
…uIÐ ÊËdB²M¹ 5ÞUOA «

UM u½
هــذا تــمــام مــا حــصل في بالدي ومــا زال مــتــواصالً
وبــنــجــاح ســـاحق ونــحن عـــلى بــاب انــفــنـــاء الــســنــة
اخلامـسـة عـشرة من عـمـر الـغزو األمـريـكي الـوحشي
الـهمـجي  فال يكـاد يخـرج الفـرد العـراقي األعزل من
أهم مــكــونـات رأسـه الــفـكــريــة من دوخــة  حــتى يــتم
ـعامل ادخـاله الى مسـتـنـقع بلـبـلـة جديـدة مـصـنوعـة 
الـعــنـايـة الــدعـائــيـة الـفــائـقـة  ولـن تـكـون آخــرهـا تـلك
ستعجل والتي البلتيقـة الفائضة التي فجّرهـا عباس ا
عرفت بواقـعة الكساء الـتي جاء عليـها عبوسي وصار
بـسببـها جنـماً فاقت جنـوميـته كواكب هـوليود وبـوليود
ـجلس ـسـمـومـة  والـقاهـرة وبـيـروت وأفـعى أمـريـكا ا

األمن نيكي هايلي . 
الـدعـايـات والــشـائـعـات األلـكـتـرونـيـة كـلـهـا تـذهب الى
ــشــاكل والــوقــائع اخملــزيـة  تــأجــيل اجلــوهــري من ا
ــســائل الــشــكــلــيــة الــتي جتــعل وحتــويــله الـى بــاب ا
احلـرامـية والـقتـلة واخلـائـن خـارج أقفـاص العـدالة 
وتـــأخــذ الــرعـــيــة الى عـــراك ونــطــاح حـــول الــثــانــوي
ــشـهـد اخلـراب والــهـامـشي الــذي ال كـبـيــر صـلـة له 
الـشامل الـذي يعـيشه الـعراق مع تـكرار رسـوخ اسمه
فـوق تــاج قـائــمـة أفــسـد الــبـلــدان الـقـــائـمــة عـلى وجه

الكون. 
مـع انحـسـار عـنوان داعـش واخواتـهـا الـذي جـنى منه
أهل احلكم فـوائـد عظـيـمة جلـهـة بـقائـهم عـلى كراسي
الــدسم والـنــهب  ظـهـر عــنـوان فــضـفـاض جــديـد هـو
عبـارة عن شعار محـاربة الفـساد الذي وصـفته الدولة
ــرور االيـام بـأنه ال يــقل خــطـرا عن خــطـر داعش  و
بـدأت بورصة الـشعـار الذكي احلـيال هـذا باالنـحسار
واخلــديـــعــة  ومـن اجل رمي الـــتــراب عـــلى الــعـــيــون
ـسـتـسـلـمـة لـقـدرهـا مـثل كـائـنات والـوجـوه والـعـقـول ا
وظف سلخ  قـاموا بتسـليط الضوء والـقانون على ا ا
رتشي الصغير  وأنتجوا تمثيليات هدفها احلرامي ا
تـغـطـية الـوزيـر والـنائب والـرئـيس واحملـافظ وهؤالء هم
احلـراميـة الـكـبـار أو ما يـسـمى حـيـتان الـفـسـاد الذي
صار ثقافـة شعبية غـير مخجلـة حاله من حال اخليانة
ـتـرديات زاد الـنـطـائح وا والـعمـالـة والـبـيع والـشـراء 

وما ترك الغزاة .
ثـمة طـقـطوقـة جديـدة اخرى تـؤديهـا قوائم االنـتخـابات
وهي ترشـيح اسـماء ادبـيـة وفـنيـة وريـاضيـة واعالمـية
ضــمن قــوائـمــهم  وهــؤالء سـيــكــون دورهم كـفــرشـاة
تــنــظف وجــوه الــقــبـحــاء بـــــــعــد أن تــشــبع بــطـونــهم
وجــيــوبـهم طــعـامــاً ودوالرات وســفـرات ومــهـرجــانـات
ودروع ابــداع وجــوائـــز وشــهــادات
شرف مـؤثثـة بكل شيء لـكن ليس
ــعــنى شــرف احلــرف واالبــداع

واآلدمية .
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بـــأنـــاقـــتــهـــا وذوقـــهـــا الـــرفـــيع
وصوتها الـشجي أحيت مؤخرا
ة الصقلي غربية  كـر الفنانـة ا
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سهـرة على خشـبة قـصر الـفنون
اجلـمـيـلــة بـبـروكـسـيل وذلك في
إطار مـهـرجان فـعالـيات »موسم
ســيــتــيــز «الــذي يــحــتــفي هــذه
ـديـنـة الـدار الـبـيـضاء; الـسـنـة 
حـيث رافـقتـهـا في هـذه الـسـهرة

مــجـمــوعــة عـازف الــنـاي رشــيـد
زروال حــيث اســتــمـتـع خاللــهـا
جـمـهـور عـشـاق الـطـرب الـعـربي
األصــــيل بــــهــــذه الــــلــــحــــظــــات

االستثنائية.
ـة ـرمــوقـة كـر وأدت الـفــنـانـة ا

ــــــســــــار خالل هـــــــذا احلــــــفـل ا
ــة الــصــقــلي ـــوســيــقي لــكـــر ا
ــــوســـيـــقى والـــذي يـــتـــجـــاوز ا

وحــمــاســـة كــمــا صــفق لــهــا في
خـتـام احلـفـل بـحـرارة مـنـقـطـعـة
النـظـير . كـما اكـتـشف اجلمـهور

الــــــــــصــــــــــقــــــــــلـي
مقـطوعـات غنـائية
لــعـمــالــقـة الــطـرب

الـعـربي وعـلى رأسـهم اسـمـهان
وأم كـــلــثـــوم وتـــفـــاعـل مـــعـــهــا
ـحـبـة اجلـهــمـور مع أغــانـيـهــا 

الــعـــربــيــة األصــيــلــة
حـــــــيـث  تـــــــقـــــــد
مـجـموعـة من األغـاني
ــــوســـــيــــقى تــــســـــتــــلـــــهم مـن ا
الكالسيكية ومن الشعر الروحي

البن الرومي.
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كـتب الـي مـواطن عـراقي من أربـيل يـقـول انه واسـرته
صـدموا الـيوم بـقراراحلـكومـة العـراقيـة تمـديد احلـظر
اجلوي على مـطارَي أربيل والسـليمانـية ثالثة أشهر 
وعلمت من رسالـة فرهاد عبـداجمليد انّ مراسيم زواج
شــــــقــيــقـه فــريــد انــقــلــبت رأســاً عــلى عــقب بــســبب
اسـتـمرار غـلق مـطار أربـيل  حـيث كانـوا قـد خطـطوا
الحتـفالـيـة في استـقبـال عـروسة شـقيـقه الـساكـنة في
طـار وتنـتهي في بـيتـهم في أطراف فـييـنا  تـبدأ مـن ا

اربيل . 
وقال فرهاد في رسالته : احلـكومة  ليس عندها قلب

 حتى فرحة العمر الزم تمر من الكمارك.
فرهاد ومالي الكرد العراقـي سيظلون يدفعون ثمن
الــلـعـبــة االنـتــخـابــيـة الــتي ال يـأتـي اخلـيـر مــنـهــا قـبل
االنتخابات بحـجة احلرص على عدم فقدان االصوات
بسـبب أي قـرار يسـتـغل سـياسـيـاً  كمـا انّ اخلـير ال
يأتي في قـضـيـة مطـارات كـردستـان بـعـد االنتـخـابات
ألنّ ماكان سلعة انتخابية قبل االقتراع سيكون سلعة
أثــمن بــعــد اعالن الـنــتــائج والــدخـول في مــســاومـات

أخرى .
ـعنى احلـكـومـات حيـوان عـمالق أسـطوري الـشـكل وا
ــئـات وأذرع خـشـنـة واألداء له أرجل مـرعــبـة تـعـد بـا
كـلمـا احـصيـتـها تـخـطيء في عـدها لـكـثرتـهـا وتلـونـها
وتموجـها ولهـا ألف لسان مـصقول وألف مرقط وألف
مـثـقـوب وألـف رنّـان وألف مـائع وألـف مـعـسـول وألف
مـــلــتـــو وألف ثـــاقب وألـف مــبـــروم وألف يـــقـــدح نــاراً
وشــراراً ودمــاً  وهـذا احلــيــوان االســطــوري يـدوس
ـتـنـاثـرة الـتي لـيس لـهـا سـنـد عـلى االحالم الـفـرديــة ا
حزبي أو عشائري أو طائفي أو مالي وفرهاد وزواج
ـنــــــــتـظـرة وتـصــديق وعـود فـتح شــقـيـقه والــفـرحـة ا
ــطـــار نــهـــايــة شـــبــاط هم ضـــحــايـــا  ذلك الـــكــائن ا

االسطوري . 
ـــكــاسب ـــنــاســـبــة لـــذلك الـــكــائـن قــلب نـــابض  بــا
السياسي من ذوي السلطة والفاسدين الذين ال أحد
يـقـوى عـلى تـسمـيـتـهم  كـمـا إنّ لـذلك الـكـائن عـضواً

آخر مزودج الفاعلية واألداء لكنه عقيم .

Ã«e*« ‰ÒbF¹Ë  U½u —uN « qKš `KB¹ ÊUC²Šù«

 ÊU e « ≠ f¹—UÐ

عـلى غرار مـفاجـأتـها في الـعام
ـاضي حـيـنـمـا أعـادت شـركة ا
»إتش إم دي «الـفـنلـنـديـة طرح
هـاتف نـوكــيـا الـشــهـيـر  3310
من جديد أعلنت الشركة خالل
ي لـألجـــهــزة ــؤتـــمـــر الـــعـــا ا
احملــمــولــة عن عــودة نــســخـة
جديدة من هـاتف  نوكيا 8110

الشهير.
وكـشــفت الـشـركــة الـفـنــلـنـديـة
أمـس عن الــهــاتف الــذي كــان
وزة) يعرف شعبيا بـ (هاتف ا
ـــؤتـــمـــر وذلـك عـــلى هـــامـش ا
ي لألجــهـــزة احملــمــولــة الــعـــا
(MWC 2018) الـذي يـعـقد في
برشـلونـة بإسـبانـيا في الـفترة
ب 26 فــبـرايــر اجلـاري إلى 1

قبل. مارس ا
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حلـبوب الـلـقاح خـارج غـرفـة النـوم. وإذا لم تـفلح
ـتاعب كل هـذه التـدابيـر في الـتخـفيـف من حدة ا
يجب وقتهـا استشارة طـبيب أنف وأذن وحنجرة.
يـقـوم الـبـعض بـإزالـة شـمع األذن من جـهـة أخـرى
ـقزز بـواسطـة األعـواد القـطـنيـة بـسبب مـظـهره ا

فما مدى صحة ذلك?
ولـإلجــابــة عن هـــذا الــســؤال قــال طـــبــيب األنف
واألذن واحلنـجـرة شتـيـفن كنـوبـكه إن شمع األذن
يـتـمـتـع بـأهـمـيـة كـبـيـرة حـيث إنه يـحـمي الـقـنـاة
الــسـمـعـيــة ويـطـرد األجـسـام الــغـريـبـة مــتـنـاهـيـة

الصغر التي تدخل األذن.
وأضـاف أنه ال يــجـوز إزالـة شــمع األذن بـواسـطـة
األعــواد الـقــطـنــيـة ألن هــذه تـضــغط الــشـمع إلى
أعــمــاق األذن مـا قــد يــضــغط بـدوره عــلى طــبــلـة
األذن ومن ثم ال تُصـدر الطبـلة ذبـذبات عـلى نحو

سليم.
ـاني بـإزالة الـشمع وبدل ذلك يـنـصح الطـبيب األ
ــتــراكـم عــلى صــيــوان األذن بــعــد االســتــحــمـام ا
بـواسـطـة مـنـشـفـة الفـتـاً إلى أن احلـالـة الـوحـيدة
التي تستلزم إزالة الـشمع هي تسببه في انسداد

األذن ويجب وقتها إزالته على يد الطبيب. 
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جــديــدة أعـدتــهــا جــامـعــة كــالــيـفــورنــيـا أن
السمنة أو اكتساب الوزن معدية كاإلنفلونزا
ـعـدية األخـرى وفـقاً وسـمـية ا واألمـراض ا

ا نشرته مجلة news week األمريكية.
وقـــالت اجملــــلـــة: إن دراســـة أجــــريت خالل
2007  أثـبـتت أن هـناك احـتـمـاالً بـنـسـبة 57
ـجـرد مرافـقتك ئـة في أن تـصبح بـديـناً  بـا
لـصـديق أو فـرد من الـعــائـلـة يـكـون مـصـابـاً

بالبدانة.
ط ويـعود ذلك إلـى أن االرتبـاط الوثـيق ب 
احلـياة والـصداقـات وبـ عاداتـنا الـغذائـية
غـالبـاً مـا يؤثـر عـلى وزنـنا وصـحـتنـا بـشكل

عام.
وبـــحــسب الـــدراســة قــد يـــؤثــر الـــعــيش في
ارس فيه الكثير من األشخاص مـجتمع ال 
الـــريـــاضــة بـــاإلضـــافــة إلـى اســتـــهالكـــهم
ـتـواصل لـلوجـبـات الـسـريـعـة عـلى سـلوك ا
األفـــراد وقـــد تـــوصل الـــبـــاحـــثـــون إلى أن
الــسـمــنــة تـنــتـقل بــفــعل الـقــرب واالحـتــكـاك

تواصل. ا
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تــلـعب الـهــرمـونـات دوراً هـامـاً
في حتـسـ احلـالـة الـنـفـسـيـة
مـثل هـرمـون األوكـسـيـتـوسـ

وهو هرمون يفرزه اجلسم عند
ــكن أن االحــتــضـــان والــذي 
ـسـاهــمـة في يــلـعب دوراً فـي ا
حتسـ العالج الـنفـسي حتى
أن الــبــعض أطــلـق عــلــيه اسم

هرمون احلب.
يـــقــول الــبــروفــيـــســور ريــنــيه
ــــســــتــــشــــفى ــــان مـن ا هــــور

اجلامعي في بون: 
كن لهرمون األوكـسيتوس )
أن يـــــــــخـــــــــفـف مـن أعــــــــراض
األمـراض الـعــقـلـيـة اخملــتـلـفـة
ــكن أن يـــســاعــد وبـــالــتــالـي 
ـــرضـى الـــذين يـــعـــانـــون من ا
اضــــطــــرابــــات الــــتــــوحـــد أو
اضــطـراب الـشـخـصـيـة احلـدي

أو اضطراب القلق).
كـمـا تـبـيّن أن األوكـسـيـتـوسـ
يـلــعب دوراً هـامـاً في الـسـلـوك
االجـــتــمـــاعي واجلـــنـــسي مــا
يـساعـد األمـهات عـلى االرتـباط

ثال. بأطفالهن على سبيل ا
ويـقلل هـذا الهـرمون أيـضاً من

الشعور بالقلق.
وحسب موقع (هايلبراكسيس)
ــاني فــإن مـرض اضــرابـات األ
الـــــقـــــــــــــلـق هـــــو من أكـــــثـــــر
األمراض النـفسيـة انتشاراً في

أوروبا.
ووفق دراسـات علـمـية سـابـقة
فـإن هــرمـون األوكــسـيــتـوسـ
ــــكن أن يـــقـــلـل من الـــتـــوتـــر
االجــتـمـاعي ويـزيــد من الـثـقـة

هارات االجتماعية. وا
ويـدرس الــبـاحـثـون من جـمـيع
أنــحـاء الــعـالـم حـالــيـاً كــيـفــيـة
تـأثـيـرهـرمون األوكـسـيـتـوس
عـــلـى األمـــراض الــــنـــفــــســـيـــة

ناسبة منه. واجلرعة ا
ويـقـول الـبـروفـيـسـور الـدكـتور
ـــان: (جــــــســـد اإلنــســان هــور
ينـتج الهـرمون بـشكل طـبيعي
ـكن اسـتخـدام الـهـرمون لـكن 
عـــلـى شــــــــكل بــــخـــاخ لألنف
خ ويـسـتـقـر هـكــذا يـصل إلى ا

هناك).
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تـبـدأ حـبـوب الـلـقـاح في االنـتـشـار في الـهـواء ما
ـرضى حـسـاسـيـة األنف ـثل كـابـوســاً مـزعـجـاً 
ــريض بـسـيالن األنف وانـسـداده حـيث يـصـاب ا
إضـافة إلى االحـمـرار والعـطس واحلـكة والـعـيون
ـواجــهـة هـذه . و الــدامـعـة وتــورم حـول الــعـيـنــ
ـــانـــيــة األعـــراض تـــنـــصـح مـــجـــلــة »تــست «األ
بـاسـتـعـمـال غـسـول لألنف يـحـتـوي عـلى مـحـلـول
ملحي بنسبة  %0.9يومياً والذي يعمل على طرد

مسببات احلساسية من األنف.
ـنـزل بـشـكل أكـثـر من ـهم أيـضــاً تـنـظـيف ا ومن ا
ـكـنـسة الـكـهـربـائـيـة ومسح ـعـتـاد بـاستـعـمـال ا ا

تراكم عليها. األسطح إلزالة الغبار ا
كـما أن تـركيـب شبـكة احلـمـاية من حـبـوب اللـقاح
عـــلى الـــنــوافـــذ يـــحـــول دون دخــول مـــســـبـــبــات
نزل. وفي حـال االنتشار الشديد احلساسية إلى ا
حلـبـوب الــلـقـاح في الـهــواء فـمن األفـضل جتـنب
ــســتـطــاع مع مــراعـاة ــنـزل قــدر ا اخلــروج من ا
غسل الشعر جيداً مساءً لتجنب اصطحاب حبوب

اللقاح إلى الفراش.
البس التي تـعرضت وللـسبب ذاته يـجب خـلع ا

وال يــزال هــاتف نــوكــيــا 8110
ـــزايـــاه اجلـــديــــد يـــحـــتــــفظ 
ة كـهاتف تـقلـيدي ولكن القـد
 تزويـده بتكـنولوجـيا اجليل
ـــــــكن الـــــــرابع (G4) حـــــــتى 
اســتــخــدامه لــنــشــر اإلنـتــرنت

للهواتف الذكية األخرى.
وعــرف الــهــاتـف عــنــد طــرحه
ألول مـــرة عـــام 1996بـ(هـــاتف
ــائل ــوزة) بــســبب شــكــله ا ا
ولـــقي شـــهـــرة واســـعـــة بـــعــد
اســـــــتــــــخـــــــدامـه في فـــــــيـــــــلم
(مـــاتــريـــكس) عــام 1999 كــمــا

القى رواجا استثنائيا.
وسـبق لـلـشـركـة الفـنـلـنـدية أن
أعــادت طــرح الــهــاتف نــوكــيــا
3310 الـــذي عـــرف بــــصالبـــته
الـكــبـيـرة ومــقـاومـة بــطـاريـته
وتــــــراهن (إتـش إم دي) عــــــلى

n½_« WOÝUÒ Š XÒKŠË lOÐd « q³ √ ستخدم إلى حن عدد من ا
ـة. ويـرتـقب أن األجـهـزة الـقـد

يــعــمل الــهــاتف نــوكــيــا 8110
بــنــظـام يــســمـى (كـاي أو إس)
وتـتــعــاون الــشـركــة مع كل من
غـوغل وفيـسبـوك ألجل تعـزيز

اجلهاز بالتطبيقات.
ويـــنــتــظـــر أن يــكـــون الــهــاتف
مــتـاحــا في األســواق بـدءًا من
ـقـبـل وسـيـكـون شـهـر مــايـو ا
سعره مناسبا إذ لن
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دوالرا.


