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{ الـــقــــدس-(أ ف ب) - الـــتـــقت
ســيــدة يــونـانــيــة األحــد أشــقـاء
يــــهــــودا كــــانت أنــــقـــــذتــــهم من
الـنـازيـ في إحـدى قـرى بـلـدهـا
ـيــة الـثـانـيـة. إبـان احلــرب الـعـا
والــتـــقت مــيـــلـــبــومـــيــني ديـــنــا
جيـانـوبـولو (92 عامـا) بـعد 75
عـــامــا عـــلى احلــادثـــة بــعـــائــلــة
مــردخــاي الــيــهــوديــة في مــركـز
احملـرقـة الـنـازيـة الـتـذكـاري (يـاد
ركز فاشيم) في القدس. ويضم ا
ـاليـ الـيـهـود نـصــبـا تـذكـاريـا 
الذين قضـوا في احملرقة الـنازية
(هـــــــولــــــــوكـــــــوسـت). وقــــــــامت
جـيـانـوبـولـو وشـقـيـقـاتهـا خالل
ـيـة الثـانيـة بإخـفاء احلرب الـعا
العائلة اليـهودية في مسجد قبل
أن تـنقـلـهم إلى مـنزلـهـا في بـلدة
فيريـا اليـونانيـة الصغـيرة حيث
. والـتـقت مـكــثـوا هـنــاك لـعـامــ
السيدة اليونانـية األحد الناجية
الــيــهـــوديــة من الــهــولــوكــوست

سـارة يــنـاي (86 عـامــا). وقـالت
ســارة الــتي بــدت مــتـأثــرة وهي
تـــمــسك بــيــد مــيـــلــبــومــيــني (ال
أسـتـطــيع وصف شـعـوري مـاذا
ــكـنــني أن أقــول? لــقـد أنــقـذوا
حياتنا). وأضافت (كنا مختبئ
في مـنـزلـهـا أنـقـذت جـميـع أفراد
أسرتي ستة أشـخاص). وأنقذت
مـيـلبـومـيـني يـوسي مـور شـقيق
سارة الـذي كان حـينـها يـبلغ من
الـعــمـر شـهـريـن. ويـوسي الـيـوم

. في السابعة والسبع
وروى يـوسي نـقال عـمـا أخـبـرته
إيـاه عـائـلـته أن أخـيه الـصـغـيـر
شمـوئيـل مرض أثـناء تـواجدهم
ـســجـد وحـاولت األخـوات في ا
الـيونـانـيـات إنقـاذه بـحـمـله ليال
ــسـتـشــفى. لـكن شــمـوئـيل إلى ا
مـات بـعد بـضـعـة أيـام. وأحـضر
كل مـن ســــارة ويــــوسي أوالدهم
وأحـفــادهم لـلــقـاء ”مـنــقـذتـهم.”
ووقف نـــحـــو 20 شـــخـــصـــا من
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النوم يزيـد من معدالت تصلب
الــشـرايــ بــنــاء عــلى نــتـائج
ــــراقـــبــــة الــــتي الــــفـــحـص وا

استمرت 3 سنوات تقريبا.
وأرجـع الـبــاحــثــون ذلك األمـر
إلـى تــــســــلـل الــــضـــــوء عــــبــــر
اجلـفـون الـتي تـقـلل من إنـتاج
يالتـون في اجلسم هرمـون ا
أثناء الـليل والتي تـتسبب في
تـــقــلــيـل ضــغط الـــدم وتــعــالج

االلتهابات.
وقال كينجي أوباياشي مؤلف
الــدراســة ”وجــدنــا ارتــبــاطًــا
واضـــحًــــا وهـــامًّــــا بـــ شـــدة
الـــضــوء في غـــرفــة الـــنــوم في
الليل وتطور تصلب الشراي

الـذي كـان مـسـتـقـلًّـا عن عـوامل
ـا في ذلك ـعــروفــة  اخلــطــر ا
الــعـمــر والــسـمــنــة والـتــدخـ
والـوضع االقـتـصـادي وارتـفاع
ضــــغـط الــــدم والـــــســــكــــري.”

ووجـــدت الـــدراســـة أيـــضــا أن
التعرض للضوء الكهربائي في
أوقات الـليل الـذي يفـترض أن
يكون وقت النوم الطبيعي هو
الــــــســـــــبـب األهم فـي حــــــدوث

اضطرابات النوم.
وشـرح البـاحثـون أن التـعرض
لــلـضــوء الــصــنـاعـي يـقــلل من
راحـة اجلـسم أثـنـاء الـلـيل عن
طـريق تــثـبــيط نـشــاط اخلاليـا
ـسـؤولة عن الـنوم الـعصـبـية ا
ـسؤولة عن وتنـشيط اخلاليا ا
الـيقـظة فـضال عن إعاقـة إفراز
ـعـروف بـاسم هـرمــون الـنـوم ا
) والـتــأثـيــر عـلى ـيالتــونــ (ا
اخلاليـا احلسـاسـة للـضوء في
الــعــ وهـو مــا يــؤدي بـدوره
إلـى اضـــــطــــــراب الـــــســــــاعـــــة
الــبــيـــولــوجــيـــة أو احلــيــويــة
للجسم والتي تـضطلع بتنظيم

أوقات النوم واالستيقاظ.

بــشـكل كـامل بــالـقـول (صـبـاح
ــكــافــحــة اخلـــيــر إخــواتــنـــا 
الـــشــغـب جــمـــاعـــة الـــشــيـــفت
(الــدوام) الــصــبــاحي) قــبل أن
يـضـعــوا لـهم أغـنـيــة (حـبـيـبي
صـبـاح اخلـيـر) لــلـفـنـان مـاجـد

ـــبــنى ــهـــنــدس. فـي أســفل ا ا
ـــتـــظـــاهــرون نـــفـــسه يـــوزع ا
بـــطــاقــات تــعـــريــفــيــة مــزورة
مـــكـــتـــوب فـي حـــقل الـــهـــويـــة
(عراقي شـريف) في إشارة إلى
أن حاملها متظاهر سلمي. لكن

من جـهة اخـرى  كشـفت دراسة
حـــديــــثـــة أن اجلــــلـــوس أمـــام
شاشات الكمبيوتر أو احملمول
أو الــتـلــفــزيـون أو غــيــرهـا من
األدوات الـــتـــقـــنــيـــة اجلـــديــدة
يــعــرض الـــعــ لإلجــهــاد مــا
يؤدي إلى إصـابتـها بـاجلفاف
وحـدوث ضــبـابــيـة في الــرؤيـة
وتشنـجات في الرقـبة والكتف
فضالً عن اخملاطر الكبيرة على
ا فيها ضمور دى الطويل  ا
ياه البيضاء بقعة الشبكـية وا

.( (إعتام عدسة الع
وصــــرح الـــدكــــتــــور جــــوشـــو
دونـــايـف أســــتـــاذ مــــســــاعـــد
بجـامعة واليـة بنسـلفانـيا بأن
اإلنــســان عـــنــدمــا يـــســتــخــدم
الشاشات اخملتـلفة فإن عينه ال
تـــطـــرف وبـــذلـك ال تـــنـــتـــشـــر
الــدمـوع عــلى سـطح الــعـ مـا

يؤدي إلى جفافها.

ادة ويريدون الدستور مادة 
تـــشـــكـــيـل (حـــكـــومـــة ســـاحـــة
الـــتــحــريــر). يـــنــادي الــبــعض
بــالــعــودة إلـى نــظــام رئــاسي
بيـنمـا يقـول آخرون إن الـعراق
يـــحـــتـــاج إلـى (ديـــكـــتـــاتـــور).

خـــلف الــســـخــريــة والـــنــكــات
اتـخذت الـتظـاهرات نـبرة أكـثر
جــــديــــة فـي األيــــام األخــــيـــرة.
فــصـــارت اجملــمــوعــات تــعــقــد
مـــنــاقــشــات حــول الــســيــاســة
ـنــاقــشـة واالقــتـصــاد وحــتى 
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العـائـلة أمـام السـيـدة اليـونانـية
ذات الـــشـــعــــر األبـــيض قـــبل أن
يـتنـاوبـوا علـى عنـاقـها. ووصف
حفيـد يوسي مـور يوسي داغان
(28 عـــامــــا) كـــيف نـــشـــأ وهـــو
يسمع القـصة التي رويت مرارا.
وقـال احلـفيـد (كـانت الـشـقـيـقات
الـيـونـانـيـات بـالـنـسـبـة لي رمـزا
ـوذجـا يـحـتذى في لـلـبطـولـة و
احلياة). وكرّم مركز (ياد فاشيم)
السيدة اليونانية وأخواتها عام
نحهن لـقب (الصاحل  1994
ـــــنح ) وهـــــو لـــــقب  بـــــ األ
ألشــخـــاص ســاعـــدوا في إنــقــاذ
ــيـة الــيـهــود خالل احلـرب الــعـا
الـثــانـيـة. ومــنح الـلــقب عـلى مـرّ
الـــــســــنــــ ألكــــثــــر من  27ألف
شخـص غيـر يـهود حـول الـعالم.
وقـتل الـنـظـام الـنـازي ب عـامي
 1939و 1945نحو ستة مالي
يهودي قضى غالبيتهم في غرف

الغاز في معسكرات النازية.
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اليـوجد وزير عـراقي في خالل سـتة عـشر عـاماً خرج
ـؤسـسـات الـتـابعـة له من مـكـتـــــــبه في بـغـداد وزار ا
في الــنـــجف أو احلـــلــة أو كــربـالء أو الــنـــاصــريــة أو
الـديـوانـيـة وســــواهـا فـضالً عن االقـضـيـة والـنـواحي
الــتي تــكـــاد تــكــون مــنـــســيــة مــطــلـــقــاً االّ في مــوسم

االنتخابات .
دن مـصيـرها احملـتوم وحـدها صـار عرفـاً أن تالقي ا
مع خـدمات مـترديـة بال رقـابة في ظل ضـياع مـجالس
احملـافـظـات في صـراعـات الـصـفـقـات ووالئم الـفـساد

والدناءة والبالدة .
ـعـدمون والـيـوم ح يـقـوم الـعـراقـيـون الغـاضـبـون وا
ؤسسـات احلكومية في جنوب سحوقون بـتعطيل ا وا
الـعراق اليـشـعـرون بـصـلة تـراحم أو مـنـفـعـة أو عالقة
من أي نــوع مــعـهــا  وبــالــتــالي فــإن وجــودهــا وعـدم
ـقـار وجـودهــا سـيّــان  في نـظــر األغـلــبـيـة . فــكـيـف 

ليشيات إذن? األحزاب وا
واطن عن قـابليـة التحمل ما يـحدث هو خروج صـبر ا
بعـد ازدياد احلمـولة التـعسفـية بشـكل مريع  فـنشهد

نتيجة ذلك االنهيارات في كل شيء .
إنّـها تراكـمات الـفساد والـسرقـات العلـنيـة والتغـطيات
الـــتي مــارســتـــهــا رمــوز األحــزاب الــديـــنــيــة لــســرّاق
بـاالصـالـة وبــالـوكـالـة لـلــمـال الـعـام نــقـداً أو نـفـطـاً أو
ابــتــزازاً أو اســـتــيــراداً أو تــصـــديــراً أو كــمــاركــاً أو

خدمات  .  
ـــتــكـــرر فـي جــمـــيع هـــذه نـــتــيــــــــــــجـــة الـــرســـوب ا
االختبارات التي مـرّ بها السياسـيون ال أستثني منهم

أحداً .
ــتــظـاهــرون من اخــطـاء فــهي لــيـست مـهــمــا ارتـكب ا
ـتــظـاهــرون قـد خــطـايــا  وكـبــائـر كــمـا ارتــكــبـتم  فــا
ا ينـبغي ح يـرون الرصاص احلي ينـفعلـون اكثـر 
يحصد ارواح زمالئهم في الـشارع  لكن ما تبريركم
كاتب الوثيـرة وحتت التبريد انتم  إذ جتلسـون وراء ا
نـعش في الـصـيف وتـرتـكبـون وتـكـتبـون تـاريـخاً من ا
الــصــفـقــات الــفــاســدة واحلـمــاقــات والــدنــاءات الـتي
أخـرجـت بـعــضــكم لــكــثـرة فــســاده من خــانــة صـنف

البشر. 
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v ∫ أيـها الـعـراقيـون األحـرار األبرار بـورِكَ يـومُكُم. Ë_«

اعلمـوا أنَّ اإلضرابَ اإليـجابيَّ  هو الـنزول إلى شوارع
وسـاحـات الـوطن اجلـمـيل  ولـيس اجلـلـوس في الـبيت .
أنتم تنـتصرون  وحـرامية احملـمية اخلـضراء  يتـعفَّنون
غلـقة اجلائفـة بوحل اخلـديعة والـسمسرة . في الغـرف ا
حـاول األوغاد مـنعـكم من الـنـزول الى ساحـات وشوارع
ـرسومـات بدفـتر بـغداد الـعزيـزة وأُخيـاتهـا الراسـخات ا
الثورة  ففـرضتم أنتم علـيهم منع الـتجوال خارج حدود
احملمية اخلضـراء  التي تعيش اآلن مرحـلة رفسة الثور

األخيرة .
¦WO½U ∫  أيها اجلنديّ والشرطيّ : «

قد يكون الشـهيد الذي قتلـتَهُ بقنبلةٍ قـذرةٍ محرّمةٍ مجرمةٍ
غادرةٍ  هـو ابنك أو أبـاك أو اختك أو أمّك أو صـديقك 
أو حــتـى أنتَ بــعـــد أن تــغـــرس أنــيـــاب الــنــدم جـــســمك

وذاكرتك .
¦W ∫ سينـاريو عاجل زبدتهُ أنَّ أمـريكا قـد تكفّر عن U¦ «

توحشة ضد العراقي  وتتعامل مع ذنوبها وفظائعها ا
ـحمـيـة بغـداد  تـعـاملـهـا مع مـناديل مـنـغـلتـهـا الـقائـمـة 
مـرحاض مـسـتعـمـلة ومـنتـهـية الـصالحـية . لـكن احذروا
من االعـيب الـقـحبـة الـكونـيـة وترامـبـهـا التـاجـر . بومـبـيو
صرّحَ اآلن : أمـريكا تـتابع الوضع عـن كثب  والتـحقيق
تـظـاهـريـن الـسـلـمـي  احلـكـومي بـشـأن الـعـنـف ضـد ا

صداقية . يفتقر الى ا
WF?Ð«d ∫ صديـقي األديب الـسـاكت حـتى اآلن  أفضل «

ـتــحـول إلى مـن صـديــقي األديب الــنـاطـق بـالــبـاطـل  وا
فرشاة قنادر  لتلميع وجوه احلرامية والقتلة .

W ∫ ايـهـا الـثوار األحـرار  ال تـقـعـوا بـهـذا الفخ ? U?)«

الغبي .  
رحّـبـوا بــكل من يــريـد أن يــتـظــاهـر مـعــكم . ال قـوة اآلن
ـقدورهـا الركـوب عـلى أكتـافكم الـشـريفـة . رحبـوا بهم
واجعلوهم موجة صغيرة مـشاركة . موجتكم الهائلة هي
العلـيا . كونوا أذكيـاء دائماً . يوم الـكنسة الـكبرى قريب
جـداً . الــعــراق اجلــمــيل يــتـحــرر . اخــرجــوا كـلــكم الى
ـنـغـلـة الــقـائـمـة حـتى االن الـشـوارع  وهـذا هـو مـقــتل ا

حمية بغداد العزيزة احلرة .
?W?ÝœU ∫ يــا عـمّـالَ ومــهـنـدسي ومــحـمّـلـي الـنـفط في ? «

ظلومة :  ة الثائرة البطلة ا البصرة الكر
اضـربـوا عن الـعـمل  وأوقـفـوا الـتـصـديـر فـوراً  وبـهـذا
الفعل اجلـبار  ستكـسرون يدَ ورقبـة القتلـة واحلرامية 
ويدَ أمريكا وبريطانيا اجملرمت اللت ما زالتا تتفرجان
عـلى سـيــحـان الـدم الــعـراقي الـطــهـور  ألنَّ شـعــارهـمـا

األبدي هو : برميل النفط أغلى من برميل الدم .
?WF?ÐU ∫   دعوهـم يغـنّون ويـرقـصون ويـدقّون األرض «

بـالـكــعـوب الـقـويــة الـراسـخــة .  دعـوا أفـعــال احلـمـاسـة
تنهض وتنمو  شعراً وغناءً ورسماً وموسيقى وهوسات
ــا يـريـد إرجـاعــكم الى لـبس . من يــفـتي بــغـيـر ذلك  إ
ظـلم  وإنْ غـطى احلـجـاب الـفـكـري ا
نــصــيــحــته  بــقــنــاع اخلـوف عــلى
سمعة الـثورة الطاهرة الـنقية . هذا
واحــد من أســالــيب تــثــبــيط الــهــمّـة

فضوحة .  ا
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صـــــبـــــاح كـل يـــــوم يـــــنـــــادي
احملـــتــجـــون عـــبـــر مـــكـــبــرات
الــصــوت من أعــلـى مــبــنى في
سـاحة الـتحـرير - جـبل احد -
عــلى قـوات الــشـرطــة اجملـهـزة

)مـالـيـفـيـسـنت: مـسـتـرس أوف
ــركــز الـــثــاني إلى إيــفل) مـن ا
ــركــز الــثــالث هــذا األســبـوع ا
مـحـقـقـا إيـرادات  12.2مـلـيون
دوالر.والـفـيلم بـطـولـة أجنلـيـنا
جولي وإيـلي فانـينج وهاريس
ديـكنـسون ومـن إخراج يـواكيم
غـامرة رونيـنج. واحـتل فيـلم ا
والـــســيـــرة الــذاتـــيــة اجلـــديــد
ـــــركــــز الـــــرابع (هـــــاريــــيـت) ا
بــإيــرادات بــلــغت  12مــلــيــون
دوالر.والـفـيـلم بطـولـة سـينـثـيا
اريـفـو وليـزلي أودوم جـونـيور

ومن إخراج كاسي ليمونز.
تحركة وتراجع فيلم الـرسوم ا
”عائـلة ادامز) “ادامز فـاميلي)
ــركـز ــركــز الـثــالـث إلى ا من ا
اخلـامس هذا األسـبوع مـحقـقا
إيـــرادات بـــلــغت  8.5مـــلـــيــون

دوالر.

{ لـوس اجنـلـوس - وكـاالت -
غـامرة تـصدر فـيلم احلـركـة وا
ـــظـــلم“ ـــصـــيـــر ا ـــدمـــر: ا ”ا
)تـــيـــرمـــيـــنـــاتـــور:دارك فـــيت)
إيــرادات الــسـيــنــمــا بـأمــريــكـا
مــطــلع األســبــوع مــحــقــقـا 29
مـلـيـون دوالر.والـفــيـلم بـطـولـة
أرنـولــد شـوارزنــيـجــر ولـيــنـدا
هــامـــيــلـــتــون ونـــتــالـــيــا رايــز
ومـاكـنـزي ديـفيـس ومن إخراج
تيم ميلر. وتراجع فيلم احلركة
ـركز ـة (اجلـوكر) من ا واجلر
ــركــز الــثــاني هــذا األول إلى ا
األســبـوع مــسـجال  14مـلــيـون
دوالر.والـفـيلـم بطـولـة خـواك
فيـنيـكس وزازي بيـتز وروبرت
دي نيـرو وفرانـسيس كـونروي

ومن إخراج تود فيلبس.
ــــغــــامـــرات وتـــراجـع فـــيــــلم ا
”مـالـيـفـيسـنت: عـاشـقـة الـشر“
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احلــويـــني بــاعــتــبــار ان ظــهــور
مـــــحــــمـــــد صالح فـى صــــور مع
عارضات االزياء تثير الفتنة ب
ـسلـم هاجـم البـعض الـشـبـاب ا
االخر مـا قاله احلـويني مـؤكدين
ان صالح اســـتـــطـــاع ان يـــكـــون
صورة صـحيـحة عن االسالم فى
بــريــطـانــيــا من خالل تــســامـحه
ــتــطــرف الــتى ونــبــذه صـــورة ا
ــســـلـــمــ بـــعــد الــتـــصـــقت بـــا
العـمليـات االرهابيـة التى نـفذها

داعش. 
كــمـــا ســاهم فـى دخــول عــدد من
جماهيـر ليفربول الى السالم فى
الـــســــيـــاق ذاته هـــاجم انـــصـــار
الـدعـوه الـسـلـفـيـة بـاالسـكـنـدرية
حا احلويني بعد انكاره عالقة
االسالم بــالــعـلــوم احلــديـثه وان

سلم فى عهد رسولنا الكر ا
تـفوقـوا فى الـعـديـد من اجملاالت
رغـم عــدم دراســـتـــهم. واعـــتـــبــر
انصـارالدعـوة السـلفـية ان حا
احلويني لم يحقق شـيئا للدعوة
االسـالمــــيــــة وانه اعــــتــــمــــد فى
شــهــرته عــلى انه جنل الــداعــيـة
االسالمـي الــبـــارز ابي اســـحــاق

احلويني.
وقال ابـراهيـم عيـاد احد اعـضاء
الـــــدعـــــوة ان مـــــا قــــــاله حـــــا
احلـويـني يـعـطي انـطـبـاع ان مـا
صادفة حققته الصحـابة جاء با

وليس بالعلم.
واضـاف الـداعيـة الـسـلـفي خـالد
رحـــيم ان مــا قـــاله احلـــويــني ال
ت لـــلــحـــقـــيـــقــة بـــصـــلــة وان
اسـتـشـهـاده بـاالنـتـصارات الـتى

الشعراوي ان ما قالته االعالمية
 الشـابة أسـما شـريف منـير يـعد
جتـــــــــاوزاً فـى حـق الـــــــــشـــــــــيخ
الـــشـــعـــراوي مـــؤكـــدا ان االمــام
الراحل ليس بـحاجة لـلدفاع عنه
النّ سمعته تـشفع له وان اتهامه
بــــالــــتـــــطــــرف ال اســـــاس له من
الصحـة النه كان رمـزا للسـماحة
والـوســـــطـيـة ودخـل فى مـعـارك
ــتـــطـــــــــرفـــ كــمـــا كــانت مـع ا
تـربـطه صـداقة بـالـبـابـا اشـنوده
واعتـبر عـدد من عـلمـاء الدين ان
الهـجوم عـلى الشـيخ الشـعراوي
يــنــدرج فى مــخــطط مـن الــتــيـار
الــعــلــمــاني حملــو هــويــة مــصــر
االسالمـيــة وتـنـفـيــذا خملـطـطـات
االعـــداء بــالــهــجـــوم عــلى رمــوز

االسالم.

حــــــــــقــقــهــا خــالــد بن الــولــيــد
لـيـست فى مـحـلـهـا الن خـالـد بن
الولـيد يـعد مـوسوعـة علـمية فى
الــعــلــوم الــعــســكــريـة وانـه كـان
بـــارعـــا فى الـــتـــخـــطـــيط وادارة

عارك. ا
من نـاحـيـة اخـرى اثـارت أسـمـاء
صري شريف منير ابنة الفنان ا
شـريف مـنـيـر جـدال واسـعـا بـعـد
انـتــقـادهــا المـام الـدعــاه الـشـيخ
الـشـعـراوي واتـهـامه بـالـتـطرف
فــفـي الــوقت الـــذي ايــد عــدد من
الـفنـانـ مـا قالـته أسـمـا شريف
باعـتبار الـشعـراوي ليس مـنزهاً
عن النـقد النه لـيس من االنبـياء
هـاجـمـهـا عـلـمـاء الـدين والـدعـاه
وفى اول رد فعل قـال محمـد عبد
الرحيم الشـعراوي حفـيد الشيخ
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انـتـقـادات جنـل احلـويـني لـنـجم
الــــكـــرة مـــحــــمـــد صالح حتـــدث
انـقـسام داخـل الدعـوة الـسـلـفـية
وابـنـة شـريـف مـنـيـر تـثـيـر جـدال
واسعا بعـد انتقادهـا للشعراوي
احـــدثت انـــتــــقـــادات الـــداعـــيـــة
الــســلــفي حــا احلــويــني جنل
الــداعــيـــة الــســلــفي الــبــارز ابي
اسـحــاق احلـويـني لــنـجم الـكـرة
ـــصـــري واحملـــتــرف فـى نــادي ا
ليفربول بـعد ظهوره فى عدد من
الـــصـــور مع عـــارضـــات االزيـــاء
واعـــتـــبـــاره ان ذلـك يـــعـــد قــدوة
ـسـلم انـقسـاما سـيئـة لـلشـباب ا
حــادا داخل الــدعـوة الــســلـفــيـة
فــفـى الــوقت الـــذي ايــد عــدد من
شـبــاب الـسـلــفـيـة مــا قـاله حـا
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أطــلـق بــاحـــثـــون يــابـــانـــيــون
حتــذيــرا شــديــد الــلـهــجــة من
عادة بسيطة يفعلها الكثير من
الـنــاس أثـنـاء نـومـهم من دون
أن يـدروا أنـهـا قـد تـتـسـبب في
وفـــاتــهم. ونــشـــرت صــحــيــفــة
”الــديـلـي مـيل ”الـبــريــطــانــيـة
تـــقـــريـــرا حـــول كـــيـف أن تــرك
الـبـعض ضـوء الـغـرفـة مـضاءة
أو تـرك إضــاءة خـفــيـفــة أثـنـاء
كن أن يكون سببا في النوم 
وفاتـهم. وأوضح البـاحثون أن
تـرك مـسـتـويات مـنـخـفـضة في
الـضــوء تـتــسـرب أو مــوجـودة
داخل غــرفــة الــنــوم يــزيــد من
فــــرص اإلصـــابــــة بـــاألمـــراض
الـقـلـبـية والـسـكـتات الـدمـاغـية

ختلف أنواعها.
وأظـهــرت الـدراسـة أن الـتـلـوث
الضوئي الذي حتظى به غرفة

وأوصى بأن االستخدام األمثل
لتلك الشاشات ينبغي أن يكون
عـلى بــعـد ذراع تـقــريـبـاً مــنـهـا
وفي نـــفس مـــســـتــوى الـــعــ

إضـــافــة إلى تـــقــلـــيل اإلضــاءة

الـنـاجتـة عـنــهـا. يـذكـر أن هـذه
الـــدراســة أجـــريت عــلى 7160
فـــــرداً بـــالــــغـــاً ووجـــد أن 60
ئـة منهم يـقضون على األقل با
ست ســاعـات أمـام الــشـاشـات

ـئـــــــــة يـقـضـون أكـثـر و28 بـا
من عشـر ساعـات كمـا وجد أن
ــئــة مــنـهـم أشـاروا إلى 70 بـا
وجود شـعور بـعدم الـراحة في
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