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ـقدَّسـة وأعني ـنـزلة ا حتـى الشـهداء في وطـني ال يـنالـونَ هذه ا
صفـة الـشـهيـد; إِالّ بـعدَ قـرارٍ حـكومي وقـنـاعة أمـزجـة األحزاب
تـنـفذة; الـزعيـم عبـد الكـر قـاسم حطَّم الـبـعثـيون السـياسـيـة ا
نصـبه في شارع الرشيد وشـيَّدوا بدالً عنهُ تمثـاالً لعبد الوهاب
الغـريري الـذي اشتـرك مع الطـاغية صـدّام في محـاولة اغـتياله;
كمـا أتـذكَّرُ في طـفولـتي إنَّ نـصبـاً لرأس عـبـد الكـر قاسم في
حـديـقـة عـامـة حـطَّـمهُ عـمـال الـبـلـديـة بـالـفـؤوس بـنـاءً علـى أوامر
احلـرس الـقومـي وال أنـسى أيـضـاً حـ كـانـوا يـوزعـون عـلـيـنا
كـتب احلسـاب في الصف الـثاني االبـتدائي كـان الفـرّاش يقف
عـنــد بـاب اخملـزن لـيـمـزَّق صـورة الـزعـيم من الـكـتـاب بـنـاءً عـلى
أوامـر حاسـمـة من حـزب الـبـعث وحـ سقط الـنـظـام الـقـمعي
أُزيل تـمثـال الغريـري وعاد نـصب عبـد الكـر قاسم إلى مـكانه
شـبـوهة الـذي يلـيق به بـالـوقت الذي تـعـالتْ بـعض األصـوات ا
مسـنودة من أحزاب دينـية متنفَّـذة إلزالة نصب الشهـيد بذريعة
ــثل حــقـبــةً ســوداء ودامــيـة وأنَّ اجلــنــود الـذين ســقــطـوا أنَّهُ 
صـرعى في حرب إيـران ال يسـتحـقـون صفـة الشـهداء غـير أنَّ
ته جـعـلـتــهم يـتـراجـعـون عن رغـبـتـهم احـتـجـاجــات الـشـعب بـرمـَّ
اخلـبيـثـة; بـطمـر تـأريخ آالف الـشهـداء الـذين دافـعـوا عن الوطن
بشـجاعةٍ قلَّ نظيرها مع إنَّ معظـم هؤالء اجلُند الضحايا كانوا
يكـرهون الطـاغية صـدام الذي ألقى بـهم في محرقـة النار وقبل
أيــام انـتــشــر خــبـر مــؤسف فـي مـواقع الــتــواصل االجــتــمـاعي
مــفــاده.. قـامـت مــؤسـســة الــشــهــداء في بــغــداد بـرفـع صـورة
الـشهيد سالم عـادل من اجلدار الذي عُـلّقتْ علـيه صور شهداء
مــجـازر الــبـعث اجملـرم عــلى مـدى فــتـرة حـكــمـهم من  8شــبـاط
ـا الـذي ال يــصــدقُ هـذا 1963 ولــغــايـة  9نــيــسـان 2003. أمـَّ
ؤسـسة في الكرادة ليتأكَّد من ذلك اخلبـر فبوسعهِ زيارة مقر ا
بـنفـسه? فهل هـناك ظـلم أكثـر من ذلك بحق مـناضل قـاوم بطش
ؤسـسة الـطاغـية بـثـبات األحـرار; وال أدري كيف جتـرَّأْت هـذه ا
وأقـدمتْ عـلى هـذه الـفـعـلـة الـنـكـراء الـتي شـجـبـهـا واسـتـنـكـرها
الــكـهــول والـشــبـان وحــتى األرامل واألمــهـات واألطــفـال? وكـأنَّ
ـؤسسة جتهل كفاح هذا الرجل الذي رسم بدمه أسمى وسام ا
ناضل للـتضـحيـة والفـداء وإذا كانوا ال يـعرفـون مسـيرة هـذا ا
االسـتثنائي فـنقول لـهم.. إنَّ الثائـر سالم عادل واسمهُ احلركي
حـس أحمد الرضي; ولد في النجف األشرف في عام 1922
حيثُ قـاد احلزب الشيـوعي العراقي في مـنتصف اخلمـسينيات
ولغـاية انـقالب شـباط عـلى يد الـبـعثـي والـقـوميـ ضدَّ الـزعيم
الـوطـني عـبد الـكـر قـاسم قـائـد ثورة  14تـمـوز; وكـان لسالم
عـادل الــدور الــكـبــيــر في تــنـظــيم وحتــشـيــد جــمـاهــيــر احلـزب
الـشيوعي العراقي جلـانب هذه الثورة الوطـنية; درس في بغداد
ـعلـمـ االبتـدائـية في بـغـداد عام 1943 حـتى تخـرَّج من دار ا
وفـيهـا بـدأت عالقـته باحلـزب وعُـيَّن مـدرَّسـاً في الديـوانـيـة عام
1944 ومن هـنــاك انـضمَّ لــصـفــوف احلـزب. وبـعــد أنْ أصـبح
ـمـيَّز ديـنـة الـديـوانـيـة ولـنـشـاطه ا ة  عـضـواً في الـلـجـنـة احملـلـيـَّ
َّ فـصله من أصـبح معـروفـاً كـشـيوعي من قـبل أجـهـزة األمن و
العمل عام 1946 ثُمَّ اشـتغل مفتش باصات وفصل مرَّةً أخرى
من العـمل لـقـيـامه بتـنـظـيم إضراب جلـبـاة ومـفتـشي الـبـاصات
وعـمل بـعـدهـا مـدرسـاً فـي مـدرسـة خـاصـة ومن ثُمَّ مـدرسـاً في
َّ فـصله من العمل مـدرسة التطـبيقات. وفي نـهاية عام  1948
مــجـدداً  واحـتـرف الـعــمل احلـزبي بـراتب قــدره سـتـة دنـانـيـر
ظاهـرات وحُكم عليه بثالث اعـتقل في عام 1949 بـعد إحدى ا
سـنوات سـجن فـعلي في سـجن (قـرة الـسلـمان)  تـلتـهـا سنـتان
إقامة جبرية. خرج من السجن في بداية عام 1953 وفي اليوم
دة األول لوصـوله لـلرمـادي لتـنفـيذ حـكم اإلقـامة اجلـبريـة علـيه 
; هــرب واخــتــفى وقــرر احلــزب إرســاله إلـى الــبــصـرة ســنــتــ
ليـصـبح مسـؤوالً حـزبـياً لـلـمنـطـقة اجلـنـوبـية ومن هـنـاك أصدر
بـيانـاً باسم مـنـطقـة البـصـرة حول مـجزرة 1953/6/18 الـتي
راح ضـحيتـها عدد من أعضـاء احلزب في سجـن بغداد والذين
كان سالم عـادل يعرفـهم جميـعاً معـرفة شخـصية وهـذا البيان
طبـعـه سالم عادل بنـفسه وتعـلم الطـباعة فيـه. كان للـشهيد دور
مـهم في توحيـد خاليا احلـزب الشـيوعي الـعراقي بـسبب وجود
انـشقـاق آنـذاك كـانت تـقـوده رايـة الـشـغـيـلـة; وكان سـالم عادل
وبجـهده الـشخـصي السـبب في إعادة رايـة الشغـيلـة وتنـظيـمها
إلى صف احلـزب الــشـيـوعي. وبــعـدهــا اعـتـقل في 19  شـبـاط
1963 حـيث تعـرَّض لتعـذيب شـديد تقـشعـر له األبدان عـلى يد
احلــرس الــقـومـي; حـتـى شـوه جــســده بــالــكـامـل; ولم يــعـد من
الـسـهل الـتـعـرف عـلـيه فـقـد فُـقـئتْ عـيـنـاهُ وكـانت الـدمـاء تـنزف
قـطـوعتـ وكُـسرت منـهـما ومن أذنـيه ويـتـدلَّى اللـحم من يـديه ا
عـظامه وقطعت بآلة جارحة عضالت ساقيه وأصابع يديه; وقُتل
مـعهُ بـعد االنـقالب آالف الـشـيـوعـيـ والـعـديـد من قـادة احلزب
مـنهم محـمد حسـ أبو العيس وحـسن عوينة وجـمال احليدري
وجورج تـللو. ترك الـشهيد سالم عادل مـؤلفات نضالـية ساطعة
في سفـر التاريخ ويـشار لها بـالبنان مـنها (الـبرجوازية الـوطنية
في الـعراق) رد على مـفاهيم بـرجوازية قـومية وتـصفوية وكـتاب
انــتــفــاضــة 1956 ومـــهــامــنــا في الـــظــرف الــراهن (اإلصالح
الــزراعي) وجــهــة نــضــالــنـا فـي الــريف اســتــشـهــدَ في 6 آذار
1963 في قصـر الـنهـايـة ببـغـداد عـلى يد الـبـعثـيـ والقـومـي
الذيـن استـولـوا على الـسـلـطة بـعـد تعـرَّضهِ إلى تـعـذيب وحشي
بسـبب صـموده عـلى موقـفه ومبـدأه حتى حلـظة اسـتشـهاده إذْ
لم يـتــبق من جـسـده شـيــئـاً ألنَّ الـبـعـثـيـ الــقـوا به في مـحـلـول
التـيزاب احلارق. لقد عـمدتُ إلى استعراض سيـرة هذا الشهيد
االسـتثـنـائي مع أني لـستُ شـيـوعـياً; لـكنَّ اإلجـحـاف واالنـتـهاك
ـقال; نـاضل الـنـادر دعاني لـكـتـابة هـذا ا الصـارخ بـحق هـذا ا
برغـم أنَّ سيـرته الـشـجـاعة يـعـرفـها الـقـاصي والـداني غـير أنَّ
َ أركنتْ نضال وتضحيات مؤسـسة الشهداء لها رأي آخر; حـ
ـمـا ألنَّه لم يــضع عِـمـامــةً عـلى رأسه; هــذا الـشـهــيـد جـانــبـاً; ربـَّ
وأقـدمتْ عـلى رفع صـورته من جـدار بـنـايـتـها; وهـي ال تعـلم أنَّ
صـورة سـالم عـادل راســخـة فـي ضـمــائـر
الـعــراقــيــ واســمه نُــقش بــحـروف من
ناضـل األحرار حتى ذهب في قـلوب ا

قيام الساعة.
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حــقــوقـــا مــنـــحــهـــا نــابـــلــيــون
لــــلــــوالــــدين في أوائـل الــــقـــرن
الــتــاسع عــشــر وجتــيــز لــهــمــا
تـــــأديب األطـــــفـــــال عن طـــــريق

العقاب البدني.
وقــالت الــنــائــبــة مـو بــوتي من
قـراطـية في حـزب احلركـة الـد
تـصـريح ( الـتـربـيـة بـاسـتـخدام
الـعـنـف ال يـؤدي إال لـلـمـزيـد من
الـــعــنـف في اجملــتـــمع. ويــؤدي
أيـــضـــا إلى الــــفـــشل الـــدراسي
ــرض واالنـتـحــار والـسـلـوك وا
ــــــعــــــادي لــــــلــــــمـــــــجــــــتــــــمع ا
واإلجـــرام).واقــــتــــرحت وزيـــرة
ـساواة الـدولة مـارلـ شـيابـا ا
ب اجلنس في احلظر وقالت
لصحيفة لو باريزيان (إن اآلباء
واألمهات يحيدون عن الصواب

عـنــدمـا يـظـنـون أن الـصـراخ أو
الـصـفـع أو شـد األذنـ وسـائل

مالئمة لتأكيد سلطتهم).
ــكـن لـلــعــنف أن وأضــافت (ال 
يـكـون وسـيلـة تـربـويـة). وأيدت
الـــســيـــدة األولى الـــفـــرنــســـيــة
بــريـجـيت مـاكــرون احلـظـر لـكن
عـــــددا قــــــلــــــيال مـن الــــــنـــــواب
احملافظ واليميني نددوا به
بـــــوصــــفه تـــــدخال فـي حــــيــــاة
األســــر.وســــتـــعــــد احلـــكــــومـــة
الــفــرنــســيـة تــقــريــرا عن عــنف
الــوالـدين وسـتــقـتـرح إجـراءات
لـــــزيـــــادة الـــــوعي بـــــ اآلبــــاء

واألمهات. 
وعــــلى خــــطـى قـــرار اتــــخــــذته
السويد عام 1966  سارت نحو
54 دولة بيـنها 22 من ب دول
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حـدد فــريق بـحث قـادتـه جـامـعـة
كـالـيـفـورنـيـا في لـوس أجنـلوس
العمـليات اجليـنية الـتي ينطوي
عـلـيـهـا الـتـنـكس الـعـصبـي الذي
يـحـدث في حـالـة اخلرف  —وهي
خطـوة مهـمـة على الـطريق نـحو
ـكن أن تـبطئ تـطويـر عالجـات 
ــــــرض. أو تــــــوقـف مـــــــســـــــار ا
واكتـشف الباحـثون مـجمـوعت
شاركة رئيسيت من اجلـينات ا
في الـــطــفـــرات الــتـي تــؤدي إلى
إفـراط في إنتـاج بـروتـ يـسمى
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أعـــلــنت مــؤســســة ولي الــعــهــد
األردني اإلثن إطالق أول قمر
صنـاعي أردني مصغّـر للـفضاء
والـــذي يـــنــدرج ضـــمن مـــبــادرة
مــســار الــتــابــعــة لــلــمــؤســسـة.
وذكـرت وكــالـة األنـبــاء األردنـيـة
(بتـرا) أن القمـر الصـناعي الذي
يـدور حول الـكـرة األرضـيّـة على
ارتــــفــــاع 600 كم فــــوق ســــطح
JY1-SAT األرض ويحمل اسم
 يـأتـي إطالقه لـتــحـقــيق أهـداف
تعليمية بحثية بالدرجة األولى
ـهــمّـة الــتـرويج كــمـا ســيـقــوم 

السيـاحي للمـملكة من خالل بث
صــور عن األمــاكن الــســيــاحــيـة
والتـراثيـة واالتصال الـالسلكي
مـع احملـــطـــات األرضـــيـــة حـــول
الـــعـــالم. وأضــــافت أن الـــقـــمـــر
الـصـنـاعي سـيـقـوم بـبث رسـالـة
سالم صـوتـيـة مـسـجـلـة بـصوت
ولي الـعـهــد األمـيـر احلـسـ بن
عبـدالـله الثـاني مـوجهـة للـعالم
بحـيث تكـون متـاحة لالسـتقـبال
ـــســتـــقــبالت من قــبـل جــمـــيع ا

األرضية في العالم.
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تــــغـــــيـــــر من فـــــقــــدان اخلـاليــــا
العصـبيـة أو تنـكس عصبي في
مــــزارع اخلاليـــــا الــــبــــشــــريــــة
وأظـــهـــروا أن اســـتـــخـــدام هـــذه
اجلـــزيــئــات تـــداخل مع تـــنــكس

عصبي.
وقال الـدكتور دانـيال جـيسـويند
أســتــاذ عـــلم األعــصــاب والــطب
النـفسى فى جـامعة �فرجـينـيا�
تحدة �تعد دراستنا بالواليات ا
نشورة حتى هي أكثر اجلهـود ا
اآلن لــتــحـديــد مــصـدر الــتــنـكس
الــعــصــبي بــ األنــواع وتــوفــر
خــارطـة طــريق مـهــمـة لــتـطــويـر

عن الــتـنــفس بــصــورة مـؤقــتـة
لــثـوان فــيــمــا يــعـانـي حـوالي
نـــــصف األشــــــخـــــاص الـــــذين
يــشـخــرون بـصـوت مــرتـفع من
حـاالت انـقـطـاع الـتـنـفس أثـناء

.(OSA) النوم االنسدادي
ووفـقا لـلـدراسة اجلـديـدة التي
أجريـت في كلـية الـطب جامـعة
(نـيويـورك) وقـدمت مـؤخرًا في
االجـتـمـاع الـسـنوي لـلـجـمـعـية
اإلشـعاعـيـة ألمريـكا الـشـمالـية
الذي عقد في شيكاغو  —يؤدى

ـكن أن تـكـون عـقـاقـيــر جـديـدة 
ـر واخلرف ـرض الزهـا فعـالـة 
اآلخــــر. ويـــــعــــاني أكــــثــــر من 5
ماليــــ شـــخص فـي الـــواليـــات
ر أو ـتـحـدة من مـرض الـزهـا ا

رتبط به  اخلرف ا
تـوقع أن يصل هـذا العدد ومن ا
إلى  3 أضـعـاف تقـريـبًـا بـحـلول
عــام 2060 ووفــــقًـــا لـــلـــمـــراكـــز
ــكــافــحــة األمـراض األمــريــكــيـة 
والوقاية منها ال يوجد حاليا أي
ـــكن أن يــــغـــيـــر مـــســـار عـالج 
ــــرتـــبـط بـــالــــتــــحـــلل اخلـــرف ا

العصبي.

االحتاد األوروبي الـبالغ عـددها
28 دولــــة وأصــــدرت قــــوانــــ
مشـابهـة حتظـر العـقاب الـبدني
ـنـزل وذلك وفـقـا لـبـيـانـات في ا

فرنسية.
الى ذلك  كــشـفت دراســة دولـيـة
حــديــثــة أن عــنــصــر الــزنك إذا
تــمـت إضــافــتـه لــلــشـــوكــوالتــة
والشاي والقـهوة فإنه يحد من
عـمـلــيـة (اإلجــهـاد الـتــأكـسـدي)
ـــرتـــبـــطـــة بـــالـــشـــيـــخـــوخـــة ا
وانــــــــخـــــــفـــــــاض مـــــــتــــــــوسط
العمر.وأجرى الـدراسة باحثون
في جـامـعـة إرلنـجن نـورنـبـيرج
ـانـية بـالـتعـاون مع جـامـعة األ
أوبـــرن األمــريـــكـــيــة ونـــشــروا
نـــتـــائج دراســــتـــهم في دوريـــة

(الكيمياء الطبيعية) العلمية.

bIF²ð WO−OK)« W “_«

ÆÆ «–≈ Òô≈

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

ــكن أن نــقـرأ تــلـقي أمــيـر قــطــر دعـوة من الــعـاهل كـيف 
السعودي الذي تـضيف بالده القمـة اخلليجـية حلضورها
ـكن أن تـلـبي قـطـر الـدعـوة وبـأي بـعـد أيـام قـلـيـلـة ? وهل 
مـسـتـوى تـمـثيـل ?  وهل كـان بـإمـكـان الـريـاض عـدم دعوة

الدوحة  بعد هذا اخلصام الطويل .
اسئلة كـثيرة ال يسع لـها اجملال هنـا  لكنهـا تلتقي جـميعاً
صاحلة في عند  نقطة جوهرية هل توجد مبادرة للحل وا

هذه القمة  لكي نتجاوز االسئلة كلها ?
ال يبدو انّ هناك أجواء تفاؤل في امـكانية حدوث تغيير في
ـعـجـزات ــكن أن حتـدث ا مـسـار االزمـة اخلـلــيـجـيـة وال 
الـسـيـاسـيـة فـي خالل ايـام قـلـيـلـة تــسـبق الـقـمـة  كـمـا انّ
الدوحـة ال تزال عـضواً في مـجلس الـتعـاون اخللـيجي وانّ
توجـيه الـدعـوة اليـهـا بـاحلضـور هـو عـمل بروتـوكـولي كـما
حـصـل في الـقــمـة الــســابـقــة  وانّ الــتـمــثـيـل الـقــطـري لن
ـســتـوى الـوزاري أو الـدبـلـومــاسي الـعـالي كـمـا يـتـجـاوز ا
ستـفـعل الدول اخلـليـجـية االخـرى  وهـذا ما يـجـعل القـمة
نوعاً من اسقاط الفرض  ال قـيمة له  حيث إنّ  قطر مثال
اتخذت قراراً اسـتراتيـجياً في االنـسحاب من مـنظمة أوبك
التي تتولـى السعوديـة الزعامـة الواضحـة فيها من دون أن
تنتظـر انعقاد القـمة اخلليـجية  لذلك تـبدو عالمات الطالق
االقـتـصــادي أكـثـر وضــوحـاً االن  وهي بـالــنـسـبــة لـلـدول
اخلليـجية أسـاس اخلالف السـياسي بالـرغم من التـغليف
بشـعـارات غيـر مـقـنعـة حـول االرهـاب وسوى ذلك من دعم
ـنـطقـة  وهي تهم تنـظيـمـات وزعامـات وتـدخل في أزمات ا
تــطــال اجلـــمــيع اذا  عـــدنــا الى أصـل االزمــات الــعـــربــيــة

شاركة فيها بحسن نية أو بتخطيط مغرض . وظروف ا
ـبادرة ال تـزال بيـد الدولـة االكبر  وهـي السـعودية لكن  ا
صالح االستراتيجية في اجلزيرة التي تستطيع أن تغلّب ا
واخللـيج  وتـتجـاوز اخلالف احلـاصل فالـدول اخلـليـجـية
لم تـخل أصالً من مـشـاكل بـيـنـيـة في خالل الـثالثـ سـنة
ـشاكـل الفـاقـعـة وفتح االخيـرة  وبـاالمـكـان إعادة اطـفـاء ا
ـصارحـة مهـما كانـت قاسـية وصعـبة  ألنّ مَـن يريد باب ا
ــنح فـرصـاً أن يـسـد بــاب اخلـطـر االيــراني  عـلـيه أن ال 
سهـلة ألحـد في اخللـيج لـلتـقارب مع ايـران  ذلك التـقارب
صالح العاجلة الى الذي قد يخرج من التكتيـك الظرفي وا
كن تـداركها هذا اذا كان اخلالف أبعاد استراتـيجية ال 
اخلـلـيـجي االيـراني  اسـتـراتـيـجـياً كـمـا يـظـهـر في االعالم

الرسمي .
مجـلس الـتـعـاون اخلـلـيـجي قام فـي مطـلع الـثـمـانـيـنات من
واجهـة دولت كبيرتـ هما ايران والعراق اضي  القرن ا
 والـيوم يـبـدو مـتـعـثـراً في مـواجـهـة مـشـكالته الـداخـلـية 

وهذا تهديد وجودي له.
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ــصـــري مــحــمـــد صالح عــلى حـــصل ا
جـائــزة أفـضل العب في إجنـلـتـرا لـعـام
ــقـدمــة من احتــاد مــشــجـعي 2018 وا
كرة القدم وبالتعاون مع شركة فيرجن
مـيديـا في حـفل أقيم بـالـعاصـمة لـندن

. االثن
حيث شارك في االستفتاء حوالي 366
ألـف مـــــشــــــجـع وتــــــفـــــوق صـالح في
التصـويت على العب مـانشسـتر سيتي
رحــيـم ســتــرلـــيــنج وزمـــيل صالح في
لـيـفـربــول فـيـرجــيل فـان دايك ومـدافع
ليـستر سيـتي هاري مـاجواير وهداف

مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو.
وعــلق صالح عــقب الــفــوز بــاجلــائـزة:
شــكــرا لـلــجـمــيع عــلى اجلــائـزة إنــهـا
تعـني الكـثير بـالنسـبة لي ألنهـا تُمنح
بـناء عـلى تصـويت اجلـماهـير عـادة ما
أهدي أي جائزة أحصل عليها لزمالئي
وجـمـيع الـعـامـلـ في لـيـفـربـول ولكن
ــرة أود أيــضــاً أن أهــديــهــا في هــذه ا

جلماهير الريدز على دعمهم الرائع.
وحاز صالح على 188 صوتا فـيما لم
يـحـصل شـريـكـاه في هـجـوم لـيـفـربـول
فـــيــرمـــيـــنـــو ومــانـي ســوى عـــلى 3.4
أصـوات عـلى الـتوالـي. وحل فيـرمـيـنو
ـركز ركز 19 بيـنمـا جاء مـاني با في ا
22 فـي الـــقــــائـــمــــة الـــتـي تـــصــــدرهـــا
الكرواتي لوكا مـودريتش برصيد 753

صوتا.
وجــاء صالح عـلى بــعـد 92 نـقــطـة عن
جنم األرجـنـتـ لـيـونـيل مـيـسـي الذي
حل خـامسـا برصـيد 280 نقـطـة فيـما
ـدافع الـفـرنـسي رافـايـيل تــفـوق عـلى ا
فــــاران الـــســـابع 59 نـــقـــطـــة. وبـــهـــذا
ــركـز الــتــصــنــيف حــاز صالح عــلـى ا
األعـلـى بـ العـبي الـدوري اإلجنـلـيـزي
متـاز في قائمة (بـالون دور) كما حاز ا
ــــركـــز األعـــلى بــــ الالعـــبـــ عـــلى ا

األفارقة في القائمة.
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ـــمـــيــزة (تـــاو) وهـي الـــســـمـــة ا
لـلـخـســارة الـتـدريـجـيـة لـلـخاليـا
ـشـاهـدة في أشـكال الـعـصـبـيـة ا
رئيـسـيـة من اخلـرف..و إجراء
الــــدراســـة إلى عـــدد كــــبـــيـــر في
ــــاذج الـــــفـــــئــــران اخلـــــاصــــة
بـاخلـرف عــلى الـرغم من إجـراء
الـــبـــاحـــثــ جتـــارب إضـــافـــيــة
أشارت إلى أن العـمليـة الوراثية
نـــفــــســــهـــا حتــــدث في أدمــــغـــة
اإلنـــســــان. وقـــام الــــبـــاحــــثـــون
بتفتيش قاعدة بيانات كبيرة من
الــتــأثــيــرات اجلــيــنــيـة لـألدويـة
التجـريبـية لتـحديد تـلك التي قد

{ بـــاريـس - وكـــاالت - صــوت
ـان الـفـرنـسي عـلى قـانون الـبـر
يــحــظــر عــلى الــوالــدين ضــرب
األطــفــال لــتــحــذو الــبالد بــذلك
حذو غالبـية الدول األعضاء في
االحتـــــــاد األوروبـي رغم عـــــــدم
النص على عـقوبة النـتهاك مثل
هــذا الــقــانــون. ســيــتم تــعــديل
ــدنـي لــيــنص عــلى الــقــانــون ا
ـــارســـة الـــســـلـــطـــة ضـــرورة 
األبــويــة دون عــنـف وأال يــلــجـأ
الـوالـدان إلى الـعـنف اجلـسـدي
أو الـــلـــفـــظي أو الـــنـــفـــسي وال

العقاب البدني أو اإلهانة.
ـوافـقة ـان احلـظـر  وأقـر الـبـر
 51صوتـا ورفض صـوت واحد
وامـــــتــــنـــــاع ثالثـــــة نــــواب عن
الــتــصــويـت.ويــلــغي الــقــانــون
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أظهرت دراسة طبـية حديثة أن
انـقـطـاع الـتـنـفس أثـنـاء الـنـوم
ـكن أن يـؤدي إلى والـشـخـيـر 
إضـعــاف وظــائف الــقــلب لـدى
الـنـسـاء حيث يـشـيـر الشـخـير

ط النوم. إلى 
وتـــشـــيـــر (مـــؤســـســـة الـــنـــوم
الــوطـنــيـة) إلى أن 90 مـلــيـون
ـتـحـدة شـخـص في الـواليـات ا
يـعانـون من داء الشـخيـر.. وقد
يـصـبح الشـخـيـر أكثـر خـطورة
ــكن أن مع تـــقــدم الـــعــمـــر و
يــــؤدي أيـــضًــــا إلى اإلصــــابـــة
بأمراض الـقلب وإلى أن هناك
أنـــواعــا مــخــتــلـــفــة من تــوقف
الــتـنــفس أثــنــاء الــنــوم ولـكن
األكـثـر شــيـوعـا يــسـمى تـوقف
التنفس أثناء النوم االنسدادي
(OSA) فــهــنــاك مـا ال يــقل عن
 18مــلـــيــون شــخـص بــالغ في
ـتـحـدة يـعـانون من الـواليـات ا

انقطاع التنفس أثناء النوم.
اط وتؤثـر هذه احلـالة عـلى أ
الـــتــنـــفس أثـــنـــاء الـــنـــوم مــا
يـتــســبب في تــوقف الــشـخص

الــشـخــيـر وانــقـطــاع الـتــنـفس
(OSA) ــؤقت أثـــنــاء الــنــوم ا
إلى إضعاف وظائف القلب ب
النـساء أكـثر من الـرجال.. ومن
غــــيــــر الـــــواضح مــــا إذا كــــان
انـقـطـاع الـتـنـفس أثـنـاء الـنـوم
يسبب أمـراض القلـب مباشرة
ـــتـــخـــصـــصـــ لـــكن بـــعض ا
يـعتـقـدون أن األشخـاص الذين
يـعـانـون من انـقــطـاع الـتـنـفس
أثـنـاء الـنـوم مـعـرضـون خلـطـر

اإلصابة بارتفاع ضغط الدم.


