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تعرضت الفنـانة التركية ديالن
ديــنـــيــز إلصــابـــة في ذراعــهــا
ــارسـتــهـا بـعض وذلك خالل 
الـتـمـارين الـريـاضـيـة وهـو مـا
اجبـرها عـلى وضع ذراعها في

رباط طبي.
قـرر أن تشارك ديالن كان من ا
الـفـنــان الـتـركي بــوران ديـنـيـز
بطولة مسلسل »الرئيس ?«إال
ــنــتـــجــة قــررت أن الـــشــركـــة ا
تـأجيـل العـمل بـسبب ضـخـامة
مـيـزانيـة الـعـمل حـيث كان من
ـــفــــتـــرض تــــصـــويــــر أغـــلب ا

مشاهده خارج تركيا.
يُذكر أن ديالن دينيز تألقت في
ـــاضي في ـــوسم الـــدرامـي ا ا
مــــســـلـــسل »احلـــفـــرة «الـــذي
شاركت في بطولته أمام النجم
الـتـركي أراس بولـوت إيـنـملي
ورضــا كـــوجــا أوغـــلــو اركــان
كولـتشـاك وغيـرهم وذلك على

مدى جزأين.
ــــركـــز ديـالن الــــتي فــــازت بــــا
الثاني في مـسابقة مـلكة جمال
تـــركــيـــا عــام  ?2014كــان أول
ظـهـور لـهـا عــلى الـشـاشـة عـام
 2013في فـــــــيــــــلم »شــــــهــــــر
العسل ?«كمـا شاركت في عدة
أعمـال دراميـة أبرزهـا مسـلسل
»بـنـات الـشـمس ?«ومـسـلـسل
»احلـــــلــــوات الـــــصــــغـــــيــــرات
الـــــكـــــاذبـــــات» ?«حـــــكـــــايـــــة
بـــودروم ?«بـــاإلضــــافـــة غـــلى
كــونــهـا وجـه إعالني لــعـدد من

ية. اركات العا ا
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مـتـى تـنــضج احلــالـة الــســيـاســيـة فـي الـعــراق  لــلـتــحـول
ــدني واحلــضـــاري بــشــكل يـــتــنــاسب مع ــقــراطـي ا الــد
التـجـارب القـادرة عـلى بـناء بـلـدنا احملـطم  بـرغم الـتزويق
اخلـارجي الـواهن الـذي تصـنـعه تـصـريـحـات الـسـيـاسـي

اجلوف ?.
ـا يـهتف الشـارع الـعـراقي عـنـدمـا يـهتف ضـد الـفـسـاد إ
ضـد االحـزاب الـســيـاسـيـة الــتي كـانت مـنــذ عـقـد ونـصف
العقد قائمة على صفقات الفساد الذي أصبح عنواناً قارّاً

في الوضع العراقي.
الـســؤال الــذي يـؤرق كـل عـراقـي  هـو مــا احلل ? هل من

مكن أن يعيش العراق من دون أحزاب ? ا
مكن أن يتم جتمـيد احلياة احلزبـية سنت أو وهــــل من ا
حــتى تـســتـطــيع الــطـبــقـة الــنــخـبــــــويـة من أربع سـنــوات 
الكفـاءات احلقيـقيـة في الداخل واخلارج أن تـتـــوافق على
مــشـروع نــهــضــة الــعــراق  في ظــــــــل أحــكــام صــارمـة
تقــــــضي بتجر مرتكبي الفساد فعال أو قوالً أو تلميحاً
أو اشـارة أو ســلــوكــاً أو تـعــامالً أو ســكــوتـاً اجــبــاريـاً أو

طوعياً أو حتى همساً . 
وينـبغي أن تـكـون هذه الـهيـئـة العـمالقـة اخلارجـة من عمق
ــطـلــعـة عـلى آالمــهم وطـمــوحـاتـهم  اوجـاع الـعــراقـيـ وا
عـنوي  وأن يتم رجعـيات الديـنية بالـشكل ا مدعومـة من ا
من خالل ذلك حتر قـيام أي اسـتغالل سـياسي إلسم أو
عــنــوان ديــني  كــان مــنــذ قــد االزمـان مـن اخــتــصـاص
مـرجـعـيــات وهـيـئـات ديـنـيــة وغـيـر سـيـاســيـة  ولن يـسـمح
شـاعر الـشارع بـاسم الدين تارةً  للسـياسـي الـتالعب 

والهيئات الدينية الشرعية تارةً أخرى . 
لقد اسـتغـلت االحزاب في الـعراق  العـنوان الـديني أبشع
اســتـــغالل  ووصل احلـــد بــانـــقالب بــعـض الــنـــاس عــلى
ـعـتـرف بــهـا وذات الـقـيـمـة ـعـتــبـرة وا الـعـنـاوين الــديـنـيـة ا
الــتــاريــخــيــة الــعــلــيــا بــســبب اســاءات أغــلــبــيــة االحــزاب

وشخوصها وسالحها أيضاً .
البـدّ من خـوض الــعـراقـيــ بـاحلـكــمـة والـتــروي والـنـقـاش
الـســلــمي والـعــمل اخملــلص مــعـركــة الــفـصل بــ الــديـني
والـسـيــاسي  لـكي يـســتـقـر الــعـراق ويـتم مــنع الـتـدخالت

اخلارجية فيه .
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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

ر يُقـال إن أول وزيـر خلـارجيـة الـعـراق عيـنه بـول بـر
بـــعــد احـــتالل الــبـالد ســنــة 2003 امـــتــلك 250 رجل
حـمايـة وهنـاك من قـال إنهم 350 فرداً لـكن مـسؤوال
إداريــاً فـي وزارة اخلـــارجــيـــة اكـــد لي فـي حــيـــنه ان
عــددهم في الــبــدايــة كــان 250 فــردا. ال اعــرف عــدد
الـعـجالت الـتي امتـلـكـها ذلك الـوزيـر أو الـذي جاء من
بـعده لكـن مسـؤوالً آخر في بـغداد قال لـي مؤخراً ان
تـلك حـزبـاً او مـيلـيـشـيا وزير اخلـارجـيـة احلـالي  ال 
ـا لن جتــد مـعه اكـثـر من 10- 12سـيـارة تــدعـمه ور
قارنة بعقد السبعينيات حماية. ما تقدم يدفعني الى ا
حـ عُـ والـدي وزيـراً خلــارجـيـة الـعـراق عـام 1974
بعدما كان وكيال للوزارة ذاتها. لم تخصص له الدولة
في كـلـتا احلـالـت سـوى سـيارة حـكـوميـة واحدة ولَم
تكن لديه اي سيارة حماية. غني عن القول إن االسرة
لم تـغيّـر دارها بـعد اسـتيزار والـدي وبقي الـوزير في
داره كـمـا هي مــنـذ شـيـدتــهـا االسـرة عـام 1966 قـبل
تـسلم حـزب الـبـعث مـقـالـيد الـسـلـطـة عام 1968 حتى
وفاته في مـثل هذا الـيوم من عام 1974. لم يقف امام
دار وزيـر اخلارجـية  اَي جـندي حـمايـة أو شرطي في
اَي وقت من األوقـات بـيـد أن الــتـغـيـيـر الـوحـيـد الـذي
طـرأ بعـد ان اصبح والـدي وزيـراً هو ان خـصصت له
الدولة مفوض امن يجلس بجانب السائق عندما يكون
الوزيـر في مـهـمـة رسمـيـة. لم يـحـبذ والـدي اسـتـخدام
ـســاء وفـضل الـتــنـقل بــسـيـارته ســيـارة الـدولــة في ا
الـشـخـصـية نـوع بـيـجـو موديل 1971 من دون حـمـاية
بطبـيعة احلال  –وبقيت مـعه تلك السـيارة حل وفاته.
أمـا اذا ما تـطـلب االمر ذهـاب والدتي فـي اية مـناسـبة
تـذكر حـيـنهـا يأتي سـائق من الوزارة لـيقـلهـا بسـيارة
االسـرة اخلــاصـة. أخــيـراً كـنت طــالـبــاً في الـسـادس
اإلعدادي عـندمـا كان والـدي وزيراً وكـانت مدرستي
في مـنطـقة احلـيدر خـانة في بـداية شـارع الرشـيد. لم
تــخـصص لي أو لــشـقـيــقـاتي الـالئي كن طـالــبـات أيـة
واســطـــة نــقـل رســمـــيــة او خـــاصــة. كـــنت اذهب الى
ـدرسة واعـود مـنـهـا مسـتـخـدمـا حافـلـة نـقل الـركاب ا

احلكومية احلمراء.
أظن اليـوم أن قيّمـاً نبيـلة كالـزهد والتـفاني والتـضحية
أملـتها قوة ضـمير ويقـظة حملـها العراقـيون من جميع
ن عـاشــوا تـلك احلـقـبـة قـومـيــات وطـوائف الـعـراق 

واقـصــد مــنـذ تــأســيس الــدولـة الــعــراقـيــة عـام 1921
ســاهــمت فـي بــنــاء بــلــد عــظــيم وشــعب أعــظم. لــهــذا
السـبب ومنـذ عرف العـراقيون دولـتهم اجلديـدة مطلع
ـاضي نـادرًا ما تـسمع بـأن رئـيسـاً أو رئيس الـقرن ا
وزراء أو وزيـراً قـد اغـتـنى عـلـى اخـتالف تـوجـهـاتـهم
السيـاسية ملـكية كانت أم جـمهورية تـقدمية كانت أم

ينية كانت أم يسارية. رجعية 
 لقد نهض العراق وأصبح قـوياً وذا مهابة بفضل تلك
الـــســجــايــا لــكـن تــلك الــدولــة وذلك
الشـعب العـظيـم قُتال غـيلـةً سنة

2003 ومُثِل بجثتيهما.
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صرية نشوى فاجأت الفنـانة ا
مـصــطــفى مــتــابــعــيــهــا عــبـر
وقع صـفـحـتـهـا الـشـخـصـيـة 
(فــيس بــوك) عن رغــبــتــهــا في
واسـطــة لـلـحــصـول عــلى عـمل
فــني. نـشــوى مـصـطــفى قـالت

في تدوينتها: 
حـــد عــنـــده (واســطـــة) عــايــزة
أمـثل أنـا مـعـايـا بـكـالـوريـوس
فـنـون مــسـرحـيـة قــسم تـمـثـيل
واخــراج بـــتــقــديــر جــيــد جــداً
ومــثــلت قـــبل كــده وفــيه نــاس
ــثــلـة يــجي مــني. قــالت إني 
ـرة األولى التي ولـيست هـذه ا
تـشتـكي فيـهـا نشـوى مصـطفى
ــعــروضــة من قـــلــة األعــمـــال ا
عليهـا وذلك رغم جناح االعمال
التي تشـارك فيهـا وكان اخرها
ـسـرحـي (سـيـلـفي مع الــعـمل ا
ـــــــوت). وعـــــــلى الـــــــرغـم من ا
الـنـجـاح الـكـبـيـر الـذي حـقـقـته

مــسـرحــيـتــهــا األخـيــرة والـتي
عـــــرضت في أكـــــثــــر من دولــــة
عربـية إال أنه لم يـعرض علـيها

أعمال فنية أخرى.
نــشـــوى مــصــطــفـى كــانت قــد
تـصـدرت مـوقع يـوتـيـوب خالل
اضيـة بعد غنائها في الفترة ا
حــفل زفــاف جنــلــيــهــا  أغــاني
خـاصـة لــهـمـا وتــخـطت أرقـام

ها في الدراسة التي سيـتم تقد
مؤتمر اجلمعيـة األميركية للطب
التـناسـلي في فـيالدلفـيا أن (أي
مــســتــوى من تــنـاول الــكــافــيـ
أثـنـاء احلـمل قـد يـزيـد من خـطـر
فــــقـــــدان احلــــمـل خــــاصـــــة في
األســابـيع الــثـمــانــيـة األولى من

فترة احلمل).
وقــال الـــبــاحــثــون إن (الــنــســاء

 ÊU e « ≠ fK$« ”u

حـذر الـعـلـمـاء الـنـسـاء احلـوامل
ـــشـــروبـــات الـــتي مـن تـــنـــاول ا
حتتـوي على الكـافيـ حتى ولو
بــكـمـيــات قـلـيــلـة وعــلى رأسـهـا
القهـوة. وأشارت دراسة حـديثة
ـــعـــاهــد الـــوطــنـــيــة تــقـــودهــا ا
األمريكية للصحة وأجريت على
أكـــثـــر من 1200 امـــرأة إلى أن
نـخفـضة من ـستـويـات ا حتى ا
الـــكــافــيـــ تــشــكل خـــطــرا قــبل
احلــمل وأثـنــائه وفـقــا لـســكـاي
نيـوز. وتتـعارض هـذه التـوصية
مع أخرى سابقة قالت إن تناول
كــوبـــ من الـــقـــهـــوة ســـريـــعــة
التـحضيـر يومـيا آمن لـلحوامل
حـسـبمـا ذكـرت صـحـيـفة »ديلي

ميل «البريطانية.
ــوضــوع صـار ويــبـدو أن هــذا ا
محل نقـاش كبيـر ألن هناك أدلة
عـلـى أن الـكـافــيـ الــذي يـوجـد
أيـــضــــا في مـــشـــروبـــات أخـــرى
الشاي ومشروبـات الطاقة ليس
له أي تـــأثـــيــر عـــلى األجـــنــة في
الــرحم. ويــزعم الــبــاحــثــون في

مشـاهدات أغانـيها عـدداً كبيراً
من أغاني جنوم الغناء.

ـصــريـة كــشـفت في الـفــنـانــة ا
أحــد الــبــرامج الــتـلــفــزيــونــيـة
بــعــدهــا أنــهـا تــلــقت عــدداً من
الـعروض لـلمـشـاركة في تـقد
أغــانـي أفــراح مـن قــبـل بــعض
مــتـعــهــدين احلــفالت ولـكــنــهـا

رفضت الفكرة.
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حـصلت نـتيجـة مرعـبة لـعمـلية
جتـميل أجـرتهـا سيـدة صيـنية
حيث أصـبحت غـير قـادرة على
إغالق عينـيها بـشكل تام خالل
نـومهـا وذلك بـعد فـشل عـملـية

جتميل أجرتها جلفونها.
وأنـفـقت الـسيـدة لي مـا يـقارب
الـ 13ألف يـوان أي مـا يـعـادل
 2500دوالر أمــريـكي تـقــريـبـا
عـلى جراحـة جتـميـلـية جلـفون
العين لكنها باتت غير قادرة
على إغالق عينيـها تماما حتى
أثــنـاء نــومــهـا وفــقــا لـســكـاي
نــيـوز. وحــسـب مـا ذكــر مــوقع
»آســيــا ون «اإلخـــبــاري فــقــد
طلبت لي إجراء الـعملية جلعل
عيـنيهـا تبدوان أكـبر لكـنها لم
تـكن راضيـة عن الـنتـائج لذلك
طلبت من العـيادة إجراء تدخل
جـــراحي آخـــر وجــعـل تــأثـــيــر
زدوج أكثر وضوحا. اجلفن ا
ولم تكن نتائج العملية الثانية
جــــيــــدة عــــلـى اإلطالق حــــيث
ازدادت جــفـــون لي ســوءا ولم
تعـد قادرة على إغـالق عينـيها
وهـو مـا فـسـرته الـعـيـادة الـتي
أجــرت الــعــمــلــيــة بــأنه يــعــود
لــلـمــسـافــة الــقـريــبـة جــدا بـ
الـعـمـلـيــتـ األمـر الـذي جـعل
الندبات من كليهما تتداخل مع

بعضها.
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عـامي 2007 و2011 اإلبالغ عن
مـقدار الـكـافـي والـكـحـول الذي

تناولنه في تلك الفترة.
و قـيـاس مسـتـويـات الـكـافـي
في الـدم لـكن لـيس من الـواضح
مــــا إذا كــــان قــــد طــــلب مــــنــــهم
تـسـجـيل نــظـامـهم الـغـذائي ألن
األطـــعـــمـــة مـــثـل الـــشـــوكـــوالته

. حتتوي على مادة الكافي

الـــلـــواتـي يـــحـــاولن احلـــمل قـــد
يــــســــتــــفــــدن من عــــدم تــــنــــاول

.( الكافي
واسـتـنـد فــريق الـبـحث بـقـيـادة
ألــكــسـنــدرا بــوردو سـمــيث إلى
دراسة أجريت عام 2014 نظرت
في آثار اإلسـبـرين أثنـاء احلمل
شاركات 1228 حيث طلب من ا
ـن حــاولن احلـــمل بــ امــرأة 
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