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حـتـى لــو أرادت أيــة جـهــة فـي الـعــراق أن تــركب
موجـة االنتفاضـة اليوم أو غـداً فلن ينفع ذلك في
تغيير مجـريات حُفرت على االرض وفي القناعات
طـلب أساس هـو أنّ الـعراق يـبحث عن تتـمـسك 
طـريق جديـد تتـجـلّى فيه الـسيـادة الوطـنيـة بعـيداً
عن أي نــفــوذ لالسالم الــسـيــاسي الــذي لم حتظ
انتهاكاته ضد حـقوق االنسان بتساهل دولي كما

حظي في العراق.
بعد أكـثر من شهرين في حـراك الشارع العراقي
السـلمي بـاجتاه الـتغـييـر وفرص االمـل الصـعبة 
تـغـيـرت مـوازين عـدة تـوهّم بــعـضـهم أنّـهـا ثـابـتـة
وأبـدية وبـات من غير صـالح الواجـهات الرسـمية
الــدخـــول في صـــراع مع مـــيـــادين االنـــتـــفـــاضــة
بحـكم مـا في يدهـا من قـوة عـسكـرية  الـسـلمـيـة 
ذلك أن الـــســـلـــطـــة في صـــدد تـــغـــيـــيـــر الـــطـــاقم
احلـكـومـي هي خـطــوة حتـتـاج مــراعـاة لــلـشـارع
ال يـبدو األمل ولـيس الـتصـعـيـد معه في مـسـعى 

. نتفض فيه كبيراً لنيل ثقة ا
كلمـة التغيير التـزال تعني لدى الطبـقة السياسية
تغيير الوجوه في عمليات تبادل للمناصب وظهور
منـاصب واختفـاء أخرى  من هنـا التبدو عالمات
احلل واردة في القـراءة االوليـة للـمشـهد الـعراقي
احملـتـدم  حـيث الـشـارع يـنـزف بـحـثـاً عن تـغـيـير
آخــر يـكــون الـوضع الــسـيــاسي فـيه عــلى طـريق
جـديــد  ولـتـجــري عـمــلـيــة تـغــيـيـر االولــويـات من
سـياسـية اسـتنزفت الـبالد دماً ومـاالً وسيادةً الى
ــائــيــة في أولــويــات خــدمــيــة ومن ثمّ بــنــائــيــة وا
الصـناعـة والتـعلـيم والصـحة والـتجـارة والزراعة
ـهــنـدس أو ــعــلم أو الـفـالح أو ا ولـيــكــون شـأن ا
الطـبيب أو الصناعـي أكبر في دائرة اهتـمام البلد
انـي ووزراء استـنزفوا وخـططه وبرامـجه من بر
األخضـر واليابس وال يؤمـنون أصالً أنهم جاءوا
 بــحـسب الــدســتــور لـلــخــدمـة الــعــامــة  ولـيس

ذهبية والعرقية. لالقطاعيات احلزبية وا

باسْمِ هَبَّةِ الْمَطَرِ
و وَاهبِ الْفُرَاتِ

مِنْ كُلِّ أَرَقٍ ووَجَعٍ
والشَّمْسِ وما وَصَلَنَا
من نُورِها مُنذُ األزلْ
إلى مغربٍ أَقْصَى .

وربِّ كُلِّ خَلْقٍ
أنتَ يَا عِرَاقُ
النَّهْرُ الْمُنْتَصِرُ

.…
انْزِلِي

سَالمًا.. سَالَمًا
يَا قَطْرَةَ حِبْرٍ

علَى أَرْضِ الْعِرَاقِ
وامْحِي حُزْنَهُ الْعَمِيقَ
كُونِي أَيَّتُهَا الْغَمَامَةُ

مَالَكًا يَأْتِي
يَخْفِضُ جَنَاحَهُ
يَكْتُبُ كُلَّ الْعِبَرِ

لِيْنْتَصِرْ
.…

لَسْنَا إِالَّ حُلُمًا
نَحْلُمُ ونَمْضِي

.…
يَا وَجَعَ الْبِذْرَةِ

في حَضْرَةِ مَقَاِم الْمَعْبَدِ
تَهِيمُ بِي رُوحِي

في سَمَائِكِ
لِشَوْقِ مَالَكٍ
يَأْتِينِي بِسِرِّهِ
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غرب ا

ـــــبـــــور  –وكــــاالت - { كـــــواال
وصف وزيـر السـيـاحـة والـفـنون
اليزي معرضا للوشم والثقافة ا
أقـــيم في بالده (بـــأنه فـــاحش)
وأصدر تعليـمات بإجراء حتقيق
إثر انتشار صـور لرجال ونساء
شبه عـراة على مواقـع التواصل
االجـــــتــــمـــــاعي.وقـــــال الــــوزيــــر
مـحــمـديـن كـتــابي (إن الـســمـاح
ـعـرض ال يـعـني إعـطاء بـإقامـة ا
الـضـوء األخـضـر ألي شـكل من
أشـكـال الـتــعـرّي بـداخـله).وأكـد
كـتــابي وفـقــا لــلـبي بي سي (أن
ـعــرض لم يـكن مــتـمــاشـيـا مع ا
ثــقــافـة مــالــيــزيــا ... الـتـي يـدين
مـــــعــــــظـم أبــــــنـــــائــــــهــــــا بــــــدين
اإلسـالم).وشــــــــهــــــــدت اآلونـــــــة
األخيـرة مـزيـدا من اجلـدل حول
الــتــوجه اإلسـالمي احملــافظ في
مـالـيـزيـا.واجـتـذب مـعـرض تـاتـو
ماليزيا إكسبو مشارك من 35
دولــة وأقــيم فـي عــطــلــة نــهــايــة
األســـــبـــــوع فـي الـــــعـــــاصـــــمــــة

بور. كواال
ـعرض سـنـويا مـنـذ عام ويقـام ا
لـكـنه لم يــواجه انـتـقـادات 2015
ســــــوى فـي هــــــذا الـــــــعــــــام من
احلكومـة التي أعلـنت عن اتخاذ
. ــنـــظــمــ إجــراء حـــازم ضــد ا
وقـــــــال كـــــــتـــــــابـي في بـــــــيـــــــان
له(يـســتـحـيـل أن تـوافق الـوزارة
على أي بـرنامج يـحتـوي فُحـشا
بهذه الصـورة).وأظهرت الصور
مـشــاركــ ذوي أوشـام كــثـيــفـة
وقـــد اتــــخـــذوا أوضـــاعــــا شـــبه
عــاريــة اضــطــرّ مـعــهــا اإلعالم
ـالـيــزي إلى تـشــويش الـصـور ا
عـــنـــد عـــرضـــهـــا.وقــال كـــتـــابي
(سنـنتظـر حتى يـكتـمل التـحقيق
ولن نـــتـــردد فـي اتـــخـــاذ إجــراء
قــانـــوني حـــال وقــوع جتــاوزات

للقواعد).
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وقد قـال الزوجان إنّـهمـا اتّخذا
قرارهـمـا بالـدخول إلى اإلسالم
من جـراء تـأثـرهـمــا بـاألنـشـطـة
اإلنسـانية التـركية حـول العالم
ـــا شــاهـــداه في اإلسـالمي و
مــسـلــسل قــيــامــة أرطــغـرل عن
ــــــمـــــثل آل اإلسـالم. وأهـــــدى ا
لـلـزوجـ نـسـخـتـ من الـقرآن
الــكــر مــتــرجــمـتــ لــلــغــتـ
اإلجنـلـيزيـة واإلسـبـانيـة  كـما
صــــرّح آل بــــأنّه سُــــرّ لـــرؤيــــته
أنــاسًــا يــعــيــشــون بــعــيــدًا عن
تـركــيــا يــتـابــعــون أنــشـطــتــهـا

ويتأثرون بها.

الــــتي جــــسّــــدهــــا ونــــقــــلــــهـــا
لـلــمــشــاهـدين مـن خالل عـرض
صــــــورة مـن األحــــــداث الـــــــتي
ســـــبــــقت تـــــأســــيـس الــــدولــــة
الـعثـمـانيـة ومن هـؤالء زوجان
مـكــسـيـكـيـان دخال في اإلسالم
وذلك في برنـامج نظمـته رابطة
اجملــتـــمع اإلسالمي األمـــريــكي
في لـوس أجنـلـيس األمـريـكـيـة
ـمثل الـتركي جالل شارك فـيه ا
آل. وفي خـتــام الـبـرنـامج وقف
ـكـسـيـكـيـان بـجانب الـزوجـان ا
جالل آل ونـطـقــا بـالـشــهـادتـ

معه معلن إسالمهما.

اجلمـيلـة قسم التـمثـيل ليدخل
في عـالم الـتـمثـيل بـعـد تـخرجه
مباشرة. شارك آل في أول عمل
ـــــــســــــلـــــــسل مـن أهم فـــــــني 
ـسـلـسالت الـتركـيـة (مـسـلسل ا
ــــــوســــــمه وادي الــــــذئــــــاب) 
الـــســادس ســنــة  2002 ومــنه
بــدأت انــطالقــته لــلـنــجــومــيـة
ليخـتاره مخـرج مسلـسل قيامة
أرطـغـرل مـتـ غـونـاي لـيـنـضم
إلى فـريــقه فـشـارك في مـواسم
قـيـامـة أرطـغرل اخلـمـسـة. تـأثر
الـكـثـيـر من مـشـاهـدي مـسـلسل
أرطـغــرل حـول الــعــالم بـالــقـيم

واحملـبـوبـة بـ اجلـمـاهـيـر من
دول الـــــعــــــالم حــــــيث تــــــرجم
مسـلسل أرطـغرل لـلعـشرات من
ـيــة وشـاهـده 3 الـلــغـات الـعــا
مـلــيـارات إنــسـان في أكــثـر من
بـلــدًا حــول الــعـالـم حـسب 85
وكالة  انـباء األناضول. في 13
أيـلــول/ سـبـتـمـبـر  1984 وفي
واليــة أرتــفــ الــتي تــقع عــلى
سـاحـل الـبــحــر األسـود شــمـال
ـمثل التركي شرق تركـيا ولد ا
جالل آل وتــــلـــقـى تـــعــــلــــيـــمه
لـلـمرحـلـة اجلـامعـيـة في واليته
حــيث تـخـرج من كـلـيـة الـفـنـون
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ـــمــثل الـــتــركي جالل آل كــان ا
واحـــدة من أهـم شـــخـــصـــيــات
سلسل التركي الـشهير قيامة ا
أرطــــغــــرل ســــبــــبـــــا في اسالم
ـــكـــســـيك . وادى زوجـــ من ا
ـــــقـــــاتل الــــنـــــجـم جالل  دور ا
الصـلب (عـبد الـرحمن ألب) من
مــقــاتــلي ســلــيــمــان شــاه والـد
أرطـغـرل وذراعه الـيـمـنى لـذلك
أوصى بـه قـبل وفــاته لـيــصـبح
ـقـربـ من مـقـاتــلي أرطـغــرل ا
منه. وبـذلك كان من شخـصيات
ـعـروفة شـهـورة وا ـسـلـسل ا ا
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صرية حتدثت الفنانة ا
شيرين رضا عن عالقتها
بالفنان عمرو دياب وذلك بعد
سنوات طويلة من طالقهما.
شيرين قالت خالل لقائها مع
برنامج بالعربي: (عمرو دياب
والد ابنتي وصديقي وهيفضل
طول عمره في حياتي وأحبه
وأحترمه). وأكدت أنه إذا طلب
قدرتها منها شيئاً وكان 
تنفيذه ستنفذه.
أما في حالة أن طلب منها
الظهور معه في فيديو كليب
صرية إنها لن قالت الفنانة ا
ترفض الظهور في أي فيديو
وضوع جيد. كليب إذا كان ا
وأوضحت أنها تهتم أن تكون
سعيدة خالل العمل وتشعر
بالسعادة عندما تظهر
بشخصية مختلفة عن
شخصيتها الفتة إلى أنه إذا
حدث هذا في فيديو كليب لن
ترفض الظهور فيه.
صرية يذكر أن الفنانة ا
شيرين رضا كانت قد تزوجت
من الفنان عمر دياب عام
1993 لتنفصل عنه عام  1989
بعد أن أجنبت ابنتها نور.
شيرين تزوجت بعد ذلك من
سلطان كمال أدهم ولكن
زواجها لم يستمر ايضا
وتفرغت لتربية ابنتها حتي
قررت أن تعود للفن عام 2006
وبدأت رحلتها مع الشهرة
احلقيقية.
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ـشـاركـان لـشـركـة ـؤسـسـان ا حـصل الري بـيـدج وسـيـرغي بـرين ا
ـسـتـثـمـرين بـ  2 مـلـيار دوالر. غـوغل أمس عـلى مـنـحـة تـقـاعـد من ا
وكان بيدج وبرين مـؤسسا غوغل قـد أعلنا يوم الـثالثاء استقـالتهما
من اإلدارة اليومية للـشركة األم (ألفابـيت) ليضيف كل منـهما مليار

ئة.  دوالر لثروته وذلك بعد ارتفاع أسهم الشركة  1.8با
ئة من أسهم لك  6 با وذكرت وكالة بلومبرغ لألنباء أن كالً منهما 
عمالق التكنولوجيا غوغل ويـسيطران على ألفابيت من خالل أسهم
ستثمرين بترقية كاسب مع ترحيب ا تصويت خاصة. وجاءت هذه ا
سونـدار بـيتـشـاي إلى منـصب الـرئـيس التـنـفيـذي لـ(ألـفابـيت) لـيحل

نصب.   محل بيدج في هذا ا
ويعـنـي ذلك أن أكـبر  3 شـركات تـكـنـولـوجـيـا أمـريـكـيـة لم تـعد حتت
قـيـادة مـؤسـسـيـهــا. وكـان بـيـدج الـذي كـان يـعـمـل رئـيـسـاً تـنـفـيـذيـاً
لـ(ألفـابيت) وبريـن رئيس الشـركة نـفسـها قـد قاال إنـهمـا سيظالن

منخرط في مجلس إدارة الشركة ومساهم فيها. 
ـــدونـــة غــوغـل: (لم نـــكن أبــداً وكـــتب بــيـــدج وبـــرين في مـــنـــشــور 
لـنـتـمـســــك بـاإلدارة عـنـدمـا نـعـتـقـد أن هـناك طـريـقـة أفـضل إلدارة
الشـركة.. ولم تعـد ألفـابيت وغـوغل في حاجـة إلى رئيـس تـنفـيذي
ورئـــيس).   وتـــأتي اخلـــطــوة فـي الــوقـت الــذي يـــواجه فـــيه عـــمالق
ـشـرعون في التـكـنـولـوجيـا تـدقـيـقاً تـنـظـيـميـاً مـتـزايـداً إذ يتـسـاءل ا
ــارســات خــصــوصــيــة ــتــحــدة وأوروبــا عن حــجــمه و الــواليــات ا

البيانات.

األسود بانتظـام على تعزيز تدفق
الــــــدم فـي الــــــدورة الــــــدمــــــويـــــة
وحتسينه والسيطرة على ضغط

الدم ضمن مستويات صحية.
ناعة  4- حتس ا

وكـمـا يـفـيـد الـثـوم الـعـادي جـهاز
ــنــاعــة في اجلــسم فــإن الــثـوم ا
ـنـاعـة بل األسـود مـفـيـد جلـهاز ا
حتى إنه يتـفوق في هذه الـناحية
عـلى نـظـيـره األبـيض. إذ يـسـاعـد
مــــحــــتــــوى الــــثــــوم األســــود من
مـضـادات األكـسـدة عـلى مـكـافـحة
سؤولة عن تلف الشوارد احلرة ا

. اخلاليا وااللتهابات عموماً
 5- صحة الدمـاغ إن تناول الثوم
األســـود بــانـــتـــظــام لـه تــأثـــيــر
إيـــجـــابي عـــلى صـــحـــة
الدماغ إذ يساعد على
الشخص عموماً من
األمـراض الــذهـنــيـة
والــعــصــبــيــة مــثل
ـر اخلـرف والــزهــا

ومرض باركنسون.
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في اجلــسم األمــر الــذي يــعــتــبـر
ـــرضى مـــهـــمـــاً بـــشــــكل خـــاص 
الـســكــري إلبـقــاء حــالـتــهم حتت

السيطرة.
 3- تعزيز صحة جهاز الدوران
يساعـد الثوم األسـود على خفض
نــسب الــهــومـوســيــســتــ وهـو
حمض أمـيني قـد يـسبب ارتـفاعه
في اجلسم ضـرراً كـبيـراً لألوعـية

الدموية.
لذا فـإن إبـقـاء هـذا احلمض حتت
الـسـيـطـرة هــو أمـر هـام لـلـحـفـاظ
عـــلـى صـــحــــة جـــهـــاز
. كـمـا الـدوران عـمــومـاً
يـسـاعـد تــنـاول الـثـوم

همة إليك أهمها: ا
 1- مكافحة مرض السرطان

تــــســـاعــــد مــــضـــادات األكــــســـدة
تـوفـرة بـنـسب عالـيـة في الـثوم ا
األســـود عـــلى مـــكـــافـــحــة بـــعض
ـزمنـة واخلـطيـرة مثل األمراض ا
الـســرطـان. إذ تــسـاعــد مـضـادات
و ـوجودة عـلى مـنع  األكسـدة ا

اخلاليا السرطانية وانتشارها.
كـمــا ووجـدت بـعـض األبـحـاث أن
تـنـاول خالصـة الـثـوم األسـود قـد
و يـسـاعـد بـالفـعـل علـى تـقلـيـل 
صاب اخلاليا السرطانية لدى ا
بـسـرطـان الـقــولـون والـلـوكـيـمـيـا

بشكل خاص.
 2- عالج مرض السكري
بـــســـبب تـــركـــيـــز مــادة
األلـيسـ الـعـالي في
الــثـــوم األســود فــإن
الثـوم األسـود يعـتـبر
أكثر فـعاليـة من الثوم
الـعــادي في مــكــافــحـة
مرض السكـري وتنظيم

مستويات سكر الدم.
ـــذكــورة عــلى ــادة ا وتــســـاعــد ا
إبـطـاء عـمـلــيـة إطالق األنـسـولـ

ولـيسـت سهـلـة مـا يـجـعل إيـجاد
هذا الـنوع من الـثوم في األسواق

. العادية أمراً صعباً
القيمة الغذائية للثوم األسود

يحتوي الثوم األسود على كميات
مـــركــزة مـن مــضـــادات األكـــســدة
ـهــمــة بل إن بــعض الــدراسـات ا
تــشــيـــر إلى أن مــحـــتــوى الــثــوم
األســود مـن مــضـــادات األكـــســدة
يــفـوق مــحــتــوى الــثــوم األبـيض

العادي.
حتتوي كـل ملعـقتـ كبـيرت من

الثوم األسود على:
.  40 سعراً حرارياً

 2 غرام من الدهون.
 1 غرام من األلياف الغذائية.
 160 ملغراماً من الصوديوم.
 2.2 ملغرام من فيتام سي.

 20 ملغراماً من الكالسيوم.
.  1 غرام من البروت

ومن اجلــديــر بــالــذكــر أن الــثـوم
األســود يــحــتـــوي عــلى ســعــرات
حــراريــة وألــيـــاف أكــثــر من تــلك

وجودة في الثوم األبيض. ا
فوائد الثوم األسود

للـثوم األسـود العـديد من الـفوائد
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مــا هــو الــثــوم األســود? ومــا هي
فـوائـده? وهل يـتــفـوق في قـيـمـته

الغذائية على الثوم العادي?
للثوم الـعادي الكـثير والـكثير من
الــفــوائـد الــتي يــطــول شــرحــهـا
ولـكن مـاذا عن الـثـوم األسـود? ما
هـــــــــــو ومــــــــــا هـي فـــــــــــوائــــــــــده

واستخداماته?
الـثــوم األسـود هــو ثـوم عـادي 
تــعــريــضـه لــلــرطــوبــة واحلــرارة
بدرجـات معـيـنة ولـفتـرات مطـولة
مــحــســوبـة قــد تــصل  40يــومـاً

وقع ويب طب. متواصالً وفقا 
ـركـبات ومع الـوقت تبـدأ بـعض ا
في الــثــوم بــالــتــحــلل والــتــفــكك
لـيــخــسـر الــثــوم نـكــهــته الالذعـة
عتادة ويـبدأ باكـتساب نوع من ا

ذاق احللو. ا
وعـنــد حتـول الــثـوم الــعـادي إلى
ثـــوم أســود فـــإن قـــيــمـــة الـــثــوم
الـنـاجت الـغـذائـيـة تـخـتـلف بـعض

الشيء عن الثوم العادي.
ومن اجلـديــر بـالــذكـر أن عــمـلــيـة
حتضـيـر وصـناعـة الـثـوم األسود
هي عـملـيـة مـعـقـدة بعـض الشيء
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الــســاعـة  17,00  18,00ت غ  من
أمام محطة مترو أتوشا.

وتـشارك غريتا تونبرغ التي باتت
رمـــز الـــدفــــاع عن الـــكـــوكب مـــنـــذ
إطـالقـهــا في آب/أغــسـطس 2018
ـــدرســيـــة من أجل) اإلضـــرابـــات ا

سيرة. ناخ) في هذه ا ا
فــيــمــا تــشـهــد أســتــرالــيـا حــرائق
غــابـات حتـولت إلى (حـريق هـائل)
واحـــد خـــارج عن الـــســـيــطـــرة في
شــمــال ســـيــدني وفق مــا أعــلــنت
الـسلـطات اجلـمعـة مقـرةً بعـجزها
سـؤول الكـبير عن إخـماده. وقـال ا
فـي إدارة اإلطــــــــفــــــــاء فـي واليـــــــة
نـيـوسـاوث ويـلـز روب روجـيـرز إن
(أكـثـر من ثـمـانـية حـرائق تـقـريـباً)
انـدمجت لـتتحـول إلى حريق هائل
يـلتهم مساحة  300ألـف هكتار في

{ مـــــدريــــد - ســـــدني - (أ ف ب):
يـتـظاهـر اآلالف اجلمـعة في مـدريد
إلى جــانب الــنـاشــطـة الــسـويــديـة
الـشابة غريتا تونبرغ للضغط على
ـوقـعـة عـلى اتـفـاق باريس الـدول ا
لــلــمــنــاخ لــلــتــحــرك إزاء الــتــغــيـر
ـقـرر أيـضـاً إجراء ـنـاخي. ومن ا ا
مــــســـيـــرة أخــــرى بـــالـــتــــزامن في
سـانـتـيـاغـو في تـشـيـلي حـيـث كان
ــؤتــمـر ــفــتــرض أن يــعــقــد ا من ا
تحدة ناخ لأل ا الـسنوي حول ا
قــبل أن تـمــتـنع تــشـيـلـي عن عـقـده
عــلى خـلــفـيــة احلـراك االجـتــمـاعي
ـــســـبــوق الـــذي تــشـــهــده غـــيــر ا
فـاسـتـضـافـته إسـبـانـيـا. ويـتم هذا
الـــتـــحــــرك حتت شـــعـــار (الـــعـــالم
ناخيـة الطارئة) اسـتفاق لألزمـة ا
سـيرة في مدريـد عند وسـتنـطلق ا

وقــــد قـــدمـت الـــدراســــة في الـــدور
الـ 105لـــلـــجــمـــعـــيـــة الــعـــلـــمـــيــة
واالجــتـمــاع الـسـنــوي لـلــجـمــعـيـة
اإلشـعاعية  .2019وفـقًا للـباحث

قـــد يــكــون هــذا جـــزئــيًــا ألن طــرق
الـتحـقق من الـصحـة لتـحلـيل كمي
ـغناطيسي في لـلتصويـر بالرن ا
ـــهــاد لم تــكن مــنـــطــقــة مــا حتت ا

متاحة. 
وقـال الدكـتور( مـايكل ل. لـيبـتون)
أســتـاذ األشــعـة فـي مـركــز أبـحـاث
ـغـنـاطـيسي )  Grussإن الـرنـ ا
هـناك نقصا في البحوث حول آثار
وسـائل مـنع احلمل عن طـريق الفم
عــلى هـذا اجلـزء الـصــغـيـر ولـكـنه
أسـاسي من الـدمـاغ البـشري احلي
لـقـد حتقـقـنا من طـرق تقـيـيم حجم
ـهـاد ونـؤكـد ألول مـرة مــا حتت ا
أن اســتـخــدام حـبـوب مــنع احلـمل
احلـــالــيــة عن طــريـق الــفم يــرتــبط

هاد).  بحجم أصغر من ا
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الـالئي ال يـــتــنـــاولن حـــبـــوب مــنع
احلمل.

ويـنتج عن هذه احلـبوب هرمونات
وتــســاعـد عــلى تــنـظــيم الــوظـائف
ـا في ذلك اجلـسـديـة األسـاسـيـة 
درجـــة حــــرارة اجلـــسم واحلـــالـــة
ـــزاجـــيــة والـــشــهـــيـــة والــدافع ا
اجلــنـسي ودورات الـنـوم ومـعـدل

ضربات القلب. 
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تــوصـــلت دراســة طــبــيــة حــديــثــة
أجـراهـا باحـثـون في مركـز أبـحاث
غناطيسي) في واشنطن (الرن ا
أن الـنـساء الالئي يـتـناولن حـبوب
مـــنع احلـــمـل كــان لـــديـــهن حـــجم
ــهـاد) ــنــطـقــة (مـا حتت ا أصــغـر 
الــتي تـقع فـي قـاعـدة الــدمـاغ فـوق
الـغـدة النـخامـية مـقـارنة بـالنـساء
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احلـــريق واقـــتـــصـــر دورهم عـــلى
تــنـظــيم عــمـلــيــات إجالء الـســكـان
ـنازل على أمل ومـحاولـة حمـاية ا
انـتهاء حالة اجلفاف والرياح التي

تسهم في تأجيج النيران.
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مـنطـقة بـطول نـحو  60كـلم.ويـبعد
هـذا احلـريق مسـافة سـاعة تـقريـباً
عـن سـيـدني الــتي مـا زالت تــشـعـر
بـأدخنـته السـامة اجلـمعـة.  وأشار
روجـيرز إلى عـجز عـناصـر اإلطفاء
عـن الــتـــصــرف إزاء مـــدى اتــســاع


