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ــيل كــثــيــرون إلى عــدم إطالق
(الــعــطـس) إن كــانــوا في أمــاكن
الــعـمل أو فـي مـواقع مــزدحــمـة
جتنبا لإلحراج أحيانا ومحاولة
ـنع نــشـر عـدوى الـبــرد أحـيـانـا
أخرى لكن علماء حذروا مؤخرا
من (كــــتـم الــــعــــطــــســــة). وقــــال
ميـشـائـيل دييج إنك (إن حاولت
كـتم عـطـسـتك فـإن ذلك قـد يـؤدي
إلـى خـــدش بــــعض األنــــســــجـــة
الـدقــيــقـة في أنــفك أو أن يـؤدي
لــــــتــــــمــــــزق فـي األذن). وأوضح
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طـبـيب األنف واألذن واحلـنـجـرة
ـــــاني أن (الـــــهــــواء يــــخــــرج األ
بسـرعة كبـيرة من الـقناة األنـفية
أثــــنــــاء الــــعـــطـس وإذا  ســـد
األنف لكـتم العـطس فإن الـهواء
يـبحث عن طـريق آخـر لـلـخروج
ـــثــال عـن طــريق عـــلى ســـبــيل ا
األذن وفـي هـــــذه احلـــــالـــــة قــــد
يتـسبب الـضغط في تـمزق طـبلة
األذن). كــــمـــــا قـــــد يــــؤدي كـــــتم
الـعــطس إلى انـتـشــار اجلـراثـيم
في اجلـــيـــوب األنــفـــيــة أو األذن
الـــوســـطى مــســـبـــبــا اإلصـــابــة
ـا ـة ور بـالــتـهـابــات مـؤ
يـــنـــتج عـــنه أيـــضـــا نــزف
األنـف أو نـــــزف بــــــيـــــاض

الع بحسب الطبيب.
ويـنــصح ديــبج بـعــدم كـتم
الــــــعـــــطس مـع مـــــراعـــــاة
اسـتـخدام مـنـديل ورقي أو
رفق منـعا النتشار حتى ا

اجلراثيم في الهواء.

ه عن فيلمه (شارع حيفا) dJð.∫ مهند حيال على خشبة مهرجان القاهرة السينمائي عند تكر
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حــصـــد فـــيـــلم (شـــارع حـــيـــفــا)
لـلـمـخــرج الـعـراقي مـهـنـد حـيـال
جـائزة أفـضل فـيـلم في مـسـابـقة
آفـــاق الــســيــنــمــا الــعــربــيــة في
مـهـرجـان الــقـاهـرة الـسـيـنـمـائي
الــــــدولـي بـــــــدورته احلـــــــاديــــــة
واألربع التي اختتمت اجلمعة
اضية كما فاز بطل الفيلم علي ا
ثــــامــــر بــــجـــــائــــزة أفــــضل أداء

تمثيلي. 
وسـبق لـلفـيـلم ان حـصـد جـوائز
ــيـة.فـيـمـا فـاز عـدة مــحـلـيـة وعـا
فـيـلم (أنـا لم أعـد هـنـا) لـلـمـخرج
ـــكــســيــكي فـــرنــانــدو فــريــاس ا
بـــجـــائـــزة أفــضل فـــيـــلم الـــهــرم

الـفـلبـ بـعـد أن هـجّن بـاحـثون
صــنـفـاً يــنـمــو عـادة عــلى نـطـاق
واسع خـالل مــــوسم اجلــــفــــاف
ــائــة من ويــســاهم في 14 في ا
احلصـاد الوطـني البنـغالي. ولم
يــذكـــر اخملــتــصــون أي عــقــبــات
زراعــيــة أو مــشــاكل في الــبــذور
التي  إنتاجـها أو أي تغيرات
هيكلية باستـثناء احتوائها على
فـــــيـــــتـــــامـــــ (أ). وكـــــان (األرز
الـذهبي) قـد واجه حتـديـات مـنذ
ـانـيـان إنـغو ـان األ أن قـام الـعـا
بوتريكوس وبيـتر باي بتطويره
أواخر التسعـينات وذلك بسبب
اجلــدل الـــواسع حــول مـــخــاطــر

هجنة صناعياً. النباتات ا
اضي وافقت وخالل العام ا
اجلهات التـنظيمـية في الواليات
ــتــحــدة وكــنــدا ونــيــوزيــلــنــدا ا
وأسـتـرالـيـا عـلى اسـتـهالك األرز
الـذهـبي دون احلـديث عن خـطط
لــزراعـــته.  أمــا في بـــنــغالديش
فقد قامت جلنـة من وزارة البيئة
راجعة ناخ  والغابات وتغير ا
اخملـاطـر البـيـئـيـة بيـنـمـا اليزال
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ـهـرجـان ويـتـنـاول الـذهـبي في ا
الــفــيــلم قــصــة مــراهـق مــهــاجـر
يــعـاني الــشــعـور بــالـضــيـاع مع
وفاة أخيه ومشاعر العزلة وسط
ـوسيـقى مـحـيـطه اجلـديـد لـكن ا
تـلـعب دورا هــامـا في مـسـاعـدته
على مـواصلة احلـياة رغم قـتامة

العالم.
وفـاز بــطل الـفــيـلم خــوان دانـيل
جارسيا تريفيانو بجائزة أفضل
سابقة الدولية بينما ثل في ا
فـــازت الــفـــلــبـــيــنـــيــة جــودي آن
ثـلة سانـتوس بـجـائزة أفـضل 

عن دورها في فيلم (مينداناو).
وفـاز بــجـائـزة أفـضل ســيـنـاريـو
فـــــيــــلم (بــــ اجلــــنــــة واألرض)

للـفلـسـطيـنيـة جنوى جنـار فيـما
فاز (مينداناو) لـلمخرج بريانتي
مـيـندوزا بـجـائـزة أفـضل إسـهام

فني.
وذهـبت جـائــزة جلـنـة الـتـحـكـيم
اخلـاصـة (الهـرم الـفـضي) لـفـيلم
(شبح مـدار) للمـخرج الـبلـجيكي
بــاس ديــفــوس وجــائـزة أفــضل
عــــــمل أول أو ثــــــانـي (الــــــهـــــرم
البـرونـزي) منـاصفـة بـ فيـلمي
(نوع خاص من الهدوء) للمخرج
الــتــشــيـكي مــيــكــال هـوجــيــنـور
و(احلــائط الـرابـع) لـلــمـخــرجـ
الصيني جاجن تشوجن وجاجن
بــو. وحــصل الـفــيــلم الــوثــائـقي
ـصــري (احـكـيــلي) لـلــمـخـرجـة ا

ــهـــرجــان وأقـــيم حـــفل خـــتـــام ا
ــسـرح الــكــبـيــر لــدار األوبـرا بــا
صـرية بـحـضور عـدد كبـير من ا
الــفــنــانــ وصــنــاع الــســيــنــمــا
ووزيــرة الــثــقــافــة إيــنــاس عــبـد
هرجان في اخلتام .وكرم ا الدا
ــمـثــلـة واخملــرجـة الــلـبــنـانــيـة ا
نــادين لـبــكي ومـديــر الـتــصـويـر

اإليطالي فيتوريو ستورارو.
فــيــمـا مــنــحت جلــنـة الــتــحــكـيم
جــائـــزتــهـــا اخلــاصـــة لـــلــفـــيــلم
التونـسي (بيك نـعيش) للـمخرج
مهـدي برصـاوي وفاز الـوثائقي
(بــــيــــروت احملــــطــــة األخــــيـــرة)
لـلــمـخـرج الــلـبـنـانـي إيـلي كـمـال
بجـائزة أفـضل فيلـم غير روائي.

ــنـتــجـة مــاريـان خــوري عـلى وا
جائزة اجلـمهور الـتي تقدم ألول
مــرة بــهـذه الــدورة وحتــمل اسم
الــنــاقـد الــراحل يــوسف شــريف
رزق الـله. وتـنـافس عـلى جـوائـز
ــســابـقــة الــدولــيـة 15 فـيــلــمـا ا
وتشكـلت جلنة الـتحكـيم برئاسة
اخملرج والسيـناريست األمريكي
ستيفن جاجان وعضوية اخملرج
اإليـــطـــالـي دانـــيــــلي لـــوكــــيـــتي
ـصـري إبراهـيم عـبد والروائي ا
ـيـا ـغـربـيـة  ـنـتـجـة ا اجملـيـد وا
الشـرايبي واخملرجـة البـلجيـكية
مــــاريـــون هــــانـــســــيل واخملـــرج
ــكــســيـــكي مــيــشـــيل فــرانــكــو ا

مثلة الصينية ك هايلو. وا
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 يـبـدو انّ نــظـريــة الـقـمع األمــني  التـزال مــبـنــيـة عـلى
أساس واحـد هـو إعـدام عـشـرة في الـشـارع فـيـرتدع
لـيون ثم يـفرون ويـتركـون االهداف الـتي خرجوا من ا
أجلـهـا في الـوقـوف بـوجه الـفسـاد الـذي أصـبح أكـبر
ـبجّل عـنوان في الـعـراق  وأحلق العـار بـهذا االسم ا
لبلد التـضحيات والعطاء والـتسامح واخليرات والقلب

الواحد .
 في الناصـرية سقطت  مع عـشرات الشهـداء نظرية
ـنـدسّــ فـالـنـاس أخـرى حتــمل مـنـذ شـهــرين اسم ا
كـانت تــرى الـقَـتَــلـة بـعــيـونـهــا وجـهـاً لــوجه  ولم تـعـد
وســائل الـتـسـتـر الــتي أطـلـقـهـا ضــعـاف الـنـفـوس من
الـعنـاوين الكـبيـرة جتدي نـفعـاً في احلجب والـتضـليل

واإليهام والتكذيب.
من النـاصـريـة في قـلب جـنوب الـعـراق الـنـابض برغم
ـوت احملــدق  جـاء اخلـبـر الــيـقـ  بـأنّ الــنـظـريـات ا
الـقـمـعـيـة هــبـاء ال أمل لـهـا في احلـيـاة إالّ في رؤوس
عــفـنــة التـزال تـخــتـبـئ هـنـا وهــنـاك مــسـتــغـلــةً عـنـوان
السـلميـة الذي توهمـوا انه دعوة مجـانية لـقتل االبرياء
ــلـكــون قــشــة يـدرأون بــهــا هـذا الــعُـزّل  كــونــهم ال 
الرصاص احلي الذي تطلقه جهات باتت معلومة أكثر

من ذي قبل.
مـن الـنــاصــريـة  قــلب ذي قــار  اتـضـح الـدلــيل تــلـو
مع كل رصـاصة نالت من شـهيد عراقي  في الدليل 
أنّ الــفــشل في ادارة الــبالد هــو األمــر الــثـابـت الـذي
ينـتظر الـتغـيير من دون ايـة محاولـة للف والدوران في
ـات الـلفـظـيـة والشـعـارات الـتي سـقطت أفالك الـتهـو

زعومة منذ زمان . قدسيتها ا
 هي ليست الناصرية الشـهيدة وحدها حتمل العنوان
اجلديـد للعـراق النازف  وانّـما هو كلّ اجلـنوب  كما
هي بــغـداد دائــمـاً ومـن قـبــلــهـا جــمـيـع مـدن الــعـراق

نكوبة عذّبة ا ا
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واألرضُ 
والنخلُ 

والتّاريخُ .. يكتبونْ !
وكُلُّ كلمةٍ بركانيةِ اإليقاعِ 

تقرأُها بغدادُ  ثأراً .. وجنونْ !
2- القلمُ 
واألصابعُ 
واألوراقْ

خالصةُ كُلِّ دمعةٍ  
يسكبُها العراقْ !

3- المعنى لصالةِ الصَّبرِ
وَقَدْ بدتْ قضاءْ

برؤى اإلنسانِ في بغدادَ 
وحسبِ زُرقةِ السَّماءْ
واألذانُ قبلَ الوقتِ

- بفقهِ احلقِّ  –جائز 
كذلكَ الوضوءُ بالدمِ النازفِ  

لصالةِ الفجرِ  وزكاةِ العمر  وصيامِ اآلنتماءْ
منوعِ  تلكَ هيَ نهايةِ العشقِ ا
ُبرمجِ  والضياعِ   والفقرِ ا

حكاية .. بال انتهاءْ !
4- اإلنسانُ في بغدادَ

- واألحالمُ تُشبهُ األنهارْ –
بعثرِ  يصحو على خُطى األملِ ا

واألمطارْ .. 
نسيَّ  وهيَ تُغادرُ حقلَهُ ا
ُبدّدِ وعقاربُ ساعةِ وقتهِ ا

باجتاهِ حزنِ الشمسِ 
ووعكةِ النَّهارْ !

5- ليسَ في أبجديةِ الثورةِ والتغييرِ 
حرف للمزاحْ
وغيرُ مُمكنٍ 

أنْ تخونَ قطرةُ الندى 
وتخدعُ الصَّباحْ

مهما ابتسمَ اإلنسانُ 
ال يخلدُ ..

إالّ على ذاكرةِ اجلراحْ !
6- ليسَ في مدرسةِ احلُريةِ

درسُ للتأجيلِ 
الإجازة للتثاؤبِ 
وال فصل للزوالْ

ُ كذلكَ احلُلمُ الّذي تربتُهُ األع
الهلكى  

! غيرُ قابلٍ للسجنِ .. وال لالعتقالْ
7- وإذا ما انفجرَ البركانْ

وَبدّلتْ بغدادُ ثوبّها 
ظفورَ بالنسيانْ ا

وغادرَ عباءةَ الفقيهِ 
ذلكَ الثعبانْ

فاإلنسانْ .. 
في كلِّ قريةٍ .. ومدينةٍ .. وحارةٍ

وعلى امتدادِ حُلمهِ اآلسرِ
في أمانْ !

8- يا اللهْ .. !
ما أصعبَ أنْ يُغيّرَ اإلنسانُ

طِ  احلياهْ من 
َ تبدو الكراهيةُ  ح

شيطاناً 
واحلُبُّ إلهْ !
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بــدأت (فــيــســبــوك) بــعــد طـول
انتظـار باختبـار ميزة (الوضع
الــــداكن) عــــلى تــــطـــبــــيـــقــــهـــا
اخملــصص لــلـعــمل مع أجــهـزة

وهواتف أندرويد الذكية.
وجلـــأت (فـــيـــســــبـــوك) لـــهـــذه
اخلــــطــــوة بـــــعــــد أن الحــــظت
ـيزة الـشـعبـيـة الـكبـيـرة لهـذه ا
عــــنـــــد إطالقــــهـــــا في خــــدمــــة

(مسـنـجـر) لـلـمراسـلـة الـتـابـعة
لـــهــا وحـــ الحــظت اإلقـــبــال
الـكبيـر علـيهـا عنـد مسـتخدمي

العديد من التطبيقات.
وكـان أحـد مـسـتـخـدمي مـنـصة
Reddit اإللكترونية الشهيرة
ـــيــزة قـــد أشــار إلى أن هـــذه ا
كــــانت قــــد ظــــهــــرت لــــديه في
تطـبيق (فـيسـبوك) مـنذ بـضعة
أشـــهـــر مع هـــاتف (بـــيــكـــسل)

اخلــــــــاص بـه وتـــــــمــــــــكـن من
ـدة قصـيـرة لـكـنـها تـفعـيـلـهـا 
عـادت واخـتـفت مـا يـشـيـر إلى
ــــــا بـــــدأت أن الــــــشــــــركــــــة ر

. باختبارها منذ ذلك احل
يزة مهمة ويرى الكثيرون أن ا
وعمـليـة كونـها تـقي الع من
اإلشــعـاعـات الـزائـدة الـنـاجـمـة
عن الـشـاشــة أثـنـاء اســتـعـمـال
الهـاتف في مكـان مظـلم فضال

عن أنــهــا تــقـــلل من اســتــهالك
الــهــاتف لـــطــاقــة الـــبــطــاريــة.
وبـاتت مــيـزة (الـوضع الـداكن)
ــيــزات الــتي أدخــلت مـن أهم ا
iOSعــلى أنــظــمــة أنــدرويــد و
اجلديدة وتتلخص فكرتها في
إيقـاف تشـغيل الـبيـكسالت في
ـنـاسـبة الـشـاشـة في األمـاكن ا
لـتـظـهـر خـلـفـيـة االسـتـخدام أو
خلفية الصورة باللون األسود.

وفي مــســابــقــة أسـبــوع الــنــقـاد
الـدولي فاز بـجـائـزة أفـضل فـيلم
(أرض الـــرمــــاد) لــــلـــمــــخــــرجـــة
األرجـنــتـيـنـيـة صــوفـيـا كـيـروس
أوبـيدا فـيـمـا فـاز فيـلم (اعـتـقال)
لـلـمـخـرج الـرومانـي أندريـه كون

بجائزة أفضل إسهام فني. 
وفـــي مـســابــقــة ســيــنــمــا الــغـد
لألفالم الــقـصــيـرة فــاز بـجــائـزة
أفـــــضل فـــــيــــلـم (أمـــــبــــيـــــانس)
لـلــفـلـســطـيـني وســام اجلـعـفـري
بــيـنــمـا فــاز الـفــيـلم الــبـرتــغـالي
(سـوء احلظ الـعــجـيب لـلـتـمـثـال
احلجري) بجائزة جلنة التحكيم
اخلـــاصـــة كـــمـــا نـــوهت جلـــنــة
التحكيـم بفيلمي (فخ) لـلمخرجة

ـصـريـة نـدى ريـاض و(تـمـاس) ا
لــلـــمــخــرج الـــلــبـــنــاني ســـمــيــر

سرياني. 
ومن ب 17 فـــيـــلـــمــــا عـــربـــيـــا
ـــســـابــقـــات اخملـــتـــلـــفـــة في بـــا
ـهـرجـان فـاز الـفـيلـم الـتونـسي ا
(بيك نعيش) بجائزة أفضل فيلم
عــربي وقــيـمــتــهـا 15 ألف دوالر
كمـا فاز الـفيـلم بجـائزة صـندوق

تحدة للسكان. األ ا
ومـنــحت جلـنــة حتـكــيم االحتـاد
الدولي لـنقاد الـفيلـم السيـنمائي
(فــيــبـريــسي) جــائــزتـهــا لــفــيـلم
ـــرك) لـــلـــمـــخـــرج (أبـــنـــاء الـــد
ــــــركـي من أصـل عــــــراقي الــــــد

عالوي سليم.
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{  باريس- لـنـدن - الـزمان - (أ
ف ب) -  بدأتنظّـيم ناشطون من
نـاخ اجلمعـة احتـجاجات أجل ا
فـي مــــخــــتـــــلف أرجــــاء اوروبــــا
لــلــتــنــديــد بـاألضــرار الــبــيــئــيـة
ـفرط فـيـما اجـتاح لالستـهالك ا
تسوقون احملال واالنترنت في ا
يوم (اجلـمعـة السـوداء) التـقلـيد
ـتـحدة الذي نـشـأ في الـواليات ا
في الــيـوم الـتـالـي لـعـيــد الـشـكـر
والــــــذي تـــــقــــــدم فــــــيـه احملالت
حسـومـات كبـرى. وشـهدت لـندن
تنـزيالت كبـيرة في االسـعار لكن
اجـواء بـريكـست التـزال مـخـيـمة
وسط اقبال معتدل على الشراء .
وانـــتـــشـــرت فـــكـــرة (اجلـــمـــعـــة

ي السـوداء) عـلى الصـعـيد الـعا
اضية ما في السنوات القليلة ا
دفع معارض لـلتحـذير من أنها
مــنــاسـبــة تــشـجع عــلى االنــفـاق
ـــســــرف. وهــــذا الــــعــــام قـــرر ا
الــنــشــطـاء اســتــهــداف األضـرار
الــبـيـئــيـة لـلــتـسـوق خــصـوصـا
عمليـات تسليم ماليـ البضائع
مـن أمــازون وجتـــار الـــتـــجـــزئــة
. ـــــتـــــســـــوقــــ اآلخـــــرين إلـى ا
وتعهـدت منـظمات غـير حكـومية
فـرنـسـيّـة (يـومـا أسـود ألمـازون)
بـعـد أن أغلق عـشـرات الـنـشـطاء
الـــفــرنــســيــ اخلـــمــيس مــركــز
تــوزيع تــابــعــا لــشــركــة أمــازون
خـارج بـاريس. ونـشـرت احلـمـلة

عــلـى تــويــتــر صــورا حملــتــجــ
تفرقهم الشرطة بعنف قرب مركز
أمـــازون في لـــيـــون. وقـــال جــان
فــرانـســوا جــولـيــارد مـديــر فـرع
مـنـظـمـة غـرين بـيس إنّ (أمـازون
اليوم تصدر غازات دفيئة بحجم
دولــة) وذلك فـي اعــتــصــام امــام
مقـر الشـركة الـعمالقـة في شمال
بـاريس اجلـمــعـة. وكـانت وزيـرة
البيئـة الفرنسيـة إليزابيث بورن
حــــــذّرت فـي وقت ســــــابـق هـــــذا
األسبـوع من (جنـون االستهالك)
والــتـلــوث الــنـاجم عـن اجلـمــعـة
السوداء. في الوقت نفسه شكّل
نـشـطـاء شـبـاب سـلـسـلـة بـشـرية
تسـوق من الوصول إلى نع ا

ـتــاجـر في مــركـز الــتـسـوق في ا
الديــفــانـس احلي الــتــجــاري في
غـــرب بـــاريـس. كـــمـــا شــــكـــلـــوا
اثلة في وسط سالسل بشريـة 

مدينتي سان إتي وروان.
لكـنّ العـديد مـن بائـعي الـتجـزئة
في جميع أرجاء فرنسا قالوا إنّ
الـيـوم شـهـد نـشـاطـا كـثـيـفـا رغم

األمطار الغزيرة.
وقــال بــائع في مــتـجــر (هــوالنـد
بايـكس) للدراجـات الهـوائية في
حي فــيــلـيــر إنّ عـددا كــبــيـرا من
الـزبائن تـفـاعلـوا في وقت مـبـكر
مـن الـــــيـــــوم مـع عـــــروض بـــــيع
ئة. الدراجات بحسومات 20 با
انيا دخل مئات من عمال وفي أ

أمـازون في إضـراب في تـصـعـيد
عـركـتهم لـلـحصـول على رواتب
وظـروف عـمل أفــضل. ويـسـتـمـر
اإلضــراب الـــذي دعت له نـــقــابــة
فـيـردي الـعـمـالـيـة الـنـافـذة حـتى
قبل ليغطي أيضا يوم الثالثاء ا
(االثـــنـــ الـــســـيـــبـــرانـي) وهــو
منـاسبة أخـرى تشـهد حـسومات
الـكتـرونـية كـبـيـرة تشـكّل مـوعدا
مهما المازون. وقالت النقابة في
كن بيان ”عمـلـهم (العـمـال) ال 
أن يـتم بــأسـعـار زهــيـدة (داعـيـة
التـــفــاق عــمـل جــمــاعـي يــضــمن
راتـبــا يـكـفي مـتـطــلـبـات احلـيـاة

ووظائف جيدة وصحية).
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أعلن مـركز مـنع والسـيطـرة على
األمـــــراض األمـــــريـــــكـي أن خس
الـرومـ مــسـئـول عن 67 حـالـة
إصـــابــة بـــعــدوى في الـــقــولــون

انتشرت في 19 والية أمريكية.
ـــســــؤولـــ ـــركــــز أن ا وذكــــر ا
يـفــحـصـون خس الــرومـ الـذي
تــــمت زراعـــته فـي ســـالـــيـــنـــاس
بـــواليــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا وحــذر
سـتهلـك من تـناوله كـما حذر ا
جتــــار الـــتــــجـــزئـــة مـن بـــيع أي
ــذكـورة. ــنـطــقــة ا زراعــات من ا
ــــــركــــــز الــــــتــــــجـــــار وطــــــالب ا
ستهلكـ بالتأكد من العالمة وا
الــتـجـاريــة الـتـي تـوضح مــنـشـأ
خـس الـــرومــــ عـــنــــد الـــشـــراء
ستهـلك بعدم تناول وطالبت ا
ـذكـورة في حــالـة مـا الـســلـعــة ا
كشفت الـبيانـات عن زراعتها في
سـالـيـنـاس والـتـخـلص مـنـهـا لو
كــــان قـــد  شــــراؤهــــا في وقت
ــسـتــهــلــكـ ســابق. وطــالــبت ا
بـاإلبالغ عن أي ســلـعـة ال حتـمل
ـنــشـأ وعـدم تــنـاولـهـا بـيــانـات ا

ـصاب على اإلطالق. يـذكر أن ا
بالعدوى تـتراوح أعمارهم من 3
إلى 89 عامـا و نقل 39 منـهم
للمستشفـيات لتلقى العالج كما
أصــيب ثالثــة أشــخــاص بـفــشل
كـلـوي. فـيـمـا وافـقت بـنـغالديش
ــا عـــلى زراعــة أول مـــحــصـــول 
ـعـدل يـسـمى بـ(األرز الــذهـبي) ا
وراثياً حملاربة الـعمى والوفيات
في مـرحـلـة الــطـفـولـة في الـعـالم
الـــنـــامي كــــمـــا ذكـــرت مـــجـــلـــة

(سـايـنس)  اخملـتـصــة بـاألخـبـار
الــعـــلــمـــيــة. وكـــمــا يـــبــدو فــإن
بـنـغالديش قـد تـصبـح أول دولة
تــــنــــتـج هــــذا الـــــنــــوع من األرز
وتستفيـد منه. ويعمل األرز على
مـــكــافــحــة نــقـص فــيــتــامــ (أ)
ــســبـب األول لــعــمى األطــفــال ا
وللوفـيات النـاجمة عن األمراض

ـعــديـة مـثل احلــصـبـة. وقـد  ا
تـطـويــر هـذا الـنـوع من األرز في
ـعـهـد الدولـي ألبحـاث األرز في ا

بـعض أعـضـاء الـلـجـنـة يـعـبرون
عن شــكــوكـهـم ويـتــســاءلـون عن
سبب احلاجة إليه في ظل وجود
اخلـضـراوات الـغنـيـة بـفـيـتـام
ـــؤيــــدون بـــأن (أ).  ويــــجــــادل ا
الدليل العلمي على جناعة (األرز
الـذهـبي) مـوجـود فـيـمـا يحـظى
ــشــروع بــدعـم ســيــاسي رفــيع ا
ــــســـتـــوى في بــــنـــغالديش إذ ا
أعـــــلـــــنت وزارة الـــــبـــــيـــــئــــة أن
احملصـول ستـتم زراعـته بحـلول
عــــام 2021 إن ســـــارت األمــــور

بسالسة. 
جتدر اإلشارة إلى أن الـعديد من
اخلـــضـــروات مـــثل الـــســـبـــانخ
والبـطاطـا احللـوة توفـر كمـيات

 . كبيرة من هذا الفيتام
لكن في بـعض البـلدان وخـاصة
تـــلك الــتي يــعـــتــبــر فــيــهــا األرز
مكوناً رئيـساً من الغذاء ال يزال
نـــــقص فـــــيـــــتـــــامـــــ (أ) واسع
االنــــتـــشــــار; فـــفـي بـــنــــغالديش
وحــــدهـــا يــــعـــانـي حـــوالي 21
ـائـة مـن األطـفـال من نـقـصـان بـا

هذا الفيتام الهام.


