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ـبكـرة يبـكي الطـفل النه يريـد شيـئا مـا وعند منـذ الطفـولة ا
حصوله علـيه يسكت وكأنه حـقق شيئا مـا وعند اول صباه
واثـناء لـعـبه مع اقـرانه يـحب ان يـتـفـوق في كل شيء يـحب
ـرحـلة الـثـانـوية من الثـنـاء وعـندمـا يـصـبح شـابا وهـو في ا
الدراسـة يـعـرف جـيدا بـأن الـسـنـة االخيـرة مـنـهـا هي التي
حتـدد مـسـتــقـبـله لــذلك يـقـولـون ان احــلى فـرحـة يــعـيـشـهـا
االنــســان في مـــراحل حــيــاتـه اخملــتــلــفــة فـــرحــة الــنــجــاح
ـغموسة باالرهـاق والسهر والتعب الدراسي. تلك الفرحة ا
ـشحـونـة بـانفـعـاالت مـختـلـفة تـنـفـجر في وذكريـات االيـام ا
انفـعال واحـد بـعد تـرقب وسـهر وتـعب الـليـالي عنـد نـتيـجة
الثانويـة العامـة ليطيـر فرحا من ينـجح ويسقط هـما وكمدا
من يــســقـط. ولــســنــا هـــنــا بــصــدد احلــديـث عن الــنــجــاح
والـسـقـوط ومـسـبـبـاتـهـمـا لـكـنـنـا نـود ان نـقـول ان الـتـفـوق
الـدراسي لـيس دلــيال عـلى الـتـفــوق الـدائم في احلـيـاة وان
الــدراســة هي جــزء بـســيـط من الــثــقـافــة الــتي يــجب عــلى
ـاذج كثـيرة نـتعلم االنسان ان يـنهـجهـا. ولعل في احلـياة 
منـهـا نحن الـبـشـر عفـوا لـسنـا نـقصـد من حـديثـنـا هذا ان
ذاكـرة من اجل الـنـسبـة الـعـامة ال يتـقـاعس الـبعـض عن ا
لكنا نـحدث اولئك الذين يـظنون ان الـنسبة الـعالية هي اهم
باب لفتح الطريق امامـهم لذلك حينما يحـصلون على نسبة

معتدلة يسكنهم القهر واحلزن.
صحـيح ان الـنسـبة الـعـاليـة تتـيح مـجاال لـلـدراسات بـشكل
اسرع واسهل في اجلـامعـات االجنبـية والـعربيـة والعـراقية
اخملتـلفـة لـكنـا النـقصـد هـذا ايضـا مانـود قـوله هو انه من
ــسـاعـدة ـهم لــطـالب الـثــانـويــة الـعـامــة ان يـبـنـي نـفـسه  ا
مكن ان والديه يتـعرف عـلى شؤون العـالم وما الـذي من ا
يقـدمه لالنـسانـيـة ولنـفـسه لـيس من الضـروري ان يـصبح
طـبــيـبـا الن فالنــا من اجلـيــران سـبــقه لـلــمـهـنــة ولـيس من
ـا. الن الـضـروري ان يـصـبح مـهـنـدسـا او مـتـرجـمـا او عـا
ـهم هــو مــا الـذي يــريــده هل سـأل غـيــره اصــبح كـذلـك ا
ـهن ـتــهن اي مـهــنـة من ا ــاذا يـود ان  نـفـسه بــصـراحـة 

اخملتلفة!
هل النه يــعـشق ان يــكــون ام الن الـظــروف حتــتم عــلـيه ان
ـشـكـلة ان يكـون وهـنـاك بـالـطبع فـارق كـبـيـر بـ االثنـ ا
اوالدنا هم عجـينـة طرية اليـفهـمون من احليـاة سوى كـتبهم
) لكن النسبة الكبيرة فقط طبعا ليس كل اوالدنا (العراقيـ
منـهم هـدفه من الـنـسـبـة الـعـاليـة ان يـصل ويـحـقق طـمـوحا
جملرد انه مـتـفوق ويـود ان يـحقـقه ولـيس من اجل انه يـريد

ان يكون ذلك الطموح.
ا يكمن فينا نحن االهل. والعتب ليس على ابنائنا فقط ا
نزرع في نفس الطالب انه يجب ان يكونوا (شيئا ما) دون
ان نتـعـرف على قـدراته ومـعالم شـخـصيـته الـداخلـية والن
لك العالقة االسرية في غالبها عالقة هيمنة فان الطالب ال
اال ان يــحــاول ارضـــاء اهــله بـــاي صــورة حــتـى لــو كــانت

الصورة البعيدة عن خياله.
لذلك جند الكثيرين ما زالوا يعـيشون التعثر الداخلي حتى
وهم في قمـة جنـاحهم وحـتى وهم يـحمـلون الـقـاب الدكـتور
ـادي مهما هندس والـعالم الننا دائـما نشعـر بالنقص ا وا
مـلـكـنـا ونـنــسى االهم هي خـدمـة الـوطن

والشعب وكل االنسانية.
وان كــان طــمــوحــنــا هــكــذا جنــحــنـا

واصبحنا من اال الراقية.
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قــلــبـيــة أو ســكـتــة دمــاغـيــة تــهـدد
احلـيـاة لــذا يُـطـلَق عــلى مـتالزمـة
ـــمــيت« األيض اسم »الــربـــاعي ا
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طــريق اخلــطـــأ إلى أشــخــاص
غــــيـــر مـــقـــصـــوديـن ولم يـــكن
أمامهم سوى دقـائق ليتداركوا

األمر.
ويـــلــجــأ بـــعض مــســـتــخــدمي
ـــنــصــات االجــتـــمــاعــيــة إلى ا
تطبـيقات مثل »سناب شات?«
حيث تـزول الرسالـة في العادة
ـــجـــرد قــراءتـــهـــا لـــكن عــدة
ميزات تتيح تسـجيلها كما أن
آخــرين يـلـجــؤون إلى تـصـويـر
الــشـــاشــة بــالــكـــامل. في حــ
أدخل موقع (فيسبوك) خاصية
جـديـدة لم يـعلـم عنـهـا اجلـميع
بــعـد وقـد تـتــسـبب في إحـراج

مستخدميه.
وتــسـمح اخلــاصـيــة بــالـتــقـاط
ـستخدم الهاتف صور سيلفي 
دون االنـــتــــقـــال إلى تـــطـــبـــيق

الـكـامـيـرا ثم إرسالـهـا لـلـطرف
اآلخر بشكل أوتوماتيكي.

ويــــتم تــــفــــعــــيل اخلــــاصــــيـــة
بـالـضـغط علـى أيقـونـة األلـبوم
أو الكـاميرا في أسـفل احملادثة
ـدة ثانـيت مع الطـرف اآلخر 

لـيـظـهـر إطار صـغـيـر للـكـامـيرا
األمامية.   

ــجــرد ســحـب إصــبــعك من و
األيـقونـة يتم الـتـقاط الـصورة

وإرسالها. 
وتهدف شـركة (فيسـبوك) بهذه
اخلــاصــيــة تــســهــيل عــمــلــيــة
الــــتــــقــــاط الـــســــيــــلــــفي خالل
ـكن للمسـتخدم احملادثة. و
ــواصــلــة إلــغـــاء اخلــاصــيــة 
الـضــغط عــلى إطـار الــكـامــيـرا
وســحـبه نــحـو عالمــة الـ الـتي
تظهر أسفل منتصف الشاشة.
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انباء اقالة وزير اخلارجية االمريكية تيلرسون تسربت
في وسائل اعالم بـريطانيـة وامريكـية منذ خـمسة أيام
 بــالـــرغم مـن إنّ الــرجـل  أعــلـن انه اليـــعــرف ســـبب
الـقرار الـذي أعلـنه ترامب في تـغريـدة صاعـقة  حيث

االقالة وتعي البديل في آن واحد .
تويـتر أول مـرة يدخل عنـصراً حـاسماً في نـقل أخبار
الــرؤســاء االمـــريــكــان وقــراراتــهم  وقــبل ذلك كــانت
اســتــخــدامــاته  تــقــتــصــر عــلى   تــهــاني مــنــاســبـات

االجتماعية والدينية .
 ترامب ال يـحتمل أحـداً يعارض سـياساته وهـو يعمل
أوإنّه ال يـفـهم سـيـاسـاته وال يـعـرف فـي أروقـة إدارته 
ـا االحــتـمــال الـثــاني يــنـطــبق عـلى أن يـطــبــقـهــا ور

تيلرسون.
مـحـلـلـون كـثــر قـالـوا إنّـنـا نـعـجــزعـلى فـهم سـيـاسـات
تــرامب  فال أحـــد يــدرك مــاذا يــريـــد  هــذا الــرئــيس
عندمـا يقول حتديـدا. ربّما ألنّ أحـداً اليريـد تصديـقه 
إنّ االتفـاق النـووي االيراني لـيس في صالـح الواليات
تحدة  أو ح قال إنّ العـراق حتكمه طغمة فاسدة ا
في السـنوات االخـيرة أوعنـدما قال قـبل أيام قلـيلة إنّ
كوريا الشمـالية التي تهدد بـالسالح النووي ب شهر

وآخر  تريد صنع السالم.
مَن ال يستطيع أن يفهم ترامب عليه أن يرحل من ذاته
كما استـقالت الوجبات االولى من مـوظفيه الكبار في

ائة التي تسلم فيها الرئاسة. االيام ا
ـروجون في االعالم   إنه ترامـب ال يلـعب كمـا يظن ا
يتـجه نحو أهدافه الـتي حددها بـدقة ولعـله في السنة
الثـانـية من حـكـمه لم يـعد يـحـتمل الـتـأخيـر في اتـخاذ
خطـوات عملـية لتنـفيذ قـراراته التي كانت طي أحالمه

االنتخابية ذات يوم .
الـشـرق األوسط بـعـد مـجيء وزير خـارجـيـة جـديد من
الــطــاقم االســتــخـبــاري  ســيــشــهــد دقــة في حتــديـد
ـعـاجلـات قـد ال تـكـون عـسـكـرية االهـداف وتـنـاولـهـا 
لكـنهـا ناجـزة حـتمـاً  فالـشرق االوسـط لم يزل مـلعـباً
أمـريــكـيـاً بــامـتــيـاز  بـغض الــنـظــر عن الـيــد الـطـولى

لروسيا فيه.
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ـسـتـخـدمي (واتـساب) بـإمـكـا
ــــاضي أن مــــنــــذ أكـــتــــوبــــر ا
يـحـذفـوا الرسـائل الـتي بـعـثوا
بـهـا لـكـنـهـم كـانـوا مـضـطـرين
لـــفــعـل ذلك في غـــضـــون ســبع
دقــائـق فــقـط في حـــال لم جتــر
قـــراءتـــهـــا لـــكن حتـــديــثـــا من
تــطـبـيق الـتــراسل الـفـوري قـام

هلة. بتمديد ا
 وبـــحــــسب مـــا نـــقل حـــســـاب
(وابـيــــــتـا إنـفـو) عـلى تـويـتر
فـــإن الـــتــــحـــديث األخــــيـــر من
واتـسـاب يتـيح لـلـمسـتـخدم أن
يـــحـــذف الـــرســــالــة فـي ظــرف
سـاعـة و8 دقـائق وست عـشـرة

ثانية.
ـــســـتـــخـــدمــون في ويـــبـــعث ا
بــــعض األحــــيــــان رســــائل عن
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أحـد أخـطـر جتـار اخملدرات فـي البـرازيل  أصـبح
حـــديث وســــائل اإلعـالم وذلك بـــعــــد أن قـــام هـــو
وأفـراد عــصـابـته بـسـرقــة كـمـيـات من مـصل أحـد
االوبئـة لـكن لـغرض نـبـيل  وذكـرت الـبرازيـلـية أن
تـاجـر اخملـدرات تومـاس غـومـيـز أقـدم عـلى عـمل
خيـر لكن بطريـقة غير قـانونية إذ أنه سـرق كميات
كـبيـرة من مـصل مرض احلـمى الـصفـراء بـغرض
رض. نـاطق العـشوائـية من هـذا ا تطـعيـم فقـراء ا
وعــانت الـبــرازيل لــعــدة أشـهــر من انــتـشــار وبـاء
احلــــمى الــــصــــفــــراء والـــذي تــــســــبب فـي وفـــاة
الــعـشـرات عــلى الـرغم مـن خـطـة وزارة الــصـحـة
الــبـــرازيــلــيـــة الــتـي تــســتـــهــدف تـــطــعـــيم ماليــ
األشــخـاص فـي مـحــاولـة الحــتــواء الـوبــاء حـيث
حاولـت مراكـز الـتـطـعـيم اإلسـراع في إنـقـاذ أكـبر
كـن وكالـعـادة في مـثل هـذه الـظـروف فإن عـدد 
ــنـــاطق الــفـــقــيــرة  جتـــاهــلــهـــا. والحظ تــاجــر ا
اخملدرات غـومـيز أن حي سـالغـويرو الـذي يسـكنه
ـسـألـة يـعـاني مـن تـهـمـيـش كـبـيــر فـيـمـا يــتـعـلـق 
الـتـطـعــيم ضـد احلـمى فـقـرر مـسـاعـدة احلـكـومـة
بالـطريـقة التي يـعرفـها وهي السـرقة وهـكذا قرر
بـدء خــطــطـته حــيث اقــتـحم هــو وأفــراد عـصــابـته
إحــدى الــعـــيــادات وحــصـــدوا كل مــا وجــدوه من
ـــرضــتــ مــصـل لــلـــمــرض كـــمــا اخـــتــطـــفــوا 

همة. ليساعدهما على أداء ا
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 بيروت الزمان  اسـتعادت النـجمة اللـبنانيـة نانسي عجرم
ذكـريـات أجازتـهـا األخـيـرة في لـنـدن بـصورة عـائـلـيـة طـريـفة

جمعتها بابنتيها »إيال وميال.«
الصـورة ظهرت فـيها نـانسي وابنـتيهـا من نزهة لـهن بإحدى
ــطـر حـيـث حـمل ثالثــتـهن مـظالت حـدائق لــنـدن في يـوم 
وكان الفتـاً طلّة الـفنانـة العفـوية بال ماكيـاج في الوقت الذي
ارتدت فـيه إيال وميال نفس اجلاكـيت اجلينز وكـتبت نانسي
ـطــر مـلئ بـاحلب مع مــعـلـقــة عـلى الـصـورة: »عــودة لـيـوم 

العائلة في لندن.«
يُـذكـر أن نـانـسـي عـجـرم اجنـبت من زوجــهـا طـبـيب األسـنـان
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فـيـمـا تـسـتعـد نـانـسي عـجـرم لتـصـويـر كـليـبـ من ألـبـومـها
األخير »حاسـة بيك ?«ألغنـيتـ هما »معاك ?«و»احلب زي
الـوتـر ?«وذلك بـعـدســة اخملـرجـة لــيـلى كـنـعــان والـتي سـبق
وتــعــاونت مــعــهــا في كــلــيب »حــاسـة بــيك «الــذي طـرحــته

بالتزامن مع األلبوم.
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الــفـــــــــــني الــكــويــتي صــبـاح
امس بـــنـــبـــــــأ وفـــاة الـــفـــنــان
عــبــدالـلـه الــبـارونـي عن عــمـر
نــاهــز  44 عــامــاً إثــر ســكــتــة
قلـــــبيـة مفـاجئـة ويتم تـشييع
جثمانه في مقبرة الصليبخات

الكويتية.
عـبد الـله الـباروني مـن موالـيد

1973 بدأ التمثيل عام 1991-
مـن خـالل مـــــــشــــــــاركــــــــتـه في
مــســرحــيــة- فــري كــويت أمــا
مـشــاركــته في الـدرامــا فــكـانت
عام 1998 من خالل مـسـلـسل-
زمــــــــن اإلســـــكــــــافي-بـــــدور-

صخر. 
من أبــــرز أعـــمــــال عــــبـــد الــــله

الباروني:

-حتى - ياخوي -رحلة بوبالل
الــــتــــجــــمــــد- وفـي عـــام 2004
و2005 شــــــارك عــــــبـــــــد الــــــله
الـــبــاروني أيـــضــاً فـي شــبــاب

كول ومال وأحالم. 
و-األخرس و-إن فـات الفوت-
وغـيـرهـا وحـصل الراحـل على
ــثـل دور ثـان جــائــزة أفــضل 
فـي- مــــــهـــــرجــــــان الـــــكــــــويت

ـــســـرحي- عن مـــســـرحـــيــة- ا
صانع السفن.

وفي عام 2007 شارك في أكـثر
من 5 أعــمـال درامــيــة ومــنــهـا:
حلرحــلـــة شــقى في الـــبــيــوت
أســـرار األصــيـل أوه يـــا مــال
وغـيــرهــاخل أمـا آخــر أعــمـاله
وأبـرزهـا عام 2013 كـانت أيام
العمر. وبركان ناعم-وحبيبة.
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مـشـكـلة صـحـية كـبـيـرة  في الوقت
ط احلـيـاة غـير احلـاضـر بسـبب 
الصحي والذي يتمثل في التغذية
غـيـر الـسـلــيـمـة وقـلـة احلـركـة. وال
ـرء من بعض بأس من أن يـعاني ا
الــــدهــــون في الــــبــــطن ولــــكن إذا
جتاوزت الدهون حداً معيناً فإنها

تشكل خطراً يهدد احلياة.
وقـــال اخــــتـــصـــاصي الــــتـــغـــذيـــة
اني ماتياس ريدل إن العالجية األ
دهــون الــبــطن لــهــا أيض (هــائج)
ــواد الــضـارة ــئــات من ا يــفــرز ا
التي تتسبب في عمليات التهابية
ــــكـن أن تــــنـــــشــــأ وأضــــاف أنـه 
جتـمــعـات ســامــة في الـكــبـد وفي
أســـوأ احلــاالت قـــد يـــحـــدث فــشل

كبدي.
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ومن جـانـبه أوضـح الـبـروفـيـسور
اني مـاتياس بـلوهر أنه عـندما األ
تــكــون دهــون الــبــطن مــصــحــوبـة
بارتفاع ضغط الـدم وارتفاع نسبة
الــســكـر بــالــدم وتــغــيـر قــيم أيض
الـدهـون يـطـلق األطـبـاء عـلـى هذه

احلالة اسم (متالزمة األيض).

وأضـاف أسـتـاذ الغـدد الـصـماء أن
اجـتــمــاع ثالثـة من هــذه الــعـوامل
األربعـة يرفع خـطر اإلصـابة بـأزمة

ـكن . وأشـار ريـدل إلى أنه  أيـضـاً
مــعـرفــة مــســتـوى خــطــورة دهـون
الـبــطن بـقـيــاس مـحــيط اخلـصـر

وذلك بــوضع شــريـط قــيــاس عــلى
ـنـطــقـة الـواقـعـة بـ الـوسط في ا

الـــــضــــلـــــوع وعــــظـــــام احلــــوض.
ويصبح األمر خطيرا إذا زاد حجم
اخلـصر عن 102 سم لـدى الـرجال

و88 سم لدى النساء.  
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وهـنـا يـلـزم إنـقـاص الـوزن بـإتـباع
أسـلــوب حـيـاة صــحي يـقــوم عـلى
ـواظبـة على الـتـغذيـة السـلـيمـة وا

ارسة الرياضة. 
ولـهـذا الـغـرض يـنـبـغي اإلقالل من
ـلح والوجبات الدهون والـسكر وا
الـــســريــعــة واألطـــعــمــة اجلــاهــزة
واإلكثـار من اخلضـروات والفواكه
الـــطــازجــة ومــنـــتــجــات احلــبــوب
ــارسـة الــريــاضـة الــكـامــلــة مع 
ــــــعـــــــدل ال يـــــــقـل عن 3 مــــــرات
رة دة 45 دقـيـقـة في ا أسـبوعـيـاً 

الواحدة.
ـاني ريدل أن وأوضح الـطـبـيب األ
تـنـاول قضـيب شـوكـوالتة يـحـتوي
على 530 سـعـراً حـراريـاً يـسـتـلزم
ـدة 57 دقــيــقــة أو ركــوب اجلــري 
دة 76 دقيقة الدراجـات الهوائـية 

حلرق هذه السعرات.


