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ــــغــــرب تــــقــــدمت اجلــــزائــــر وا
وموريـتانـيا وتونس بـطلب إلى
ـتـحـدة لـلـثـقـافـة مـنـظـمــة األ ا
والــعـلــوم (يـونــسـكــو) حلـصـول
ـــســــمى الــــطـــبـق الــــشـــعــــبـي ا
الــكُـســكُس عـلى مــكـانــة تـراثــيـة
رفـــيــعــة بــإضــافـــته إلى قــائــمــة

ادي . التراث الثقافي غير ا
ويُــصـنع الــكُـســكُس من الــدقـيق
طحون الذي يُـطهى باستخدام ا
ـاء وغـالـبـا مـا يُقـدم مع بـخـار ا
احلــــســــاء واخلـــضــــروات. وفي
بـعض األحيـان يـسـتخـدم كـطبق
لــلــتـــحــلــيـــة مع الــتـــمــر وعــسل
ـشــتـرك الــنــحل.ويُـعــد الــطـلـب ا
مـثــاال نـادرا لـلـتـعــاون اإلقـلـيـمي
ب الـدول األربـعـة إذ زعمت كل
مــنـهـا أن هــذا الـطــبق الـشــعـبي
يـعود إلـيـهـا.واشـار تقـريـر لـلبي

بي سي (ان اجلزائر حاولت منذ
ثالث ســـنـــوات أن تـــنــسـب هــذا
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ــاضي حــفل تـوزيع اقــيم الـســبت ا
ـوريـكس دور لـعـام 2019 جـوائـز ا

{ اســــطــــنــــبــــول - وكـــاالت -
غادرت آخـر طائـرة ركاب مـطار
أتاتـورك في اسطـنبـول السبت
ــاضي في حـ نــقـلت قـوافل ا
شـــاحـــنـــات آالف األطــنـــان من
ـديـنة إلى مـطار ـعدات عـبر ا ا
جــديــد عــمالق تـعــتــزم تــركــيـا

جعله األكبر في العالم.
ووصــفت الــســلــطــات عــمــلــيـة
ـطـارين الـنـقل الـضـخـمـة بـ ا
بـأنـهـا غـير مـسـبـوقـة من حيث
احلــجم والـســرعــة. واكــتــمـلت
العـمليـة إلى حد كبـير خالل ما
يـزيـد قلـيال عن  24ساعـة مـنذ
بـــــــدأت قـــــــبـل فـــــــجـــــــر يـــــــوم
اجلـمـعـة.وبـلـغت تـكـلـفـة مـطـار
اســطــنــبــول اجلـديــد ثــمــانــيـة
مـلـيـارات دوالر وهـو واحـد من
عدة مشروعات عمالقة يدعمها
الـرئــيس رجب طـيب أردوغـان.
ـــطـــار قـــادرا في وســـيـــكـــون ا
الــبــدايـة عــلى اســتــيــعـاب 90
مليون مسافر سنويا وهو عدد
يقتـرب من قدرة أكبـر مطار في

العالم.
وتــعــتــزم الــســلــطــات تـوســيع
الـطاقـة االسـتـيـعـابـيـة لـلـمـطار

إلى 200 مليون مسافر.
ونــقـلت مـئـات الـشـاحـنـات لـيل
اجلـمــعـة مــعـدات مـثـل عـربـات
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الطبق الشـهي لنفـسها لكن ذلك
ـغـرب. أثــار اسـتــيـاء جــارتـهــا ا

في بـيـروت وشــهـد احلـفل حـضـور
عدد كبـير من جنـوم الفن في الوطن
ـمـثـلة الـعـربي وكان مـن ضمـنـهم ا

نــيـلــلي كــر وعـابــد فـهــد وزوجـته
ـطـربة اإلعالمـية زيـنـة الـيازجي وا
ـــصــري ــوزع ا أنـــغــام وزوجـــهـــا ا
أحـــــمـــــد إبــــراهـــــيم
وغيرهم من الـنجوم
وخـــــطــــفـت أنــــغــــام
األنــظـار فـي احلـفل
وذلـك بـــــــــــســـــــــــبـب
ظـــهـــورهـــا لـــلـــمـــرة
األولى في مـنــاسـبـة
رســــمـــيــــة بـــرفــــقـــة
زوجـــــــهــــــا الـــــــرابع
ـــوســيـــقي ـــوزع ا ا
أحــــمـــــد إبــــراهــــيم
وقدمت إهداء خاص
له بــعــد حــصــولــهـا
عــلى جــائـزة أفــضل
فـــنــــانــــة عــــربــــيـــة
ووجــهت له الــشــكـر
قـائـلـة(عـايـزة أشـكـر
حـد غـالـي جـدًا عـلى

ــقـــدم من دول ويُـــعـــد الـــطــلـب ا
ــثـابــة إعالن ــغــرب الــعــربي  ا

ـوريـكس دور) يـذكـر ان (ا
جـــائـــــــــــزة لـــبـــنـــانـــيـــة
ســنـــويــة بــدأت لــلــمــرة
2000 األولـى عـــــــــــام  
لـالحـــــــــــتـــــــــــــــفــــــــــاء
بــــاإلجنــــازات الــــتي
حتـقــقت في مــجـال
الـــفن فـي لـــبـــنــان
ـــــنـــــطـــــقــــة وا
الــــعــــربــــيـــة
والـــــعـــــالم.

قـــــــــلــــــــبـي هـــــــــو مـش بـس زوجي
وحـبيـبي..هـو الـلي وقف جـنبي في
ألـبــومي األخـيــر وقـفـة كــبـيـرة جـدًا
عـــشــان األلـــبـــــوم يـــخـــرج بـــشـــكل

محترم).
تــابــعت أنــغـام حــديــثـهــا بــتــوجـيه
الشكر أيضًا لوالدتها التي دائمًا ما
تـدعو لـهـا بـالتـوفـيق في كل خـطوة
تقوم بهـا باإلضافة إلى أنـها هنأت
صري زمالئها في الـوسط الفـني ا
خـاصــة الـذين حـصــدوا جـوائـز من
ــوريــكس دور مــثل نــيــلـلـي كـر ا

وأمير كرارة وتامر حسني.
مثلة نيللي كر جائزة وتسلمت ا
ــثـلـة عـربـيــة مـصـريـة في أفـضل 
ـــوريــكس دور) عن دورهــا حــفل (ا
في مـســلـسل (اخـتـفــاء).كـمـا حـصل
ـمـثـل عـابـد الـفـهــد عـلى جـائـزة ا
ثل عربي في الدراما افضل 
الـــلــبـــنـــانــيـــة عن دوره في

مسلسل (طريق).
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ـتـفوق مقـوالت نـيـتـشه: الـعـدمـية إرادة الـقـوة اإلنـسـان ا
العـود األبدي للـتمـاثالت انتـشرت واحـتفيَ بـها بـاعتـبارها
اذا لم تـذكر يـتافـيـزيقـيـا الغـربيـة. سُـئل هايـدغـر  خاتـمـة ا
فرويـد وال مرة في نـصوصك ولم تـذكر مـاركس إال نادراً
بيـنمـا كتـبت كتـابا ضـخـما من جـزأين حول نـيتـشه? أجاب

بابتسامة: 
كن أن يعلّمني إياه فرويد أو ماركس موجود عند "كل ما 
نيتشه واالرجتاج النيتشوي هو النتيجة البعيدة لالرجتاج

األفالطوني ثم الديكارتي".
الحتفاء الـنازية بـتراث أبيهـا الروحي نيـتشه جذور وفروع
يـتـ حيث امتـدَّت لـفتـرة الـقلـق الكـبـير بـ احلـرب الـعـا
ـوجـة السـائدة فـي تخـليـهـا عن تراث وحذا الـشـعب حذو ا
الفلسفة العقالنية لهيغل وكانط والـتقاليد الفلسفية الكبرى
ــعــرفـة بــاحلــيــاة لــصـالـح تــيـار الــفــلــســفـة الــتي ربــطت ا
ـعرفة الالعقالنيـة الذي نـشره نيـتشه مع براغـماتـية بربط ا
ــصــلـحــة بـاعــتــبـار أنَّ احلق الــكالســيـكي لــلــنـظــريـات بـا
قدس بعهديه القد واجلديد فسري الكتاب ا الفلسفية و
في إدراك جوهـر الـكـون وتوجـيه سـلـوك اإلنسـان انـطالقاً
قـاييس ـنطـقي  ُـفتـرض أمام الـتحـليل ا من هذا اإلدراك ا

العلم احلديث. 
ـاني أواسط الــقـرن الــتــاسع عــشـر تــعــسـكــرَ اجملــتـمـع األ
وانـصــهــر في اجلــيش تــقــدَّسَ حـمــلَــة الــسالح وأهــمِـلَت
الزراعـة وحـدث الـركـود االقـتـصـادي سـنة  1870نـتـيـجة
فـتح األبـواب أمـام مـسـتـوردي احلـنـطـة األمريـكـيـة فـوصلَ
ـانـيـا إلى درجـة اليـأس فـنـظمـوا احتـاد الـفالح فالحو أ

 وبدأوا يطالبون بفرض رسوم كمركية على احلنطة1893
األمــريــكــيــة. وفي الــقــرن الــعــشــرين ألــغت وزارة الــدفــاع
ـانـيـة خــطـة تـشـكــيل اجلـيش األعـظم خــوفـاً من تـسـلل األ
العنـاصر االشتـراكيـة حيث نشـرت احلكـومة منـشوراً بأنَّ
االشـتـراكـيـ يـفـتـقــرون إلى األخالق الـضـروريـة لـيـكـونـوا
اني. وبسبب الشروط القاسية التي ضباطاً في اجليش األ
ـتعـسفة فرضتـها مـعاهدة فـرساي والـديون وااللـتزامات ا
انيا والظـروف االقتصادية السيئة التي التي ترتبت على أ
د كراهية شـعبية للـكاثوليك ا ولـَّ اني  عاشها الـشعب األ
واليهـود والبـحث عن سلـطة قويـة تسـتعيـد دانتـزيغ وميمل
ـمـر الـبـولـنـدي ومـقـاطـعـتي الـسـوديت وبـوزن وسـيـلـزيـا وا
انـيـة مجـد بسـمـارك وفريـدريك الـكبـير وتعـيـد للـقومـيـة األ
وتــســحـق كل مــعــارضــة أو مـــقــاومــة داخــلـــيــة أو أوربــيــة
خارجيـة. وانتـشرت النـيتـشوية بـ أعضـاء حركة الـشباب
تعصب عظم قادتها الشباب ا احلر التي أمدَّت النازيَّة 
لفـكرة الـدولـة تعـبيـراً عن إرادة الـقوة الـتي من األفضل أنْ
تـسـيـطـر عـلى الـعـالم ويــصـبح مـواطـنـوهـا أسـيـاد الـعـالم.
نيتـشه الذي حَـظِيَ برِضا الـنظـام الكهـنوتي الـبروتسـتانتي
تـطـرف وغَـذَّى فقـر الـنـازية الـفـكـري وعطـشـهـا للـعـظـمة ا
ــقــراطــيـة والــلــيــبــرالــيـة لــكــثـرة الــتــشــابــهــات نـبــذه الــد
واالشتـراكـية الـكـاثولـيـكيـة. واسـتطـاع هـتلـر كـسب التـأيـيد
الشـعـبي بـتـرويـجه نفـسه كـمـنـقـذ من الكـسـاد االقـتـصادي
ومعاهدة فـرساي والشيـوعية و"الـبالشفة اليـهود" وضغوط
األقليـات وحال وصـوله إلى السـلطـة أصدرَ فيـلمـاً وثائـقياً
بعـنـوان (انتـصار اإلرادة/ 1935) محـاكاةً إلرادة الـقوة
رُّ بـسـيارته بـ احلـشود هتـلـر في طائـرة فـوق الغـيـوم و
ـســؤولـ الـنـازيـ إلى الـتي تـهـتف لـه ثم تـتـابع وصـول ا
ـانـيـة وأمـريـكـيـة سـاحـة لـويـتـبـولـد. وفـاز الـفــيـلم بـجـوائـز أ

وفرنسية وسويدية.  
انية كـانت قوة عظمى مرهوبة اجلانب إنَّ اإلمبراطورية األ
رغم افتقـارها إلى مـؤسسـات الدولـة مع أحالم كبـيرة حدَّ
السَّذاجة كـانت السلطـات كلها مـحصورة بيـد اإلمبراطور
ـسـتـمدين واألمراء أعـضـاء اجملـلس الثـاني (بـونـدسرات) ا
لك اإللهي في احلكم وفي مدينة سلطتهم من نظريـة حق ا
ـاني فــيـلـهـلم كـونـيــغـزبـرغ 25 آب خـطبَ اإلمـبــراطـور األ
الثاني:   هنا أرسى فـريدريك وليام األول سلـطته كصخرة
َلكي على رأسهِ الله من البرونز وهنا وضعَ جدي التاج ا
انـات واجملالـس الشـعبـية وحده مـنحه الـنـعمـة وليس الـبـر
مـاء وهـا أنـا والـقـرار الـشـعــبي كـان أداةً اخـتـارتـهــا الـسـَّ
أمـضي في سـبـيــلي مـعـتـبـراً نــفـسي أداةً بـيـد الـرب. وفي
ـــاني عــدد هـــائل من الـــفــكــاهـــات والــصــور األرشــيف األ
ــتــــــــهــكــمــة بــنــظــريــة احلــكم اإللــهي الــكــاريــكــاتــيــريــة ا
خط الـشـعـبي بـنـظـام احلـكم لإلمـبـراطـور تـعـبـيـراً عن الـسـَّ
الـدكـتـاتــوري. فَـمَنْ سـيــجـمع أرشـيف
الـتـهـكم بـاخلــضـراء? كـمـشـهـد " أبـو
ـسؤول الـعائد الذوق سائق سـيارة ا

من احلج"!.
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دهوك

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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

نيللي كر

{ مــلـبــورن - وكــاالت - عـنــدمـا
تـوقف فيـبي فـوكـر بـسـيارته في
سـيــدني بـعــد ظـهــر األحـد كـانت
هذه نـهـاية رحـلة اسـتـمرت أكـثر
غامر من ثالث سنوات قـطعهـا ا
الهولـندي بـسيارته فـولكـسفاغن
الــــتـي حــــولـــــهــــا إلـى ســــيــــارة
كـهــربـائـيـة.وذكـر مــوقع احلـمـلـة
اإللكتروني (أن مبادرة فوكر هي
أطـول رحــلـة مـسـجـلــة تـقـطـعـهـا
سـيـارة كـهــربـائـيـة عـلى اإلطالق
ـستقبل وبدأت بهدف الـتوعية 

خال من الكربون).
وغـادر فـوكـر هـولـنـدا في مـارس
أذار  2016وقـضى  1119يـومـا
قــطع خاللــهــا أكــثـر من  95ألف
كـــيـــلـــومـــتــر وزار  33بــلـــدا في
مـــحـــاولــة لـــلــفـت االنــتـــبــاه إلى
اســتــدامــة ومــتــانــة الــســيــارات
الـكـهـربــائـيـة.واعـتـمـدت الـرحـلـة
على مـسانـدة غربـاء من مخـتلف
أنــحــاء الــعــالم قــدمــوا الــطــعـام

ــــأوى لـــــفـــــوكـــــر فـــــضال عن وا
الـــوســـائل األســـاســيـــة لـــشــحن
سيـارته على طـول الطـريق.وقال
ـــشـــجـــعـــ كـــانـــوا في فـــوكـــر 
اسـتقـبـاله عـندمـا وصل إلى خط
الـنـهـايــة (سـاعـدني نـحـو 1800
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شـخص في رحـلـتي عـبـر أوروبا
والشرق األوسط والهند وجنوب
شـــرق آســـيـــا وأخـــيـــرا وصـــلت
الـيـوم إلى هـنـا). وبـعـد الـسـاعـة
الثـانـية ظـهرا بـالـتوقـيت احمللي
( 0400بتوقيت جرينتش) بقليل

عبر فـوكر وموكب من الـسيارات
الــكــهـــربــائـــيــة جــســـر هــاربــور
الشهير في سيدني قبل أن ينهي
رحـــلــته الـــطــويــلــة فـي حــديــقــة
ــلــكـيــة بــجـوار دار الــنــبـاتــات ا

أوبرا سيدني.
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مـسـتشـفـيـات تـايـوان بـوجود 4
نــحالت في عــ مــواطــنـة وسط
توقعـات بأن تكـون أول حالة من
نـــوعـــهـــا في الـــعــالـم.وبــحـــسب
صـحيـفـة ديلي مـيل الـبـريطـانـية
(فـقـد اكـتـشف أطـبـاء مـسـتـشـفى
جــامـــعـــة فـــويـن في مـــقـــاطـــعــة
بيـنغـتونغ جـنوب تـايوان وجود
نــحالت يـبــلغ طــول كل مـنــهـا 4
إنش تــعــيش في عــيــني 0.12
مـــريــضــة في الــعـــشــريــنــات من
عـمــرهـا). وقــالت الـشـابــة (إنـهـا
نـظـفت عـيــنـهـا في الـبـدايـة ظـنًـا
مـنــهـا أن األلم الـفـظــيع سـيـكـون
عـابـرًا لــكـنه ظل يـتــزايـد بـشـكل
كــبــيــر حــتى أنــهــا كـانـت تـبــكي
بشكل مستمر).وأردفت تقول(كنا
نزور قبر أحد االقـارب وقد قمنا
بـتـنـظـيـفه من االعـشـاب الـضـارّة
واجلـــافــة ثم هـــبت الـــريــاح في
وجـــــهـي وشــــعـــــرت بـــــشيء في
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عـــيـــني).تـــابـــعـت(في الـــبـــدايـــة
اعــتــقـدت أنـه رمل أو تــراب لـذا
اء قـمت بتـنـظيـفه بـاستـخـدام ا
لكن في الـليل بـدأ األلم يزيد).في
ح قـالت الـدكتـورة هانغ وهي
ـــشــــرفـــات عــــلى عالج إحــــدى ا
ــريــضـة عــانت من الــشــابـة(أن ا
الــتـــهــاب في الــقــرنــيــة وعــدوى

بـكــتـيـريــة عـلى مـســتـوى اجلـلـد
طـــيــــلـــة  4ســــاعـــات)وتــــابـــعت
الدكـتـورة(يـعيش هـذا الـنوع من
Halic- النحل وهو من فصيلة
tidae ــــقـــابـــر بــــالـــقــــرب من ا
واألشــجــار الــكــثــيـفــة لــذلك من
شي السهل التعرض لهم أثناء ا

في اجلبال).

لـنـهـايــة سـنـوات من اخلـصـومـة
غرب حول منشأ ب اجلزائر وا
هـذا الطـبق الـشـعـبي). وحتدثت
غـرب لـدى الـيـونـسـكو سـفـيـرة ا
زهــور الــعــلــوي  بــحـمــاس عن
هــذا الــطــلب قــائــلــة: (هــذه هي
ــرة األولى الــتي تــتــفـق فــيــهـا ا
الدول األربـعـة عـلى إرسـال طلب
ــــبــــعـــوث مـــشــــتــــرك).وأشـــاد ا
الــتــونــسي لــلــيــونــســكــو غـازي
الـغــرايـري  بـهـذا الــتـعـاون في
تـغريـدة عـلى حـسـابه في تـويـتر
قــال فـيــهـا: (الــكُــسـكُس احملــفـز
لــوحــدة شـمــال أفــريــقــيـا). ومن
ـقـرر أن تـنــاقش جلـنـة الـتـراث ا
ي في الـيــونـسـكــو الـطـلب الـعــا
ــقـدم بــخــصـوص هــذا الــطـبق ا
الشعبي في مقـرها في العاصمة
الـكولـومـبـيـة بوغـوتـا في كـانون

قبل األول ا

قـــطــــر الـــطــــائـــرات وأجــــهـــزة
الفـحص األمـني احلسـاسة من
مـطــار أتــاتــورك عـلـى سـواحل
طار اجلديد بحر مرمـرة إلى ا
الـذي يـبـعد 30 كـيـلـومـترا إلى

الشمال على البحر األسود.
وقـــال يــحـــيى أوســتـــون وهــو
مـسـؤول تنـفـيـذي في اخلـطوط

اجلــويـة الـتـركــيـة في تـصـريح
(إن عــمــلــيـــة الــنــقل اكـــتــمــلت
ــئــة صــبـاح بــنـســبـة 90 في ا
الــسـبـت). وغـادرت آخــر رحـلـة
جــويـة لـنـقل الـركـاب من مـطـار
أتاتورك متجهة إلى سنغافورة
لـــــيال ووصـف وزيــــر الـــــنــــقل
مـحــمــد طـورهــان هــذا احلـدث

بـالـتـاريـخي.وقـال قـبل حلـظات
مـن انـــطالق الـــطـــائـــرة (عـــنــد
عـودتـكم سـتـهـبـطـون في مـطار
اسطنبول... األكبر في العالم).
ـطار اجلـديـد رسمـيا وافـتتح ا
قـبل سـتـة أشـهـر تـقـريـبـا لـكـنه
كــان يـشــغل أقل من 20 رحــلـة

يوميا.

آخر رحلة جوية تنطلق من مطار اتاتورك { باريس  —وكـاالت - اصبـحت
فرنسا أول دولـة حتظر نوعًا من
عـــمـــلــيـــات زراعــة الـــثـــدي ثــبت
ارتــــــبــــــاطه بــــــنــــــوع نــــــادر من

السرطان.
ـاذج من ويـشــمل احلـظــر عـدة 
األثـداء الـصـنـاعـيـة ذات السـطح
الــنــســيــجـي ويــنــتــجــهــا ســتـة
.وقد ثـبت ارتـبـاط هذه مـصنـعـ
النـمـاذج االصطـنـاعيـة بـنوع من

الـــســــرطـــان يــــهـــاجم اجلــــهـــاز
ـنـاعي.ويُــعـتـقـد أن حـوالي 70 ا
ألف امـرأة حـصـلن عل أثـداء من
هــذا الـــنــوع من إجـــمــالي 400
ألف امــرأة خــضــعن لــعــمــلــيـات
زراعــــــــــــــــة الــــــــــــــــثــــــــــــــــدي فـي
فـــرنــســـا.واعـــتـــبـــرت الـــوكـــالــة
ـنــتــجـات الــوطــنـيــة لألدويــة وا
الصـحـية أي إن إس إم في بـيان
لــــهـــا (أن احلــــظـــر كــــان إجـــراء

وقـائـيـا اتُـخـذ في ضـوء اخلـطر
النادر لكن اخلطـير الذي يشكله
هـــذا الـــنـــوع من الـــعــمـــلـــيــات).
وأضـافت الـوكـالـة وفـقـا لـتـقـريـر
لـلــبي بي سي(أنـهــا سـجـلت 59
حــالــة إصــابـة بــالــســرطــان بـ
الـــفــرنـــســيـــات الالتي خـــضــعن
لــزراعــة الــثــدي تــوفـيـت مـنــهن

ثالث حاالت). 
والحــظت الــوكــالــة (أن الــزيــادة
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اخلــطـــيــرة في حـــاالت ســرطــان
الغدد الـليـمفاويـة كانت مرتـبطة
بعـمـليـات زراعة الـثـدي منـذ عام
). وقال نائب مدير الوكالة2011
لألجـــهـــزة الـــصـــحـــيـــة تـــيـــري
تــومـــاس في مــؤتــمـــر صــحــفي
(لــيس لــديــنـــا تــفــســـيــر عــلــمي
لإلصــــابـــة بــــســــرطـــان الــــغـــدد
الليمفاويـة كل ما لدينا هو فقط
مالحــظـات).ومع ذلـك  لم تـوصِ

الـوكالـة الـنسـاء الـلـواتي أجرين
عــمــلــيــات زرع الــثــدي بــإجــراء
عـمـلـيـات جـراحيـة إلزالـته وذلك
لـنُـدرة اخلطـر.وأعلـنت كنـدا يوم
اخلـمــيس سـعــيـهـا إلى تــعـلـيق
هذا الـنوع مـن العـملـيات أيـضا.
وقـالـت وزارة الـصـحــة الـكــنـديـة
(إنـه إجـــــراء احـــــتـــــرازي عـــــقب
ارتفاع حـاالت اإلصابة بـسرطان

الغدد الليمفاوية). 

انغام وزوجها احمد ابراهيم 


