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دبي ـ العربية: شهدت 
أول أكادميية عربية للقهوة 
العاملية إقباال عاليا من كل 
دول الشرق األوسط، حتى 
وصلت في آخر مشاريعها 
في اليمـــن لتوفير 2500 
وظيفـــة جديدة، لتتحول 
القهـــوة من مجـــرد عادة 
يوميـــة صباحية عربية 
لتصبح حلوى، أو طبقا 
جانبيا خفيفا، ليشـــربها 
وحتى »يأكلها« محبوها 
بأكثـــر مـــن 250 نكهة. 

ويعكف مؤســـس »أكادميية القهوة« الســـعودي 
نواف بن نابت على إنتاج برامج توثيقية خاصة 
بالقهوة، حتكي قصة القهوة وتصف عاملها املتجدد، 

في املشاريب والنكهات.
وحتدث ابن نابت لبرنامج »صباح العربية«امس 
عن فكرة »الشيف« املتخصص في القهوة، وكيف 
يجرب النكهات املختلفة مع القهوة في املشروبات 
واحللويات، ثم يضبط املعيار ليكون محددا ومتداوال 

بحسب حجم الكوب وغنى النكهة.
واعتبر أن املهارة تكمن في مزج املذاقات ودرجات 

احلرارة املختلفة، »فمزج 
األيس كـــرمي بالقهوة، أو 
الفواكه  القهوة بنوع من 
واحلليب، وصنع احللويات 
الباردة، هي  واملشروبات 
أشكال جديدة في التعامل 
مـــع القهوة التـــي تعود 
الناس ساخنة في  عليها 

السابق«.
وذكـــر ابـــن نابت أن 
القهـــوة أصبحت تتطور 
باستمرار في العالم لتقدم 
شكال من أشكال الفن، حتى 
أضحى الشـــكل اخلارجي مكونا مهما من مكونات 

القهوة احلديثة، باإلضافة للطعم. 
وشرح كيف يرسم »الباريستا« )صانع القهوة( 
صورا بسيطة ولطيفة على الرغوة التي تكون على 
وجه الكوب أو الفنجان، من خالل مزج شيء من 
الشوكوالتة والقهوة، حتى ان هناك طابعة جديدة 
تطبع صورة أي شيء على هذه الرغوة، مستشهدا 
بصورة الرئيس األميركي أوباما التي ظهرت على 
وجه كوب من القهوة األميركية »أميركانو« أثناء 

حملته االنتخابية. 

سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

الكالب البوليسية في هاييتي مازالت تبحث عن ناجني )أ.ف.پ(

فكتوريا بيكام

شوف الزهور واتعلم.. بين الحبايب  تعرف تتكلم

البرد يقتل العشرات في أوروبا
و»قبلة الحياة« أنقذت الكلب األعمى »توسكا«

»الروبوت« يجري جراحات طبية دقيقة في مصر
القاهــــرة ـ وكاالت: أكد د.رؤوف محمود ســــالم 
أستاذ اجلراحة بطب األزهر رئيس اجلمعية املصرية 
جلراحات املناظير، أنه يتوقع أن يحل »الروبوت« 
محل اجلراحني في املستقبل، وأنه يتم جتربته حاليا 
على احليوانات في مختلف اجلراحات مثل جراحات 
القلب واألذن والعني، ويقول د.سالم: »قدمت محاضرة 
عن مستقبل اجلراحة في السنوات املقبلة في مؤمتر 
املناظير الذي انتهت أعماله منذ أيام قليلة، وأتوقع أن 
حتل الروبوتات الصغيرة التي تدخل جسم اإلنسان 
محل اجلراحني في املستقبل، ألنها ستكون املسؤولة 
عن إجراء العملية بدال من اجلراح حيث يصل حجم 

الروبوت الصغير إلى 2 سم أو1مللي.
وحسب جريدة »اليوم الســــابع« امس يضيف 
رئيس اجلمعية املصرية جلراحات املناظير: التقدم في 

مجال جراحة املناظير كان كبيرا جدا خالل السنوات 
العشر املاضية، وكان في 3 اجتاهات، االجتاه األول 
أن جراحة املناظيــــر أصبح من املمكن إجراؤها من 
فتحة واحدة صغيرة في البطن بدال من عدة فتحات، 
االجتاه الثانى الذي أثبت تقدم جراحة املناظير أن 
معظم هــــذه اجلراحات ميكــــن أن جترى من خالل 
مناظير املعدة أو املثانة أو القولون وبالتالي ميكن 
تالفي فتح البطن، واملجال الثالث هو دخول الرجل 
اآللي في جراحــــة البطن باملنظار، وفي هذه احلالة 
يحرك الطبيب أو اجلراح عصا أو مفاتيح الروبوت 
إلجراء العملية، وامليزة هنــــا أن الروبوت أدق في 
حركته من حركة اجلراح »اإلنســــان«، بل يستطيع 
الروبوت أن يقوم بحركات دقيقة جدا ال تســــتطيع 

يد اإلنسان القيام بها.

وارسوـ  رويترز: لقي العشرات حتفهم من شدة البرد الذي يجتاح 
شرق أوروبا، حيث هوت درجات احلرارة الى 35 درجة مئوية حتت 
الصفر في بعض املناطق، متســــببة في اغالق املدارس وافساد حركة 

املرور والنقل بالطرق البرية والسكك احلديدية.
ومن بحر البلطيق شماال الى البحر االسود جنوبا، تسببت درجات 
احلرارة التي وصلت الى حد التجمد وســــقوط ثلوج كثيفة في خلق 

حالة من الفوضى واضرت بامدادات الكهرباء واملياه والغذاء.
وتنبأ مسؤولو االرصاد اجلوية ببضعة ايام اخرى من اجلو الشديد 
البرودة، قبل ان تبدأ درجات احلرارة في التحسن. وفي پولندا قالت 
اجهزة الطوارئ ان 16 شخصا على االقل ماتوا في االيام الثالثة املاضية. 

وهبطت درجات احلرارة حتى 35 درجة مئوية حتت الصفر.
من جهة اخرى، أعادت »قبلة احلياة« الروح مرة أخرى لكلب أعمى 
بعد أن توقف قلبه عن النبض حلوالي عشــــر دقائق إثر سقوطه في 
مياه شديدة البرودة. وذكرت صحيفة الدايلي مايل أن الكلب »توسكا« 
الذي يعاني من اإلعتام في عدســــة العينني ســــقط من علو حوالي 6 
أمتار في البحر قرب مدينة بليموث الســــاحلية البريطانية. وراقبت 
ســــيلفيا باســــكينز كلبها البالغ من العمر 13 سنة واألمواج تتقاذفه 
ويوشك على الغرق وهي دامعة العينني ولكن عامل بناء قوي البنية 
اسمه مات دارلنغتون )37 سنة( قفز في املياه وأخرجه إلى الشاطئ 
وأنقذه. ومتكن دارلنغتون بعد حوالي عشر دقائق من إنعاش الكلب 

عن طريق »قبلة احلياة«.

متر الســـنون وتقتحم التكنولوجيا 
حياتنا لكن تبقى الزهور هي لغة احلب 
األبدية، هي اللغة املشتركة بني األحباب، 
هي البقية الباقية من عالم الرومانسية 
الذي غلبته الواقعية اجلديدة التي تتضح 
فـــي احلب املوبايلي اذا جاز التعبير من 
خالل رسائل احملبني او شريط مير على 
شاشة التلفاز يحمل عبارات سريعة غير 
معبرة على غـــرار بحبك يا... وقابليني 

بكرة على ناصية الشارع.
لكن رغم كل ذلـــك تبقى الزهور هي 
اللغة االساسية القدمية واجلديدة التي 

ال متحوها اي تكنولوجيا.
وستبقى رائعة ام كلثوم التي غنتها 
منذ سنوات بعيدة »شوف الزهور واتعلم.. 
بني احلبايب تتكلم« هي وصلة احملبني 

في شرق الدنيا وغربها.
وقد نظم االحتاد العام ملنتجي النباتات 
والزهور في أملانيا معرضا للزهور يضم 
1500 عارض في مدينة إسن بوالية شمال 

الراين وستفاليا.
وينتمـــي هؤالء العارضـــون لثالث 
وأربعني دولة ويتوقع املنظمون للمعرض 

قدوم 60 ألف زائر إليه.
وقال االحتـــاد إن الزهور متثل جزءا 
من التراث األملاني الذي يعبر عن احلب 
بتقدمي وردة للحبيب أما في شرفات املنازل 
وأحواض احلدائق فيفضل األملاني زهور 

اجليرانيا.

وأضاف االحتاد العام حملبي احلدائق 
والزهور إن األملاني ميسك بالورود خاصة 
مرة من كل ثالث مرات كلما أراد أن يهدي 

ما لديه من زهور.
وأوضح االحتاد أن عادات األملاني لم 
تتغير أيضا فيما يختص مبا يستنبته 
الزهريات الصغيـــرة، حيث اليزال  في 
يضع زهـــرة أوركيد مرة من بني خمس 
مرات يغرس فيها الزهور في زهريته، اما 
بنفسجة األلب وجنمة عيد امليالد فيأتيان 

في ترتيب أبعد بنسبة 10% لكل منهما.
أما الزهرة التي ال تبارى فهي الفل التي 
تتسلق شجرتها أعلى القمة في الترتيب 

وهي الرقم األول في اخلضرة اليانعة.
وقـــال هاينس هيركر رئيس االحتاد 
اليـــوم االثنني في بداية املعرض الدولي 
للنباتات في إســـن والـــذي يفتح أمام 
اجلمهور من 26 إلى 29 من الشهر اجلاري، 
إن األملان دفعوا لشـــراء نباتات الغرفة 
واحلديقة خالل العام املاضي في املتوسط 
104 يورو لكل فرد وهو مبلغ يقل بخمسة 
يوروهات عما دفع في العام املاضي لنفس 

الغاية.
الســـوق مستقر  أن  وأضاف هيركر 
نســـبيا ولكن هذا فقط فـــي أملانيا، أما 
على املستوى األوروبي فتأتي أملانيا في 
املرتبة الثانية بعد الدامنارك التي ينفق 
مواطنها في املتوسط 120 يورو للنباتات 

والورود.

شجرة الفل في ألمانيا مازالت على رأس القائمة

أول »أكاديمية للقهوة« في العالم العربي

حاكم دبي يعرض أكثر من 40 مليون دوالر 
على فيكتوريا بيكام مقابل تصميم فندق

لندنـ  يو.بي.آي: عرض 
حاكم إمارة دبي الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم أكثر من 
40 مليون دوالر على النجمة 
البريطانية فيكتوريا بيكام 
مقابل تصميمها فندقا في 

إمارة دبي.
وذكرت صحيفة »دايلي 
ميرور« أن حاكم دبي كتب 
شخصيا لبيكام ليطلب منها 
االنضمام إلى املشروع بعدما 
التقــــت وزوجها جنم كرة 
القدم البريطاني ديڤيد بيكام 
كبار املسؤولني في اإلمارة 
بينما كانا يقضيان إجازة 

في اخلليج العام املاضي.
ويقــــوم الفنــــدق على 
»جزيرة األزيــــاء الراقية« 

الفندق من تصميم الغرف 
إلى األزياء واألثاث، وذكر 
املصــــدر أن بيكام لم تقرر 
بعد ما إذا كانت ســــتنضم 
إلى املشروع، الفتا إلى أن 
الطرفني يتراسالن منذ فترة 
من الوقت واشــــار إلى أن 
املبلغ املعروض كبير جدا 

وان بيكام حتب دبي.

التي يصممها املصمم الشهير 
كارل الغرفيلد، وقال مصدر 
مقرب من الصفقة إن األجر 
املعروض على بيكام والذي 
يبلغ 40.58 مليون دوالر 
ضخم جدا على الرغم من 

األزمة املالية احلالية.
وقد طلب من بيكام أن 
تضع اسمها على كل شيء في 

أّسسها سعودي وتحكي قصتها وعالمها المتجدد

صحتك

بدائل عديدة لعالج 
نوبات الصداع المزمن

برلنيـ  أ.ش.أ: توصلت دراسات أملانية حديثة إلى أربع 
ركائز تخفف من نوبات الصداع املزمن التي يعاني منها 

املريض وتستمر معه من ثالث إلى أربع سنوات.
وقال كريستوف داينر مؤسس مركز »ويست جيرمان 
هيدآيك سنتر« في مستشـــفى جامعة »إسن هانز« في 
تصريحات بثت اليوم الثالثاء إنه يجب على األشخاص 
الذين يعانون نوبات الصداع بشكل مستمر مراجعة طبيب 
مخ وأعصاب، الفتا إلى أنه أصبح من املمكن الســـيطرة 

على األلم من خالل اللجوء للعالج املتعدد.
وأشار داينر إلى ضرورة جتنب العقاقير القاتلة لأللم، 
السيما خالل االعتماد على العالج املتعدد للعالج الطبي 
الطويل املدى، الفتا إلى أن تناولها لفترات طويلة يسبب 
أعراضا جانبية كثيرة باإلضافة إلى مساهمتها في تفاقم 

حدة الصداع وإمكانية حتوله إلى صداع مزمن.
وأوضح داينر أنه عادة ما يصف األطباء أدوية ثالثية 
احللقات مثل أميتربتيلـــني كبديل، وهي مواد تؤثر في 
التفاعـــالت الكيميائية التي حتدث عند الكائنات احلية 
وكذلك على املواد الغذائية املختلفة في العوامل اإلنزميية 
اخلاصة بالناقالت العصبية األحادية األمني »سيروتونني« 

في املخ وجتعل املرء أقل حساسية لأللم.
من جهته أكد متحدث باســـم اجلمعية األملانية لطب 
األعصـــاب أن 70% من األملان يعانون من الصداع مرتني 

أو ثالث مرات شهريا.
وحسب كبير أطباء قسم أمراض املخ واألعصاب في 
مستشـــفى »كولونيا« ميرهامي فإن من مؤشرات وجود 
الصداع املزمن ظهوره طوال 15 يوما أو أكثر في الشهر 

ملدة ثالثة أشهر متتالية.

رئيس اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لمواجهة الزالزل:
 زلزال هاييتي يهدد إسرائيل ومشاهد الدمار ستكون مرّوعة

ـ يو.بـــي.آي:  أبيـــب  تـــل 
الوزارية  اللجنـــة  قال رئيس 
اإلســـرائيلية ملواجهة الزالزل 
د.افي شـــابيرا امس إن بالده 
ســـتتعرض بشكل مؤكد لهزة 
أرضية قوية وأن مشاهد الدمار 
بعدها ستكون شبيهة مبشاهد 
الدمار في هاييتي بعد تعرضها 

للهزة االرضية القوية.
إعـــالم  ونقلـــت وســـائل 
إسرائيلية عن شابيرا قوله خالل 
اجتماع خاص عقد في الكنيست 
حول استعداد إسرائيل ملواجهة 
هزة أرضيـــة قوية »لقد عدت 
اآلن من هاييتي وما حدث هنا 
ســـيحدث هنا، الشيء نفسه 

متاما«.
وأردف شابـيـــــــــــرا أن 
»املستشـــفيات ليست جاهزة 
ومبانيها لن تهدم لكنها ليست 
جاهزة لتمارس دورها«، كذلك 
قـــدرت أن كل املباني التي مت 
بناؤها قبل العام 1980 لن تبقى 

بعد الهزة.
وتبـــني مـــن معطيـــات مت 
استعراضها خالل االجتماع في 
الكنيســـت أن 20% من املباني 
السكنية في إسرائيل مت بناؤها 
بشكل يتعارض مع املواصفات 
التي متنع تضـــرر املباني في 

حال وقوع هزة أرضية.
ويذكر أن إسرائيل معرضة 
لهزات أرضية وقد تعرضت في 
املاضي لهـــزات أرضية بالغة 
القـــوة وذلك بســـبب موقعها 
احملاذي للشق السوري األفريقي 
الذي ميتد ملسافة طولها نحو 

وحتديدا مقابل منتجع نويبع 
في سيناء ولو أنها وقعت في 
منطقة آهلة ألحداث اضرار هائلة 

وتسببت في خسائر بشرية.
من جهة اخرى وجه رئيس 
هاييتي رينيه بريفال نداء عاجال 
للمجتمـــع الدولي يطالب فيه 
باحلصول على املزيد من اخليام 

ألف كيلومتر من رأس محمد في 
سيناء وحتى جنوب تركيا.

ووفقـــا لإلحصائيات فإن 
هزة أرضية قوية في إسرائيل 
والضفة الغربية حتدث مرة كل 
200 أو 250 عاما وقد وقعت في 
العام 1995 هزة بقوة 6.2 درجات 
وكان مركزها في البحر األحمر 

إليـــواء نحو مليون شـــخص 
تشردوا جراء الزلزال املدمر.

 ونقل راديو »بي.بي.سي« 
البريطاني امس عن بريفال قوله 
إن بالده في حاجة إلى 200 ألف 
خيمة قبل بدء موسم األمطار 

املتوقع في شهر مايو املقبل.
 من جانبهـــا، قالت مديرة 

برنامج الغـــذاء العاملي التابع 
لألمم املتحدة جوزيت شيران 
املزيد  »إنهم يقومون بتوزيع 
من املســـاعدات على املواطنني 
في هاييتي يوميا«، معربة في 
الوقت ذاته عـــن أملها في أن 
يقوموا باملزيد وبأسرع وقت 

ممكن.

برد قارس في اوروبا وفي اإلطار مات دارلنغتون يحمل توسكا بعد إنقاذه


