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كـشــفت دراسـة قـام بـهــا بـاحـثـو
مركز فاندربلت إجنرام للسرطان
ـتـحدة أن عـنـصر في الـواليات ا
ــاغــنــيــســيــوم يــحــسن كــفـاءة ا
فيـتـام »د .«وتـعـد الـدراسة –
التي نشرت في عدد ديسمبر من
(اجملــلــة األمــريــكــيــة لــلــتــغــذيــة
السريـرية) من الدراسـات الهامة

بـســبب الـنــتـائج الـتـي تـوصـلت
إلـيهـا والـتي تـعد مـثـيرة لـلـجدل
حول ارتباط مـستويات فـيتام
ـستقيم (د) بسرطان الـقولون وا
وأمراض أخرى.. وقد أعطى ذلك
تـأكـيـدًا لـدراسـة رصـديـة سـابـقـة
أجراها الباحثون في عام 2013
والـــــتي تـــــربط مـــــســـــتـــــويــــات
ـــنـــخــفـــضــة ــاغـــنـــيــســـيــوم ا ا
ــســـتــويـــات مـــنــخـــفـــضــة من

„ULÝ_«Ë WM «b « Wðôu uA UÐ Êu×BM¹ ¡U³Þ_«
 r '« WŽUM  ÊULC

{ بـانـكوك - وكـاالت - فـازت الفـلبـيـنيـة كـاتريـونـا جراي بـلـقب ملـكة
ـسـابـقة جـمـال الـكون لـتـصـبح رابع مـرة تـفـوز فـيـهـا الـفـلـبـ بـهـذه ا
الدوليـة. وفازت العارضة جراي الفلبينية االسترالية التي يبلغ عمرها
 24عـامـا بـالــلـقب في الــعـاصـمـة الــتـايالنـديــة بـانـكــوك حـيث ضـمت

تحول جنسيا. سابقة ألول مرة متسابقة من ا ا
وقـالت جـراي الـتي كـانت تـرتـدي ثـوبـا بـالـلـونـ األحـمـر والـبـرتـقـالي
مــسـتــوحى من بــركـان ثــار هـذا الــعـام (قــلـبي مــليء بـقــدر كـبــيـر من
االمـتـنــان. كـانت هــنـاك حلـظــات من الـشك شــعـرت فــيـهـا بــاالرتـبـاك
ــسـابــقـة عن رأيــهـا في وشـعــرت بـالــضـغط).وســئـلـت جـراي خالل ا
ـاريـجـوانــا فـقـالت (إنـهـا تـؤيـد ذلك إضـفـاء الـشـرعـيـة عــلى تـعـاطي ا
ألغراض طـبية).وبعد تـتويجها قـالت جراي للصحـفي (إن األمر مهم
بــالـتــأكـيـد ومــوضـوع مـثــار) في إشـارة عــلى مـا يــبـدو لـلــحـرب عـلى
اخملــدرات في الــفــلـــبــ الــتي قُــتل فــيــهـــا اآلالف وتــســبــبت في قــلق
سابـقة إلى (أن العـمل في أحد األحياء دولي.وأشـارت جراي خالل ا
الفقيرة في مانيال علمها كيف جتد اجلمال في مواقف صعبة).وقالت
كن (لو أسـتطيع أن أعلم الـناس االمتنـان.. لكان لديـنا عالم رائع ال 
كن لألطفـال أن تكـون لديهم بـسمة فيه لـلسلـبيـة أن تنمـو وتترسـخ و
على وجـوههم). وجراي هي رابع فـلبـينيـة تفـوز باللـقب وثاني فـلبيـنية
تـحـدث باسم تفـوز به خالل ثالث سـنوات. وقـال سـالفـادور بـانيـلـو ا
الـرئــيس رودريــجــو دوتــيــرتي (إن فــوز جــراي سـيــضع الــبالد عــلى
خـريـطـة الـعـالم ”جلـمـالــهـا ورقـيـهـا).وأضـاف (أظــهـرت مـلـكـة جـمـال
الـفـلـبـ بنـجـاحـهـا لـلـعـالم أن الـنـسـاء في بالدنـا لـديـهن الـقدرة عـلى
حتويل األحالم إلى حـقيقة عبر الشغف واالجـتهاد والتصميم والعمل
اجلاد).وكـانت الفلبـ قد فازت في مـسابقة مـلكة جمـال الكون أعوام

 2015و 1973و.1969
وحـصلت تـامارين جرين ( 24عامـا) ملكـة جمال جـنوب أفريـقيا على
لـكة جـمال الـكون ثم سـتيـفاني جـوتيـريز مـلكة لقب الـوصيـفة األولى 
جـمال فـنزويال ( 19عامـا) عـلى لقب الـوصيـفـة الثـانيـة.ودخـلت ملـكة
جـمـال إسـبـانـيـا أجنـيال بـونـسي ( 27عـامـا) الـتـاريخ بـصـفـتـهـا أول
نافسة الدولية التي تقام منذ 66 تحول جنسيا في ا متسـابقة من ا

عاما.

كـرار ان تــكـرار تـلك الــوقـائع فى
منـطـقة االهـرامـات يرجع الى ان
االجانب يـعـتقـدون ان الـتصـوير
ــــدهم ــــنـــاطـق االثــــريـــة  فـى ا
بــالـقــوة والـطــاقه اجلـنــسـيه فى
حضـرة الـفراعـنه فـيمـا كشف د/
زاهى حــــــــواس وزيـــــــر االثـــــــار
االســــــبـق ان بــــــعـض االجــــــانب
ـــارس طـــقـــوســـا غـــريـــبـــة فى
مــنــطــقــة االهــرامــات يــرجع الى
اعــتـــقــاد هـــؤالء ان االله االعــظم
الــذى يــتــحـكـم فى مــركـز االرض
مـوجــود فى مـنـطــقـة االهـرامـات
ويـتـخـيــلـون ان ذلك سـيـعـطـيـهم
قـدرات خــارجـة وقــوة جـنــسـيـة.
وعن اجلـانب الـقــانـونى فى تـلك
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ن الـــقــــضـــيـــة قـــال احملـــامى ا
محـفوظ ان تـصويـر فيـلم اباحى
فى مـنـطـقــة اثـريـة مـصـريه يـعـد
ــــة فى حـق االنــــســــانــــيه جـــــر
وتــدلـيـس الهم اثــر تـاريــخى فى
ه وقـاحه الــعـالم وتــزداد اجلــر
بـاعالنـهـا عـلى مـواقع الـتواصل
االجتمـاعى ونشرهـا على العامه
ـتـهمـ فى واضـاف ان جـمـيع ا
ة سواء اكان ذلك اجلمال اجلر
ــة الـــذى ســهل ارتـــكــاب اجلـــر
ـــــاركى وكــــذلـك الــــشـــــاب الــــد
وصــديـــقــته يـــعــاقـــبــون طـــبــقــا
15 17من واد  14 لنـصـوص ا
القانون رقم 10 لسنة  61 بشان
مــكــافــحـة الــدعــارة بــالــسـجن 3

فيتام (د).
وتوصى الدراسة بضرورة تبنى
تـغــيـيـرات فـي الـنـظــام الـغـذائي
الـيـومي كـأفـضل طـريـقـة لـزيـادة
االستهالك الـفيتـامينـات لتشمل
األطـــعــمـــة الــتـي حتــتـــوي عــلى
مــــــســـــتـــــويــــــات عـــــالــــــيـــــة من
ــاغــنــيــســيــوم كــاخلــضـراوات ا
ــورقـة الــداكــنـة والــفــاصـولــيـا ا
واحلبـوب الكـاملـة والشـوكوالتة
الداكـنـة واألسمـاك الـدهنـيـة مثل
ـــــكـــــســـــرات الـــــســـــلـــــمـــــون وا

واألفوكادو.
كمـا كشفت الـدراسة احلـالية عن
الــدور الـتـنــظـيــمي الـذي يــلـعـبه
ــاغـــنـــيــســـيـــوم بــ عــنـــصـــر ا
األشـــــخـــــاص الــــــذين لــــــديـــــهم
مـســتـويـات عـالـيــة من فـيـتـامـ
(د). وتــقــدم الــدراســة أول دلــيل
اغـنيسـيوم يلعب دورا على أن ا
هــامــا في حتــســ مــســتــويــات
فـــيــتـــامـــ (د) ومــنع الـــظــروف
ـسـتـويات ـرتـبـطة  الـصـحيـة ا

نخفضة. فيتام (د) ا
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كانـت هناك جتربة في الـنقل بالعـراق في نهاية السـبعينات من
ــاضي حـقــقت جنـاحــاً كـبــيـراً قــبل أن يـتـم اهـمــالـهـا الــقـرن ا

وتالشيها مع الزمن . 
نشأةخل. وكان الناس يطلقون عليها االسم الدارج حل باصات ا
وهي حـافالت مكيـفة كـبيـرة احلجم مـصممـة للـرحالت الطـويلة
الـتي تسـتغـرق ما يـقرب من خـمس ساعـات ب بـغداد ومـعظم
ـوصل ـدن الــعـراقـيـة الـرئـيـســة الـبـعـيـدة ومـنــهـا الـبـصـرة وا ا
وكــركـوك والــعـمـارة والــنـجف وكــربالء والـنــاصـريــة وسـواهـا
ـراقـبـة مــكـاتب مــرتـبـطـة وكـانـت بـأسـعــار مـنـاسـبــة وتـخـضـع 
ـديريـة عامـة في وزارة النـقل  حتى انّ الـراكب كان يـحصل
عـلى بـطـاقـة خـاصـة للـصـعـود قـبل أن يـحل الـتـدافع والـركض
تعبة للنقل من العاصمة لبعض مدن العراق. وراء احلافالت ا
واصالت مـرّت سنوات طويلة وتـعاقبت وزارات كثيـرة للنقل وا
واليــزال هــذا الـقــطــاع من الـنــقل مــتـروكــاً من دون رعــايـة من
الـوزارة وكأنّه من شـأن الـقطـاع اخلاص حـصـراً الذي يـعاني
ـراقــبـة واالمــكـانــات وانـخــفـاض من عــدم الـتــنـظــيم وضــعف ا

اجلودة وارتفاع االسعار وتقلبها بحسب األمزجة أحياناً .
اضي التـجربة التي انـتعشت في بدايـة الثمانيـنات من القرن ا
كـانت حتاكـي جتارب مـتـقـدمة ونـاجـحـة في دول العـالم ومـنـها
دول في اجلــوار االقـلــيــمي  ولــكن ظــروف احلــروب وانــعـدام
وت ـالـيـة لـقـطـاع الـنـقل أصـاب الـتـجـربـة بـا الـتـخـصـيـصـات ا
الـتـدريـجـي حـتى لـفــظت أنـفـاســهـا  في حـ انّ االمـوال اآلن
مـتوافـرة من موازنـات ضـخمـة لم يعـرف العـراق مـثيالً لـها في

كن أن تعاد التجربة على نحو عصري أفضل  تاريخه  و
بـعد اعـادة دراسـتـها بـشـكل عـلـمي نـاضج شرط أن تـوفـر لـها
ـهـانة ـواطن من هذه ا سـبل االدامة والـصـيانـة لـيـتم انتـشـال ا
اليـومـية الـتي يعـاني منـهـا عنـد القـيام بـالـسفـر من مديـنته الى
ـواصالت بأنـواعها كـافة عالمـة من عالمـات تقدم الـعاصـمة. ا
اجملــتـــمــعــات وجنـــاح االدارات احلــكـــومــيـــة في بــرامـــجــهــا 
ـواصالت الـنــاجـحـة تــزيـد انــتـاجـيــة االنـسـان وتــوفـر وقـته فــا
وتــدفـعه الى الـعـمل واحلــيـاة بـصـورة مـنـظــمـة وهـادفـة وأمـيـنـة
السـيمـا مع توافـر عمـليـات احلجـز عبـر االنتـرنت واالفادة من
كل دقـيقـة متـاحـة لتـقد اخلـدمـات االسرع واألوفـر واألنظف.
ـكن أن يتـحـقق ذلك في بـلدنـا أم أنـنا سـنـبقى نـعـجز عن هل 
مـحاكاة جتارب جنحت في العراق قـبل خمس سنة في ح
انّ العـالم يتطلع لتجارب غير مسبـوقة تتجاوز معطيات بدايات

التقدم الباهر في هذا القرن ?.
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ـراجـعـة تــنـشـغلُ احلـكـومـات في مـثل هـذه األيـام من كل عـام; 
ــا حتـــقَّقَ من إجنــازات; ومــا وقـعَ من إخــفــاقــات في شــامــلــة; 
; وزاراتــهــا ومــؤســســاتــهــا األخــرى; وهــذا مــا تــقــوم بـه أيــضـاً
الشـركات ومـراكـز التـسوّق الـكـبيـرة; بجـردٍ سـنوي لـصادراتـها
ومنـتجاتها وأرباحهـا وخساراتها ومن خالل ذلك اجلرد; تُحدد
قبلة نسـبة جناح عملها وفـشله; لتضع برنامـجاً طموحاً للـسنة ا
لـتـجـاوز األخـطـاء هنـاك شـركـات حتـقّق أربـاحاً كـبـيـرةً; فـتـغدقُ
بجـزء من منافعهـا على العامل فـيها بينـما تتعرَّضُ أخرى إلى
خسـارات فـادحـة; تـؤدي إلى تـقـليـص األيدي الـعـامـلـة; وتـفرض
َ تقـشَّـفاً عـلى الـذين حـالفـهم احلظ في الـبقـاء مـعهـا وأذكـر ح
كـنت أعـمـل في جـريـدة الـعـراق مـطـلع الـتـسـعـيـنـيـات; إنَّ اجلـرد
تاز; السـنوي الذي تـقوم فيه اجلـريدة; كانَ يـعود علـيها بـربحٍ 
نتـيجة اإلعالنات األهلـية واحلكوميـة التي تُنشر عـلى صفحاتها
ولــغـزارة تــلك اإلعالنــات الـتي تــردهـا; قــرَّرتْ اجلـريــدة إصـدار
مـلحق إعالني خـاص بأربع صـفـحات; وأنـيطتْ مـهمـة اإلشراف
ـبــدع عـبـد الـرضـا احلــمـيـد مـقــابل مـكـافـأة عـلـيه إلـى الـقـاص ا
شهـرية متواضـعة يحصل عـليهاجن  كـنتُ أراهُ مرهقا; يـكاد قلبه
ينفجر من زخم العمل الروتيني الذي كاَد يصيب عقله بالتكلَّس;
ومـــا عــــاد يـــرى حـــتَّى فـي أحالمه ســــوى الئـــحـــة طــــويـــلـــة من
اإلعالنات; ونـسى ديـدنه وهاجـسه بكـتابـة قصـة جديـدة أو مقال
نـقدي وغدتْ جريدة العراق الراعي األول لإلعالنات في البالد;
لحق اإلعالني; لكنَّ األربـاح الهـائلة الـتي غنـمتهـا اجلريـدة من ا
جتاهـلتْ صديقي احلـميد; ألنَّ قـانون أرباح الـصحيـفة ال يشمل
الك الدائم; في ح كانَ صديقنا احلميد سوى الـعامل على ا
يصـحح مئات اإلعالنات بـاليوم الواحد ذلك الـغ الذي تعرَّض
إليـه احلميـد; ذكّرني بـاإلجحـاف الذي أصـابَ الشـعب العراقي;
انـية; إنَّ من صـادرات نفـطه الوفـيرة إذْ يُـشاع في كل دورة بـر
يـزانية هنـاك أرباح سـتوزع عـلى العـوائل العـراقيـة من فائـض ا
احلكـومية وتنشغل وسائل اإلعالم الرسمـية بالترويج لهذا النبأ
ا  ; السـار; فينتعش قلب الفرد الـعراقي; وتأخذه األحالم بعيداً
سيـشتريه من حصَّته من النفط; والتي قيلَ في إحدى السنوات;
إنّــهـا تــربــو عــلى األلف دوالر لــكل مـواطـن; وهـا هي الــســنـوات
(اخلضراء) تتالشى سنة إثر أخرى;  وكل الذي قبضهُ الشعب
اخملــدوع; لم يــكن ســوى هـواءً فـي شـبـك; واكـتــشف في نــهــايـة
نطقة طـاف; إنَّ هذه الشائعة الـتي يروُّج لها مجلس الـنواب وا ا
مـا هي دعايـة خـادعة لـتـخديـر الـشـعب; في الوقت اخلضـراء; إنـَّ
ا لـذَّ وطاب من طعام; وفاضتْ الذي امـتألتْ بطونهم احلـزبية; 
خـــزائـــنـــهم بـــالـــدوالرات اخلـــضـــر; و تـــكـــاثـــرتْ رحالتـــهم إلى
نـتجـعـات; وعالجهم عـلى نـفقـة احلكـومـة من أمراض فـنطـازية ا
ومـضـحـكـة; صُـرفت عـلـيـهـا مـئـات اآلالف مـن الـدوالرات بـيـنـما
; نريد حصَّهْ من النفط;« ; كافي خَمُطْ هتاف الشعب «كـافي لَفُطْ
ذهبَ أدراج الريـاح. وللجرد السنوي في وطني أكثر من مصيبة
ـنطـقة اخلـضراء; يـجرد أربـاحهم من ومقـتل? إذْ يـنهـمكُ رجال ا
ـشـاريع الــوهـمـيـة الــتي ظـفـروا بــهـا; ومن الـزيـارات صـفــقـات ا
الرسـميـة الـباذخـة ألصقـاع العـالم; ويكـاد من هول أربـاحه التي
غنـمها; أنْ يـتوَّقف قـلبه; من شدَّة الـفرح بيـنما نـرى في األحياء
الشـعبـية الـكادحـة; حشـود الفـقراء بـقلـوب داميـة وعيـون دامعة;
خـات; التي ـفخـَّ عـتـقلـ األبـرياء; وا يجـردونَ عـدد الشـهـداء; وا
تـربة وأسـواقهـم البـائسـة ويا لـها من انفـجرت فـي شوارعـهم ا
قـسـمـة ضـيــزى ال يـرتـضـيـهـا حـتَّى الــيـهـود فـهـنـاك في خـزائن
فوالذيـة مُحـكمة ومـصارف مشـبوهـة; تتكـدَّس دوالرات وسبائك
الـذهب لـلـسـيـاسي األخضـر; بـيـنـما تـتـراكم في دوالـيب الـفـقراء
اخلشـبية; أسمال الـذين استشهدوا; وحفـنات من الرز والسُكَّر;
ــعـدمـ في هــذا الـشـتــاء الـقـاسي. أجل هي كـل مـؤونـة هـؤالء ا
هــنـاك في وطـني جــرد سـنـوي يـقـود إلـى أفـراح وأتـراح عـارمـة;
ـة وفـرق شـاسع بـ جـرد وجــرد سـنـوي يـقـود إلى فـجـائـع مـؤ
هِ ورحالته; وجـرد الـفـقيـر خلـساراته الـسيـاسي ألربـاحه ومـغا
ـة جـداً; إذْ كـلـما وخـيـبـاته وانـتـكاسـاته وفق مـعـادلـة طـرديـة مؤ
تـزايـدت خـسـارات الـفـقـير; تـكـاثـرتْ أربـاح الـسـيـاسي; وطُـمرت
ـنـطقـة اخلـضراء لـلشـعب احملـروم بجّبٍ سـحـيق; ودُفنت وعود ا
معـها أحالم الـفقـراء وتظـاهراتـهم وهتـافاتـهم التي أمـستْ قبض
ريح وبات ظـهر الـشعب مـكسوراً بـينـما قامـة السـياسي تزدادُ
نـجـز بائس صالبة وخـيالء; ربَّـمـا بعض الـسـاسـة; يتـشـدَّقـون 
حتقَّـق هنـا وهنـاك لـكنَّ الواقع يـخبـرنـا بكل أسى; إنَّ الـشوارع
طر واحلـصَّة التموينية التي هي نسغ العـراقية غمرها الط وا
عة ـتـعفّـفة; مـازالـوا يسـتـلمـونهـا مُـقطـَّ الـروح; للـعـائلـة الـعراقـية ا
األوصال فـإنْ حضـرَ الدقـيق غاب الـسُكّـر; وإنْ حضـرَ السمن;
غــاب الـرز في الــواقع; نـحنُ بــأمس احلـاجـة إلى جــرد شـهـري
ـغـا وسـرقــات وفـسـاد الـسـيـاسـيـ ووعـودهم الـزائـفـة; حـتى
نــعـرف فــداحـة اخلــديـعــة; ونــدرك حـجم الــنـهـب الـذي دخل إلى
ـنـطـقـة اخلـضـراء; عـلى حـسـاب الـفـقـراء. وهل خـزائن سـاسـة ا
نـطقـة اخلضـراء تمـتـلك الشـجاعـة وتعـلن عبـر وسائل اإلعالم; ا
عن جرد حـقيـقي لعدد الـشهـداء الذين سقـطوا في بـقاع الوطن;
خــات; واألحــزمـة الــنــاسـفــة والــعـبــوات الالصــقـة; ــفــخـَّ وعـدد ا
ـعتـقلـ األبرياء في واغتـياالت األبـرياء بـكوا الصـوت; وعدد ا
ــنــطــقــة ســجــون; ال يــعــرف مــكــانــهــا ســوى الــراســخــون في ا
اخلـضراء? وهل بـوسعـهم اإلعالن عـمَّا أجنـزوا من وعودهم إلى
النـاس; طيـلـة جلـوسهم عـلى صوجلـان البالد? سـيأتـيك اجلواب
سـريعاً; إنَّ األمن الوطـني وضرورات (خضراويـة) ال تسمح لهم
صائب والـويالت التي أصابتْ الشعب بنـشر حجم اخلسـائر وا
الــعـراقي; حـتَّى أكـاد أرى اإلرهـابي وهـو يـجـردُ بـشـهـوة الـقـتل;
ـتبـقيـة بحوزتـه اآلن مثـلما خات ا ـفخـَّ عدد األحـزمة الـناسـفة وا
أبصـرُ السياسي يجردُ بلذَّة قصوى أرصدته في مصرف خارج
احلدود وأرنـو إلى الفقير; وهو يجلس عند عتبة باب داره اآليل
إلى السـقـوط; يُـحـصي حـسـراته وعبـراته عـلى فـلـذة كـبـده الذي
استـشهد; مرتعشـاً من البرد; ومنكسـر اخلاطر; على قوته الذي
يـكـاد يـنـفـد; ويـرددُ بـصـوت غـارق بـاآلهات
والــشـهـقـات; تــسـمـعهُ مالئــكـة الـسـمـاء;
حـسـبي اللـه ونعم الـوكـيل; عـلى خـديـعة

اخلضراء.
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انضمت الفنانة اللبنانية إليسا
في حمالت الـتوعـية ضـد التـنمر
وذلك حلث األهالي عـلى مـتابـعة
أوالدهـم وتــربـــيــتــهـم الــتـــربــيــة

الصحيحة.
وأكـدت في حـديــثـهـا أن مـشـكـلـة
الـتـنـمـر تــؤثـر بـشـكل أكـبـر عـلى
األطفـال الـصغـار وأن على األهل
مـــتــابــعـــة األمــر والـــتــحــدث مع
ـواجهـة ما يـعانوه في أطفـالهم 

اجملتمع. 
إلــيــســا كــشــفت عن تــعــرضــهـا
ــضـايــقــات بــسـبب لــلــتــنـمــر وا
عـمـليـة الـتـجـمـيل الـتي خـضعت

لــهـــا في شــفـــتــيــهـــا. الــفـــنــانــة
اللـبنـانيـة قالت خالل لـقائـها في
برنـامج (بال طول سـيرة) والذي
أقـيم علـى هامش مـؤتـمـر (نـساء
ــــواجـــهـــة) في عــــلى خـــطـــوط ا
الـــعـــاصـــمـــة األردنـــيـــة عـــمــان
ونــظـمــته مـؤســسـة مي شــديـاق
لــلـــعــام الــثــالث عـــلى الــتــوالي:
(األمر ال يـشـغل بالي ويـكـفي ما
حــقــقــته من جنــاح كــبــيــر خالل
ــاضــيــة) ووجــهت الــســنـــوات ا
رسـالــة لـلـســاخـرين قــائـلـة: (أنـا
ا بـتـقدروا تـعـملـوا اللي إليـسـا 
قـدرت أعـمـله تـبـقـوا حتكـوا عن

أي شغله عندي إياها).
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ســـنـــوات ومــــراقـــبـــة الــــشـــرطه
ـاثـلـة لـلـحـكم ـده  لـلـمـتــهـمـ 
وذلـك مـع عـــــــــدم االخـالل بــــــــاى
عقوبة اشد فى القوان االخرى
ـصـرية فـتحت الـنـيـابة الـعـامة ا
اركي حتقيقا في قيام مصور د
بـنـشر شـريط فـيـديـو يـظـهره مع
صـديقـته وهـمـا يتـسـلقـان الـهرم
األكـبر بـاجلـيـزة لـيال ويلـتـقـطان
صورا وهـمـا عـاريان عـلى قـمته
حــسب مــا أكـد مــســؤول بـوزارة
اآلثـار. فـيــمـا لم تـظـهــر الـنـتـائج
الـنـهـائـيـة بـعـد . وقـال مـصطـفى
وزيـري األمــ الـعــام لـلــمـجـلس
األعــلى لــآلثــار لــوكــالــة فــرانس
بـرس إن (النـيـابة الـعـامـة حتقق

ـتـبع حـالـياً. الـعالج الـوحـيـد ا
وتــوصــلت نــتــائج الــدراســات
الـتي أجـريت عـلى احلـيـوانـات
والبـشر إلى إمكـانية اسـتخدام
األنـــســــوتـــيــــرول عـــلـى شـــكل
قـطــرات كــعــامل وقــايـة وعالج
ــيـاه الـبــيـضـاء دون ـشــكـلـة ا
احلــاجــة جلــراحــة الســتــبــدال
. يذكر أن الـطريقة عدسة الـع
ـسـتـخــدمـة حـالـيـاً الـوحـيــدة ا
ــيـــاه الــبــيـــضــاء هي لـــعالج ا
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أكــدت دراســة جــديــدة أجــريت
في جـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا
ونـشـرتـهـا مجـلـة (نـيـتـشر) أنه
ـــيــاه ـــكـن عالج مـــشــكـــلـــة ا
الـــــبــــيـــــضـــــاء عـــــلى الـــــعــــ
(الـكـتـاراكت) بواسـطـة مـحـلول
يحـتوي عـلى السـتيـرويد دون
احلاجة الستبـدال عدسة الع
عـن طــــريق اجلـــــراحــــة وهــــو

اجلـراحــة وهي لـيـست خـيـاراً
مــتــاحــاً لــلــجــمــيع فــبــحــسب
يـة توجد منـظمة الـصحة الـعا
عــوائق في بـلــدان عـديـدة أمـام
احلـــــــصـــــــول عــــــلـى الـــــــعالج

اجلراحي. 
وتــفـتح نــتــائج هــذه الــدراسـة
بـاب أمل جديـداً لـعالج مـشكـلة
ــيــاه الــبـيــضــاء عــلى الــعـ ا
بـــاســــتـــخــــدام الـــقــــطـــرة دون

جراحة.

وتـضـمنـت الدراسـة الـعـشـوائـية
 250شخصا يعتبرون عرضة
خلطر اإلصابة بسرطان القولون
ستـقيم بسـبب عوامل اخلطر وا
أو إزالـة ورم سـرطــاني سـابق ..
و تــــخـــصــــيص جــــرعـــات من
اغنـيسيـوم وهمي على أساس ا

دخول الغذائي األساسي. ا
وأوضح الباحثون أن عدم كفاية
فـيـتــامـ (د) شيء  االعـتـراف
بـه عــلى أنـه مــشــكـــلــة صـــحــيــة
مـحـتـمـلـة عـلى نـطـاق واسع إلى
تـحدة.. حد كـبيـر في الواليـات ا
لقـد تلـقى الـكثـير من األشـخاص
تــوصـيــات من مـقــدمي الـرعــايـة
الــصــحــيــة اخلــاصــة بـهـم ألخـذ
مــكــمالت فــيــتــامــ (د) لــزيــادة
مسـتـوياته بـنـاء علـى اختـبارات
الـدم.. وبـاإلضـافــة إلى فـيـتـامـ
ئة من األشخاص (د) فإن 80 با
ال يـــســتــهـــلــكــون مــا يـــكــفي من
ـــاغـــنــــســـيـــوم وفق عـــنـــصــــر ا
ـــوضـــوعـــة لـــهــذا الـــضـــوابـط ا

العنصر الهام للجسم.

ــاركي ــصــور الـد في واقــعــة ا
وصــــحـــة مـــا نــــشـــره من صـــور
وفــيـديــو حـول تــســلـقه الــهـرم).
وتـــابع (نـــنــتـــظــر الـــنــتـــائج من
النـائب الـعام وإذا ثـبـتت إدانته
ســيالحق قـضــائـيــا فـقــد ارتـكب
جُــرم عـظــيم … إنه الــهـرم). وفي
الثامن من كانـون األول/ديسمبر
ــاركـي يــدعى نـــشــر مـــصـــور د
انـدريـاس هـيـفـيـد شـريط فـيـديو
عــلى مــوقـع يــوتــيــوب بــعــنـوان
(تـسـلق الــهـرم األكـبـر بـاجلـيـزة)
حــصـد أكــثـر مـن اثـنــ ونـصف

مليون مشاهدة حتى اآلن.
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عــلى الــرغم مـن مــرور عــدة ايـام
على حـادثة تصـوير فـيلم اباحى
ـــــــاركى من جــــــــانب شــــــــاب د
وصديقتـه فوق قمة الـهرم االكبر
اال ان احلادث ال يزال يـثير ردود
فــعل غــاضــبــة من جــانـب الـراي
الـــعـــام والـــذى طـــالب بـــاتـــخــاذ
اجــــراءات صـــارمـــة حملــــاســـبـــة
ـتـورطـ وعـدم تـكـرار احلادث ا
وفى هــذا االطـــار تــقــدم الــنــائب
ـسـعـود عـضـو مـجـلس مـحـمـد ا
النـواب بطـلب احاطـة عاجل الى
وزيـر الـداخـلـيـة واالثـار مـطـالـبا
ـواجـهـة هـذة اجلرائـم بيـد من
حــديـد حــتى يـكــون مـرتــكـبــوهـا
عــبـــرة ومــثــاال لـــكل من يــحــاول
القيـام بذلك مرة اخرى واوضح
ان تــــكـــــرار هــــذه احلــــوادث فى
اضيه يـجعل تركيب السنـوات ا
ــنـاطق كــامــيـرات مــراقــبــة فى ا
االثـــريــة امــرا ضــروريـــا. فــيــمــا
سيـطـرت حـالة من الـغـضب على
مـقـدمى بـرامج الـتـوك شو حـيث
طـــــالب االعـالمى عـــــمـــــرو اديب
ـــســـئـــولــ فى مـــصـــر بـــفــتح ا
ــتــســـبب فى تــلك حتــقـــيق عن ا
ـهـزلة مـطـالـبـا بـاسنـاد عـمـلـية ا
تام مـنطـقة الهـرم الى شركات
اجنـبيـة. فى الـسيـاق ذاته كشف
االثرى احـمد صـالح الـباحث فى
صريات ان تـصوير مشهد علم ا
الـــفـــيــلم االبـــاحي فى مـــنــطـــقــة
االهــــرامـــات ان هـــذه الـــواقـــعـــة
ليـست االولى بل ان هنـاك اربعة
افالم ابـاحـيـة  تـصـويـرهـا فى
ــنـطــقــة وان وزارة االثـار تــلك ا
بررت ذلك بـان تلك الـوقائع تمت
بـدون عــلـمـهـا من زوار تــسـلـلـوا
خلـسه فـيمـا راى االثري اسـامة
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احلركية وعدد اخلطوات التي
ــسـتــخـدم وســرعـة قــطـعــهـا ا
حــركــته وحــســاب الــســعـرات
احلـراريـة الــتي حـرقـهــا وفـقًـا

لـ(روسيا اليوم).
كــــمـــا زودت األحـــذيـــة أيـــضـــا
بـتـقنـيات بـلـوتوث تـمـكنـها من
نــقل الـبــيـانــات إلى احلـواسب
والــهـواتف واألجـهــزة الـذكـيـة
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(Puma) اســتــعــرضت شــركــة
أحـذيـة (RS-100) الـريــاضـيـة
بـتقـنيـات جتـعل منـها »أحذية
ذكـيـة «حملـبي اجلـري. وزودت
هــــــذه األحــــــذيــــــة بــــــشــــــرائح
إلــكـتــرونـيــة ذكــيـة قــادرة عـلى
جـــمع مــــخـــتـــلف الـــبـــيـــانـــات

(USB) بــاإلضـافـة إلى مــنـافـذ
ــوجـودة لــشــحن الــبــطــاريــة ا

داخلها.
وبـدأت  «Puma»بــطــرح هـذه
األحــذيــة فـي مــتــاجــرهــا عــلى
اإلنـــــتـــــرنت ابـــــتـــــداء من 13
ـكن ديـسـمــبـر اجلـاري كــمـا 
شراؤها من متـاجر الشركة في
بــــرلــــ ولـــنــــدن وطــــوكــــيـــو.
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