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اثــبــات حــسن الــنــيّــة أو إثــبــات سالمــة تــصــرف اجلــيش
العراقي الـباسل إزاء التـظاهرات الـسلمـية ال يكون بـتخلي
أفراد هذا اجليش عن أسـلحتـهم واظهار عـجزهم بحسب
ـسلحة التي تصريحات مـسجّلة  أمام مـوجات اجملاميع ا

تظاهرين من دون أي رادع. تذبح العراقي ا
ـواقـفه الــتـاريـخــيـة أمـام ـعــروف  إنّ اجلـيش الـعــراقي ا
مسؤولية ليست بعدها مسؤولية على االطالق وهي حماية
أمن الشعب بعد أن أصـبح لقمة سائـغة بيد اخلارج عن

كل قوان االرض والسماء. 
ـبـررات الـتي سـاقـهـا مـسـؤولـون رسـميـون كـانـت صـدمة ا

مفجعة ال تبرر العجز وال تستطيع جتميله مطلقاً .
ـثل) الـشـعب لم ـانـهـا الــذي ( إنّ الـدولـة الـعـراقــيـة وبـر
يـستـطع وربّـمـا لن يـسـتـطـيع أيـضـاً أن يـبـرر سـبـبـاً واحداً
لوجود مليشيات ومقار مـسلحة في بغداد بعد ست عشرة
سنـة من نـظام سـيـاسي جديـد يـحكم الـعـراق ويفـترض انّ
الــدولـة لــهــا دســتـور يــحــرم نــصّــاً وجـود مــلــيــشــيـات في

الشارع.
كأنّ العالم بدأ ينـتبه لتوّه الى وجود قوات عـسكرية وأمنية
تـتـفــوق في حتـكّــمـهــا في الـشــارع الـعـراقي عــلى اجلـيش

الرسمي.
ؤسـسة الـعسـكريـة العـريقة عـلى احملك  وال أريد سمعـة ا
ـان الـتي يبـدو أنه ال يـجـرؤ عـلى فتح أن أقول سـمـعـة البـر

. صيرية التي تخص أمن العراقي لفات ا ا
بعد الدمـاء التي سالت فـي ساحة اخلالني وجـسر السنك
ـقـبـلـة دمـويـة في ــرحـلـة ا قـبل يـومـ  بـات واضـحـاً انّ ا
امـتــيــاز كـمــا يـريــدهــا الـطــرف الــثـالث  وإذا لم تــســتـطع
االجهزة االسـتخـبارية لـلدولـة العراقـية قـراءة هذه احلقـيقة
ـكشـوفـة الـبـسـيـطـة  فـإنّ ال مبـرر أبـداً لـلـتـشـدق بـوجود ا
(دولـة) ولـتـتـرك االمــور لـشـريـعـة الــغـاب  كـمـا حـصل في

اجملازر االخيرة.
ألنّ الـقـتلـة مـطمـئـنـون أنّهم دماء الـعـراقـي الـزكـيّـة تسـيل 

فوق القوان وال قوة تستطيع محاسبتهم .
عدم االفالت من العقـاب هو الفيصـل ب الدولة والالدولة.

عام مـضى وبـضعـة شـهور عـلى قـيادتي لـعـربة الـتُـكتُك لم
أواصل دراسـتي بـعـد جنـاحي من الـثـالث مـتـوسط مع أنَّ
معدَّلي كـان فوق السـبعـ أرغمني الـعوز على اتـخاذ هذا
الـقـرار; وكـان ال بـدَّ من إيـجـاد وسـيـلـةٍ أحـصل مـنـهـا عـلى
يـسـورين الذي اشـترى رزقي فلـجـأتُ إلى أحد األقـربـاء ا
لي عربـة الـتُـكـتُك شـرط أنْ أضع مئـة ألف ديـنـار بـ يديه
في كل شهر; حلـ سداد ثـمن التُكـتُك كامالً  وهـذا يعني
ـا ألكــثـر من ــبـلغ إلـى ابن عم أمي ر سـأبــقى أدفع هـذا ا
خـمس سـنوات حـتى أتـخـلَّص مـن الديْـن الذي فـي  عنـقي.
ؤلـفة من لقـد وجدتُ نـفـسي فجـأةً مسـؤوالً عـلى  عائـلـتي ا
أمي الـتي تـعـاني من أمـراض مـزمـنة وثـالث أخوات مـازلن
في ريعان الصبا حدث ذلك بـعد فجيعة   والدي; إذْ فارق
احلـيــاة بـحــادث مــؤسف عـلـى طـريق كــربالء بــغـداد بــعـد
ــقـــدَّســة مع ركّــاب آخــرين عــودته من زيـــارة الــعــتــبــات ا
اصطدمت حافلتهم بـشاحنة حمل ضخمـة نتيجة استحواذ
سلـطـان النـوم على الـسـائق لكـن األشد فـجيـعـة من رحيل
والــدي هــو انــقــطــاع رزقـنــا بــعــد دفــنه فـي مــقــبـرة وادي
الـسـالم كـان عــامل بــنـاء وقــدْ أفــنى حــيـاتـه بـهــذا الــعـمل
الشـاق حتى في األيـام التي يـعاني من أوجـاع قاسـية في
( عظـامه كـان ال يـسـتسـلم ويـسـرط أكـثر من حـبَّـة (بـروف
ـواصـلـة كـدحه ـنـزل  بـعـد فـطـوره الـبـسـيط ويـخـرج من ا
فجلوسه ليوم واحد يعني سنبقى بال طعام حاولت والدتي
احلصول عـلى مُنـحة من الرعـاية االجـتماعـية لـبثنـا ننـتظر
الـفـرج طــويالً ولـكن بــدون جـدوى لم يـكن أمــامي في تـلك
رحوم في الفترة احلرجة سوى االنـخراط كبديلٍ عن أبي ا
ـقـاول طردني بـعـد أسـبـوعـ جلـهلي أعمـال الـبـنـاء لـكنَّ ا
ـهـارة عـامل الـبـنـاء كـأنَّ احلـرمـان بـأمـور كـثـيـرة تـتـعـلَّق 
صائب ال تنتعش إالّ بقلوب الفقراء ولذا جلأتُ والهوان وا
إلى ابن عم أمي الذي يـشتـغل بتـجارة إطـارات السـيارات
كادَ يـرفض طلـبنـا لـوال دمع أمي السـخي الذي ذرفـتهُ أمام
لت يده فـرقَّ قـلبه واشـترى لي عـربة ناظـريه حتى أنـهـا قبـَّ
) ابـنة  خالي التُكـتُك هذه أطلـقتُ عليـها بالـسر اسم (مر
الــتي أعــشــقــهــا مــازالـت تــواصل دراســتــهــا في الــثــاني
مـتـوسط. قـبل شـروق الـشـمـس أركب عـربـة الـتُـكـتك ألقـطع
مسافة طويـلة من منزلـنا في مدينـة الصدر حتى أصل إلى
الـبــاب الـشــرقي هـنــا الــرزق وفـيــر ازدحـام خــانق وغـلق
الطـرق في أغـلب األوقـات فـيضـطـر الـناس لـلـركـوب معي
بـيـنـمــا في مـديـنــة الـصـدر لـيس هــنـاك الـكـثــيـر من الـنـاس
يسـتـعـ بعـربـة الـتُكـتُك ألنَّ مـعـظم الـعوائل تـمـتـلك واحدة
لسد رمقها مع مرور الوقت عشقتُ قيادة هذه العربة التي
تـشــبه الــدُعْــسُـوقــة تـلـك احلـشــرة اجملــنّـحــة بــلـون أحــمـر
مرجـاني ويحـمل كل غمـد من أجـنحـتهـا نقـاطُ سود بلْ أنَّ
ر عشقي لهذه الدُعسوقة (الـتُكتُك) كادَ يشاطرُ عشقي 

كثـيراً ما أحـلم في طـريقي إلى الـباب الـشرقي بـجمع ثروة
ـر حـتى أتـوهَّم أنَّ قــلـبي يـقـفـزُ من تـؤهـلـني لالقــتـران 
صدري راقصاً أمام عيني عـلى أحالمي اللذيذة. ربَّما سر
تدفّق األحالم ?في خاطري بهذه الطريقة الغريبة يعود إلى
عـشـقي لـقــراءة الـكـتب كـان خــالي شـاعـراً شـعــبـيَّـا ولـديه
مكتبة امتألتْ رفوفها بالكتب رحلَ قبل عام بعد أنْ فتك
ـهـلهُ طويالً فـأهدتـني زوجته مرض الـسرطـان بكـبده ولم 
ئت جميع الكتب بعد رجائي لها كان عددها يربو على ا

ـطـالـعته وباعت الـرفـوف بـثمن بـخس أوّل كـتـاب شرعتُ 
; حاولت كان بعنوان الال منتمي لم أفهم منهُ شيئاً فأهملتهُ
رأة الـفـيتـنـاميـة أعجـبـني حلرارة مع كتـاب آخـر بعـنـوان ا
الـكـلـمـات في ســطـوره ثم أخـذتـني غــوايـة الـقـراءة فـقـرأتُ
عشرات الـكتب بـطريقـة عشـوائيـة كنتُ استـوعب بعـضها
لـكنَّ الـكــثـيـر مــنـهـا أزعـجــتـني لـصــعـوبـة هــضم الـعـبـارات
ؤلـف ال يعـرفونَ مـا يبـتغونَ مـنهـا غير وغموضـها كـأنَّ ا
أنَّ اسـتـمـتـاعي بــالـقـراءة اخـتـلف بــعـد عـام صـرتُ انـتـقي
الكتاب بعناية وصار بحوزتي مئتان وخمسون كتاباً اآلن
ــتـنـبي بـسـعــر الـتـراب كـمـا اشـتـريتُ بـعــضـهـا من سـوق ا
يــقــولــون وأصــبح إدراكـي مــثــار إعــجــاب أصــدقــائي في
الزقـاق الذي أسـكـنهُ مع أنَّ عمـري عـلى مشـارف الـسبـعة
. هـاتفتُ أمي قـبل ساعة ألخـبرها بـعدم عودتي عشر ربـيعاً
لــلــمــنــزل هــذا هــو الــيــوم الــرابع الــذي أمــكث في الــبــاب
الشـرقي بعـد انـدالع التـظاهـرات في مـطلع تـشرين األول
تـوسَّلـتْ بي حـتى تـراني ولـو لـسـاعة واحـدة واشـتـكتْ من
ــال لــديــهــا فـأرســلتُ لــهــا بــيــد صــديقٍ مــخـلص ة ا شــحـَّ
مصـروفاً يـكفـيها مـع أُخيَّـاتي الثالث زهـاء أسبـوع تقـريباً.
ـتظـاهرون السـاعة اآلن هي الـواحـدة فجـراً وقد اسـتـكانَ ا
سيلـة للدموع والرصاص وتوقَّف رمي القنابل الدخـانية وا
ـطــاطي كـادْت قـنــبـلــة دخـان أنْ تـقــتـلــني قـبل ســاعـتـ ا

ســقـطتْ بــجــوار عــربـتـي الـتُــكــتُك بــيـنــمــا كــنتُ أنــقل أحـد
ما اجلرحى من سـاحـة التـحريـر كـان اجلريح بـعـمري وربـَّ
أصغر مني لـكنَّهُ كانَ طريـفاً برغم أنَّ إصابـتهُ ال تخلو من
ـانــة كــتـفه ـاطــيـة رمـَّ اخلـطــورة إذْ اخــتــرقتْ رصــاصـة مــطـَّ

: األيسر كان يردّدُ متهكماً والنزف يسيل من جرحهِ
كان الوَشْم -ابن احلرام أصابني 

سألتهُ بصعوبة الختناق رئتي بالدخان:
-ماذا كان ذلك الوشم?
-اسم حبيبتي زينب

رت مـر في حـيـنـهـا ما أنْ حـمـلـوا اجلـريح إلى عـربة تذكـَّ
تـوقفـة عنـد ساحـة الـنصـر حتى كـتبتُ رسـالة اإلسعـاف ا

قصيرة إليها:
.. هزّي إليكِ بنسغ قـلبي; يساقطُ علـيك دمعاً سخيًّا. -مر

: سألتُ في سرّي مُبتهجاً
- ربَّما هذا شعر وال أدري?

أنـا في سـوق الــبـتـاوين اآلن الـنــاس مـسـتـيــقـظـة بـرغم أنَّ
الساعة شـارفت على الثانـية فجراً
ســـأقــــرأ أوراقــــاً من روايــــة (بـــائع
الـكــتب) والــتي حـمــلـتــهــا مـعي من
ــــــنــــــزل قــــــبـل أنْ يــــــعــــــود رمي ا

تظاهرين. الرصاص على ا
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كــشـفت دراسـة عــلـمـيــة حـديـثـة
شـمـلت آالف النـسـاء أن صـبـغة
الــشــعــر تــرتــبط بــشــكل وثــيق
بخطر اإلصابة بسرطان الثدي.
ووفــقــا لـبــحث نــشـر في اجملــلـة
الـدولـية لـلـسـرطان فـإن الـنـساء
اللواتي يـستخـدمن صبغـة شعر
ـكـن أن يـزيـد خـطـر بـانــتـظـام 
إصــابــتـــهن بــســـرطــان الــثــدي

ئة. بنسبة تصل إلى  60في ا
ووجـدت الـدراسة الـتي تـسـتـند
إلى الـسجالت الـطـبيـة ألكـثر من
ألف امــرأة أن هــنــاك عالقـة 45
إيـجــابــيـة بــ صــبــغـة الــشــعـر
وسـرطان الـثـدي خصـوصـا ب

النساء من أصول أفريقية.
وعــــلى الــــرغم من أن الــــدراســـة
ــــــاط تــــــعـــــــتــــــمـــــــد عــــــلـى األ
واالجتــاهــات فـــإنــهـــا ال تــؤكــد
وجـــود ســـبـب مـــبـــاشـــر لـــهـــذه
الــعالقــة لـــكــنــهــا تـــضــيف إلى
األبـحاث الـتي تـشـيـر إلى أنه قد
يكون هناك مواد مسرطنة كامنة
في مـنـتـجـات الـتـجـمـيل شـائـعـة
االســتـخــدام بــحـسب مــا ذكـرت

مجلة (نيوزويك) األميركية.

وقـال عــالم األورام واألوبــئـة في
مـركز هـوبكـنز كـيـميل لـلسـرطان
أوتـــيـس بـــراولي في تـــصـــريح
للمجـلة األميركـية إن النتائج ال
تفاجئه ذلك أن كثيرا منا قلقون
واد الكـيماويـة وخاصة من أن ا
صبغات الشعـر الدائمة وأجهزة
تمليس الشعر لديها القدرة على
التسـبب في السرطـان. وأظهرت
الـدراسـة أن الـنـسـبة تـرتـفع إلى
ئة بـ النسـاء السود 60 في ا
الــلــواتي يــســـتــخــدمن صــبــغــة
الـشـعـر بـكـثـافـة أي مـرة واحدة
أو أكـــثــر كل  5إلى  8أســـابــيع
ـقـابل ال تـزيـد هـذه بـيـنـمـا في ا
الــنــســـبــة عــنـــد الــنــســاء ذوات
ئة البشرة البيضاء على  7في ا
ئة نتظم و 8في ا لالستخدام ا

لالستخدام الكثيف.
ــثــيـر لـالهـتــمــام في هـذه ومن ا
الــدراســـة أن هــنــاك اخــتالفــات
حــسـب نــوع صـــبـــغــة الـــشـــعــر
ستخدمة فقد ارتبط استخدام ا
صبغة الشعر الداكنة مع ارتفاع
ــرأة من أصـول خــطــر إصـابــة ا
ـئة أفـريقـيـة إلى نـحو  51في ا
ـــرأة ذات ـــئـــة عـــنـــد ا و 8فـي ا

البـشرة الـبيضـاء. وفيـما يـتعلق
بصبغة الشعر الفاحتة يبدو أن
ئة هنـاك زيادة بـنسـبة  46في ا
في خطر إصـابة النـساء السود
ــئــة فــقـط عــنـد مــقـابل  12في ا

النساء البيض.
وبـــرغم هــذه الــنــتـــائج فــإنه لم
يــعــرف ســبب وجــود تــبــايــنـات

(عنـصـرية) فـي هذا اخلـصوص
لــكن الــبــاحــثــ يــقــتــرحـون أن
ــســـألــة قــد تـــكــون مــرتـــبــطــة ا
بـــــاالخــــتـالفــــات فـي طــــريـــــقــــة
اسـتخـدام الـصبـغـة أو بطـريـقة
ــــنـــتـــجـــات الــــتي يـــتم صـــنع ا
تسـويـقهـا سواء لـلنـساء الـسود

أو البيض.

ويــشــيــر مــؤلــفــو الــدراســة إلى
بـــحـــوث ســـابــــقـــة حملت إلى أن
ــصــنــوعــة من أجل الــصــبــغــة ا
ـكن أن حتتوي النسـاء السود 
واد عـلى مسـتـويـات أعـلى من ا
ـســبـبــة الخـتالل الــكـيــمـاويــة ا

الغدد الصماء.
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يعتـزم تطبـيق خرائط غوغل أو
غـوغل مـابس إضــافـة خــاصـيـة
جـديـدة تـمـكن مـسـتـخدمـيه من
االعتـماد عـلى طرق (أكـثر أمـنا)
وحـسـب تـقـاريـر صـحـفـيـة فـإن
سـتخـدم علـى نطاق التـطبـيق ا
ــيــا ســـيــعـــمل عــلى واسع عـــا
حتــديـــد الـــطـــرق ذات اإلضــاءة
ـسـتـخدم ـنـح ا ـا  الـلـيـلـيـة 
سيـرا أو قـيادة أكـثر أمـنا خالل
ــتــأخـــرة من الــيــوم. األوقــات ا
وبـات ”غــوغل مــابس ”األكــثـر
اسـتـخـدامـا في الـعـديد من دول
الـعـالم إلمكـانـياتـه الكـبـيرة في
مسـاعدة الـسائقـ والسـائح
فـي الـــوصـــول إلـى بـــغـــيــــتـــهم
ـناطق بـسـهـولـة ال سـيـمـا في ا

التي يزورونها للمرة األولى.
ويـتـمـيـز الـتطـبـيق بـالـعـديد من
اخلـصـائص كـتـوفـره بـالـعـديـد
من الــــلــــغــــات ومــــســــاعــــداته
ـــتـــنـــوعــة فـي إيـــجــاد أمـــاكن ا
ـــطــاعم والـــفــنــادق ــواقف وا ا

ومحطات الوقود.
أمــا مــيــزة (اإلضــاءة)  فــســوف
تــســاعــد من يــنــتــقل لــيال عــلى
اختـيار الـطرق التي تـتوفـر بها

إنارة لتفادي الـسير أو القيادة
ـنح ــا  فـي أمـاكن مــظــلـمــة 
ــســافــر مــزيــدا من الــسالمــة. ا
ـــيـــزة في وســــتـــتـــوفـــر هــــذه ا
اإلصدار التجريبي 10.31.0من
(غـوغل مـابس) حـيث سـتـظـهـر
ـنـيــرة بـلـون أصـفـر الــشـوارع ا
مضيء. وحتى اآلن ال تتوفر أي
ـنـاطق مـعـلــومـات عن الـدول وا
التي ستتوفر فيها اخلدمة لكن
ـــتــوقـع وبــحـــسب مـــوقع من ا
(إكـسـدا ديـفيـلـوبـر) الـتـقني أن
يـجري جتـريـبـها في الـهـند أوال

قبل تفعليها في دول أخرى.
وكانت الـهند قـد شهـدت مؤخرا
حـوادث اغـتصـاب مـروعـة هزت
الــرأي الـعـام لــذلك يـرى بـعض
اخلبـراء أن اخلدمة اجلـديدة قد
تــمـنح الــنــســاء هـنــاك شــعـورا
بــاألمــان خالل قــيــادتــهن لــيال
ناهيك عن مـساعدة الـسياح في
ذلك الـبــلــد عـلى اخــتــيـار أكــثـر

الطرق أمانا خالل تنقالتهم.
لــــــكن حـــــتـى اآلن لم تــــــفـــــصح
(غــــوغـل)عن كــــيـــــفــــيـــــة جــــمع
الـــبـــيـــانــات بـــشـــأن الـــشــوارع
ــضـاءة أو آلــيـة حتــديث تـلك ا

علومات. ا
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أظــــهــــرت دراســــة حــــديــــثــــة أن
األشخاص الذين يشربون الكثير
مـن احلــلـــيب ويـــأكـــلـــون اجلــ
والــــــــــلـــــــــ (الــــــــــزبــــــــــادي) لن
يـعـيـشــــــــــــوا أطـول من غـيـرهم

بالضرورة. 
وأجـرى باحـثـون دراسـة بـيـانات
ألكثـر من  168ألف امـرأة وأكـثر
من  49ألف رجـل يــســتــهــلــكــون
منـتـجات األلـبـان وال يعـانون من
أمـــراض الـــســرطـــان أو الـــقــلب
ـــتــابـــعــة وخالل  30عـــامــا من ا
تــوفي  51438شـــخــصـــا. وأكــد
عد الرئـيسي للدراسـة من كلية ا
هـارفـارد لـلـصـحـة الـعـامـة ميـنغ
ديـنغ (إجـمـالـي كـمـيـة مـنـتـجـات
ستهلكة لم تكن مرتبطة األلبان ا
بـفــرص الـعــيش لـفــتـرة أطـول) 
مـــضـــيـــفـــا أن (األثــــر الـــصـــحي
نـتـجات األلـبـان قد يـعـتمـد على
مقارنتها باألطعمة التي تستهلك

بدال منها). 
 وأشـــــــارت الـــــــدراســــــــة إلى أن
األشـــخــاص الـــذين يـــتــنـــاولــون
الــكـمــيــات األكـبــر من مــنـتــجـات

األلبان - 4.2حصة يومـيا- أكثر
ـئـة لـلـوفاة عـرضـة بـنـسـبة  7بـا
أثـــــنـــــاء الــــــدراســـــة مـن الـــــذين
يتنـاولون أقل كمـية من منـتجات
األلـبان أو  0.8حصـة في الـيوم.
وعــنـــدمــا اســتــبــدل األشــخــاص
إحدى حـصص مـنـتجـات األلـبان
ـكــسـرات واخلــضــروات قـلت بــا
احتـمـاالت الوفـاة أثـناء الـدراسة

ئة. بنسبة  14با
 في حـــ أن اســـتـــبـــدال إحـــدى
حـــصـص مـــنــــتــــجـــات األلــــبـــان
بــاحلــبــوب الـكــامــلــة قــلل فـرص
الوفاة أثنـاء الدراسة بـنسبة 11

ئة. با
 وأظهرت الدراسة أن األشخاص
الذين اسـتهلـكوا الـكميـات األكبر
من مـنــتـجـات األلــبـان كـانـوا أقل
مـيال التـدخـ وأكـثر نـشـاطا من

الذين يتناولون الكميات األقل.
ورغم ذلك خلص فـريق البـاحث
إلى أن هـذه الـدراســة تـشـيـر إلى
أن اســتـهـالك مـنــتــجـات األلــبـان
بـاعــتـدال قـد يـعــني حـيـاة أطـول
اعتمادا على بقية أنواع األطعمة

ستهلكة. ا
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جتددت مطالبة التيار العلماني
بـضــرورة اصـدار قـانـون يـحـرم
ارتداء احلجاب بعد قيام بعض
الفنانات بخلع احلجاب مؤخرا
وكـعــادتــهـا انــتــهـزت اخملــرجـة
الـسـيـنـمـائـيـة ايـنـاس الـدغـيدي
ان الــله ازال الـــفــرصــة وقـــالت 

الغـمة عن هؤالء الـفنـانات حتى
يــكن حـــرات فى الــتــعـــبــيــر عن

اجملتمع بحرية في اعمالهن.
امـــــا رجـل االعــــــمــــــال جنــــــيب
سـاويرس فـقـال ان الله اذا اراد
للمراة ان تكـون محجبة  وجاء
الــرد سـريــعـا عــلى مـقــولـته من
جـــــانـب وســــــائل الــــــتــــــواصل

االجــتـمــاعي   حـيث عــلق احـد
الــرواد عــلى مــقــولــته واذا كـان
الله خـلق االنـسان عـلى الفـطرة
فلمـاذا تقوم بـستر عـورتك فيما
اصــدر االزهـر بــيـانــا مـؤكـدا ان
احلــجــاب فــرض بــنص الــقـران
والسـنة وان الـنصـوص قطـعية
الـــثــــبـــوت والــــداللـــة ال تــــقـــبل

االجــتـهـاد فـيــمـا نـفى د/شـوقي
عالم مـــفــتـى اجلــمـــهــوريـــة مــا
يــتـداولـه بـعض وســائل االعالم
بــان احلـــجــاب لـــيس فـــريــضــة
مـؤكــدا ان تـصـريـحـاته اسـيـئت
فـهــمــهــا وان مـا قــاله انـه لـيس
هم للحجاب شـكل مع ولكن ا
ـراه ال ان يــسـتـر اجلــسـد وان ا

يــصح ان يــظــهــر مــنــهــا سـوى
ــوجه والــكــفــ فى الــســيـاق ا
ذاته اثــار قـرار وزيــرة الـثــقـافـة
ايـنـاس عـبــدالـدا بـاســتـبـعـاد
سـيـدة مــنـتـقــبـة  تـرشــيـحـهـا
ـنصب مـديرة مـركـز ثقـافة كـفر
الــدوار رغـم اجــتـــيــازهـــا كــافــة

اإلختبارات .

وفى تـبــريــره لـهــذا الـقــرار قـال
ـتـرجم سـيـد امـام ان الـنــاقـد وا
نتقبة قرار عدم تعي السيدة ا
نصب مديرة مركز منى القماح 
ثقافة كفـر الدوار قرار سليم الن
الــزي عالمــة تـشـيــر الى ثــقـافـة
قابل اعـلنت منى اجملتمـع فى ا
ـوضوع انـها الـقمـاح صاحـبة ا

تــــــرفض تـــــســــــيس االزمـــــة او
تصويره بتوجهات دينية تابعة
لـــتــنـــظــيـم مــعـــ واضــافت ان
الــنــقــاب مـــوضــوع اجــتــمــاعي
وانـها خالل مـسيـرتهـا العـملـية
قــدمت نـدوات فـكـريــة وشـعـريـة
وحـفـلـت لـلـمـوسـيقى الـعـربـية

وحفل لكورال االطفال.
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اكــتـــشف بـــاحــثـــون في مــعـــاهــد
الـصـحـة الـوطـنـيـة األمـريـكـية أن
جــرعـات صــغــيــرة من األســبــرين
كن أن تـزيد فرص الـتغـلب على
مـرض الــسـرطــان. وحــسب مـوقع
روســيــا الــيـــوم فــإن الــبــاحــثــ
درسـوا بـيــانـات تـخص  140ألف
مـواطن أمــريـكي جــمـعــوهـا خالل
سـنـة واكـتـشـفـوا أن الـذين 12.5
يـتـعـاطـون األسـبـرين من مـرة إلى

ثالث مـــرات في األســـبـــوع كـــانت
نــســبـــة الــوفــيـــات بــيــنـــهم بــعــد
إصابـتـهم بـسـرطان الـبـروسـتات
ـــســتـــقــيم أو أو الــقـــولــون أو ا
ــــــــبــــــــيـض أقـل مـن الــــــــذيـن لم ا
يــســتــخــدمــوه في الــعالج. ولــكن
وفقـاً لـلـبـاحـثـ هـذا األمـر لوحظ
فـقط لــدى األشــخـاص الــذين كـان
وزنـهم طـبـيـعــيـاً حـيث لم يالحظ
هذا لـدى الذين يـعانـون من نقص

أو زيادة وزن. 

واعـــتــــرف الـــبــــاحـــثــــون أيـــضـــاً
بضرورة إجراء بـحوث جديدة من
أجل اكـتـشـاف الــعالقـة بـ حـجم
جـرعــة األســبـرين ومــؤشــر كـتــلـة
اجلسم وفعالية الدواء. فيماوضع
فـــريق طـــبـي جـــامـــعي اخلـــطـــوة
األولى إليــــجــــاد دواء قـــادر عــــلى
ـــر الــدواء عالج مـــرض الـــزهـــا
طوّر قادر علـى إبطاء احلالة إذا ا
ـا  اكـتـشــافـهـا مــبـكـرًا. ووفــقًـا 
فــــقــــد  mirror  نــــشـــــره مــــوقع

اســـتـــطــــاع فـــريق بـــحــــثي طـــبي
بــجـــامــعـــة روتـــشــســـتــر بـــواليــة
نـيـويـورك وبـالــعـمل حتت قـيـادة
الـدكتـور أنـطـون بـورسـتـيـنـسون
ـر تـطـويـر مـديـر بـرنـامج الـزهـا
دواء جــديــد يــوفـــر أمــلًــا جــديــدًا
لـــلـــعــــائالت الـــتي يــــعـــاني أحـــد
ر. وفي أفرادها من مـرض الزها
ثــــــنـــــــايــــــا الــــــبــــــحـث يــــــقــــــول
بـورسـتـيـنــسـون إنه (عـلى الـرغم
من نتائـجه البـطيـئة في الـتجارب

مبدئيًا إال أنه قد يكون أول عالج
فعـال ألكبـر سـبب منـفـرد للـخرف
رغم أنه ال يـــزال في أيـــامه األولى
حــتى اآلن). وفـي تــقـــيــيم جـــديــد
ألكثر من  3000شخص استطاع
الدواء بـجـرعـات عـاليـة تـخـفيف

ــرضى الــذين  األعـراض لــدى ا
إصـابـتـهم في وقـت مـبـكـر.  وكـان
لديهم انـخفاض عـقلي بنـسبة 25

ئة  بعد  18شهرًا.  با
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