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نقـلت وكـاالت األنـبـاء عن مـرافق لـنـائب الـرئـيس االمـريكي
مــايك بــنس قــوله أنّ ســبــبــاً أمــنـيــاً حــال دون زيــارته الى
بـغـداد إذ اكـتــفى بـالـتـوجّـه إلى أربـيل بـعـد لــقـائه الـقـوات

األمريكية في قاعدة ع األسد باألنبار .
صحيح هو انّ هذا التعليق غير رسـمي لكنّنا سمعنا مثله
عنـدما زار في نـهـاية الـعام 2018 الرئـيس تـرامب القـاعدة

ذاتها ولم يزر بغداد .
ـوال اليران ليس واضحـاً ماهـو اخلطر االمـني  خارج ا
الذين تـرى فـيهـم واشنـطن خـطراً دائـم التـهـديد لـهـا . لكن
الـزائر االمـريـكي سـيـكـون في ضـيـافة احلـكـومـة الـعـراقـية
الـتي لهـا جـيش وشـرطـة وأمن وبـإمـكـانهـا تـوفـيـر احلـمـاية
نطقة اخلضراء ح تهبط الطائرة بالضيف هناك. داخل ا
هل تـشــعـر واشــنـطن أن احلــكـومــة ال تـسـتــطـيع أن تــمـنع
اخلطـر االمني عن رئـيسـهـا أو نائـبه في بغـداد ?  في ح
تـسـتـطــيع ان تـفـعل ذلك أربــيل أو االنـبـار الـتي تــقع فـيـهـا

القاعدة العسكرية ?
كن أن تـتـولى الـقـوات االمريـكـيـة الـتي تنـفـذ واجـبات أال 
نـطـقة أمنـيـة عـدة بالـبـلـد  وحتمي سـفـارتـها الـكـبـيرة فـي ا
ــسـؤول اخلــضــراء أن تـتــولـى تـوفــيــر احلــمــايــة لــزيــارة ا

االمريكي ساعت أو ربّما أقل ?
هل جتـد واشــنـطـن الـتــبـريــر االمـني أقـل كـلــفـة من الــبـوح
صراحة بعدم رضاها على احلكومة العراقية وعدم رغبتها

في زيارتها في مقر حكمها?
هل كـانـت االدارة االمـريــكـيــة حــريـصــة كل احلــرص عـلى
اظهار احليادية مثالً  وخشيت أن تُحسب الزيارة لصالح
ــتـفــجـر بــ الـشـعب طـرف ضــد طـرف آخـر فـي الـنـزاع ا

العراقي من جهة وحكومته واالحزاب من جهة أخرى ?
 في كلّ األحـوال كـانت ثـمـة رســائل مـهـمـة من واشـنـطن
لكن يـبدو أنّ أحـداً غيـر معـني بتـحليـلهـا  في ظل سـياسة

) في العراق . حكم (البقّال

(1)
حـمـلـتـني عـربــة تُـكـتك إلى سـاحـة الـتــحـريـر في يـوم الـثـامن
والعشرين من شهـر تشرين األول بعد أنْ هـبطتُ من مركبة
أقاربـي الفـارهـة في سـاحـة الـنصـر عـنـد الـضـحى كـنتُ قد
وصـلتُ إلى بـغـداد قـبل يـومـ من بـاريس أعـمل طـبـيبـة في
أحد مشـافي مديـنة فـرساي منـذُ عام واحـد وجدتُ صـعوبة
ـشـفى وبـعـد ـدة شـهـر من مـديـر ا بـاحلـصـول عـلى إجـازة 
مـداوالت أقـنــعـتهُ بــضـرورة ســفـري إلى الـعــراق وافق عـلى
خذتُ قـرار الـسفـر لـلمـشـاركـة في انتـفـاضة مضض لـقـد اتـَّ
تشـرين وهـا أنـا اآلن أجـلس في خيـمـة حتت نـصب احلـرية
بصـحـبـة زمـيالت في مـهنـة الـطب لم تـسـنح فـرصة لـلـتـعرُّف
ـصابـ كان مـعظـمهم علـيهنَّ بـعد بـسبب زحـام اخلـيمـة با
يعاني من حرقة في عينيه وصعوبة في التنفس وهي حاالت
من ضمن اختصـاصي الذي درسته في كلـيَّة الطب الحظتُ
شروب الغازي (الببسي) في استخدام زميالتي للخميرة وا
ـتـظـاهـرين مـعـظـمـهم في ريـعـان الـشـبـاب مـعـاجلـة أولـئك ا
وهـنــاك صـبــيـة صــغـار بــيـنـهـم غـيــر أنَّ وجـودهم في داخل
اخليمة ال يـجدي نفعاً إذْ ال بـدَّ من نقلهم إلـى الهواء الطلق
لكـن فضـاء سـاحـة الـتحـريـر كـان مـلـوَّثاً بـالـغـازات والـدخان
الـكـثــيف ولم يـكن أمــامـنـا ســوى عالجـهم في داخـل خـيـمـة
صغـيـرة ال تـتـسع ألعـدادهم الـهـائلـة وفي خـضم انـشـغـالـنا
ـتظـاهـرين وصل إلى اخلـيمـة فتىً ال يـتـجاوز عـمره بعالج ا
الرابـعـة عشـر ربـيعـاً كان يـسـعل بشـدَّة والـلعـاب يـسيلُ من
فمه والـدمع يـنـهـمـرُ من عيـنـيه طـلـبتُ مـنهُ اجلـلوس في ركن
سـتـني احلـيـرة فال اخلـيـمـة وقـد اجـتـاحـني االرتــبـاك وتـلـبـَّ
أعرف من أين أبـدأ في عالجه? إذْ كانتْ يـده اليـمنى مـلفـوفة
بـضــمــاد وكــذلك سـاقـه الـيــســرى والــدم يـرشحُ مـن مـوضع

اإلصابت وإذا بهِ يقول بهدوء كمن ينصحني:
-دكـتـورة ال عـلــيك بـالـدم الـنــازف أريـد عـلـبـة خــمـيـرة حـتى

أشطف وجهي.
نـشـرتُ مــزيج اخلـمـيــرة عـلى وجــهه احلـنـطـي وأنـا أتـفـادى
ــسـيل لــلـدمـوع الـدمع الــذي جتـمَّع في عــيـنيَّ كــأنَّ الـغـاز ا
أصـابـنـي مـعهُ حــ اسـتـكــانَ بـعــد دقـائق نـظــر إلى وجـهي

عان الدمع في عيني سألني مرتاباً: ويبدو أنَّه ال حظ 
-أنتِ بحاجة إلى العالج أيضاً 

هبَّ فجـأةً وانـتشـل علـبـة ببـسي من حـاويـة في باب اخلـيـمة
ونــشــر الــســائـل الــغــازي عــلى وجـــهي وسط ذهــولي حــ

استرجعتُ أنفاسي قلتُ بخجل:
-أشكرك سأستبدل ضمادك اآلن أنت تنزف..

كانـت إصابـة يـده الـيـمنى بـلـيـغـة وبحـاجـة إلى مـعـاجلـة على
وجه السرعـة انهمـكتُ بخيـاطة جرحه الـعميق بـدون تخدير
في حـ كـان الـفـتـى صـامـتـاً ويـدّخنُ بــشـراهـة كـأنَّ الـغُـرز
ـعاجلـة جرح التـسع التي وضـعتـها ال تـعـنيه; وحـ انتـقلتُ 
ساقه اليسـرى رنَّ هاتفهُ اجلـوَّال بنغمـة موطني.. فـاحتشدَ
الدمع في عيـنيَّ مرَّة أخرى ردَّ عـلى النداء بـقسم غلـيظ بعد

تصل: أنْ استمعَ برهةً إلى ا
-وحق أم الــبـنــ أنــا بــخــيـر وأتــنــاول الــغـداء حتـت نـصب

احلريَّة اآلن..
غمـزَ لي بطـرف عيـنه الـيمـنى مع ابتـسامـة خـفيـفة طـفتْ على

تعب ثمَّ عاد يتكلَّم بثقة: وجهه ا
نزل حتى أجد وطني -لنْ أرجع إلى ا

أغلـق الهـاتف وأطـلق حـسـرة متـقـطّـعـة استـبـدَّ بي الـفـضول
ألسألهُ:

تصل? -من كان ا
أجابَ بنبرة جريحة:

-أمي
-هل أنت طالب مدرسة?

-ال سائق تُكتك
خفقَ قـلـبي مـثل طـائر مـخـتـنق بـالدخـان وأنـا أضع ضـماداً
جـديــداً عـلى جــرح سـاقه الــيـســرى حـ أكــمـلت إســعـافه

نهض مثل قط برّي ليغادر اخليمة سألتهُ برفق:
-أين عربة التكتك?

نظر بانكسار نحوي وقال بصعوبة:
-احترقتْ على جسر اجلمهورية

ثمَّ أزاح بـيـدهِ دمــعـةً ثـقـيــلـةً انـزلـقتْ
على وجهه وغاب عن أنظاري.
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ـــانـــيــة حــذرت اجلـــمـــعـــيــة األ
لـلـســكـري من خـطــر انـخـفـاض
مـســتـوى الــسـكــر بـالــدم أثـنـاء
الــــقــــيــــادة; حــــيث يــــتــــســــبب
انـخـفـاض مـسـتـوى الـسـكر في
ضــعف االنـــتـــبــاه والـــتــركـــيــز
وتـدهــور الـقــدرة عـلى الــرؤيـة
ومن ثـم يـــرتـــفع خـــطـــر وقـــوع

حادث.
ولـتـجـنب هـذا اخلــطـر يـتـعـ
عـلى مــرضى الــســكـري قــيـاس
نـسـبة الـسكـر بـالدم قـبل قـيادة
الــســيـــارة مع مــراعــاة تــكــرار
الـــقــــيـــاس كل  3ســــاعـــات في

رحالت القيادة الطويلة.
ــهم أيـــضــا اصــطــحــاب ومن ا
كــــربــــوهــــيـــدرات مــــنــــاســــبـــة
كـاجلـلـوكـوز أو عـصـيـر فـاكـهـة
واجـهة انـخفـاض السـكر على

وجه السرعة.
مـن جــــهــــة اخـــرى  اكــــتــــشف
بــاحــثــون في جــامــعــة (نــورث
إيــسـتــرن) األمـريــكــيـة مــضـادا
حـيـويـا طـبـيــعـيـا مـخـتـبـئـا في
دودة طـفـيلـيـة صـغيـرة تـعيش
فـي الـــــــتــــــربـــــــة.. وأثـــــــبـــــــتت
االخـتـبـارات الـتي أجـريت عـلى
الفئران أن هذا االكتشاف واعد

حتى اآلن.
ـشــاركـون في وقـال الــعـلــمـاء ا
الـدراســة (إنه عـلى مـدى عـقـود
مـن الــزمـن كــان لـــديـــنــا الـــيــد
الـعـلـيـا عـلى الـبـكـتيـريـا حـيث
قــــمـــنــــا بـــإزالــــة الـــعــــديـــد من
اإلصـابات بـسـهولـة إلى حـد ما
ضادات احليوية.. باستخدام ا

كثف أدى إلى لكن االستخدام ا
ســبــاق تـــســلح بـــيــنـــنــا وبــ
البكتيريا). وأضافوا أن تطوير
عـقـاقــيـر جـديـدة يـتــطـلب وقـتًـا
وعــمــلــيـــة كــثــيــفــة الــتــكــلــفــة
ـقـاومـة والـبـكـتـيـريـا تـتـطـور 
ـكـنــنـا مـواكـبـته.. ـا  أسـرع 
هـــنــــاك اآلن (سالالت خــــارقـــة)
عـروفة تـقاوم جـميع األدويـة ا
حـيث يـزداد الـوضع سـوءًا إلى
درجة أن تقريرًا حديثًا حذر من
أن احلـشرات اخلـارقـة قد تـقتل
مـــــــــا يــــــــــصـل إلى  10مالي
شــخص سـنــويًــا بـحــلــول عـام
ـــــا يـــــعــــيـــــدنـــــا إلى  2050 

ظلمة للطب). (العصور ا
وقال الدكتـور كيم لويس مدير
مـــركــــز اكـــتـــشــــاف مـــضـــادات
يكروبات في الشمال الشرقي ا
من مديـنة (بـوسطـن)األمريـكية
وكـبـيـر الـبـاحـثـ في الـدراسـة
ـــضــادات اجلـــديـــدة (نـــفـــدت ا
احلـيـويـة لـدينـا.. نـحن بـحـاجة
إلى البـحث عن مركبـات جديدة
بدون مـقاومـة موجـودة مسـبقًا

في العيادة أو السكان).
وتـــابع ( حلــــسن احلـظ لـــيس
الـبـشـر هم الـكـائـنـات الـوحـيدة
الـتي تتـطـلع لقـتل الـبكـتيـريا...
الـبـكـتـيــريـا األخـرى هي دائـمـا
خــارج ألســلـحــة جــديــدة لــقـتل
ــنــافــســـ من أجل الــغــذاء.. ا
لـذلك بدلًـا من تـطويـر العـقاقـير
من نـقـطــة الـصـفــر من الـطـرق
الــواعـدة الـعـثـور عـلى أسـلـحـة
احلرب اجملهرية هذه وتكييفها
لـالســـتـــخـــدام اخلـــاص بـــنــا).
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أعلنت شـركة (أوبـر تكـنولـوجيز)
ستخدمي خدمة كن  للنقل أنه 
(أوبر كوبتر) أو التاكسي الطائر
اسـتئـجـار طـائـرة هـلـيـكـوبـتر في
ســاعـــات الــذروة لـــلـــوصــول من
منـطـقة مـانـهاتن إلى مـطـار جون
إف. كــيـــنـــيـــدي الـــدولي في أقل
ــكـن وبــتــكـــلــفـــة تــقل عن زمن 
تكلفة الـرحلة بسـيارات الشركة
وذلك حسـبمـا ذكرت وكـالة أنـباء

بلومبرج أمس السبت.
ووفــقــا ألســعــار الــشــركــة فــإن
تــكـلــفــة الــقــيــام بــالــرحــلـة الــتي
تستغرق مدتهـا ثمان دقائق تبلغ
نــحـو 98ر 108دوالر أمـريــكي -
قـدار الـثلـث عن تكـلـفة أي أقل 
الـرحــلـة بــالـســيـارة عــبـر خــدمـة
(أوبر بالك) والتي تبلغ 11ر163
ـسـافـة وأعـلى دوالر عن نـفس ا
قـــلــيـالً من رحالت (أوبـــر إكس)
والـــــتي يـــــصـل ســـــعـــــرهـــــا إلى

35ر 100دوالر.
ومـثــلـمـا هــو احلـال مـع خـدمـات
أوبر األخـرى فإن سـعـر الرحـلة
يــخــتــلف بـــاســتــخــدام طــائــرات
الهلـيكوبـتر وفقـا للمـوقع وتوقيت
الــرحــلــة ضـــمن عــوامل أخــرى
ولـكن الــشــركـة تــقــدم عـلـى مـنح
خصـومـات كـبـيـرة لـرحالتـها في
ظل الـــســـعي لـــتـــحـــقـــيـق أربــاح
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الــقـطــاع. وبـحـسـب خـبش فـإن
هناك الكثير من العراقيل اليوم
أمـام الـنـحـالـ بـسـبـب الـقـيود
ــفــروضـة عــلـى حـركــتــهم في ا
الــيـــمن. وفي الــعـــادة يــتــنــقل
مـربــو الـنــحل بـحــسب مـواسم
االنـتــاج من مـنـطـقـة إلى اخـرى
في الـيـمن بـحـثا عن الـنـبـاتات
ــزهــرة. وفـي مــنــطــقــة عــبس ا
القـريبة يـشرح نـحال ثالث عن
صـعــوبـة تـصــديـر الــعـسل إلى
الـسـعـوديـة الـتي تـشـكـل سـوقا
هــــامـــــا جــــدا ودول اخلـــــلــــيج

األخرى.
ويشكو أحمـد علي العديلي من
أن (مـــطــــار صـــنـــعــــاء مـــغـــلق
ـعـابـر احلـدوديـة مـثل مـنـفـذ وا
الــوديــعــة أيــضــا) الــذي يــربط
بـالده بـالـسـعـوديـة مـشـيـرا أن

ئة. انتاجه تراجع بنسبة با
وتـــســـبّـب الـــنـــزاع في الـــيـــمن
ــــــــقـــــــــتـل عــــــــشــــــــرات آالف
األشـخـاص وبيـنـهم عدد كـبـير
ـدنـي بـحـسب منـظـمات من ا

إنسانية مختلفة.
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حضرموت.ويعد هذا النوع من
األفــضـل في الــعـــالم ويـــشــيــد
اخلــبــراء بــفـوائــده الــصــحــيـة
الكثيرة مثل عالج االضطرابات
الهـضميـة. ويعرف هـذا العسل
ـكـن حـفـظه بـشــدة كـثـافــته و
لـوقت طــويل جــدا ولـكــنه يــعـد
مـنــتـجـا نــادرا لـلـغــايـة وبـاهظ
الـــثــمـن أيــضـــا. وهــو يـــحــظى
بـالتـقـديـر في اخللـيج. ويـحكي
الـنـحــال عـلي خـبش بـأسى عن
تراجع انـتاج العـسل في اليمن

بسبب احلرب الدائرة.
ويـــقــول (الـــنــحـــالــون تـــأثــروا
بــسـبب احلـرب عــلى الـيـمن مـا
أدى إلى ضعـف االنتـاج احمللي
لـلــعـسل). وبـحـسب خـبش فـإن
الــنـحــالــ كـانــوا في الــسـابق
ـلــكـون مـا بـ  800إلى ألف
خلـية نـحل ولكن الـعدد تراجع
حـالــيـا إلى مـا بـ  100و150

خلية فقط.
وال تـــــوجــــــد أي احـــــصـــــاءات
رســمــيـة مــحــددة حــول انــتـاج
الـــعــــسل في الـــيــــمن أو عـــلى
نـســبـة تـراجع االنـتـاج في هـذا

في مـحــافـظــة حـجـة الــتي تـقع
عـــــلى (خـط اجلـــــبـــــهـــــة) بــــ
الـــــــعـــــــدوان (فـي اشـــــــارة إلى
الــتــحـــالف بــقــيــادة الــريــاض)
واحلــوثـيـ تـعــرضت اثـنـتـان
من شـاحـنـاتـنــا لـغـارة جـويـة).
وأضـــاف (كـــانـت الـــشــــاحـــنـــة
األولى تــنــقل الـعــسل واالخـرى

تنقل خاليا (النحل)).
يـشـهد الـيـمن مـنذ  2014حـرباً
ـــتـــمـــرّدين احلـــوثـــيـــ بـــ ا
ــقــرّبـ مـن إيــران والــقـوات ا
ـــوالــيـــة حلــكـــومــة الـــرئــيس ا
ــعـتـرف به عـبــد ربه مـنـصـور ا
عارك هادي. وتـصاعدت حـدّة ا
فـي آذار/مـــــــــــــارس  2015مع
تــدخّل الــســـعــوديــة عــلى رأس
حتـالف عـسكـري دعـماً لـلـقوات
ـا عرف اليمن احلكومـية. ولطا
بــالـعـسل ذي اجلـودة الـعـالـيـة.
ـنـتـجـات عـسل ومن بـ أبـرز ا
لـكي) الـذي يـنتج من (الـسـدر ا
نــبـتــة الــسـدر الــتي تــنــمـو في
األراضي الـبريـة والـصحـراوية
في جـــــنـــــوب شـــــرق الــــيـــــمن
وخـــــــاصـــــــة مـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة

{ اســلم -  الــيــمن - (أ ف ب):
يطـغى اليـأس على حـياة مربي
الــنــحل الـيــمــنـيــ بــعـد نــحـو
خــمـس ســنـــوات عـــلى احلــرب
الـتي دمـرت قـطـاعـا كـان يـعرف

في السابق بـ(ذهب) اليمن.
وتــواجه صــنـــاعــة الــعــسل في
الـيمن صـعوبـات كـثيـرة يتـعلق
بــعـضــهــا بـالــتـصــديــر وكـذلك
بالـقـصف اجلوي جـراء احلرب
سـتمـرة منذ  2014ما يـشكل ا
حاجزا أمـام القطـاع الذي شكل
في السابق مصدر فخر لليمن.
ــهــنـة وتــرك الـكــثــيــرون هـذه ا
بـعـدمــا لم يـجـدوا مـن يـشـتـري
انــتـاجـهم في ظـل الـنـزاع الـذي
أثـــر عــلـى الــقـــدرة الــشـــرائــيــة
. وفي مـنـطـقـة أسـلم لـلـيـمـنـيـ
الـريـفـيـة شـمـال شـرق صـنـعاء
يــــصفّ مـــحـــمــــد مـــانع خاليـــا
ستـطيـلة على األرض. النـحل ا
ويفتح بيديه العاريت إحداها

ليخرج النحل منها.
ويحـكي النحـال اليمنـي لوكالة
فرانس برس عن خسائره قائال
نطقة (قدمنا مؤخـرا إلى هذه ا
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نيويورك - الزمان 
ـيـون في أستـرالـيا قـدّر األكاد
أن احلـــصــــول عـــلـى أقل من 6
ساعـات نوم في اللـيل مسؤول
ـئـة مـن حـاالت اإلصـابـة عن بــا

بأمراض القلب.
وحــــذروا من أن الـــفــــقـــراء قـــد
يـكــافــحــون من أجل احلــصـول
عـلى فـرصــة جـيـدة لــلـنـوم ألن
عـــلـــيـــهـم الـــعـــمـل في وظـــائف

متعددة لدفع الفواتير.
واســتــخــدم فـــريق الــبــحث في
ـركــز اجلـامـعـي لـلـطـب الـعـام ا
والـصــحـة الــعـامــة في لـوزان
بــــــيــــــانــــــات زهـــــاء  110آالف

مـتـطـوع في إجنـلـتـرا وفـرنـسا
وسويسرا والبرتغال.

كــمــا اســتــعـانــوا بــالــتــحــلــيل
اإلحـــصــائـي حلــســـاب تــأثـــيــر
الــــنـــوم عـــلـى تـــطـــور أمـــراض
ــكن أن الـــقــلب. ووجــدوا أنه 
ئة من الـصلة ب يفسر  13با
الـراحـة غـيـر الـكـافـيـة واحلـالـة

القاتلة.
وتـبــ أنه يـوجـد لـدى الـرجـال
ــــنــــخــــفض 48 ذوي الــــدخل ا
ئـة زيـادة في خطـر اإلصـابة بـا

بأمراض القلب.
ودعـا العـلمـاء إلى وضع نـوافذ
بــــزجــــاج مــــزدوج في جــــمــــيع

ــنـازل اجلـديـدة لـلـتـقـلـيل من ا
الــضـوضـاء ومـســاعـدة الـنـاس

على النوم.
ـعتـقـد على نـطاق واسع ومن ا
أن األرق يغـير من أداء اجلسم.
ويــقـول اخلـبــراء إن الـنـوم أمـر
حيـوي كـوقت ترمـيم ما يـجعل
الــشــخص يــشــعــر بــاحلــيــويـة
واالنــتــعــاش. كــمــا أنه يــعــطي
ــــنـــاعـي واجلـــهـــاز اجلـــهـــاز ا
الـقـلـبي الـوعــائي راحـة تـشـتـد

احلاجة إليها.
ويـعـتقـد اخلـبـراء أن قلـة الـنوم
تــــرفع ضــــغـط الــــدم وتــــغــــيـــر
األيـض- وكـالهـــــمــــــا عــــــامالن

مـــعـــروفـــان خلـــطـــر اإلصـــابـــة
بأمراض القـلب. ونشرت نتائج
الـــدراســة فـي مــجـــلــة أبـــحــاث

القلب واألوعية الدموية.
ـيـون في أستـرالـيا قـدّر األكاد
أن احلـــصــــول عـــلـى أقل من 6
ساعـات نوم في اللـيل مسؤول
ـئـة مـن حـاالت اإلصـابـة عن بــا

بأمراض القلب.
وحــــذروا من أن الـــفــــقـــراء قـــد
يـكــافــحــون من أجل احلــصـول
عـلى فـرصــة جـيـدة لــلـنـوم ألن
عـــلـــيـــهـم الـــعـــمـل في وظـــائف
مـــتــــعـــددة لـــدفع الــــفـــواتـــيـــر.
واســتــخــدم فـــريق الــبــحث في

ـركــز اجلـامـعـي لـلـطـب الـعـام ا
والـصــحـة الــعـامــة في لـوزان
بــــــيــــــانــــــات زهـــــاء  110آالف
مـتـطـوع في إجنـلـتـرا وفـرنـسا
وســويـســرا والــبــرتـغــال. كــمـا
استعانوا بالتحليل اإلحصائي
حلساب تأثير النوم على تطور
أمــراض الـــقـــلب. ووجـــدوا أنه
ــئـة من ــكن أن يـفــسـر 13بــا
الصلة بـ الراحة غيـر الكافية

واحلالة القاتلة.
وتـبــ أنه يـوجـد لـدى الـرجـال
ــــنــــخــــفض 48 ذوي الــــدخل ا
ئـة زيـادة في خطـر اإلصـابة بـا

بأمراض القلب.
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إلى نحو  50ألف درجة مئوية. وال
يـــعـــرف ســـوى الـــقـــلـــيل عـن هــذه
ـنـطقـة احلـارقة في حـافـة النـظام ا
الــشـمـسي لـكن نــاسـا تـمـكـنت من
تــســلــيط الــضـوء عــلــيــهــا بــفـضل

مسبارها الفضائي فوياجر 2
وعـــبــر فـــويــاجــر  2إلـى الــفــضــاء
ـوجـودة بـ ـادة ا الــبـيـنـجـمـي (ا

الـنـجـوم في مـجـرة درب الـتـبـانـة)
في أواخر العام  2018 وكان بذلك
ثـــانـي جـــسم مـن صـــنع اإلنـــســـان
نطقة من الفضاء يـصل إلى هذه ا
حـيث عبـر مسـبار فـوياجر  1حـافة
الــنــظــام الـشــمــسي ألول مــرة عـام
 .2012ووصـــلت الــرســائل األولى
الـــتي أرســـلــهـــا فــويـــاجــيــر  2من

الفراغ الغامض إلى األرض.

تــكـون قــريـبــة بـقــدر كـاف لـتــشـكل
خطرا على األرض حيث يتوقع أال
يــــقــــتـــرب  VF1 2019من األرض
أكــثــر من  510577كـم مــا يــعـادل
ـسـافـة الـتي تـفـصـل ب  13مـرة ا
ــر الـــكــويــكب األرض والـــقــمــر.و
الـضـخم بـسالم بـعـيدا عن األرض
لـيــعـود ويـقـتـرب مـنـهـا مـجـددا في

تشرين الثاني  .2026
الـى ذلك يشـير عـلماء نـاسا الى ان
نـظامـنا الـشمـسي يحـيط به حاجز
مـن الـــبالزمــــا شـــديــــدة احلـــرارة
ـثـابـة جدار نـاري ضـخم مـنـبعث
من الــشـمس يـحـدد حـافـة الـنـجـوم
اخلـارجية. ويتـكون اجلدار الناري
الـــعــــمالق من مـــواد أطــــلـــقـــتـــهـــا
الــشــمس وتــصل درجــات حـرارته
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اعـلــنت وكـالـة الـفـضـاء األمـريـكـيـة
اقـتراب كـويكب ضـخم بشـكل كـبير
مـن األرض في حـــوالي الـــســـاعـــة
 4:09بـــتــوقــيت غـــريــنــتش امس
ــوافق  25مـن تـــشــــرين االثـــنــ ا
الـثـاني ويسـافر الـكـويكب الـضخم
الـــذي يــــبـــلغ قـــطـــره  150مـــتـــرا
ــســمى  ?VF1 2019بــســرعــة وا
 61956كـم/الـــســـاعـــة أي أســـرع
بـ 63مــــرة من طــــائـــرة بــــويــــيـــنغ
.747واكـتشفت ناسا هذا الكويكب
ألول مـــــرة هــــذا الــــعـــــام وقــــامت
بــتـسـجــيـله رسـمــيـا ضـمـن قـائـمـة
األجـــــــــرام الـــــــــقـــــــــريـــــــــبــــــــــة من
األرض.وحلــــسن احلظ فـــإن هـــذه
الـصـخـرة الـفـضـائـيـة الـعمـالقة لن

بــدأت كـو الــعـمل في فــريق كـارا
كـون من خمس فـتيـات في عام ا
 .2008 وكــان مـن أوائل الــفــرق
الــنــســائـــيــة الــتـي ســاعــدت في
شهـرة موسـيقى الـبوب الـكورية
والــتي أصــبح لــهــا الــكــثـيــر من
ـعـجــبـ في الـيـابـان والـصـ ا
ودول أخرى.وبعد انتـهاء عقدها
مع وكـالة كـوريـة جنـوبـية إلدارة
أعمالهـا بدأت الغنـاء منفردة في
اليـابان وأقـامت حفال هـناك هذا
الشهر. وكانت جنمة بوب أخرى
قــــد تـــــوفــــيـت وهي ســـــولي من
أعــــــــضــــــــاء فــــــــريـق (إف أكس)
النسائـي وصديقة مـقربة من كو
وكانت حتدثت أيـضا عن التـنمر
على اإلنتـرنت وعثر عـليهـا ميتة
في مـنـزلــهـا في أكـتـوبـر تـشـرين

األول.

{ سول - وكـاالت - نقـلت وكالة
يــونــهــاب الــكـوريــة اجلــنــوبــيـة
لألنـبـاء عـن الـشـرطـة قـولـهـا (إن
مـغنـية سـابـقة في فـريق نـسائي
ــوســيــقـى الــبــوب عُــثــر كـــوري 
عليها ميتة يوم األحد).وأضافت
الـوكــالـة :إن جـثــة كـو هـارا (28
عــامــا) اكــتـــشــفت في مـــنــزلــهــا

جنوبي سول. 
ـعروفـة باسم هارا وكانت كو وا
في مــنـاطق أخــرى من آسـيــا قـد
انــتــقــدت بــشــدة الـــتــنــمــر عــلى
االنــتـــرنت. وفي حــزيــران بــعــد
شـهـر مـن الـعـثـور عـلـيـهـا فـاقـدة
الــوعي فـي مــنـــزلــهـــا ونــقـــلــهــا
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـى قـــالت (إن من
الـصـعب الـتـغـلب عـلى االكـتـئاب
وطـلبت تـعـلـيقـات إيـجابـيـة على
مــواقع الــتـواصل االجــتــمـاعي).

÷—_« s  »d²I¹ r { VJ¹u

Âö Ð d1Ë

«—U¼ bIHð W¹—uJ « »u³ « vIOÝu


