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تـعديل الدسـتور الـعراقي بات مـطلـباً شعـبياً 
أقـــلق الـــســـيـــاســـيــ الـــذيـن فـــصّــلـــوه عـــلى
مـقــاسـاتــهم الــعـرقـيــة والـطــائـفــيـة  لــكن هـذا
الـدسـتور الـذي تـشبه مـقـدمتـه مقـاالً سـياسـياً
في صحيفة معارضة لنظام حكم مع  ويبدو
تروك لالحـزاب ان تكتبه انـها اجلزء الوحـيد ا
 يــتـــوافــر عــلى الـــرغم من األلــغـــام والــبــنــود
طـاطيـة فيه  عـلى بنود جـيدة لم  تـقترب من ا
تـنـفـيـذهـا أيـة حـكـومـة أو سـلـطـة سـياسـيـة في
الــعــراق بـل جــرى جتــاهــلـــهــا وتــضــعـــيــفــهــا
بــالـقــوانــ الــتي هي أقل فــاعــلــيـة مـن الـنص
الـدســتــوري األعـلى فــضالً عن ضخ الــهـاالت
الــتـقــديـسـيــة الـتي تــغـطي مــا تـشــاء من بـنـود

الدستور وتكشف ما تشاء . 
ــادة الـــتــاســـعــة من وهــنــا أذكـــر فــقـــرة في ا
الـــدســتـــور  وتــنـص عــلى  يـــحـــظــر الـــعــمل
بـتـشـكـيل مـلـيـشـيـات عـسـكـريـة خـارج الـقوات

سلحة . ا
 والــيـوم تــدور جــمــيع االحــاديث حــول وجـود
تظاهرين واطن العراقي ا مليشيات تقـتل ا
سلميـاً . احلكومة تـقول أنّ هناك جـهات تطلق
ح البصر الرصـاص مع قنّاص اختـفوا في 
 وهـذا الـكالم يـأتي في سـيـاق إلـصـاق التُـهم
بـاجملـهـول الذي ال أحـد يـسـتـطـيع االمـساك به

ومحاكمته ومحاسبته .
ُحقة  ومنذ أول يوم لالحـتجاجات الـسلميـة ا
يصـرخ العـراقيون في الـشوارع والـساحات 
ـلثـمة تقـتلـهم وتنـكل بهم  من لـيشـيات ا انّ ا
دون ان يتـدخل اجليش العراقي وبـقية القوات
ـــســلــحــة الــتي لــهـــا قــائــد عــام لالنــتــصــار ا
للدستور الذي يرفلون كراسي السلطة بفضل

منه .
هـناك قـناعـة قويـة لدى الـعـراقيـ بعـدم توافق
طـاقم الـنـظـام الـسـيـاسي في الـعـراق مع بـنود
الدستـور التي لهـا سقف معـقول من احلرية 
وهـــو ســقف ال تــعـــرفه احــزاب الــســـلــطــة في
حياتهـا احلزبية الـداخلية ولم تـقبل به  فكيف
ـا سـتــقـبل بـتــنـفـيـذ الــدسـتـور روحــاً ونـصـاً 

يقدم مصالح الناس على مصاحلها ? 
هـنـاك تـنــاقـضـات ســيـاسـيـة شــديـدة تـبـ ان
زعـمـاء سـيـاسـي كـثـرا في الـعـراق لم يـقرأوا
من بنـود الدستـور االّ ما كانـوا يحتـاجون اليه

بحسب مصاحلهم .
مـصـائب مـزدوجـة عدة في الـنـظـام الـسـياسي

. البالي القائم حالياً

لْ تشعرُ بالزهوِ ?جنوجهُكَ ال يوحي بشيء

ه

كلُّ الذي حدَثَ
ترَهّل مُريع في خواصِرِكَ الكثيرة

سيُعلقُ ربعُكَ أنواطَ شجاعةٍ
تتلولَحُ فوقَ صدركَ العريض

كلَّ نوطٍ سيشيلُ جُمجُمةَ شهيدٍ جميل
لنْ تـنفـعكَ خزائنُ الـذهبِ والفـضةِ  ومـا نهَبَتْ

ينُكَ وشمالُك
ســيـكــونُ أكْـلُكَ سُــمّـاً وصــديـداً  ونــاراً أبـديـةً

جتري ببطنك
ستشتهي مثقالَ نومٍ

لكنَّكَ لنْ تنامَ بعدَ اآلن .
كنةٍ على بابِ أولَّ إغفاءةٍ 

سيتسَوَّر مخدَعُكَ احلريرُ الوثيرُ
بحشودٍ هائلةٍ

من صبيةٍ وصبايا أغضاض
يئنّونَ كما أوبرا عتيقةٍ
سيركبُكَ جيثوم هائل

وعندما جتمعُ حنجرتَك وتصيح
فلن يسمعُكَ أحد

ستلوّحُ بيدكَ الثقيلةِ من دون جدوى
أو حرَسٍ عتيق

سترى وأنتَ في هَولِ العذاب
َ وضاربي َ وقـنّاص خياالتٍ بـاهتةٍ من سـيّاف

طبول
ســيــتـــعــرَّقُ جــســدُكَ الــذي

صارَ الليلةَ
مــثلَ فــطــيــســةٍ مــرمــيّــةٍ في

حلْقِ مزبلة
ستبقى ميّتاً حتى تموت . 
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أظــهـرت دراســة جــديـدة أنـه من األنـسب
في كـثيـر من األحوال تنـاول دواء ارتفاع
ضــغط الـدم مـســاء قـبل الــنـوم حـيث إن
تـأثير تناولها مساء على انخفاض ضغط
ـتوسـط حسـبما الـدم يكـون أفضل في ا
ذكـر الباحثون في مجلة (يوروبيان هيرت

جورنال) ألبحاث القلب.
وحـــسـب الـــدراســــة فــــإن تـــنــــاول هـــذه
الـعــقـاقـيـر مـســاء أدى إلى خـفض خـطـر
اإلصـابـة بـأحد األمـراض اخلـطـيـرة التي
يـتـسبب فـيـها ارتـفاع ضـغط الـدم بواقع
ـصـابـون الـنـصـف تـقـريـبـاً; إذ يــضـطـر ا
بـارتفاع ضغط الدم لـتناول عقاقـير يومياً
في الـــغــالب وذلك خلـــفض ضــغط الــدم
انية. نهاراً وليالً حسب وكالة األنباء األ
وحـاول فـريق من الـبـاحـثـ في إسـبـانـيا
حتت إشــــراف رامـــون هــــيـــرمــــيـــدا من
جــامـعـة فــيـجــو مـعــرفـة الــوقت األنـسب
لـتناول العـقاقير اخملفـضة للضغط وذلك
في إطـار مشروع (هـيجيا) الـبحثي الذي
شـارك فـيه أكـثـر من  40مـركـزاً طـبـياً في

إسبانيا.
شــــارك أكـــــثــــر من  19ألـف مــــريض في
الـدراسـة حـصل نـصـفـهم عـلى عـقـاقـيـر
خـفـض الـضـغط مـســاء وحـصل الـبـاقي
على العقاقير نفسها عقب االستيقاظ من
. راقـب األطبـاء ضغط الـنـوم أي صبـاحاً
ــرضى عــلى مــدى 6 الــدم لــدى هـــؤالء ا
أعـوام مرة واحدة عـلى األقل في السنة
مـسـتـخـدم أجـهـزة لـقـيـاس ضـغط الدم
ـرضى يضـعـونهـا علـى أجسـامهم كـان ا
عـلى مدى  48سـاعـة وقد تـب من خالل
ذلك أن اجملـموعـة التي تنـاولت عقاقـيرها
مــسـاء حــقـقت نــتـائج أفــضل في خـفض

ضغط الدم.
سائي لـلعقـاقير دون كـما حال الـتنـاول ا
رضى ألمـراض خـطيـرة نـاجتة تـعـرض ا
عن ارتـــفـــاع ضـــغط الـــدم مـن بـــيـــنـــهــا
أمـراض القلب والـدورة الدمويـة والنوبات
الـقـلبـية وحـاالت الـشلل الـدمـاغي وكلـها
صاب ـوت ا كن أن تفضي  أمـراض 

أو تـسـتـدعي جـراحـات لـتـوسـيع األوعـيـة
سدودة. الدموية ا
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تـــفــاصـــيل عـــمـــا يــقـــبع حتت
الغطاء.

وذكــــــرت تــــــقــــــاريــــــر مــــــوقع
كــارســكــوبس أمس األحــد أنه
ــــــتــــــوقـع أن حتــــــتـــــوي من ا
الــســيــارة عــلى خــلــيــة وقــود
هـيــدروجـيــني وأن تـصل إلى
ســرعـة قـصـوى تـبـلغ  20كم /
ســــــاعـــــة وإن صــــــحت هـــــذه
ــعــلـــومــات فــســتــكــون هــذه ا
الـســيـارة بــدائـيــة جـدا إال إن
كـانت اليـابان تـعتـزم االعتـماد
عــلى الــقـيــادة الـبــطـيــئـة جـدا
ــســـتــقــبل. لــلـــســيـــارات في ا

مؤخرا في العاصـمة اليابانية
طـوكـيـو  لـكن اسـتـنـادا إلى
عـلـنـة حتى اآلن ـعـلـومـات ا ا
فـإن السيـارة اخلشـبيـة ليست
جـــاهــــزة لالســـتــــخـــدام عـــلى

الطرقات بعد.
وتــبـدو الــســيــارة اخلــشــبــيـة
مستقبلية فعال بفضل أبوابها
الـعـمـوديـة وزوايـاهـا احلادة
ولـــكن يـــصــعب حتـــديــد مــدى
اقـــتــراب الـــســيـــارة من هــدف
ـعـلن وهـو خـفض الــفـريق ا
ـئة ومن الوزن بـنسـبة  10با
الــصــعب احلــصـول اآلن عــلى
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كــشــفت الــيــابــان الــنـقــاب عن
ـســتــقـبل رؤيـتــهــا لـســيــارة ا
ـصنـوعة من اخلـشب والتي ا
 صــنع هــيــكــلــهــا بـالــكــامل
وجـــزء كـــبــيـــر من حـــوضـــهــا
الـهيـكـلي من أليـاف السـليـلوز
الــنــانـويــة وهي مــادة فـائــقـة
الصالبة مـشتقة من الـنباتات.
وأســهــمت  22مـجــمــوعــة في
تــصـــنــيع الـــســيـــارة  الــتي
كـشــفت عــنــهــا وزارة الـبــيــئـة
الـيـابانـية في مـعـرض طوكـيو
الـ 46لــلــســيــارات الــذي أقــيم
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حــــــذر خــــــبــــــراء صـــــحــــــة من
استخـدام األواني البالستـيكية
العق الــبالســتــيــكــيــة في أو ا
عمـليـة الطـهي خاصـة مرتـفعة
ـــــثــــلـه ذلك من ــــا  احلـــــرارة 
ا حتـتويه على مخـاطر كـبيـرة 

مواد كيميائية سامة.
ـــعـــهــد وقـــال الـــعـــلـــمــاء فـي ا
ــاني لــتـــقــيــيم الـــفــيــدرالـي األ
اخملـاطر  ? Bfrإن الـعـديـد من
مالعق الـطهى قـد حتتـوى على
مـواد ضـارة وأصـبـاغ قـد يـنتج
عنها مواد كيمـيائية سامة عند
تـــعـــرضـــهـــا لـــدرجـــات حــرارة
مــرتــفــعــة تــتــخــطى  70درجـة

مئوية .
وشدد العلماء على أنه في حال
ابـتالع كـمـيـات كـبـيـرة مـن هذه
ـــواد الــســامــة فـــقــد يــعــاني ا
اإلنـــــســـــان مـن الـــــعـــــديـــــد من
األمــراض اخلـطـيــرة في الـكـبـد
وخـــــلـل في وظـــــائـف الـــــغـــــدة
واد الدرقية كما  ربط هذه ا
الـســامـة بـالــعـقم والــسـرطـان
وارتفاع مستوى الكوليسترول

في الدم.
وصدر حتـذير جـديد من (هـيئة

مــــراقــــبـــة سـالمــــة األغــــذيـــة)
ـاني ـعــهـد الــفـيــدرالي) األ و(ا
لـتــقــيــيم اخملــاطـر حل (Bfrمن
ـــــواد تــــــزايــــــد األدلـــــة بــــــأن ا
ـستـخـدمـة في الـبالسـتـيـكـيـة ا
واد الـغذائية حتتوى صناعة ا
عــلى مــجــمــوعــة مـن الــســمـوم
الـــضـــارة الـــتي تـــتـــســـرب إلى
وجـبـاتنـا فـالـعـديد من األواني
الــبالسـتــيــكـيــة مــصـنــوعـة من
مـواد كــيـمـيـائــيـة اصـطــنـاعـيـة
جلـعـلـهـا مـتـيـنـة بـدرجـة كـافـية
لــــتـــــحـــــمل درجـــــات احلــــرارة
والـغــلـيــان فــضال عن مـقــاومـة
واد تـعد الشـحوم إال أن تـلك ا
ــواد الـــســامــة والــضــارة من ا

بجسم اإلنسان.
وأظــــهــــرت الــــدراســــات الــــتي
أجــريـت عــلـى احلــيـــوانــات أن
واد الـكيميائـية تزيد من هذه ا
األورام في الـكبـد والـبنـكـرياس
واخلــصــيــتــ لــدى الــفــئــران
فـضالً عن تـقـلــيل خـصـوبـتـهـا
ـعـهـد الـفـيـدرالي فـيـمـا حـذر (ا
ـاني لــتــقـيــيم اخملــاطـر) من األ
إبـــقــاء الـــطــعـــام الــســـاخن في
األوانـي الــبالســـتــيــكـــيــة بــعــد

الطهو.
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ــــكن ألصــــحــــاب الــــهــــواتف
ـزودة بنـظـام تـشـغيل الـذكـيـة ا
غــوغل أنــدرويــد قــفل تــطــبــيق
(واتـسآب) بـواسـطة مـسـتشـعر
بصمة األصابع بشكل إضافي.
ستخدم بتفعيل هذه وإذا قام ا
الـوظيـفـة اجلديـدة فـلن يتـمكن
من الــــوصــــول إلـى تــــطــــبــــيق
التـراسل الفوري إال بـعد إجراء
ــصــادقــة بــواســطــة عــمــلــيــة ا
بــصــمــة األصــابع.  وأوضــحت
الـشـركـة الـتـابعـة لـشـبـكـة فيس
بوك أن الـرسـائل اخلاصـة على
تــــطــــبــــيـق (واتــــســــآب) تــــظل
مــخـتـفـيــة حـتى إذا  حتـريـر
قـفل الـهـاتف الـذكي. وفي حـالة
ــة هـــاتــفـــيــة عـــبــر ورود مــكـــا
كن تـطـبـيق (واتـسـآب) فإنـه 
ــعـتـاد دون أن اسـتــقـبـالــهـا كـا
ــسـتــخـدم إلى وضع يـضــطـر ا
ـاسح الـضـوئي إصـبـعـه عـلى ا

لبصمة األصابع.
ويـــتـم إعــداد وظـــيـــفـــة تـــأمــ
(واتــسـآب) عـن طــريق بــصــمـة
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األصــابع عـلـى الـنـحــو الـتـالي:
ــســـتــخــدم في يـــتــعــ عـــلى ا
الــبـدايـة فـتح قـائـمـة اإلعـدادات
فـي تـطـبـيق الــتـراسل الـفـوري
وتـــــصـــــفح بـــــنـــــود قـــــائـــــمــــة
حلاحلساب/اخلصوصية/ قفل
Account/ بـــصـــمـــة اإلصـــبع
Privacy/Fingerprint
lock? وهنا يتم تفعيل وظيفة
إلـغـاء الـقـفل بــواسـطـة بـصـمـة
Unlock with Fin- اإلصـبع

gerprint عن طريق حتريك
الـــــزر االنــــزالقـي إلى اجلـــــانب
ن ثم تـأكـيد ذلك بـواسـطة األ

الضغط ببصمة اإلصبع.
ـسـتـخـدم أيـضـا في ويــتـمـكن ا
نــــطــــاق اإلعــــدادات من ضــــبط
الــوقت الـــذي يــتم بـــعــده قــفل
التـطـبـيق تـلـقائـيـا بـعـدمـا يتم
مغـادرته سواء كـان ذلك بشكل
فـوري أو بــعــد دقـيــقـة أو بــعـد

نصف ساعة.
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األطـعمـة النـباتـية والـزيوت الـصحـية
مــثل زيت الــزيــتــون وزيت الــكــانـوال
ــصـــنّـــعــة وتـــفــادي أكـل الــلـــحـــوم ا

واختيار األلبان قليلة الدسم.
تـناول الـكـثـير من األلـيـاف عن طريق
زيادة اخلضروات والـفواكه والبقول.
تـــقــــوم األلـــيـــاف بــــإخـــراج جـــزء من

الكولسترول مع البراز.
تــنـاول األطــعـمــة الـتـي حتـتــوي عـلى
كــولـــســتـــرول جــيـــد مــثل األســـمــاك
ـكــسـرات واألفــوكـادو الـدهــنـيــة وا

والزيتون.
إضافـة الثـوم للـطعـام باسـتمرار ألنه
ــنع أكـســدة الـكــولـســتـرول الــضـار
والــتي تـــســبـب الــتـــصــاقه بـــجــدران

. الشراي

عــلى صــحــة الــنــســاء ألن انــخــفـاض
رأة الكـولستـرول من عوامل إصـابة ا

وقع  24األخباري. باجللطة وفقاً 
كيف حتـافظ على مـستـوى صحي من
دة 30 الكولسترول? الـنشاط البدني 
دقـيقـة يـوميـاً ينـشط الـدورة الدمـوية
ويساعد على عـدم تراكم الكولسترول
الـضار عـلى جدران الـشـراي مـسبـباً
انــســدادات. ضـبط الــوزن من الــطـرق
الفـعّالة لـلتـخلص من الدهـون الزائدة

ومنها الكولسترول.  
االبـــتـــعـــاد عن الـــتـــوتـــر يـــحـــمي من
الــعـادات الــغـذائــيـة غــيـر الــصـحــيـة
وبـالتـالي يسـاعـد خفض الـتوتـر على

ضبط الكولسترول.
 احلــد من أكـل الــدهـــون وزيــادة أكل
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الـكـولسـتـرول نـوع من الدهـون يـوجد
في األطعـمة احليـوانيـة ويقوم الـكبد
. وعــلى الـرغم من أن بــإنـتــاجه أيـضـاً
الــكــولــسـتــرول اجلــيــد يـطــرد الــنـوع
الضار من الدم إال أن ارتفاع مستوى
الـكولـستـرول اجليـد بشـكل مبـالغ فيه
يـشـكل خـطـراً عـلى الـقـلب والـشـراي
ـــثل ارتـــفـــاع مـــســـتـــوى أيـــضـــاً. و
الكولسترول الضار في اجلسم خطراً
كبـيراً عـلى الشـراي ألن تـراكمه على
جـدرانـها يـسـبب االنـسداد واجلـلـطة.
كذلك انخـفاض مسـتوى الكـولسترول
ليس جيداً للصحة فقد يكون مؤشراً
عــلى الـســرطـان أو مــشــاكل الـصــحـة
العـقلـية مثل الـقلق كـما يشـكل خطراً
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تظاهرين مساء امس االول االثن كرمز على سلمية التظاهرات ونقل سائقو التك تك هذه تزينت سماء بغداد وحتديدا فوق ساحة التحرير بألف بالونة بيضاء  اطالقها من قبل ا
البالونات الى داخل الساحة قبيل اطالقها في الهواء.    عدسة - علي ديدب


