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كـشف بحث طبي جديد النقاب عن
احـــتــواء الــكــرنب واخلــضــراوات
الـصلـيبـية مـثل: اللـفت القـرنبيط
ـــكن أن عـــلـى مـــركب طـــبــــيـــعي 
يـساعد في الـسيطـرة على أمراض

براد بيت

{ هـــــولــــيـــــوود (أ ف ب)- دخل
فــــيــــلم (بـــــاراســــايت)الــــكــــوري
اجلنـوبي تـاريخ السـيـنمـا األحد
ـاضي كــأول فـيـلم غــيـر مـنـجـز ا
بالـلغـة اإلنكـليـزية يـفوز بـجائزة
أوســـــكــــــار أفـــــضـل فـــــيـــــلـم في
هوليوود في احلفل الذي أقامته
ـية فـنون وعـلوم الـسيـنما أكاد
األمــريـــكــيــة في مـــســرح دولــبي
بــلــوس اجنـلــوس.وفــاز الــفــيـلم
الـذي تــدور قـصــته حـول عــائـلـة
كــوريـة جـنــوبـيــة فـقـيــرة تـخـرق
صفوف أسرة ثرية بأربع جوائز
مـتـحـديا بـذلك االعـتـقـاد الـسـائد
ـيـة فــنـون الـســيـنـمـا بـأن أكــاد
ــانــحــة لألوســكـار وعــلــومــهــا ا
ســتــتــجـــاهل فــيــلـــمــا آســيــويــا
مترجما.وقال مخرج الفيلم بونغ
جــون-هــو بــعــد فــوزه بــجــائـزة
أفضل مخرج (ظننت أن األمر قد
ـــــــكــــــــنــــــــني أن انــــــــتــــــــهـى و
فـاجـأة الكـبرى استـرخي).لـكن ا
أتت الحـقـا عـنـدمـا تـغـلب الـفيـلم
عـــلى ( (1917لـــســــام مـــنـــديس
األوفــر حـظــا لــلـفــوز بـأوســكـار
أفضل فـيلم.وحـصد (بـاراسايت)
أيضا جائـزتي أفضل فيلم دولي
وأفـضل ســيـنـاريــو أصـلي.وقـال
بـونغ عنـد تـسلـمه جـائـزة أفضل
سيـنـاريو (ال نـكتب أبـدا لـتمـثيل
بالدنـــا إال أن هـــذه أول جـــائـــزة
أوســـكــار لــكــوريـــا اجلــنــوبــيــة.
ـــارتن شــــكـــرا).وأشـــاد بــــونغ 
سكورسيـزي مؤكدا أنه كان أحد
رشح معه في أبطال طـفولـته وا
هــذه الــدورة مــا دفع احلــضــور
إلى الـوقـوف مــصـفـقـا لـلـمـخـرج
اخملــــضـــرم صـــاحـب فـــيـــلم (ذي
آيـــرشـــمــان) الـــذي خـــرج خــالي

الوفاض.
أمـــا فــــيـــلم ( (1917الـــذي كـــان
األوفــر حــظــا لــلــفــوز ويــتــنــاول
ـية الثـانيـة بطـريقة احلرب الـعا
شخصـية وابتـكارية فـقد اكتفى
بجـوائـز أفـضل تصـويـر وأفضل
مـــؤثــرات خـــاصــة ومـــيــكـــســاج

(يـــوتـــايــــر) أن نـــظــــام مـــعـــدات
ـطـار لم يكن يـعمل الهـبوط في ا
لــدى وصــولــهــا بــيــنـمــا لم يــكن

درج مضاء. ا
وأظــهــرت صـور انــتــشــرت عـلى
اإلنــتــرنت الــطـائــرة بال عــجالت
ـــدرج الــذي غــطــته عــلى أرض ا
الــثـلــوج بــيـنــمــا سـارع الــركـاب
لــلـــنــزول. ولم يـــتــعــرّض أي من
ركــابــهـــا الــبــالغ عــددهم 94  أو
أفـراد طـاقـمـهـا الـسـتـة إلصـابات
بـالغـة بـحـسب شركـة الـطـيران.
واحتاج راكب واحد فـقط لعناية
طبية. وقالت الشركة (مكنّت ردة
فــعل الــطــاقم الــســريــعـة والــتي
ـهـنيـة الـطـائرة كـانت غايـة في ا
من الـبــقـاء عـلى مــسـار الـهـبـوط

حتى توقـفها بـالكامل). وأشادت
الـشـركة بـطـاقـمـهـا (ذي اخلـبرة)
مـــشـــيــرة إلـى أن لــدى الـــطـــيــار
األســـاسي عــلـى مــتـــنــهــا 6900

ساعة من الطيران.
وأفــادت مـتــحــدثـة بــاسم الــفـرع
احملـلي لـوزارة الـطوار فـرانس
بـرس أن (الــطـائـرة هــبـطت عـلى
ذيلها). وقـالت إن الركاب وأفراد
الــطـــاقم غــادروهــا بــاســتــخــدام
. بـدوره أفاد منـزلـقـات الطـوار
ـــســـؤول في مـــنـــطـــقــة كـــومي ا
سيـرغي غـابلـيـكوف في بـيان أن
(مــــا حـــصـل الـــيـــوم فـي مـــطـــار
أوسـيـنـسك غـيـر مـقـبـول. نـشـكـر
الـــــله أن أحـــــدا لـم يـــــتـــــعــــرّض

إلصابات خطيرة). 
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الــكـبــد الــدهـني غــيــر الـكــحـولي .
ويــشـيــر الـبـحـث الـطـبـي اجلـديـد
الـذي أجرى فـي جامـعة (تـكساس)
األمـريكيـة ونشرت نـتائجه  مـجلة
ركب (أمـراض الكبد) إلى أن هذا ا
ـسمى بـ(اإلندول) قد الـطبيعي وا

ـصور كأنه صوت.وكان الـفيلم ا
لـقـطـة واحـدة مـتـواصـلـة حـصد
كافآت جوائز كثيرة في موسم ا
السـينمـائيـة قبل األوسـكار.ونال
يـواكـ فـيـنـيـكس جـائزة أفـضل
ثل عن تأديـته دور الشرير في
(جوكر) الذي خاض األمسية مع
أكـبر عـدد من الـتـرشـيـحات.وفي
ـمثل ـؤثرة جـدا حمل ا كلـمته ا
على الظلم والنـظرة األنانية إلى
الــعـالـم الـتـي تـؤدي إلى تــدمــيـر
البـيئـة قـبل أن يوجه حتـية إلى
ـثل أيـضـا شـقـيـقـه ريـفـر وهـو 
تــوفـي الــعــام  1993من جــرعــة

مخدرات زائدة.
وتوّجت رينـيه زيلـويغر عـودتها
الالفــتـة إلى الـســيـنـمــا بـفـوزهـا
ـثـلـة بـجـائـزة أوســكـار أفـضل 
عن (جـــودي) وأهــدت اجلـــائــزة

يـسهم فـي تطـوير عالجـات جديدة
ــرض الـكــبـد أو تــدابـيــر وقـائــيـة 
الــدهــني. وقـال الــدكـتــور شـواو ه
(األسـتـاذ في كلـيـة طب  تكـساس):
(بـنـاءً على هـذا البـحث نـعتـقد أن
األطــعــمــة الــصـحــيــة ذات الــقـدرة
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كنك أن تـرى أو تستمع أين ما توجه عـينك أو أذنك 
ـسـتـجـد إلى نـقـاشـات حـول هـذا الـفـيـروس كـورونـا ا
تكشف عن أصابع االتـهام التي تشـير إلى استهداف
خـارجي مـدروس بـ االحـتمـاالت الـتي حتـلل أسـباب
ـرعب في الص . إالّ في ظهـور وانتـشار الفـيروس ا
صاحـبة االبـتالء ال يوجـد أي حديث الـص وحـدها 

رسمي عن مؤامرة تستهدفهم من عدو خارجي.
ال وقت في بــلـــد عــمالق مــثـل الــصــ لـــصــرفه عــلى
ـرض يـهدد ـؤامـرة في ح ا االنـشـغال في حـديث ا
ـواجــهـة اليــ . الـعــمل وحــده كـفــيل  ـاليـ تــلـو ا ا
الــكـارثـة قـبـل أن تـتـسع  وهـذه الــهـبـة الـوطــنـيـة الـتي
شـبـهــهـا الـرئــيس الـصـيــني بـاحلـرب الــشـعـبــيـة عـلى
ـرض  هي أول الـطـريق لـلعالج والـنـجـاة . واطـلقت ا
احلـكومة  عـلى االطبـاء لقب االبطـال الوطـني لـلص
نظراً للجهود العظيمة والتضحيات التي يقدمونها في
ســبــيل انــقــاذ الــنــاس . اجلــمــيع يــنــزل الى الــواجب
الي تلتـزم تنفيـذ التعلـيمات بحـذافيرها الوطـني  وا
ــنــازل من دون مــخــالــفــة حلــظــر جتــوال أو أيـة في ا

شروط حكومية حلركة الناس .
أية دولـة في العالم تسـتطيع الـسيطـرة واالنضباط في

التعامل مع كارثة هائلة مثل الص ?
أنظـمة بـلدانـنا الـصـحيـة والبـيئـية مـثل طبـيعـة األنظـمة
الـسيـاسيـة قاطـبة دائمـاً هنـاك مشـكلـة نبـحث لها عن
شـاكلنا  حلول في اخلـارج لذلك ال نصل إلى نـتائج 
ــردود الـسـيء لـلــفـعل كــمــا إنّه عـلى الــدوام نــنـسب ا
السياسي لعوامل خارجية وضغوط  ونتجاهل العمل
على تـقوية اإلرادة الـوطنيـة ورص النسيـج االجتماعي
وحتـقـيق الـعـدالـة االجتـمـاعـيـة الـتي تـوفـر مـسـير آمن
لسـفـيـنة الـوطن  ولـيس هـناك تـمـايـز ب فـئـة وأخرى

في النجاة أو الغرق عند مواجهة أزمات كبيرة .
اليــ ال تـزال تـبـحث عن مـفـهـوم في الـعـراق مـثالً ا
ـســتـقل ذي الـســيـادة والـكـرامــة. يـاتُـرى كم لــلـوطن ا

سافة بيننا وب الص ? ا
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هـذه لـيـلــتي األخـيـرة فـي األردن; حـمـلتُ قــدميَّ إلى مـقـهى
السنترال; كان الوقت غروبـاً ح دخلتها; وجدتُ صديقي
قهى لنجلس علي السوداني بانتظاري; سرعان ما تركنا ا
في حانـةٍ كئـيبـةٍ وسط البـلـد; لبـثنـا نحـتسي اجلِـعة بـصمتٍ
والدمع يلمعُ في عيونـنا; في ح كانت أغنـية لهاني شاكر
َّـا ضــاعـفتْ من أحــزاني قـالَ تـنــوحُ في فـضــاء احلـانــة 

?السوداني وهو ينتفُ بلحيتهِ الكثَّة من الغم:
- لـنـشـرب الـعـرق; البـيـرة عـاجـزة عـلى كـسـح أحـزان هذه

الليلة.
?: خالل فترة وجيزة قضينا على الزجاجة اقترحتُ عليهِ

- ما رأيك بزيارة نخلة الله?
- فكرة رائعة.

حتت سمـاءٍ قاتـمـةٍ تنثُّ بـسكـيـنةٍ وقـفنـا لـدقائق شـعرتُ أنَّ
خـفـافـيش الـهـمـوم تفـرُّ تـبـاعـاً من حـجـرات قـلـبي مع دبـيب
طر الناعمة على وجهي حتى اكترينا مركبة أجرة حبَّاتِ ا
إلى شقَّة نخـلة الله طرقـنا الباب وألكـثر من دقيقـة انتظرنا

; قال مبتسماً: ليفتحها ولده محمد أخيراً
- كاد قلبي يتوقَّف.

سألهُ علي:
اذا?  -

. - لم نتعوَّد على مَنْ يطرق الباب ليالً
- ربَّما قُلتَ في سرَّك; إنَّ اخملابرات العراقية وصلتنا.

- والله صحيح; تفضَّال والدي لم ينم بعد.
كانَ نـخـلة الـله يـرتدي سـروال مـنامـة عـتيـقـاً وكنـزة صوف
بلـون الـتراب وأمـامه عـلى طـاولةٍ مـتـواضعـةٍ مـجمـوعـة كتب
ـتـلـئة لـنـصـفهـا بـابـنة الـكـروم; رحَّبَ بـنا بـحـماسٍ وكأس 
هـا ليـلـتي وانـتـشـرتْ عـلى مالمـحهِ الـغـبـطـة; وحـ عـرف أنـَّ

األخيرة في األردن; جتهَّم وجههُ وأنَّبني قائالً:
- كان عليك البقاء مع عائلتك; لتجهيز حقائب السفر.

- ال حقائب لدينا سوى األسمال التي علينا.
: تبسَّم بحزن; وبصوته اخلفيض نبسَ

- ستتغيَّر حياتكم في أستراليا.
عادَ ليسألني: 

- متى موعد الطائرة?
- بعد أربع ساعات.

نظر نحوي بارتياب وقال بنبرةٍ حانقةٍ:
- ال وقت أمامك; اشرب كأسك وأرجع إلى عائلتك.

بدأت السـماء تمـطر بـغزارة; بيـنما الـتقط ولـده محمـد أكثر
من صورة جللستـنا; رنَّ هاتفي النـقال; كانت زوجتي التي

: صرختْ مرتبكةً
- أين أنت? لقد تأخَّرنا.

طار; وسألتحق بكم بعد قليل. - اذهبوا إلى ا
أجـهـزتُ عـلى ربع زجـاجـة من الـعـرق خالل دقـائق; بـيـنـمـا

غادرة قلت لهم بهدوء: كان اجلميع يحثُّني على ا
- لنْ أسافر; سأبقى معكم.

- هل جُننت?
قعد صرخ السوداني بوجهي; في ح رفعني محمد من ا

عنوةً; وأنا اسمع صوت نخلة الله يزجرني:
- نـحـنُ ال نـريــدك يــا أخي; كــيف تــتـرك الــعــائــلـة تــســافـر

وحدها; هل ثملتْ?
ال أدري كيف وجدتُ نـفسي في سـيَّارة أجـرة منطـلقـة نحو
ـطـار; وســمـاء تــرعـدُ وتـمــطـرُ بــشـراسـةٍ حــ دخـلت إلى ا
غـادرين هرعَ ولـدي وابـنتي نـحوي بـلهـفة صالـة ا
وهما يبكـيان . احتضـنتهمـا مرتعشاً;
وبال مـشــيـئــتي انـهــمـر دمع مــهـيض

سافرين. على وجهي أثارَ انتباه ا
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فـتـحه بـعدمـا اشـتـراه مـلـيـاردير
صــــيــــنـي.  ونـــالـت لــــورا ديـــرن
ـــثــلــة في دور جــائـــزة أفــضل 
ثــانــوي عن (مــاريــدج ســتــوري)
حـيث تـلـعب شـخصـيـة مـحـامـية
ســريــعـة الــكالم وقــويــة. وكـانت
هـــذه اجلــائــزة الــوحـــيــدة الــتي
حــقــقــتــهــا (نــتــفــلــيــكس) مع أن
عــمالق الــبث الــتــدفــقي كــان قـد
حصد أكبـر عدد من التـرشيحات
غـنية في هذه الدورة.وقـد أدت ا
ــراهـقـة احلـائـزة الـبــريـطـانـيـة ا
جـــوائــز غــرامـي بــيــلـي آيــلــيش
رافقـة تكر أغنيـة (يستـرداي) 
بـالــصـور لـلـراحــلـ في أوسـاط
هولـيـوود. وقد افـتـتحت الـصور
بـنجم كـرة الـسلـة كـوبي بـراينت
واخـــتــتـــمـت بـــصـــورة لـــكـــيــرك
دوغـالس.وفــــاز إلـــــتـــــون جــــون

إلى أسطورة هـوليوود الـراحلة.
اجلائزة لك بالتأكيد).

وفـاز براد بـيت بـأوسـكـار أفضل
ثل في دور ثـانوي عن (وانس
... إن هـولـيـوود). ابـون ايه تــا
وكــــان من بـــــ فــــائـــــزين عــــدة
تـــــــطـــــــرقـــــــوا إلـى مـــــــوضــــــوع
الــســيـاســة.وقــال خالل تــســلـمه
جـــائــــزته (قـــيـل لي إن لـــدي 45
ــا أتــاحه ثــانــيــة وهــذا أكــثــر 
مـجلس الـشـيـوخ جلون بـولـتون
هـــذا األســـبـــوع) في إشـــارة إلى
جـلـسـات احملـاكـمـة الـهـادفـة إلى
عـزل الــرئـيس األمـريــكي دونـالـد
تـــرامب.وفـــاز فــيـــلم (أمــيـــريــكن
فاكـتوري) وهـو أول عمل تـنتجه
شــركــة بــاراك ومـيــشــال اوبــامـا
لالنتـاج بجـائـزة أفضل وثـائقي.
وهو يـتـناول قـصـة مصـنع يـعاد

بجائـزة أفضل أغـنية أصـلية عن
(روكيتمان) الذي يتناول حياته.
ولـلـسـنـة الـثـانـية عـلـى التـوالي
الـى ذلك غــــمــــرت االحــــتــــفـــاالت
وسائل التـواصل االجتماعي في
كوريا اجلنوبية يوم االثن بعد

فوز  (بـاراسـايت) بـأول
جــائــزة أوســكــار عــلى
اإلطـالق لـــــــلــــــدولــــــة

اآلســـــــــيــــــــــويـــــــــة.
وتـصــدرت كـلــمـتـا
بــــــــــاراســــــــــايـت
واخملــرج بـوجن
جـــــــــون هــــــــو
الــتــغــريــدات
ــــتــــداولـــة ا
ــــــــــــوقـع
تـــــويــــتــــر
كـــــــوريــــــا

رينية
زيلوويغر

ابطال فيلم باراسايت يحتفلون بفوزهمبونغ جون هو

اجلـنـوبــيـة فـيـمـا
أصـــــــــــــبـح اسـم
الــفـــيــلـم األكــثــر
بـــــحـــــثــــا عـــــلى
ـــــــــنــــــــــصـــــــــة ا
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة
احمللية نافر بعد
اإلعـــــــــالن عــــــــن
اجلــــائــــزة.ورغم
أن صـــــــنـــــــاعــــــة
الـــســـيـــنـــمـــا في
كـــــــــــــوريــــــــــــا
اجلـنـوبيـة من
بـ األكــبـر في
الــــــعــــــالـم فـــــإن
الــفــيـــلم الــنــاطق
بـــالــــكـــوريـــة صـــنع
هـزات غـيـر مـسـبـوقة

باألسواق الدولية.

تخـتـلف بشـدة من شـخص الخر
اضــافــة الـى االخــتالف في فــهم
كان ماهيـتها بتـغيير الـزمان وا
.فـفي الـقـرن الـواحـد والـعشـرين
ــــــيـالد حــــــيث ســــــادت قــــــبـل ا
عتقدات واالفكار الدينية  كان ا
يــفــســر االلم عــلى انه عــقـاب او
جـزاء من االلـهـة يـشـفى بـتـقـد
االضــــاحـي وتــــقـــــد واقــــامــــة
الــصـلـوات امــا االن فـقـد تــغـيـر
ـفـهوم  جـذريـا  اذ اصبح هذا ا
يـعـني وجـود خـلل فـيـزيولـوجي
ــــكن مــــعــــاجلـــتـه عن طــــريق
االدويـــة احــيــانـــا او بــتــدخالت
جــراحــيــة بــسـيــطــة او مــعــقـدة
احيـانا اخـرى….  يعـاني حوالي

ـئــة من ســكـان الــواليـات 56 بــا
تحدة االميركية من االم الظهر ا
ــئــة  فــقط من  ونــســبــة  1 بــا
هؤالء يـصـابون بـاالعاقـة التـامة
…! مـــــااســــبـــــاب حــــدوث االلم 
ــا اليـــوجــد مـــســبـب واحــد  ا
ـسبـبات توجـد قائـمة طـويلـة با
مـنـها ..االنـتـانـات  الـرضوض 
ــزمــنــة امــراض االلــتــهــابـــيــة ا
ــفــاصل الــرثـوي كــالــتــهـابــات ا
والــتــهــابــات  الــفــقــار االصق 
والسـرطانات .  وعـلى الرغم من
ان مــعــرفــة ســبب االلـم هــو امـر
هام للمساعدة في العالج اال انه
ولسوء احلظ قد يكون غير كاف

رض . ابدا للشفاءمن ا

هل من وســيــلـة لــقـيــاس  درجـة
االلـم ? هـــنــــاك وســـائـل عـــديـــدة
لـقــيــاس درجـة االلم اال ان االمـر
ليس بهذه البـساطة  كون درجة
حتـــــمل االلم هـي امــــر نــــســــبي
يـخـتـلف من شـخص الخـر وفـقـا
لــبــنــيــتـه الــفــيــزيــولــوجــيــة  …
نــسـتــخــدم في مـعــظم  عــيـادات
مـعـاجلـة االالم مسـطـرة بـسـيـطة
مـــــدرجـــــة من 0 الى 10 حـــــيث
ـثـل الـرقم 0 عــدم وجـود الم 
ــثـل الــرقم  10 االلم بـــيـــنــمـــا 
االعظـمي او االسوأ عـلم تسـك
االلـم في عالج اســــفـل الـــظــــهـــر
(الـديـسك)?  تـصـيب االم الـظـهـر
مختلف فئات االعمار من الناس

الــكــثــيـرون عــنــد احلــديث عــبـر
الـعــصـور يـظـهـر االلـم كـتـجـربـة
ــــا هي ظــــاهـــرة ومـــعــــانــــاة ا

ويــعــاني الــكــثــيــر من مــجــمـوع
ســكــان االرض من  االم الــظــهــر
وحــدهـــا….تــطـــول مـــعــانـــاتــهم
لتتـجاوز السنـة وعلى الرغم من
تـنـوع اسـبـاب االصـابـة اال انـهـا
تــبـقـى مـحــصـورة فـي مـكــونـات
الــظـهــر  الـفــقـرات الــعـظــمـيـة 
واالعــــــصــــــاب  والــــــعــــــضالت
والـنـسج مـجتـمـعـة او مـنـفردة .
في بـعض االحـيان وبـاسـتـخدام
طــرق الـــتــشــخـــيص احلـــديــثــة
ــكـن رؤيــة انــضــغــاط  (MRi)
جـذر عـصـبي نـتـيـجـة فـتق نـواة
لــبـيــة او انــهـدام فــقـري بــسـبب
ترقق العـظام  اال انه في احيان
ـبـرح  كـثــيـرة ال يـتــرافق االلم ا

في حــاالت فـتق الــنـواة الــلـبــيـة
مثال  والتي عادة ماحتدث على
مـسـتــوى الـفـقـرات الـقـطـنـيـة  4
الى 5 يـــتم الــتـــهــابـــا وذمــة في
ـــنــطــقــة الــنــســـيج احملــيــطــة 
ـــا يـــتــــســـبب في االصـــابـــة  
تـــخــريش مــســتـــمــر لالعــصــاب
اجملاورة  وبلتالي الشعور بالم
بارق كـتيـار كـهربـائي ينـتقل من
الـــظــهــر الى اخـــمص الــقــدمــ
وبــشــكل خـــاص عــنــد تـــغــيــيــر

وضعية اجلسم . 
مـــاهي الـــيــة اســـتــخـــدام  حــقن
الـستـيـروئـيدات في احلـيـز فوق
اجلـــــافــــيـــــة كــــتـــــســـــكــــ االلم
(الديسك)  حـصار عـصبي حيث

يــــــــــــتـم حــــــــــــقـن مــــــــــــزيـج مـن
الــــســــتـــيــــروئــــيــــدات واخملـــدر
ــعـروف ـوضــعي ..اذ انه من ا ا
ان للستيـروئيدات خواص قوية
فــعــالــةفي مـــعــاجلــة االلــتــهــاب
والـوذمــة  بـيـنـمــا يـقـوم اخملـدر
ـوضــعي بـتـســكن مـؤقت لاللم ا
ريــثــمــا تـفــعـل الــســتــروئــيـدات
فــعـلــهـا.  يــلـجــأ احـيـانــا بـعض
ــمـــارســـ اجــراء مـــايـــســمى ا
بــاحلــصــار االنــتــقــائـي لــلــجـذر
الـــعــصــبي  وحـــصــار الــعــصب
حـــيث تـــتـم مـــعـــرفـــة الـــعـــصب
ــــصــــاب مـن خالل الـــــفــــحص ا
الــسـريــري ومن ثم تـتـم عـمــلـيـة

حقن مباشر .

نيويورك -الزمان 
فــقـــدت األوســاط األدبــيـــة والــفـــنــيــة
الــكــاتب والــروائي األمــريـكـي (روجـر
خــان) عن عــمــر نــاهــز الـ 92عــامــا.
ألف الـــكـــاتب والــروائـي الــراحل 20
قـاالت واشتهـر بكونه كتـابًا ومئـات ا
الـكـاتـب األعـلى مـبـيـعـا لـعـام 1972
فــــقـــد حــــقــــقت روايــــته (الــــصـــبــــيـــة
والــــصــــيـف) أعــــلى إيــــرادات عــــنــــد
صدورهـا وجناحـا جمـاهـيريـا كبـيرا
حيث تـناولت قـصة الـشبـاب الضائع.
وقــد واجه الـكـاتب بــعض االنـتـقـادات
بـــســبب انـــحــيـــازه لــهـــذه الــفـــئــة من
الـشباب.. وفي عام 1956  تـعيينه
محـررا للرياضة في مـجلة (نيوزويك)
األمريـكية وعـمل محررا في صـحيفة
(ســـتـــر داي إيــفـــنــنج بـــوست) خالل
الـــــــفــــــتـــــــرة من 1963 إلـى 1969
وغـــالــبـــا مــا كـــانت تـــشــمـل كــتـــبــاته

الرياضية القضايا االجتماعية.

{ مـوسـكــو- الـزمـان   ارتـطـمت
طـائـرة روسـية عـلى مـتـنـهـا مـئة
ـدرج لـدى هــبـوطـهـا شـخص بــا
في شمـال الـبالد بعـدمـا واجهت
مـشكالت بـعـجالتـهـا األحد وفق
شغلة ما أفادت شركة الطيران ا
ومسؤولـون مؤكـدين عدم وقوع

إصابات خطيرة.
وواجــهت طـائــرة (بــويـنغ 737)
الــتـــابــعـــة خلــطـــوط (يــوتـــايــر)
الــروســيــة تــغـيّــرا مــفــاجــئـا في
اجتاه الـهواء أثنـاء هبـوطها في
مــطــار أوســيــنــسك في مــنــطــقـة
كومي بـشمـال البالد بـحسب ما
أفـادت شــركـة الــطـيــران. وكـانت
ـــدرج الــــطـــائــــرة وصـــلـت إلى ا
شـكلـة. وأفادت عنـدما واجـهت ا
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الـــعـــالـــيـــة عـــلـى إنـــتـــاج اإلنــدول
ـنع الـكبـد الـدهـني غـير ضـروريـة 
الـكحولي ومفـيدة لتحـس صحة
ـصـاب بـهـا). مؤكـدا أن (تـغيـير ا
ـكن أن يـسـاعد الـنـظـام الـغـذائي 
ـرض وحتـس فـي منع أو عالج ا

رفـاهـيـة الـفـرد). وحـذر الـبـاحـثـون
من أن عـدم مـعاجلـة الكـبد الـدهني
غــيــر الــكـحــولي بــشــكل صــحـيح
ـكن أن يـؤدي إلى أمـراض الكـبد
ـا في ذلك تليف ـهددة للـحياة  ا

الكبد أو سرطان الكبد.


