
UOłu uMJðË ÂuKŽ18

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

»dŽU¹ dO)« ÕU³

 االثن الساعة 00: 08 بتوقيت غرينتش على قناة ام بي سي 1

eG¹dÐ 5KO¼ ≠ ÊbM

يعتقد عـلماء أنهم توصـلوا حلل اللغز
الذي حير علمـاء األحياء عبر التاريخ
ن فــيــهم صــاحب نــظــريــة الــتــطـور
تشارلـز داروين أال وهو كـيف تطورت
الـزهـور وانـتشـرت لـتـصـبح الـنـبـاتات

هيمنة على األرض? ا
زهرة أو كـاسيات البذور فالنبـاتات ا
ــئــة من مـجــمـوع تـشــكل نــحـو 90 بـا
ـا في ذلك أنـواع الــنـبــاتـات احلـيــة 

معظم احملاصيل الغذائية.
ــزهــرة في وقــد تـــفــوقت الــنــبــاتــات ا
ـاضي الـسحـيق عـلى نـبـاتـات كانت ا
ســـبــقـــتــهــا فـي الــوجــود عـــلى ســطح

األرض مثل الصنوبريات
والـــســرخـــســيـــات. ولــكن
الـلـغـز احلـقـيقـي هو كـيف
تـمكـنت تـلك الـنـبـاتات من

حتقيق ذلك?
وتشـيـر األبحـاث اجلـديدة
إلى أن األمر متعلق بشكل
ـادة الوراثـية ما بـحجم ا
أو اجلـيـنـوم والـذي تـب
أنـه يـــتـــنــــاقص كـــمـــا أن
ــــــادة صــــــغـــــــر حــــــجـم ا

الوراثية يبدو أفضل.
يقـول كيـفن سـيمـون من
جامعـة سان فـرانسيـسكو
في كـاليـفـورنيـا الـواليات
تـحـدة: "إن األمر يـتـعلق ا
سألـة حجم اخللية حقا 
ـكـنك بـنـاء خـلـية وكـيف 
صــغـيــرة لـكــنــهـا حتــتـفظ
بــــجــــمــــيع اخلــــصــــائص

الضرورية للحياة".
"الغموض البغيض"

قـــبل مــئـــات ماليـــ الــســنـــ كــانت
الـصنـوبـريـات والسـرخـسـيات تـهـيمن
عـــــلـى األرض. ثم قـــــبل نـــــحــــو 150
مــلـيــون سـنــة ظـهــرت أول الـنــبـاتـات

زهرة. ا
وسرعان ما انتـشرت إلى جميع أنحاء
ــشــهــد من أخــضـر الــعــالم مــغــيــرة ا
صــــرف إلى مـــــهــــرجـــــان من األلــــوان

النابضة باحلياة.
وقـــد نــوقــشـت عــلى مـــدى عــدة قــرون
األسباب الكـامنة وراء جناح الـنباتات
ــزهــرة بــصــورة مــذهـلــة وتــنــوعــهـا ا
الــــواسع. حـــتى أن تــــشـــارلـــز داروين
وصف األمــر بـأنـه "غـمــوض بــغـيض"
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ـقـاومـة الـرئـيـسـيـة لدى خـصـائص ا
مـرض الـسل فـإن "إحـدى اجلـزيـئات
ــضــادات ـــكــنــهــا زيــادة تـــأثــيــر ا
ـوجـودة وعـكس االجتـاه احلـيـويـة ا

قاومة األدوية". السائد حاليا 
ومن جــانــبه يــوضح الــبـروفــيــسـور
سـيمـون جـيـبسـون مـشـارك أخر في
ــنــتــجــات الــدراســة ورئــيس إدارة ا
الدوائيـة والكيـمياء الـبيولـوجية في
نـتـجات جـامعـة كـوليـدج لـنـدن أن ا
سـتخلـصة من البـناتات الطبـيعـية ا
يـكروبـات لديـها إمـكانـيات هـائلة وا
كــمـــصــدر لـــلـــمــضـــادات احلــيـــويــة

اجلديدة.
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ــرجح أن نــبــاتـات مــثل وقــال :"من ا
ركبات الكُراث الفـارسي تنتج هـذه ا
الـكـيـمــيـائـيـة كـوسـيـلـة دفـاعـيـة ضـد
ــوجــودة في بــيــئــته ــيــكــروبــات ا ا

الطبيعية".
وتـــعــد قـــضــيـــة مــقـــاومــة األمــراض
للمضادات احليوية هامة وحساسة
وطالب خـبراء وباحـثون قـادة العالم
بأخذ هـذه القضـية على مـحمل اجلد
ومـواجــهـة تـنـامي مـخــاطـر مـقـاومـة

ضادات احليوية. ا
ويـــقــــول خــــبــــراء إن هــــذه األدويـــة
تــســتـــخــدم بـــصــورة كــبـــيــرة جــدا
ـوت سـنــويـا في أوروبـا  25ألف و
ــرتــبــطــة شـــخص جــراء الــعـــدوى ا

قاومة األدوية.
وأعـرب الـبـاحـثـون عن أمـلـهم في أن
ــــركــــبــــات الــــتـي جـــرى تــــســــاهم ا
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كــشـــفت دراســة جــديـــدة أن الــبــصل
ــعـــروف بــاسـم الــكُــراث اإليـــراني ا
الــفـارسي يــسـاعـد فـي تـعـزيــز عـمل
ـــضـــادات احلــــيـــويـــة ويــــقـــلل من ا

مقاومة الدواء.
ضادة ـواد ا ويعتـقد البـاحثون أن ا
ـســتـخــلــصـة من ذلك لــلــبـكــتـيــريــا ا
الـبصل صـغـير احلـجم والـذي يـشبه
فـصــوص الـثـوم الــكـبـيـرة ويــشـتـهـر
ــكــنــهـا بــاسم الــكُــراث الــفــارسـي 
ـــضــادات زيــادة فـــعـــالـــيـــة أدويـــة ا
ـوجــودة حــالــيــا لـعالج احلــيــويــة ا

مرض السل.
وقالـوا إن هذا قـد يـساعـد في "عكس
اجتاه" مقـاومة اجلـسم ألدوية مرض
الـــــــسـل الـــــــذي أصـــــــاب 490 ألف
شـــــخـص في الـــــعـــــالـم خالل 2016
بــحــسب بـيــانـات مــنــظـمــة الـصــحـة

ية. العا
لكـنـهم قـالوا إن األبـحـاث مازالت في
ــبــكــرة وهــنــاك حــاجـة مــراحــلــهــا ا
إلجراء جتـارب سـريريـة لـتأكـيـد هذه

النتائج.
ـرض الـسل مـعــــــــــدالت اإلصـابـة 
فـي بــعـض أحـــيــاء لـــنـــدن أعـــلى من
مـــثـــيـالتـــهـــا فـي روانـــدا والـــعـــراق

واجلزائر
وأجــرى فــريق الـبــاحــثـ مـن كـلــيـة
بـيـربـيك في جـامعـة لـنـدن وجـامـعـية
كولـيدج لنـدن اختـبارات عـلى أربعة
جـزيـئـات مــخـتـلـفـة من الـشـالـوت أو
الــكـراث الــفـارسـي الـذي يــسـتــخـدم

ــــطـــبخ بـــصــــورة أســـاســــيــــة في ا
اإليراني.

ووجــــدوا أن اجلـــزيـــئـــات األربـــعـــة
أظــهــرت انــخــفــاضــا مــلــحـوظــا في
ـقـاومـة لألدوية وجـود الـبـكتـيـريـا ا
Multidrug- ـــــضــــادة لـــــلــــسل ا
ا يجعل هذه  Resistant TB
اجلزيئات مرشحـة بقوة لالستخدام
ـعزولة و خاليـا السل ا في إعاقـة 

ائة. بنسبة أكثر من 99.9 با
وخـــلص الــــفـــريـق إلى إمـــكــــانـــيـــة
ـركبـات الكـيـميـائـية مع اسـتخـدام ا
ـــوجـــودة ــــضـــادات احلـــيـــويـــة ا ا
حملـاربــة سالالت الــسل الـتي تــطـور
ــــضـــادة مـــقــــاومــــتـــهــــا لألدويــــة ا

للبكتيريا.
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وقـال الـدكـتـور سـاجنـيب بـاكتـا من
إدارة الــعـــلــوم الـــبــيـــولــوجـــيــة في
بيركبيك إنه على الرغم من اجلهود
ـيـة الـكبـيـرة لـلحـد من انـتـشار الـعا
نع من مرض الـسل إال أن هـذا لم 
وجـود  10مــلـيــون إصــابـة جــديـدة
ووفـــاة مـــلــيـــوني شـــخص بـــســبب

رض في 2016. ا
وأوضح أنـه في إطـــار الــــبـــحث عن
مـضادات جـديـدة لـلبـكـتـيريـا نـتجه
لــلـتــركـيــز عـلى اجلــزيـئــات الـقــويـة
بـصـورة كـافـيـة لـتـطـويـرهـا جتـاريـا
لــتــصــبح أدويــة جــديـدة مــســتــقــلـة

بذاتها.
وأضــــاف أنـــهم فـي هـــذه الـــدراســـة
أظـهــروا أنه من خالل تـعــطـيل عـمل

وقـال الـدكـتـور غـاري سـوزداك مـدير
مركز سكـريبس للـميتابـولوميات ان
ـــصــابـــة بــســـرطــان الــثـــدي الــتي ا
تـتـنـاول خـلـيطـاً من هـذين الـدواءين
يــجـب ان تــفـــكـــر في الـــتــقـــلـــيل من
األغــــــــــــذيــــــــــــة الــــــــــــتـي حتــــــــــــوي

زينوستروجينات.
WO½UÞdÝ Â«—Ë«

ويــبـــدي الـــبــاحـــثـــون اخملــتـــصــون
بأمـراض السرطـان قلـقاً مـتزايداً من
وجود زيـنوسـتروجـينـات في الغذاء
ـــو األورام ــــاء ألنــــهــــا تــــزيــــد  وا
ــدفــوعــة بــهــرمــون الــســرطــانــيــة ا
ـكن ان تعـيق مفـعول استـروج و
عـقاقـيـر مضـادة لـهـذا الهـرمـون مثل

ليتروزول. 
الى ذلك الـــبــيض أحــد أهم األغــذيــة
الـتي عـرفـهـا اإلنـسـان لـكن كـثـيـرين
يـعــتـقـدون أن فــائـدة الـبــيض تـكـمن
فـقط في صفـاره وهـذا بـالطـبع غـير

صحيح. 
فالبياض اجلزء الشفاف من البيض
يـحـوي مـنــافع غـذائـيـة كـثـيـرة كـمـا
ــانــيـة نــشــرت مــجــلــة الـتــغــذيــة األ
نــيـوتــرشن ويـتــمـيـز بــأنه فـقــيـر في
الدهون لـذا فهو فـقير في الـسعرات
ـتازا ا يـجـعـله غـذاء  احلـراريـة 
لـــلــحــفـــاظ عــلى الـــوزن أو إلدخــاله
ضمن البرنامج الغذائي الذي يهدف

إلى تخسيس الوزن.
ويـحــوي الـبـيـاض مـوادّ بــروتـيـنـيـة
مـــــخــــتـــــلـــــفــــة هـي: األلــــبـــــومــــ
والــكـونــالـبــومـ واألفــومـيــوسـ

. والــلـــيـــزو واألفـــوجــلـــوبـــيـــلــ
وتـصــنف هـذه الـبــروتـيـنــات بـأنـهـا
عـــالـــيـــة اجلـــودة ألنـــهـــا تـــضم كل
األحمـاض األميـنـية األسـاسيـة التي
يـحتـاج إلـيـها اجلـسم وال يـسـتـطيع

تصنيعها.
وتـعـدّ الـبـروتـيـنـات ضـروريـة لـبـناء
الــعــضالت واألنــســجــة اخملــتــلــفــة.
وتـوجـد في بــيـاض الـبـيض مـعـادن
مــــهـــــمــــة عـــــلى رأســــهـــــا مــــعــــدن
شهور بأنه يسهم في البوتاسيوم ا

اخـتـبــارهـا مـعـمـلــيـا في الـعـمل مع
ـــوجـــودة ــــضـــادات احلـــيـــويـــة ا ا
لـتـكـوين مــركب طـبي جـديـد يـقـضي

على مرض السل.
مـن جــــهـــــة اخــــرى حــــذرت دراســــة
جــــديـــــدة مـن ان فــــول الـــــصـــــويــــا
واحلبـوب والـعـدس حتوي مـركـبات
شـبيـهـة بهـرمـون استـروجـ تؤدي
مفعوال مضاداً لعالج نوع شائع من
سرطان الثدي يحفزه هذا الهرمون.
ومن أشـد الــعالجـات فـاعــلـيـة لـهـذه
الـســرطـانـات اســتـخـدام خــلـطـة من
الــعـالج الــهـــرمـــوني والـــعــقـــاقـــيــر
ضـادة لهـرمون اسـتروجـ توقف ا
ــو اخلـاليــا الــســرطــانــيــة وبــذلك
مــضــاعـفــة فــتـرة بــقــاء الـكــثــيـر من

النساء على قيد احلياة.
ولكن الدراسة اجلديدة التي أجرتها
جـامـعـة سـكـريـبس في كـالـيـفـورنـيـا
وجدت ان النـساء اللـواتي يخضعن
لــــهـــذا الـــعـالج اخملـــتـــلـط يـــجب ان
ـركـبات يـتجـنـ األغـذية الـغـنـية بـا
الــتي حتــاكي هــرمــون اســتــروجـ

كن ان تبطل مفعول العالج. ألنها 
ـركـبـات غيـر قـابـلـة لـلـتـحلل وهـذه ا
احليوي وبالتالي تُخزن في اخلاليا

الدهنية.
واكــتــشف الــبــاحــثــون في جــامــعـة
ركـبات الشبيهة سكريبس ان هذه ا
بــهـرمـون اســتـروجــ تـبــطل بـقـوة
ـضــاد لــســرطـان مــفــعــول الـعـالج ا
الــــــــثــــــــدي بــــــــخــــــــلــــــــيـط من دواء
بالبوسيسليب ودواء ليتروزول. 

ضــــــبـط ضــــــغـط الــــــدم. ومــــــعــــــدن
الــســيــلــيــنــيــوم الــذي يُــعــد من أهم
نع أكسدة مضادات األكسدة فهو 
ــنــاعـة الــدهــون ويــحــمي جــهــاز ا
ويـــــقي مـن أنـــــواع مـــــعـــــيـــــنـــــة من

السرطان.
غنـيسـيوم الـذي يسهم في ومعـدن ا
نقل الرسـائل العصـبية وفي تـنظيم
حـرارة اجلــسم وفي إنـتــاج الـطـاقـة
والتخـلص من السـموم وفي خفض
احــتـمــال اإلصـابـة بــأمـراض الــقـلب

ــفــاجئ خــوفــا مـن أن هــذا الــتــطــور ا
الواضح قد يشكل حتـديا أمام نظريته

للتطور.
ـشارك وتسـاءل سـيمـونـ والبـاحث ا
من جامعة ييل آدم رودي عما إذا كان
ــادة الـــوراثــيــة لـــلــنــبــات أو حـــجم ا

اجلينوم قد يكون مهما.
وشرع علماء األحياء بتحليل البيانات
الـتي حتـتـفـظ بـهـا احلـدائق الـنـبـاتـيـة
ادة الوراثية لكية كيو على حجم ا ا
ا في ذلك الـنبـاتات ئـات النـباتـات 
ـزهـرة وعـاريـات الـبـذور (مـجـمـوعـة ا
مـن الـــــنـــــبـــــاتـــــات والـــــتي تـــــشـــــمل
الــصـنــوبـريــات وفـصــيـلــة اجلـيــنـكـو)

والسرخسيات.
بــعـد ذلك قــارن عــلـمــاء األحـيــاء حـجم
اجليـنـوم مع اخلصـائص الـتشـريحـية

سام على األوراق. مثل وفرة ا
وقالوا إن ذلك قدم "دليال قويا" على أن
ـزهرة في جنـاح وانـتشـار الـنـبـاتـات ا
جميع أنحاء العالم يعود إلى "تقليص
ـــادة الـــوراثـــيـــة". فـــمن خالل حـــجم ا
وجودة ادة الوراثية ا تقلص حجم ا
ـكن لــلـنـبـاتـات داخل نـواة اخلــلـيـة 

بناء خاليا أصغر.
وهذا بـدوره يسمح بـزيادة امـتصاص
ثــاني أكـــســيـــد الـــكــربـــون وتــشـــكــيل
الكربـون من عمـلية الـتمثـيل الضوئي
وهي الــــعـــــمــــلــــيـــــة الــــتي
تــسـتــخــدم بـهــا الــنـبــاتـات
الـطاقـة الـضـوئيـة لـتـحويل
اء ثاني أكسيد الكربون وا
. إلى اجللوكوز واألكسج
ـكن لـكـاسـيـات الـبذور أن
ــــزيـــد من األوردة جتــــمع ا
ـا ــسـام في أوراقــهــا  وا
يزيد من إنتاجيتها. ويقول
الباحثـون إن تقليص حجم
ـادة الـوراثــيـة حـدث فـقط ا
في كـاسـيـات الـبـذور وكان
هذا "شرطا مسبقا ضروريا
الرتـــفــاع مـــعــدالت الـــنــمــو
الـــســـريع بـــ الــنـــبـــاتــات

البرية".
ويــضـــيف الــبـــاحــثــون "أن
ـزهـرة هي أهم الـنـبــاتـات ا
مجمـوعة من النـباتات على
األرض واآلن نــحن نــعـرف
ـاذا كـانت نــاجـحـة أخـيــرا 

جدا".
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حــذرت الـلـجـنـة األمـيــركـيـة لـسالمـة
ــعـروفـة ــنـتــجـات االسـتــهالكـيـة ا ا
اخـتصـارا بـاسم (كـبسـك) واللـجـنة
األسـتـراليـة لـلـمـنافـسـة من اخملـاطر
ــنـظـفـات الـعـالـيــة الـتي تـشــكـلـهـا ا
ـركـزة بـدرجة عـالـيـة مثل الـسـامة ا
عـــبـــوات الـــغـــســـيـل الـــســـائـــلــة أو

الكبسوالت.
وذكـــر تــقـــريـــر نــشـــرته صـــحــيـــفــة
اإلنـدبـندنـت البـريـطـانيـة أن تـقـارير
ـــتـــحــدة احلـــوادث في الـــواليـــات ا
وأســتــرالــيــا دفـعـت وكـاالت سـالمـة
ــنـــتــجـــات إلى حتــذيـــر اآلبــاء من ا

تــنــاول األطــفــال عـبــوات الــغــســيل
الــســائــلــة أو الـكــبــســوالت والــتي
حتــــوي مـــواد كـــيـــمـــيــــائـــيـــة مـــثل
اإليثانول والبوليـمرات وبيروكسيد
الهيـدروج والتي تـسبب أمراضا
ـفـرط مـثل فـقـدان الـوعي والـقيء ا
والسـعـال وتورم احلـلق وصعـوبة
ـا تـؤدي ـعـدة ور الـتـنـفس وآالم ا
ــوت كـمـا يـؤدي اتــصـال تـلك إلى ا
ـنـظـفـات بـالـعـ إلى تـهـيج شـديد ا

وفقدان مؤقت للرؤية.
وتــقـول جلـنـة كـبــسك األمـيـركـيـة إن
اإلنــســـان إذا ابـــتــلـع من مـــثل هــذه
ـنــظـفـات عن طــريق اخلـطـأ يـجب ا

ـاء أو احلـليـب بكـمـية عـليـه شرب ا
وافـــــــرة ثم الـــــــذهــــــاب فـــــــورا إلى
ـستـشفى لـلسـيـطرة عـلى السـموم ا
ــنـظـفـات أدت مـشــيـرة إلى أن تـلك ا
إلى وفـاة  10أشــخــاص عــلى األقل

طفالن و8 من كبار السن.
وأوصـت كــبـــسك اآلبـــاء واألمـــهــات
الـــــذين لـــــديــــهـم أطــــفـــــال دون سن
ـنظـفـات العـادية الـسادسـة بشـراء ا
بـــدال مـن تـــلـك الـــتي حتــــوي مـــواد
كـيمـيـائيـة تـسبب أضـرارا جـسيـمة
وعــدم اتـبـاع دعــايـة مـواد الــنـظـافـة
التي حتـوي مواد كـيمـيائـية والتي
تــبــثــهــا مــواقع اإلنــتـرنـت ووسـائل

." ستوى اخلدمة للمواطن
وقــدم الـفــريق الــفـني والــهــنـدسي في
شـــركــــة زين الـــعـــراق مـــؤشـــرات اداء
ـنـاطق وتـأثـير الـشـبـكـة في مـخـتـلف ا
الـتحـديـثات والـتـطـويرات الـتي نـفذت
ـاضـيـة وحـجم اسـتـثـمار في الـفـتـرة ا
الـشركـة في اعـادة البـنى الـتحـتـية في
ـنــاطق احملـررة وخــريـطــة اسـتـهالك ا
الـبـيـانـات خلـدمـات اجلـيل الـثـالث في
ـنــاطق حـيث أكــد الـرئـيس مـخــتـلف ا
الـتنـفـيـذي لشـركـة زين الـعراق الـسـيد
عـــلي الـــزاهــد خـالل االجــتـــمـــاع عــلى
اهميـة  دور الهـيئة بـقولة" نـحن نعمل
ــشــاركــة مع وفـق مــبــدأ الــشــراكـــة وا
اجلــمـــيع ابـــتــداءا مـن مــشـــتـــركــيـــنــا
ووصـــوال الـى الــــهـــيــــئــــة وادارتــــهـــا
التـنفـيذية والـتي نقـدم لهـا الشـكرعلى

ـثمـر بحـضور مهـنـيتـها واجـتمـاعـنا ا
شــركـات ســانـدة وداعــمــة دولـيــة مـثل
اريـــكــســون ونــوكــيــا دلـــيل عــلى تــلك
ـشـاركـة والـتي نـطـمح ان الـشـراكـة وا
تـسـتـمــر بـأجتـاهـهـا الـصـحـيح خـدمـة
ــشـتــركـيـنــا ومن اجل تــطـويــر قـطـاع

االتصاالت في العراق".
هـــذا وقــد قـــدمت زين الـــعــراق جــدوال
زمـنــيـا يـوضح تــطـويـر اخلــدمـة الـتي
تـعـاني من بـعض الـتـحـديـات واعلـنت
الشركة وبـتأكيد من الـشركات اجملهزة
بان جـمـيع الفـرق ستـقـدم ما بـوسعـها
حلل جــمــيع تــلك الــتــحــديـات وضــمن
االطــــار الــــزمــــنـي احملــــدد لالرتــــقــــاء
ـســتـوى اخلـدمـات وتــقـد احلـلـول
ـبـتـكـرة لــلـمـشـتـركـ الــتـكـنـلـوجـيــة ا

كأفراد كانوا ام مؤسسات.
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واألزمـــات الــــدمـــاغــــيـــة. ويــــحـــوي
الــــبـــــيــــاض كـــــذلك فــــيـــــتــــامــــ )
(B7الضروري إلجناز العمليات

ـتعـلـقـة بـالـسـكـريات االسـتـقالبـيـة ا
والدهـنيـات كـما أنه يـلعب دورا في
ضــبـط مــســتــوى الــســكــر في الــدم
ويـخـفض مـسـتـوى الـكـولـيـسـترول
ويحسن من صـحة الشعـر والبشرة
ويــعـــمل عـــلى حــمـــايـــة األنــســـجــة
الـعـضـلـيـة اخملـتـلـفـة وعـلى إصالح

كن أن تلحق بها. األضرار التي 

االتـــصــــال االجـــتـــمـــاعـــيـــة نـــظـــرا
خلطورتها على اإلنسان.

ـنع التـعـرض للـمواد الـكـيمـيائـية و
يوصي اخلـبراء بـان ال تدع األطـفال
يـــتـــعـــامـــلـــون مع مـــواد الـــغــســـيل
واحـــتــفظ بـــعـــبــوات الـــغــســـيل في
عـبواتـها األصـليـة وتـأكد من جـفاف
يــديك قـبل اسـتــخـدام الـعــلـبـة. وفي
ــواد حـــالــة ابــتالع شـيء من تــلك ا
اء يوصون بشرب كمـية كبيرة من ا
أو احلـــلـــيب واتـــصل عـــلـى الـــفــور
بـاجلــهــة الــصـحــيــة وإذا تــعـرضت
ـاء لـ15 الـعــ لــهــا  اغــسـلــهــا بــا

دقيقة.

wÐœ  …UM

00: 09 ارض جو

00: 10 ذا انسايدر بالعربي

00: 11 افالم وثائقية

00: 12 ستايل

00: 14 نشرة االخبار 

14:30 تداول

00: 15 نص يوم

00: 16 ذا انسايدر بالعربي

30: 17 قلبي معك

19:30 اخبار االمارات

00: 20 السلطانة قسم

00: 21 االخبار

1  wÝ wÐ Â«  …UM

00: 09 حالوة الدنيا
00: 10 علمني كيف احبك
00: 11 صباح اخلير ياعرب

00: 13 انت وطني
نوع الوقوف  14 :30
00: 15 الكبريت االحمر
00: 16 علمني كيف احبك
00: 17 حالوة الدنيا
نوع الوقوف  18 :00
00: 19 انت وطني

00: 20  ترند السعودية
00: 21 اخبار ام بي سي
00: 23 الكبريت االحمر
العب 00: 24 صدى ا
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انطالقـا من الـرؤية االسـتراتـيجـية في
تـقـد افضـل اخلدمـات لـلـمـواطـن و
جتــاوز الــتــحـديــات أجــتـمــعت هــيــئـة
االعالم واالتصـاالت متـمثـلة بـرئيـسها
التنـفيـذي الدكتـور علي اخلـويلدي مع
االدارة الـتنـفـيذيـة لـشركـة زين الـعراق
يوم الثالثاء  16كانون الثاني في مقر

الهيئة في بغداد.
ــشــاريع الــتي وقــدمت زيـن الــعــراق ا
ـاضي ضـمن تطـوير نفـذت في الـعام ا
الـشبـكـة واعـادة بنـاء الـبـنى الـتحـتـية
ـنـاطق في الـعـراق هذا في مـخـتـلف ا
ـثـلـ من شـركـة وحـضـر االجـتـمـاع 
اريـكـسـون الــسـويـديـة وشـركـة نـوكـيـا
والـتي قـدمت مـؤشـرات ومـعـايـير اداء
شــبــكه زين الــعــراق و مـقــارنــتــهـا مع
ـعـايـيـر الـدولـيـة والـتي تـطـبـقهـا في ا

دول العالم.
ونـقل بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس عن
اخلويلدي تأكيده خالل االجتماع على
ــشــتــرك الــعــراقي أهــمــيــة حــصــول ا
خـدمـات اتـصـاالت تـنـاسب طـمـوحـاته
نطقة والعالم وتطلعاته اسوة بـدول ا
بقـوله" دورنا الـرقابي والـتنظـيمي في
هيئـة االعالم واالتصاالت يـحتم علـينا
مـتــابـعـة االداء واالطالع عــلى اخلـطط
التي تـنفـذها الـشركـات ونتـابع ادائها
واطن بشكل مـستمـر ونتشـارك مع ا
سـتهلك التي من خالل برامج صوت ا
تتيح للـجميع من تسـجيل مالحظاتهم
لـيـتـسـنى لـنا مـنـاقـشـتـهـا مع اجلـهات
ــعــنــيــة لــتـقــد احلــلــول واالرتــقـاء ا
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ـسـتــشـفى حــذّرت دراسـة أجـريـت 
لــيـســتـر الـبــريـطـانــيـة من أن إغالق
الـــــفم وســـــد األنف فـي مــــحـــــاولــــة
الحــتـواء الــعـطس قــد يـعــود بـآثـار
صــحـيــة خــطــرة عــلـى األشــخـاص

أبرزها إحداث ثقب في البلعوم.
وجـاء التـحـذير بـعـد جتربـة تـعرض
لـهـا رجل بـريـطـاني يـتـمـتـع بـصـحة
جـيدة لـكـنه حـاول احتـواء الـعطس
ـا بـإغـالق فـمه واإلمـســاك بـأنـفه 

أدى إلى تـهـتـك حـلـقه وهـو مـا أدى
ـستـشفى إلى قـضائه أسـبوعـا في ا
للعالج. ووجد الرجل الذي لم يذكر
اســمه ويـبــلغ من الــعـمـر  34عـامـا
نفسه غير قادر على األكل أو الكالم
بعدما حـاول منع العطس خالل سد
أنـــفه. وذكـــرت الـــدراســة أن »تــلك
احلركة تـسبـبت في إحداث ثقب في
بلعـومه وهو جزء من احلـلق يقوم
بـــدور مــــزدوج في إدخــــال الـــغـــذاء

وتمرير الهواء.«
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البصل او الكراث الفارسي

البس كبسوالت منظفات ا


