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أطـلـقت شـركة غـوغل الـعـمالقة
ـراسـلـة اجملـانـيـة عـبر خـدمـة ا
الرسائل النصـية لتدخل حلبة
ــنــافــســة مع واتــســاب وآي ا

ماسيج من أبل.
وسـتـتـاح اخلـدمـة مـجـانـا على
الـهــواتف الـذكــيـة الـتـي تـعـمل
ـــمـــلـــوك بـــنـــظـــام  Androidا
لــشـركــة غــوغل والــذي يــعـمل
على غالبية الهواتف الذكية ما
عـدا أبل. وتتـشـابه اخلـدمة مع
رسل واتساب في أنهـا تخبر ا
ـستـلم الـرسـالة عـنـدمـا يقـرأ ا
كــمـــا تــظــهــر إن كــان مــســتــلم
الـــرســـالـــة يــــكـــتب في الـــوقت

احلالي للرد على ما ورده.
واشـتـركت في خـدمـة الـدردشـة
اجلــديــدة من غــوغل أكــثـر من
50 شركة اتصاالت في جميع
أنــحــاء الـعــالم وفق مــا ذكـرت
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حــذرت دراسـة طــبــيـة مـن نـقص
مــســـتـــويـــات فـــيـــتــامـــ (د)في
اجلسـم لدوره في زيـادة مـخـاطر
ــرض الـسـكـري. فـقـد اإلصـابـة 
حـذر الـبـاحـثـون في كـلـيـة الـطب
جـــــامـــــعـــــة ســــول في كـــــوريـــــا
اجلنوبية أن األفراد الذين لديهم
مـسـتـويـات فـيـتـام (د) أقل من
30 نانوجرام / مل في بالزما
الـدم كـانـوا أكــثـر عـرضـة خلـطـر
اإلصــابــة بــالــسـكــري بــخــمــسـة
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صحيفة تلغراف البريطانية.
وال تـزال اخلـدمـة في مـراحـلـها
الـتجـريـبيـة األولى إذ لم تـعلن
غـــوغـل عن مـــوعـــد طـــرح هـــذا

أضــعــاف من األشــخــاص الــذين
لـديـهم مــسـتـويـات أعـلى من 50
نـانـوجـرام / مل. وقـال الـدكـتـور
ـشـاركـ بـارك كـيه: وجـدنـا أن ا
الذين لـديهم مـستويـات فيـتام
(د) أقل من 30 نــانـوجــرام / مل
ـعدل الـثلث لديـهم خـطر أعـلى 
لإلصـابـة بــالـسـكـري وأن الـذين
لـديـهم مــسـتـويـات أعـلى من 50
نــــانـــوغــــرام / مل تــــراجع هـــذا
اخلطر بينـهم. بالنسبـة للنتائج
الـتي  نــشـرهـا فـي عـدد أبـريل

من مجلة (بلس وان) الطبية 
فــحص مـــجــمــوعــة من 903 من
الــبــالــغــ األصــحــاء (مــتــوسط
الــعــمـر: 74) دون أي مــؤشـرات
عــــلـى مــــا قـــــبل الـــــســــكــــري أو
السـكري. وحدد الـباحـثون احلد
ـســتـوى الـصـحي لـ األدنى من ا
(فــيـــتــامــ د) في بـالزمـــا الـــدم
ـليلتر ليكون 30 نانوجرام في ا
(نــانــوغـــرام / مل) .. ووجــد أنه
كمالت الغذائية يصل إلى هذه ا
من 3000 إلى 5000 وحــــــــــــدة

الــتــطــبـــيق في األســواق عــلى
نـطاق أوسع. وقـد أبـدى بعض
ستخدمـ مخاوفهم من عدم ا
ـتـبـادلة في تـشـفـيـر الـرسـائل ا

ـرضـعات) و800 وحـدة دولـية ا
لألشــخــاص فـوق سن 70 وفــقـا
للمعـاهد الوطـنية للـصحة. وقال
البـاحـثون إن الـكـميـات الـيومـية
الـعــالـيـة من فـيـتــامـ د تـعـتـبـر
آمنـة بشـكل عام لـكن مسـتويات
مـصـل الـدم الــتي تـتــجـاوز 125
نـانـوجـرام / مـل ارتـبـطت بـآثـار
جـانــبـيـة سـلــبـيـة مـثـل الـغـثـيـان
واإلمـــــســـــاك وفـــــقـــــدان الـــــوزن
ومـشاكل في إيـقـاع الـقـلب وتلف

كلوي.

دولــيـة (IU) في الــيــوم أقل مع
إضــافــة من الــتــعــرض الــيــومي
عتـدل ألشعة الـشمس مع احلد ا
البس (حوالي 10- األدنى من ا
15 دقيقة في الهواء الطلق في
الــظــهـيــرة) ســتـكــون مــطـلــوبـة.
ـوصى ـعـدل الـيـومي ا ويـصل ا
به يــومـيــاً من (فــيـتــامـ د) إلى
400 وحدة دولية لألطفال حتى
سـنـة واحـدة 600 وحـدة دولـيـة
لألعــمــار من ســنــة إلى ســبــعـ
سـنــة (أقل لـلـنــسـاء احلـوامل أو

WŁU×ý b¹“

Loay_kasim@yahoo.com

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

أســـمع في هـــذه االيـــام  كالمـــاً يـــحط مـن قــدر الـــشـــعب
العـراقي إذا ذهب وانـتخب وجـهـا واحداً من الـوجـوه التي
عـرفـنـاهـا طـوال خـمـسـة عـشـرعـامـاً من الـفـسـاد والـتـردي
واالنهيار .. هـناك مَن يقـول انّ العراقيـ يستـاهلون هؤالء
السيـاسي الـفاسديـن ألنهم جاءوا بـهم الى سدة احلكم 
ـا كانوا قـلنا  ر رة االولى  ا تـورطوا معـهم في ا وانهم  
يجهلون معدنهم الرديء  فلماذا انتخبوهم ثانية وثالثة . ?
كن تـفـسـيـر ذلك  وأين اخلـلل  أهـو في الـشعب  كيـف 
ـشـاهـد ـتـصـدريـن لـكل ا الـذي يـنـتــخب أم الـسـيـاســيـ ا

نصات أم اخللل في مكان آخر ?. وا
ال أريــد في هــذه الــسـطــور أن أحــلل قــضــيــة ال تــكــفــيــهـا
مجـلـدات  كـمـا انهـا قـضـية جـمـيع الـعـراقيـ يـعـرفون كل
اذا قبلة  تفاصيلـها  لكن الذي أقـوله هو إنّ االنتخابـات ا
صوّت فيها الشعب بجميع ماليينه أو لم يصوت فيها أحد
وتخـرج  عبرها جوقة  سوف جتري وتكون لـها صناديق 
سيـاسـيـة عـليـهـا طـبـقة ثـقـيـلـة من االحـزاب والشـخـصـيات
ـستهـلكة  وإنّ أي كالم سـوى ذلك ضحك على الفاسدة ا
ــاذا سـيــحـدث ذلك  حــقـا حــتى لـو الـذقــون وقـشــمـرة .. 
راهنات?  هل ألنّ الـعراقي شعب حسبتم ذلك في بـاب ا
ناضب الـقدرات لم يـعد قـادراً عـلى فرز الـغث من السـم

والصالح من الفاسد ? .
اجلواب بسـيط  هو إنّ الشـعب أساساً ضـحية كل أركان
العـملـية الـسياسـية الـفاسـدة التي تـقوم عـلى الركـن األكبر
وزعـة للتراضي والـتوافق حيناً وهو االنتخابـات والقوائم ا
ولـلـتـنـافـر والـتـنـابــز والـتـراشق أحـيـانـاً . اذا كـان اجلـمـيع
مـتـقـفـ عـلى فـسـاد الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة  واذا كـنـا بـكل
الوانـنـا واطـيـافـنا مـجـمـعـ عـلى فـساد قـادتـهـا وكـوادرها
ـنـصب يـباع وحـواشيـهـا  واجلـمـيع يـقـرون أيـضـاً  بـأنّ ا
والـصـوت يـبـاع والـوزارة تـبـاع  واعـتـرافـات الـسـيـاسـي
بـانـحـطـاطـهم مـعــلن عـلى ألـسـنـتـهم الــبـذيـئـة فـلمَ الـتـبـجح
ـصـنـعة في والتـعـلق بـوهم  مـفاده أنّ صـنـاديق االقـتراع ا
مـصـانع الــعـمـلـيـة الــسـيـاسـيــة الـفـاسـدة سـتــخـرج بـيـضـاً
صـاحلـاً يـفــقس عن أنـاس أســويـاء ال تـأثـيــر من اجلـيـنـات

السيئة عليهم ? .
ـــوصـل فـــحـــولـــهـــا الى نـــســـخـــة من الـــدمـــار لم يـــصب ا
والـدمار لم يـصب احتـياطي هيـروشيـما قـبل سبـع سـنة 
البالد من الـعمالت الصـعبـة فصـار يستـدين احيـانا لـينتج
النفط الذي يعـد ثروته األساس  والدمار لم يـصب هيكلية
بـنـاء اجملـتـمع ومـنـظـومــة الـقـيم وعـقـول الـتـخـطـيط واالرادة
ـواطنـة فجـعلـها الـقضـية السـياسـية وإنّـما أصـاب فكـرة ا
اخلالفية الكبرى في البالد . واآلن هل تريد أرنباً أم غزاالً

 ? فاإلثنان متوافران وبكميات مجزية .
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اخلـدمـة اجلديـدة بـشـكل كامل
األمـــــر الــــذي يـــــضع عـالمــــات
اســتـــفـــهــام بـــشـــأن الـــسالمــة

األمنية.

ـكن لــعــراقي أن يـعــفى من اإلفــطــار من مــنـتــجـات ال 
شــركــة م الـــســعــوديــة أو شــركـــة ك اإليــرانــيــة وهــمــا
ـنتـجـات احلـلـيب ومـشـتـقـاتـها.. شركـتـان مـخـتـصـتـان 
ويحـتكـران السـوق العراقـية تـقريبـا مع منـافسـة خجول

لبضعة منتجات تركية وأخرى وطنية ال تكاد تذكر.
ـلوكـة للـقطـاع اخلاص.. لكن رغم أن كلـتا الـشركـت 
ـكن أن يـنـظـر إليـه إال ضمـن إطار الـتـنـافس بـيـنـهـا ال 
كن الـتـسابق بـ دولـتـيهـمـا لـوضع اكبـر مـوطئ قـدم 
ـنـطـقــة وداخل الـعـراق خــصـوصـا بــوصـفه بـلـدا فـي ا

الزال هشا ولكل منهما فيه ألف حساب وحساب.
ن يـنـظـر إلـيه بـشـكل الـتـنـافس بـ الـدولـتـ قـد يـبــدو 
سـطحي عـلى أنه تنـافس مذهـبي فـيه نزعـة قومـية لـكنه
أبــعـد مـن ذلك وأعــمق بــكـثــيــر.. فــإيــران  تــريـد حــوائط
للصد ومواقع متقدمة حتارب فيها أعداءها والسعودية
تـريـد نـفس الـهـدف ويـضـاف له رغـبـتـهـا فـي إسـتـعادة
ـكن قـوتــهـا الــسـابــقـة كــقـوة إقـلــيـمــيـة مــهـمـة جــدا ال 
جتاوزها من قبل حليفها السابق في واشنطن وغيره. 
احلــكم فـي أيــران بــقـي مــحــافــظـــا عــلى خــطـه الــثــابت
الــتـقـلـيـدي من خالل مـحـاولـة تـصـديـر الـثـورة كـأفـكـار
ثل رسمي ومبـادي وتسـويقـها كـنصيـر للـمظـلومـ و
ـدافع األول عـنـهم وجنـحت في لـلـشـيـعـة فـي الـعـالم وا
إثـبـات ذلـك لـلـعـراقـيـ خـصـوصـا بـوقـوفـهم مـعه خالل
مــحـــنــة داعش واإلرهـــاب ورسخ ذلـك تــخـــاذل وفــشل
كن أن يـنقل العراق عربي بإعـطاء موقف متـقدم كان 
إن لم يكن لساحتهم فعـلى األقل يدفعه بعيدا عن أيران

كما يتمنون.
ـمــلـكـة وصـول مـحــمـد بن ســلـمـان لــسـدة احلــكم في ا
عـلن إليران رافقـته مواقف متـقدمة السـعودية بـعدائه ا
لف عن الطـبقـة احلاكـمة الـتي سبـقته في الـتعـامل مع ا
الــعـراقي بـل وصـار أقـرب ألمــريـكــا مـنه ألي مــلك اخـر
ـلف بـغض الـنظـر عن ثـمن ذلك.. وقام بـخـطوات بـهذا ا
تـقـاربـيـة مع الـعراق وحـكـمه اجلـديـد في مـنـهج يـخـتلف

ملكة. تماما عن من سبقه من حكام ا
تنافس أيران والسعودية على الـساحة العراقية وغيرها
ــصـالح لــهـمـا وحملــورهـمـا ـنــطـقـة حتــكـمه ا من دول ا
ورغـبـتـهـمـا في حتـقـيق أكـبـر مـوطـئ قـدم ونـفـوذ وأقوى
ـواقف.. وهـذا الـتـسـابق احملـموم لن كن عـلى ا تـأثـيـر 
ية حاور إقـليمية وعا يتوقف قريبا ألنه صـار مرتبطا 
كن نـطقة واإلقـليم وما  ترتبط بـقضايـا أخرى خارج ا
أن يقـدم من تنـازالت هنـا مقـابل مكـاسب هنـاك والعكس

بالعكس.
ــا إللــتــقـاط يــومــا مــا ســيــــــتــوقف هــذا الــتــنــافس.. ر
األنـفـاس أو إلتـفـاق احملـاور الـكـبـيـرة فـيـمـا بـيـنـهـا عـلى
التهدئـة لبضع سنـوات.. وتبعا لذلك
سنـرى إن كان جـبنـة ك أم ألبان م
هي من ســــتـــتـــولى إفــــطـــارنـــا كل

صباح ?

(آب) 1900 ولها أكثر من 160
حفيداً. 

وأصبحت تاغيما أكبر شخص
في العالم في سـبتمـبر (أيلول)
ــاضي بــعــد وفــاة فــيــولــيت ا
بــــراون فـي جــــامـــــايــــكـــــا عن
117عـــــامــــاً أيــــضـــــاً. في وقت
ســـابـق من الـــشـــهـــر اجلـــاري
اعــتـمــدت مــوســوعـة غــيــنـيس
لألرقـــام الــقــيــاســيــة مــاســازو
نــونــــــــاكــا الــيـابــاني الــبـالغ
 112عــامـــاً أكــبــر مـــعــمــر في

العالم. 
ووفق مـجــمــوعـة أبــحــاث عـلم
الـشـيــخـوخـة الـتـي تـتـخـذ من
تحدة مقراً لها فإن الواليات ا
ـرأة الـيـابانـيـة تـشيـو مـيـاكو ا
أصـبـحت حـالـيـاً أكـبـر شـخص

حي في العالم. 
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سوسومـو يوشيـوكي مسؤول
البلدة. 

وقــال يـوشــيــوكي إن تـاغــيــمـا
كــــانـت تـــخــــضع لــــلــــعالج في
ـسـتـشـفى مـنـذ يـنـايـر(كـانون ا

اضي. الثاني) ا
وتـــشــــيـــر الـــتــــقـــاريـــر إلى أن
تـاغــيــمـا ولــدت في أغــسـطس
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توفـيت أكبـر معـمرة في الـعالم
عن  117عـاماً حـسب مـا تـأكد
الـــيــــوم األحـــد فـي طـــوكــــيـــو.
وتوفيت اليابانية نابي تاغيما
مــسـاء أمس الـسـبت طـبـيـعـيـاً
في مـسـتشـفى بـجـزيرة كـيـكاي
اجلــــنــــوبـــــيــــة وفق مــــا ذكــــر

{ لندن  –وكاالت -  اضطر أحد
ـتـاجـر الـبـريـطـانـيـة إلى تـقد ا
اعــتــذار إلحـدى زبــائــنه بــعــدمـا
فـــوجــئت بــســـعــر مــوزة واحــدة
مدرج على فـاتورة الشراء بـقيمة
تــــــتـــــجـــــاوز  930جــــــنـــــيــــــهـــــاً
إسترلينياً.ووفقاً لصحيفة (ديلي
مــيل) الــبــريـطــانــيــة فــإن بـوبي
غـوردون فوجـئت بـفـاتـورة شراء
تـلقـتـهـا عـلى البـريـد اإللـكـتروني
تـتــجـاوز  1000إسـتــرلــيـني من
مـتــجـر (أســدا).وأشـارت إلى (أن
ــــســــؤول عن إصــــدار الــــبـــــنك ا
البطاقـة االئتمانيـة اخلاصة بها
ـعاملـة بعد جتاوز قام بتـعطيل ا
قـيـمـة الـشراء  1000إسـتـرليـني

بداعي االحتيال).
واحتوت فاتورة الشراء اخلاصة
بـغـوردون مـشـتـريـات ال يـتـجاوز
أقــصـــاهــا حــاجــز  5جــنــيــهــات
ـفاجأة كانت إسترليـنية إال أن ا
ـــــوزة الـــــذي بـــــلغ في ســـــعـــــر ا
 930.11جنيهاً إسترلينياً (نحو
 1320دوالراً) وهي في احلقيقة

تقدر بـ  0.11إسترليني.
وأوضـــــحـت غـــــوردون وهي من
شيـروود من مـقاطـعة نـوتـنغـهام
تجر اعتذر لها ملقياً اللوم (أن ا
عـــلى خـــطــــأ تـــقـــنـي في جـــهـــاز

الكمبيوتر).
من جــهــة اخــرى نــشــرت مــجــلـة
(نيـوزويك) األمريكـية تـقريرا عن
ــــادة جــــديـــــدة لــــعالج دراســـــة 
جتـاويف األســنـان دون الــلـجـوء
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إلى زيارة مكلفة وغير سارة إلى
طـبيـب األسنـان وكـتـبت مـحررة
الــشــؤون الــصــحــيــة واألســريــة
كـاشمـيـرا غـانـدر في اجملـلة (أن
ــادة اجلـديــدة مـســتــوحـاة من ا
ـــوجـــودة في الـــبـــروتـــيـــنــــات ا
أجـسـامنـا الـتي تـشـكل األسـنان
ـــنـــتـج اجلـــديــد ويـــســتـــخـــدم ا
ــســتـــمــدة من (الـــبــبـــتــيـــدات) ا
- ( بـروتـ يدعي (أمـيـلـوجـيـن
التي تشبه هيكليا البروتينات -
لـتـشـكـيـل مـيـنـا صـلـبـة لألسـنـان
الـــتي تـــتـــطـــلب الـــعـالج). وقــام
الـــبـــاحـــثـــون بـــاخـــتـــبـــار مــادة
الـبـبـتــيـدات عـلى آفـات األسـنـان
الــتـي  إنــشـــاؤهـــا بـــطـــريـــقــة
اصطناعية في اخملتبر. ووجدوا
أنه بعد كل اختـبار  إنشاء ما
ب  10إلى  50مـيـكــرومـتـرا من
ـينا ينـا اجلديدة. يـتم إنشاء ا ا
ـو األسـنــان داخل الـفم. أثـنــاء 
وعــنــدمـــا تــتــوقف األســنــان عن
الـــنــمـــو تــمـــوت اخلاليـــا الــتي
ـينـا. و تستـقل البكـتريا تشكل ا
ــوجـودة في أفــواهـنــا الـســكـر ا
والـكــربـوهــيـدرات األخــرى الـتي
ــكن تــخــمــيــرهــا مــثـل اخلــبـز
ـوز يـتم تــكـوين حـمض يـزيل وا
ـشارك ؤلف ا عـادن بحـسب ا ا
لـلــدراسـة في جــامـعــة واشـنـطن
ـكن مـنع هـذه سـامي دوغـان. و
الـــعــمـــلــيـــة عن طــريق تـــفــريش
أســنـانـنــا بـاســتـخـدام مــعـجـون

أسنان يحتوي على الفلورايد.


