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 في الصـميم
اليوم العاملي لذوي االحتياجات اخلاصة مناسبة جيدة 
ملراجعة دورهم في املجتمع واإلجراءات التي من الواجب على 
الدولة واملجتمع القيام بها لتسهيل حياتهم.. هم بشروقع 
عليهم القدر ويجب على اجلميع التعامل معهم كأسوياء 

بعيدا عن التعاطف املفرط..
التوسط في كل أمر خير.

m      @ maro8804
#خدمتنا_حق_لهم اإلعاقة ليست مبرراً مينع ذوي االحتياجات اخلاصة 
من انخراطهم في سوق العمل ، فاملعاق هو إنسان طبيعي يستطيع من خالل 
التدريب والتمكني أن يكون فرداً منتجاً في مجتمعه فال ميكن التحدث عن دمج 
ذوي االحتياجات اخلاصة في املجتمع دون التشديد وبشكل خاص على احلق 

في العمل

KHALED_ALSALLAL @     خالد اإبراهيم ال�صالل
الشهادة الدراسية تثبت أنك درست ولكنها ال تثبت أنك تفهم ،،، هذه حقيقة 

لبعض من يجادلنا من حملة الشهادات العليا ،،،!! #االزمه_اخلليجيه

Q8_sub3y @   فهد ال�صبيعي
#اليوم_العاملي_للمعلم لألسف يركزون علي املنهج ويهملون التربيه في 

التعامل مع التالميذ ! مافي اسلوب مستحيل املنهج يصلح جيل!

Andaloseya        @andaloseya
نطالب برفع قضايا على كل عضو لم يفي بوعوده جتاه ناخبيه فهؤالء 
يشرعون قوانني تسجن املواطنني ملجرد ابداء رأي يكشف جتاوزاتهم ال ألي 
عضو يشرع اي قانون ضد الكلمة احلرة ، ضد الرأي ملاذا ترتعدون من قول 
احلقيقة اقتراح غرامة ٢٠ الف وسجن سنتني يوضح لنا انكم ترجتفون من 

اصحاب الرأي هزلت.

 34 رسالة معادية للسامية حتصد 
ألف دوالر في مزاد بالقدس

كشفت دار كيدم للمزادات، أن رسالة كتبها 
املؤلف املوسيقي األملاني ريتشارد فاجنر 
تبرز عداءه للسامية، بيعت في مزاد بالقدس 
جلامع مقتنيات يهودي من سويسرا مقابل 
34 ألف دوالر.وقال مورين إيرين رئيس دار 
املــزادات، إن فاجنر كتب الرسالة على ورقة 
مزدوجة، في لوسرن بسويسرا عام 1869، 
وكانت موجهة على ما يبدو إلى الفيلسوف 

الفرنسي إدوارد شور.
وقالت كيدم على موقعها اإللكتروني، إن 
فاجنر يحاول في الرسالة أن يشرح لشور 
األفكار التي وردت في مقاله املعادي للسامية 
»اليهودية في املوسيقى«، ويقول فيها إن 
الفرنسيني ال يستطيعون فهم »التفسير املدمر 

للروح اليهودية على الثقافة احلديثة«. 
ـــري اإلشــــادة  ــر، الــــذي جت وكــــان فــاجــن
ــع  مبوسيقاه األوبــرالــيــة باعتبارها روائ
موسيقية، املــؤلــف املوسيقي األثــيــر لدى 
أدولف هتلر. وتبنى هتلر وأتباعه النازيون 

كتابات فاجنر وفكره املعادي للسامية.
وتــوفــي فــاجــنــر عـــام 1883 فــي مدينة 
البندقية قبل أكثر من ست سنوات من ميالد 

هتلر في النمسا.

ــرن، يبحث مواطن ياباني عن  بعد نصف ق
أبويه احلقيقيني، بعد تأكد أنــه مت تبديله عن 
ــــوالدة، ويــبــدو أن الــشــكــوك تــأكــدت بعد كل  ال
هذه السنوات لدى الرجل، خاصة بعد أن كان 
أصدقاؤه وجيرانه يقولون له إنه بعيد الشبه 
متاما عن والديه، مما كان يسبب له أملا نفسيا 

كبيرا.
واكتشف الرجل، وهو من طوكيو ولم يرغب 
في الكشف عن هويته، وفقا لصحيفة »ذا جابان 

تاميز« اليابانية، أنه يحتمل أن يكون مت استبداله 
ــوالدة، وذلــك بعد خمسة عقود في إحدى  عند ال
مستشفيات طوكيو، وهو اآلن يبحث عن أبويه 

البيولوجيني، ولكن املستشفى يرفض املساعدة.
وقــال الرجل: »أريــد أن أعــرف من أنــا، وكيف 
يكون والـــدي احلقيقيان، هــذا كــل مــا أريـــده، ال 
أستطيع استعادة حياتي بعد اآلن، لكني على 

األقل أريد أن أرى والداي الطبيعيني«.
ويتذكر الرجل أنه عندما كان طفال كان يبحث 

يائسا عن أي أوجــه للتشابه بينه وبني أفراد 
عائلته، ومما زاد الطني بلة أنه عندما كان صبيا 
علمت عائلته أن فصيلة دمــه مختلفة عن أي 
فرد في العائلة، ما جعل األب يعتقد أن زوجته 
كانت على عالقة غرامية بآخر، فترك البيت 
وانفصل الزوجان، وتزوجت أمه ولكن احلياة 
كانت صعبة ألنه اضطر للتخلي عن االلتحاق 
باملدرسة الثانوية ألن زوج والدته لم يستطع 

حتمل تكاليف دراسته.

50 سنة.. ياباني يكتشف استبداله بعد والدته بعد 

مع اقتراب فصل صيف، تعود األخبار املتعلقة 
بطول أيام وساعات النهار للتداول وسط تساؤالت 
ــول فعليا الــذي متتد فيه  عن حقيقة الشهر األط

ساعات النهار وترتفع خالله درجات احلرارة.
»ففي اإلمارات يتجاوز طول فترة النهار املمتدة 
بني شروق الشمس وغروبها 13 ساعة في الفترة 
ما بني 22 أبريل و22 أغسطس، فيما يتجاوز طوله 

13 ساعة و30 دقيقة في الفترة ما بني 14 مايو 
و28 )يوليو(«.

و»تتزامن ذروة أطول فترة نهار هذا العام مع 
منتصف شهر رمضان إذ أن  موعد انقالب يونيو 
الصيفي يقع في 20 إلى 22 من الشهر نفسه من كل 
عام حيث سيصل طول النهار فيه 13 ساعة و50 
دقيقة«، وأن »أقصى تقدم لشروق الشمس يكون 

بني 4 إلى 16 يونيو، ويكون في حدود الساعة 5 
و24 دقيقة صباحا في اإلمارات، أما أقصى تأخير 
لغروب الشمس فيكون بني 28 يونيو إلى 6 يوليو 
ويكون بحدود الساعة 19 و16 دقيقة مساء، وهو 
ما يعطي إيحاء لكثير من الناس أن النهار خالل 
تلك الفترة -األسبوع األول من يوليو- هو األطول 

في العام«.

أطول أشهر السنة نهارا يبدأ منتصف رمضان

فيتامني »أ« يقتل اخلاليا 
اجلذعية لسرطان الكبد!

أفادت دراسة يابانية حديثة، بأن مركبا مشتقا من فيتامني 
»أ«، ميكن أن يسهم في قتل اخلاليا اجلذعية لسرطان الكبد 

ومينع انتشاره، دون أن يضر باخلاليا السليمة.
الدراسة أجراها باحثون مبركز »ريكن للعلوم الطبية 
ــة  ــروا نتائجها فــي دوري ــش التكاملية« فــي الــيــابــان، ون
 Proceedings of the National Academy of(

Sciences( العلمية.
وأوضـــح الباحثون أن ســرطــان الكبد هــو مــرض فتاك 
للغاية، حيث يتسبب في وفــاة حوالي 600 ألــف شخص 
سنويا حول العالم، ما يجعله ثاني أكثر األمراض فتكا بعد 

سرطان الرئة.
وأضــافــوا أن أحــد أسباب ارتفاع نسب الوفيات نتيجة 
املرض، هو أن لديه معدل تكرار مرتفعا، حيث إن اجلراحة 
والعالجات األخرى فاعلة في البداية، ولكن السرطان يعاود 

االنتشار مرة أخرى في كثير من األحيان.
ونتيجة لذلك، يبحث العلماء عن طريقة جديدة ملنع تكرار 
األورام، حيث أجروا دراسة على الفئران الكتشاف فاعلية 
»الريتينول«، وهو أحد املركبات املشتقة من فيتامني »أ« في 

القضاء على سرطان الكبد.
وركز الباحثون على اخلاليا اجلذعية السرطانية، وهي 
خاليا خاصة قادرة على البقاء على قيد احلياة في مواجهة 
العالج الكيميائي أو العالجات األخرى، ومن ثم التفرق إلى 

خاليا سرطانية جديدة، ما يؤدي إلى تكرارها.
ووجد فريق البحث أن املركب فاعل في القضاء على اخلاليا 
اجلذعية لسرطان الكبد، كما أنه ساهم في منع تكرار األورام 
السرطانية ومنع ظهور أورام جديدة، وذلك دون أن يضر 

بخاليا اجلسم السليمة.

لقاء الياباني مع والديه

13 ساعة طول فترة النهار في اإلمارات


