
أعلن الـرئـيس األمـريكي دونـالـد ترامب اعـتـراضه عـلى سيـاسـة اجليش
مـلكة الـعربيـة السعوديـة وكوريا اجلـنوبيـة واليابان األمريكي في حـماية ا
ـاذا نـقدم دون مقـابل وتـساءل "تـرامب" -بـحـسب وكالـة "فـرانس برس": "
مساعدات جليـوش دول غنية مـثل السعودية والـيابان وكوريـا اجلنوبية?"
شـكلة هي أن أحدًا ال يطالب" وأوضح وأردف باإلجابة: "سيدفـعون لنا ا
لك الرئيس األمـريكي أنه "أجـرى محـادثة هـاتفيـة مع العـاهل السـعودي ا
سلمان بن عبـد العزيز لـبحث مسألة احلـصول على أموال مـقابل احلماية
لبالده  ويبدو من ذلك ان السيد ترامب يتـصور امريكا مجرد بودي كارد
ـال  وكـأنه لـيـست هـنـاك سـتـراتـيـجـيات يـدافع عن دول  لـقـاء مـبـلغ من ا
واتفـاقيـات دوليـة معـترف بـها تـنظم الـعالقة بـ الدول عـلى مدى سـنوات
ـيـة الـثـانــيـة  وفي وقت سـابق من هـذا ـا قـبل احلـرب الــعـا طـويـلـة تـمــتـد 
الشهر  اعرب الرئيس تـرامب عن رغبته في استضافة خـطيبة الصحفي
عدنان خاشقـجي الذي قتل داخل القـنصليـة السعوديـة في اسطنبول الى
البـيت االبيض  وهـذا مايـثيـر الـعجب حـقا  فـاالف السـوري والـعراقـي
وت يوميـا ويعيشـون في اجواء من اخلوف والرعب واليمنـي يواجهـون ا
على مستقـبلهم ومستـقبل اوالدهم نتيجـة التدخالت االقليـمية والدولية في
شؤونهم الـداخلية . دون ان يـتحرك وجـدان السيـد الرئيس عـلى مايجري
ـثـلـ عـنــهم في الـبـيت ـنــطـقـة . ودون ان يـطـلـب اسـتـضـافــة  في هـذه ا
االبـيض اليجـاد حـلـول سـيـاسـية لـلـحـروب الـتي اكـلت االخـضـر والـيابس
وموقف ترامب من القضية الفلسطينية هو االخر اثار جدال واسعا والذي
ادى الى نــقل الــســفــارة االمـــريــكــيــة الى الــقــدس رغم صــدور عــشــرات
تـحدة ومجـلس االمن الـتي تمـنع اي تغـيير سـياسي القـرارات من اال ا
كن او اداري جتاهها لـكونها جتـمع االديان  السمـاوية التوحـيدية  وال 
اسـتفـراد ديـانـة عـلى حـسـاب ديانـات اخـرى انـنـا كـثيـرا مـانـنـتـقـد ترامب
ونـعـتـبـره غـريب االطـوار او جـاهل بـالـبـروتـوكـوالت الـدبـلـومـاسـيـة  فـهذه
شخصـيته . . وبـالرغم من انـنا النـتفق مـعه في كثـير من االمـور  اال اننا
ـكـشـوف ويـعبـر  اصـدق تـعـبـيـر عن الـسـيـاسة نـعتـقـد انه يـتـحـدث عـلى ا
االمـريـكـيــة كـمـا هي وبال رتـوش   ,وال يـخـتـلف عـن كل رؤسـاء الـواليـات
ـسـلـمـ  سـوى انه يـتـكـلم ـتـحـدة الـسـابـقـ في نـظـرتـه الى الـعـرب وا ا
بصـراحة غـير مـعـهودة  . فـقد ادعى بـعض الرؤسـاء الـذين سبـقوه بـانهم
ـوقـراطـيـة   ولـكن جـاءوا لـلـتـحـريـر  مـثال . او انـهم جــاءوا لـتـطـبـيق الـد
ترامب يظـهر الوجـه احلقيـقي المريكـا عنـدما يقـول انه يريد امـوال العرب
وبـتـرول الـعـرب  هـكــذا وبـدون مـواربـة  صـحـيـح ان تـرامب وقف مـوقـفـا
معـاديـا من قـضايـانـا الـعـربيـة . اال انـنـا يجب ان نـتـنـبه الى وجهـة الـنـظر
سـلمـ . واننـا يجب ان النـركز االمريـكيـة والغـربيـة في ازدراء العـرب وا
ـا نـركز على سـلـوك تـرامب اخملـالف لالعـراف والتـقـالـيد الـدولـيـة اكثـر 
على كيفية نظر االمريكان والغرب عامة لقضايانا العادلة  ويتوجب علينا
اعادة النظـر في كثير مـن سلوكيـاتنا لنـحافظ على مـستقبـلنا واسقاللـيتنا
تحـدة فقط . ونفـرض احتـرامنا امـام العـالم اجمـع وليس امـام الواليـات ا
حـيث انـهم يـعـتقـدون بـانـنـا شـعـوب مـتـخـلفـة التـسـتـحق ثـرواتـهـا الـطـائـلة
الكامنة حتت االرض وانهم اولى بها وبالتالي يـطمعون باالستحواذ عليها
حتى عـنوة  انـنا النـسـتطـيع تغـييـر نظـرتـهم الدونـية جتـاهنـا اال اذا غيـرنا
سلوكياتنا اخلـاطئة . وهي حقا بحـاجة الى تعديل واصالح  . ولعل اكبر
عقدة شاكلنا ا االخطاء التي نقع فيها غـالبا هي  اننا نبحث عن احللـول 
ـســتـقـبـل . كـمـا اهــمـلـنــا الـعـلم ـاضي بــدل الـتـطــلع الى ا بـالـعــودة الى ا
وتمسـكنا بـاخلرافات البـالية وقـصص اجلن والشـعوذة . وكذلك االتـكالية
ثقف القاتـلة حتى انـنا نسـتع بـاالمام والفـقيه الديـني  والنستـمع الى ا
الواعي او النخب االجتـماعية والـعلمية عـند البحث عن مـنهج للخروج من
تخلفة التي ازماتنا التي هي نتاج العادات والتقاليد العـشائرية والقبلية ا
مـازلـنـا نـرفض اخلـروج من عـبـاءتــهـا ومـتى مـاسـرنـا في ركب احلـضـارة
تـحضر . دنيـة فانـنا سنـكون دوال التـقل مسـتوى عن كل دول العـالم ا وا
ــنع كل طـامع من الـتــدخل في شـؤونـنـا وعـنـدئـذ فـقـط نـزداد احـتـرامـا و
الداخليـة الى حد السطـو على اراضيـنا وثرواتنـا ونحافظ على اسـتقاللنا

وكرامتنا
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القول (بأن الرقابة منعت عرضه
ألن قـــصـــــــــته تـــقـــوض صـــورة
ـير الرجل الـقوي لـلـرئيس فالد

.( بوت
وكـانت روسـيا قـد حـظـرت الـعام
ـاضي عـرض فـيـلم الـكـومـيـديا ا
) (ذا ديث السوداء (موت ستال
) بــــعــــد أن قـــال أوف ســــتــــالـــ
مـســؤولـون (إن تــصـويــر وجـود
صراع داخل الكرمل في أعقاب
وفاة الـزعـيم الـسوفـيـتي ينم عن
عــدم احـتــرام لـضــحـايــا حـمالت

.( تطهير ستال
ونقـلت وسـائل اإلعالم الـروسـية

عن وزارة الـــثــقــافــة قــولــهــا: إن
(هــانـتـر كــيـلــر) لم يـحــصل عـلى
موافقـة ألنه لم يتم تقـد نسخة
مـن الـــــفــــيـــــلـم ألرشـــــيف األفالم
الــروسي في وقـت مــنــاسب. ولم
ـكـتب الـصـحـفي لـلوزارة يـرد ا
عـــــــلـى اتـــــــصـــــــاالت مـن أجل
احلـــــــــــــــصـــــــــــــــول عــــــــــــــلـى
تعليق.وتتنـاول قصة الفيلم
مؤامرة يقـوم خاللها وزير
الدفاع الروسي بـاحتجاز
الرئيس رهـينة. والـفيلم
بـطــولـة جـيــرارد بـتـلـر

وجاري أولدمان.
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{ واشـــنـــطن - وكـــاالت - تـــوفي
ـــونــد تـــشـــو قــطب الـــفــنـــان را
االنــتــاج الـســيــنــمــائي في هــونغ
كونغ ومكتـشف جنم أفالم الفنون
الـقـتـاليـة الـشـهـيـر بروس لي عن

عمر 91 عاما.
وكان أول فيلم جمع تشو ولي في
عام  1971هو الـرأس الكبـير وقد
حــقق رقـمــا قـيـاســيـا في إيـرادات
شـبــاك الــتـذاكــر.وقـد حــقق تــشـو
أيضا جناحـا في الثمانـينيات مع
مـجـمـوعـة أفالم قـدمت جنم فـنون
قــــــتـــــالـــــيـــــة آخــــــر هـــــو جـــــاكي
شـــان.ويـــعــــرف تـــشـــو بـ (عـــراب
الــسـيــنـمــا في هـونغ كــونغ) وقـد
انـــتج أكـــثــر من 600 فـــيــلـم قــبل

تــقــاعــده في عـام 2007. وتـوالت
كلمـات الرثاء والـتأب لـتشو من
بــيــنــهــا كــلــمــة البــنــة بــروس لي
شــانـون الــتي شــكـرت تــشـو (ألنه
مـنح والـدي فـرصـة انطـالقه). قال
صـديـقه روبـرت تـشـوا لـصـحـيـفـة
ـز السـنـغافـورية (إن سـتريت تـا
تـشــو قـدم بـروس لـي إلى الـعـالم
ومن ثم هونغ كونغ إلى العالم).
ونـقـلت صـحيـفـة تـشايـنـا مـورننغ
بــوست عن كـاري الم الـرئــيـسـيـة
التنفـيذية لهـونغ كونغ قولها (إن
مساهمة تشـو في العصر الذهبي
ــكن لــســـيــنــمـــا هــونغ كـــونغ ال 
جتاهـلها). واشـار تقريـر للبي بي
سي ان (تشـو ولد في هـونغ كونغ

WOŽUL²ł≈ WDA½√ ÊuHB¹ ÊuO½UD¹dÐ ¡U³Þ√

…bŠu UÐ —uFA « W'UF*

 w «Ëb UÐ WÐU û  W{dŽ d¦ √ W UI « ‰«uÞ

…dO¦*« V «dð  «b¹dGð
UNM  n u*«Ë

rO¼«dÐ« r¼œ«
وصل ا

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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ماريو سيغل مع لعبة سوبر ماريو

قــــطـــــاع الــــعـــــقــــارات فـي واليــــة
واشـنـطـن.وفي الـثـمـانـيـنـيـات من
الــقـــرن الــعـــشــرين أجـــر مــاريــو
سـيـغـيل مـخزنـا لـشـركـة ننـتـيـندو
أوف أمـريـكـا الـتي قـررت تـسـمـيـة
شهورة التي بطل لعبة الفـيديو ا
تنتـجها بـاسمه.وعلق مـاريو على
ز عام ذلك في صحيفة سياتل تا
ســاخـــرا: (ال زلت أنـــتـــظــر 1993
ـــــلـــــكـــــيـــــة عـــــوائـــــد حـــــقـــــوق ا
الـفـكـريـة).واشـار تـقـرير لـلـبي بي
سي ان (االسم األصـــلي لـــلـــعـــبــة
ســوبـر مــاريــو كـان (جــامب مـان)
حتى قررت شركة نـنتيندو إطالق
اسم شــــخص عــــلى لــــعـــبــــتــــهـــا
الــشـــهــيــرة). وقــال ســـيــغــيل (إن

ســيــنــمــائــيــة من ســلــســلــة كــتب
مـصـورة ( كـومـيـكس) شـهـيرة. ي
ـيـدالـيـة جنـمـة عام 1998 تـوج 
بوهينـيا الذهبيـة التي تعد أعلى
وســــام شــــرف في هــــونغ كــــونغ
ـسـاهـمـته فـي صـنـاعـة الـسـيـنـما
فـــيـــهـــا.بـــيـــد أن شـــركـــة غـــولــدن
هارفـست تعرضت خلـسائر مـالية
ـــالــــيـــة كــــبــــيـــرة خـالل األزمــــة ا
اآلسـيـويـة واضـطـر تشـو لـبـيـعـها
في عــــام 2007.  /الى ذلـك غــــيب
وت ماريو سـيغيل الرجل الذي ا
سُــمـيت لــعــبـة الــفــيـديــو (ســوبـر
ماريو) باسمه عن عمر يناهز 84
سـنــة.وكـان سـيـغـيل أمـريـكـيـا من
أصـول إيـطـالـيـة حـقق جنـاحا في

في عـــــام 1927 وعـــــمل مـــــراسال
صحفيا قبل أن يدخل إلى صناعة
الــســيــنــمـا.اشــتــرك في تــأســيس
شـركـة غــولـدن هـارفـست لالنـتـاج
السينمـائي مع ليونارد هو كون-
تــــشــــيــــونـغ في عــــام .1970ومن
أفالمه الـتـي انـتـجـهـا لـبـروس لي
قبضـة الغضب وطـريق التن في
عام 1972. أما فيلم دخول التن
الـــــذي صـــــنـع في  1973فـــــكـــــان
انـتـاجا مـشـتركـا مع شـركـة وارنر
بــرذرز وأول انـتـاج مــشـتـرك بـ
هونغ كونغ وهوليوود. أنتج تشو
أيـــضــا أفالمـــا لـــهــولـــيــوود ومن
بـــيــــنـــهـــا سـالحف الـــنــــيـــنـــجـــا:
تحـولون وهو نسخة راهقون ا ا

سؤول مينـورو آراكاوا كان هـو ا
عن تأسيس ننتيندو أوف أمريكا
وهــو من أخــبـره أن اســمه سـوف
يُـطـلق عـلى لـعـبـة الـفـيـديـو).وكان
مـاريو حـريـصـا على االبـتـعاد عن
األضـواء فــقـد أراد أن يُـعـرف بـ
ــا حـــقـــقه فـي حــيـــاته الـــنـــاس 
احلـقـيـقـيـة. وتـرك مـاريـو سـيغـيل
زوجـة وأربــعـة أبـنـاء وتـسـعـة من
األحـفــاد ســيــظل لـقـب عـائــلــتـهم

اسما ألشهر ألعاب الفيديو.
ويــحـتل أحـدث نــسـخـة مـن لـعـبـة
ســوبـــر مــاريــو صـــدارة األلــعــاب
األكثر مبيـعا على منصـة ننتيندو
بيعات بلغت12 أللعاب الفيديو 

نسخة.
 

{ بـــارانـــكـــيــا  —وكـــاالت - قـــالت
جنـمة الـبـوب شـاكـيـرا خالل زيارة
لبـلدهـا كولـومبـيا (إنه يـتعـ على
بالدهـا االستـثـمار بـشـكل أكـبر في
الــتـعــلــيم إذا كــانت تـريــد حتــقـيق
الـــسالم). وأدلـت شــاكـــيـــرا بـــهــذه
الـــتــصــريــحــات فـي خــتــام جــولــة
غــنــائــيــة لــهــا وبــعــد وضع حــجـر
درسـت ستـقوم ببـنائها األساس 
مــؤســسـتــهــا اخلــيـريــة.وحــضـرت
شـاكــيـرا احـتـفـالــ في قـرطـاجـنـة
ومـــســـقط رأســـهــا بـــارانـــكـــيــا في
ــوقـعــ الـلـذيـن سـتـقــام فـيــهـمـا ا
ــــدرســــتــــان.وقـــــالت شــــاكــــيــــرا ا

لــلـصــحـفـيــ (حـيــنـمــا ال يـحـصل
بـعض األطفـال عـلى نـفس التـعـليم
الذي يـحـصل علـيه اآلخـرون الذين
يـــعــيـــشـــون في أوضـــاع أفــضل ال
ــكن أن نــتـكــلم عـن بـلــد يــسـوده
ـكن أن نــتـكـلم عن بـلـد الـسالم ال 
به مــســاواة ألن الــتــعــلــيـم هــو مـا
).وحــثت يــجـــعــلـــنــا مـــتـــســاويـــ
(احلكـومة عـلى زيـادة اإلنفـاق على
الـتـعـلـيم) وقـالت (إن دعم الـتـعـلـيم

شاهير فقط). يجب أال يأتي من ا
وكانت شاكيرالـتي يبلغ عمرها 41
عــامـــا قـــد اســـست مـــؤســســـتـــهــا
اخلـيــريــة عـام 1997 عـنــدمــا كـان

ــاضي ولـــكــنــهــا الـــعــام ا
تــــأجــــلت لــــلـــســــمـــاح
لـــشـــاكـــيــرا بـــعالج
نزيف في حبالها

الـــصــــوتـــيـــة.

عـمــرهـا 18 عــامـا فــقط. واشــتـقت
اســمـهـا (بــيـيـز ديــسـكــالـثـوس)من
ثــالث ألــبــوم لــهــا الـذي حــقق أول
جنـاح لــهـا عـلى الـصــعـيـد الـدولي
والذي يعـني (بيـر فيت) أي األقدام
ؤسـستـها أربع مدراس احلافـية.و
بـالـفــعل في قـرطـاجــنـة وبـارانـكـيـا

وكيبدو وسواتشا.
وانـــتــهـت جــولــة شـــاكــيـــرا الــتي
تــضـــمــنت  54عــرضـــا وبــدأت في
هـامــبـورج في حــزيـران اول امس
الـــســـبت في بـــوجـــوتــا عـــاصـــمــة
ـقرر أن تـبدأ كولـومبـيـا.وكان من ا
هذه اجلولـة في تشـرين الثاني من

شاكيرا

  g «Ë ”uſdO  ≠ ÊbM  
سـمـحت احلـكـومـة الـبـريـطـانـيـة
لـألطـبــاء الــعــمــومــيـ بــوصف
أنشطة اجتماعية للمرضى مثل

فـــــــصــــــــول الـــــــرقـص لـــــــعالج
الــــــــوحـــــــدة.وتـــــــشـــــــمل هـــــــذه
االسـتراتـيجـيـة - التي أعـلـنتـها
رئــيــســة الــوزراء تــريــزا مـاي -

حتـديات الـصـحة الـعـامة
في عــصــرنــا). وأضــافت
(إنـني سـعــيـدة لـتـمـكـني
من دعم اللجنة اخلاصة
بـالـوحــدة الـتي أسـست
حتت اسم جـــو وإنــني
عـــازمـــة عـــلـى بـــذل مــا
أســـتــطـــيع لـــتـــنـــفـــيــذ
توصياتها).وقالت كيم
لــيــدبــيــتــر شــقــيــقــة
كــــوكس مـــتــــحـــدثـــة
ـؤسـسـة نـيـابــة عن ا
وفقا لتـقرير للبي بي
هم اآلن هو أن سي(ا
نـبـدأ فـي الـتـحـرك من
احلوار والستـراتيجية
إلى الـــعــمـل). وأضــافت
(هـــــذا بال شـك مــــا كـــــانت

ستسعى إلـيه جو حتى جتعل
اجلـمـيع أقـل شـعـورا بـالـوحـدة
نتـيجـة مـا بدأته من عـمل وهذا
ـا مـا سـنـواصل الـعـمل عـلـيه 
يـبـعث عـلى الـراحـة).واخـتـتـمت
كلـمتهـا بالـقول(إنـني أتطلع إلى
حـــــدوث هــــــذا خالل األشــــــهـــــر

قبلة). واألعوام ا

أيــضـا تــكـلــيف مــوزعي الـبــريـد
بـالـتـحــقق من حـالـة األشـخـاص
الـذين يـعـيـشـون في عـزلـة خالل
جـوالتــهم.وتـقـول احلــكـومـة (إن

هــنــاك حــوالي  200.000مـسن
مر عـلـيهم شـهر أو أكـثر دون أن
يــــتـــحــــدثـــوا مـع أي صـــديق أو
قـــــريب).ويـــــفـــــحـص األطـــــبــــاء
الـــعــمــومــيـــون كل يــوم مــا بــ
شخص إلـي خمـسة يـعـانون من
الــوحــدة.وســتــوفــر احلــكــومــة
كجزء من اخلـطة الطـويلة األمد
التمويل الالزم النـضمام مرضي
نـــظــام الـــتـــأمـــ الـــصـــحي في
انـكـلـتـرا إلى عـدد من األنـشـطـة
من قـبـيـل فـصـول تـعـلم الـطـهي
ـــشي ومــجــمــوعــات ونــوادي ا
الــــرسم بـــحــــلـــول عـــام .2023
وقـالت مـاي عــنـد إعالن تـوفـيـر
مـــــلـــــيــــون و 800ألـف جــــنـــــيه
اســـتـــرلـــيــــني لـــلـــمـــشـــروعـــات
اجملــتـمــعـيــة مـثل إنــشـاء مــقـاه
جــــــديــــــدة وقـــــاعــــــات لـــــلــــــفن
وحــــــــدائق(إن الــــــــوصـــــــفـــــــات
االجـــتــمـــاعــيــة ســـوف حتــد من
مـطـالبـة نـظـام التـأمـ الـصحي
بــــتـــحــــســــ نـــوعــــيـــة حــــيـــاة
ـرضى).وسـوف تــشـارك هـيـئـة ا
البريد احلكومة في خطة جديدة
تـــطــــبق فـي مـــدن لــــيـــفــــربـــول

ونــــيـــومــــولــــدين وويــــتــــبـــاي
وتقضي بـتكليف مـوزعي البريد
بـــدور رئــــيــــسي في مــــعــــاجلـــة
الـــوحــدة.وتــعــهــدت شــبــكــة من
الـــــشـــــركــــــات من بـــــيــــــنـــــهـــــا
سيـنـسبـيري وهـيئـة مواصالت
لـــنــــدن والـــصــــلـــيـب األحـــمـــر
ــدنــيــة وشـــبــكــات اخلــدمــات ا
ــزيــد من اإلجــراءات بــاتـــخــاذ ا
لدعم صـحة مـوظفـيهـا وحالـتهم
االجـتـمـاعـيـة. وقـالت مـاي (هـذه
االسـتـراتـيــجـيـة هي فـقط بـدايـة
ـدى تــغــيــر اجــتــمـاعـي طـويـل ا
وبــعـــيـــد الــتـــأثـــيــر فـي بالدنــا
ـهـمـة ولـكـنــهـا أول خـطـوة في ا
الـــقــومــيــة إلنـــهــاء الــوحــدة في
حيـاتـنا).وأثـنت رئـيسـة الوزراء
ـان عن حـزب عـلى عـضــوة الـبـر
الــعـمــال الـراحــلـة جــو كـوكس
الـــتي كـــانت قـــد بـــدأت حـــمـــلــة
للقضاء على الـوحدة قبل قتلها
قـائـلـة(كــانت جـو كـوكس مـحـقـة
تـــمــامــا في إبـــراز أهــمــيــة هــذا
الظلم االجتماعي الذي يصاحب
مـرض الـتـخـمـة وحـالـة الـصـحة
الــعـقـلـيــة بـاعـتـبــاره أحـد أكـبـر

{ لـــنــــدن - وكـــاالت - أظـــهـــرت
دراسـة جــيـنــيـة كـبــيـرة أن طـول
رء أكـثـر عـرضة الـقامـة يـجـعل ا
لإلصـابــة بـتـوسع األوردة أو مـا
يسمى بالدوالي.والدوالي عبارة
عن أوردة مــنــتــفــخـة ومــلــتــويـة
ـــكـن رؤيـــتــهـــا أســـفـل اجلـــلــد
مـــبــــاشــــرة وتــــكـــون عــــادة في
. ويــعـاني أكـثـر من 30 الـسـاقـ
مـــلــيـــون شــخص فـي الــواليــات
ـــتــحـــدة من الـــدوالي.ورغم أن ا
هذه احلالة تـوصف كثيـرا بأنها
مـــزعـــجـــة فـــقـط من الـــنـــاحـــيـــة
ـكن أن الــتـجــمــيـلــيــة إال أنـهــا 

ــا مــتــوســطــا كــمــا  تــســبب أ
ربطها بعـرض جانبي أخطر هو
تخثـر األوردة العـميقـة أي تكون
جلطـات دمويـة في عروق عمـيقة

بــاجلـسـم.وحـلـل الـبــاحــثـون في
هذه الدراسة بـيانات قرابة 500
ألف شــــــــخـص شـــــــاركــــــــوا في
الـــدراســـة طـــويـــلـــة األمــد الـــتي
أجـــــراهـــــا الـــــبـــــنك احلـــــيـــــوي
البـريطـاني (بـيوبـنك) بحـثا عن
سـمــات تـرتـبط بـخــطـر اإلصـابـة
بــدوالـي األوردة مــا قـــادهم إلى
طـول الـقامـة كـعـامل خـطـر قوي.
وأجـــرى الــبـــاحـــثــون بـــعــد ذلك
مسحا جينيا واسعا شمل مئات
اآلالف من األشـــخـــاص وحــددوا
جـينـا كـثـير مـنـهـا يـسهم في 30
ـو الـهـيـكل الـعـظـمي واألوعـية
ـــا يـــشـــيـــر إلى أن الـــدمـــويـــة 
الـطـول قـد يكـون سـبـبـا مـبـاشرا
للدوالي.وقال كبـير الباحث في
الـــدراســة نــيــكـــوالس لــيــبــر من

جامعة ستانفورد في كاليفورنيا
(ال نـــعـــلم بـــعـــد الـــســـبب في أن
الـطول يـعـتـبـر عامل خـطـر قـويا
هــــكــــذا لإلصـــابــــة بــــالـــدوالي).
وأضاف فـي تصـريح ( قـد يـكون
أمرا بـسيـطا يـتعـلق بتـدفق الدم
واجلـــاذبـــيــة إذ يـــعـــاني طــوال
القامة ضـغطا أعلى في أوردتهم
ما يؤدي لتضخـمها واتساعها).
وتـابع قـائال (من نـاحـيـة أخـرى
أظـــهــرت الــدراســات اجلـــيــنــيــة
القوية التي أجـريناها أن الطول
ـرض لـيس مـرتــبـطـا فـحـسب بـا
ـا هــو يـسـبــبه فـيــمـا يـبـدو وإ
وهو اختالف كبير ألن اجلينات
التي تتحكم في طول اإلنسان قد
تــلــعـب دورا في بــنــيــة وسالمــة

األوردة).

{ مــوســكــو - وكــاالت - أنــحت
روســـــــيـــــــا بـــــــالـــــــلـــــــوم عـــــــلى
البيروقـراطية ولـيس الرقابة في
قـــرار بـــوقـف عـــرض أحـــد أفالم
هـولـيـوود والـذي يـتـنـاول قـصـة
خــيــالـيــة عن جــنــود أمـريــكــيـ
يـــنـــقــذون رئـــيــســـا روســـيــا من

انقالب في الكرمل .
قـرر أن يـعـرض فـيلم وكـان من ا
اإلثارة (الـصـياد الـقـاتل) (هانـتر
كـــيــلـــر) في دور الــســـيــنـــمــا في
روسـيــا في أول تــشـرين الــثـاني
ـا اجلـاري ولـكن  إلـغـاء ذلك 
دفع مــنــتـــــقــدي الــكــرمــلــ إلى


