
   غالبًا ما يت�رصف كثري من النا�س بطريقة 
خاطئ��ة عندما يتعر�ض��ون حل��ادث يفقدون 
على اإث��ره اأحد اأ�ض��نانهم اأو تعر�ض��ه للك�رص، 
مما يفوت عليهم فر�ض��ة اإنقاذه واإعادته اإىل 
مكانه. فما هي اخلطوات التي ينبغي القيام 

بها لتجنب ذلك؟
قد ينك�رص �ض��ن اأو ي�ضقط ل�ض��بب من الأ�ضباب 
خ��ال  اأو  مث��ًا  الريا�ض��ة  ممار�ض��ة  عن��د 
التعر�س حلادث عر�ضي اأو غري ذلك. وغالبًا 
م��ا يتعر���س الأطفال ملث��ل هذه احل��وادث، 
كم��ا يوؤكد طبيب الأ�ض��نان الأمل��اين ديتمار 
اأو�ضراي�س. ويقول اأو�ض��راي�س "يعاين واحد 
من كل طفلني من اإ�ضابة يف الأ�ضنان بحلول 
عم��ر ال�ض��تة ع�رص... وبن�ض��بة %70 ت�ض��اب 

القواطع الو�ضطى بالفك العلوي". 
العمر لي�س مهم

من جهته، يو�ض��ح ياجنو بول اخت�ضا�ض��ي 
تقومي الأ�ض��نان اأن��ه كثرياً ما يفق��د الأطفال 
�ض��نًا باأكمل��ه، مب��ا يف ذلك اجل��ذر لأن ثبات 

عظ��ام الف��ك يك��ون لين��ا ول ي��زال ينمو، ما 
ي�ضهل خلخلة ال�ضن و�ضقوطه. ويقول اخلرباء 
اإن عمر ال�ض��خ�س لي�س مهمًا يف حال فقدان 
اأحد الأ�ض��نان، فامله��م هو التح��رك ال�رصيع 

لإمكانية اإنقاذه.
ويجب جمع ال�ض��ن اأو الأجزاء املك�ضورة منه 
واإح�ضاره اإىل طبيب الأ�ضنان، الذي عادة ما 

ميكنه ل�ضق ال�ضن وحتى اأحيانا ميكنه اإعادة 
زرع��ه بعد �ض��قوطه من عظام الف��ك. غري اأنه 
يجب نقل ال�ض��ن املك�ض��ور ب�ض��كل مائم. ول 

يجب تنظيفه ل باملاء اأو الكحول. 
حماية ال�ضن املك�ضور

ولك��ن اأي�ض��ًا يج��ب ع��دم ترك��ه يج��ف، واإل 
�ض��يكون اأقل ثباتًا يف الف��م ويتغري لونه مع 
الوقت، بح�ض��ب بول. اإذا �ضقط ال�ضن بجذوره، 
فيجب األ يتم الإم�ض��اك به �ضوى من حافته، 
لأن �ض��طح ال�ض��ن مغط��ى بخاي��ا ح�ضا�ض��ة 
ت�ض��اعد يف اإعادة رب��ط ال�ض��ن بالفك وميكن 
اأن مت��وت خال ث��اث اإىل خم�س دقائق يف 

الهواء اجلاف، بح�ضب بول. 
وفكرة حمل ال�ض��ن املك�ض��ور يف منديل فكرة 
�ضيئة نظراً لأنها �ض��تجعل ال�ضن يجف. ولكن 
الطريقة املثالية هي و�ض��عه يف علبة اإنقاذ 
ال�ض��ن التي توج��د يف ال�ض��يدليات وحتتوي 
عل��ى حملول مغذي للخايا يحفظ الأن�ض��جة 

على �ضطح اجلذر. 

   الأكل ال�ضحي وممار�ضة التمارين الريا�ضية 
والتفاع��ل الجتماع��ي م��ن العوام��ل الت��ي 
ت�ض��اعد عل��ى تعزي��ز اح��رام ال��ذات. لك��ن 
مي��ر  بالنف���س  الثق��ة  بن��اء  اإىل  الطري��ق 
مب�ض��ارات اأخ��رى اإ�ض��افية. ل��ذا، اقرحت 
درا�ض��ة يابانية ا�ض��رالية جدي��دة اإمكانية 

لتنمي��ة  معين��ة  بطريق��ة  الدم��اغ  تدري��ب 
وتعزيز الثقة بالنف�س.

ووفقًا للدرا�ضة التي ن�رصتها جملة 
كوميونيكي�ض��ن"  "نيت���رص 

م��ا  ه��ي  بالنف���س  الثق��ة 
يظّنه الإن�ض��ان عن قدراته، 
وميكن اأن يوؤدي انخفا�س 
م�ض��توى ه��ذه الثق��ة اإىل 
وعواق��ب  م�ض��اعفات 
�ض��لبية توؤث��ر على قدرات 
الت�ض��الية،  الإن�ض��ان 

وارتف��اع م�ض��توى القل��ق 
خطر  وزي��ادة  والإحب��اط، 

الإ�ض��ابة باأمرا�س عقلية مث��ل الكتئاب ومر�س 
ثنائي القطب.

وقد ق��ام فري��ق البح��ث مبراجع��ة نتائج 17 
درا�ض��ة �ض��ابقة للو�ض��ول اإىل بع�س الأن�ضطة 
الذهني��ة الت��ي ميكنه��ا تدري��ب الدم��اغ على 
ال�ض��عور بالثق��ة بالنف���س، وبالت��ايل تعزي��ز 
اإمكاني��ة  اإىل  النتائ��ج  وتو�ض��لت  م�ض��توياتها. 
ا�ضتخدام طرق معينة للك�ضف عن مدى ارتفاع 
اأو انخفا���س م�ض��توى الثق��ة بالنف�س. 
وا�ضتخدام بع�س اأن�ضطة الذكاء 
ال�ض��طناعي لتدري��ب الدماغ 
على ال�ض��عور بالثقة بالنف�س، 
م��ن  بن��وع  التح�ض��ن  ورب��ط 
اجلوائ��ز اأو التقدي��ر لتعزي��ز 

ال�ضعور باحرام الذات.
الدرا�ض��ة  جت��ارب  وبين��ت 
التماري��ن  ه��ذه  تك��رار  اأن 
والتقدير الذي يعقبها ي�ضاعد 

على تعزيز الثقة بالنف�س.

11 جورنال بوك Thu. 22 Dec. 2016 issue no 249
الخميس 22 كانون االول 2016 العدد 249

 يوا�ض��ل فن��ان �ض��يني، من��ذ ع���رص �ض��نوات، اإب��داع 
منحوتات مثرية للده�ض��ة، من قط��ع معدنية، ياأخذها 

من النفايات ومراكز اإعادة التدوير.
ويرى الفنان ال�ض��يني هوانغ كي�ض��اي، اأن منحوتاته 
ت�ض��هد على الثمن الفادح، للنه�ضة ال�ضناعية ال�رصيعة 
يف باده. وتظهر اأعمال الفنان ال�ضيني اأن ما قد يبدو 
قمام��ة ب��دون ج��دوى، من �ض��اأنه اأن يك��ون كنزا لدى 
�ضخ�س اآخر. واأجنز كي�ضاي البالغ من العمر 40 عاما، 
اأكرث من مائتي منحوتة بف�ض��ل النفايات ال�ض��ناعية 
املعدنية، بيع ن�ض��فها بالفعل. واألف الفنان ال�ضيني، 
زي��ارة مراكز اإعادة التدوير املحلية، حيث اأنفق مئات 
الآلف م��ن اليووان��ات يف �ض��بيل �رصاء قط��ع نفايات 
املعدنية، وهي كل ما ك�ضبه تقريبًا من عمله يف بكني.
ويق��ول الفن��ان "اأعتق��د اأن كل ج��زء قمام��ة مع��دين 
ينط��وي عل��ى حكمة م�ض��مميه. فهي اأعم��ال فنية يف 
ح��د ذاتها، واأنا اأريد ا�ض��تخدامها لإيجاد �ض��يء جديد، 

وبعثها للحياة مرة اأخرى."

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

افراح �ض��وقي: ما من جملة تكررت على ال�ضنة ال�ضيا�ضيني وامل�ضوؤولني 
يف خطبهم الع�ضماء منذ التغيري عام 2003 اكرث من ) حرية التعبري( 
تل��ك اجلملة الت��ي تبدو كاأنها مفتاح مغارة عل��ي بابا وهي تدر علينا 
ذهب��ا بعد ان نرددها ب�ض��وت ع��ال.. لكن مها.. ماه��ي حرية التعبري 
يف الع��راق وكي��ف يتنعم به��ا مع�رص ال�ض��حفيني ويهن��وؤون مبناخها 
ويكتب��ون ما يحلو لهم من مقالت وتقارير حتى لو �ض��تموا فيها اكرب 
راأ�س ب�ض��ل يف ال�ض��واق م�ض��تورد طبعا .. )وعلى كول��ة املرحوم علي 

ال�رصقي .. قومي كلهم روؤو�س .. ارايت مزرعة الب�ضل؟(.
ل��و عدن��ا قلي��ا اىل ال��وراء، لوجدن��ا ان حري��ة التعبري كان��ت من اهم 
املطال��ب الت��ي �ض��عى اليه��ا النا���س عام��ة وال�ض��حفيون عل��ى وج��ه 
اخل�ض��و�س بع��د عق��ود من تغييبه��ا وم�ض��ادرتها. فكانت م�ض��احات 
ال�ض��حف الت��ي �ض��درت بع��د ع��ام 2003 واث��ري املحط��ات الذاعية 
والف�ض��ائية املكان المثل ملزاولة طقو�س تلك اجلملة، على نحو كبري 
ومباح للجميع حتى و�ض��ف بع�ض��ه بالفو�ض��وي والا م�ض��وؤول. لكن 
ما ح�ض��ل بعده��ا كان اأمرا خمتلف��ا اىل حد كبري عندما تعر�ض��ت اىل 
�رصبات موجعة افقدتها الكثري من قوتها ومكانتها ووجودها، وغدت 
جمرد اطال نت�ضوق اليها ون�ضعى مببادرات فردية وحمات ت�ضامنية 

من اأجل التم�ضك باخر اذيالها…
اوىل تل��ك ال�رصب��ات ه��ي غياب �ض��لطة الدول��ة والقانون امام �ض��لطة 
الف�ض��ائل واجلماع��ات امل�ض��لحة وروؤ�ض��اء الع�ض��ائر مم��ن ل يج��دون 
م��ا مينع من ا�ض��كات من ل يعجبهم بب�ض��ع طلقات من م�ض��د�س كامت 
لل�ضوت وينتهي المر، اجهزة الدولة احلكومية هي الخرى وجدت يف 
قم��ع حري��ة التعبري عرب ما يطل��ق عليه حمكمة الع��ام والن�رص، التي 
ان�ضئت ا�ضا بهدف احلد من حالت الت�ضهري والقذف والتنكيل التي قد 
حت�ض��ل عرب و�ض��ائل العام ، وكذلك لأجل ان ل يت�ض��تت ال�ضحفي يف 
ميادين حماك��م اخرى )جزائية وغريها(، لكنها حرفت عن م�ض��ارها، 
بعدما ا�ض��تخدمها ال�ضيا�ضيون و املتنفذون و�ض��يلة لغاية واحدة وهي 
اإ�ض��كات معار�ض��يهم ، وترهيبه��م بجوق��ة م��ن املحام��ني، وبذخه��م 
للخرباء لغر�س ك�ض��ب الدعوى يف حني يجد ال�ضحفي نف�ضه يف الغالب 
وحيدا فريدا حني تتخلى عنه حتى �ض��حفيته ويبقى باحثا عن حمام 
باأجر معقول او رمبا يتوىل الدفاع عن نف�ضه بنف�ضه م�ضحوبا بدعوات 

بائ�ضة للتعاطف معه ل تغني ول ت�ضمن من جوع.
ن�ض��و�س القوانني املعمول بها حاليا، هي الخرى �ض��يفا م�ضلطا امام 
حري��ة التعبري، اذ مازال القا�ض��ي يتعامل م��ع قوانني �رصعت يف زمن 
النظام ال�ض��ابق وهي حتمل عقوبات م�ض��ددة بحجة عدم وجود قوانني 
معدلة او بديلة عنها. واملفارقة ان احلكومة العراقية مل ت�ض��تطع انتاج 
اي قان��ون يف مو�ض��وع حري��ة ال��راأي والتعب��ري وحق احل�ض��ول على 
املعلوم��ة ط��وال 14 عاما من عم��ر التغيري، برغ��م املطالبات الكثرية 
واحلم��ات الحتجاجية وبيان��ات النقابات ال�ض��حفية، و ما انتج يف 
هذا امليدان يحمل يف طياته تكري�ضا للحد من احلريات وتكميم الفواه 
با�ض��م حري��ة التعب��ري وال�ض��حافة، المر ال��ذي وقفت �ض��ده منظمات 

اعامية ونقابية ب�ضده.

اجمل تعليق على الفيسبوك

 تفائل بحدوث اأ�ض��ياء جميلة ، اأخبار �ض��عيدة ، ُم�ضتقبل اأف�ضل ؛ فالثقة 
باهلل جتلب كل خري ..

اكتشاف عالج ناجح لسرطان 
البروستاتا دون جراحة

انسحاب القوات البريطانية 
والفرنسية من قناة السويس

كيف تتعامل 
مع الشخص المكتئب؟

اأظه��رت جترب��ة اأن عاج��ًا غ��ري جراحي ل�رصط��ان الربو�ض��تاتا يف مرحلة 
مبكرة يحقن خاله الأطباء عقاراً ح�ضا�ض��ًا لل�ض��وء م�ضتخل�ضًا من بكترييا 
م��ن ق��اع املحيط يف جمرى دم املري�س يقتل اخلاي��ا ال�رصطانية دون اأن 
يدمر الأن�ضجة ال�ضليمة. اأظهرت نتائج التجربة التي �ضملت 413 مري�ضًا اأن 
العقار الذي يجرى تن�ض��يطه بالليزر ليدمر ن�ضيج الورم يف الربو�ضتاتا كان 
فعاًل للغاية لدرجة اأن ن�ضف املر�ضى دخلوا حالة التعايف مقارنة بن�ضبة 

%13.5 يف املجموعة التي تناولت دواء بديًا.
عاج �ضوئي

وقال مارك اإمربتون ا�ضت�ضاري امل�ضالك البولية يف كلية جامعة لندن والذي 
قاد فريق البحث الذي اأجرى التجربة: "هذه النتائج اأخبار ممتازة بالن�ضبة 
للرجال الذين يعانون من �رصطان الربو�ضتاتا يف مرحلة مبكرة حيث يقدم 
عاجًا ميكنه قتل ال�رصطان دون ا�ضتئ�ضال الربو�ضتاتا اأو تدمريها".  وقال 
فريق اإمربتون يف درا�ض��ة ن�رصت يف دورية لن�ض��ت لعلم الأورام اإن العقار 
احل�ض��ا�س لل�ضوء امل�ض��تخدم ماأخوذ من بكترييا اكت�ضفت يف قاع املحيط. 
وللبقاء على القليل جداً من �ضوء ال�ضم�س تطورت البكترييا لتحويل ال�ضوء 

اإىل طاقة بكفاءة ل ُت�ضَدق.

1847 - ا�ضت�ضام الأمري عبد القادر اجلزائري للفرن�ضيني.
1876 - الدولة العثمانية تعلن د�ضتورها الأول.

اأول جمل�س نيابي م�رصي لاإنعقاد. 1881 - دعوة 
اأ�ضوان يف م�رص. 1912 -  تد�ضني �ضد 

1913 - تاأ�ضي�س البنك املركزي الأمريكي.
1921 - ال�ض��لطات الإجنليزية تعتقل �ض��عد زغلول ورفاقه وتنفيهم 

اإىل جزيرة �ضي�ضيل.
BBC يبداأ البث للمرة الأوىل. 1922 - راديو 

1941 - الق��وات الياباني��ة ت�ض��تويل عل��ى هون��غ كون��غ وحاكمها 
ي�ضت�ضلم لهم بعد يومني.

1956 - اإمت��ام ان�ض��حاب الق��وات الربيطاني��ة والفرن�ض��ية من قناة 
ال�ضوي�س.

1973 - اجتماع منظمة الأقطار امل�ضدرة للنفط / اأوبك يف طهران 
يقرر رفع اأ�ضعار البرول 400%.

1991 - القمة الإ�ض��امية يف دكار بال�ضنغال ت�ضقط بند اجلهاد من 
جدول اأعمالها.

اإذا كان هناك �ضديق جيد اأو فرد من العائلة م�ضابًا بالإكتئاب، 
م��ن امله��م للغاية اأخذ املوق��ف على حممل اجلد واإب��داء قدر من 
التفه��م.   ومن املهم اأي�ض��ًا ت�ض��جيع الفرد املكتئب على ال�ض��عي 
للح�ض��ول على م�ض��اعدة مهنية، متامًا كما كنت �ضتفعل اإذا ك�رص 
ذراع��ك اأو اأ�ض��بت ب��اأي نوع م��ن الإ�ض��ابات البدني��ة الأخرى، 
بح�ض��ب بوابة اإنفورمد هيلث التي تقدم الن�ضائح ب�ضاأن ال�ضحة. 
وتق��ول البواب��ة اإن الكتئ��اب يختل��ف عن مراح��ل احلزن حيث 
اأن��ه يدوم اأطول ويوؤثر �ض��لبًا على كل اأفكار واأن�ض��طة ال�ض��خ�س. 
ويق��ول التقرير: "غالبًا ما ي�ض��عر الأ�ض��خا�س باأنهم عالقون يف 
حف��رة عميقة، وي�ض��عرون باحل��زن والفتق��ار اإىل الدافع والثقة 
بالنف�س ويرون اأنف�ضهم عدميي القيمة". يجب اأن يتذكر اأ�ضدقاء 
وعائل��ة الأ�ض��خا�س املكتئب��ني اأن الع��اج ياأخ��ذ ف��رة. ورغم 
املر�س، يتعني على الأفراد الذين يعانون من الكتئاب العتناء 
باأنف�ض��هم بتناول وجبات منتظمة واحل�ض��ول على قدر منا�ضب 
من النوم وموا�ضلة الإ�ضراك يف الهوايات اأو غريها من الأن�ضطة 

التي كانوا ي�ضتمتعون بها قبل معاناتهم من الكتئاب.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

فنان صيني يحول نفايات تعزيز الثقة بالنفس ممكن عن طريق تدريب الدماغ
معدنية لمنحوتات فنية

ماذا تفعل عندما تفقد أحد أسنانك؟

�أفقيًا 
�أف�ضل  o �ل�ضار  و�خلرب  �خلري  �لفاأل   1

2 بلون �للنب o ت�ضبب �أملا ب�ضبب نحلة �أو بالنار
حلظة قبل   o �جلن  فيه  يقيم   3

4 م���ا ين���زل م���ن �لأع���ن م���ن �ضائ���ل o م���ا يقتل 
�لأحياء

�لإباء( )من  �أبي  جمع   o �ل�ضكر  لك  نقدم   5
o �ضديق مقرب من  �لتقليدي  6 و�ضيلة �لرت��ضل 

�مللك قدميا
7 ن�ضف م�ضريون o �ضرعته 300 �ألف كيلومرت 

يف �لثانية
عربية عملة   8

نافع بن  عقبة  �أفريقية  �ضمال  يف  بناها   9
10 من حالت �لبحر o �أول ر�ئد ف�ضاء )رو�ضي(

عموديًا
�لل���ه �لرحمن  o قل ب�ضم  �أ�ضع���ر �ضع���ر�ء �لع���رب   1

�لرحيم
و�لرتكيز �لذهن  غياب   o �لأمور  يف  خلط   2

نريوبي عا�ضمتها   o م�ضرف   3
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