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ـتــكـسـر ــقـراطي الــعـراقـي ا ـســار الـد ونـبــقى في ا
ــقــطــوع  مــادام البــديل عن ــتــعـــرج وا ــلــتــوي وا وا

العملية السياسية الصفقاتية اجلارية . 
فــبـعــد أن تــنـتــهي كل انــتــخـابــات وتــصـعــد مــجـالس
بـاشرة الـعمل  ـنصـوبـة  احملـافظـات الى الـكراسي ا
ركزيـة واالحتادية تكاد وازنة من احلـكومة ا وتأتي ا
تنقطـع هنا العالقة مع الـناس الذين انتخـبوا وصفقوا

وركضوا من اجل الفائزين.
ــقـــراطــيــة  الـــشــفــافـــيــة في مـن أولى عالمــات الـــد
ـوازنــات وآلـيـات الـصــرف . هـنـا يــجب أن تـكـاشف ا
وازنة واطـن بـخريـطة صـرف ا ادارات احملـافظـات ا
وكم خُـصص لـلـمركـز واالقـضيـة والـنواحي والـبـلدات
بـشـكل تـفصـيـلي مبـرر بـشكل واف في حـال الـزيادة

والنقصان.
ـنـكـوبة فـهـذه لـها وضع اكـثـر دقة  أما احملــافـظات ا
وتـســتـــلــزم الـشــفـافــيـة الـعــالـيــة في ايـضــاح خـرائط

اليـــــة لكل مرفق في احملافظة . التخصيصات ا
اذا ال يظـهر احملافظـون وأعضاء مجـالس احملافظات
في نـدوات تلفـزيونيـة مع وجوه اجـتماعـية واقتـصادية
في مناقشات مستفيضة عن مجاالت الصرف وحاجة
دن بـحـسب تفـاصـيل كـثيـرة هم أدرى بـها  لـتـكون ا

الصورة واضحة أمام الناس . 
ألـيــست هي مـوازنــات مـخــصـصـة من الــدولـة  واخـر
تأتي من االيـراد احملـلي لكـل محـافـظة لـتـصرف عـلـناً

في احملافظات  فلماذا السرية إذن?.
ن يريـد أن يعـــــبر بـاحملافـظة الى هـذا طريــق سـليـم 
ـمـكن ان بـر األمـان ويـتــخـلـص من الـتـهـم الـتي من ا
تالحـــقه شـــخـــصــيـــاً او تالحـق اقــرانـه في مـــجـــلس

ا يلحق العار بجميع الهيكل االداري . احملافظة 
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لتوي تكسر وا قراطي العراقي ا سار الد ونبقى في ا
قطوع  مادام البديل عن الـعملية السياسية تعرج وا وا

الصفقاتية اجلارية . 
فـــبــعــد أن تــنـــتــهي كل انــتـــخــابــات وتــصـــعــد مــجــالس
ـبـاشـرة الـعـمل  ـنــصـوبـة  احملــافـظـات الى الـكـراسي ا
ـركـزيـة واالحتـاديـة تـكاد ـوازنـة من احلـكـومة ا وتـأتي ا
تـنقـطع هـنا الـعالقـة مع الـناس الـذين انـتخـبـوا وصفـقوا

وركضوا من اجل الفائزين.
وازنات قراطـية  الشـفافيـة في ا من أولى عالمات الـد
وآلـــيـــات الـــصـــرف . هــــنـــا يـــجب أن تـــكـــاشف ادارات
ـوازنــة وكم ـواطــنــ بــخــريــطــة صــرف ا احملــافــظــات ا
خُـصص لـلمـركـز واالقضـيـة والنـواحي والـبلـدات بـشكل
تفصيلي مبرر بشكل واف في حال الزيادة والنقصان.
ــنـكـوبــة فـهـذه لــهـا وضع اكــثـر دقـة  أمـا احملـافــظـات ا
وتـــســتــلــزم الــشــفـــافــيــة الــعــالــيـــة في ايــضــاح خــرائط

الية لكل مرفق في احملافظة . التخصيصات ا
ـاذا ال يـظـهر احملـافـظـون وأعـضاء مـجـالس احملـافـظات
في ندوات تلفزيونـية مع وجوه اجتماعـية واقتصادية في
دن مناقشات مسـتفيضة عن مـجاالت الصرف وحاجة ا
بـحسب تـفاصـيل كثـيـرة هم أدرى بهـا  لتـكون الـصورة
واضحـة أمـام النـاس . أليـست هي مـوازنات مـخصـصة
من الـدولة  واخـر تـأتي من االيراد احملـلي لـكل مـحافـظة

لتصرف علناً في احملافظات  فلماذا السرية إذن?.
ن يـريـد أن يــعـبـر بـاحملـافـظـة الى بـر هــذا طـريق سـلـيم 
األمان ويـتخـلص من التـهم التي من
ـــمــكن ان تالحــقـه شــخــصــيــاً او ا
تالحق اقرانه فـي مجـلس احملافـظة
ــا يـلــحق الـعــار بـجــمـيع الــهـيـكل

االداري .
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أحيت الفـنانة الـلبنـانية كارول
سـمـاحـة حـفال غـنـائـيـا كـبـيـرا
ضـمن فـعالـيـات مهـرجـان قلـعة
دمـشق وذلك بـعـد غـيـاب طويل

عن احلفالت في سوريا.
وقــدمت ســمــاحـة خـالل احلـفل
ــيـزة من أهم أغــانـيـهـا بـاقـة 
وسط تفاعل كبير من اجلمهور
معـها. وتـألقت بـفسـتان أبيض
طـــــويل وزاد مـن جــــمـــــالـــــهــــا
وأناقتها تسـريحة الشعر التي
اتــبـعــتـهــا كـمــا حــرصت عـلى
االحـــتــفــاء بـــالــعـــلم الــســوري
وحمله في أغلب فقرات احلفل.
وبــعـد الــنـجــاح الـكــبـيــر الـذي
حــقــقه احلــفـل حـرصـت كـارول
عــلى تـــوجــيه رســالــة خــاصــة
جلــمــهـورهــا عــبـر صــفــحـتــهـا
وقع (إنستجرام) الشخصيـة 
ونشرت  عليه فيديو من احلفل
وعـلـقت عـلـيه قـائـلـة: (كم كـنـتم
رائــعـــون شــكـــرًا لــلـــجــمـــهــور
الـســوري الـوفي! أفـرحـتـوني..
لـيـلة دمـشـقـية رائـعـة ومبـهـجة

لن أنساها سوريا).
وطــــرحت الــــفــــنــــانــــة كــــارول
ســــمـــــاحــــة مــــؤخــــرا أحــــدث
أغانيها والتي حتمل اسم (إن
شـاء الــله) عـبــر مـجـمــوعـة من
الـتـطـبيـقـات الـغنـائـيـة وموقع
الفـيديـوهات (يوتـيوب) ألغـنية
من كلمات الشاعر تامر حس

وأحلــــان إسالم ذكـي وتـــوزيع
عــادل حــقي. وكــانت الــفــنــانــة
كــارول سـمــاحــة أحـيت حــفــلًـا
ضـــخـــمًـــا في شـــهـــر يـــونـــيـــو
ـــاضـي ضـــمـن فـــعــــالــــيـــات ا
مـــهـــرجـــان مـــوازين وحـــضــر
احلفل عدد كبير من اجلمهور.

{ لـــنــدن - وكـــاالت - أعـــلــنت
ــيـة مــوســوعـة غــيــنـيـس الـعــا
لـألرقـام الـقـيـاسـيـة (أن شـارعـا
مـتـعـرجا في شـمـال غـرب ويـلز
هــــو أكــــثــــر شــــوارع الــــعــــالم

انحدارا).
ويـــــصل انــــحـــــدار فــــورش بن
شــــيـش في مـــــديــــنـــــة هــــارلك
الــتـــاريــخـــيــة الـــتي تــشـــتــهــر
بـقـلعـتهـا الـتي تعـود لـلعـصور
ــئــة الـــوســطى إلى 37.45 بـــا
ئة التي قارنة بنسبة 35 با با
كــــــانت مـن نـــــصــــــيـب شـــــارع
بـــــــولــــــدويـن فـي دونــــــيـــــــدين
بـنـيوزيـلـنـدا والذي كـان يـحمل
الرقم السابق.ويسـتند القياس
احملــدد عــلـى أشـد انــحــدار في
جــزء يـتـكـون مـن عـشـرة أمـتـار

في الطريق. 
ــعـــايــيــر مــوســوعــة وطــبــقــا 
ـــيـــة لألرقــام جــيـــنـــيس الـــعــا
القيـاسية فـإن الشارع يجب أن
يـكــون شـارعــا عـامــا رئـيــسـيـا
ومـسـطـحـا بـالـكـامل وبـه مـبان

على طول الطريق.
وشهـد شارع بـولدوين ازدهارا
سـيـاحـيـا ضـخـمـا بـعـدمـا حمل
الــرقم الـــقــيــاسي حـــيث كــانت
توجد الفـتة في الشـارع تُباهي

بأهمية انحداره.
وقـال رئـيس حتـريـر مـوسـوعـة
غــيـــنس كــريج جـــلــيــنــداي في
تصـريح (آمل أن تـتمـتع هارلك
بــنـفس االحـتــفـاالت وأن يـؤدي
الـــلــقب اجلـــديــد إلـى حــضــور
ــديـــنــة أنـــاس كــثـــيــريـن إلى ا
اجلمـيلة لـتجربـة أكثر شوارع

العالم انحدارا بأنفسهم).
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يــعــاني الــكــثــيــرون من وقــوع
اء بشكل هواتفهم الذكية في ا
عـــام وخـالل فـــصل الــــصـــيف
خاصـة األمر الـذي يسـبب لهم
ــشــاكل والــقــلق من خــســارة ا
أجهزتـهم ليلجـأ الكثيرون إلى
عـــــدد من الـــــتــــدابـــــيــــر الـــــتي
يعتـقدون بأنها تـساعدهم على
جتــفـيف هـواتـفــهم بـسـرعـة أو
يــقـــومــون مـن دون إدراك فــعل
أشـــيـــاء قـــد تـــؤدي خلـــســارة
هــــواتــــفـــهـم إلى األبــــد. وقـــدم
خـبـراء أهم  10أفـعــال يـنـبـغي
جتــنـبـهـا في مــثل هـذه احلـالـة
وهي: عـــدم جتــفـــيف الـــهــاتف
باستخدام مجفف الشعر حيث
يـؤدي الـهـواء الـسـاخن إلتالف
ـكونـات الداخـليـة للـهاتف أو ا
يـتـسـبب بـحدوث عـطل نـتـيـجة
لــلـحــرارة الـزائــدة.وعـدم وصل
ـــبـــتـل بـــالــــتـــيـــار الــــهـــاتـف ا
الــــــكـــــــهــــــربـــــــائـي لــــــشـــــــحن

الــبــطـاريــة.وعــدم هــز الــهـاتف
ـاء ألن ذلك قـد بــقـوة إلخــراج ا
ـيـاه إلى يـتــسـبب في تـسـرب ا
الــداخل.وعـــدم فك الـــهــاتف أو
إخــراج الـبــطـاريــة.و ال حتـاول
اسـتـخـدامه بل قم بـطـفـيـته من
خالل زر الـتــشـغـيل.وال حتـاول
إخراج بطاقة (سيم كارت ) ألن

ـياه ذلك قـد يـتـسـبب بـدخـول ا
إلى داخل اجلهـاز.وأخبـر مركز
اخلـدمـة بـأن الـهـاتف سـقط في
ــــــاء إذا قـــــررت إصـالحه ألن ا
الــكـذب قــد يــتــسـبـب في ضـرر
أكـــبــــر لــــلـــهــــاتف خـالل عـــمل
اخملـتص.وال تـستـخـدم مـروحة
اء أو منـفاخـا هوائـيا إلزالـة ا
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ألن ذلك قـــد يــتـــســبب بـــتــراكم
الـــرطـــوبـــة داخل اجلـــهـــاز.وال
تــــــضـــــغـط عـــــلـى أي أزرار في
ـيـاه إلى ـنع دخــول ا اجلــهـاز 
داخل اجلهاز.وال حتاول وصل
ـــقــبس ســـمـــاعــات الـــرأس بـــا
ــوجــود في الــهـاتـف ألنه قـد ا

يتسبب بصعقة كهربائية.

ضـمـن الـنـظـام الـغـذائي حـيث
ـكـسرات يـوجـد في احللـيب وا
والـتوت. وبـالنـسبـة لألمراض
ـكن حلــاالت مـثل الــصـدفــيـة
ـــا أن تــفــســـد نــســيج واألكــز
الــظـفـر لـذا يـجب الـتـحـدث مع

الطبيب عند الشعور بالقلق.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

 ÊU e « ≠ ÊbM
كن لألظافر بـحسب (روسيا
الـيـوم) ن تـطـلق إشـارات حـول
الـصـحة الـعـامة لإلنـسـان قبل
فترة طويلة من مالحظة وجود
مـشـكـلـة صحـيـة مـحـددة ولكن
مــعــظم الـــنــاس يــتـــجــاهــلــون
مراقبتهـا حيث تخفي عالمات
ـــكن أن تـــخــبـــرنــا ونــقـــاطــا 

الكثير عن صحتنا وهي:
1- جفاف وتكسر األظافر

يــقــدر أن واحــدا من بــ كل 5
أشــخـاص بــالـغـ يــعـاني من
أظـافر ضـعيـفـة وجافـة ورقيـقة
ـكن كسـرها بـسـهولـة. وعادة
مــــا يــــرجع األمــــر إلـى عـــادات
اء. تـتـكون األظـافر من شـرب ا
ـــيــاه ـــئـــة من ا زهــاء 18 بـــا
وعــــنــــدمــــا تــــنــــخــــفـض هـــذه
كن ئة  ستويات عن 16 با ا
أن تـــصـــبـح جـــافــــة وعـــرضـــة
لـلـتـكـسـر. لـذا يـجب شـرب لـتـر
ـاء يـومــيـا. كــمـا وُجـد أن مـن ا
نقص الزنك يسـهم في هشاشة
األظــافـر لــذا يُــنـصح بــتــنـاول

هي التي تـخلق صـالبتـها فإن
أفضل احللـول تناول الـبروت
هم أيضا بكمـيات أكبـر. ومن ا
أن حتــصـل عـلـى مـا يــكــفي من

.Aو D فيتام
4- تعرّج األظافر

يــكـمن الـسـبب الـشـائع لـتـعـرّج
األظــافـــر في نــقص الـــكــبــريت

عـــلى اإلصــابـــة بــأحـــد أخــطــر
أنواع سرطان اجللد.
3- تقشر وتل األظافر

إذا انــحـنت أظـافـرك بـسـهـولـة
ـا تــكـون نـاعـمـة جـدا: وهي ر
hapalony- حالة تُـعرف باسم
chia. ونـظـرا ألن الـبـروتـيـنات
ـوجـودة في مصـفـوفة الـظـفر ا

الـلحم الـبقـري وبذور الـيقـط
والعدس.

2- اخلط الداكن في األظافر
إذا الحــــظت ظــــهـــور خــــطـــوط
داكـنـة جــديـدة أو مـتــغـيـرة في
األظافر فقـد حان الوقت لرؤية
كن الـطبـيب في أسـرع وقت 
كن أن يكون ذلك عالمة حيث 

ـكن أن تـستـخـدم ككـبـسوالت
مـعــلـومــات زمـنـيــة عن كـيــفـيـة
تـشـكل كـوكبـنـا وكـواكب أخرى
مــــجـــاورة لــــنـــا فـي الـــنــــظـــام

الشمسي.
ويـــخـــطط فـــريـق من جـــامـــعــة
كـارنيـغي ميـلون في بـيتـسبرغ
إلجـــراء مــــسح لــــشــــبـــكــــة من
األنـفـاق األرضيـة الـتي تـكونت
نـتـيجـة احلمـم البـركانـيـة التي

تدفقت حتت سطح القمر. وقال
وليام وايتـيكر; وهو باحث في
جـامـعــة كـارنـيـغـي مـيـلـون (إن
األنـفـاق الــتي تـكـونت نــتـيـجـة
احلــمم الـبـركـانــيـة حتـمل عـلى
ـواد الـبدائـيـة للـقـمر. األرجح ا
وأضـاف أن من الـسـابق ألوانه
احلــديث عـن األسـرار الــتـي قـد
ـواد فـيــمـا يـتـعـلق تـكـشــفـهـا ا

بأصول القمر).
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بـاشـر بـعض الـبـاحـثـ احلـفر
في الـتـربـة الـصـخـريـة لـلـقـمـر
ألجل كــشـف ألــغـــاز عن كــوكب
األرض بـعـدما اسـتـعـصت على
الــعـــلـــمـــاء مــنـــذ هـــبــوط رواد
الفضاء على سطح القمر ألول
مـرة قبل أكـثـر من نـصف قرن.
وتـأتي هـذه اخلـطـوة الـعـلـمـيـة
فــيــمـا تــواصـل دول وشــركـات
خطـواتها احلـثيثـة ألجل إقامة
بنـية حتـتية عـلى سطح الـقمر.
وتـقــول نـظــريـات الــعـلــمـاء إن
الـقـمــر الـذي يـبـلـغ حـجـمه ربع
حــــــــجـم األرض ووزنـه أقل 80
مـــرة مـن وزن األرض تـــشــــكل
منذ حوالي 4.5 مليار سنة من
بـــقــايـــا تــصـــادم وقع لـــكــوكب
األرض األول وجــــسم كـــوكـــبي
ــريخ. فـي مــثل حــجـم كــوكب ا
ودارت بـقـايا اجلـسم الـكـوكبي
حول األرض قبل أن تندمج في

القمر الذي نعرفه اليوم.
لـكن عـمـر أقـدم الـصـخـور الـتي
 الــعـثـور عـلـيـهـا عـلى كـوكب
األرض يـبــلغ أربــعــة مـلــيـارات
سنة وهذا يترك نقطة غامضة
أمـــام الــعــلــمـــاء عــمــرهــا 500
مــلــيــون ســنــة خالل الــفــتـرات
نا. األكثر حسما في تكوين عا

وأوضح بـيل بـوتـكي من قـسم
علوم الفضـاء في معهد أبحاث
جنوب غرب بولدير (الكثير من
ــفـقـودة ــلـيـار ســنـة ا نـصف ا
يحـتمل أن يـكون مـوجودا على

القمر بشكل ما). 
ويقـول بوتكي إن بـقايا األرض
ة أو األحـجـار الـنيـزكـية الـقـد
الـتـي قـصـفت سـطح الـقـمـر من
األجــســام الـكــوكــبــيــة األخـرى
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يـــشــيـــر بـــحـث جـــديـــد أجــري
مـــؤخـــراً فـي فـــرنـــســـا إلى أن
ا شروبـات السكرية  تناول ا
في ذلك عصير الفاكهة قد يزيد

من خطر اإلصابة بالسرطان.
ويـعـتـقد أن تـأثـير الـسـكـر على
األعــضـاء احلــيــويــة والــزيـادة
رتـبطـة في مستـويات الـسكر ا
فـي الــــدم مـن بــــ األســـــبــــاب
احملـتمـلة لإلصـابة بـالسـرطان.
ــواد ـــكن أن تـــلـــعـب ا كـــمـــا 
ـشـروبات ـضـافة في بـعض ا ا
الــــغـــازيــــة دوراً في اإلصــــابـــة
ـعـهد بـالـسرطـان. وقـد أجرى ا
الــفـرنـسي لألبـحـاث الـصـحـيـة
استفتاء على حوالي  100ألف
شخص من الـبالـغ األصـحاء
الـذين لم تـتجـاوز أعـمارهم 42
سنة حول وجبـاتهم الغذائية.

وبـعـد االسـتـفـتـاء قـام الـعـلـماء
بـتـقـيـيم الـعالقـة بـ اسـتهالك
ـشـروبـات الـتي حتـتـوي على ا
الـسـكـر وعـصائـر الـفـاكـهة من
جهـة وب اإلصابـة بالـسرطان
مـن جــــهـــــة أخــــرى.  وخـــــلص
الــعـــلــمــاء إلـى أن األشــخــاص
الـــذين اعـــتــادوا عـــلى تـــنــاول
ــــشــــروبــــات الــــعــــصــــائــــر وا
الـسـكـريـة كـانـوا أكـثـر عـرضـة
لإلصــابــة بــســرطــان الــكــلــيـة
واألمعاء والثدي والبروستات
وفق ما نـقلـت صحـيفـة (ميرور
أونالين) الــبـريــطــانـيــة. فـيــمـا
وفــقـاً لـدراسـة حـديـثـة أجـراهـا
بــــــاحــــــثـــــون فـي جــــــامــــــعـــــة
(بـيتـسـبـيرج)  األمـريكـيـة فإن
األطـفال الـذين يـولدون ألمـهات
بـــديــــنـــات هم أكــــثـــر عـــرضـــة
لإلصـابـة بــالـسـرطـان بــنـسـبـة

57. وتـبـدو هـذه الـعالقـة قـوية
جــداً بــحــيث يــجب أن حتــفــز
األمهات احلوامل على االبتعاد
عن الــــوجــــبــــات الـــســــريــــعـــة
ــفــرط لـلــســكـر واالســتـهالك ا
الــذي قــد يــعــرقل الــتــحــكم في
األنـســولـ ويــسـبب اإلصــابـة
بـالــسـكـري. وحــلل الـبــاحـثـون
األمـــريــكـــيــون خالل الـــدراســة
بيانـات أكثر من مـليوني والدة
و 3000حـــــــالــــــــة إصــــــــابـــــــة
بــــــالـــــــســـــــرطــــــان فـي واليــــــة
بـنـسـلـفانـيـا وخـلـصوا إلى أن
االضـطــرابــات في مــسـتــويـات
راحل احلرجة األنسولـ في ا
ـــكن أن من تـــطـــور اجلـــنـــ 
تؤدي إلى تـغيـرات خطـيرة في
اخلاليا التي تؤدي إلى إصابة
األطـفال بـالسـرطـان في مرحـلة

الحقة بعد البلوغ.

لندن  –الزمان 
أطــــلـــقـت شـــركــــة دروب بـــوكس
خـدمـة جديـدة إلرسـال الـبـيـانات
بـأحـجـام كـبـيـرة تـصل إلى 100
غــــــيـــــــغــــــابــــــايـت حتــــــمـل اسم
ــلـفـات (Transfer) تـعــمل مع ا
اخملـزنـة في ذاكـرة دروب بـوكس
وأيضـاً على أجـهزة الـكمـبيـوتر.
وأوضــحت الــشــركـة أن الــرابط

ــتــلــقي الــذي يـــحــصل عــلــيـه ا
ـلــفـات يــؤدي إلى نـســخــة من ا
الـــتـي  حتـــمــيـــلـــهـــا وال يـــتم
لـفات األصلـية وهو ساس بـا ا
ـشاركة ما يـوفر مـيزة مـقارنـة با
ـعـتـادة لـلـمـلـفـات من مـجـلـدات ا
ــــكن تــــأمـــ دروب بــــوكس. و
ـــلــفـــات الــتي يـــتم إرســـالــهــا ا
بـواسطـة كـلـمة مـرور بـاإلضـافة

إلى إمـكـانيـة حتـديـد مـدة إتـاحة
ــكن ضــبط كال ــلــفــات كــمــا  ا
اإلعـــدادين بـــعـــد اإلرســـال وإذا
ــسـتـخــدم في الـتــأكـد من رغب ا
ـلـفـات ـتـلــقي بـتـنــزيل ا قـيــام ا
فيمـكنه احلصـول على إشعارات
بالتنزيل. وبينما ينصب اهتمام
خــــــدمـــــة دروب بــــــوكـس عــــــلى
مشاركة اجمللدات من أجل العمل

ـسـتـخـدمـ فإن ـشـترك بـ ا ا
خـدمــة نـقل الــبـيـانــات اجلـديـدة
تهتم بالتصميم اخلارجي حيث
ــكن لـلــمـســتـخــدم تـخــصـيص
صــفــحــة الــتــنــزيل الــتي يــصل
ــسـتــخـدم عــبـر الـرابط إلــيـهـا ا
بشكل شـخصي من خالل إضافة
الــصــور اخلــاصــة به أو شــعــار

الشركة.


