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فـي حـــــادثــــــة نـــــادرة   طـــــردت
األوروبـية مـجـمـوعـة (إيـرباص) 
الـعـمالقــة لـلـطـيـران  16مـوظـفًـا
ـانيا على خـلفـية قـضيـة دفعت أ
لفـتح حتـقيق بـشبـهـة التـجسس
الــــصــــنـــــاعي وفـق مــــا أفــــادت

انية األحد. وسائل إعالم أ
ـانـيـة وأفـادت وكــالـة االنـبــاء اال
(دي بي أيه) أن (أيرباص) أكدت
ـوظفـ لكـنـها لم تـكشف إقالـة ا

تفاصيل إضافية.
وذكـرت مـصــادر في الـشـركـة في
ـانا أيلـول/سبـتمـبر أن مـدع أ

يــحـقــقــون في شـبــهــات تـتــعـلق
بــقـيــام مـوظــفـ في (إيــربـاص)
بــعـمــلـيــات جتــسس عـلى صــلـة
ـشروعـ مـتعـلـقـ باألسـلـحة
ـانـيـة. ـسـلـحــة األ مع الـقــوات ا
وقال مصدر إن (بعض مـوظفينا
وثّـــقــوا أمــوراً مـــا كــان عـــلــيــهم

توثيقها).
ــوظــفــون يــعــمــلــون في وكــان ا
”بــــــرنـــــامـج خـط االتــــــصـــــاالت
واالســـــتـــــخـــــبـــــارات واألمن في
ـــعـــني بـــاألمن عـــبـــر مـــيــــونخ ا
ـرتــبـطـة اإلنــتـرنت واألنــشـطــة ا
بـذلك. وكـانت  (إيـربـاص) أفادت
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اخـتـرع عـلـمـاء فـيـروسـاً جـديـداً
من شأنه أن يـقضي عـلى جميع
أنــواع الـسـرطــان عـبـر حتــفـيـز
ـناعـة على نـطاق أوسع جهـاز ا

في اجلسم.
ونـشـرت صـحـيـفة (فـرونت بـيج
اليف) أن الــبـروفـيــسـور يـومـان
فونغ وهو خبيـر بالسرطان في
ـــتـــحــــدة ويـــعـــمل الـــواليــــات ا
ــشــفى City of Hope وهـو
أحـــد مـــســتـــشـــفــيـــات أبـــحــاث
الــــــســـــــرطـــــــان الــــــرائـــــــدة في
كــالـيـفــورنـيـا وهـو الــقـائم عـلى
الـعالج اجلـديد أنه ومـجـمـوعة
مـن الــعـلــمــاء طــوروا فــيــروسـاً
جـــــديـــــداً يــــــســـــمى CF33 من

فـيـروس جـديـري الـبـقـر إلصـابة
اخلاليـا الـسرطـانـيـة وتمـزيـقـها
ــنـاعـة عـلى مع حتــفـيـز جـهـاز ا

نطاق أوسع في اجلسم.
وأكـد الـبـروفـيـسـور فـونغ أنـهم
(اسـتـخـدمـوا فـيـروسـات حـالـية
حتــــدث بــــشــــكل طــــبــــيــــعي أو
فيروسـات معدلة وراثـياً تصيب
اخلاليـا الــسـرطـانـيـة وتـدمـرهـا
مـع احلـــــفـــــاظ عــــــلى اخلـاليـــــا

السليمة دون أذى).
وأكد أن (استراتيجية استخدام
الــفــيــروســـات كــانت مــوجــودة
دائماً في جتاربهم لـلقضاء على
الـــســرطـــان حــيـث إن فــيــروس
لــلــهــربس قــيــد الــتــجــربــة اآلن
لـــعالج بـــعض أنـــواع ســـرطــان

والبروفـيسـور فونغ قد حـصلوا
عــلى مــنـحــة بــقـيــمـة 564,173
دوالراً مـن وزارة الـــــــــــــدفــــــــــــاع

األمريكية.
ويؤكـد الـعلـماء والـباحـثون أن
هــنــاك الــعــديـــد من الــعالجــات
ـنــاعــيــة اخملــصــصــة جــاهـزة ا
إلحـداث ثـورة في إنـقاذ األرواح
من األمـــــــــراض الــــــقـــــــاتــــــلــــــة
كالـسـرطان ولـكن جمـيعـها قـيد
االنـتـظــار بـسـبب قـيـام شـركـات
األدويــة بـتـحــصـيل الـكــثـيـر من
األمـوال مـقـابل هـذه الـعالجـات
وأن هـذه الــشـركــات إذا تـوقـفت
عـن ذلك ســـــتــــــخـــــرج جـــــمـــــيع
ــكــتــشـفــة حــديــثـاً الـعـالجـات ا

للنور.

صاب بسرطان الثدي البشر ا
السلبي الثالثي سرطان اجللد
ـثانـة سـرطان سـرطان الـرئـة ا

عدة واألمعاء). ا
ويـأمل الـعـلـمـاء أن يـتـبـنى أحـد
ــســتــثــمــرين الــدواء اجلــديــد ا
لـعالج الـسـرطـان ودعـمه مـالـياً
Imu- وبـــالــفــعل قـــامت شــركــة
gene هي شـركة الـتـكـنولـوجـيا
احلـــــيـــــويــــــة األســـــتـــــرالـــــيـــــة
تـخـصصـة في علم األورام في ا
ــرحـلــة الـســريـريــة بـرأســمـال ا
كــبــيــر يــبـلـغ قــيــمـتـه نــحـو 83
ملـيـون دوالر بالـترويج لـلعالج
بـــشـــكل مـــكـــثـف وأعـــلـــنت في
اضي أن الباحث من الشهر ا
City of Hope مــــــــــــشـــــــــــفـى

اجلــلــد وأن الــعــلــمــاء في وقت
سابق طوروا لقاحـات للتخلص
من داء اجلــدري في الــبــشـر من

فيروس جدري البقر).
وأضـــاف الــــبـــروفــــيـــســـور; أن
(فيروس جـدري البقـر غير ضار
بــالـنـسـبـة لـلــبـشـر لـذلك قـامـوا
بـتــطــويــر فــيــروس جــديـد مــنه
بخـلطه مع مـجمـوعة فـيروسات
أخــــــــــرى إلـى أن تـــــــــوصــــــــــلت
االختبارات األولية على الفئران
إلى أن هــذا الـفــيـروس اجلــديـد
ــكــنه الــقــضــاء عــلى اخلـاليـا
ـــســـاس الـــســـرطــــانـــيـــة دون ا
بـاخلاليـا السـلـيـمـة ومع جناح
تــلك الــتــجـــارب عــلى الــفــئــران
سينتـقل العلماء لـتجاربهم على
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أنـهــا جتـري (مــراجـعـة داخــلـيـة
بــــدعم من شــــركــــة قــــانــــونــــيـــة
خــارجـــيـــة) بـــشــأن الـــقـــضـــيــة.
وأضــافت في بــيــان حــيــنــهـا أن
(الـشــــركـة تـتـعـاون بشـكل كـامل
ـــعـــنـــيــة حلل مـع الــســـلـــطــات ا

سألة).  ا
ـانـية في وذكرت وسـائل إعالم أ
الـسابـق أن موظـفي ”إيـرباص”
حصلوا على ملـفات سرية تابعة
ـــاني عـــلى صـــلــة لـــلـــجـــيش األ
بـــاالســتــحــواذ عــلـى مــنــظــومــة
اتـــصـــاالت إلى جـــانب مـــســـائل

أخرى.
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الـطـبــقـة الـسـيـاسـيـة في الـعـراق الـتي كـان عـلـيـهـا أن
ــوروثـــة من عــهــد تــدرس كــيـف تــقــلل مـــشــاكــلـــهــا ا
عـارضة  الـواحدة تلـو األخرى حتت تـغطيـة باذخة ا
وســخــيــة لم يــنــلــهــا أحـد ســابــقــاً من الــدعم الــدولي
االمريكي  انتكست سـنة بعد أخرى في محيط ضيّق
اليـ في ـنـبـوذة من ا تـشـبه اجلـغـرافـيـا الـصـغيـرة ا

نطقة اخلضراء . ا
اليـوم  هنـاك مشـكـلة مـستـحدثـة لم تـكن في حسـبان
تـلك الطبـقة هي اخـتيار رئـيس حكـومة جديـدة  يكون
كما يقولون (مسـتقال) ومقبوالً من االحزاب والشعب
معاً  وهذان نقيضان ال يلتـقيان وليس بينهما اجماع

على شيء مطلقاً  فكيف سيكون احلال ?
أوالً هـنـاك أكـذوبـة كبـيـرة في الـوضع الـعـراقي جرى
ترويجها بقوة من الذين انفسهم ال يصدقونها أبداً 
ـسؤول الـسـابق كـان مـستـقالً وانّ الالحق تـقـول انّ ا

سيكون مستقالً أيضاً .
ذلك انّ الطبقة السياسية ال تزال تعيش وتتمثل أجواء
ــصــالح  وإالّ مـا أصــبح حــالــهـا هــكـذا الـتــخــادم بـا
تـتـحرك  كـقط في الـظالم في حـ يهـتف الـشـعب كله
فـي الـــشـــوارع والـــســــاحـــات حتت ضــــوء الـــشـــمس
بشعارات تريد تغـيير احلال من أقصاها الى أقصاه
النّ الــيــأس أصــاب اجلــمــيع من امــكــانــيــة الــتــعــديل
والــتــصــحـــيح في أي مــســار مـن مــســارات الــبالد .
الـدخـول  بـات مـؤكـداً في نـفق اخـتـيـار  (الـشـخـصـية
ـعجن الـسيـاسي وهذا يـضيف ـستـقلـة) من نفس ا ا
ـهـتـرئة شـاكل الـطـبـقـة الـسيـاسـيـة ا مـشـكـلـة جـديـدة 
ــهـزوزة والــتي تـواجـه اسـتـحــقـاقــات ال تـقــدر عـلى وا

تلبيتها في الواقع .
الـسياسـيون الـذين فشلـوا عبـر فرصة زمـنيـة  أمدها
ست عشـرة سـنـة في مـنح مواطـنـيـهم حيـاة تـتـناسب
مع ثـروات البالد الـهائـلة  يـفشـلون في االصـغاء الى
مـــطــالب الـــشــعب في الـــتــحــرر مـن ظــلم الـــفــاســدين
ـقبـلـة أكثـر عنـفاً ـرحـلة ا تـسيّـدين  لـذلك ستـكون ا ا
واقـتــرابـاً من (اجملــهـول) الـذي يــخـشـونـه في الـغـرف

ظلمة  وهو أمر ال محالة آت  عاجالً أو آجالً .  ا
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كان: جسر الزيتون في الناصرية ا
رائد من قـوات مكافحة الشغب أراد عبور اجلسر فـاستوقفهُ فتىً بعمر خمسة
رور غـضب الرائد وصرخ بالفـتى: ولك أنا برتبة رائد عشـر عاماً ومنعه من ا
: حتى لـو كنتَ برتـبة فريق لن تـعبر عـلى اجلسر وإذا أردت أجابهُ الـفتى بتـحدٍّ
العـبورعليك التفاهم مع مسؤول السـيطرة حسوني سألهُ الرائد: وأين حسوني
هـذا? أجـابَ الفـتى انـتظـر هنـا بـعد حلـظات وصـل حسـوني مسـؤول الـسيـطرة
وكان بـعمـر عشر سـنوات; وإذا به يـوجِّه كالمه للـفتى: إذا عبـر الرائـد أعاقبك
وفي مـرة ثـانــيـة ال تـطـلب مـنـي احلـضـور عـلى شيء تـافـه. لم يـكن أمـام الـرائـد

سوى الرجوع عن اجلسر مهزومًا من شجاعة األطفال.
في مـجـلس عـزاء أحـد شـهداء ثـورة تـشـرين األب يـبـكي بـحرقـة وغـيـر مـصدِّق
رحـيل ابـنه الـذي لم يـتـجـاوز عـمـره الـسـادسـة عـشـر ربـيـعًا والـنـاس من حـوله
حتاول تـهدأتهِ لـكـنَّهُ ظلَّ يذرف الـدمع وهـو يقـول: قبل اسـتـشهـاده بيـوم واحد
طـلبَ مـني خمـسة آالف حـتى يـعمل ال فـتة مـكـتوب عـليـها نـريـد وطن فأقـسمتُ
ادي الشـحيح ولـذا أنا أبكي بـلغ بسبـب وضعنـا ا لولـدي أنّي ال امتلـك هذا ا

أ بالنحيب. بحرقة ألني لم أحقق رغبته قبل أنْ يستشهد.ك فضجَّ ا
رضـة في مشفى الناصريـة كانت تدوّن أسماء الشـهداء وح رفعت الغطاء

لرؤية وجه أحد الشهداء شهقت وأغشيَ عليها لقد كان الشهيد شقيقها.
مــســؤول رفـيع قــام بـتــوزيع مــئـة دوالر لــكل طــالب في الـفــلــوجـة ال يــخـرج في
ـسؤول ـسؤول الـرفيع جـمع الـطالب ما وهـبهم ا التـظاهـرات بعـد انـصراف ا

تظاهرين في ساحة التحرير. بلغ إلى ا وأرسلوا جميع ا
تظاهـرين النجف مفـجوعة وصلتُ قبل 4 سـاعات بالقرب من آخر كتب أحـد ا
ـتظـاهـرون عنـد مـرقد احلـكـيم و قد دفـعـوهم قبل ذلك من نـقـطة يـتواجـد فـيهـا ا
ثـورة الــعــشـريـن بـاجتــاه الــكـوفــة فــهم حـالــيــاً قـرب شــارع الــبـريــد أبــعـدوهم
سيلـة للدموع بينما تقف قوات الطوار باسـتخدام الرصاص احلي والقنابل ا
مكـتوفـة األيدي  خلـفنـا فهي ال تـستـطيع مـواجهـة من يرتـدون (الدشاديش)  أو
ا عرف اجلميع أن هذه القوة اجملهولة التي ليس لـديها أمر بحماية الناس و ر
نزلت من الـسماء!!  تقـدمت باجتاه اعتـصامنا قـبل يوم و كادت تـعبر اجلسر
ــتـظـاهـرين  فـي طـريـقـهم و مــنـذ ذلك احلـ  و الــدمـاء تـسـيل بال لـوال وقـوف ا
هوادة شـباب يقتلون و جـرحى  تزدحم بهم سيارات اإلسـعاف هذا الضياع و
وت نتـيجـة بدهيـة لسلـطة فـاقدة للـشرعـية في كل مراحل حـكمـها فالـتحريض ا
على الـعنف نار يسكـبها القـتلة على شعب سـرقت خيراته فجـفت عروق الصبر
فيه. متظاهر آخر يكتب: هل تعلمون ما هي الفاجعة? هي أنْ يرزق زوجان بولدٍ
وحــيـد بـعــد خـمـســة عـشــر عـامـاً من زواجــهـمـا  ويــقـتل هــذا األبن بـدم بـارد.
الفـاجعة هي أنْ يرفض األب واألم وضع ابنهما الـشهيد في نعش عند نقله إلى
قـبرة وضعـاهُ في حضـنيـهما طـوال الطـريق إلى مثـواه األخير تـخيـلوا كيف ا
دفـنـوه? الفـاجـعة هي أنْ يـكـتب أحدهم مـنـشوراً عـلى فـيس بوك مـرفـقاً بـصورة
شـهيـد مـجهـول الـهويـة ويـطلب من الـنـاس معـلـومات حـول مـكان سـكنـه فيـعلِّق
أحـدهم هـذا ابـني مـهــدي. الـفـاجـعـة هي أنْ تــتـصل أم عـلى ولـدهـا فــيـجـيـبـهـا
سـتـشـفى  البـقـيـة في حـياتك  ابـنك نـال الـشـهادة..الـفـاجـعة أنْ الـطـبيب مـن ا
تـنـادي مكـبـرات الـصـوت في الـنـاصـريـة مـحتـاجـ تـوابـيت لـلـطب الـعـدلي بـعد
نفـادها بسبب كـثرة الشهـداء .. كأنَّ الفجـيعة ال تـعيش إالّ في العراق. مـتظاهر
بـعـمر الـوَرْد كـانت إصـابته بـلـيـغة لـكـنَّهُ حتـامل على نـفـسه وأوصى أصـدقائه
: إذا اســتـشــهـدتْ إخــبـروا أمي أني ســافـرت إلى قــائالً
نـتـخب الـعـراقي. رفضت ـشاهـدة مـبـاراة ا دولة قـطـر 
األم مبـارحـة ولدهـا الشـهـيد كـانت مـؤمنـة أنهُ نائم من
. سائق الـتـكتك تعب الـتـظاهـرة وسـيسـتـيقـظ بعـد حـ
وحده الـذي سحق اخلطوط احلمر وتقدَّم بثبات لقطاف

ثمار ثورة تشرين التي نضجت اآلن.
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ـهدي كـما االستـقالـة لم تكن ابـدا في جيـب رئيس الـوزراء العـراقي عادل عـبد ا
اضي. لم يقدم استقالته اال بعد ان نصبه العام ا اشيع ونـقل عنه مع استالمه 
ـبــتـعــد عن احلــلـبـة فـقــد دعم اجلــهـة الــتي اوصـلــته الى رئـاســة الـوزراء وهــو ا
ـانية.  كـتبنـا اكثر من مـرة منذ رشح اصال لالنـتخابـات البر السيـاسية وغـير ا
ـنصبه بان حـكومته سـتكون حكـومة بال شهـر عسل. فعلى هدي  استالم عبـد ا
الكي والعبـادي اللذان حتججا دومـا بوجود وضع امني متدهور عكس سـلفيه ا
هدي في مـرحلة هـادئة نسـبيا. لـكنه توهم ان وحـروب واضطرابات  ,اتى عبـد ا
هـذا الـهدوء الـنـسـبي الـذي ميـز فـتـرة رئـاسـته سيـدوم لـيـبـقى في مـنـصبه الربع
ـزعـوم ســنـوات يـلـوح فـيـهـا بــ فـتـرة واخـرى عن اسـتـقــالـته اجلـاهـزة وزهـده ا
ـناصب. لـكن انـدالع انـتفـاضـة تشـرين وحتـولـها الى ثـورة كـان هو االخـتـبار بـا
ـهــدي ان يــعـلن اســتـقــالـتـه مـنــذ االيـام االولى احلـقــيـقي. كــان بــامـكــان عـبــد ا
ـارسـتـه ضـدهـا لـكـنه ظـهـر في لالنـتـفـاضـة ومع الـقـمـع الـوحـشي الـذي تـمت 
سلسـلة خطابـات بائسـة حاول فيهـا ان يربط ب بقـاءه في حكومته وبـقاء الدولة
تظاهـرون بحثا عنـها وسعيـا القامتها بـعيدا عن نظام نفسـها. الدولة التي ثـار ا
تـهم بالفشل في اقامة دولـة حقيقية يـكون اساسها االنسان الفسـاد والطائفية ا
ـعـايـير. اسـتـمـر القـمع واسـتـمرت ـواطـنـة او حتى مـا هـو ادنى من ذلك من ا وا
تظاهرين تارة هدي وغيره من زعماء الطبقة السياسية تشيطن ا خطابـات عبد ا
وحتاول خـلط االوراق باعالنها الزائف تأيـيد التظاهرات مع الـتحذير من اخطار
ـهـدي وخـطـابـاته الـتي كـانت ـنـدسـ واالجـنـدات. تـعـددت ايـضـا وعود عـبـد ا ا
شوارع بغـداد واحملافظات اجلنوبـية تتلقـاها بسخرية وغـضب يزيد من اشتعال
التظـاهرات.  امـا خطـابة االخيـر فيـستـحق االنتبـاه النه كان االقـوى لهـجة وكان
هدي بـات يشعـر وهو مـخطئ بقـوة اكبـر. فقد تـعهد في ذلك واضحا بـان عبـد ا
ا سماه بـالفتنـة و حتدث مرة اخرى بتـركيز اكثر عن اخلطاب بـالتصدي بـحزم 
ـتظـاهرين بـات التصـدي لهم ضـرورويا ووشـيكا. ادعاءات وجـود مندسـ ب ا
نتفج وهو نتفجي ,نسبة الى ا هدي شبر ا جاءت الـنهاية مثل بداية عائلة عبد ا
االسم الـسـابق للـمـنـطـقة الـتي تـضم مـحـافظـة ذي قـار حـالـيا. فـقـد حتـدرت تلك
ـنتـفجي والـد عـادل وجيـها هـدي ا الـعائـلـة من النـاصريـة الـتي اتى منـهـا عبـد ا
هدي الى الناصرية مركز احملافظة لكي.  فبعد زيارة لعبد ا ووزيرا في العـهد ا
ـهدي حيـنما ـعروفة. بـان تخبط عـبد ا ذابح ا تصاعـدت اعمـال القمع وحـدثت ا
ـعــروفـة في قـمع اســتـدعى عـزل اجلــنـرال جـمــيل الـشـمــري صـاحب الـســيـرة ا
تـظـاهـرات سـابـقة. تـصـاعـد الـقـمع في الـنـجف ايـضـا وفي بـغداد ,لـكن صـمـود
هدي تظـاهرين كـان دائما قـويا ومـؤثرا علـى االحداث ومسـاراتها. لـكن عبـد ا ا
ـرجـعـيـة الشـيـعـية ـثل ا لم يـكن لـيسـتـقـيل لـوال النـداء الـصـريح الـذي جاء من 
رجعيـة الشيعية ومن ـان العراقي بان يغـير احلكومة. ضج انـصار ا العلـيا للبر
ـقابل ـنـتقـدون بشـدة للـتظـاهرات بـاالحـتفـاء بهـا وبتـدخلـها ,في ا بـينـهم اولئك ا
ـتظـاهرون ومـعظـمهم من الـشيـعة ايـضا بـاالحتـفال فـيمـا اعتـبروه نـصرة ضج ا
نصب هدي  رجعية بعد ذلك انها ايدت تقلد عبد ا وخطوة مهمة حتققت. نفت ا
ـندحر الذي هزوم ا رئاسـة الوزراء من االساس لتـكتمل صورة رئـيس الوزراء ا
هدي. امـا اسئلة احملاسبة عن مقتل مئات يتخـلى عنه االخرون على عادل عبد ا
تـظاهرين وجرح االالف وكل مـا جرى منذ انـدالع االنتفـاضة فتبـقى مطروحة. ا
ــهــدي اال اذا جنـحت ـرجـح ان تـتم اي مــســائــلـة حــقــيــقـيــة لــعـبــد ا لـيس مـن ا
سـتمرة االنتـفاضة في الـتحـول الى ثورة منـتصـرة وهي اليـوم في طور الثـورة ا
ـشاكل وامامها طريق لـيس سهال رغم كل الدماء التي التي تـواجه التحديات وا
اريـقت. يـقف الـعـراق الـيوم عـلى مـفـتـرق طـرق حـقـيـقي. الـقـوى الـتي ايـدت عـبد
هدي لن تـسمح لسـقوطه بان يكـون سقوطـا لها. اول ما تـعمل علـيه تلك القوى ا
هي التـدخل في حتـديد بـديله. هـذا الـبديل الـذي يفـتـرض ان يكـون رئيس وزراء
انتقـالي مؤقت. سيكون من الـصعب االتفاق على شـخصية تتوافق عـليها القوى
ـهدي الذي تـظاهرون.  امـا عبد ا ؤثـرة على احلكم في الـعراق ويرضى بـها ا ا
لم يكن في احلـقيقة اسوأ سيـاسيي ما بعد الف وثـالثة فقد كانت امامه فرص
ليـعكس فعال شخـصية رجل الدولـة التي كان يجب ان يـرتقي لها لـكنه لم يفعل.
بدال من ذلك سيتقلد موقعه البائس في تاريخ مابعد الف وثالثة فهو اول رئيس
وزراء يــسـقط في انـتـفـاضـة شـعـبـيـة رغم تـعـدد الـتـظـاهـرات الـتي انـطـلـقت ضـد
اسالفه. كـمـا انه يـغـادر ويـداه مـلـطخـتـان بـالـدمـاء اكـثر من اي
رئـيس وزراء اخر ,رغم ان اتـهامـات كثـيرة وجهـت اليهم
ـهدي اي فكرة جمـيعا بدرجـات مختلـفة. سيـقاوم عبد ا
حملاسبته قائال بانه لم يكن ابدا وحده بل كان جزءا من
نظـام وسلسـلة وشبـكة متـصلة مـتواصلـة. في هذه على

االقل ,قد يكون على حق فعال. 
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يسـاعد فيـتام (د) عـلى تقويـة العظـام واحلماية
من الــعـــديــد مـن األمــراض ولــكـن مــســـتــوى هــذا
الفيتام الذي يبـنيه اجلسم بعد التعرض ألشعة

الشمس يقل في أجسامنا خالل فصل الشتاء.
قـال الـبـروفـيـســور أنـدريـاس بـفـايـفـر رئـيس قـسم
الغـدد الـصمـاء والـسـكري في مـسـتـشفى شـاريـتيه
انـية بـرلـ أن (فيـتامـ د) يـعتـبر بالـعاصـمـة األ
ـنـاعة مـن العالجـات الـهـامة حـيث يـقـوي جهـاز ا
ــزاجـيــة ويـقـي من االكـتــئـاب ويــحــسن احلـالــة ا
ويحـمي من اإلصـابـة بـهشـاشـة الـعظـام والـسـكري
ــادة مـنـذ مـا والـســرطـان وقـد  اكـتــشـاف هـذه ا

يزيد عن القرن.
ويــعــد (فـيــتـامــ د) من الــهـرمــونــات ألن اجلـسم
يـبنـيه بـعد الـتعـرض لضـوء الشـمس وأكد بـفايـفر
علـى أن هذا الـفـيـتامـ مـرتبـط هيـكـليـا بـهـرموني

االستروج والتستوستيرون.
يساعد فيتام (د)  على تقوية الـعظام واحلماية
من الــعـــديــد مـن األمــراض ولــكـن مــســـتــوى هــذا
الفيتام الذي يبـنيه اجلسم بعد التعرض ألشعة

الشمس يقل في أجسامنا خالل فصل الشتاء.
ـواد وأضـاف أنـنـا ال نــسـتـطـيـع الـعـيش من دون ا
الـغــذائــيــة الـدقــيــقـة ولــذلك يــوصف لــكل مــولـود
أقراص »فيـتـام د «في الـسنـة األولى من الـعـمر
بـشكـل روتيـني ويـحـتـاج اجلـسم لـهذا الـفـيـتـام
بصفة خاصة لكي يتمكن من امتصاص الكالسيوم
من الـطــعـام عن طـريق األمــعـاء. ويـنــتج عن نـقص
»فــيــتــامـ د «في اجلـــسم زيـــادة نــشـــاط الــغــدة
الدرقية وهو ما ينتج عنه هشاشة العظام ويتفق
ـصدر الـطـبـيعي األطـبـاء عـلى ضـرورة استـخـدام ا
ـكـن ويـكـفي لـتـزويـد لـفـيــتـامـ (د) ألقـصى حـد 
دة اجلـسم بـالـفيـتـام الـتعـرض ألشـعة الـشـمس 
ن ال من 5 إلى 20 دقــيـقـة ومع هــذا فـإنه يـوصى 
يتـعرضـون للشـمس لفتـرات كافـية باحلـصول على

كمالت الغذائية. الفيتام عن طريق ا
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{ لــوس اجنــلس -الــزمــان  قــام
فريق من الباحـث بتطـويرجهاز
جديد يسـتطيع تولـيد الطاقة من
رطــــوبـــــة اجلــــو داخل الــــغــــرف
وقع االلـكتروني غلـقة. وأفـاد ا ا
تـخـصص في (تـيك إكـسـبـلـور) ا
مجال الـتكنـولوجيـا بأن اجلهاز

اجلــديــد يـعــتــبـر بــديالً صــديــقـاً
لــلــبــيـئــة عن أجــهــزة الــتــكــيـيف
التـقلـيديـة التي تـستـهلك كـميات
كبيرة من الطاقة. ويعمل اجلهاز
اجلـديــد بـتـقــنـيـة تــشـبه عــمـلـيـة
الـتـمـثـيل الـضـوئي الـتي تـعـتـمد
علـيـها الـنـباتـات في اسـتخالص

ذات الـــقــدرة عــلـى االســتـــجــابــة
لــلــضـــوء مع مــواد كــيــمــيــائــيــة
مـــصــنـــوعـــة من الــهـــيـــدروجــيل
المــتــصـــاص كــمــيــات تــزيــد عن
اء أو أربعة أضعاف وزنها من ا
الــرطـوبــة من الــهـواء ثـم تـولــيـد

الطاقة خالل هذه العملية.

احــــتــــيـــاجــــاتـــهــــا من الــــغـــذاء
بـاســتـخـدام الــضـوء مع تــولـيـد
ــــاء واألكـــســــجــــ خالل هـــذه ا
الــعـمــلـيــة. وقــام فـريق الــدراسـة
ـواد والــهـنــدسـة بــقـسم عــلــوم ا
بــــاجلــــامــــعــــة الــــوطــــنــــيــــة في
سـنـغـافـورة بــدمج مـواد خـفـيـفـة

{  لنـدن -الزمـان  اجمع خـبراء في
الـــتـــغـــذيـــة عــلـى انّ فـــوائـــد قـــشــر
الـبـرتـقـال كـبيـرة   ذلك انـهـا  غـنـيّة
جــداً بــالـعــنـاصــر والــفـيــتــامـيــنـات
ــعـادن الـغـذائــيـة; حـيث حتـتـوي وا
البرتقـالة الواحدة مـتوسطة احلجم
عـــــلـى أكـــــثــــــر من  60نـــــوعــــــاً من
الــفالفــونــيــدات مــثل ألــفــا وبــيــتـا
الــكــاروتــيــنــات ومــركب الــلــوتــ

وغــيــرهــا وحـوالي  170نــوعـاً من
ُـغذّيـات النـباتـية األخـرى وتتـركّز ا
ــكـوّنــات في الــقـشـرة ُمـعــظم هـذه ا
الـبـيــضـاء لـلــبـرتـقــال حـسب بـعض
الــدراســات ومن أهـمّ فــوائــد قــشــر

البرتقال ما يأتي:
ـــ  يُكافح قـشر البـرتقال عـدداً كثيراً
من أنـواع الــســرطـانــات; كـســرطـان
ـعـدة اجلـلــد والـرئــة والـثــدي وا
والـــقــولــون كـــمــا يُــقــلّـل من خــطــر
اإلصـابـة بـسـرطان الـكـبـد والـسبب
قـد يــعــود الحـتــوائه عــلى مـركّــبـات
ـضادّة لـألكسـدة كما الكـروتيـنات ا
يـحـتـوي الــقـشـر عـلـى مـواد تُـسـمّى

(polymethoxyflavones)
ـيـثـوكسي فالفـونـايـدات مـتـعـددة ا
; حــيث تُــشـكلّ ومــركّب الـلــيــمـونــ
درعـاً واقــيـاً ضــدّ تـكــوّن الـســرطـان

وتـــطــــوره في مـــخــــتـــلـف أعـــضـــاء
اجلسم.

ـــ يُخفّض مستـوى الكولسترول في
الــدم بــســبب مــحـتــواه الــعــالي من
األلياف القابلة للذوبان ويعود ذلك
الحتوائه على مركبات الفالفينويدز
الــتي تــقــلّل نــســبـة الــكــولــســتـرول
مـنـخــفض الـكـثــافـة (الـكــولـسـتـرول

السيئ) في الدم.
ـــ يُـــعــزّز صــحـــة الــقــلـب واألوعــيــة
الـدمـوية كـمـا ذكـر سابـقـاً في فـوائد
الـــبــــرتـــقـــال كــــمـــا يـــحــــافظ عـــلى

مستويات ضغط الدم.
ـــ  يــعـــزز امــتــصـــاص احلــديــد في
األمـعاء بـسـبب مُـحتـواه الـعالي من

فيتام ج.
ـــ يقـي من اإلمسـاك بسـبب محـتواه
الـعـالي من األلـيـاف الـغـذائـيـة الـتي
تُـسهّـل عمل األمـعـاء وتـدعم وظائف
ّــا يـــقي من اجلـــهــاز الـــهـــضــمـي 
اإلمـســاك ويُــعــاجله ويَــنـطــبق ذلك
أيضاً على تناول البرتقال باإلضافة
لقشوره بسبب احتوائها على نسبٍ
. عـالـية مـن األليـاف الـغـذائيـة أيـضاً
فوائد قشر البرتقال للوجه والبشرة
ــ يُــبــيّض قــشــر الــبــرتــقـال الــوجه
ويُـــخـــلّــــصه من الـــبـــقـع عن طـــريق

طـحـنه ومــزج مِـلـعـقــة صـغـيـرة من
بودرة قشوره مع مِلعقة صغيرة من
الل للحصول على قناعٍ مُتجانس
يوضـع هذا الـقنـاع على الـوجه مرّةً
أو مـرّتــ أســبـوعــيــاً ويُـتــرك مـدّةً
تتراوح ب  20-15دقيقة ثم يُغسل
ــاء لــلـــحــصــول عــلـى الــنــتــائج بــا

رجوة. ا
ـــتــلك قــشــر الـــبــرتــقــال أيــضــاً ـــ 
خـصــائص طـبــيـعـيّــة تـســاعـد عـلى
تــفــتــيح وتــبــيــيض أمــاكن اجلــسم
ـــــكن حتـــــقــــيـق ذلك عـن طــــريق و

جتـفيف قـشـر البـرتـقال حتت أشـعة
الـشـمس لعـدة أيـام ثم طـحـنه حتى
احلــصــول عــلى بــودرة نــاعــمــة من
قـشــر الـبــرتــقـال وبــعـد ذلك تُــخـلط
ملـعقـتان صـغيـرتان من بـودرة قشر
الـبـرتـقـال مع نـسـب مُـتـجـانـسـة من
احلـليب ومـاء الورد لـلـحصـولِ على
مــزيجٍ مـتــمـاسك الـقــوام ثم يـوضع
ُراد تفـتيـحها نـطقـة ا زيج عـلى ا ا
دّة تَـتراوح ب  20-15دقيـقـة قبل
ـــاء الــبـــارد وتَــجـــفــيف شَــطـــفه بــا

َنطقة. ا


