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الدب القطبي يرعب الدب 
الروسي

"فياغرا" جديدة بميزة 
"ثورية" غير مسبوقة

الترجمة وأنماط النصوص": التفاتة نحو األدب

أطعمة "سحرية" تحميك من 
هشاشة العظام

الحمل لم يعد حكرا على 
النساء

 "مزعجة" لمرضى 
السكري

اأعلنت منطقة رو�ضية، تقع يف الدائرة القطبية، حالة الطوارئ بعد تعر�ضها للغزو 
من قبل الدببة القطبية، فاأ�ضاعت اأجواء من الرعب و�ضط ال�ضكان، وفقا ملا ذكرته 

�ضحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
فقد هاجم 52 دبا قطبيا اأرخبيل جزر نوفايا زمليا الرو�ضية والحقت �ضكانها 
البالغ عددهم قرابة 3 اآالف ن�ضمة واقتحمت منازل بع�ضهم، بينما بات باقي 
ال�ضكان يخ�ضون اخلروج من بيوتهم. وجاء يف حتذير امل�ضوؤولني الرو�س من اأن 
املنطقة تتعر�س ملا و�ضفته "هجوما وا�ضع النطاق" من قبل الدببة، م�ضرية اإىل 
اأنها اجتاحت بالفعل م�ضتوطنة "بيلو�ضيا غوبا" الكبرية، وكان �ضلوكها "عدائيا 
اإن  األك�ضاندر ميناييف  للغاية". وقال نائب رئي�س االإدارة املحلية يف املنطقة 
القطبية،  الدببة  غزو  ب�ضبب  منازلهم  من  اخلروج  ويخ�ضون  خائفون  ال�ضكان 

واأ�ضبحت احلياة اليومية يف املنطقة م�ضطربة ومربكة.

ردود  من  عا�ضفة  يثري  اأن  املوؤكد  من  للفياغرا،  مناف�ضا  عالجا،  بريطانية  اأدوية  �رشكة  طورت 
االأفعال نظرا الأنه يتمتع مبيزة �ضحرية غري م�ضبوقة، بح�ضب ما ذكرت و�ضائل اإعالم بريطانية.

من  قيا�ضي  زمن  بعد  يبداأ  للفياغرا  املناف�س  الربيطاين  العالج  مفعول  فاإن  للمعلومات،  ووفقا 
بعد ن�ضف  يبداأ مفعولها  االأقوى،  املفعول  ذات  الزرقاء،  الفياغرا  اأن حبة  واملعروف  ا�ضتخدامه. 

�ضاعة على االأقل من تناولها، كما ال ميكن تناولها مع اأدوية اأخرى مثل اأدوية التنف�س.
اأنه يزول بعد  5 دقائق فح�ضب من ا�ضتخدامه، كما  لكن الدواء اجلديد يبداأ مفعوله بالظهور بعد 
ن�ضف �ضاعة فقط. ووفقا ل�ضحيفة ديلي ميل، فاإن �رشكة "فيوت�رشا" الربيطانية ل�ضناعة االأدوية 
تو�ضلت اإىل منتج بهذا التاأثري ياأتي على �ضكل مرهم اأو كرمي اأطلقت عليه ا�ضم "اإروك�ضون" يبداأ 
مفعوله ب�ضكل اأ�رشع من الفياغرا االأ�ضلية، وله تاأثريات جانبية اأقل. ويعمل املرهم اأو الكرمي على 
تو�ضيع ال�رشايني، مثلما هو احلال مع الفياغرا واالأدوية املماثلة االأخرى، وذلك يف املناطق التي 
يتم و�ضعه عليها فقط، وبالتايل فاإنه ال ميت�س يف املعدة كما هو احلال مع االأدوية العادية، وال 

مير يف الكبد، وهذا يعني اأن مفعوله يبداأ ب�رشعة اأكرب.
ويف درا�ضة على مرهم "اإروك�ضون" �ضملت 230 رجال، قال عدد كبري منهم اإن مفعوله كان كبريا 

و�رشيعا.

ت�ضيب ه�ضا�ضة العظام اأكرث من مليوين 
االأم��را���س  من  وتعد  �ضنويا،  �ضخ�س 
كبري  ب�ضكل  االإن�ضان  حياة  تغري  التي 
هناك  اأن  اإال  القا�ضية،  لطبيعتها  نظرا 
للمرء  ميكن  التي  اخلطوات  من  الكثري 
تناول  اأهمها  وقائي،  كعالج  تطبيقها 
تقوية  يف  ت�����ض��اع��د  معينة  اأط��ع��م��ة 

وحماية اجل�ضم.
الربوكويل  اأن  من  الربوكويل:بالرغم 
ي�ضت�ضيغها  ال  التي  االأطعمة  من  يعد 
االأطفال،  خا�ضة  النا�س،  من  الكثري 
فاإنه يحتوي على العديد من العنا�رش 
م�ضتويات  كوجود  املهمة،  الغذائية 
ك،  وفيتامني  املغني�ضيوم،  من  عالية 

 ،6 ب  وفيتامني  الفوليك،  وحم�س 
مكونات  وه��ي  والكال�ضيوم، 

ح��ا���ض��م��ة ل��ب��ن��اء ال��ع��ظ��ام 
ومنحها القوة.

اخل�س  اخل�س:ي�ضم 
العنا�رش  م��ن   3
ال�����غ�����ذائ�����ي�����ة 
االأ�����ض����ا�����ض����ي����ة 

ل����ت����ح���������ض����ني 
ق����وة ال���ع���ظ���ام، وه��ي 

وال��ب��ورون،  الكال�ضيوم، 
وفيتامني ك.

خرباء  ال�ضبانخ:ين�ضح 
ال��ت��غ��ذي��ة ب��ت��ن��اول 

اأوراق ال�ضبانخ 
ال��ط��ازج��ة 
وجبة  م��ع 

رئ���ي�������ض���ي���ة 

كونها ت�ضاعد يف تقوية العظام ب�ضكل 
اإىل  الليمون  اإ�ضافة  اأن  كما  كبري، 
يف  وي�ضاعد  طعمه  يح�ضن  الطبق  هذا 

امت�ضا�س اجل�ضم للعنا�رش الغذائية.
كبرية  كميات  على  ال�ضبانخ  ويحتوي 
من فيتامني ك، والفوالت، وم�ضتويات 
كبرية من فيتامني ب 6، والكال�ضيوم، 

واملغني�ضيوم.
امل�رشوب  هذا  االأخ�رش:يحتوي  ال�ضاي 
العنا�رش  م��ن  العديد  على  ال�ضحي 
املطلوبة لتعزيز بنية العظام وقوتها، 
ال�ضاي  ت�ضتهلك  ال  اأنك  من  تاأكد  فقط 
يحتوي  ال���ذي  االأخ�����رش 
وال��ذي  ال�ضكر،  على 
ي��ت��م ت��ق��دمي��ه يف 
الأن  امل���ق���اه���ي، 
و����ض���ع ال��ك��ث��ري 
ال�ضاي  يف  ال�ضكر  م��ن 
ي�ضبب  اأن  مي��ك��ن  االأخ�������رش 
جم���م���وع���ة م����ن امل�����ض��اك��ل 

املختلفة.
ال���ب���ق���دون�������س:و����ض���ع 
البقدون�س  من  القليل 
ع��ل��ى ط��ع��ام��ك ي��وؤث��ر 
ب�����ض��ك��ل ك���ب���ري ع��ل��ى 
فباإ�ضافة  وال��ف��ائ��دة،  ال��ط��ع��م 
طبقك،  اإىل  منه  اأون�ضات  ب�ضعة 
من  املزيد  بامت�ضا�س  �ضتقوم 
فيتامينات K1 وK2 التي تعمل 
"االأو�ضتيوكال�ضني"،  تن�ضيط  على 
لتح�ضني  الالزم  الربوتني  وهو 

منو العظام وقوتها.

ال�����ض��وف��ان على  ال�����ض��وف��ان:ي��ح��ت��وي 
مثل  وم��ع��ادن  واإي،  بي  فيتامينات 
والكال�ضيوم  واملغني�ضيوم  البوتا�ضيوم 
وال���زن���ك واحل���دي���د، ك��م��ا ت��ك��رث فيه 
الغلوكان  مثل  النباتية  الكيماويات 

واالأفنانرتاميدات.
املرتفع  امل��ح��ت��وى  الليمون:يح�ضن 
من  الليمون،  يف  �ضي  فيتامني  م��ن 
لذلك  للكال�ضيوم،  اجل�ضم  امت�ضا�س 
ب�ضعة  م��ن  اأك��رث  و�ضع  يف  ت��رتدد  ال 
احلم�ضي  الفاكهة  ع�ضري  من  قطرات 

على طعامك.
الكرنب  )امللفوف(:يحتوي  الكرنب 
ك  فيتامني  من  عالية  م�ضتويات  على 
6 وفيتامني �ضي حم�س  وفيتامني ب 
تناول وجبة �ضحية  الفوليك. وي�ضاعد 
من امللفوف، �ضواء مطهية على البخار 
اأو طازجة، عظامك على مكافحة ترقق 

العظام التي قد يظهر الحقا.
ال��ب��ازالء:حت��ت��وى ح��ب��وب ال��ب��ازالء 

ين�ضط  مما  ك،  فيتامني  على  اخل�رشاء 
على  وي�ضاعد  "االأو�ضتيوكال�ضني" 
يف  الكال�ضيوم  امت�ضا�س  زي����ادة 
ع��ظ��ام��ك. ويف ح��ال ك��ان��ت ال��ب��ازالء 
اإذ حتتوي  "خارج املو�ضم"، فال تقلق، 
العنا�رش  نف�س  على  املجمدة  البازالء 

املهمة ملكافحة ه�ضا�ضة العظام.
احل��ل��ي��ب:حم��ت��وي��ات ال��ك��ال�����ض��ي��وم 
احلليب  يف  املوجودة  "د"  وفيتامني 
"ال�ضحر"  مبثابة  االألبان،  ومنتجات 

وراء خ�ضائ�س بناء العظام.
عن  اب��ح��ث  مم��ك��ن��ا،  ذل���ك  ك���ان  اإذا 
بفيتامني  املدعمة  االألبان  منتجات 
اإ�ضافية"  "دفعة  على  للح�ضول  دي 
�ضحة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  ت�����ض��اع��دك 
ال�ضخ�س  اإذا كان  اأما  العظام ومنوها. 
اللجوء  فيمكن  "الالكتوز"،  من  يعاين 
ال�ضويا  حليب  مثل  النباتي  للحليب 
ممتازة  بدائل  كونها  اللوز،  حليب  اأو 

للحليب احليواين.

احلمل،  منع  و�ضائل  عبء  يتحمل  من  وحدهن  الن�ضاء  كانت  ال�ضنني،  مر  على 
ويتعر�ضن يف ذلك اإىل خماطر �ضحية عدة، اإال اأن العلماء متكنوا موؤخرا من اإيجاد 
العلماء من جامعة  اأي�ضا. ويعتقد فريق من  الرجال من منع احلمل  طريقة متكن 
نانت�ضانغ، بقيادة �ضياو يل وانغ، يف ال�ضني، اأنه ميكنهم اإيقاف خروج احليوانات 
املنوية من اخل�ضيتني عن طريق حقن طبقات القناة الناقلة للمني اإىل جمرى البول 
من اخل�ضيتني مبواد كيميائية. وذكر موقع "�ضتاندر ميديا" قبل يومني اأن فريق 
اإىل  باالإ�ضافة  النانوية،  الذهب  با�ضتخدام ج�ضيمات  الطريقة  هذه  العلماء طوروا 
مادتني كيميائيني، الإن�ضاء 4 طبقات داخلية تعمل مبثابة موانع خلروج احليوانات 
اإنه على خالف االأ�ضكال ال�ضائعة ملنع احلمل لدى الذكور  املنوية. ويقول العلماء 
مثل الواقي الذكري ذي املفعول الق�ضري االأجل، فاإن الطريقة اجلديدة تطيل اأمد منع 

احلمل، وجتعلها متو�ضطة املدى.

خل�ضت درا�ضة علمية اإىل اأن مر�ضى ال�ضكري من النوع االأول هم اأكرث عر�ضة 
لك�ضور العظام، عند ارتفاع م�ضتويات ال�ضكر يف الدم لدرجة خطرية. وفح�س 
3329 مري�ضا  بينهم  بال�ضكري  األف م�ضاب   47 اأكرث من  بيانات  الباحثون 
عادة  به  االإ�ضابة  وحت��دث  �ضيوعا  ال�ضكري  اأن��واع  اأق��ل  وهو  االأول،  بالنوع 
اإفراز  يف  البنكريا�س  يف�ضل  عندما  املبكرة  املراهقة  اأو  الطفولة،  مرحلة  يف 
من  بال�ضكري  امل�ضابني  من  الدرا�ضة  يف  امل�ضاركني  باقي  وكان  االإن�ضولني. 
النوع الثاين املرتبط بالبدانة والتقدم يف العمر ، وحتدث االإ�ضابة به عندما 
ال ي�ضتطيع اجل�ضم ا�ضتخدام اأو اإفراز ما يكفي من االإن�ضولني لتحويل ال�ضكر يف 
الدم اإىل طاقة. ووفقا للدرا�ضة، فقد ات�ضح اأن خماطر ك�رش العظام كانت اأكرب 
لدى مر�ضى النوع االأول، عندما كان متو�ضط م�ضتويات ال�ضكر يف الدم لديهم 

مرتفعا على نحو خطري.

غزو

شركة 
تنتج 

دراسة منع

تواجه الرتجمة يف العامل العربي العديد من التحديات، 
على  تتوافق  منظومة  غياب  مقدمتها  يف  تكون  رمبا 
النقدية  الدرا�ضات  وكذلك  وخ�ضائ�ضها،  م�ضطلحاتها 
التي ال تقف عند حدود تقييم الن�ضو�س املرتجمة اإمنا 
تربطها بالعملية التعليمية يف اجلامعات، وهي م�ضائل 

حتاول موؤمترات الرتجمة الوقوف عندها.
تنطلق عند الثامنة والن�ضف من م�ضاء االأربعاء املقبل، 
القا�ضي  "جامعة  يف  اجل��اري،  ال�ضهر  من  ع�رش  الثالث 
عيا�س" يف مدينة مراك�س اأعمال املوؤمتر الدويل االأول 

حول "الرتجمة واأمناط الن�ضو�س" والذي ي�ضتمر ليومني 
بتنظيم م�ضرتك مع "مركز الكندي للرتجمة والتدريب".

يناق�س املوؤمتر مو�ضوع "الرتجمة االأدبية: من الرتجمة 
اإىل االإبداع" �ضمن حماور اأ�ضا�ضية؛ من اأبرزها: الرتجمة 
يف  ال�ضوتية  البنية  ترجمة  وحتديات  و�ضيطة،  لغة  عن 
الن�ضو�س  وترجمة  املعادلة  ونظرية  االأدبية،  االأعمال 
والرتجمة  االأدب،  ونظرية  الرتجمة  ونظرية  االأدبية، 
واالأدب����اء  الل�ضانية؛  ال��ن��ظ��ري��ات  ���ض��وء  يف  االأدب��ي��ة 

واملرتجمون.
طبيعة  حول  متجدداً  علميًا  "نقا�ضًا  املنّظمون  يقرتح 
عن  االأدب  يعرّب  حيث  والرتجمة،  االأدب  بني  العالقة 

كتابة �ضخ�ضية تخييلية، بينما متّثل الرتجمة ج�رشاً بني 
عديدة"،  �ضعوبات  يطرح  بينهما  واللقاء  والغري،  االأنا 

بح�ضب بيان املوؤمتر.
من بني االأوراق امل�ضاركة؛ "عوملة اللغة ومتاهة الهوية 
اأبو  "احلزام" الأحمد  ترجمة  الذاتية؛  ال�ضرية  خطاب  يف 
االنزياح  و"بالغة  الزمني،  بهية  ل�  منوذجًا"  دهمان 
بواجالبن،  احل�ضن  ل�  االأدبية"  الرتجمة  يف  ال�ضعري 
والكفاءة؛  التكافوؤ  مفهومي  بني  االأدبية  و"الرتجمة 
ترجمة رواية "زقاق املدق" اأمنوذجًا" ل� عامر اجلابري، 
قراءة  واالإمكان:  التعذر  بني  ال�ضعري  الن�س  و"ترجمة 
عبد  الن�س" ل�  وثقافة  العامل  روؤية  �ضوء  يف  منوذجية 

القادر �ضاّلمي، و"ا�ضرتاتيجيات التغري/ التحول واالأدب 
لنماذج  حتليلية  درا�ضة  االأردي��ة:  اإىل  املرتجم  العربي 

�ضعرية ونرثية من االدب املرتجم" ل� �ضري علي خان.
الهوية:  و���ض��وؤال  "الرتجمة  بعنوان  ورق��ة  جانب  اإىل 
بن  عمر  ل���  الرتجمة"  م��ن  اجل��اح��ظ  موقف  يف  ق���راءة 
الربماين"  املنهج  ميزان  يف  االأدبية  و"الرتجمة  عمي، 
ل� كرمية قا�ضم، و"ترجمة الرحلة واأبعادها العلمية" ل� 
اال�ضتعارات  ترجمة  و"مالب�ضات  قرفال،  الطاهر  جناة 
اليعبودي،  خالد  ل�  ونقلها"  فهمها  يف  التاأويل  ودور 
و"حتديات ترجمة الن�س االأدبي بني قيود الن�س االأ�ضل 

وتطلعات املتلقي" ل� اأمنية بلحرازم.

بغداد - الجورنال

متقاطعة كلمات

عموديًا أفقيًا
– االأ�ضم الثاين ل�ضاعر عربي معا�رش  1
– م�رشحية لفريوز – ممثلة م�رشية   2

اإىل لغة �ضامية – ن�ضبة  – و�ضع خل�ضة   3
4–وقعةلنبليون– مت�ضابهان 

– فاكهة �ضيفية – مت�ضابهة   5
– مركز ق�ضاء اأريج  – ن�ضف   6

– خمرة – جمع �ضلك   7
– �ضقي – يخفيه   8

. – مدينة يف �ضمال الهند   9

اأ�ضيوية – دولة   1
اأمريكية – مدينة   2

– جدها يف والد – مثل  – هرب   3
اأفريقية – عا�ضمة  – ي�ضجن   4

– بحر – زعيم نازي   5
– جنيعها اأيوبي  – جدها يف   6

– لدى – خاط الثوب   7
– اأ�ضاهد – ينظرون   8

9 – كلمتان : اأحد االأنبياء + رتبة ع�ضكرية .

مهني��ًا: توقعاتك واملحاذي��ر التي كنت تخ�ضاه��ا، يبدو اأنها 
�ضتواجه��ك يف االأي��ام املقبل��ة لكّن��ك تتخطى املرحل��ة باأقّل 

�رشر ممكن 
عاطفيًا: كن مت�ضاحما مع احلبيب النه يحبك اكرث مما تتمنى 

او تتوقع.

مهنيًا: احلظوظ ترتاجع عن دعمك، بعد مراحل طوال من 
االأبواب املفتوحة، وتخ�ض��ع ل�ضغط كبري وتواجه بع�س 

العراقيل 
عاطفيًا: تكرث امل�ضاعي لتمتني اأوا�رش العالقة

وامل�ضاحلة، من خالل لقاءات رومان�ضية.

مهني��ًا: يفر���س علي��ك ه��ذا الي��وم بع�س 
التاأين يف الكالم وال�رشح الوا�ضح واملقنع 
عاطفي��ًا: جت��د �ضهول��ة يف التعام��ل م��ع 
حبيب��ك كما تلقى من��ه كل الدعم املعنوي 
.. تنتظرك مفاجاأة حلوة تخ�س 

عالقتكما.

مهني��ًا: تتفق مع جماعات جديدة وترتبط ب�ضداقات 
مهم��ة، حمبة الزماء ت��زداد يومًا بعد ي��وم، والف�ضل 

طريقة معاجلتك االأمور ب�ضدق و�ضفافية 
عاطفي��ًا: تع��رف جي��داً كيف تن��ال اإعج��اب احلبيب 

وتثريه بجاذبيتك.

مهني��ًا: يخفف هذا اليوم النم��ط ويجعلك متّكاًل 
على االآخرين يف بع�س الواجبات وامل�ضوؤوليات 
عاطفي��ًا: ت�ضع��ر بالغبط��ة يف هذا الي��وم وتهتم 
كلم��ات  وت�ضم��ع  قلب��ك  يخف��ق  او  باحلبي��ب 

االإعجاب واحلب.
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مهني��ًا: تتلق��ى االأجوب��ة الت��ي طامل��ا انتظرته��ا 
وحت�ضل على فر�ضة ثمينة الظهار كفاءة وجدارة 
عاطفي��ًا: بع�س االنفع��االت واملواق��ف ال�ضلبّية 
تف�ضد االأج��واء اجلميلة وتث��ري احل�ضا�ضيات بينك 

وبني ال�رشيك.

مهني��ًا: ق��د ت�ضط��ر اإىل االهتم��ام ب�ض��وؤون ت�ضغلك عن 
امل�ضاري��ع اجلديدة، اأو رمبا ت�ضط��دم باأحد الزمالء، ما 

يولد جواً قامتًا 
عاطفي��ًا: االأج��واء ال ت�ضاعدك اليوم عل��ى التعاطي مع 

ال�رشيك كما هي العادة.

مهني��ًا: له��ذا الي��وم التاأث��ري االإيجابي يف 
اأو�ضاع��ك املالية اأو يتح��دث عن تغيريات 
حت�ض��ل يف ه��ذا االإط��ار ولوعل��ى امل��دى 

البعيد 
عاطفي��ًا: حتاول اأن جتد احللول للم�ضكالت 

بدون ت�ضّنج النه يزيد الطني بّله.

مهنيًا: ح�ض��ورك الالفت و�ضخ�ضيت��ك القوية ي�ضهمان 
يف تعزي��ز موقفك بني زمالء العمل، فحاول اال�ضتفادة 

من ذلك قدر امل�ضتطاع 
عاطفي��ًا: اأن��ت مدع��و اىل االهتمام بال�رشي��ك  وجتّنب 

النزاعات والدعاوى الق�ضائية.

مهنيًا: يوّفر لك هذا اليوم �ضداقات حلوة ولقاءات 
وتغي��رياً يطراأ ويدع��وك اإىل املجازف��ة فتقدم بال 

خوف
 عاطفي��ًا: عالقتك العاطفية تك��ون مميزة، ال�ضفر 
م��ع ال�رشي��ك م�رشوعكم��ا املف�ضل لتجدي��د �ضهر 
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مهني��ا: ت�ضع��ر بالق��ّوة عل��ى مواجه��ة الظ��روف 
الطارئ��ة وتتمّت��ع ب��اإرادة قوّي��ة حيوي��ة عظيمة 

توؤّهلك للمناف�ضة والنجاح والتفّوق
عاطفي��ًا: باالإمكان حماية ا�ضتقرار العالقة �رشط 

التعاطي مع الظروف وامل�ضتجّدات.

مهني��ًا: تتوا�ض��ل ب�ضكل األيف م��ع االآخرين وتنّفذ 
رغبات��ك، اأو تتلق��ى م��ا ي�ضع��دك م��ن معلوم��ات 

واأخبار 
عاطفي��ًا: ال حتا�ض��ب احلبي��ب عل��ى كل كالم��ه 
فت�رشفاتك معه مل تكن اأف�ضل يف املدة االأخرية.
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