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ال والـتكنولـوجيا سبع مـهن قابلة حدد خبـير في عالم ا
لالنـدثـار جـزئـيـاً أو كـلـيّـاً  في غـضـون عـشـريـن سـنة أو
أكــثـر بــفـضـل الـتــقـدم الــتــكـنــولـوجـي ونـشــاط شـبــكـات
ـعـلـوماتـيـة في االنـترنـت وقيـام انـظـمة بـديـلـة في اعادة ا

ؤسسات والدوائر واخلدمات . هيكلة ا
الـتـغـيـر حـاصل اآلن حـقـاً جمـيـعـنـا يـذكـر انّ صـفّاً من
وظفـ كان ينـتظرنا عـند دخول أي بـنك في فرنسا او ا
بـريـطـانـيـا  أمّــا اآلن فـنـحن نـدخل في صــالـة مـفـتـوحـة
ـمـكن أن ال جتد كـبـيرة فـيـها اجـهـزة كومـبـيـوتر  ومن ا
موظفـاً واحداً في بعض الـبنوك فـيما جلـأت بنوك اخرى
الى موظف واحد ارشادي ومساعد للعمليات التي تريد
تسـويتـها في الـبنـك . وكذلك عـند الـتسوق لـم يعـد هناك
ال الذي يـجب دفعه ثمن البضاعة  موظف يأخذ منك ا
فــكل شـيء تــتــواله آلــة صــغــيـــرة عــبــر مــرشــد صــوتي

ساعدتك.
الـهـوة االلـكـتـرونــيـة بـ بـلـدانـنـا ومــا يـجـري في الـعـالم
تـقدم كـبيـرة جداً . هـناك ال مـلف يضـيع واليـتمزق وال ا
يختفي لسبب شخصي او جهوي ألن الكومبيوتر يحفظ
كل الـوثـائق بـطـريـقـة تـضــمن اسـتـدعـاءهـا الـسـهل عـنـد

احلاجة.
ـــوهــــا الـــتـــقـــدم ـــهن الــــتي ســـيــــحـــارب فـــرص  من ا
التـكنـولوجي الـطب واحملاماة وبـيع العـقارات واحملـاسبة
ــكن أن يــشــمل ــعــمــاريــة . لــكـن ذلك ال والــهــنــدســة ا
االبداعات اخلـاصة والفـردية لالنسان الـتي هي صنعت
التـكنـولوجـيا  والبدّ أن يـكون هـناك دائـماً مـكان البداع
الـعــقل الـبــشـري . في اجلــانب اآلخـر ثــمّـة مــبـالــغـة في
امـكـانـيـة الـغـاء وظـائف مــهـمـة البـد من وجـود الـعـنـصـر

البشري فيها .
تـخيـلوا لـو انّ مـحاربـة االرهاب اقـتـصرت عـلى احلروب
شاكل والرد والبدل التكنولوجـية فقط  لكان كثـير من ا

قد تخلصنا منه بهدوء .
هـناك مـهن كـثيـرة راسـخة مـرتـبطـة باالسـالم السـياسي
في بـعض بلـدانـنا  وهـذه لن يـنفع الـتـطور الـتـكنـولوجي

كله في زحزحتها عن عقول بعضهم .

ـسيـحية أن الـله سبـحانه وتعـالى إختار تقـول األسفار ا
ـلك الــفـارسي كـورش ومـكـنه مـن إحـتالل بـابل لـيـحـرر ا
اليهود من السبي البابلي وعاد بنو اسرائيل الى القدس

ليبنوا معبد الهيكل.
سـيحـيون االيـفاجنـيلـيون أن الـله إختـار ترامب ويصـر ا
(كــمـــا اخــتـــار كــورش ســـابــقـــاً) لــيـــعـــيــد الـــقــدس الى
هـدوا لـنزول االسـرائـيلـيـ لـيبـنـوا الـهيـكل من جـديـد و

سيح (ع). السيد ا
ـاضي القـريب إرتـعدت فـرائص عـجائـز أهل احلـلة في ا
خـوفـاً ووجالً عـنـدمـا بـوشـر بـبـنـاء جـسـر شـمـالي احلـلة
ـعـروف بـجـسـر بـتّه والـذي أكمـل عام  1970ألن هـناك ا
نبـوءة تقـول: في قـادم األزمان سـيبـنى جسـر في بتّه من
أرض بـابل وسـتنـدلع بـعـد بنـانه حـرب طـاحنـه ستـجـتاح
فـيـهـا إسـرائـيل أرض الـعـراق حت تـصل الى جـسـر بتّه
وبــعـدهـا يـنـتــخي أهل بـابل ويـردّون اإلسـرائــيـلـيـ عـلى

أعقابهم.
ــسي ونـصــبح عـلى ــاضـيــة كـنـا  في األيـام الــقـلــيـلـة ا
مقـوالت نتـانياهـو بأنه سـيضـرب من يهـدد أمن إسرائيل
في لبنان وسوريا والعراق وتـصريحات الساسة والقادة
الـعـراقـيـ بـكـون هـذا األخـيـر ال يـحـتـرم سـيـادة الـعراق
وبــتـصــريــحــاته يــعــطي الــدلـيـل عـلـى أنه هــو من ضـرب
مــخــازن أســلــحــة احلـــشــد ونــســتــمع أيــضــاً الى قــادة
الفصائل وطروحاتـهم عن الواجب الشرعي والدفاع عن
ـقـدسـات واتـبـاع الـفـتاوى الـشـرعـيـة وهـذه الـطـروحات ا

تتجاوز سيادة الدول في القانون الدولي.
كل هـذا مـفــهـوم ولـكن مــا هـو غــيـر مـفــهـوم في اجلـانب
اآلخـر هـو هـرع كـبـار الــسـاسـة الـعـراقـيــ ومـطـالـبـتـهم
احلكومـة بالشكـوى الى مجلس األمن وكأنـهم ال يعرفون
ـتحـدة وروسيا أن قطـبي مجـلس األمن همـا : الواليات ا
تـحدة الذي ينفش ريشة االحتادية وأن رئيس الواليات ا
ألن هناك من يعتبره كورش هذا الزمان  أضاف أللقابه
في  تـغــريـدة  حــديـثــة  فـخــره بـأن هــنــاك من يـلــقـبه في
ــلك إســرائــيل وكــأنــهم لم يــتــابــعـوا  كــذلك إســرائــيل 
ــسـتــشـاري األمن الــقـومي لــكل من أمــريـكـا اجـتــمـاعـاً 
وروســيــا وإســرائـــيل  في إســرائــيل في 2019/ 6 / 24
والــذي قـال فـيه الـسـيـد نـيـكـوالي بـتـروشـوف مـسـتـشـار
األمـن الــقــومي الـــروسي مــا يــأتـي : (إن أمن إســرائــيل
ـصـلـحـة اخلـاصـة مــصـلـحـة روسـيـة وأضـاف إن هــذه ا

تأتي ألنه يعيش هنا نحو مليوني روسي).
ـهاجـرين الروس في إسـرائيـل  وشكر  في إشارة الى ا
نـتـانـياهـو بـدوره الـرئـيس بوتـ عـلى تـصـريـحه بأن أمن

إسرائيل أمر مهم بالنسبة لروسيا.
لـو إفـتـرضـنـا جـدالً أن مـجـلس األمن بـحـبـيبـي إسرائـيل
ـنـاقــشـة شـكـوى ـذكـورين أمــريـكـا وروســيـا تـفــضل  ا
الـعـراق بـتـهديـد إسـرائـيل لـسـيـادته وإطـلع اجمللـس على
تصـريحـات نتـانيـاهو وتصـريحـات قادة الـفصـائل فماذا
سيكـون قراره? على األكثـر سيكـون في صالح إسرائيل

يعني: (راح يدور له قرون قصوا إذانه).
وبـــالــــعـــودة الى قــــصص األولـــ واآلخــــرين ومن بـــاب
الـتـرويح عن الـنفـس نقـول: إن مـطـالبـة أهل احلـلـة بـعمل
جـســر ثــاني فـي بـتّـه (نـذيــر شــؤم) في الــوقت احلــالي
وتـصـدق نـبـوءة الـعـجـائـز ويـسـوّيـهـا الـبـخت كـمــا يـقـال 
ـــعــركــة الـى مــنــازلـــة بــ بــابـل وإســرائــيل وتـــتــحــوّل ا
وتـنـســحب مـنـهـا أمـريـكـا وإيـران
ــعـارك الى جــســر بـتّه. وتــصل ا
فـــــهـل يـــــنـــــجح أهـل بـــــابل بـــــرد
نــــتــــانــــيـــاهــــو عــــلى أعــــقــــابه أم
ســيــذهـبــون ســبـايــا الى الــقـدس

لبناء الهيكل!!.
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لندن  –الزمان
 كــــــــشـف رئــــــــيـس الـــــــوزراء
الـبـريـطـاني بـوريس جـونـسون
وصــديـقـته كـاري سـيـمـونـدس

(عن أنــهـمــا اقـتــنـيــا جـروا 
إنـــــــقــــــــاذه من نــــــــوع جـــــــاك
راسل).وأظــــهــــرت لــــقــــطــــات
تـلــفـزيـونــيـة اجلـرو الــبـالغ من
الــعــمــر  15أســبــوعــا والــذي
سُــمـي ديــلـن وهــو يـــصل إلى
مــــقـــــر رئــــاســـــة الــــوزراء في
داونــيـنج ســتـريت ثـم نـشـرت
ســـيـــمـــونــــدس في وقت الحق
صــورا لـلــكــلب وهــو في مــقـر
إقـامـة جـونــسـون.وكـان تـاجـر
حيـوانات أليـفة سيـتخلص من
ــشـــكــلــة في ديــلـن ألنه ولــد 
الــفك.ولم يـــتــضح بــعــد كــيف
ســيـــكــون شــكل عـالقــة ديــلن
بــالـقـط الري الـذي يــعـيش في

داونينج ستريت.
وأشـــادت جــمـــعـــيـــة خـــيـــريــة
لـلـحـيـوانـات في ويـلـز بـاقـتـنـاء
جونـسون وسيـموندس لـلجرو
ووصــفــته بـــأنه حــلم يــتــحــقق
لـلـكـلب ولـلقـضـيـة إذ سـيؤدي
إلى زيــادة االهــتــمــام بــإنــقـاذ

الكالب.
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والـســكـري من الـنـوع الـثـاني),
ونـشــروا نــتـائج أبــحــاثـهم في
Ge-  الـعــدد األخـيـر من دوريـة
 nome Researchالــعــلـــمــيــة

اضي. الصادرة اخلميس ا
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اجلنـوبية عالجـا جينـيا جديدا
لـلـسـمـنـة والـسـكـري من الـنـوع
الــثــاني يــعــتــمـد عــلى تــقــنــيـة
كــــريــــســــبــــر كـــاس  9 إلصالح

العيوب اجلينية.
وقـال الــبـاحـثـون إنـهم (طـوروا
عـالجًـــا جـــيـــنـــيًـــا لـــلـــســـمـــنــة

ــتالزمـة . وتــعـالج ا والـســاقـ
بـاألدويــة الـتي حتـفــز عـمــلـيـة
الـتـبـويض لـرفع فـرص احلـمل
عـلـماً أن الـعالج يـستـغـرق عدة

أشهر.
فـيــمـا طــور بـاحــثـون كــوريـون
بــجـامــعـة هــانـيــانغ في كــوريـا
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ـانـية  بـياته قـالت الدكـتورة اال
كـفــادبــيك إن عــدم اإلجنــاب قـد
يــكـون ألســبــاب مــرضـيــة غــيـر
الـــعـــقم مـــثل قـــصـــور الـــغـــدة
الــدرقـــيـــة ومـــتالزمـــة تـــكـــيس

بايض. ا
ــتــخـــصــصــة في وأوضــحـت ا
الــغـدد الــصـمـاء أن مـن الـسـهل
تشخيص قصـور الغدة الدرقية
وعالجـهـا بـاألقـراص احملـتـويـة
عـلى هـرمونـات الـغدة الـدرقـية
مــشـــيــرة إلى أن الـــعالج يــرفع

احتمال احلمل وجناحه.
ـبـايض أمــا مـتالزمــة تـكـيـس ا
فيصعب تشـخيصها وعالجها
لـذلك يـجب اسـتـشـارة الـطـبـيب
فـور مـالحـظـة أعـراضـهـا الـتي
تـتـمثـل في عدم انـتـظـام الدورة
ـو الـشـعر الـشـهـريـة وزيـادة 
فـي الـوجه والــصـدر والــظـهـر

ــشـفــرة عـلى الــواتـسـاب وآي ا
مـسجـز وتيلـيغـرام وغيـرها من
الـتطـبـيقـات وأن من شـأن هذه
الـهــجـمــات تـقــويض مـســتـوى
األمــــان الــــذي وعـــــدت به تــــلك

التطبيقات.
وتـــــضـــــيف اجملـــــلـــــة أن هــــذه
االسـتــنـتــاجـات تــأتي كـتــذكـيـر
صــارخ بـأنه فـي حـالــة تـعـرض
iOS  نـــــــظـــــــام شـــــــركـــــــة أبل
لـالخــتـــراق بـــســـبب الـــبـــرامج
اخلبـيثة اخملـفيـة فإن من شأن
ذلك إبـطـال الـتـشـفـيـر بـالـكامل
وتمك اخملترق من السيطرة
على نظام التشغيل وجميع ما

بداخله بحسب العربية نت.
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موقع إلكـتروني ما عـلى شبكة
اإلنــتـرنـت إلى اخــتــراق جــهـاز
اآليـفون اخلـاص بك بـكل هدوء
من قِبل طرف مجهول وهو أمر
ـا فـيه الـكـفـايـة مـثـيـر لـلـقــلق 
ـكن للـمختـرق مـراقبة حيث 
األمـــاكـن الـــتي يـــذهب إلـــيـــهـــا
ـستـخدمـون بصـورة مبـاشرة ا
من خـالل تـعــقب مـواقــعـهم عن
واقع. كما طريق نظام حتديد ا
ــكن لـهـذه الـبـرامج اخلـبـيـثـة
الـــتي يـــتـم تـــثـــبــيـــتـــهـــا عـــلى
الـــهــواتف ســرقــة »ســـلــســلــة
ــفــاتــيح «الــتي يــتم تــخــزين ا
ــرور فــيــهــا. فــوفــقًـا كــلــمــات ا
لــبـاحــثـ من غـوغـل فـإنه بـات
ـمـكن لـلـمـخـتـرقـ تـنـفـيذ من ا
هجـمات الوصـول إلى الرسائل
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ــكن اخـتــراق جـهــاز اآليـفـون
والــوصـول إلـى الـرســائل الـتي
تزعم الـتطبـيقات بـأنها مـشفرة
بشـكل تام مـثل الـواتسـاب كما
ذكــرت مـــجــلــة فـــوربس. حــيث
يُــمــكن أن تــؤدي زيــارة عــابـرة
ــــواقـع إلى اخـــــتــــراق ألحـــــد ا
جهـازك دون أن تنتـبه. لذا على
مـسـتـخدمي اآليـفـون الـتـحديث
إلـى آخــــر إصـــــدار من نـــــظــــام

iOS. التشغيل
والــتــأثـيــر احملــتـمـل لـلــهــجـوم
األخــيــر عــلى أجــهــزة اآليــفـون
يُـعــتـبـر هـائــلًـا كـمــا أنه مـقـلق
بشـكل كبيـر جلميع مـستخدمي
هـاتف آيفـون من شـركة أبل. إذ
يُــمــكـن أن تــؤدي أي زيـارة ألي
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الـلـقب الـفـخـري ألفـضل العب في
الــدوري الــفــرنــسي شــارك (ني)
لـــكن في كــــأس الـــعـــالم  .2018 
البـرازيل ودعت من ربع الـنـهائي
ضـد بـلــجـيـكـا 2-1في مـبـاراة لم
يلـمع فـيـهـا جنم الرقم  .10تـذكر
الـــــعــــــالـم من مــــــشــــــاركـــــتـه في
ـونــديـال تـمــثـيـلـيــات سـقـوطه ا
وتـــــــدحــــــرجـه عــــــلـى األرض في
مــواجـهــة خــصــومه. قــال بـأسى
لــفـــرانس بــرس (لـم أرغب (بــعــد
ونديال) برؤية الكرة ومباريات ا
كـــــرة الــــقــــدم). لـــــلــــمــــرة االولى
مــــــنـــــــــــــــذ  2013 حل خــــــارج
ترتيب العشرة األوائل في جائزة

الكرة الذهبية.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

احللقـة الرابـعة: إصابـة وجراحة
في البرازيل 

في  25شـــبـــاط/فـــبـــرايــر 2018
وقـبل خــمس دقـائق عـلـى نـهـايـة
الـكالســيـكـو ضـد مــرسـيـلـيـا (-3
صـــفـــر) أصـــيب نـــيـــمـــار وتــرك
ـلـعب… غـاب عن إقـصـاء فـريـقه ا
في ثــــمن نـــهـــائي دوري أبـــطـــال
أوروبـــــا أمــــــام ريـــــال مــــــدريـــــد
االســــبـــــاني في  6آذار/مــــارس.
أعطى النادي البـاريسي انطباعا
بـــعـــدم ســـيــطـــرته عـــلى الـــعالج
الـطـبي الــذي خـضع له العـبه في

البرازيل.
احلـــلــقــة اخلــامـــســة: مــونــديــال

مخيب وتمثيليات
بـعـد غـيابه لـفـتـرة طـويـلـة ونـيله

وقع الــصــدام األول بــســرعــة في
مـبـاراة لــيـون في بـاريس في 17
أيـلـول/ســبـتـمـبـر (-2صـفـر). في
ـبـاراة طلب تـنفـيذ ركـلة نهـاية ا
جـزاء كـان زمــيـله االوروغـويـاني
إديـــنـــســـون كــــافـــاني يــــتـــهـــيـــأ
لــتـــســديــدهــا. رفـض كــافــاني ثم
أهــــدر ركــــلــــته. حتــــول الــــنـــزاع
االعــــتـــــيــــادي في أي فـــــريق إلى

قضية صغيرة.
بـعدهـا بـأربـعـة أشهـر لم يـتـغـير
ـيـزة أي شيء… بـرغـم ربـاعـيــة 
ضــد ديـــجــون (-8صــفـــر) واجه
صـافـرات اســتـهـجـان جــمـاهـيـره
بــعــد رفــضه مــنح كــافــاني ركــلـة
جـــزاء كــانت ســـتــجـــعــلـه أفــضل

هداف في تاريخ النادي.

توالت الـفصـول على غـرار عبارة
(سيـبقى) الـشهـيرة الـتي أطلـقها
زمــيـــله الــســابق فـي بــرشــلــونــة
ــدافع جـــيــرار بــيــكــيه... كــانت ا
نــقــطــة انــطالق لــسـلــســلــة غــيـر

مسبوقة في قيمة االنتقاالت.
احللقة الثانية: االستعراض ضد

تولوز
بعد بداياته في الدوري الفرنسي
ضـــد غـــانـــغــان خـــاض نـــيـــمــار
مــبـاراتـه األولى في مــلــعب بـارك
دي بـرانس ضـد تـولـــــوز في 20
آب/أغــســطس   2-6 بــثـــنــائــيــة
بــيـنــهــا هــدف رائع وتـمــريــرتـ
حاسمـت قدم الـفنان الـبرازيلي

ذهلة. حملة عن موهبته ا
احللقة الثالثة: ركالت اجلزاء

{ بــاريس -  (أ ف ب):  انــتــقـال
قــيـاسي أهــداف اسـتــعـراضــيـة
إصابات خطيرة مغامرات خارج
إطـــــار الــــريــــاضـــــة وعــــودة إلى
بـرشـلـونـة لم تـكـتـمل فـصـولـهـا…
ب  2017و 2019 تـــــــصــــــدرت
حتـــركـــات الـــبـــرازيـــلـي نـــيـــمــار
العناوين مع باريس سان جرمان

لعب وخارجه. داخل ا
ـوسـم األول-  احلـلــقـة األولى:  ا

 222مليون يورو
ـــذهــلــة مع انـــطــلــقت الـــقــصــة ا
انـتـقـاله لـقـاء  222مـلـيـون يورو
مـن بــــرشـــــلــــونــــة. قـــــبل اإلعالن
الـرسـمي عن انـتـقـاله في الـثـالث
من آب/أغـسطس  2017ورسـالة
الـــتــرحـــيب به عـــلى بـــرج إيــفل
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اصبـحت ظاهـرة الزواج الـعرفى
من اخـطـر الــظـواهـر الـتى تـهـدد
ـصرية خاصة فى كيان االسرة ا
ظـل انــــتـــــشــــاره بـــــ طــــلـــــبــــة
اجلـامــعـات دون عــلم االهل وفى
ظل وجــــود ورقــــة ســــريــــة بـــ
اجلانـب ولم يقـتصـر االمر على
طــلـبــة اجلـامــعـات بل امــتـد الى
االرامل الــتى تـلــجئ الى الـزواج
ـــعــاش الـــعــرفـى لالحـــتـــفـــاظ 
الزوج. ومع تـفـاقم تلـك الظـاهرة
اعــلــنت د/ امــنه نــصـيــر عــضـو
مجلس الـنواب واسـتاذ العـقيدة
والــفــقه بــجــامــعــة االزهــر انــهـا
ـشـروع قرار الى سـوف تتـقـدم 
مـــجــلـس الــنـــواب خالل الــدورة
القـادمـة لتـجـر الزواج الـعرفى
خـــاصـــة انه يـــنــتـج عــنـه هــضم
ــرأة وايـدتــهــا فى ذلك حــقــوق ا
د/مــاجـده نـصــر عـضــو مـجـلس
الــــنــــواب  مــــؤكــــدة ان الــــزواج
الـسـرى الــذى يـحـدث بـ طـلـبـة
اجلامعـات او ب شخـص غير

جــائــز ويـعــتـبــر نــوع من انـواع
الـزنــا حـيث ال يـقــوم عـلى اركـان
الـزواج الــصـحـيـحــة الـتى يـجب
اتــبــاعـهــا ورغم تــأيــيــد عـدد من
شـروع د/امنه ـان  اعضـاء الـبر
ـشــروع القى نــصــر اال ان هــذا ا
حتــــفـــظـــات مـن عـــدد من رجـــال
الـدين . و فى هـذا االطـار اعـتـبـر
د/مـــــحـــــمــــود مـــــزرعـه ان هــــذا
شروع يعتبر باطال ألنّ الزواج ا
الـــعــرفى الــذى اليـــتم بــحــضــور
مـــأذون وال يـــتم تـــســـجــيـــله فى
احملـاكم الـشــرعـيـة شـرعى حـيث
كـان الـنــاس يـتـزوجـون فى عـهـد
رســـولــنـــا الــكــر دون مـــحــاكم
ـــهم ان شــــرعـــيـــة او مــــأذون وا
يتوافر فى هذا النوع من الزواج
اركانه حتى يـكون صحـيحا مثل
تــوافـر االيــجــاب والـشــروط بـ
الــطـــرفــ ووجــود شــهــود ومن
االفـــضل تـــوقـــيـع غـــرامـــة عـــلى
تزوج عرفيا بسبب احلمل لذا ا
فـمن االفـضل الـبـحث عن طـريـقه
لـــلـــحــــفـــاظ عـــلـى احلـــقـــوق فى

الـسـياق ذاته كـشـفت احـصـائـية
ـــركـــزى صــــادرة عن اجلـــهــــاز ا
لـلــتـعـبـئـة واالحــصـاء عن اقـبـال
 139760امــرأة عــلـى تــســجــيل
زواجـهن الـعــرفى الضـفـاء صـفـة
الـشـرعيـة عـلـيه من بـ اجـمالى
 887.3 الف حـاله زواج تـقـريـبا
وكــشــفت االحــصـائــيــة ان اكــثـر
حاالت زواج التصادق خالل عام
 2018 كانت ب فتيات فى عمر
 18عــامـا وبــلــغت نــحـو 100.7
الف تـعـاقــد من بـيـنـهم  37فـتاه
وثــقـن زيــجــاتــهن الــعــرفــيــة مع
رجـــال يــــتـــراوحن من 75 – 60
عــام امـــا الــعـــدد االكـــبــر فـــكــان
لفتيات تزوجن بشباب من – 25
 29عامـا من جانـبه قال احملامى
ـتـخصص فى د/احـمد حـواش ا
االحـوال الـشـخـصـيـة ان الـزواج
الـعرفى انـتـشـر بشـكل كـبـير ولم
يعد مقتصرا على الريف فقط بل

امتد للمدن والعاصمة.
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واصــلت روايــة (عــنـدمــا يــغـنـي لـوبــســتـر
ــســـتــنــقــعـــات األحــمــر) لــدالـــيــا اويــنــز ا
احـتاللـهـا لـلمـركـز األول بـقـائمـة نـيـويورك
ز لألسبوع األخيـر لتستمـر فيها على تـا
مــدى  49أســبـــوعــا فــيــمــا احــتــلت روايــة
ركز ريرة)  لسي.جي.بوكس ا (اجلذور ا

الثاني في األسبوع األخير.
وعــلى مــسـتــوى األعـمــال األدبـيــة أيـضـا
حــلت ثـالــثـا روايـة »تــهـريب «لــسـتــيـوارت
وودز بـينـما جـاءت رواية (الـنزل) جلـيمس

باترسون وكانديس فوكس
ـركـز اخلامس ركـز الـرابع.. وكان ا فـي ا
ـطر) واألخـيـر لقـصة (فن الـسـباق حتت ا
. أمـا علـى مسـتوى األعـمال جلـارث سـت
غـيـر األدبـية فـقـد تـصدر كـتـاب (مـتعـلـمة)
لـتارا وستوفر القـائمة وجاء كتاب : (كيف
تـكـون منـاهضـا للـعنـصريـة) البرام كـندي
ركز الـثالث حل ركز الـثاني. وفـي ا فـي ا
ـيـشـيـل أوبـامـا بـيـنـمـا كــتـاب (صـيـرورة) 
ـة) لتـريـفـور نوح احـتل كـتـاب (ثمـرة جـر
ـركـز الـرابع. وجـاء كـتـاب (ثـالث نـساء) ا
ـركـز اخلـامس واألخـير لـلـيـزا تـاديو في ا
ـز ألعلى مـبـيـعات في قـائـمـة نـيويـورك تـا

الكتب في األسبوع األخير.
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كـشـفت إحـدى الـدراسـات أن اإلفـراط
في تنـاول الفاكـهة واخلـضراوات قد
يضر بالصحة الفتة إلى أن القواعد
ــطــبــقـة عــلـى مــعـدالت الــصــحــيــة ا
اسـتــهـالك الـوجــبــات الــســريــعـة أو
بعض األطعمة الضارة تنطبق أيضًا
علـى معـدالت استـهالك اخلـضراوات

والفاكهة. 
وقــال الــبــاحــثـــون في كــلــيــة الــطب
جــامـعــة (نـيــويـورك) إن األشــخـاص
نـحـون أنفـسهم احلـرية في تـناول
لصق األطعمة الصـحية.. ورغم أن ا
شروب قليل قد يقول إن الطعام أو ا
الــدسـم أو خــال من الــدهــون إال أنه
يــجـب مـراقــبــة مــعــدالت االسـتــهالك
لـلحـيـلولـة دون اإلفراط فـي التـناول
ا قد تمثله من مخاطر صحية. وفي
صــدد ذلك أقــر شــاب لم يـكــشف عن
هـويـته بــأنه جتـنب تـنـاول الـفـواكه
واخلــــضــــراوات مـــــنــــذ أن كــــان في
ــدرســة االبـتــدائــيـة بــحــجـة أنه ال ا
يــسـتــســيغ طــعـمــهــا. وبـاعــتــرافـات
ـــراهق وهــو من مـــديــنــة الــشــاب ا
بــريـسـتـول فـي بـريـطـانــيـا فـإنه ظل
يـعــيـش طــوال ســنـوات عــلـى نــظـام
غذائي اقتصر عـلى رقائق البطاطس
قـليـة واخلبـز األبيض والبـطـاطس ا

والــــنــــقــــانق األمــــر الــــذي أدى إلى
فقدانه البصـر والسمع بسبب نقص

عادن. الفيتامينات وا
راهق الـبـالغ من الـعـمر اآلن وكـان ا
 19عـامـا بـدأ يـفـقـد سـمـعه وبـصـره
عنـدما بـلغ الرابـعة عـشرة من عـمره
ا ذكرته أسـرته كما ذكر موقع وفقا 
ســكـاي نــيـوز الـبــريـطـانـي. وكـشـفت
االختبارات أنه يعاني من مستويات
منـخـفضـة من فـيتـام بي  12وفقر
الدم الكبير وقيل إن سبب األمراض
يـعـود إلـى كـون الـفـتى انـتـقـائـيـا في
غــذائه ودائم الـشــكـوى من الــطـعـام.
ووفــقـا لــتـقـريــر احلـالــة الـذي قـدمه
بــاحـثـون من مــسـتـشـفى بــريـسـتـول
للـعـيون الـذي نـشر في دوريـة الطب
الـــبــــاطـــنـي إنه  إعـــطــــاؤه حـــقن
فـيـتامـ بي  12ونـصــائح غـذائـيـة
ولـكن عـنـدما عـاد إلى الـطـبـيب بـعد
عـام كـانـت حـالـته قـد ازدادت تـرديـا
وسـواء وأصــيب بـضــعف شـديـد في
حـاسـتـي الـسـمع والـبـصـر. وأضـاف
التقريـر إنه (مع بلوغه سن الـسابعة
عـشــرة تــردت حــاسـة الــرؤيــة عــنـد
ــــــريـض وزادت ســــــوءا بـــــــشــــــكل ا
تدريجي إلى حد إصابته بالعمى). 
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