
يــدعـمـان احلـركـة الـتـقـدم والــتـطـور يـفــيـدان مـجـتـمــعـاتـنـا 
يقـدمان لنا االجتماعـية واالقتصـادية ويدفعـاها إلى األمام 
ـتـطـورة ـعــرفـة لـنــتـسـاوى مع الــدول ا ـزيـد من الــعـلم وا ا
ويساعدانا على تثقـيف بنيتنا الفـكرية واألرضية التي تقوم
بني كل هذا يـتطـلب منا الـعمل الـدؤوب ا عليـها حـضارتنـا
ـهـد طـريق الـتـقــدم ويـجـعـله واضـحـا« عـلى الـعـلم الــذي 
ــتــحــضــرة كــأوروبــا الــتي لــنــصل إلى مــســـتــوى الــدول ا
ـعـارك حتى ـراجـعـات وا ـداوالت وا استـنـزفت قـرون من ا

ا هي عليه. خرجت 
 هــنــاك فــكـرة »أنــثــروبــومــورفــيـة «مــفـادهــا أن اجملــتــمع
اإلنساني يشبه اإلنسان تـماما بحيث كلمـا طال عمره كلما
أصابت حكمته جند مثال لـذلك التقدم يكون بالرجوع إلى
وذجا آراء القدمـاء (أي الرجـوع إلى التـراث) واعتـبارهـا 
للتقدم الـذي ينبغي إعادة حتـقيقه فكلـما تقدم اإلنسان في
ـاضي لـتـصـبح ــسـتـقـبل ولـيس نــحـو ا الـسن اجته نـحـو ا
حركـة الـتـقـدم في الـزمـان هي الـسـيـر إلى األمـام.  أما في
(B.Pascal) فـكر بـاسكال العـلوم التـجريـبيـة فقـد جنح ا
ـة األرسطـية الـقائلـة بأن (الـطبـيعة في تفنـيد احلـكمـة القد
تـخـشى الـفـراغ ) فــقـد لـقي عـنـدهــا مـعـارضـة شـديـدة من
ة بـحجة أن هذه األخـيرة تختلف عن مؤيدي احلكمـة القد
نتائج جتـاربه. فيمـا كان  يرد علـى تلك االعتـراضات بقوله
كـن أن يكـون إال بـتـجـربـة أخرى بأن تـكـذيب الـتـجـربـة ال 
ـفـكـرين أصــبح الـتـقـدم فــمع آراء ا ـة  ولـيس بـحـكــمـة قـد
ــيـــادين االجـــتــمـــاعــيــة ــوذجـــا لــلـــتــقـــدم في ا الــعـــلــمـي 
ــنـهج واالقـتــصـاديــة والـســيـاســيـة واألخـالقـيــة. وأصـبح ا
العلمي أداة عملية تسهل الـطريق نحو التقدم. ولكن التقدم
ليس دائـما يـخدم مـجـتمـعاتـنا خـاصـة اذا استـعمل بـشكل
يـسىء ألجـيـالنـا فـعـنـدمـا دخـلت وسـائل الـتـكـنـولـوجيـة الى
جنـد فـيـهـا بـيـوتـنـا أصـبــحت جـزءا ال يـتـجـزأ من حــيـاتـنـا 
فرغم  االيجابـيات التي قدمتها االفادة تارة وتارة للتسـلية 
لنا جند بأن هناك سلبيات علينا احلذر منها خاصة عندما
ضي الوقت الـطويل خـلف الشـاشة لالسـتطالع على كل
عـرفـة والـتقـدم الـثقـافي والـعـلمي سـتـجـدات واكتـسـاب ا ا
حيث يـسهل عـليـنا الـبحـث في عمـلنـا في نفس الـوقت جند
أن هـنـاك شـريـحـة من الـنـاس يـصـعب عـلـيـهـا الـتـعـامل مع
شـبــكـة الــتـواصل االجــتـمــاعي  بــشـكل صــحـيح وخــاصـة
الـفـئـات الــشـابـة الـتي لــديـهـا حب االســتـطالع تـغـوص في
دون ان تدرك  النتـائج السلبية الذي حتمله ميدان الشبكة 
هذه الشاشـة من مفاسد اجـتماعيـة وخلقيـة فيقعـوا فريسة

واقع الفاسدة واخلطيرة . ا
في اآلونـة األخيـرة ظـهـرت لـعـبة »مـومو «لـدى العـديـد من
ـراهق في مستـخدمي الـيوتـيوب وخـاصة فـئة األطـفال وا
شاهد رسالة مخيفة وسط االلعاب مصحوبة ح  يتلقى ا
بصورة مرعبة ألمرأة مشوهة بعين متسعت وبال جفون
تلقي بلغته وتقنعه بأنها لتقول (مرحبا انا مومو) وحتدث ا
تعرف عنه كل شئ وتختتم رسالتـها بجملة (هل تود اللعب
معي) فـاذا جوبـهت بـالرفض  ولم يـتم االلتـزام بـتعـليـماتـها
تـهــدده بـأنـهــا سـتــزيـله عن الــكـوكب  ثم تــبـدأ من بــعـدهـا
راهق معـها للنهاية واذا اكمل ا رحلة التهديـد واالبتزاز 

توصله الى مرحلة االكتئاب ثم االنتحار .
هنا عـلينـا احلذر والتـخلص من هذه اآلفـة التي تهـدد حياة
أطفـالـنـا وذلك بـتـوعـيـة األجيـال ومـراقـبـتـهم واحلـرص على
ــواقع الـذين يـقـومــون بـزيـارته حـتـى جنـنـبـهم من مـعـرفـة ا
الوقوع كـفريسة لـعصابـات القرصـنة اإللكـترونيـة أو لتجار
اخملــدرات ومـــنـــعـــهم من زيـــارتـــهــا
للحـفاظ على سالمـتهم  وحمـايتهم
من االضرار النفسيـة واالجتماعية

التي تدمر حياتهم .
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العــبـــات وعــلى رأســـهن أفــضل
العـبـة في الـعـالم لـعـامي 2015
و2016 كــارلي لـــويــد شــكــوى
الى جلـنـة تــكـافـؤ فـرص الـعـمل
وهي منـظـمة حـكومـيـة مسـؤولة
عن إنفـاذ قانون الـعمل لـلتـنديد
ـعاملـة مع زمالئهن بالـفرق في ا

الذكور.
ذيـلة وفي الشـكـوى اجلمـاعيـة ا
بـ28 توقـيـعـا رأت الالعـبات أن
(االحتــاد األمـيــركي لــكـرة الــقـدم
ـساواة فـشل تمـامـا في تـعزيـز ا
… ورفض بــعـنـاد بـ اجلــنـســ
ــنــتـخب الــتـعــامل مع أعــضـاء ا
الـــوطــني لــلــســـيــدات عــلى قــدم
ـنــتـخب ــسـاواة مع أعــضــاء ا ا

الوطني للرجال).

وذكــــرت الالعـــبــــات أن االحتـــاد
األمـيـركي لـلـعبـة (وصل الـى حد
القـول بـأن -واقع السـوق هو أن
الـــنــســاء ال تـــســتــحـق تــقــاضي
رواتب بقـدر الرجـال - (…) حتى
ــنـتـخـب الـوطـني عـنــدمـا جنح ا
لـلسـيـدات في أن يـحـقق مـدخوال
أكبر من األرباح لعب وفاز بعدد
ــبـاريــات فــاز بــعـدد أكــبــر من ا
أكـــــبـــــر من الـــــبـــــطـــــوالت و/أو
اســــتـــــقـــــطب عـــــددا أكــــبـــــر من
اجلــــمــــاهـــيــــر عــــلـى شــــاشـــات

التلفزة).
وفي 2014 مــــــــــنـح االحتــــــــــاد
األمـــيـــركي مـــنــــتـــخب الـــرجـــال
مــكــافـــــــآت مــالــيـة وصــلت الى
5,3 مـلـيون دوالر (4,7 مـلـيون
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ســيـــقــيم بــعـــد إطالق ســراحه
بكفالة.

وأقـــر تــاكــانـــو بــأنّ الـــتــمــويه
تسبب بأثار عكسية كبيرة بعد
ان الـــتــــقـــطت وســــائل اإلعالم
صورا ومقاطع مـصورة لغصن
وهــو فـي مالبس الـــعـــامل مــا
يتعارض تماما مع صورته في
األذهان كأحـد اهم واكبر رجال

األعمال في العالم.
وكتب تاكانـو في مدونة نشرت
اجلمعة أنّ (التـنكّر كان كله من
تـخـطـيـطي وتـنـفـيـذي).  وتابع
ـهـنـيـة (بـسـبب خـطـتي غـيـر ا
فــإنّ الـــســمـــعــة الـــتي بــنـــاهــا
(غـصن) عبـر حـياته تـشوهت).
وأضــاف (لـقـد تـسـبّـبت بـضـرر
ملـموس وغيـر ملـموس للـعديد
من االشـخاص. اشـعـر باألسف
إزاء ذلك). وأوضح احملامي انّ
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حـذّرت مـنـظمـة الـعـفو الـدولـية
من أن سـجـينـة شـابـة متـحـوّلة
جنـسيـا في مصـر تواجـه خطر
الـــتــــعـــرّض لــــعـــنف جــــنـــسي
ولــلــتــعــذيب بــســبب مــيــولــهـا

اجلنسية.
والــقي الــقـبـض هـذا االســبـوع
عـلى مــلك الـكـاشف (19 سـنـة)
ووجـــهـت الـــيـــهــــا اتـــهـــامـــات
بــــاالنــــضـــــــــمــــام جلــــمــــاعــــة
(ارهابيـة) وباستخـدام شبكات
الــــــتـــــواصـل االجــــــتــــــمــــــاعي
لــــلــــتــــحــــريض عــــلى (اإلخالل
بالـنظـام العـام) بحـسب ما قال
مـحـامــيـهـا عـمـرو مــحـمـد عـلى

فيسبوك.
وأوضح عــلـي أن (نــيـــابــة أمن
الــــدولــــة قـــــررت حــــبـس مــــلك
الــكــاشف 15 يــومــا عــلـى ذمـة

التحقيقات).
وقـالت مـنـظـمـة العـفـو الـدولـية
إن تـوقــيف الـكـاشف جـاء بـعـد
أن وجــــــهـت دعــــــوات مـن أجل
الـتظـاهـر السـلـمي عقب حـادثة
قــطـــار أســفــرت عـن مــقــتل 22
شـخـصـا نهـايـة شـباط/فـبـراير
الـفـائت فـي مـحـطــة الـقـطـارات

هدفه الـوحيـد من ذلك كان منع
وســـــائـل اإلعالم مـن حتـــــديــــد
مكـان إقامـة غصن. واوضح ان
الـتـعرف عـلى مـكـان اقـامته (لم
يـكن ســيـمــنـعه مـن اسـتــئـنـاف
حــيــاته فــحــسب لــكن صــحــته
ايضـا كانت سـتتـضرر وحـياة
أسرته وجـيرانه كـانت سـتكون
نع وضع مـهددة. كـنا بـحاجـة 

اثل بالتأكيد).
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ورغم تـــــلـك االحــــتـــــيـــــاطــــات
الـتقـطت وسـائل إعالم يـابانـية
اجلـمـعة مـقـاطع فـيديـو لـغصن
وزوجــته وأحـدى بــنـاته خـارج
مـــقــــر إقـــامــــته في طــــوكـــيـــو.
واظهرت مقاطع فيديو  بثها
عـلى الـتــلـفـزيــون أسـرة غـصن
تـتـجـول في حـديـقـة بـعـد ظـهـر

اجلمعة.

ـيـدان رمـسـيس في ـركـزيـة  ا
وسط القاهرة.

واعـتــبـرت مـنــظـمـة الــعـفـو في
بــــيـــان مـــســـاء اخلــــمـــيس أنه
(بسبب هـويتها اجلـنسية فان
مــلك الــكـــاشف تــواجه خــطــرا
أكـبر بـالتـعـرّض للـتعـذيب على
يــــد الـــشــــرطــــة وخـــصــــوصـــا
االغتصاب والعنف اجلنسي).
وقــالـت نــائــبــة مــديــر الــشــرق
األوسط وشــمـال افــريــقــيـا في
مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيــة
مــاجــدالــيـــنــا مــغــربي انه (من
صرية عروف أن السلـطات ا ا
تــضـطــهــد االشـخــاص بــسـبب

ميولهم اجلنسية).
وال تـــزال الــكـــاشف مــســـجــلــة

كرجل على بطاقة هويتها.
وقــال مـــصــدر أمــنـي لــفــرانس
بــرس طــالــبــا عـدم ذكــر اســمه
إنها (مـحبوسة انـفراديا ليس

مع رجال وال نساء).
وأكــدت نـيال غـوشـال الـبـاحـثـة
فـي شـــــــــــؤون الـ (ال جـي بـي)
وهـــو اخـــتـــصـــار يـــشــيـــر إلى
ـثـلـيات ـثـلـيـ وا مـجـمـوعـة ا
تـحول جـنسيـا ومزدوجو وا
ـيول اجلـنسـيـة) لدى مـنظـمة ا

هـــــيــــــومن رايـــــتـس ووتش أن
منـظمتهـا (قلقـلة للغـاية) بشأن

ملك الكاشف.
وكــانت هـذه الــنــاشـطــة لــفـتت
األنـــظــار في شـــبــاط/فـــبــرايــر
2017 عــنـدمـا حتــدث صـراحـة
عن حتولها جنسيا في برنامج
تــلــفــزيــونـي يـحــظـى بــنــســبـة
مشـاهدة عـاليـة. وفي تدويـنات
عــــلـى شــــبــــكـــــات الــــتــــواصل
االجــــتــــمـــــاعي حتــــدثـت مــــلك
الــكـاشف كــذلك عـن تـعــرضــهـا
للتـحرش من أفراد مـن أسرتها
وفي اجملال العـام بعد حتـولها
مـن ذكـــــر الى أنـــــثـي. وكـــــانت
عاقبة محكمة مصـرية قضت 
مـذيع تـلـفزيـون بـاحلـبس سـنة
إلجـرائه مقـابلـة مع رجل مـثلي
ـاضي. وأصدر اجمللس العام ا
االعـلى لالعالم في مـصـر قرارا
بـ (مــنع ظـهـور مــثـلـيـ أو بث
شـعـاراتهم)  بـعـد أن ظـهـر علم
ـثـلـيـ في حـفل فـي الـقـاهرة ا

عام 2017.
وفي الــــــعـــــام 2016 رفــــــضت
مـحـكمـة مـصريـة طـلب شخص
متـحول جـنسـيا بتـغيـير اسمه
ونــوعه عـلـى بـطــاقــة الـهــويـة.

ومع عودتـهم بعـد عدة سـاعات
بــالــســيــارة جتــمع حــشــد من
الـصـحـافيـ حـول غـصن لـكنه

لم يدل بأي تصريحات.
واألربــعــاء  تـصــويــر غـصن
ـا في ذلك عـلى نــطـاق واسع 
صـعــوده في حـافــلـة صــغـيـرة.
وتـتـبع صـحـافـيون فـي وسائل
إعالم في طـــائـــرات مـــروحـــيــة
وعــلى مــ دراجــات بــخــاريــة
احلــافــلــة في ارجــاء طــوكــيـو.
وكـرّست وسائـل إعالم يابـانـية
برامجـها اإلخبـارية لتـحليل ما
قــــام به غــــصن واســـتــــعـــانت
مــحــطـات تــلــفـزيــون يــابـانــيـة
بـرجل يـشـبـهه وأعـادت تـمـثـيل
ــشــهـد كــامال. وقــرار االفـراج ا
عـنه بـكفـالـة بـشكل مـفـاجئ هو
آخر التطـورات في قضية هزت
الـيـابــان وقـطـاع األعــمـال مـنـذ
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توقيف قطب صناعة السيارات
في 19تشرين الثـاني/نوفمبر.
ورغم مغـادرته مركـز االحتـجاز
فـي طـوكـيـو حــيث قـضى أكـثـر
من مـــئــة يـــوم ال تــزال هـــنــاك
قــيــود كـــثــيــرة عــلى حتــركــات
غــــصن خالل الــــفــــتــــرة الــــتي
يـــقـــضـــيـــهـــا خـــارج الـــســـجن
ـوجب الـكـفـالــة الـتي تـنـاهـز
مـــلــيـــار ين يـــابــاني (نـــحــو 9
ماليـ دوالر). إذ عـلـيه الـبـقـاء
في مــنـزل في طــوكــيــو حتـدده
احملــكـمــة بـيــنـمــا يــتم تـثــبـيت
كـامـيـرا لـلـمـراقـبـة عـنـد الـباب.
وســـيـــتم تـــقـــد تـــســجـــيالت
الـكـامـيـرا إلى احملــكـمـة بـشـكل
دوري. لـكـنه لـيس قـيـد اإلقـامـة
اجلــبـريـة إذ بــإمـكـانه اخلـروج

للتسوق.
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يورو) نتـيجـة وصوله الى الدور
ــــونــــديـــال ثـــمـــن الـــنــــهــــــائي 

البرازيل. 
وفـي الــــعــــام الــــتـــــالي كــــوفىء
ـبـلغ 1,7 مـنــتـخب الــسـيــدات 
مـلـيـون دوالر فـقط (1,5 مـلـيون
ي يـورو) بـعـد فـوزه بـلـقبـه العـا

الثالث في كندا.
عـاملة ال ينحصر والتمييز في ا
ــكــافــآت واألجـــور بل يــطــال بـــا
ايضا ظـروف العمل فـب عامي
2014 و2017 لــعب مــنــتــخب
ئة من مبارياته السيدات 21 با
الـــــبــــيـــــتــــيـــــة عــــلـى الــــعـــــشب
ئة فقط االصطناعي مقابل 2 با

نتخب الرجال.
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حـدث كبـيـر عـنـدمـا يـحـتـفي مـحـرك الـبحـث غوغـل الذي ال
ـعــمـاريـة يـسـتــغـني عــنه اي نـســان في االرض الـيــوم  بـا

ي. رأة العا ناسبة يوم ا العراقية الراحلة زها حديد  
غـادرت حـديد (65 سنـة) وهي فـي قمـة الـعـطـاء وأمـامـها
أحالم كــثـيــرة ومـنــجـزات قــيـد الــتــنـفــيـذ  عــجـزَ عــمـالــقـة

عماري في العالم على مجاراتها . هندس وا ا
وفي بـلـدهـا الـذي ظـلت تـعـبـر عن اعـتـزازها الـكـبـيـر به في
ية  ال يـوجد استجابة احتفائية من جميع االحتفاالت العا
الدولة بهذه العبقرية الفذة التي حملت اسم العراق بالرغم

من انها اغتربت عنه اربعة عقود .
زها حـديد رحـلت  ليس بـهـا حاجـة لتـكر من الـعراق أو
امـتـيــازات أو حـفـاوة أو اســتـذكـار  وكـل مـا كـان يــنـبـغي
للحكـومة العـراقية أن تفـعله تخـليداً لذكـراها إنّمـا هو فخر
لـلـعـراقـيـ جـمـيـعـاً  إذا يـصـلح االحـتـفـاء بـذكـراهـا يـومـاً
ـرأة الــعـراقــيـة الـتـي لم تـنــقـطع سالالت وطـنــيـاً لــتـكــر ا
ـكن لـلـسلـطـات أن تـغـسل بـبـهاء اسم ابداعـهـا . بل كـان 
الـراحـلـة شــيـئـاً من أدران الـسـلــطـة الـتي تـثــقل خـطـواتـهـا

وشكلها وكالمها .
ـيداليـات واجلوائز في زها حديـد  نالت أعلى االوسـمة وا
(Dame) حـيـاتـهـا  وحـصـلت في عـام 2012 علـى لقب
وهو أرفع لـقب تمـنحه مـلكـة بـريطـانيـا للـنسـاء على سـبيل
ثال . أعـلم ان لدى النـساء الـعراقيـات طاقات كـبيرة  لم ا
نـافسة الـدولية . وأمـلنا أن تفسح لـها اجملاالت لـلظـهور وا
تولد في العراق مؤسـسات تعنى بإبداع الـنساء العراقيات

في صنوف العطاء من دون استثناء .
وقـبـل ذلك كــله وبــعـده  ال تــوجــد امــرأة  في الــعـالـم مـثل
الــعــراقــيــة حتــمّــلت هــذا الــكم الــهــائل مـن اعــبــاء احلــيـاة
ومـصــائـبــــــــهــا وحـروبــهـا الــداخـلـيــة واخلـارجــيـة وجـور
القـوان  وذلك  الـبالء كله اسـهمت في وجـوده السـلطات

بأنواعها .
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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

لـــلــــطـــعـن أثـــنــــاء وجـــوده في
ـبـاراة دوري األبـطـال. بـاريس 
اجلـمـيع في الـنـادي يـتـمـنى له

اخلير خالل عملية شفائه).
وأكـــــد مــــصــــدر بــــالــــشــــرطــــة
الــفـــرنــســـيــة حـــادثــة الـــطــعن
ــبـاراة لــفـرانـس بـرس بــعــد ا
لكنه قـال أن الضحـية ال يعاني

من إصابات تهدد حياته.

الضحـية أن يتدخل حلـمايتها
لـــكـن الــســـائـق أدار الـــســـكــ
ـا صــوبه وطـعــنه في الــصـر 

وصف بأنه شفرة كبيرة).
وعـبـر يــونـايـتـد عـن مـسـانـدته
لــلـمـشـجع الـضـحـيـة قـائال في
بـيـان (صُـدمـنـا عنـدمـا سـمـعـنا
عن احلـــادث الــــذي حـــصل مع
أحـد مـشـجـعـيـنـا حـيث تـعرض

{  بـــاريس-(أ ف ب) - ذكـــرت
مـصـادر قـضـائــيـة اجلـمـعـة أن
الشرطة الفرنسية أوقفت رجال
يــشـتـبه في أنه طــعن مـشـجـعـا
ـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد في
الــعـاصــمـة بـاريـس وذلك بـعـد
باراة وقت قصيـر من انتـهاء ا
الــتي شـــهــدت خـــروج بــاريس
ســان جـرمــان عــلى يــد ضــيـفه
اإلنكليـزي باخلسارة أمامه 1-
 3 في إيـاب ثـمن نـهائي دوري
ــصـدر أبــطــال أوروبـا. وقــال ا
الـذي طـلب عـدم ذكـر اسـمه أن
الــرجل احملـتـجــز لالشـتـبـاه به
في (محـاولة قتل) أوقف مساء
االربـعـاء. ووفقـا لـقنـاة (سـكاي
سـبـورتس) الـتـلـفـزيـونـيـة كان
ــشـجع الـبــالغ من الـعـمـر 44 ا
عــامـا يـنـتــقل في سـيـارة أجـرة
مـع أصــــــــــدقــــــــــائـه الـى وسـط
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــعـد
ـباراة عـندمـا أثاروا حـفيـظة ا
ـفـرطة الـسـائق بـاحـتفـاالتـهم ا
بـانــتـصـار فــريـقـهـم الـذي قـلب
الــطـــاولــة عــلـى ســان جــرمــان
بهـدف في الوقت بـدل الضائع
مـعوضـا بـذلك خسـارة الـذهاب

على أرضه صفر-2.
وذكرت (سـكـاي سـبورتس) أن
(الـــــســــائـق تــــوقـف جــــانـــــبــــا
إلخــراجــهم من ســيــارة األجـرة
اخلـــاصـــة به قـــبل أن يـــخــرج
الـسـكـ ويـهـدد الراكـب األنثى
في اجملموعـة) مضيـفة (حاول

ومن جهـة أخرى أفـاد متـحدث
بـــــــاسم وزارة اخلـــــــارجــــــيــــــة
البـريطـانيـة (نحن عـلى اتصال
مع الـســلـطـات الــفـرنــسـيـة في
أعــقـاب حــادث مــتــعـلـق بـرجل
بــــريــــطـــانـي في بــــاريس يـــوم
الــــــســـــادس مـن آذار/مـــــارس
ونــــحـن جــــاهــــزون لــــتــــقــــد

ــــســــاعـــــدة إذا لــــزم األمــــر). ا

∫UÐË—Ë√ ‰UDÐ√ Í—Ëœ
ÎUFÒ−A  sFÞ h ý vKŽ i³I «

إلى 40 عامًـا ويُهاجم الـنساء
ـعدل بـشكل أكـبر من الـرجال 

3 أضعاف.
ولــــــكـــــــشف الـــــــعـالقــــــة بــــــ
ـشروبـات الغـازيـة والتـصلب ا
ــتـــعــدد راقب الـــفــريق 135 ا
ــرض وأكـــمــلــوا مـــصــابًـــا بــا
اســتـــبـــيــانـــا حــول نـــظـــامــهم

الغذائي.
كــمــا قـام الــبــاحــثـون بــقــيـاس
شارك مستوى اإلعاقـة لدى ا
بــاســـتــخــدام مـــقــيـــاس حــالــة
ـوسـعة وهي طـريـقة اإلعـاقة ا
شائعة لقيـاس اإلعاقة الناجمة
ـتعدد عن التـصلب الـعصبي ا
وكان 30 مـشاركًـا يـعـانون من

إعاقة شديدة.
ووجــد الــبــاحــثــون أن تــنــاول
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ـانـيـة حـديـثـة حـذّرت دراسـة أ
ـــشـــروبـــات الـــغـــازيــة من أن ا
شروبات احملالة وغيرهـا من ا
بـالسـكـر تفـاقم أعـراض مرض

تعدد. التصلب ا
الـــدراســة أجـــراهـــا بــاحـــثــون
سـتـشفى سـانت جوزيف في
ــانــيــا وعــرضــوا بــوخــوم بــأ
نـــتــائـــجـــهـــا األربـــعـــاء أمــام
ـيـة ـؤتـمـر الـســنـوي لألكـاد ا
األميركية لعلم األعصاب الذي
يــعـــقــد في الـــفــتــرة من 11-5
مـــارس/آذار اجلـــاري بـــواليـــة

بنسلفانيا األميركية.
ـتعـدد الذي ويـؤثر الـتصـلب ا
يــصـيب أكــثـر من 2.3 مـلــيـون
شـــخـص حـــول الـــعـــالم عـــلى
ــركــزي اجلــهـــاز الــعــصـــبي ا
ــــنـــاعي ويـــصـــيـب اجلـــهـــاز ا
لـلـجـسم بـخـلل كـبـيـر ويـجـعله
يُهاجم نفسه ويسبب خلال في
خ وأجــــزاء االتــــصـــــال بــــ ا

اجلسم اخملتلفة.
ويـــعـــانـي مـــرضى الـــتـــصـــلب
ـــتـــعـــدد غـــالـــبًـــا من ضـــعف ا
الــعـضـالت وخـلل في الــتـوازن
وتــدهـور الــوظــائف احلــركــيـة
ـشي لــلـجـسم وعــلى رأسـهـا ا

واضطرابات الرؤية.
ـتــعـدد وقـد يــؤدي الـتــصــلب ا
أحــيــانًــا إلى الــشــلل وتــظــهـر
غالبًا األعراض األولية للمرض
ـرحــلــة الـعــمــريـة من 20 في ا

ــــــشـــــــروبــــــات الــــــغــــــازيــــــة ا
ــشـروبـات احملالة بــالـسـكـر وا
بكـثـرة أدى إلى تفـاقم أعراض

تعدد. مرض التصلب ا
شارك الذين كما وجدوا أن ا
اســتـهــلـكــوا أكـبــر كـمــيـات من
ــشــروبـات الــغــازيـة واحملالة ا
بــالـســكـر كــانـوا أكــثـر عــرضـة
عدل لإلصابة بإعاقـة شديدة 
 5أضــعــاف أقــرانـهم الــذين لم

شروبات. يتناولوا تلك ا
وقـالت الـدكـتـورة إلـيـسـا مـاير
قــائـد فــريق الــبـحث: ”مـرضى
ــتــعـدد الــتــصـلـب الـعــصــبي ا
غـالـبًــا مـا يـريــدون أن يـعـرفـوا
ــكن أن يــؤثــر الــنــظـام كــيف 
الــغــذائـي واألطــعــمــة احملــددة
عــــــلـى تـــــطــــــور مـــــرضــــــهم.”
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{ طـوكــيـو-(أ ف ب)  –اعـتـذر
مــــحـــام يــــدافـع عن الــــرئــــيس
الــسـابـق جملـمــوعــتي نــيــسـان
وريــــنــــــــو كـــــارلــــوس غــــصن
اجلـمـعــة عن (تـشـويـه) سـمـعـة
األخــيـر بــاقــتــراحه أن يــرتـدي
مـالبــــــــس عــــــــامـل اثـــــــنـــــــاء
مـغــادرته مــقـر احــتـجــازه قـبل

 . يوم
وأثــار غــصن جــدال وســخــريــة
بــعـد أن غـادر مـركـز االحـتـجـاز
فـي شــمــال طـــوكــيــو مـــحــاطــا
بــحـراس وهــو يــعـتــمــر قـبــعـة
زرقـاء وكـمامـة بـيضـاء وسـترة

مخططة باللون البرتقالي.
وقــال أحـد مــحــامــيه تــاكـاشي
تــاكـانـو إنّ األمـر كـان مـحـاولـة
حلــمــايــة خــصــوصــيــة غــصن
وخـــصـــوصـــا مـــنع اإلعالم من
تـتـبـعه حتى مـقـر اقـامـته حيث

{ لــوس اجنـــلــوس-(أ ف ب) –
ـــنــــتــــخب تــــقـــدمـت العــــبــــات ا
األمــيــركي لــلــســيــدات بــشــكـوى
اجلــمـــعــة ضـــد االحتــاد احملــلي
لكـرة القـدم على خـلفـية الـتمـييز
من حيث األجـور وظروف الـعمل
مقارنـة بالعبي مـنتـخب الرجال
وذلك على الرغم من أن نتائجهن
أفـــضل بـــكــثـــيــر مـن نــظـــرائــهن
الـذكــور. والـشـكــوى الـتي قُـدمت
في إحدى محاكم لوس أجنلوس
ـــنــاســبــة االحــتـــفــال بــالــيــوم
ـــرأة تــمــثل ي حلــقــوق ا الــعـــا
ــعـركـة بـ خـطــوة جـديـدة في ا
ـــنـــتـــخب األمـــيـــركي العـــبـــات ا

واالحتاد احمللي. 
وفي عــام 2016 قــدمـت خــمس


