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ــنــشـآت لــيس هــنــاك حــدث أهم واكـبــر من قــصف ا
النـفطـية الـسعوديـة سوى مـعاودة قصـفهـا  وهو أمر

متوقّع من الناحيت العسكرية والسياسية .
تـوافـر لتـجـدد القـصف هـو اسـتمـرار حرب الغـطـاء ا

اليمن. 
من دون وجـود هذه احلرب فإنّ الـقصف يعني اعالن
حــرب عـلى الــسـعـوديــة بـشــكل رسـمي من أيــة جـهـة
أمّا اآلن فـاحلـجة قـائمـة عـلى تأويل قـامت بالـقـصف 
انّ الـقصف من افرازات حرب طـويلة في الـيمن  لها

أكثر من طرف .
الــعـمل عـلى انـهـاء حـرب الـيــمن هـو الـطـريق الـسـلـيم
لـعــدم الـدخــول في حـروب جــديـدة . إنّ من االخــطـاء
ني الـتي التقـرأ نـتائـجهـا اآلن  هي تـفضـيل طـرف 
عـلى آخر في التبني والدعم  وفي الـنهاية فإن اليمن
الـذي كـان مـحـكـومـاً بـعـقلـيـة الـتـقـسـيم الـضـمـني ب

الـشمال واجلنوب مهما كانت منجزات دولة الوحدة 
ناً مقسوماً على ثالثة اقسام في االقل  وعلى بات 

أساس والءات خارجية ذات دوافع طائفية .
ـصالح الـلعـبـة الـسـيـاسـيـة األصح هي كـيف جتـعل ا
ـركزه في صـنـعاء أو صـعدة الـعامـة لشـمـال اليـمن 
ـعـادلـة الـسـعـودية مع جـنـوب الـيـمن تـصب لـصـالح ا
التي تـستـطيع ادارتهـا اقتصـادياً واسـتثمـارياً وقبـلياً
ـوضـوع تــفـصـيـلي ومـعـقـد أيـضـاً . أعـرف انّ هـذا ا
لــكــنــني أالمس اخلــطــوط اخلــارجــيــة مــنه  من أجل

الوصول الى مقتربات احلل . 
ال تـقدم في أي مـلف اسـتراتـيجي  من دون الـتـفكـير
اجلــدي في أن احلـل الـعــســكــري لــيس مــجــديـاً وانّ
هــنـاك بـدائل اقل كـلـفـة واكـثــر تـأثـيـراً لم يـتم الـلـجـوء
اليـها انـسيـاقاً وراء رؤى خـضعت لـتأثـيرات خـارجية

ني خالص . وبعضها 
ال ننـسى كيف تـتغـير لعـبة الـتحـالفات الـسيـاسية في
الــيــمـن عــبــر تــاريـــخه احلــديث  وهـــذا الــزمن لــيس

استثناءً في سياق التاريخ.
ربّـما هـنـاك تـعـامل يـقتـرب من الـطـريق الـصـحيح في
لـبنان من خالل  التعامـل مع اخليار احلليف على انه
خيـار لـبنـاني له معـادلته الـداخلـية ومـياهه الـتي يجب
أن يـتـعلّم الـسـبـاحـة فـيـهـا من دون دعم  أحـد  فـتلك
مرحلة استهالكية الجدوى منها يجب أن تنتهي حتى
لـو كانت ايـران كـما هي تـفعـل االن  تدعم حـزب الله
ـعـادلـة الـلـبـنـانـيـة  فـفي الـنـهـايـة هـي مـعـادلة لـقـلب ا
لــبـنــانــيــة واذا انـقــلــبت فــسـوف تــنــقـلـب عـلى رؤوس
ــتـورطـ في بـلــدهم لـبـنـان . فـايــران تـتـدخل الـيـوم ا
وتــدعم اطــرافــاً في الــعــراق حلــســابــهــا أو حلــسـاب
تفوقهم على مكونات اخرى  فما العمل هل تتدخلون
ـعادلة العـراقية مـثالً  وهذا ليس عـلى اجندتكم في ا
ـاذا اليـكـون احلـال ذاته في الـسـيـاسـيـة كمـا نـعـلم ? 

لبنان واليمن?
اليمن يعيش وضعاً مشابهاً في االطار  ويجب أن ال

تتكرر االخطاء . 
الـسعـوديـة التي تـعي ان عـليـهـا عدم االجنـرار حلرب
جـديدة في الشـمال أو الشـرق  لها أن تدرك ان ذلك
لـيس صكا ابـديا لالسـتمـرار في االنشـغال في حرب

اجلنوب في اليمن .
ـتحدة ثـمّة حاجـة الى بنـاءات جديدة  ألنّ الـواليات ا
سـتــلـعب بــالـورقـة الــتي ظـاهــرهـا الـرحــمـة وبـاطــنـهـا
صلحة في النهاية ذات طبيعة سعودية . العـذاب  وا
فمَن يـبدأ اخلطوة النوعية التـاريخية التالية  وتسجل

له ?

ــادة مـن الــدســتــور  110عـــلى: تــخــتـص الــســلــطــات نــصّت ا
االحتــاديــة بـــاالخــتـــصــاصــات احلـــصــريــة االتـــيــة: اوال: رسم
السـيـاسة اخلـارجـية والـتـمثـيل الـدبـلومـاسي والـتفـاوض بـشأن
عـاهدات واالتـفاقـيات الـدوليـة وسيـاسات االقـتراض والـتوقيع ا
عـلــيـهــا وابـرامــهـا ورسم الــسـيــاسـة االقــتـصــاديـة والــتـجــاريـة
اخلــارجـيــة الــســيـاديــة. ثــانــيـا: وضع ســيــاســة االمن الــوطـني
ـا في ذلك انـشـاء قـوات مسـلـحـة وادارتهـا لـتـأم وتنـفـيـذها 
حـمايـة وضـمـان امن حـدود الـعراق والـدفـاع عـنه. ثـالـثا: رسم
الـية والـكمـركيـة واصدار الـعمـلة وتـنظـيم السـياسة السـياسـة ا
الـتـجـارية عـبـر حـدود االقـالـيم واحملـافـظـات في الـعـراق ووضع
ـيـزانـيـة الـعامـة لـلـدولـة ورسم الـسـيـاسة الـنـقـديـة وانـشـاء بنك ا
ــكــايــيل ــقــايــيس وا مــركــزي وادارته. رابــعــا: تــنــظــيـم امــور ا
واالوزان. خامـسـا: تـنـظـيم امـور اجلـنـسـيـة والـتـجـنس واالقـامة
وحق الــلـجـوء الـسـيـاسي. سـادسـا: تــنـظـيم سـيـاسـة الـتـرددات
ــوازنــة الــعــامــة الــبــثــيـــة والــبــريــد. ســابــعــا: وضع مــشــروع ا
ياه صادر ا تعلقة  واالستـثمارية. ثامنا: تخطيط السـياسات ا
ـيــاه وتـوزيــعـهـا من خــارج الـعــراق وضـمــان مـنـاســيب تــدفق ا
العـادل داخل العراق. وفـقا للقـوان واالعراف الدولـية. تاسعا:

االحصاء والتعداد العام للسكان.
ادة  115من الـدستور على: كل مـا لم ينص عليه في ونـصّت ا
االخـتــصــاصــات احلــصــريــة لـلــســلــطــة االحتــاديــة يـكــون من
ــنــتــظــمــة في اقــلــيم صـالحــيــة األقــالــيم واحملــافــظــات غــيــر ا
ـشــتــركــة بــ احلــكــومــة االحتــاديـة والــصالحــيــات االخــرى ا
واألقالـيم تكـون األولوية فـيهـا لقانـون االقالـيم واحملافظـات غير

نتظمة في اقليم في حال اخلالف بينهما. ا
نتظمة في وعزّز قـانون التعديل الثـاني لقانون احملافظات غـير ا
ادة  -2أوال مــنه احلق في اقــلـيم رقم   21لــسـنـة  2008فـي ا
الــتـشــريع جملـلس احملــافـظــة اذ نص أن مـجــلس احملـافــظـة هـو
الـسـلـطـة الــتـشـريـعـيـة والـرقـابـيـة في احملـافـظـة وله حق اصـدار
ـكــنه من ادارة شـؤونـهـا وفق مـبـدأ ـا  الـتــشـريـعـات احملـلـيـة 
ــا ال يـتـعـارض مع الـدســتـور والـقـوانـ الـالمـركـزيـة االداريـة 
االحتاديـة التي تـندرج ضمن الـصالحيـات احلصريـة للسـلطات
االحتاديـة.تب النصوص الدستورية والقانونية أعاله عدة أمور

شرع بقصد أو بدون قصد وهي: غفل عنها الشارع وا
أوال: أن احلــكــومــة االحتـــاديــة حتــتــاج بــحــدود عــشــر وزارات
ركزي فقـط للقيام بإجنـاز مهامها االحتادية إضافـة الى البنك ا
بضـمنهـا اثنتان أو ثالث وزارات تـنسيـقية وكان من احلصـرية 
ــفـتــرض أن تـنــقل مــهـام وصالحــيــات وتـخــصــيـصــات بـاقي ا

نتظمة بإقليم. الوزرات الى احملافظات غير ا
ثــانــيــا: الحظ أن صـالحــيــات اإلقــلــيم هي ذاتــهــا صالحــيــات
ــنـتـظــمـة بـإقـلــيم وتـذكـر كــيف أضـاع بـعض احملـافــظـات غـيـر ا
تـظاهرين وقتهم لـلتطبيل لإلقـليم السني واالقليم السـياسي وا

الشيعي واقليم البصرة .
ثالـثا: ما ذكرناه في العنوان من أهـمية مجالس احملافظات نابع
من أن لـهــا حق الــتـشــريع وقـوانــيـنــهـا تــسـمـوا عــلى الــقـوانـ
االحتــاديـة فـي األمـور غــيــر احلــصــريـة شــأنــهــا شــأن اإلقــلـيم
وصالحــيــاتــهــا تــضــاهي أو تــزيــد عــلى صالحــيــات مــجــالس
الـواليــات األمـريـكــيـة ولـيــتـذكـر اجلــمـيع جــمع الـتـواقــيع اللـغـاء
مجـالس احملـافـظات بـدالً من إنـتـخاب الـكـفوئـ والـنـزيهـ لـها
ـهـام غـيـر احلـصـرية ـارسـة الـصالحـيـات وا وتـمـكـيـنـهـا من  
ــنـصــوص عـلـيــهـا في الــدسـتــور ولـو  ذلك  إلخــتـلف وضع ا
الـناس في احملـافظـات الوسـطى واجلنـوبيـة عن الوضع الـبائس
ـنـاسـبـة قـرب الـذي هم عـلـيه اآلن. و
انـتـخابـات مـجـالس احملـافـظـات نحث
ـثـقـفـ خـصـوصاً عـلى ـدن وا أهل ا
الـتـصـويت ألنـهم عـادة مـا يـبـقـون في
بـيـوتهـم ويشـتـكـون الحـقاً من أن أهل
الـقرى وأتـبـاع رجال الـدين يـحكـمون

دينة. ا
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كـشــفت سـامــيـة حـســ رئـيس
مصلحة الضـرائب العقارية عن

قيـمة الـضريـبة العـقاريـة التي 
جــمـــعــهـــا عـــلى احلــفـالت الــتي
أقـيــمت في الــســاحل الــشــمـالي

ناطق. ومختلف ا
وقـالت خالل لـقـائـها فـي برنـامج
(على مـسئـولـيتي) مع اإلعالمي
ـــذاع عـــبـــر أحـــمـــد مـــوسـى وا
فــضــائــيــة ( صــدى الــبــلــد) إن
صلحة حتصل ثالثة أنواع من ا
الـضـرائب األول عـلى األراضي
الـــــزراعـــــيــــــة والـــــثـــــانـي عـــــلى
الهي العـقـارات والـثالث عـلى ا

واحملالت.
وأضــافت: (كــمــا يـــتم حتــصــيل
ضريـبـة عـلى احلـفالت الـغـنـائـية
سـارح مع إعفاء والسيـنمات وا
احلــفالت ذات الــطـــابع الــقــومي

ومباريات كرة القدم). 
أمــا عن قــيــمــة هـذه الــضــرائب
فقالـت: ( حتصيل  4.5مليون
جـنـيه ضــرائب عن حـفــلـة هـوت
تــشـــيــلـي الــتـي أقــيـــمت بـــســفح
األهـرامات وهـو رقم لـم يـتحـقق
في كل الــــعــــصـــور فــــضالً عن
 3.71مـلــيــون جـنــيه عن حــفــلـة
جـــيــنـــيـــفـــر لــوبـــيـــز بـــالــســـاحل
الشـمالي و 900ألف جنـيه عن

وسيقار ياني).  حفلة ا
صري وذكرت أن حفلة الـفنان ا
عــــمـــــرو ديــــاب فـي الــــســـــاحل
الشـمالـي رغم ان عدد احلـضور
كـــان كـــبـــيـــراً إال أن حـــصـــيـــلــة
الضـريـبة احملـصـلة عـليـهـا كانت
مــلـيــونـي جـنــيـه وذلك ألن هــنـاك
عـدداً كــبـيـراً مـن الـتـذاكــر كـانت
مـخــفــضــة أمـا الــفــنـان مــحــمـد
رمضان فكانت الضريبة احملققة
عـلى حـفـله بـالــسـاحل الـشـمـالي
 490ألف جــــنـــــيه فــــقـط كــــذلك
حفلتي رابح صـقر ومحـمد عبده

حققتا نصف مليون جنيه.
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احلكومة العراقية تقول ان القصف لم ينطلق من العراق. 

لــكن في إطــار األزمـة حتـدث وزيــر اخلـارجــيـة االمـيــركي مـايك
ـهدي. بومـبـيـو هاتـفـيـا مع رئيس الـوزراء الـعـراقي عـادل عبـد ا
بغـداد قالت بان بومبيو صدّق على نفيها أما واشنطن فلم تعلق
ـة حـتى وقت كـتـابـة هذا ـكـا ولم تـنشـر اي بـيـان عن مـحـتـوى ا

قال. . ا
كـذلك حتدث وزير الدفاع االميركي مارك أسبر هاتفيا مع وزير
ـرة كــانت الــصـورة الــدفـاع الــعــراقي جنـاح الــشــمـري. هــذه ا
معـاكسة تقريبا فقد جـاء بيان الوزير االميركي ليورد انه حتدث
مع ولي الـعهـد الـسعـودي مـحمـد بن سـلمـان وهـو وزير الـدفاع
ايضـا والوزير العراقي الشمري حـول القصف على السعودية.
ولم يـشـمل الــبـيـان إشـارة ألي وزيــر اخـر من دولـة أخـرى. في
ــقــابل لم يــنــشـر اي بــيــان عــراقي عن مــحــتــوى احملــادثـة او ا

حصولها. 
ال نـحاول ان نقول ان القصف انطلق من العراق فهذا امر ليس
مثـبـتا أبـداً ال بل ان واشـنـطن في تلـمـيـحاتـهـا تشـيـر الى ايران
. طـبعـا هنـاك رأي عام سـؤول الـعراقـي لكـنهـا تتـواصل مع ا
عـراقي حسـاس جدا من هـذه القـضيـة ويرفض الـتورط بـها من
غيـر دليل. حتى اجلهات العراقية الـتي قد تتهم يهمها ايضا ان
وضوع. لكن تـنفي مباشرة او عن طريق اتباعها اي تورط في ا
ـوقـع الـعــراقي فـي األزمـة وســبب ــهم مــعــرفــة وحتــلـيـل ا من ا
. لـنتذكر هنا ات االميـركية للمسـؤول العراقي كا وتفـاصيل ا
ان اي جـهة عـراقـية لم تـعـترف بـالـقصف الـذي حـصل في أيار
مايـو  عـلى انابـيب النـفط الـسعـودي نتـحـدث عن القـصف الذي
قـالت مصـادر اميـركـية انه انـطـلق من العـراق ولم يـعلّق الـعراق
هـدي مرسـومه بدمج احلـشد عـليه. لـكن بعـد ذلك اصدر عـبـد ا

سلحة.  الشعبي في القوات ا
كـما ان وزير اخلارجـية االميركي بـومبيـو الذي ذهب الى بغداد
في زيـارة مـفاجـئـة في أيـار مـايـو اطـلع رئـيس الـوزراء الـعراقي
عـلى ما قـيل انـهـا ادلـة تـشيـر الى انـطالق هـجـمـات من الـعراق

على السعودية. 
من الـواضح ان هنـاك مـطالب وضـغوطـاً امـيركـيـة على الـعراق.
يجـيد العراق حتى االن التعامل معها بل وإخفاء جزء مهم منها
ـقابل عن اإلعالم لـكن من الصـعب ان يسـتمـر ذلك. ايران في ا
تتـمتع بقوة ونفوذ في العراق وحتكم قبـضتها على خيوط اللعبة
فيه لكن هناك رفض شعبي كبير في العراق من احتمال التورط
في اي صــراع إيــرانـي امــيــركي.  رغم ســـيــطــرة مــجــمــوعــات
احلـشــد الــشـعــبي وحتـديــدا األقــوى بـيــنـهــا والـتـي لـهــا عالقـة
يـدانـي في الـعـراق فان اسـتـراتيـجـيـة مع ايـران عـلى الـوضـع ا
انخراطها في مواجهة عسكرية ترمي
الـعـراق في حـرب جـديـدة سـتـدخـلـها
ــؤيــدة في أزمــة حــتى مع األوســاط ا
لـها لـكن هذا قـابل لـلتـغيـير اذا وضع
الــــعـــــراق في مـــــوضع الـــــدفــــاع عن

النفس.
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تـقــتـرب رؤيـة شـبـكـة الـتـواصل
االجـــــتــــمـــــاعي األمـــــريــــكـــــيــــة
(فــيــســبــوك) لــتـكــويـن مـجــلس
يــــتـــولى مـــراجـــعـــة الـــقـــرارات
ـتـعـلــقـة بـاحملـتـوى الـصـعـبــة ا
ـــنـــشـــور عــلى الـــشـــبـــكــة من ا
الـتـحـقـق حـيث قـالت مــونـيـكـا
بيكـرت نائب رئيس (فـيسبوك)
ـــيــة: إلدارة الـــســـيــاســـة الـــعــا
(مـازلـنـا في عـمـلـيـة الـبـحث عن
ســمــات وطــبــيــعــة األشــخـاص
الــــذيـن ســــيـــــتم ضـــــمـــــهم إلى
اجملــــلس لــــكــــنــــنــــا نــــأمل في
الــتـوصل إلى تــشـكــيل اجملـلس
بـنـهـايـة الـعـام احلـالي). وأشار
مـوقع (سي نت دوت كـوم) إلى
أن متحدثاً باسم (فيسبوك) أكد
اعـتـزام الشـبـكـة تعـيـ أعـضاء

مـجـلس مـراقـبـة احملـتوى خالل
ــتـــوقع الـــعــام احلـــالي. ومـن ا
أيــضـاً أن تــعـلن الـشــبـكـة خالل
الـشـهر احلـالي الـنص الـنـهائي
ــيـــثــاق عـــمل اجملـــلس والــذي
يـتـضـمـن حتـديـد كـيـفــيـة عـمـله
ــشــاركــ وعــدد األشــخـــاص ا

فــيه.  وقــد تــمــنح (فــيــســبـوك)
ألعـضاء اجملـلس سـلطـة حتـديد
الـسـياسـات ولـيس فـقط الـقدرة
عـلى مـراجعـة أصـعب الـقرارات
تعلقة باحملتوى. وتأتي خطة ا
(فـيــسـبــوك) لــتـشــكـيل مــجـلس
ــــراقــــبـــــة احملــــتـــــوى في ظل
االنـــتــــقــــادات الـــقــــويــــة الـــتي
تـتـعـرض لــهـا قـراراتــهـا بـشـأن

احملتوى.
فــيــمــا كــشف تــقــريــر جلــامــعـة
(مــيــنــيــســوتــا) األمــريــكــيـة أن

القـرصنـة اإللكتـرونيـة أصبحت
تــشـــكل خــطــراً مـــتــزايــداً عــلى

الصناعات الغذائية.
وأفــاد الـتــقــريــر بـأن قــراصــنـة
اإلنـتـرنـت أصـبـحــوا يـشــكـلـون
خـطــورة عـلـى صـنــاعـة الــغـذاء
بـــشــكل عــام عن طــريق إحــداث
عمـلـيات تـلوث لألغـذية وإتالف
ــعــدات الــتي تــســتــخــدم في ا
عمليات التصنيع والتسبب في

أضرار بيئية.
وتــضـمن الــتـقــريـر الـذي أورده
مـــــــــوقـع (فـــــــــيــــــــز دوت أورج)
مــــجـــــمـــــوعــــة مـن اإلرشــــادات
والنصائح التي يتع االلتزام
بـــهــا فـي مـــواجـــهـــة مـــخـــاطــر

القرصنة اإللكترونية.
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اجـمع خــبــراء الـتــغـذيــة عـلى ان
ـلـكي عـددا من الـفـوائد لـلـعـسل ا
كــمــا ان لـه قــواعــد في الــتــنــاول
ـــراعــاة .فال افــراط وال واجــبــة ا
تــفـريـط كـمــا يــقــول عـالـم عـراقي
.يـعـود سـبب تـسمـيـة هـذا الـنوع
ــلـــكي أو الــهالم من الـــعــسل بـــا
ــلـكي إلـى هـدف إنـتــاجه حـيث ا
تـقـوم عـامالت الـنـحل بـتـصـنـيعه
عن طــريق غــددهــا الــبــلــغــومــيـة

لتغذية ملكة النحل ويرقاتها.
ويتـأثر تـركيب الـعسل بـالظروف
ـنـاخـيـة واجلـغـرافـيـة ويـتـمـيز ا
بـخــصـائــصه كـمــضـاد لـألكـسـدة

وااللتهابات والبكتيريا.

ـــلــكـي: ضــبط فـــوائـــد الــعـــسل ا
مـسـتـوى السـكـر في الـدم: تـناول
دة لكي  3مرات يوميا  العسل ا
 8أسـابــيع يـســاعـد عــلى خـفض
نسبـة السكر في الـدم كما يسهم
بـتــعـزيـز صــحـة الـقــلب بـحـسب
Canadian دراسة نشرتها مجلة

Journal of Diabete.
 –حتــــــســــــ مــــــســــــتــــــويــــــات
الكـوليـستـرول في الدم: فـبحسب
دراســــة أجـــــريت عـــــلى نـــــســــاء
انقـطعت عـنهن الـدورة الشـهرية
دة  3أشهر قمن بـتناول الـعسل 
وبــشــكل يــومي األمــر الـذي أدى
النخفـاض معدالت الكـوليسترول
الــضــار في الــوقت الــذي قــابــله

ارتفاع في معدالت الكوليسترول
اجليد.

ـو الـشـعر: يـعـزز هـذا الـنوع – 

ـو الشـعر الحـتوائه من الـعسل 
ـنع عـلى أهـم ثالثـة فـيـتـاميـنـات 
ـوه تـسـاقط الـشـعــر وتـعـزيـز 

وهي: الــبــيــوتــ أو مــا يــعـرف
بفيتام ب 7والذي يساعد على
Keratin إنـــتــــاج الــــكـــيــــراتـــ
وفيـتـام ب 9الـذي يـطـلق عـليه
Folic acid اسم حمض الفوليك
ـــو الــشـــعــر حـــيث إنـه يــعـــزز 
ويــــــجــــــدده بــــــاإلضــــــافــــــة إلى
اإليــنــوســيــتـول  Inositol الـذي

يزة. نح الشعر حيوية 
 –تعزيز القوة اجلنسية للرجال:
ــلـكي يــزيـد من تـنــاول الـعــسل ا
ـنـوية عـدد وجـودة احلـيوانـات ا
ومسـتوى التـستوسـتيرون وهو
األمـــر الـــذي يــــنـــعـــكـس بـــشـــكل
إيــــــــــجــــــــــابـي عــــــــــلـى فــــــــــرص

احلمـــــــــــــل.
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{  جاكرتا –وكاالت - عدل
ان اإلندونيسي قانون البر
الزواج لرفع السن التي يسمح
عندها بتزويج الفتيات بثالث
سنوات إلى  19 عاما في خطوة
رحب بها نشطاء باعتبارها تدفع
باجتاه احلد من زواج
القاصرات في البلد الذي
تسكنه أكبر أغلبية مسلمة في
العالم. وأفاد بيان على موقع
ان بـ (أن جميع الفصائل البر
مثلة وافقت على التعديل في ا
جلسة كاملة). وإندونيسيا
واحدة من أكثر عشر دول في
العالم تزويجا للقاصرات وفقا
حلملة (فتاة ال عروس). وتتزوج
واحدة من كل أربع بنات في
إندونيسيا قبل أن تبلغ  18 عاما
من عمرها وفقا لتقرير هيئة
اإلحصاء اإلندونيسية لعام
تحدة  2016 ومنظمة األ ا
للطفولة (يونيسف).

بـــتــخــزين الــســـكــر الــزائــد في
صورة دهـون مسبـبا السـمنة)
مــــشــــيــــرة إلى أن اخملــــاطـــر ال
تقتصر على اإلصـابة بالسمنة
بل يـؤدى زيـادة الـنـشـويات في
الـــوجــبــة إلـى ارتــفــاع نـــســبــة

الدهون الثالثية.
وتــضــيـف الــقــصــاص: (زيــادة
الـــنــشــويــات بـــدايــة لإلصــابــة
ــــشـــــاكل صــــحــــيــــة أولــــهــــا
ـا يـتـطـور األمر بـالـسـمـنة ور
إلى اإلصابة بالـنوع الثاني من
مـــرض الـــســـكـــر إضـــافـــة إلى
تالزمـة األيض التي اإلصابـة 
تؤدى جميعها إلى زيادة فرص
اإلصـابة بـأمراض خـطيـرة مثل
أمــــراض الـــــقـــــلب واألوعـــــيــــة

الدموية). 
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نـــشـــرت صـــحـــيـــفـــة (األهــرام)
ـصـريـة تـقـريـرا عن مـخـاطـر ا
تـــنـــاول اخلــبـــز مع الـــكـــشــري
بـــصــورة مــســتـــمــرة بــحــسب
الــدكــتـورة أمــيــرة الــقــصـاص
أخـصـائـيـة التـغـذيـة الـعـالجـية
وعــضـو اجلــمــعـيــة األوروبــيـة

للتغذية.
وتقول القصـاص: (زيادة نسبة
الـنـشـويـات عـبـر إدخـال اخلـبـز
كرونة إلى وجبة الكشري أو ا
هو أمر بالغ اخلطورة) مشيرة
إلى أن زيــادة الــنـــشــويــات في
الــوجـــبــة الــواحـــدة يــزيــد من
مـعـدل الـسـكـر بـالـدم مـا يـؤدى
بــدوره إلـى إفــراز األنـــســولــ
بكمـية كبيرة بـحسب ما ذكرته

صرية. الصحيفة ا
وتــابـــعت: (األنــســـولــ يــقــوم
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