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ـوجـات الـبـشـريـة الـغـاضـبة مع ا ضـخّـوا في الـعـراق مـوخـراً
مـصطلح ضبط النفس وحتول من أصله في التعقل واحلكمة
باشر والـتروي واحلِلم ليـكون رديفاً لـلمذلّة والـقبول بالقـتل ا
سؤولـ وفقدان ـوت البطيء والـنزوح والـتشريـد وفسـاد ا وا

أبسط مقومات احلياة البشرية.
اجلـميع علـناً أو تلـميحـاً يريد من جـهة واحدة في الـبلد ضبط
الـــنـــفس تـــلك اجلـــهــة هي الـــشـــعب كـــله الـــذي ظل يـــضــبط
ويــزيـد في ضـبط نــفـسه يـومــاً بـعـد يـوم فــيـسـكت عن نـفـسه
فرط بـحقوق العراق ألجل الوفاء الـسارق والقاتل واخلائن وا

لعهده في ضبط النفس.
ثمّ يــزيـد من ضــبط نـفــسه فــيـذهب الى صــنـاديق االقــتـراع
ويـنـتــخب أولـئك جــمـيــعـاً لـكي يــظـهــر أنه وطـني ويــحب بـلـده
ويـتمـتع صـدقاً قـوالً وعـمالً بضـبط الـنفس عـلى أمل أن يـجد

غداً أفضل.
وبـقي الـعراقـي يضـبط نـفـسه وهـناك مَن كـان واليـزال يـتربّع
عـلى العرش خارج بلده ويتحكم في بيع دمه بأرخص األثمان
ـا يـقـولون في أسـواق سـوريـا والـيمـن وهو مـتـمـسك ومـردد 
ـغـلف عـفـنـهـا حـرفـيـاً وضـابط نـفـسه ألجـل تـلك الـشـعـارات ا

زور.  بالتقديس ا
وبـعـد ذلك تــأتي احلـكـومـة فـي إثـر احلـكـومـة واخلــطـيب تـلـو
تعبد الذي اخلـطيب والعراقي هو نفسه ذلك اجلائع الـفقير ا
عـليه دائمـاً ضبط النـفس حتى يظـهرون له نتـائج مغايـرة للتي

سبقتها. 
وحـ يـكـون احلـال أسـوأ من سـابـقه يـطـالـبـوه بـعـدم اجلزع
والـصبـر لـثقـل التـركـة وإظهـار ضـبط النـفس بـرغم ما يـكـابد

ويتوجّع. 
ـفـرّطــون بـحـقــوق الـبـشـر الـفــاسـدون وا ثمّ يـأتي مــرة أخـرى
واحلـجـر ويــدوسـون عـلى رأس الـعــراقي وهـو يـتــطـلع الـيـهم
ـاذا يـجب أن ضـابـطـاً نـفـسه بـعـيـون تـقـطـر دمـاً متـسـائالً: 
يـكـون قـدره أن يـقــتـلـوه ويـشـردوه ويـجــوعـوه لـيـعـيش أولـئك
احملـاطون بـالهـاالت الفـارغة أحـسن حيـاة وينـعمـون بالـثروات

الوطنية كأنها من مواريث أبائهم. 
بـعد ذلك يـظل الشـعار الـذي يجب أن يـقرأ كلّ حـ على ذلك

رأس العراقي هو ضبط النفس.
حـتى ح يـغضب الـعراقي مـطالـباً بـحق واحد من حـقوق ما
بـعد القـتل وليس حقّاً من حـقوق احليـاة ويريد مـعرفة الذين
قـنـصوا ابـنه وأخـاه ووالده في شـوارع بـغداد يـأتـيه اجلواب

جاهزاً سريعاً: عليك بضبط النفس.
فـيـالـهــا من نـفس تـلك نــفس الـعـراقي الــتي يـراد لـهـا إدمـان

الضبط بعد الضبط في حياتها وموتها.

جاء التقرير احلكومي ليبد احلكومة العراقية كما هو متوقع
ــتـظـاهـرين الــعـزل في تـظـاهـرات من اي مـسـؤولــيـة عن قـتل ا
االسـبوع االول من شهـر اكتوبـر تشرين االول احلـالي. القيت
يداني ـسؤولية برمـتها على الـقادة العسكـري واالمنيـ ا ا
و جـرت الـتـوصـيـة بـاعـفـائـهم من مـنـاصـبـهم بـسـبب فـقـدانـهم
لـلــقـيــادة والـســيـطــرة. اي ان الـتــقـريــر لم يــوجه لـهم االتــهـام
دنـي الـعزل بل اتـهامات بـارتكـاب جرائم قـتل للـمتـظاهـرين ا
بفقدان السيطرة على وحداتهم. وهذا يفتح الباب على تساؤل
اسـاسي فهل يـوجه الـتقـريـر االتهـام لـلقـوات االمنـيـة بارتـكاب
جـرائم ام يوجه اللـوم بالتـقصيـر لقادتـها لعدم قـيامهم بـالقمع

بطريقة فاعلة ? 
كـشف الـتـقريـر مـا كـتـبنـاه في مـقـال سـابق في ان الـقنص لم
ـتظاهـرين العـزل فقد اثـبت قيام يـكن الطريـقة الـوحيدة لـقتل ا
قـوات االمن باطالق الـنار مـباشـرة وثبت ان مـعظم االصـابات
كـانت في مـنـاطق صـدورهم ورؤوسـهم اي ان مـن اطلـق الـنار
كـان ينـوي القـتل. لكن الـتقـرير يـدعي بان احلـكومة لـم تصدر
االوامـر للقوات االمنية باطالق النار الذي بدأ منذ اليوم االول
لـلتـظاهـرات في سـاحة الـتحـرير في اجـواء اوحت بان الـقوات
ميت.  االمنية كانت معبأة اصال ومستعدة الستخدام القمع ا
يـخلو التقرير من اي اشارة اليران وحلفائها ودورهم في قمع
الــتـظـاهـرات عــلـمـا بـان تـقــاريـر صـحـفــيـة كـتـبـهــا صـحـفـيـون
ــيـة اشــارت الى مـحــتــرفــون يــعــمــلـون فـي وســائل اعالم عــا
وجـود قـيـادة ايـرانيـة لـعـمـلـيـات الـقـمع. كـمـا واوردت  تـقـارير
تحالفة يليشيات العراقية ا اخـرى تفاصيل عن قيام مقاتلي ا
مع ايـران في اعمـال الـقمع والـقنص.  مـن غيـر فهم وتـوضيح
لـكل تفاصـيل الدور االيراني ودور حلـفاء ايران الـعراقي في
الـقـمـع فـان اي تـقـريــر او اي روايـة لالحـداث تــبـقى قـاصـرة.
لـديـنا  روايـات من خـارج الـتقـريـر ادلى بـها حـلـفـاء ايران في
الـعراق وقـد كـان اوضحـهم االم الـعـام لعـصائب اهل احلق
ـيـليـشيـات واقـواها واكـثرهـا تنـظـيمـا اذ اتهم وهي من اكـبر ا
شـركة بالكووتر االمنيـة االمريكية سيئـة الصيت بانها هي من
قـامت باعمال القنص.  تقرير الـلجنة ال يقدم اي معلومات من

هذا القبيل وال يوجه اي اتهام الي قوة خارجية. 
كـانت هنـاك انـتقـادات كـثيـرة لـلـطريـقـة التي شـكـلت بهـا جلـنة
الـتـحــقـيق. فـقــد كـان تـشــكـيل جلــنـة من احلـكــومـة الـعــراقـيـة
لـلتحقيق فـي ادائها مشكـلة  ذاتها النه يـضع اخلصم حكما .
ـثل وجـهـة الـنـظر لـذلك فـيـجب الـنـظـر الى الـتـقـريـر عـلى انه 
ـثـل حـكـمــا من جلـنـة مــخـولـة ــوضـوع وال  احلـكـومــيـة عن ا
بـاصــدار االحـكــام . سـادت الــتـوقــعـات ايــضـا بــان الـتــقـريـر
سـيتأخر وبان عملية تشكـيل اللجنة هي اجراء معروف تتخذه
احلـكـومـات لـقـتل الـقـضـايـا وتــمـيـيـعـهـا ولـكـسب الـوقت. لـكن
الـضغط الـشـعبي واالحـراج الذي تـمـر به االوساط احلـكومـية
ادى الى صـدور تـقـريـر الـلـجـنـة في وقت قـصـيـر نـسـبـيا لـكن
االهم انه لم يـكن مرضـيا لـلمـتظـاهرين ومـؤيديـهم . امـا القول
بـان التـقريـر سيـحال الى الـقضـاء للـنظـر به فطـريقه مـعروف.
فـالـتــقـريـر ال يـصــلح ابـدا لــيـشـكل اسس اتــهـام لـلــمـتـورطـ
ــدنـيـ بل يــشـكل دفـاعــا بـائـسـا ـتـظــاهـرين ا بـجـرائم قــتل ا
لـلحكـومة والسـلطات عن اعـمال القمـع التي قامت بـها. يعرف
الـعراقـيـون تـمامـا ان احـتمـاالت بـنـاء قضـايـا جنـائـيـة من قبل
تـورطـ ضـعـيف جدا ـثل الـشـعب ضـد ا جـهـاز ادعاء عـام 
لـذلك فــان احـالــة تـقــريـر الـلــجـنــة الى الـقــضـاء لن يــقـود الى

محاسبة. 
كـان من الــواجب ان يـجـرى حتـقــيق في االنـتـهــاكـات والـقـمع
الـوحشي الـذي مارسـته الـسلـطات الـعـراقيـة ضد الـتظـاهرات
لـكنه كان يجب ان يكون مـستقال. اما في ظل الدعم االمريكي
والـدولي للـحـكـومة الـعـراقيـة فال يـنتـظـر ان يجـرى اي حتـقيق
دولي او عـراقي مستقل فـي القضية
لـكن هـذا ال يـعني ان عـلى احلـكـومة
الـعراقـيـة ان تطـمئن فـهي في الواقع
تــعــيش ازمــة شــرعــيــة كــبــرى بــعــد
ـتظاهرين العزل وهذا قـيامها بقتل ا

امر لن ينهيه تقرير جلنتها.
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جانبـية وعمـلية زراعـة الشعر
التي تؤدي لنتائج متباينة.

رتفعة لعالجات وتُعد التكلفة ا
الــصــلع مــشــكــلــة لــلــعـديــد من
الــنـاس إذ إن عــمـلــيـات زراعـة
الـشــعــر تــكـلـف حـوالي  9آالف
دوالر وتـــــعـــــمل عـــــلـى إعــــادة
ـوجــود فـقط تـوزيع الــشـعــر ا
األمر الذي قـد يؤدي إلى نتائج

مخيبة لآلمال.
وبـدأ مديـر بنك الـشـعر اجلـديد
الـدكــتـور بــسـام فـارجــو جـمع
عـيــنـات من شــعـر الــرجـال في
عــمــلــيــة تـــســتــخــدم تــخــديــرًا
مــوضــعـيًــا جلـمع  100شــعـرة

خالل  30دقيقة.
وتُــجــمـــد الــعــيــنــات في درجــة
حرارة تـبلغ  180حتت الصـفر
في الـبنك حـتى تـظهـر عالمات
الصلع لـيتم استـخدام اخلاليا
ـسـمـاة (احلـليـمـات اجلـلـدية) ا
ـسـتـخـرجـة من جـذور الـشـعر ا
في اسـتـنـساخ اخلاليـا الـشـابة
في اخملتـبر وزراعتـها في فروة

الرأس لعالج الصلع.
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شــهــدت مـــديــنــة مــانـــشــســتــر
البريطانـية أمس االول افتتاح
أول بــنك لــلــشــعــر في الــعــالم
يـهـدف لـتـجمـيـد خـاليـا الـشـعر
وإعــــادة زراعــــتــــهــــا في حــــال

اإلصابة بالصلع.
ويــتــقــاضى بــنـك (هــيــركــلـون)
للـشـعر األول من نـوعه حوالي
آالف دوالر مــقـــابل جتـــمــيــد 3
عــــيـــنـــة من شــــعـــر الـــرجل في
شبابه ليتم استخدامها لعالج
الـصـلع بعـد الـتـقدم في الـعـمر

بحسب سبوتنيك.
ووفـقًـا لــصـحـيـفــة (ديـلي مـيل)
البـريطانـية يسـتنسخ اخملـتبر
خاليــا الــشــعــر اجملــمــدة عــنــد
احلــاجــة قـبل زرعــهــا في فـروة
ـصـاب بـالـصلع رأس مـالـكـها ا

إلعادة شعره إلى شبابه.
ويُــعــاني حــوالي  6.5مــلــيــون
رجل من الـصـلع فـي بـريـطـانـيا
وحــــدهـــــا حــــيثُ تــــقــــتــــصــــر
الـعالجـات حالـيًـا عـلى األدوية
ـكن أن يـكــون لـهـا آثـار الــتي 
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كـشـفت خــبـيــرة الـتـغــذيـة األســتـرالـيــة سـيـوزي
بـــاريل أن وجــبـــة الــفــطـــور الــتي تـــســاعــد في
إنـقاص الوزن يجب أن تكـون غنية بالـبروتينات.
وأضـافت اخلـبيـرة أن الـبروتـيـنـات تسـاعـد على
ـــســتـــويـــات الــســـكــر فـي الــدم في الـــتــحـــكم 
الـصـبـاح واخلـيــار األفـضل هـو تـنـاول الـبـيض
دخن اخملـفوق مع اخلـضـار وسمك الـسـلمـون ا
واألفـوكادو وخـبـز احلبـوب الـكامـلـة بحـسب ما
نـقـلتـه صحـيـفـة (روسـيـسكـايـا غـازيـتـا). وبرأي
ــفــيـــد إضــافــة األطـــعــمــة الـــغــنــيــة بــاريـل من ا
بـاأللـيـاف مـثل الـنـخــالـة لـوجـبـة الـفـطـور كـمـا
اء يـجب شـرب مـا ب  300إلى  500 مـلل مـن ا
قـــبل الــفــطـــور والــشــاي األخــضـــر هــو أفــضل

اختيار للفطور.
وعـليك التخلي عن شرب القهوة مع احلليب ألنه
يـزيـد مـن الـسـعــرات احلـراريـة لـلــمـشـروب. في
سـيـاق مــتـصل وجـد الــعـلـمـاء األمــريـكـيـون أن
كسرات االسـتهالك اليومي لكميـة صغيرة من ا

كن أن تقلل من خطر السمنة. من أي نوع 
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ساعـات قـبل إعادة شـحنـها 10
بالكامل في  5ساعات.

وتتوفر اخلوذة الذكية اجلديدة
الـتـي يـبـلـغ وزنـهـا  580غـرامـاً
بــــــــــــاألســــــــــــود أو األبــــــــــــيـض

وبنحــــــــــو  250دوالراً.
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كن تـشغـيل وظيـفة الفـرامل. و
تغييـر االجتاه بوحدة حتكم عن
ـقود أو عـبر بـعد تـثبـيـتهـا في ا
تطـبيق  Lumosعلى آيـفون أو

أبل ووتش.
وتــــمــــتــــاز بــــطــــاريــــة اخلــــوذة
ـا يتراوح ب  4إلى بتشغـيلها 
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أطلقت شركة أبل اخلوذة الذكية
Lumos Matrix  لـــــقــــائــــدي
الـدراجـات الــهـوائـيـة والـقـابـلـة

للتحكم فيها بهواتف آيفون.
وأوضـحت الـشـركـة أن خـوذتـها
LED اجلديـدة مجـهزة بـشاشة
في اخلــلــفــيـــة بــدرجــة ســطــوع
لـومن والـتي تـعـمل مـثل 1000
مــصــبــاح إضــاءة خــلــفي كــمــا
ـاطـا قـابـلـة ـكن أن تــعـرض أ
لـلـتــخـصـيص لـتـحـسـ الـرؤيـة
على الطريق في الظالم وإشارة
لــتــغـيــيــر االجتـاه أو مــصــبـاح
حتـذيـر أوتومـاتـيـكي مـثل ضوء

نــتـائـج فــحـوصــات أجــريت عــلى
امـرأة حـامل  تــقـســيـمـهن 187
إلى ثـالث مــــجــــمــــوعــــات األولى
حلـوامل يـتـمـتـعن بـصـحـة جـيدة
والـثــانــيـة لــســيـدات يــعــانـ من
ضغـوط نفـسيـة والثـالثـة يعـان
من ارتـفـاع ضغـط الـدم ومشـكالت

جسدية أخرى. 
عروف في العـادة أن نسبة ومن ا
إجنــاب الــذكــور لإلنــاث هي 105
إلى  100لكن الذكـور أكثـر عرضة
للمشـكالت التي تتـعرض لها األم
وقـد وجـدت الــدراسـة أن الــنـسـاء
ـصـابـات بـالـضــغـوط الـنـفـسـيـة ا
ينج ذكـرين لكل ثالث إناث أما
اإلجــهــاد الـــبــدني فـــيــعــني والدة
أربعـة ذكـور لـكل تـسع والدات من

اإلناث.
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تـتـعـرض لـها الـسـيـدات احلـوامل
ومدى تـأثـيـر هـذه الـضـغـوط على
األجـنـة الـذكـور مـقـارنـة بـاإلنـاث

وفقا لقناة احلرة.
واسـتــنـدت نـتــائج الـدراســة عـلى

رأة واجلسدي الذي تـتعرض له ا
احلــامل يــقـــلل من فــرص إجنــاب
أطفـال ذكـور ويزيـد فـرص الوالدة
نشورة بكرة. وتشيـر الدراسة ا ا
ــــشــــكالت الــــتي حــــديــــثــــا إلى ا
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وجــدت دراســـة طـــبـــيــة حـــديـــثــة
أجــريت في جــامــعــة كــولــومــبــيـا
ومــســتــشــفى بــريــســتــبــتــريــان–
نــيــويـورك أن الــضــغـط الـنــفــسي
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