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ـثـيـرة لـلـمـخـيـلـة عـلى خط ـتـداخـلـة وا دخـلت الـتـأويالت ا
التظاهرات الـكبيرة التي دفع الـعراقيون فيـها دماً طهوراً
ـتحدة في بغـداد واجلنـوب . هنـاك من قال ان الـواليات ا
غضبت على رئيس احلـكومة العراقـية لذهابه الى الص
ـــتــصــاعـــدة مع الــرئــيس ذات اخلــصــومــة الـــتــجــاريــة ا

االمريكي وأرادت تلقينه درساً في مواجهة الشارع .
وجــاء مَن يــقـول انّ اتــهــام رئـيس احلــكــومـة قــبل يــومـ
اسرائيل بقصف مواقع احلشـد الشعبي فتح عليه أبواب

غضب الشارع .
والية وسمعـنا مَن قال انّ هنـاك تصفـيات ب اجملامـيع ا
اليـران في بغـداد وتـريـد انهـاء الـوضع احلـالي لـلحـكـومة
والـقـيـام بـتغـيـيـرات تـخـدم اهـدافـها بـعـد تـشـديـد اخلـناق

عليها من واشنطن . 
أحــدهم قــال انّ الــتـظــاهــرات عـلـى طـريــقــة لـلــتــحـريك ال

للتحرير  ولها أهداف مرحلية 
لـلـتـغـطـيـة عـلى أزمـات حـكـومـيـة أكـبـر من الـعـنـوان الـعام

الفضفاض أال وهو الفساد .
كمـا سمـعنا ان بـعض السـياسـي يـقولـون ان الرصاص
ـا مـطــاطي  وكـأنه الـذي جــرى اطالقه لم يــكن حـيــاً وا
مـكــرمـة من الــقـيــادة الــسـيــاسـيــة لـلــشــعب  ولـلــعـلم ان
ـــطـــاطي ذات عــــوق اكـــبـــر من اصـــابـــات الـــرصــــاص ا
ــســـافــات قــاتل ـــطــاط من بـــعض ا الـــرصــاص احلي وا
الســيــمــا عــنــدمــا يـــصــيب مــنــاطق مـــعــيــنــة في اجلــسم
ـداسون تـظـاهرون الـغاضـبـون اليـائسـون اخملـدوعون ا ا
ـقـهـورون الـعـاطـلـون واجلائـعـون هم وحـدهم ـغـيّـبـون ا ا
ـاذا عـلـيـهم أن يـصـرخـوا الـيـوم  في الـشوارع يـعـرفـون 
ويـقـدمـوا الـدم الـزكي  مـطـالـبـ بـخـدمـات تـلـيق بـكـرامة

العراقي إبن أغنى البلدان النفطية.
كن الـدخول في مـهاتـرات بشـأن مَن أطلق الـرصاص ال
?وهل كان مطاطياً أم من الذخيرة احليّة  ناس انّ هذا
الذي بدأ اجلوع الغضب هـو رأس جبل اجللـيد الغـاطس

واحلرمان وظلم الفاسدين يحركه للظهور.
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أعــلـن مــهــرجـــان اإلســكـــنــدريــة
توسط السينمائي لـدول البحر ا
اختيـار إسبـانيـا (ضيف شرف)
دورته اخلـامـسـة والثـالث الـتي
ـقــبل.وقـالت تـنــطـلـق األسـبــوع ا
ـهــرجـان في بــيـان امس إدارة ا
ـهـرجـان سـيـكرم األربـعـاء (إن ا
ـنـاســبـة اثـنـ من جنـوم بـهـذه ا
مثل السـينمـا اإلسبـانيـة وهمـا ا
هوجو سـيلـفا وكاتب الـسيـناريو
واخملــــــرج كــــــولــــــدو ســــــيـــــرا).
ـهـرجـان وسـيـتــضـمن بـرنــامج ا
أربعـة أفالم إسبـانيـة حديـثة هي
(مــواجـــهــة الـــريــاح) و(اخلـــلــيــة
ـــزدوجـــة) و(غـــارق في احلب) ا
و(الذكرى األولى) كما سيعرض
فـيـلـمـ إسـبـانـيـ في االفـتـتـاح

واخلتام.
صـرية لـكتاب وتنـظم اجلمـعيـة ا
ـهـرجان حتت ونـقاد الـسـيـنـمـا ا
رعـاية وزارة الـثـقـافـة في الـفـترة
من الثـامن إلى الـثالث عـشر من

تشرين األول.
ـهــرجــان أعــلن في وقت وكــان ا
سـابق إهـداء دورته الـقادمـة إلى
مثلة نبيلة عبيد في تقليد يتبعه ا
مــنـذ عــدة ســنــوات كـمــا يــكـرم
ـــمـــثل ـــهـــرجــان مـن مـــصــر ا ا
مـحـمـود قـابــيل واخملـرج مـحـمـد

فاضل.
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قـيل في طــقس الـعـراق  –الـعــشـر األواخـر مـن آب تـفـتح
للشـتا باب. وقـيل في كرامة الـعراقي  –العـشر األواخر

من أيلول مذلّة.
كـان ال زال أصـحــاب الـشـهـادات الـعـلــيـا حـتى اخلـمـسـة
األخيـرة من أيلول يـفتـرشون اإلسفـلت احلار لـيال ونهارا
حــيث جـاء بــهم الـعــوز وذلـة الــبـطــالـة الى الــبـاب الــعـالي
ـتحـالـفة عـلى اقـتـسام يـطلـبـون من فـتات وظـائف الـكـتل ا
اء وظـائف الـبـلـد وكـان آخر مـا عـنـد الـبـاب الـعـالي لـهم ا
طـعم بعنـاصر حكّة جتـعلهم يـلعنـون اليوم الذي األجاج ا

ولدتهم فيه أمهاتهم.
وفي أيام أيـلول األخيـرة تفـضل سعادة الـسفـير اإليراني
بـتـصـريح مـتـلـفـز قـال فـيه: أن إيـران سـتـضـرب الـقـواعـد

األمريكية في العراق إذا ما ضربتها أمريكا.
الــكل يـــعــرف أن األمــريـــكــان يــتـــواجــدون في الـــقــواعــد
الـعـســكـريـة الـعـراقـيـة مع جـنــود من بـريـطـانـيـا والـنـرويج
ــوافــقــة ـــانــيــا ومــعــظم دول الــتــحـــالف ضــد داعش  وأ
احلكومة العراقية أي أنـهم أمانة من قبل دولهم وعوائلهم

عندنا ترى هل يريد سعادته ذلّنا بخيانة األمانة?
في أواخـر األيـام الـعـشــرة من أيـلـول خـرج عـلى الـتـلـفـاز
نتصر الـفارع الطول الـشامخ كنخيل الضابط العـراقي ا
العراق عبد الوهاب الساعدي  ليقول أحالوني الى اإلمرة
وأعتبرها إهانة وكان بإمكانهم احالتي الى التقاعد إن لم
يريـدوني. أن يُـذل اجلبـناء والـصـعالـيك مسـألـة فيـها نـظر
ة ال تـغـتفـر وكـان هذا ولـكن أن يذل أبـطـال العـراق جـر
يـتــوجب ان يـكـون حــاضـرا في أذهـان من طــبـخـوا األمـر

وورطوا القائد العام بهذا القرار.
رأى بعض احملـلـل أن أمـريـكا هي من أمـلت عـلى رئيس
الوزراء هذا الـقرار ألنهـا أرادت أن تعاقب الـساعدي ألنه
لم يسمح لهم بـفسحة إلخالء قادة الـدواعش قبل الهجوم
في مـعـارك التـحـريـر وذهب آخـر يقـول أن أمـريـكا أرادت
أن تـخرج من اخلـدمـة بـطالن عراقـيـان مـتمـثالن بـالـفريق
الــركن عــبــد الـــوهــاب الــســاعــدي والـــســيــد أبــو مــهــدي

هندس. ا
فيما  رأى محللون آخرون أن إخراج قادة جهاز مكافحة
اإلرهاب الـذين شـاركـوا في صنع الـنـصر بـاإلضـافة الى
قائـد الـشرطـة  االحتاديـة من اخلـدمة عـمل مـدبر حملـو ما
أثبتته العسكرية العراقية من جدارة وإنسانية ومروءة من
األذهــان حـيث إحــتل جـهـاز مــكـافــحـة اإلرهــاب الـعـراقي
ـرتـبـة األولى بـ أجـهـزة مـكـافـحـة اإلرهـاب في الـشرق ا
ـيا وإن كل ذلك  تمهيد ليتربع رتبة الرابعة عا األوسط وا
تــنـظــيم يــشـابه احلــرس الـثــوري اإليــراني عـلى مــقـدرات
الـعـراق الـعـسـكـريـة والـتـصـنـيـعـيـة واالقـتـصـاديـة  بـحـيث
تــصـــبح احلــكـــومــة والـــرئــاســات دوائـــر عالقـــات عــامــة

ؤسسات العسكرية األخرى قيافة وبروتكول . وا
ما يـقال يقـال وعلى الـعراقـي تمـييـز الصـالح من الطالح
وضـوع األهم الذي يـتوجب عـلى احلكـومة أخذه ويبـقى ا
بنظر اإلعـتبار هو:      1 إن كرامة الـعراقي ولقـمة عيشه
إن لم تـوفـرهمـا  احلـكـومة عـاجالً سـيـكون فـيـهـما أجـلـها
وأجل البالد.  2 إن الهزة العظيمة في الوجدان والشعور
العراقي التي أحدثتها رؤية الـبطل عبد الوهاب الساعدي
ـا سـتـولـد سونـامـي يعـصف بـكل مـهـانـا ذلـيال كـانت لـر

شيء لوال درأ الشر من قبله بتنفيذ األمر. 
لـقـد تـعب الـعـراقـيـون من تـمـجـيد
أبــطــال غـــيــر أبــطــالــهم ولم تــعــد
مــقــولــة يــتــبــاهى الــصــخل بــلــيّـة
اخلروف تـليق بـهم وبـينـهم أسود

كواسر.

مــعــاجلــهـا  A12مــا يــعـني أن
هواتف آيـفون  10إس وآيفون
11وآيـفون  11آر وآيـفون  10

برو في مأمن من خطرها.
ــكن من خـالل هـذه الــثــغـرة و
تنصيب برامج غير معتمدة من

(آبل) على الهاتف. 
وقــد يـكـون هـذا مـبـعث سـعـادة
ــسـتـخـدمـي تـلك الـهـواتف إال
أن هـنــاك الـكـثــيـر من الــبـرامج
الـضارة أيـضـاً. ومن أجل كـسر
حـمــايـة هـواتف (آبل) وأجـهـزة
(آيبـاد) ينبـغي على اخملـترق
ربط الــهــاتـف بــأجــهــزتــهم عن
طــــريق مــــنـــفــــذ (يـــو إس بي)
ويجب تـفعـيلـها في كل مرة من
خـالل جــهــاز حـاســوب. لــكن ال
كن القيام بـكسر احلماية عن

بعد وتنصيب البرامج.

احلقـيقي بـحسـب اخلبـير هو
ـكــنـهــا غــلق هـذه أن (آبـل) ال 
الـثــغــرة بـواســطــة أي حتـديث
للنظام. ودعـا اخلبير في خدمة
(غـــيت هــــوب) هـــذه الــــثـــغـــرة
األمنـية بـ  checkm8أي (كش
مـلك)  مـضـيـفـاً أنـهـا مـوجـودة
في جـــــذر الــــنــــظــــام وتــــمــــنح
ـهـاجـمـ وصـوالً عـمـيـقاً إلى ا
األجهزة الـتي تعمـل بنظام (آي
أو إس) إلى مسـتوى يـستـحيل
مـعه أن تـمـنـعه شـركـة (آبل) أو
أن تُصلـحه في حتديث برمجي
مــســـتــقـــبــلـي األمــر الـــذي قــد
يـــجــعــلـــهــا واحـــدة من أخــطــر
الــثـغــرات في هـواتـف (آيـفـون)

منذ سنوات. 
ومـع ذلـك يـــــــــبــــــــــدو أن (آبل)
أصـــلــــحت هــــذه الـــثــــغـــرة في

وفي تغريدة له على تويتر قال:
ـوجـودة في (الـثـغـرة األمـنـيـة ا
جـمـيع األجهـزة الـتي تسـتـخدم
نظام (آي أو إس) مع معاجلات
A5  إلىA11 ــــــــــا فـي ذلـك
جــمــيع الــهــواتف الــذكـيــة من
آيـــــفـــــون إس  4إلـى (آيـــــفــــون
ـــكـن أن تـــكــون إكس). كـــذلك 
أجـهــزة الـكـمـبــيـوتـر الــلـوحـيـة
وساعات (آبل) بل وتلـفزيونها
أيـــضــاً مــعــرضـــة خلــطــر هــذه

الثغرة األمنية).
ـسـتـخـدم الـذي يـكتب ونـشـر ا
عـــلى حـــســـابه أنه خـــبـــيــر في
خـــــدمـــــة (غـــــيت هـــــاب) عـــــلى
اإلنــتـرنت اخلـلل الــذي تـعـاني
مـــنه هــــذه الـــهـــواتف وأوضح
نــــقــــاط الــــضــــعـف في نــــظــــام
تــــشـــغـــيــــلـــهـــا. لــــكن اخلـــطـــر
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انـه خــطـــر جــديـــد بــات يـــهــدد
مــعـلــومــاتـكم الــشــخـصــيـة من
صــور وفـيــديــوهـات وبــيــانـات
بـــنــكـــيــة اخملـــزنــة فـي هــواتف
آيفون  إذ اكتشف باحث أمني
ثـغـرة في نظـام تـشـغيل (آي أو
إس) تسمح بكسر حماية مئات
ـاليــــ من هــــواتف آيــــفــــون ا
بـشـكل دائم مـضـيـفـاً أن شـركة
آبل عـــــاجـــــزة عـن غـــــلق هـــــذه
الثـغرة بأي حتـديث لبرامـجها.
وبحسب موقع (دويتشه فيليه)
فــــــقـــــد وصف أحــــــد خـــــبـــــراء
ـعـلـومـاتـيـة الـذي يُـطـلق عـلى ا
نــــــفــــــسه فـي تــــــويــــــتــــــر اسم
axi0mX هذا األمـر بـ(مـلحـمة
كــــســــر حـــــمــــايــــة اآلي أو إس

(جيلبريك)). 

W d UÐ …œÒbN  WOJM³ «  U uKF*«Ë —uB «Ë WOB A «  U½UO³ «

 ÊuH¹¬ nð«u¼ w  W'UF*« vKŽ W³F  WOM √ …dGŁ

اتــهـمت الـنـيـابـة الـعـامـة اجلـدة
صــفــاء عـــبــد الــفــتــاح بــضــرب
ا ادى وتعذيب حفيدتها جنة 
الى وفاة الطفلة ووسط الضجة
ـة الـتى احــدثــتــهـا تــلك اجلــر
الــبـــشــعــة والـــتي تــتـــنــافى مع
ابـسط قـواعـد االنـسـانـيـة اكـدت
صـريـة د/ منـى منـير الـنائـبـة ا
ان مجلس النواب بصدد خروج
الالئـــحــة الــتـــنــفــيـــذيــة العــادة
تــــشـــكــــيـل اجملــــلس الــــقــــومى
لالمـــومــة والـــطـــفــولـــة وزيــادة
ـواجهـة هذا الـنوع صالحيـاته 

من اجلرائم .
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اضطره الى بتر ساقها .  وامام
ـوقف اضـطر الـطـبيب بـشاعـة ا
الـى ابالغ الـــــشـــــرطـــــة والـــــتى
استـدعت اجلـدة والتى اعـترفت
انها عاقبت الطـفلة على التبول
الال ارادي بــتـسـخــ الـة حـادة
وكــيـهـا فـى امـاكن مـخــتـلـفه من
جـسـدهـا بـعـد ربـطـهـا بـاحلـبـال
ض اســـبــــوع عـــلى تـــلك ولم 
الــواقـعـة حـتى تـوفــيت الـطـفـلـة
جــنــة.   واتـهــمت اسـرة الــوالـد
جــدتــهـا مـن االم بـالــتــسـبب فى
وفــاتــهــا وهــو االمــر الــذى دفع
النائب الـعام الى حتويل اجلدة
الى احملـكــمـة اجلــنــائـيــة حـيث

تـــعـــرضت لـــتـــعـــذيب بـــشع من
جـانب اجلـده  والـتى اضـطـرت
ـــســتـــشــفى الـى نــقـــلــهـــا الى ا
وهـنــاك كــانت الــصــاعـقـه الـتى
اصـابت الـطـبـيب الـذى اكـتشف
ان الطفـلة جنـة مصابـة بجروح
من الـــدرجــة الـــثـــالــثـــة وقــروح
وتــعــفن فـى مــنــطــقــة احلــوض
والـعانـة واعضـائهـا التـناسـلية
وحــروق شـــديــدة مـــتــفـــرقه فى
الــــظـــــهــــر والــــقــــدم والـــــبــــطن
وغــرغـريـنـه فى الـقـدم الــيـسـرى
وتهـتك بـالرحم وتـوقف وظائف
الكلى نتيجة تـعرضها للتعذيب
من جــــانب جـــدتــــهـــا وهـــو مـــا

…—ULŽ vHDB  ≠  …d¼UI «

ال حـــديـث لـــلـــمـــجــــتـــمع اال عن
حــادثـة الــتـعــذيب الـبــشع الـذي
راحت ضـحــيـته طـفـلـة فى عـمـر
الزهـور  تدعى جـنة  تـقطن في
ــحـافــظـة قـريــة بـســاط الـدين 
الدقهليه  بعد تـعرضها لعملية
تـعـذيب بـشـعـة عـلـى يـد جـدتـها
والـــتى عــــاشت مــــعـــهــــا بـــعـــد
انـفــصـال والــدهــا عن والـدتــهـا
واقــــامــــتــــهـــا فـى كـــنـف اســـرة
والــــدتـــهـــا . ومــــنـــذ ان وطـــأت
الـطفـلة الـبريـئة والـتى لم تتـعد
خـمس سـنـوات واخـتـهـا امـانى
الــــتى لـم تــــتــــعـــدَ  6ســــنــــوات
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اإليــدز أكـثــر عــرضــة لإلصــابـة
بــــأمـــراض الـــقــــلب واألوعـــيـــة
الــدمـويــة والـســرطــان مـقــارنـة

بغيرهم من البشر).
ويــعـزو الـبــاحـثـون ذلك إلى أن
تبقى «مستـعمرات الـفيروس»
مــوجـودة. ولــهـذا فـمـن الـسـهل
فـهم سبب أهـمـية الـقضـاء على
الفـيروس تـمامـاً. وحتى الوقت
الـراهن كـان ذلك مـسـتـحـيالً إذ
لم يـتـوصل الـعـلـمـاء إلـى مـكان
وجـود بـقــايـا الـفــيـروسـات في

. صاب أجسام ا
بـيـد أن الـباحـثـ في اجلـامـعة
الــبـــلــجــيـــكــيــة تـــوصــلــوا إلى
اكــتـشــاف قــد يــعـيــد األمل إلى
ـصـابــ بـاإليـدز إذ ــرضى ا ا
تـوصــلـوا إلى اكــتـشــاف مـكـان
اختـباء الفـيروسات عـند تناول
ــضــادة لــلــفــيــروس. األدويــة ا
وكـــان ذلـك حـــتى هــــذا الـــوقت
. وقـــام الــبـــاحـــثــون مــجـــهـــوالً
بــــــإجــــــراء حتـــــلــــــيالت عــــــلى
الــفــيـــروســات في أجــســام 11
مــريـضــاً مــتـطــوعــاً كـانــوا قـد
تـــوقـــفـــوا عـن تـــنـــاول األدويــة
ــرض مــؤقــتــاً مـن أجل جــعل ا

يظهر عليهم مجدداً.
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ـشـكـلـة غـانـد الـبـلــجـيـكـيـة أن ا
ـنـاعي تــكـمن في أن (اجلـهــاز ا
يـبقى مـريـضاً) حـتى مع تـناول
األدويـــة (مـــا يـــجـــعل مـــرضى

ــرض لــكــنــهــا تــبــقى لــعالج ا
حاالت نادرة جتعل الـعلماء في
حـــيــــرة. وفي هــــذا الـــســــيـــاق
يــوضح الـبـاحـثـون في جـامـعـة

ـريـض إجنــلــيـزي إذ مــؤخــراً 
ــرض عــلى شُــفي تــمــامــاً من ا
الــرغم من اســتــحـالــة ذلك وفق
ـستـوى الطـبي احلالي تـطور ا
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جنح عــلــمــاء بـلــجــيــكــيـون في
التـوصل إلى اكتـشاف قـد يقود
مـستـقبالً إلـى الشـفاء الـتام من
الـفـيـروس إذ اكـتــشـفـوا مـكـان
اخـتـبـاء الـفـيـروس عـنـدمـا يـتم
ــضــادة عـالجه بــالــعــقـــاقــيــر ا
ــــنــــاعـــة لــــفــــيــــروس نــــقـص ا

البشرية.
وتـشيـر الـتقـديـرات إلى أن عدد
ـــصـــابـــ بـــفـــيــروس نـــقص ا
كـتـسبـة (اإليدز) يـبلغ ـناعـة ا ا
نـــحــو  37.9مــلـــيـــون شــخص
حــول الـعــالم وعــلى الـرغم من
أن مـــرض اإليــــدز لم يــــعـــد من
األمراض الـقاتـلة الـيوم إال أنه
ـزمنة من األمراض اخلـطيرة ا
إذ لـم تـــــــنــــــجـح الــــــعـالجــــــات
ــــــوجـــــودة فـي تـــــخــــــلـــــيص ا
ـصــابـ من هــذا الـفــيـروس. ا
ــصــابــ ســوى ولــيس أمــام ا
أمل واحـد وهو تـنـاول األدوية
طـــــيــــلـــــة حــــيـــــاتــــهـم من أجل
السـيطـرة على الـفيـروس وفقاً

ا نشرته دويتشه فيله.
وبــالـــتـــالي فـــإن خــبـــر شـــفــاء
مـريض باإليـذر ينـتشـر انتـشار
الــنــار في الـهــشـيـم في وسـائل
يـة. وهو ما حصل اإلعالم العا

5Š ÷—ú  Àb×¹ «–U

øWO LA « WH UF « VNð

ـغـنـاطـيـسـيـة وهو الـعـاصـفـة ا
إطالق الـــبالزمـــا من الـــبــقـــعــة
AR2192   .(وان) وفق موقع
بـاإلضــافـة إلى ذلك ســيـتــمـكن
سكان مختلف البلدان من رؤية
الشفق القطبي وكذلك كواجهة

أطول ليل. 
ــكـن أن تــتــســـبب هــذه كـــمــا 
ـشـاكل في االتـصـال احلـادثـة 

وانقطاع الشبكة.
سـتـكون مـدة الـعاصـفـة حوالي
ســـتـــة أيـــام. خـالل ذلك يـــجب
عـلى األشخـاص الـذين يعـانون
مـن احلـسـاســيـة االمــتـنـاع عن

بذل جهد بدني مفرط.
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قــدم الــعــلــمـــاء اســتــنــتــاجــات
مـخــيـبــة لـآلمـال بــعـد مــراقـبـة
األحــداث األخــيــرة عــلى ســطح
ـمــكن أن الــشــمس حــيث مـن ا
دة تغـرق األرض بظالم دامس 
ســـتــة أيــام بـــســبب (عـــاصــفــة

شمسية) هائلة.
وحتـــدث هـــذه الــظـــاهـــرة مــرة
واحدة كل  250سنة وستكون
في شهر ديسمبر/ كانون األول

من هذا العام. 
ــئــة ــكن أن حتــجب  90بــا و
مـن أشـعــة الــشـمس عـن كـوكب
األرض وســــــيــــــكــــــون ســــــبب
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أظـهـرت دراسـة حــديـثـة جلـامــعـة هـارفـارد
أدلـة عــلــمـيــة جــديـدة بــشــأن خـطــر تــنـاول
اللـحـوم احلـمـراء عـلى الـصـحـة ونـصـحت
بتجنب هذا النوع من اللحوم قدر اإلمكان

من أجل عمر أطول.
نـشورة في مـجلة (بي وخلصت الـدراسة ا
إم جي) البـريطـانيـة الطبـية األسـبوعـية إلى
ــكن أن تـؤدي أن عـادات تـنــاول الـلــحـوم 

بكر. وت ا إلى خطر ا
وأفادت الـدراسة بـأن زيـادة استـهالك هذه
ـعـدل نـصف حـصـة يـومـيـا يـزيد اللـحـوم 
ـوت في سن مـبـكـرة بـنـسـبـة 10في خـطـر ا

ئة بحسب سكاي نيوز. ا
ووجــدت الــدراســة أن اســتــبــدال الــلــحـوم
ــصــادر بـــروتــ أخــرى مـــثل الــدواجن
ـــكـــســـرات والـــبـــقـــولـــيـــات واألســـمـــاك وا
واخلضار قد يساعد اإلنسان على العيش

بكرة. لفترة أطول وجتنب خطر الوفاة ا
ووجـــدت الـــدراســــة أن زيـــادة اســــتـــهالك
الـلـحـوم احلـمـر يـرتـبط بـخـطـر الـوفـاة وأن
ن زادوا من اخلـــطــــر األكـــبــــر يـــتــــعـــلـق 

صنعة. استهالك اللحوم احلمراء ا
وأشـــارت الــــدراســـة إلـى أن الـــقــــلــــيل من
اللحوم احلمر واالعتماد أكثر على مصادر
البـروتـ األخـرى يـرتـبط بـانـخـفـاض خـطر

الوفاة على مدى  8 سنوات.
كمـا لفـتت الدراسـة إلى أهـميـة التـفاؤل من
أجل عمـر طويل فـالتـفاؤل ال يـحمي الـقلب
فـقـط إذ كـشــفت دراســات ســابــقــة وجـود
صـلـة مــبـاشــرة بـيــنه وبـ احلــصـول عـلى
جسد صحي إذ يكون نظاماً مناعة أقوى

ووظائف رئة أفضل.


