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ــانــيـة  ظــهــر حــطــام غــواصــة أ
ــيـة األولى تــعـود لــلـحــرب الــعـا
عـلى بـعـد أكـثـر من مـئـة متـر من
كثـبان رملـية ساحـليـة في شمال

فرنسا.
وكـانت الــغـواصـة قــد غـرقت في
تموز/يـوليو 1917 ومنـذ كانون
ـاضـي صـار األول/ديــســمــبــر ا
ـــكـــنًــا مـــشــاهـــدة جـــزئــ من
الــــغـــواصــــة (يـــو سي 61) ح
ـاء وقت اجلَـزر وهي يـنـحـسر ا
ـكــان نـفــسه الـذي مـا زالـت في ا
غـرقـت فـيه قـبل مــئـة عـام قــبـالـة
ـواجـهـة الـسـواحل الـفـرنـسـيـة ا

للـسواحل اإلجنـلـيزيـة على بـحر
ـانش. ويـقـول فـنـسـان شمـيت ا
اخلـبـيـر الــسـيـاحي احملـلي:  في
الـــــســـــادس والــــــعـــــشـــــريـن من
تــمــوز/يـولــيــو من الــعـام 1917
كانت الغواصة آتيـة من بلجيكا
وقـــد ســـلــكـت اخلط الـــســاحـــلي
متجـهة إلى السـواحل الفرنـسية
الـشـمـالـيـة لـوضع ألـغـام بـحـرية
رافئ الـكبرى في الشمال قبالة ا

الفرنسي.�
وكـانت مــهـمـتـهــا إغـراق الـسـفن
الـــتــجـــاريـــة بـــهـــدف الـــضـــغط
االقـتصـادي عـلى األعـداء لكـنـها
تمـكنت أيـضًـا من إغراق سـفيـنة
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ظــــهــــرت دراســــة جــــديــــدة أن
األشـخــاص الـذين يـكـثـرون من
تناول األطعمة الغنية باأللياف
واحلــبـوب الـكـامــلـة كـانـوا أقل
عـــرضـــة لـإلصـــابـــة بـــأمــراض
الــقــلب والــســكــتــة الــدمــاغــيـة
ـزمـنـة والـســكـري واألمـراض ا
األخـرى مـن الـذين يــتــنــاولـون
أغذية حتتوي على نسبة قليلة

من األلياف. 
وقـالت الــدراسـة الـتي أجـريت

بـتـكـلـيف مـن مـنـظـمـة الـصـحـة
ـيــة إن كل زيـادة قــدرهـا الـعــا
ثــمـانـيـة جـرامـات في مـحـتـوى
ـــتــنـــاولـــة يــومـــيــا األلــيـــاف ا
يــقــابـلــهــا انــخـفــاض تــتـراوح
ئة و27 في نسبته ب  5 في ا
ـــئــة من إجـــمــالي الـــوفــيــات ا
وحـــاالت اإلصـــابـــة بـــأمـــراض
القـلب وداء السـكري من الـنوع
الثـاني وسرطان الـقولـون كما
تـراجع كــذلك خــطــر الـتــعـرض
لـلـســكـتـة الـدمــاغـيـة وسـرطـان

الثـدي. وتـوصلت الـدراسة إلى
أن تناول ما ب  25و 29غراما
ـثل هـدفا من األلـيـاف يـوميـا 
ن يــــــســـــعــــــون إلى جــــــيــــــدا 
احلصول على مكاسب صحية

a نشورة في دورية البيانـات ا
النسيت الطبية تشير أيضا أن
تنـاول كميـات أكبـر من األلياف
ـقدوره أن يـوفـر وقايـة أكـبر
وفـقــا لـتـقـريـر �رويـتـرز.�وقال
مـــان إن الــفـــوائــد الـــصــحـــيــة
توافرة في لأللياف الـغذائيـة ا

أطـعـمـة مـثل احلـبـوب الـكـامـلة
والـبـقـول واخلـضــر والـفـاكـهـة
تنـبع من تركيـبتها الـكيمـيائية
وخصـائصـا الطـبيـعيـة وأثرها
عـلى عمـلـية األيض. وقـال جيم
مـان األسـتـاذ بجـامـعـة أوتـاغو
النـيوزيلـنديـة والذي شارك في
إعداد الـبحث: �تـقدم نـتـائجـنا
دليال مقنعـا للقواعد اإلرشادية
اخلــاصــة بــالـتــغــذيــة من أجل
التركـيز على األليـاف الغذائية
واسـتـخـدام احلـبــوب الـكـامـلـة
ـكـررة. هـذا يـقـلل من بـدال من ا
ـــجــمـــوعــة خـــطــر اإلصـــابــة 
واسعـة من األمـراض اخلطـيرة

والوفيات الناجمة عنها.
وتــبـــ الــدراســة أن غــالــبــيــة
الـنـاس حـول العـالم يـتـنـاولون
أقل من  20غــرامـا من األلــيـاف
الـغـذائيـة يـومـيا فـيـما أوصت
جلـنـة اسـتـشاريـة لـلـتـغـذية في
بـزيادة بـريـطـانـيـا عـام  2015  
األلـــيـــاف الـــغـــذائــيـــة إلى 30 
غـرامــا يـومـيــا لـكن تــسـعـة في
ــــئــــة فــــقط مـن الــــبــــالــــغـــ ا
الــبــريـــطــانــيــ تـــمــكــنــوا من
الـوصــول إلى هـذا الـهـدف مع
اإلشــــــارة إلـى أن مـــــــتـــــــوسط
األلـــيــــاف الـــتي يـــتــــنـــاولـــهـــا
الـبــالـغـون في أمــــــيـركــا يـبـلغ

نحو  15غراما يوميا.
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قال مـوقع (ذا كنفـرسايشن) ان
دراســة حـديـثــة كـشـفت عن  أن
اإلفــــراط في اســــتـــهـالك مـــادة
ـوجـودة في الـشاي الـكـافيـ ا
والــقــهــوة خالل فــتــرة احلــمل
يــعـود بــتـبــعــات سـلــبـيــة عـلى

 . اجلن
وأظـهــرت عـيـنـة من ألف امـرأة
إيـرلـنـديـة أن تــنـاول الـكـافـيـ
بــصــورة غــيــر مــعـتــدلــة خالل
األشــهــر األولى لـلــحــمل يـؤدي
إلى مــــشـــاكـل صـــحــــيــــة لـــدى
األجــــنـــة. وأشــــارت الـــدراســـة
ـنشـورة في مجـلة (كـليـنيـكال ا
نـيـوتـرشن) األمـيـركـيـة إلى أن

تنـاول الشاي الغـني بالـكافي
يــؤثـــر عــلى مـــدة احلــمل لــدى
ــــرأة ووزن اجلــــنـــــ عــــنــــد ا
الــــــوالدة. وأضـــــافـت أن هـــــذه
اخملـاطـر تـزيـد بـواقع الـضـعف
لـــدى الــنــســـاء الالئي يـــقــبــلن
بــكـثــرة عــلى مـشــروب الــشـاي
خالل فـتــرة احلـمل عـلى الـرغم
من الــتـــحـــذيــرات الـــصــحـــيــة
الـكـثـيـرة. ويـوضح اخلـبراء أن
مــنــســوب الــكـافــيــ يــخــتـلف
بحـسب أنواع الـشاي فـالشاي
األسود الـذي يـجري اسـتهالكه
في إيــرلــنــدا بـكــثــرة يــحــتـوي
تـركـيـزا أعـلى مـقـارنـة بـالـشاي

األخضر.
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حـربـيـة وفـقًـا إليـزابـيل ديـلـومو
ـــتــــخــــصــــصـــة فـي الـــتــــاريخ ا

البحري.
ا حـوصـرت الـغواصـة الـبالغ و
طـــولــهــا خــمــســ مــتــرًا عــمــد
تفجرات طاقمها إلى تدميرها با
نع وقوعـها بيـد الفرنـسي ثم
قبضت عليهم فرقة من اخليالة.
كننـا أن نتخيّل كيف ويقول: �
كـان هـذا الـوحش الـتـكـنـولـوجي
راقدًا بـ مجمـوعة من الـفرسان
ـشـهـد عـلى أحـصـنــتـهم يـبـدو ا
وكـأن الـعـالم الـقـد هـزم العـالم
اجلديـد من دون إطالق رصـاصة

واحدة.�
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ـتعاقبة في خالل جلان شكّلـتها احلكومـات العراقية ا
للتحقيق في قضايا أمنية وجنائية خمس عشرة سنة 
واقتصـادية وفساد بـصيغ مختلـفة منهـا اتخذ عنوان
انية اللجنة اخلاصة أو اللجنة الوزارية أو اللجنة البر
شتـركة أو اللجـنة االمنيـة أو جلنة تقصي أو اللجـنة ا
احلقائق  وسواها الكثيـر  غير أنّ نتائج تلك اللجان
ذات حصـيلة فقـيرة لم يظهـر للعـلن منها سـوى القليل

ومن دون فوائد أكيدة .
ـاذا هـذا مـا الــذي يـحـدث في الــرواق احلـكــومي ?  
ستنـزف للمال ـسوّف للـوقت وا االستهالك االداري ا

واجلهد?  وعلى مَن يجري الضحك?.
هل تستطيع احلـكومة احلالية ان تـنشر أعداد اللجان
ومسمياتها التي جرى تشكيلها في السنوات السابقة
خملـتــلف احلـكـومــات  وتـبـيـ مــا الـذي حتـقق ومـاذا
حـصل في الـتحـقيـقات  ومـا حصـة ما ذهب لـلقـضاء
مـنــهـا ومـا هي نـســبـة الـلـجــان الـتي ال تـزال في طـور
االنـعــقــاد بــالــرغم من تــغـيــر احلــكــومــات ?. ومـا هي
ــالـيــة لـتــشـكــيل الـلــجـان ? وهـي يـسـاوي الــتـكــلـفـة ا

صروف عليه ? صروف قيمة ا ا
معـرفـة مـا يجـري في تـفـاصيل تـسـيـير شـؤون الـدولة
هي مـعـيار الـتـحـقق من خط سـيـر الـسيـادة الـداخـلـية
الـصحيح لـلدولـة واستـقرارها قـبل االستـغراق بكالم
الـسيـادة اخلارجـية  في وقت بـات اجلمـيع يعـرف ما
ـطـابخ االقـلـيـمـيـة يـجــري فـوق الـطـاولـة وحتـتـهـا فـي ا

والدولية والسيادة العراقية ب تلك الكمّاشات .
ــاجـســتــيـر مــتى يـكــون مــتــاحـاً لــلــبـاحــثــ وطــلـبــة ا
والـدكـتوراه في الـتـاريخ السـيـاسي احلديـث التـصدي
لـفات ادارات احلـكومـات العـراقية لـلوضع في خالل

العقد االخير?.
هل بـات لـزاماً أن تـنـقضي خـمـسون أو سـبـعون سـنة
قبل أن تتـاح فرصة دراسة مـاجرى في هيكـلية الدولة

وادارتها عبر احلكومات وقوانينها?.
أعــلـم أنه لــو أتـــيــحت تــلـك الــفــرصـــة لــطــارت رؤوس
وتهـدّمـت أبنـيـة وديـست رمـوز. لـكن ال أحـد أقـوى من
الـتــاريخ  وانّ الـفــرص سـتـنــبـثق من أعــمـاقه في أيـة

ساعة .
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

يـتـحـدث الـبـعض عـمـا يـسـمى بـاإلداري اخلفـي وان هذا
ـــؤســـســـة الــــتي يـــقف وراء االداري هـــو مـن يـــســـيــــر ا
ا يكـون مثل هـذا النوع مـوجود في بعض مسـؤوليهـا ر
الدول ولـكن عندمـا تتـعرف على مـؤهالته العـلميـة وعمره
اخلدمي في الوظيفة العامة او سنه يصعب عليك القبول
بــان هــذا الـذي يــســمى اداري خـفـي بـانه هــو من يــديـر
ؤسـسة ـؤسسـة التي يـعـمل فيـها والسـيـما اذا كـانت ا ا
ــهــنـــيــة والــتـي حتــتــاج الى ـــؤســســـات الــعــامـــة ا من ا
ــارسـة طــويـلـة , اخــتـصــاص دقـيق وجتــربـة واطالع و
ولـكن يبـدو ومن جتـارب بـعض الدول ومـنـها دول عـربـية
مـرت امـا بــاحـتالل او مــا سـمـي بـالـربــيع الـعــربي جتـد
حاالت مثل هذا النوع وعلى مستوى سياسي , واحزاب
سـياسيـة او كمـا ظهـر ما يـسمى الـكتـل السيـاسيـة التي
اثرت وتؤثـر بعضـها في حرف مجـرى نتائج االنـتخابات
علـوم ان اجملموعة التي تـفوز هي التي تشكل التي من ا
احلـكـومـة ولـيس تـلـك الـتي تـتـآلف لـتـكـون الـكـتـلـة االكـبر
ـان لـكي تـكـلف بـتـشـكـيل احلـكـومـة كـما داخل قـبـة الـبـر
حصل في بـعض الدول وهي مـعروقـة للـقار ,ان وجود
هـذا اخلـفي سـواء مـسـؤول سـياسـي او اداري يؤثـر في
ـــر عــــلى حــــصـــول االحــــداث فـــالــــبــــعض من الــــدول 
االنـتخـابـات فـيهـا اكـثر من سـت اشهـر او اكـثر من ذلك
دون تشكيل احلكومة او تشكل منقوصة بسبب خالفات
عـــلى الــتـــشــكـــيــلــة احلـــكــومــيـــة واالخــتالف عـــلى هــذه
الـشـخـصـية او تـلك  ,ويـتبـ وجـود سـيـاسي خفي وراء
ـرفـوضـة من قـبل بـعض الـكـتل , تـرشـيـح الـشـخـصـيـة ا
وهــكـذا تــسـتــمـر اخلالفــات ويـســتـمــر تــعـطــيل تـشــكـيل
احلــكــومـة  ,مع وجــود هــذا االصــرار وفــرض االرادات
ـشكـلة ان لـدول اقـليـمـية لـها تـضـرر هو الـشعب  ,وا وا
دور في ذلك وهي صاحبة القـرار اخلفي ويبدو ان هناك
مــسـؤولـون واداريـون خــفـيـون يـسـاهــمـون بـإدارة بـعض
ؤسسات ويسـاهمون في االضرار في نشـاطها ونتائج ا
هـذا الــنـشـاط  ,كــمـا يـجــري في وزارة الـتــعـلـيـم الـعـالي
والـبـحث الـعــلـمي الـتي اصـبــحت تـنـهج ســيـاسـات غـيـر
مألوفة كـالتوسع بالـدراسات العلـيا على حسـاب النوعية
ـــؤهل او فـــتح حـــيث ال يـــتـــوفــر الـــكـــادر الـــتــدريـــسي ا
ـعـدل الـدراسـات عــلى الـنــفـقــة اخلـاصــة دون مـراعــاة ا
والـعـمـر اضـافـة الى الـتـوسع في الـقـبـول في الـدراسات
ـكن تـعـويض الـعـلـيــا من خالل قـنـوات قــبـول مـتـعــددة 
ـشـمـولـ بـهـا في مـجـاالت اخـرى ولـيـبـقى الـقـبـول في ا
الـدراسـات الـعـلـيا مـسـالـة عـلـمـية بـحـته وتـبـ ايـضا ان
هـناك مـسـؤول خـفـيـون ورا ذلك لديـهم قـوة التـأثـير في
سيـاسـات الوزارة  فـالتـوسع بـالـكلـيـات االهـليـة ال يـعني
ؤسـسات الـعلمـية االهـلية خطـوة صحـيحة حـيث زادت ا
ـؤسـسـات الـعــلـمـيـة احلــكـومـيـة ومن اكـثـر من ضـعـف ا
يـتولى الـتأسـيس انـاس ال عالقة لـهم في التـعـليم الـعالي
السـؤال الذي يطـرح نفسه هـل خلى العـراق من الكوادر
ناصب احلكوميـة او العلمية في العلميـة الكفؤة لشغـل ا
ؤسسات العلمية من اجل احلـفاظ على رصانة التعليم ا
التي يتحدث عنها الـناس خارج العراق قبل اهل العراق

انفسهم ? 
ن شارك في مـؤتمر علمي في دولة يذكر احد الزمالء 
ولقائه بالعديد من االخوة ,سلطنة عمان - مسقط  –
العرب  يقول عندما اقول انا من الـعراق يبدأ الثناء على
الـعـراق صــاحب الـتـاريخ واحلـضـارة  ,الـعـراقـيـون اهل
ديح والـثـناء عـلى الـعراقـيـ نعم عـرفـة ليـبـدأ ا الـعـلم وا
الـعـراقيـون اصالء واهل عـلم ومـعـرفة ولـكن ذلك يـحـتاج
ان نــحــافظ عــلى الــسـمــعــة الــطــيـبــة ســواء في اخــتــيـار
ــهـنــيـة والـكــفـؤة لــضـمـان الــنـجـاح الـقــيـادات االداريـة ا
والــعـمل من اجل بــنـاء وطن خــربـته احلــروب واالحـتالل
واحملاصصة والطائفية واألجندات اإلقليمية التي ينفذها
ـيدان السيـاسي او االقتصادي واالداري اخلفيون في ا
ــا اصــبح الــعــراق عــلى مــا هــو عــلــيــة ولــو تــرك االمـر
للـعراقـي دون امالءات خـارجية مع
ا فيه خير العراق استيعاب االخر 

وشعبه . لكان االفضل 
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صــدمـت الــفــنــانــة الــبــحــريــنــيــة زهــرة عــرفــات
جمهـورها بكـشفها عن مـحاولتهـا االنتحار ثالث

مرات.
وقـالت البـحـرينـيـة زهرة إن أولى تـلك احملاوالت
كانت في سن الـسادسة عـشرة عامـاً مشيرة إلى
ـراهق يـعـتقـد أحـيانـاً أن الـعالم كـله يـعاديه أن ا
وأن التـخلص من حـياته هـو احلل األفضـل لهذه

شكلة ووصفت هذا التفكير بـ(الغبي). ا
و أضافت  زهرة أنها حـاولت أيضاً االنتحار في
سنّ الـ 19عام بعد زواجهـا الفتة إلى إنها كانت

تتمتع بالقوة لكنها ال تعلم لم أقدمت على ذلك.
وقالت الفنانة البحرينية في تصريحات سابقة
أن هناك موقفا آخر ح هددت أهلها باالنتحار
ن حتــبه حـيث قــالت: (مــوقـفــا آخـر لــتـتــزوج 
هددت أهلي فيه باالنتحار حيث قلت لهما بأنني
سأنتحر إذا لم أتزوج من الشخص الذي أريده).
وزهـرة عــرفـات كـانت قـد تـزوجت مـرتـ األولى
من بحـريني وهـو والد أبـنائهـا (محـمد) و(وفاء)
وهو متوفي وتزوجت بـعده من عُماني وأجنبت

منه ابنها (عبد الله) وهما مطلقان اآلن.
سرحية الكوميدية تستعد زهرة عرفات لتقد ا
ة� التي ستعرض على �صلبوخ وعائـلته الكر
ديـنة في حديـقة القـرم الطـبيعـية ضمن مسـرح ا

فعاليات مهرجان مسقط 2019.
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طـلَّـقـات حظـاً تـلك التي أوفـر ا
يـكـون طـلـيـقـهـا (أغـنى رجل في
الـعـالم) حـيث سـتجـعـلـهـا ورقة
ــطـلَّـقـات الــطالق مـلــيـارديـرة. ا
حــول الــعــالم ومن يــفــكـرن في
الــطـالق ســـتــمـــني كـل واحــدة
منهن النفس بأن تكون هي تلك
ــــرأة; فـــــذلك طـالق ســــعــــيــــد ا

بحسب وجهة نظرهن.
ــلــيــارديــر بـــعــد إعالن كل من ا
جــيف بـيــزوس مـؤسـس شـركـة
أمــازون ورئـيـسـهـا الــتـنـفـيـذي
وزوجته الـطالق ذهب الـبعض
إلى الــتــســاؤل بــشــأن مــصــيــر
ثـــروة أغـــنـى رجل في الـــعـــالم

وعلى كم ستحصل زوجته.
وقـــــرر الــــــزوجـــــان الـــــذي دام

ارتـبــاطـهـمـا الـرسـمي نـحـو 25
عامـاً الـطالق بعـد فتـرة طويـلة
مـن االنـفــصـال الــتـجــريـبي في
حــ يــرجَّح أن تـظل تــفــاصـيل

القضية في طي الكتمان.
لـــــكـن مـــــوقع (سـي إن بي سي)
ـعـلـومـات قـائالً كـشف بـعض ا
إن طالق الــزوجـ (قـد يــصـبح
أغلى انفصال في التاريخ) على
اعتبـار أن ثروتهـما تقـدَّر بنحو
ــــا أن135  مــــلــــيــــار دوالر. و
بــيـــزوس وزوجــتـه مــاكـــيــنــزي
يــعـيــشــان فـي واليـة واشــنــطن
األمــريـكـيــة الـتي تــدخل ضـمن
لكية طبِّقة لـقانون ا الواليات ا
ـشـتــركـة; فـإنه يُـتـوقع أن يـتم ا
اقــــتــــســـــام ثــــروة الــــطــــرفــــ

بالتساوي.
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ـسبـار الصـيني (يـوتو أرسل ا
) صــــورة2) (أرنـب الــــيـــــشم 2
بـانــورامـيــة من مـوقع هــبـوطه
في اجلـــانب اخلــفيّ من ســطح
الـقـمر تُـظهـر طـبيـعـة صخـرية
رمـاديـة تـكـثـر فـيـهـا الـفـوهات.
ية بحـسب مواقـع اخبـارية عـا

امس .
ـركـبـة الـصيـنـيـة غـير وكـانت ا
أهولة �تشانغ إيه  �4جنحت ا
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في الـــــــثــــــــالث مـن كـــــــانـــــــون
الثـاني/ينايـر في الهـبوط على
ســــطح الــــقــــمـــر فـي اجلـــانب
اخلــــفـيّ مــــنه عن األرض ألول
مــرة في تــاريخ غــزو الـفــضـاء.
واجلــــانب اخلــــفيّ ال يــــظــــهـــر
لألرض ألن القـمر أثـناء دورانه
حولـهـا يبـقى جانب واحـد منه
فــقـط مــواجــهــا لــهــا والــثــاني
مــحــجـــوبــا عــنــهــا. وســبق أن
التقـطت صور كثـيرة له لكن لم

تــهـبط فــيه أي مـركــبـة وكـانت
أول تــــلك الـــصــــور في الـــعـــام
وقــد الـتــقــطــهـا مــســبـار 1959
سـوفـياتـي. والتـقـطت الـصورة
اجلـديـدة بـكـامـيـرا مـثـبّتـه على
ــركـبــة ونــشـرتــهــا اجلـمــعـة ا
وكالـة الفـضاء الـصيـنية. وهي
صــورة بــانـورامــيــة عــلى 360
درجــة يــظـهــر فــيــهــا جـزء من
ــركــبــة ومــســاحــة صــخــريــة ا
سبار. رمادية وآثار عجالت ا


