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تحية إلى درويش ودبكة على الطريقة الفرنسية
في افتتاح مهرجان رام الله للرقص المعاصر

كتب يوسف الشايب:

على صوت الشاعر األيقونة محمود درويش يقرأ "أنا يوسف يا أبي"، قّدم 
الفنان يوسف صبيح لوحة راقصة مهداة إلى روح الشاعر الذي اختير هذا 

العام رمزًا للثقافة العربية للعام 2018.
كان هذا العرض الذي تواصل ألكثر من أربع دقائق بقليل، إحدى فقرات 
افتتاح مهرجان رام الله للرقص المعاصر بنسخته الثالثة عشرة، وتنظمه 

سرية رام الله األولى.
وكّرمت إدارة سرية رام الله "الدّبيك" صليبا طوطح، لدوره التاريخي كأحد 
الرواد المؤسس���ين لفرق الدبكة الش���عبية في مدين���ة رام الله على وجه 
الخصوص على مدار أربعين عامًا، حيث عرض فيلم مقتضب عنه، وهو الذي 
استذكر في كلمته شيئًا مما أسعفته ذاكرته به، منشدًا شعرًا، خاصة لرام 

الله التي وصفها بمهجة الروح.
وتحت عنوان "ورش���ة الرق���ص"، قدمت فرقة ال�"هيب هوب" الفرنس���ية 
)DYPTIK(، العرض االفتتاحي الرئيس، معالجة عديد المواضيع التي تؤرق 
اإلنس���ان، من بينها: الهوية الثقافية، واإلثنية، والدينية، واإلش���كاليات 
النفس���ية التي يعانيها اإلنسان المعاصر، في لوحات راوحت ما بين رقص 
معاصر وآخر يدمج رقصات ش���عبية لدول وثقافات عدة فيما بينها، وكان 
منها لوحات صوفية رافقتها موسيقى صوفية، وأخرى تقترب من "البريك 
دانس" على خلفية موس���يقى إلكترونية، بل إن الراقصين السبعة شبكوا 
أيديه���م ببعض، وي���د الواحد منهم على كتف اآلخر، ف���ي لوحات "دبكة" 
على الطريقة الفرنسية، فيما لم تخل اللوحات من استعراضات أكروباتية، 
وتنويعات على مستوى الحركة والتعبير الجسدي، فيما كانت الموسيقى 

إحدى أبرز أسباب نجاح العمل الذي وصفه غالبية الحضور ب�"المبهر".
وقال مصمم ومخرج العمل مهدي مغاري، وهو فرنسي من أصول جزائرية 
ل�"األي���ام": للع���رض في فلس���طين خصوصية، ليس فقط لك���ون التفاعل 
معن���ا كان رائعًا، ب���ل ألننا طورنا في العرض بإضافة أصوات فلس���طينية، 
وموسيقى ورقصات ش���عبية )دبكة( أدمجت في العرض، الذي يكون لكل 
جغرافيا تس���تضيفه نكهته الخاصة.. نحن سعداء بعرضنا في فلسطين، 

فقد كنا متشوقين جدًا لهذا العرض.
وأضاف: هذا العرض يس���لط الضوء على السباق المحموم الخالي من قيم 
إنسانية، سباق على مكتسبات يغلفه تسلق اجتماعي، ونفاق، بحيث يتحول 
كل راقص إلى ما يش���به الدولة.. كان حضور الموسيقى العربية واإلسالمية 
الصوفية خاصًا وليس عابرًا، في رس���الة تنتصر للحياة، والس���الم، والتوحد 

)عدسة: »األيام«( من عرض االفتتاح الفرنسي »ورشة الرقص«.  

رغم االختالف، رس���الة االنتصار لمتعة الوجود، الفتًا إلى 
أن "الموس���يقى العربية في دم���ي منذ كنت طفاًل، وكان 
للقائن���ا بأح���د المطربين الفلس���طينيين المميزين دور 
مهم في العرض، حي���ث وظفنا صوته في إحدى أغنيات 

العرض بموافقته، وعلى ما أذكر كان اسمه سعيد.
ولف���ت مغاري إلى أن من بين رس���ائل العرض، كيفية 
تحقي���ق نوع م���ن الوحدة ما بي���ن البش���ر دون تفرقة 
إثنية أو عرقية أو دينية، وهو ما انعكس في موس���يقى 
العرض التي أعدها الفنان الفرنسي باتريك دوليفارو.. 
عبر التلفزيون الفرنس���ي شاهدنا الكثير من الصراعات 
في أنح���اء العالم المختلفة، كما في فلس���طين وكوريا 
الش���مالية وغيرها، حيث حاولنا التعبير عنها بالرقص 
ال���ذي قدمه فرنس���يون م���ن أصول مختلف���ة، فمنهم 
الجزائ���ري والمغرب���ي واللبناني.. الصراع���ات اقتحمت 
حيواتنا، ونشعر بذلك طوال الوقت، لذلك من الضروري 

لنا أن نقدم لوحات راقصة معارضة لهذه الحروب.
ويحمل عرض فرقة "دايبتك" رسائل أخرى تدفع على 
التفاؤل، فعلى صفحتها اإللكترونية الرس���مية، كتبت 
عبارات تصف "ورش���ة الرقص"، عنوان العرض، بأن "خذ 
مكان���ك، مهما كان هش���ًا، حارب من أجل���ه ودافع عنه، 
حتى لو كان خارج نطاق المجتمع وخارج نطاق التقاليد، 
والخي���ر، والحري���ات الذاتية.. تالع���ب بالقوانين، ولكن 
اس���تمر قدمًا قدمًا حتى ولو كن���ت مخالفًا ومخطئًا.. إن 
المضطهدين ينتص���رون بإيمانهم القوي، وتعهدهم 

بتخطي المصاعب والظروف واالحتماالت.
وتتواصل فعاليات مهرجان رام الله للرقص المعاصر 
هذا العام، حتى التاس���ع والعشرين من الشهر الجاري، 
في القدس، ورام الله، وبيرزيت، وعنبتا، بمش���اركة فرق 
من فرنس���ا، والنروي���ج، وبريطانيا، والهن���د، وإيطاليا، 

وسويسرا، وتونس، عالوة على فلسطين.

بيرزيت: لوحات تشكيلية للفنان
الشاب أيمن صايج في مؤسسة "بطاقتي" 

بيرزيت – يوس���ف الشايب: احتضنت إحدى قاعات مقر 
مؤسس���ة "بطاقتي" في بلدة بيرزيت، معرضًا تش���كيليًا 
للفنان الش���اب أيمن صايج، اشتمل على لوحات متعددة 
التقنيات ما بين رسم بالرصاص، ورسم بالفحم، وتنويعات 
في األلوان الزيتية، وتل���ك المطبوعة، كما احتوى على ما 
يعكس رؤى متعددة، بحيث تش���كل كل لوحتين أو ثالث 
نواة لسلس���لة لوحات تأخذ ثيمة بعينها، وتش���كل نواة 

معرض مستقل.
وأش���ار صايج إلى أن الرس���م موهبة تتواصل معه منذ 
الطفولة، اكتش���فتها والدته التي كانت وال تزال تشجعه 
على الرسم، كما حال شقيقته، هو الذي تدرب قبل سنوات 
في منتدى الفنانين الصغار لثمانية أشهر، واصل بعدها 

الرسم من داخل المنزل.
صاي���ج )24 عامًا(، وهو من س���كان بيرزي���ت، قرر مؤخرًا 
العودة للرس���م بعد انقطاع لفترة، لكونه يجد نفسه، كما 
يقول، في الفنون البصرية عامة، والتش���كيلية على وجه 
الخص���وص، وهو يأمل أن ترى لوحات���ه النور في معارض 
شخصية ومشتركة، وتلفت المهتمين والنقاد والفنانين 

الكبار داخل فلسطين وخارجها.
وعبر صايج عن س���عادته باستضافة مؤسسة "بطاقتي" 
لمعرض���ه، الذي لربما لوال المؤسس���ة لما كانت أتيحت له 

الفرصة لعرض لوحاته أمام الجمهور في بيرزيت.
وقالت الفنانة نس���رين فاعور، المديرة الفنية لمؤسسة 
"بطاقتي": اس���تضافة لوحات الشاب أيمن صايج تعكس 
رؤية المؤسسة في مد جس���ور التواصل ما بين الفنانين 
والمجتمع المحلي، وتشجيع الطاقات اإلبداعية والمواهب، 
خاصة في بيرزيت، وال س���يما أولئك الذي���ن ال يتاح لهم 
العرض في منابر أخرى، وبالتالي يفقدون مس���احة مهمة 
لعرض إبداعاتهم، وهي المساحة التي توفرها "بطاقتي".

وأضافت: س���معت عن أيمن وغيره من الفنانين الشباب 
في بيرزيت من غير األس���ماء المعروف���ة رغم موهبتهم، 
وف���ي تجربة أيمن م���ا هو ملهم لغيره من الش���باب، فهو 
يرسم ويكمل تعليمه ويعمل في ذات الوقت، كما نهدف 
لي���س فقط لمد جس���ور التواص���ل ما بين أيم���ن وأمثاله 
بمجتمعهم المحلي، بل بالفنانين المكرس���ين في كامل 
الجغرافيا الفلس���طينية، بحيث يش���كلون لهم حاضنة، 

ويرتقون بمواهبهم.
وش���ددت فاعور على أن مق���ر مؤسس���ة "بطاقتي" في 
بيرزي���ت يفت���ح أبوابه الحتض���ان كل فنان مب���دع لديه 
مش���روعه الفني أو الثقافي، بحيث ندعم���ه في تمكينه 
من العرض أو نس���تضيفه، بما يسد تلك الثغرات ما بين 

المجتمع والمبدعين المحليين، وخاصة الشباب.

لوحات تشكيلية للفنان صايج في المعرض. )عدسة: »األيام«(

األطفال الفقراء يتخبطون في دّوامة اجتماعية بألمانيا
برلي���ن - أ ف ب: ف���ي ألمانيا يعيش طفل من كل خمس���ة في 
الفقر مع ف���رص قليلة للخروج منه، في بلد تغنت المستش���ارة 
األلماني���ة أنغيال مي���ركل بح���الوة العيش فيه خ���الل حملتها 

االنتخابية.
يبدأ األطفال عند الثالثة بعد الظهر بتقطيع الخضار لتشارك 
وجب���ة جماعية من تحضيرهم في مركز ليش���تنبرغ االجتماعي 

بشرق برلين، كما الحال في أيام األسبوع.
ويروي باتريس تافانتي القّيم عل���ى هذا المركز الذي تديره 
جمعي���ة "كاريتاس" الخيري���ة: "غالبًا ما يس���ألنا المراهقون: ما 

الطعام اليوم فنحن لم نأكل شيئًا طوال النهار؟".
فأهله���م، كما يق���ول تافانتي، ليس لديه���م المال أو الوقت 

لتحضير الطعام لهم بانتظام.
وهم يش���عرون هنا كأنهم في البيت. وتقول ليلى: "آتي إلى 

 يوم تقريبًا. فنحن ندردش ونمرح ونطبخ".
ّ

هنا كل
في ألمانيا أّول قّوة أوروبية، تسير عجلة االقتصاد على خير ما 

يرام ومالية الدولة في أفضل حاالتها.
لكّن 20% من األش���خاص دون الثامنة عشرة من العمر يشبون 
في "فقر نسبي"، بحسب وزارة شؤون األسرة. وهو معّدل يساوي 
 جودة 

ّ
ذاك المس���ّجل في فرنس���ا حيث الوضع االقتص���ادي أقل

بكثير منذ زمن طويل.
ويتقاض���ى أهلهم 60% ال غير من متوّس���ط أجر األس���رة في 
 ش���هر لعائلة فيها طفل واحد، 

ّ
 من 1192 يورو كل

ّ
ألمانيا، أي أقل

 من 2355 يورو ألسرة فيها أربعة أطفال.
ّ

وأقل
ض البطالة 

ّ
وه���ذا الوضع مقلق بالفعل في بلد يعت���د بأنه خف

إلى أدنى مس���توياتها منذ إع���ادة توحيد ش���قّيه. وأهل أكثر 
م���ن ثلث األطفال الفق���راء، المقّدر عددهم ب����2,8 مليون طفل، 
منخرطون في سوق العمل ، بحسب هاينز هيلغرز رئيس اتحاد 

حماية األطفال.
وباإلضاف���ة إلى الحرم���ان الم���ادي، للبؤس أث���ر يدّمر الطفل 
على الصعيد النفس���ي، على حّد قول كالوس هورلمان األستاذ 

المحاضر بكلية هيرتي للحوكمة في برلين.
ويقول ه���ذا الخبير: "إنه���ا حلقة مفرغة، إذ يش���عر األطفال 
بالتهمي���ش ثّم بالع���ار، فيخجلون من المش���اركة في الرحالت 
المدرس���ية أو دع���وة األصدق���اء إل���ى أعي���اد ميالده���م. وهم 
يفقدون الثقة بأنفس���هم في نهاية المطاف ويتراجع أداؤهم 
ف���ي الم���دارس. فالعوز الم���ادي ينعكس أيضًا فق���رًا تعليميًا 

وتثقيفيًا".
ويق���ول باتريس تافانت���ي من "كاريتاس": "لي���س لدينا حاليًا 

سوى شاب واحد يريد االستحصال على شهادة التعليم الثانوي".
وغالب���ًا ما يصعب على المؤسس���ات التعليمي���ة األلمانية أن 
تس���توعب هؤالء األطف���ال الذي���ن ينتمون في غال���ب األحيان 
لعائ���الت كبيرة من أص���ول أجنبية أو ألس���ر يك���ون فيها أحد 

الوالدين غائبًا.
ويوض���ح الرس ديتبراند المس���ؤول عن مرك���ز "مانا" العائلي: 
"الحظنا اشتداد الحاجة إلى الغذاء، فضاًل عن مساعدة ملّحة في 

م أصول القراءة".
ّ
الفروض المنزلية وتعل

وغالبًا ما يؤدي النهج المدرسي الذي يفّرق بين االختصاصات 
ف���ي نهاية المرحلة االبتدائية، إل���ى توّجه التالميذ األكثر عوزًا 

ة.
ّ

إلى مجاالت تكون فيها فرص العمل هش
وكشفت مؤسس���ة "بيرتلس���مان"، التي نددت في دراسة من 
إعدادها، ب� "فقر متوارث" وأن جزءًا بس���يطًا من األس���ر الفقيرة 
ينجح في الخروج من دّوامة البؤس )3 إلى 16% بحسب الفئات(.

رت المؤسس���ة من "خطر اقتصادي كبير" في ألمانيا التي 
ّ
وحذ

يشيخ س���كانها، مرّده هذه الخس���ارة في الموارد البشرية "مع 
أجيال من األوالد الفقراء يصبحون بالغين فقراء ويش���كلون أسرًا 

تعيش في الفقر".
تعّهدت الحكوم���ة األلمانية الحديثة التش���كيل التي تضّم 
محافظين واش���تراكيين ديمقراطيين بسلسلة من المساعدات 
الجديدة، م���ن بينها زيادة اإلعانات العائلي���ة وفتح المزيد من 
دور الحضانة وإطالة مدة الحصص الدراسية بما يتيح لألمهات 

العمل لدوامات أطول.
غي���ر أّن لي���زا باوس النائبة م���ن حزب الخضر ف���ي برلين غير 
مقتنعة بجدوى هذه التدابير، طالم���ا أن النظام الضريبي الذي 
يعود لحقبة ما بعد الحرب لم يخضع إلصالح. فهذا النظام يخدم 
مصالح األزواج األكثر تباينًا عل���ى صعيد الدخل، علمًا أن المرأة 
ه���ي عادة التي تتلق���ى أدنى األجور إذا كان���ت مهامها تتركز 

خصوصًا على رعاية األطفال.
ويزداد الوضع س���واء في األس���ر المتفككة. وقد تبّين أن %45 
من األطفال الذين يعيش���ون في أسر من هذا النوع يعانون من 

فقر نسبي.
وقد أعلنت وزيرة شؤون العائلة عن قانون من المزمع اعتماده 

في الصيف لتعزيز دور الحضانة.
واعتبرت فرانسيسكا جيفي التي خاضت المعترك السياسي، 
متولية رئاس���ة بلدية منطقة في برلين تكثر فيها المش���اكل: 
 طريقه بغض النظر عن 

ّ
 طفل أن ينجح في ش���ق

ّ
أنه "ينبغي لكل

البيئة التي يأتي منها".

فرنسا تقاضي قبطان سفينة 
لخرقه قواعد التلّوث الجوي

مرس���يليا - أ ف ب: فتح القضاء الفرنسي تحقيقا مع قبطان سفينة ألنه خرق القواعد 
المعمول بها للحّد من التلّوث الجّوي، فيما يشير إلى اتجاه للتشدد في هذه القضايا.

وقال المدعي العام في مرسيليا كزافييه تارابو لوكالة فرانس برس إن قبطان سفينة 
"أزورا" السياحية الضخمة البالغ طولها 289 مترا والتي تتسع لثالثة آالف شخص، ضبط 
في التاسع والعش���رين من آذار الماضي في مرفأ مرسيليا "مع وقود ال يلتزم بالمعايير 

ز الكبريت".
ّ
المحددة لترك

ويأتي هذا اإلجراء في الوقت الذي يرفع فيه نش���طاء بيئيون الصوت من بلوغ التلوث 
 االتساع الكبير لحركة المالحة البحرية المسببة للتلّوث.

ّ
الجوي مدى مقلقا، في ظل

واس���تدعي القبطان إلى المحكمة الجنائية في مرس���يليا في التاس���ع من تموز، وهو 
يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن عاما واحدا، وغرامة قدرها 200 ألف يورو.

وال تش���مل المالحقة القضائية حتى اآلن الش���ركة البريطانية "بي أند أو كروز" مالكة 
السفينة.

المخرج الدنمركي فون تريير يعود
إلى" كان" بعد طرده بسبع سنوات

لن���دن - رويترز: س���يعود المخ���رج الدنمركي الرس ف���ون تريير إل���ى مهرجان كان 
السينمائي في دورته المقبلة، وذلك للمرة األولى منذ استبعاده من المهرجان الشهير 

قبل سبع سنوات بعدما قال:
إنه نازي ويتعاطف مع أدولف هتلر.

وأك���د المهرج���ان، أول من أمس، أن فون تريير س���يعرض فيلمه )ذا هاوس ذت جاك 
بيلت( الذي يدور حول قاتل أجير ويمثل عودة للمخرج الذي كان ذات يوم أحد الضيوف 
األعزاء في المهرجان قبل أن يصبح ش���خصًا غير مرغوب فيه؛ بعد تصريحاته في "كان" 
ع���ام 2011. وحينها تحدث فون تريير في مؤتمر صحافي بعد عرض فيلمه )ميالنكوليا( 

عن أنه يريد أن يصبح يهوديًا لكنه اكتشف أنه "نازي حقًا ألن أسرتي ألمانية".
وبينما بدت عالمات االرتباك على الممثلة كريستن دانست، التي كانت تجلس بجواره 
مض���ى فون تريير قائاًل: "أتفهم هتل���ر... وأتعاطف معه نوعًا ما نع���م... أنا مؤيد جدًا 

لليهود. لكن ليس بشكل كبير ألن إسرائيل مصدر إزعاج...".
ومن���ع المهرج���ان المخرج الدنمركي من حض���ور باقي فعالياته لكن دانس���ت فازت 
بجائزة أفض���ل ممثلة عن دورها في )ميالنكوليا( وهو تناول س���وداوي لتصادم كوني 

ينهي كل أشكال الحياة.
وأعتذر فون تريير عن تصريحاته وقال لرويترز في وقت الحق: "اعتقدت أنني أتحدث 

ألصدقائي على المقهى وفجأة اكتشفت أني أتحدث للعالم والذي لم يكن سعيدًا".
وتق���وم أوم���ا ثورمان ومات ديل���ون ببطولة فيل���م )ذا هاوس ذت ج���اك بيلت( الذي 
سيعرض خارج المسابقة الرسمية للمهرجان الذي ينعقد في الفترة من 8 إلى 19 أيار.

رئيس شرطة فيالدلفيا يعتذر 
عن حادثة اعتقال في "ستارباكس"

نيوي���ورك - أ ف ب: تقّدم رئيس ش���رطة فيالدلفيا، الخميس، باالعتذار، بعد أس���بوع 
على حادثة توقيف ش���ابين أس���ودين في أحد مقاهي "س���تارباكس" أثارت موجة من 

االستنكار.
وقال ريتش���ارد روس، وهو اسود ايضا، "أخفقت بش���ّدة". وقد دافع بداية عن عناصر 

الشرطة المعنيين، مشيرا إلى أنهم "لم يقوموا بأي سوء".
وق���ال في مؤتمر صحافي، "نحن نعمل لنجعل هذه المدينة أفضل وأكثر أمنا، لكن ال 

بّد من بذل مزيد من الجهود بدءا بأعلى الهرم. وأنا أيضا معنّي".
وأضاف، "من الواضح أن المش���كلة العرقية تعكس مسألة أوسع نطاقا في مجتمعنا. 
وينبغي أال أكون من األشخاص الذين يفاقمون الوضع. وعار علّي إن كنت قد فعلت ذلك 

بأي طريقة كانت. وينبغي لي أن أكون أفضل من ذلك".
وأش���ار هذا الشرطي المخضرم الذي يرئس شرطة س���ادس أكبر مدينة في الواليات 

المتحدة منذ كانون الثاني 2016 إلى اعتماد استراتيجية جديدة للحاالت المشابهة.
لب من ش���ابين مغ���ادرة أحد مقاهي 

ُ
وخ���الل الحادثة التي وقعت في 12 نيس���ان، ط

"س���تارباكس". وهما كانا ينتظران ش���خصا ثالثا تواعدا معه. واتصلت اإلدارة بالشرطة 
إلجبارهما على المغادرة. وهما تعّرضا للتوقيف.

وصّورت زبونة الحادثة وس���رعان ما انتشر التسجيل على مواقع التواصل االجتماعي 
حيث راج وسم #قاطعوا ستارباكس وسط موجة تنديد عارم.

وتض���اف اعتذارات روس إلى تلك التي تقدم بها رئيس مجلس ادارة "س���تارباكس" 
كيفن جونسون.

وأعلنت سلس���لة المقاهي أنه���ا قررت إقفال مقاهيها الثماني���ة آالف في كل أرجاء 
الوالي���ات المتحدة بعد ظه���ر 29 أيار إلجراء حصة تدريبية ح���ول العنصرية بعد تلك 

الحادثة.

حافظوا على البكتيريا الصديقة
تعيش ف���ي الجهاز الهضم���ي بكتيريا صديق���ة ال نراها بأّم 
العين لكنها تعمل في الخفاء، وتلعب دورًا أساس���يًا في الحفاظ 

على الصحة، إلى درجة أن الحياة قد تبدو مستحيلة من دونها.
ويستوطن القسم األعظم من الميكروبات الصديقة في الجهاز 
الهضمي، خصوصًا في القولون، وهناك أكثر من 500 س���اللة من 
البكتيري���ا الصديقة تقطن في األمعاء وتقوم بمهمات مختلفة، 
فهي تس���اعد في عملية الهضم، وتش���ارك في إنتاج الط��اقة، 
وتفرز عناصر غذائية، وتس���اهم في إنت���اج بعض الفيتامينات 
وفي إط���الق بع���ض النواقل العصبي���ة التي تؤثر ف���ي المزاج، 
وتنش���ط الجهاز المناعي، وتقل���ل من ح���دوث االلتهابات ومن 

التفاعالت التحسسية.
إن تدن���ي جحاف���ل البكتيري���ا الص��ديقة يقود إل���ى اإلصابة 
باضطرابات كثيرة، من بينها: الصداع، واألرق، والتعب، والنف��خة 
ف���ي الب��طن، واإلمس���اك أو اإلس�����هال، ومش���اكل في البش���رة، 
والتهابات في الم��جاري البولية، وتفيد دراسات بأن هناك رابطًا 

ما بين نقص البكتيريا الصديقة والدواء الس�����كري وال��س���منة 
وص��عوبة ف��قدان ال��وزن.

هن���اك أربعة مس���ببات رئيس���ة لتدني البكتيري���ا الصديقة 
هي: فرط اس���تعمال المضادات الحيوية، ومضادات الس���رطان، 
والضغوط النفس���ية المزمنة، والتغذية الس���يئة. من هنا يجب 
ال��عمل على تالفي هذه المس���ببات قدر المس������تطاع من أج��ل 

الحفاظ على س��المة تلك البكتيريا.
والش���يء المهم ال���ذي يجب اتخ���اذه عند تن���اول المضادات 
الحيوية الواسعة الطيف هو إعادة تلقيم األمعاء بجرعات داعمة 
من البك����تيريا الصديقة التي يمكن الحصول عليها من محالت 

األغذية الصحية.
وبصف���ة عامة إن تن���اول نظ���ام غذائي نبات���ي غني بالفواكه 

والخضار يساهم في تعزيز تواجد البكتيريا الصديقة.
في المقابل، فإن النظام الغذائي الغني باللحم والشحم يساهم 

ل مواد سامة ال تصب في مصلحة هذه البكتيريا.
ّ
في تشك

أغذية ومشروبات ترفع ضغط الدم
ضغط الدم هو القوة التي تسمح للدم بالتحرك في 
الجس���م، وفي الحالة الطبيعي���ة يتأرجح هذا الضغط 
ضمن حدود معينة، فإذا تجاوزت أرقامه هذه الحدود 
فإن صح���ة القلب خصوص���ًا وصحة الجس���م عمومًا، 
تتعرض للخطر، لذا يجب العمل قدر المستطاع لمنع 
أي ارتفاع فيه من خالل عدد من الممارس���ات، أهمها 
االبتع���اد عن األغذي���ة التي تزيد منه أو اس���تهالك 
كمي���ات أقل منها أو بإضافتها إل���ى النظام الغذائي 
بالش���كل المناس���ب. وفي ما يأتي أهم األغذية التي 

ترفع الضغط الشرياني:
- المل���ح، إن النظ���ام الغذائ���ي الغن���ي بالملح هو 
من األس���باب األساس���ية الرتفاع ضغط ال���دم، لذلك 
إذا كن���ت تش���كو منه فإن���ه ال بد من التخل���ي عنه أو 
اس���تبداله بعادات غذائية أخ���رى فقيرة جدًا بالملح. 
وتعتب���ر األجبان، والمعلبات، واللح���وم المصنعة من 
أكث���ر المنتج���ات الغنية بالملح الت���ي ترفع الضغط 

الشرياني، لذا يجب الحذر منها.
- سكر شراب الذرة، وهو أشد ضررًا على ضغط الدم 
من الملح، وس���بق لباحثين م���ن كليتي طب كولورادو 
وفلوريدا األميركيتين أن بينوا أن شراب الذرة العالي 
الفركت���وز يمكن���ه أن يرف���ع أرقام ضغ���ط الدم لدى 

مستهلكيه مقارنة بآخرين تناولوا سكر المائدة. 
واتهم باحثون سكر ش���راب الذرة بأنه وراء تفشي 
المتالزم���ة االس���تقالبية التي تش���مل مجموعة من 
االضطرابات، من بينها زيادة ش���حوم البطن، وارتفاع 

التوت���ر الش���رياني، وارتفاع الكوليس���ترول، وزيادة 
الشحوم الثالثية، وارتفاع حامض البول في الدم. 

وكش���ف باحثون من معهد »ميد أمي���ركا للقلب« في 
س���انت لوكا ع���ن أن تناول أكثر من 74 غرامًا من س���كر 
ش���راب الذرة في اليوم يزيد احتم���ال اإلصابة بارتفاع 
الضغط بنسبة 30 في المئة، لذا يجب الحذر من السكر.
- المش���روبات الغني���ة بالكافيي���ن، مث���ل: القهوة 
والشاي والكوال، فهي تزيد عدد دقات القلب ما يرفع 
ضغط الدم، من هنا على األشخاص المصابين بارتفاع 
ف���ي ضغط ال���دم أن يس���تهلكوا هذه المش���روبات 

باعتدال.
- اللح���وم المدهن���ة، إن اللحوم الت���ي تحتوي على 
نسبة عالية من الدهون )أكثر من 10 في المئة( تعزز 
خطر ارتفاع ضغط الدم، حتى عند األش���خاص الذين 
يملكون ضغطًا منخفضًا، لذا يجب االعتدال في تناول 
اللحوم ألن فرط اس���تهالكها يتس���بب في مشكالت 
صحية أخرى، مثل ارتفاع الكوليس���ترول والش���حوم 
الثالثية في الدم. يجب عل���ى مرضى ارتفاع الضغط 

اختيار اللحوم الخالية من الدهون.
- الكحولي���ات، وتتس���بب هذه ف���ي تخريب جدران 
الش���رايين ما يساهم في رفع أرقام ضغط الدم. وفي 
هذا اإلطار أكدت دراسة لباحثين من كوريا الجنوبية 
أن تعاط���ي الكحولي���ات من قبل المصابي���ن بارتفاع 
ضغ���ط الدم يزيد احتم���ال تعرضهم للم���وت بأزمة 

قلبية.

توزيع جوائز موركس الفنية :"الهيبة"
أفضل مسلسل و"3 دقات" أفضل أغنية

جوني���ه )لبن���ان( - أ ف ب: من���ح الموس���يقي اللبناني 

الفرنسي ابراهيم معلوف، مساء الخميس جائزة تكريمية 

في النسخة الثامنة عش���رة من جوائز موركس اللبنانية، 

فيما حصد مسلسل "الهيبة" الحصة االكبر من المكافآت.

وتوج فيلم "قضي���ة 23" للمخرج زي���اد دويري كأفضل 

فيلم فيما نالت "ثالث دقات" جائزة افضل اغنية عربية.

وقال معلوف بالفرنسية اثر تسلمه الجائزة مكافأة عن 

تميزه عالميا "اتأثر حين انال جائزة في فرنس���ا وألمانيا 

والواليات المتحدة وس���واها ... كأنني اتذوق طبقا شهيا 

اكتش���ف من خالله نكهات جديدة. لك���ن الحصول على 

جائ���زة في البلد ال���ذي ولدت فيه ولم اعش فيه، يش���به 

الش���عور بانني اتذوق طبقا اعدته امي، وله نكهة خاصة 

جدا".

وتسلمت جائزة "قضية رقم 23" كاتبة السيناريو جويل 

توما وقالت "ادركنا عندما كنا في صدد كتابة الحوار زياد 

وانا، ان كل مشهد في الفيلم سيكون له صدى خاص".

وحصد مسلس���ل "الهيبة" جوائز عدة من بينها افضل 

مسلس���ل عربي لبناني وافضل ممثل عربي للس���وري تيم 

حس���ن عن ادائه ش���خصية جبل وافضل ممثلة للبنانية 

نادين نجيم عن دور عليا في المسلسل نفسه.

ونالت الممثلة السورية منى جائزة فخرية تكريمية عن 

مسيرتها الفنية ودورها في مسلسل "الهيبة".

وحصل التونس���ي صابر الرباعي على جائزة أفضل نجم 

للغناء العربي، والفنانة ش���يرين عبد الوهاب على جائزة 

نجمة الغناء العربي.

واختيرت "ثالث دقات" كأفضل اغنية عربية وقد تسلم 

الجائزة الفنانة يسرا وابو.

وحصلت سوزان نجم الدين على موركس افضل ممثلة في 

الدراما العربية المش���تركة عن ادائها دور روز س���الم التي 

عانت االحتجاز لدى الدولة االسالمية في مسلسل "شوق".

اإلعداد لفيلم عن حياة التون جون
اس���توديوهات  وافق���ت  ب:  ف  أ   - نيوي���ورك 
"باراماونت بيكتشرز" االميركية على تمويل وتوزيع 
فيلم يتناول حياة المغني البريطاني التون جون من 

بطولة تارون إيغرتون.
وس���يخرج الفيلم ديكستر فليتش���ر الذي يتولى 
ايضا اخراج فيلم "بوهيميان رابس���ودي" حول حياة 
المغن���ي البريطان���ي فري���دي مركوري قائ���د فرقة 

"كوين" الراحل.
ووضع سيناريو الفيلم لي هال الذي سبق ان كتب 
نص الفيلم االستعراضي "بيلي ايليوت" على ما قال 

ناطق باسم "باراماونت" لوكالة فرانس برس.
ويب���دأ تصوير الفيلم هذا الصيف على ما اوضحت 
"باراماونت" مش���يرة الى ان الفيلم من انتاج "مارف 
فيلمز" و"روكيت بيكتش���رز" واالخيرة يملكها التون 

جون المشارك في المشروع.
واعلن المغن���ي البالغ 71 عاما نهاية كانون الثاني 
انه س���يجري اعتبارا من ايلول جول���ة عالمية اخيرة 

تضم حوالي 300 حفلة وتنتهي في العام 2021.
وباع التون جون خالل مسيرته المستمرة منذ اكثر 

من نصف قرن، ما يزيد على 250 مليون اسطوانة.


