعودية
بأن وزير الثقافة للمملكة األمير بدر بن عبد الله
بن محمد الفرحان آل سعود كلف وزارته بتأسيس
أكادمييتني للفنون في البالد.
وق��ال��ت الصحيفة إن تأسيس األكادمييتني

alwasat.com.kw

س��ي��أت��ي خ��ط��وة ع��ل��ى ط��ري��ق حت��ق��ي��ق ب��رن��ام��ج
( Quality of Lifeنوعية احلياة) الذي يقضي
بإنشاء األكادمييتني وإحداهما هي أكادميية التراث
الوطني والفن التقليدي التي ستفتتح عام 2020
أم��ام  1000طالب .أم��ا ثانيتهما فهي أكادميية

املوسيقى التي تفتتح عام  2021لتدرس فيها ألف
طالب أيضا.
وأش��ار الوزير إلى أن استحداث األكادمييتني
سيمكن الشباب السعوديني املوهوبني من تلقي
التعليم في مجال الثقافة والفنون داخل اململكة.
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ألول مرة في العالم ..دبي تستخدم
تكنولوجيا التبريد لعالج اخليول
استخدمت ف��ي مدينة دب��ي اإلم��ارات��ي��ة،
وألول مرة في العالم ،تكنولوجيا التبريد
لعالج اخليول ،حيث توضع خيول من أفضل
وأرقى السالالت في العالم وسط سحابة من
النيتروجني البارد لتعزيز أدائها.
ويتم تطبيق أسلوب العالج بالتبريد على
الرياضيني منذ عقود كوسيلة للمساعدة في
الشفاء ،حيث يحاط اجلسم بطبقة ضبابية
في درجة حرارة تصل إلى  140درجة مئوية
حتت الصفر.
وتقول شركة “ريفايف كريوثيرابي”
ومقرها دبي إنها توفر اآلن أول مكان مجهز
ل��ع�لاج اخل��ي��ول ب��ال��ت��ب��ري��د ،يغطي جسم

احليوان بالكامل.
وت��درب “اسطبالت زعبيل” نحو 125
جوادا ويقول ،ساتيش سيمار ،كبير املدربني
فيها“ :طاملا أن عملية الشفاء متضي قدما
فنحن نتعلم ،لكنه شيء إيجابي حتى اآلن”،
مضيفا أن اخليول شرعت في الوثب بسرعة
أكبر بعد العمل الشاق وتعدو بسرعة أكبر
مما كان عليه احلال بدون العالج بالتبريد.
ويقول لوكا جوركوفيتش ،املدير العام
لشركة “ريفايف كريوثيرابي”“ :سباقات
اخل��ي��ول عمل ضخم ي��در ج��وائ��ز مباليني
ال���دوالرات ،وم��ع العالج بالتبريد ،يصبح
ب��اإلم��ك��ان ال��ت��درب ب��ق��وة أك��ب��ر والتعافي

بشكل أسرع ويصبح أيضا باإلمكان دخول
السباقات عددا أكبر من املرات».
وتوفر شركة “ريفايف كريوثيرابي” هذه
التكنولوجيا أيضا للبشر والكالب وتفكر في
التوسع في عالم سباقات الهجن.
وتقنيا ،يجري إدخال اخليول تدريجيا إلى
مقصورات التبريد التي تتالءم بشكل مريح
مع أجسادها بطريقة جتعل الرأس والعنق
في وض��ع حر وتعريضها للضباب البارد
الذي يتحرك في شكل دوائر ،وبعد جلسات
أولية متهيدية للتكيف ،يتم تطبيق العالج
الكامل الذي يستمر نحو  7دقائق ويخفض
حرارة اجللد إلى ما بني  3و 5درجات ،وتترك

للمرة األولى ..روسيا تطلق
رج ًال آلي ًا إلى الفضاء

أطلقت وكالة الفضاء الروسية
“روسكوسموس” اليوم اخلميس
مركبة “سويوز إم إس  ”-14وعلى
متنها أول رجل آلي (روبوت) يحمل
اسم “فيودور” ،الذي يحاكي دور
رواد الفضاء.
روسيا تطلق ألول مرة رجال آليا
إلى الفضاء روبوت “فيودور” نقل
إلى مركبة “سويوز” املأهولة

الروبوت “فيودور” يصطحب
رفيقته على منت مركبة “سويوز”
الروسية
ووف��ق��ا للتصنيف ال��دول��ي فإن
الرجل اآللي “فيودور” يعتبر رائد
فضاء ،مبا أنه جتاوز حدود الفضاء
على ارت��ف��اع  100كيلومتر فوق
األرض.
وأوض��ح مدير مركز إع��داد رواد

أبواب الكبائن بال أقفال مبا يسمح للخيول
بالهرب إذا شعرت باخلوف.

علماء بريطانيون يؤكدون حقيقة
أسطورة الوحوش لوخ نيس

ال��ف��ض��اء ،أن��دري��ه كوريتسني ،أن
ال��رج��ل اآلل���ي ،ف��ي��ودور ،سيكون
مساعدا لرواد الفضاء ،لكن ال ميكنه
اآلن أن يحل محلهم.
وق���د عملت ش��رك��ة “أندرويد
تكنيكا” ال��روس��ي��ة على تصنيع
“فيودور” ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة إن��س��ان
وذل��ك بطلب م��ن وزارة الطوارئ
الروسية.

في تطور جديد لألسطورة املمتدة
لقرون عديدة ،أكد عدد من العلماء
البريطانيني على وجود أدلة تشير
إلى حقيقة وجود وحش لوخ نيس
األسطوري بالفعل.
يقول أس��ت��اذ علم ال��وراث��ة ،نيل
غ��ي��م��ي��ل ،إن���ه وج���د خ�ل�ال رح��ل��ة
اس��ت��ك��ش��اف��ي��ة ل��ل��ب��ح��ي��رة م��ؤخ��را،
بصحبة فريق دولي من العلماء في
مجال احلمض النووي للزواحف ،أن
هناك أربعة تفسيرات رئيسية فيما
يخص مشاهدات الوحش“ ،حتسم
األبحاث معظم هذه النظريات ،إال
أن نظرية واح��دة معقولة ال تزال
هناك».
وت��اب��ع ال��ع��ال��م“ :سوف تكون
مفاجأة هائلة إذا اتضح لنا من نتائج
اختبارات احلمض النووي وجود
زاحف بحري كبير منقرض” ،مضيفا
أنه سوف تلي ذلك اكتشافات أكثر
اتساعا ،حيث يعتزم العلماء البحث
فيما إذا ك��ان ال��وح��ش م��ن فصيل
السمك الكبير مثل سمك السلور أو
سمك احلفش.
ووح��ش ل��وخ نيس ه��و مخلوق
غير مؤكد الوجود ،يعتقد أنه ينتمي
لفصيل منقرض م��ن البلصورات
 ،Plesiosaursوتقول األسطورة
إنه كان يسكن بحيرة لوخ نيس في
إسكتلندا ،التي تعتبر أكبر بحيرة

مياه عذبة في بريطانيا العظمى،
وت��ب��ل��غ مساحتها  56ك��ل��م مربع
تقريبا ،وأقصى عمق لها  230مترا.
ويعتبر من أكثر ألغاز علم دراسة
احل��ي��وان��ات اخلفية ش��ه��رة ،حيث
اهتم به العالم منذ ظهوره في املرة
األول���ى ع��ام  ،1933ومييل معظم
العلماء واخلبراء إلى نفي وجوده،
لعدم توفر األدل��ة العلمية الكافية،
بينما يعتبرون أن مشاهداته إما
كاذبة ،وإما أخطاء في حتديد هوية

أغذية رائعة متنع التجاعيد وحتافظ على الشباب
قال أخصائيو التغذية وخبراء الصحة
إن تناول التوت األزرق يعد أح��د أفضل
ال��ط��رق للحفاظ على الشباب والصحة
اجليدة .ويعتبر التوت األزرق العنصر
الغذائي األفضل في مكافحة الشيخوخة،
ألنه رائ��ع لصحة القلب وتعزيز وظائف
الدماغ ،وكونه غنيا مبضادات األكسدة.
ولكن ال��ت��وت ليس الوجبة الغذائية
الوحيدة ،التي ميكن أن تساعدنا في احلفاظ
على الشباب واحل��د من التجاعيد ،وفيما
يلي أه��م العناصر الغذائية الضرورية
لصحة البشرة وجتنب الشيخوخة:

الكرنب
يعد هذا الغذاء الرائع غنيا باللوتني -وهو
مغذ ال يستطيع اجلسم إنتاجه م��ن تلقاء
نفسه .ويوجد في اخلضر الورقية التي ميكن
أن تساعد في احلفاظ على اللياقة .ووجدت
الدراسات أن اللوتني في الغذاء يساعد على
احل��م��اي��ة م��ن اض��ط��راب��ات ال��ع�ين املرتبطة
بالعمر ،مثل إعتام عدسة العني.

السمك

مي��ك��ن احل��ص��ول ع��ل��ى ال��ب��روت�ين من

فول الصويا

م��ص��در قليل ال��دس��م ،م��ث��ل ال��س��ردي��ن.
وحت��وي األسماك عنصر “أوميغا،”-3
ال��ذي يساعد على تقليل الكوليسترول
الضار  LDLوفيتامني  ،B12ما يساعد
على تعزيز وظ��ائ��ف القلب واألوع��ي��ة
الدموية .وتساعد األحماض الدهنية غير
املشبعة في التونة ،على تقليل ظهور
التجاعيد.

اخليار
يتميز اخليار بأنه منخفض السعرات
احلرارية وغني باملواد املغذية ،باإلضافة
إلى أن املاء املوجود فيه ميكن أن يساعد
بشرتك على البقاء متألقة .وباإلضافة إلى
ذلك ،ميكن أن يساعد وضع شرائح اخليار
املبردة على العينني ،للحد من انتفاخها.

يعد ف��ول الصويا غير املعالج مفيدا في
احلفاظ على البشرة دون جتاعيد ،وميكن أن
يساعد االستهالك املنتظم ملدة  3أشهر في منع
ظهور خطوط البشرة.

اجلريب فروت

إنها واح��دة من أفضل الفواكه ملكافحة
الشيخوخة ،وتساعد في حماية اخلاليا من
املوت املبكر مع تعزيز إنتاج الكوالجني.

مواد غذائية تساعد على «فلترة» الدم
توجد في جسم اإلنسان السليم منظومة
“الفلترة” ال��ذات��ي��ة .وم��ا نتناوله ومنط
حياتنا يؤثران في عملية جتديد األنسجة
والنظم وأعضاء اجلسم ،ومن بينها منظومة
األوعية الدموية التي تعتبر األهم.
حتتاج األوعية الدموية إل��ى مساعدة
في بعض األحيان ،ملنع انسداد الشرايني
مب��واد ض���ارة .لذلك علينا ت��ن��اول بعض
امل��واد الغذائية التي تعمل على تنظيف
األوعية الدموية من الترسبات الضارة على

للسنة الثانية على التوالي
HUAWEI P30 Pro
ينتزع جائزة أفضل هاتف ذكي في العالم

ميكن أن تساعد الشوكوالتة الداكنة على
تقوية البشرة ،كما يساعد الفالفانول داخلها
على حماية األفراد من اآلثار الضارة لألشعة
فوق البنفسجية.

حت��وي امل��ك��س��رات جرعة صحية من
الدهون اجليدة ،التي متنح األفراد بشرة
صحية وحتسن الكولسترول.
ميكن أن يؤخر الشاي أض��رار أشعة
الشمس والتجاعيد ،كما يتميز بأنه غني
بـ (ECGCأحد مضادات األكسدة القوية
التي متنع االلتهابات).

املخلوق ،أو لظواهر أخرى.
وإل���ى ج��ان��ب امل��ش��اه��دات التي
تنتمي إل���ى ال��ع��ص��ور ال��وس��ط��ى
(م��ش��اه��دة القديس كولومبا عام
 ،565والتي دونت بعد قرن من هذا
التاريخ) ،تبرز مشاهدة عام 1933
للسيد ج��ورج سبايسر وزوجته،
حينما شاهدا “مخلوقا غريبا” يعبر
الطريق أمام سيارتهما ،وصف آنذاك
بأنه ذو جسد ضخم ،يبلغ ارتفاعه
مترا ،ويتراوح طول جسمه ما بني

 1.5و  8أم��ت��ار ،ول��ه عنق مموج
الشكل أثخن قليال من خرطوم الفيل،
وي��ت��راوح عرضه م��ا ب�ين  3و 3.7
متر .وكذلك مشاهدة سائق الدراجة
النارية ،آرثر غرانت ،الذي أكد أنه
كاد يرتطم باملخلوق قرب الشاطئ
الشمالي الشرقي للبحيرة حوالي
الساعة الواحدة ليال.
واستمرت املشاهدات حتى عام
 ،1963حينما ظهر فيلم قليل اجلودة
يصور املخلوق من بعيد.

الشوكوالتة

املكسرات

الشاي األخضر

هذا ويُعتقد أن العالج بالتبريد يساعد
في عالج االلتهاب والتئام األنسجة التالفة،

ويختصر امل��دة التي يحتاجها الرياضيون
واخليول للتعافي بعد التمارين.

جدرانها الداخلية.
الثوم -يشتهر الثوم بأنه مضاد قوي
للفيروسات ،وهو في الواقع مفيد لألوعية
ال��دم��وي��ة .ألن م��ادة أليسني امل��وج��ودة في
الثوم تؤثر إيجابيا في كريات الدم البيضاء.
أي أن تناول الثوم مينع احتشاء عضلة
القلب واجللطة الدماغية .كما أن الثوم
يساعد على تطهير الدم من النيكوتني ،فهو
مفيد للمدخنني.
التفاح -يساعد التفاح على تطهير اجلسم

من السموم ومينحه طاقة إضافية .وهو مادة
غذائية مفيدة ضد أمراض البرد واالنفلونزا،
فمادة البكتني امل��وج��ودة في التفاح تطرد
األم�ل�اح التي تتكون عند وج��ود املعادن
الثقيلة في اجلسم ،وألياف التفاح املفيدة
تدمر اخل�لاي��ا الدهنية ف��ي اجل��س��م .وتلك
اخلصائص موجودة أيضا في الكمثرى.
امللفوف – يحتوي امللفوف على نسبة
عالية من فيتامينات  Аو  Сاملفيدة ملنظومة
املناعة في اجلسم .اإليزوثوسيانيت املوجود

في امللفوف يساعد على طرد املواد املسرطنة
من الدم .إضافة لهذا يؤثر امللفوف إيجابيا
في عملية الهضم ،ما يساعد أيضا في تنقية
الدم.
ال��ش��وف��ان وامل��ك��س��رات -حت��ت��وي هذه
املواد على نسبة عالية من األلياف الغذائية
امل��ف��ي��دة ،ال��ت��ي ت��خ��ف��ض ك��م��ي��ة ال��ده��ون
وامل���واد الكيميائية .كما أن ه��ذه امل��واد
تضبط مستوى الكوليسترول “الضار”
والغلوكوز في الدم.

منحت “الرابطة األوروب��ي��ة للتصوير
والصوت” ،لقب “أفضل هاتف ذكي في العام
“ ”2020-2019لهاتفHUAWEI P30
 .Pro وهذه هي السنة الثانية على التوالي
التي تفوز بها “هواوي” باجلائزة.
وتلقت “مجموعة هواوي ألعمال املستهلك”
في  21من شهر أغسطس اجلائزة من ،EISA
ال��راب��ط��ة ال��ت��ي تضم أك��ث��ر م��ن  55م��ن أكثر
مجالت اإللكترونيات في العالم شهرة.
وأث��ن��ت “الرابطة األوروب��ي��ة للتصوير
والصوت” على إمكانيات جهاز HUAWEI
 P30 Proالتقنية العالية ،ووصفته بامتالكه
“أحد أفضل امليزات التي ميكن احلصول عليها
في الهاتف الذكي اليوم».
وسلطت الرابطة الضوء على إمكانيات
عدسة كاميرا هذا الهاتف الذكي ،ذات الزاوية
الواسعة ج��دا ووض��ع تصوير البورتريه
وعدسة التليفوتو ،التي تقرب أكثر بـ  5مرات
وتفوقها على منافساتها.
حصلنا من جديد على جائزة “أفضل هاتف
ذكي في العام” مع HUAWEIP30 Pro#
في حفل جوائز الرابطة األوروبية للتصوير

والصوت ” .”EISAنو ّد أن نشكركم جميعاً
على دعمكم املتواصل .ونعدكم باالستمرار
ببذل أفضل ما لدينا وتقدمي األجهزة املبتكرة
وتوفير التقنيات املتطورة للجميع مبعايير
عاملية! وميتلك هاتف HUAWEI P30
 ،Proمستوى عاليا في التصوير بالهواتف
الذكية ،حيث قدم مستشعر “هواوي” املبتكر
“سوبر سبكتروم» ،SuperSpectrum
وع��دس��ة التقريب  SuperZoomالفائقة
وكاميرا “هواوي” اجلديدة التي أطلق عليه
تسمية “زمن الطيران» ( )ToFوتقنية تثبيت
الصورة وتقنية الذكاء الصناعي.
وأوص��ت “الرابطة األوروب��ي��ة للتصوير
والصوت” بهاتف “هواوي”  ،ليكون الرفيق
املثالي للمصورين احملترفني لقدراته املميزة
في التصوير الفوتوغرافي.
ويتفرد نظام كاميرا اليكا الرباعية ،الذي
لم يسبق له مثيل ،بكاميرا رئيسية بدقة 40
ميغابكسل وكاميرا ذات زاوية واسعة بدقة
 20ميغابكسل وكاميرا تقريب “تيليفوتو”
بدقة  8ميغابكسل وكاميرا “زمن الطيران”
وكاميرا أمامية بدقة  32ميغابكسل.

