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نـبه تـقـرير طـبي صـدر حـديـثا
إلى أن أنــــواعـــا خـــطـــيـــرة من
الــبـكــتـيــريـا ســتـحــصـد أرواح
اليـ من األشخـاص بحـلول ا
الـعام 2050 إذا لم يـجـد الطب
ـضـادات احلـيـوية حال ألزمـة ا
الــتـي تــفــقــد جنــاعــتــهــا أكــثـر
فــأكــثـــر.  وبــحــسب مــا نــقــلت
صـــــحـــــيــــــفـــــة (ديـــــلـي مـــــيل)
الـــبـــريـــطــــانـــيـــة فـــإن بـــعض
االضــــطــــرابــــات الــــصــــحــــيـــة
الــبــســيـــطــة في أيـــامــنــا هــذه
سـتقبل ـيتـة في ا ستـصبح 
ضادات سكنات وا إذا فقدت ا
احلـيــويـة جنــاعــتـهــا. وتـرجح
ضادات تقـديرات أن مـقاومـة ا
احلـــيـــويـــة تـــؤدي إلى  5آالف
حـــــالـــــة وفـــــاة ســـــنـــــويـــــا في
بـريـطـانـيا إلـى جانب 25 ألف
فـي بـــلــدان االحتـــاد األوروبي
ومن احملـــتــــمل أن يـــصل هـــذا
الـرقم إلـى عـشـرة ماليـ خالل
ـقبـلة مع الـسنـوات الثالثـ ا
تــوقـــعــات بــتــســجــيل وفــيــات
كــارثــيــة حــول الــعـالـم أيــضـا.
وأورد تــــقـــريـــر أعـــدته جلـــنـــة

لح. ويقـول متابعون طابعـها ا
إن شـركـات صـنـاعـة األدويـة لم
تـــــصـــــنع جـــــيال جـــــديـــــدا من
ـضــادات احلـيــويـة ألنــهـا ال ا

الرعاية الـصحية واالجـتماعية
في مجلس العـموم البريطاني
أن احلكومة لم تـقم بجهد كاف
عـاجلة هـذه األزمة بـالرغم من
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ـناعي ـكنه حتـفـيز رد الـفـعل ا
ــنع تــطـور األورام لــلــجــسم و
ويـــقــــضي عـــلى خـاليـــاهـــا. ولم
تذهب جهـود العـلماء سـدى فقد
اكــتـشــفـوا أن الـتــأثـيــر في جـ
ـــنع تـــطـــور PTEN يـــســـمـح 
الــورم من دون عالج كـيــمــيـائي.
وقــد أثــبــتت االخــتــبــارات الــتي
أجــــريت أن اســـتــــخـــدام دقـــائق
ــسـتـقــطـبـة ووضــعـهـا الــنـانـو ا
داخل اخلاليا السرطانـية يحفز
ـــو اجل PTEN عـــلـى مـــنع 

الورم.
ووفـقـاً لـرئـيس الـفـريق الـعلـمي
بــروس تـســيـتــيـر فــإن اخـتــبـار
ـسـتــحـضـر الـتــجـريـبي يـوقف ا
نـــشـــاط اخلاليــا الـــســـرطــانـــيــة
ويـعـيـدهــا إلى حـالـتـهـا األولـيـة.
وهذه الطريقة وفقاً له قد تصبح
وسيلـة مستـقلة لـعالج السرطان
أو جـــــــــــزءاً مـن الـــــــــــوســــــــــائـل

ستخدمة حالياً. ا

وبـــنـــاء عـــلى ذلك وجـه االدعــاء
الـعام تـهمـة الـشروع في الـقتل
وذلك قــــــبل قــــــتل األبـــــويـن في
ــطــاف في ديــســمــبـر نــهــايــة ا

.2017
ويُــــتــــهم االبـن بــــقــــتل والــــديه
ـطرقـة بيـنمـا كـانا يـستـلقـيان
في فـراشـهـمـا في مـنـزلـهـمـا في

بلدة شنايتاخ. 
سـنان وابـنهـما وكان األبـوان ا
وزوجـــته يـــقـــيــمـــون في نـــفس

نزل. ا

القاهرة - الزمان

صرية هنا شيـحة متخوفة طوال ظلت الفنانـة ا
الـفتـرة السـابقـة من أن يحـصل طلـيقـها مـهندس
الديـكور فوزي الـعوامري عـلى حكم يحـرمها من
أطــفـالــهـا ولــذلك لم تــفـكــر في الــزواج من قـبل
ولكن يبدو أن حبها للفنان أحمد فلوكس جعلها

جتازف بهذا األمر.
اضي من فوزي هنـا شيـحة تزوجت في الـعقـد ا
العـوامري وأجنبت مـنه طفلـ ولكنـها في عام
2007 طــلـــبت مــنـه الــطالق وشـــعــرت أنـــهــا ال

تستطـيع ان تكمل حياتها معه.
هـنا قـالت إن طـليـقهـا تعـنت ورفض أن يطـلقـها
ـا جــعـلـهـا تـرفـع عـلـيه دعـوى خــلع وبـالـفـعل
حـــصــلت عـــلى حــكم بـــاخلــلع وكـــانت في هــذه
الـفــتـرة حتــاول ان جتـنب طـفــلـيــهـا أي خالفـات

بينها وب زوجها حتى ال يتأثروا نفسيا.
ـصريـة ذكرت مـن قبل إنـها تـنـفق على الـفـنانـة ا
أوالدهـا من األلف إلـى الـيـاء وأن الـنـفـقـة جاءت
بلغ  2000جنيه شهريا واستأنف زوجها لهم 
عــلى احلــكم لــيــكــون مــبــلغ  1400جــنــيه فــقط

وسخرت من ذلك قائلة: (ال نريد نقوده). 
هـنــا دخـلت في أزمـة مع طــلـيـقـهــا مـنـذ سـنـوات
بـــســـبب مـــنـــعه ألوالده من الـــســـفــر لـــلـــخــارج
وفـوجـئت هـنـا بـهـذا الـقـرار وقـالت إن طـلـيـقـها

يتعمد أن يغضبها ويوتر عالقته بأوالده.
فوزي العوامري اتـهم هنا شيحـة بعد ذلك بأنها
حتـرمه مـن طفـلـيه وأنه لم يـتـزوج إكـرامـا لـهـما
وعلـى أمل أن يعيـشا مـعه يومـا ولكن هـنا قالت
إنـهــا حتــاول إقــنـاع ولــديــهــا بـرؤيــة والــدهــمـا

ولكنهما يرفضان رؤيته.
صـريـة جمـعتـهـا هذا الـعام قـصة حب الـفـنانـة ا
مع الفـنان أحمـد فلوكس وبـعد إنكـار  بالفعل
عـقــد الـقـران في  20أكــتـوبـر وذلك بــعـد ان قـال
والـد هـنـا إنه طـلب من ابـنـته ان تـتـمـهل وتـفـكـر
قـبل الـزواج حــتى ال تـعـرض حــيـاة ولـديـهـا ألي

مشاكل.

وأخـــــفى الـــــرجل (26 عـــــامــــا)
وزوجته (22 عاما) اجلثت في
حائط خرساني أقاماه في غرفة
رآب. ثم قامـا بتـجديد بجـوار ا
ـة إلزالـة أي آثار مـسـرح اجلـر
ــثــلـو لــلــقـتل حــســبــمـا قــال 

االدعاء.
وفـي نـــهــــايـــة الــــشـــهــــر أبـــلغ
الــزوجــان الــشــرطــة عن فــقـدان
الـــوالــديـن ثم أطــلـــقـــا حــمـــلــة
لــلــبـــحث عــنــهــمـــا عــلى مــوقع
التواصل االجتماعي (فيسبوك)

وإحدى احملـطات الـتليـفزيـونية
احمللية.

عـــنــدمـــا حــقـــقت الــشـــرطــة في
الــقــضــيــة وجــدت الـكــثــيــر من
ـتـضـاربـة كمـا لم ـعـلـومـات ا ا
يــعـثـر احملـقــقـون عـلى أي دلـيل
عـلـى كـيــفــيــة مــغــادرة األبـوين
نـزل أو سفرهما على سن ا ا

م قطار أو طائرة أو سيارة.
وأدى اكـتــشــاف حـقــيــبـة ظــهـر
رآب مدفونـة في األسمنت في ا

. إلى اكتشاف اجلثت
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ـثـابة يـعـد فِـطـر الـشـامـبـنـيـون 
مفـتاح الـصحـة والرشـاقة حيث
عادن إنه يزخر بالفيتامينات وا
من ناحـية ويـساعـد على الـتمتع

بالرشاقة من ناحية أخرى.
وأوضـــحت خـــبــيـــرة الــتـــغــذيــة
ــانــيــة مــارجــريت مــورلـو أن األ
فِـــطــــر الـــشــــامـــبــــنـــيــــون غـــني
B بـالـفيـتـامـيـنات مـثل فـيـتـام
وفــيــتــامـ D كـــمــا أنه يـــزخــر
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ـــاذا ال يــتــجه ــســؤولـــ عن ســؤال   لـم يــجب أحــد مـن ا
الـعراق للطاقة الشمسية في تولـيد الكهرباء لسد احتياجات

اساسية  بأسعار رخيصة وانتاج نظيف صديق للبيئة .
احلـكومات تـأتي وتذهب وال تفكـر تنغمس في الـقال والقيل
الـسياسي لـكن هذه احلكومـة تطرح اليـوم برنامجـاً طموحاً
تـفـصيـلـياً  فـيه مـفـردات في غايـة االهـميـة لـو جرى تـطـبيق
نـصفهـا لتـمكن العـراق أن يخرج من عـنق الزجاجـة  ولعاد
الى الـطـريق الصـحـيح في تصـريف شـؤون الدولـة والـعنـاية
واطنـة التي خُيّل لـكثير ـواطن واالحـتفاء بـروح ا بـحقوق ا

من الناس انها أزهقت لالبد .
ثال الـطاقة الشـمسيـة في صناعة الـتيار الـكهربائي جـئت 
من اجـل حتفيز احلكومة على اخلروج من القوالب اجلاهزة
تاح من في ادارة الـدولة وبـناء مـؤسساتـها وااللـتفـات الى ا
طــاقــات الــعـراق فـي الـشــمس والــرمــال لــيس أكــثــر وكـيف
ـنــجـزات الــتي تـثـري بــإمـكــانـنـا ان نــصـنع مــنـهــا وفـيـهــا ا
ـعيشية واخلدمية . آن األوان االقـتصاد وحتل االختناقات ا
ا يؤدي أن تـفعّل كل وزارة هيئاتـها االستشارية احلـقيقية 
الى ابـتـكـار الـبدائل في الـتـعـمـير والـبـنـاء والتـنـمـية من دون
ـقــررة  فـالـهـدر في الـوزارات كـان ارهــاق مـوازنـة الـدولـة ا
هـائالً في السنـوات السابقـة وهناك فرصـة للتصـحيح اليوم
ــســيــر عــلى ســكـة  وإال لـن يـكــون هــنــاك أمل في اعــادة ا
ـنـهـاج ـكن ان يـطـرحه ا صـحــيـحـة مـسـتـقـرة.  جـمـيـع مـا 
الـــوزاري بــحـــاجــة الـى تــكـــاتف ســيـــاسي عـــام في الــبالد
ــواطـنـة فـوق كل لــتـجـسـيــد مـبـدأ الـتــعـايش واعالء  شـأن ا
اعـتبـار  ألن البـرامج اخلدميـة قد تـعوق مـسيرتـها الـعثرات
الـسياسيـة التي يصـنعها سـياسيون غـير مدرك لـلمصالح
الـوطـنـيـة الـعـلـيا الـتي تـسـمـو فـوق االعـتـبـارات اجلـزئـية في

االنتماءات التفصيلية .
ـائة الـبـداية الـصحـيحـة حتتـاج احلـزم والدقـة واالنفـتاح وا
ــعـيـار في ـعــيـار وال يــجـوز اهـمــال هـذا ا يــوم االولى هي ا

تقو ما  اجنازه والشروع به.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

هـذا هو عنوان الكتاب الذي أصـدره الكاتب الصحفي سعد
مــحـــسن عــنــوان شــعــبي ال يـــخــلــو من الــطــرافــة إِذا صحَّ
الـتعبير ويجذب القار منذُ أول وهلة; وأخصُّ أولئك القرّاء
رحـلة التي شاعت فيهـا ظاهرة األشقياء الـذين واكبوا تلك ا
ـدن الـعـراقـية ـنـاطـق الشـعـبـيـة من بـغـداد وحـتـى في ا في ا
األخــرى بل كـان الــشـقي أكــثـر شــهـرة بــ أواسط الـنـاس
حـتى من الـسـاسـة الـكـبـار; وأحـسبُ إنَّ اإلقـدام علـى تدوين
هكذا كتاب أكثر صعوبة وجهداً وتعقيداً من إجناز رواية أو
دراســة نــقــديــة وحـتـى ديـوان شــعــر; ذلك أنَّ تــنــاول هــكـذا
ظــواهـر اجـتــمـاعـيـة شــائـكـة; يــحـتـاج إلى جــهـدٍ اسـتــثـنـائي
ومـثـابـرة متـواتـرة وتقصٍّ عن احلـقـائق من مـصادر مـوثـوقة
صادر التي جنـدها في الغالب شـحيحة وغـير متوفرة تـلك ا
ـكتـبات الـعراقـيـة ولذا يـسجَّل لـلصـحفي حـتى في أمـهات ا
ـائـز والـذي تـفـتـقر له اجملـتـهـد سـعـد مـحسـن هذا اإلجنـاز ا
ـكتـبـات والـذي يعـتـبر مـرجـعـاً اجتـمـاعيـاً ضـرورياً رفـوف ا
حـول هـذه الــفـئـة من الـنـاس الـتي ذاع صـيـتـهـا في سـنـوات
اخلـمـسـيـنـيـات وأعـني أشـقـياء بـغـداد ومـواقـفـهم الـبـطـولـية
والـطـريـفـة وحـتى الـدنـيـئـة مـنـهـا; وبـنـظـرةٍ فـاحـصةٍ إلـى هذا
ـؤلفة من  276صـفحة; الـكتاب من خـالل مطالعـة سطوره ا
تـسـتوقـفنـا لغـة الـكاتب الـتي تتـصف بـالسالسـة والتـشويق;
كـما لـو أنهُ أراد من خاللها أنْ تـكون مـشابهـة في بساطـتها
لـطـبـيــعـة شـخـصـيـات األشـقـيـاء الـذين ألـقى الـضـوء عـلـيـهم
بـــحـــرص ودقّـــة ولم يـــتـــرك شـــاردة أو وارده عـــنـــهم مـــالم
يـذكـرها وكـمـا هو واضح من الـعـناوين الـفـرعيـة الـتي حفل
بها الكتاب; إنَّ زميلنا الصحفي سعد محسن واجه صعوبة
ـعـلــومـات والـقـصص الـتي بــالـغـة في احلـصـول عــلى تـلك ا
حتـيط بأولـئك األشقيـاء مع تأكيـده على صدق الـوقائع التي
حـصل علـيهـا سواء كـانت من ألـسنـة شخـصيـات عاصروا
أولــئك األشـقـيـاء أو من مـصـادر كــتب وإنْ كـانت شـحـيـحـة
جــداً ويــبــدو أنَّ تــألــيف هــذا الــكــتــاب اســتــنــزف كل وقــته
وجـهـده وكـان أمام حتـدٍّ  صـعب وشاق بـغـيـة االنتـهـاء منهُ
بذول في وهـذا ما حتقَّقَ له أخـيراً لقـد ركَّزتُ على اجلـهد ا
هـذا الكـتاب ألنَّ هكـذا مؤلـفات اجتـماعـية وحسـاسة حدثتْ
ـكن لـهـا أنْ تـرى الــنـور بـيـسـر إنّـمـا البـد ; ال  بـعــهـد قـد
ـؤلفـهـا أنْ يتـسلَّح بـالصـبر وطـول البـال والبـحث والتـقصي

حتى ينجزها. 
تـعـة في حـيـاة شخـوص أشـقـياء جـمـلهِ رحـلـة  والـكـتـاب 
ـة نــادرين; وجتــوال آمن في الــبــيــوتـات الــبــغــداديـة الــقــد
طــقـــوســهم وعــاداتــهم وأســرارهـم وبــســاطــتــهم وشــرورهم
وطـيـبـتـهـم وأوجـاعـهم وأحـزانـهم وأفـراحـهم ومـقـالـبـهم الـتي
تـدعك تضحك ملء شـدقيك طرائف غـريبة وعجـيبة ومواقف
إنـسانـية بـتـنا نـفتـقدهـا في هذا الـزمان ونـتحـسر عـليـها إنَّ
فـضيلة هذا الـكتاب تدعك تسـتنشق رائحة بـغداد الطيبة مع
كل ورقــة تـقـرأهـا; ويـثــيـر مـشـاعـرك وشــجـونك حـدّ احلـنـ

ثير برغم بؤسه وحرمانه.  اضي ا اجلارف لذلك ا
يـكتب زمـيلـنا سعـد محـسن في إحدى صفـحات الـكتاب عن
الـشـقي ابن عـبـدكـة بأسـلـوب مـحُـبب يـقتـرب من لـغـة الـناس
سلحة الـبسطاء: عندما عـلم الشقي ابن عبدكة بنـبأ الثورة ا
ضـد االحتالل الـبريـطاني في أنـحاء الـعراق وتـأجج نيـرانها
بــ الـعــشـائــر; تـقــدَّمَ من تـلــقـاء نــفـسـه لالشـتــراك في تـلك
الـثـورة; وبـطـريقـته اخلـاصـة; حـيث ذهب إلى ديـالى واقـتحم

حامية بريطانية وأمطرها وابالً من الرصاص.
عـلومات عن أولئك األشقياء وما أحاطت هـذه العفوية بنقل ا
بـهم من قصص وحـكايـا والتي جتـدها في مـعظم صـفحات
الـكـتـاب; جتـذب الـقـار عـلى مـتـابـعـة فـصـول هـذه الـسـيـرة
ـثـيـرة عن ثـلـة من األشـقـيـاء الـنـبالء الـذين نـذروا أرواحهم ا
دفـاعاً عن الوطن ومـقارعة االحتالل والـتضحيـة بدمائهم من

أجل احلفاظ على شرف امرأة مغلوبة على أمرها. 
مـثـلـمـا حـرص الـكـاتب عـلى تـعـزيـز سـرده الـشـفـيف بـصور
ـة أضـفتْ نـكـهـة بـغـداديـة خـالـصـة عـلى الـكـتـاب وح قـد
فـرغتُ من مطالعـة الورقة األخيرة من كـتاب شقاوات بغداد
راودتـنـي أمـنـيـة قـد حتـســبـونـهـا غـريـبــة بـعض الـشيء لـقـد
تـمنـيتُ عودة هـؤالء الشـجعـان (شقاوات
بـغـداد) إلى هـذا الـزمن; حـتى يـنـقذوا
الــشـعب احملــروم من هـؤالء الــسـاسـة

اللصوص الذين مألوا البالد.

 ÊU e « ≠ 5 dÐ

ـــــاني رفع االدعـــــاء الـــــعــــام األ
دعوى قـضائـية ضـد زوج في
ـانية بـتهمة مدينـة نورنبرج األ
القتل والشروع في القتل بعدما
عــثــرت الــشــرطـــة عــلى جــثــتي
والـدي الــرجل مـخــبـأتـ داخل

جدار مرآب خرساني.
ـــــثــــــلـــــو االدعـــــاء إن وقـــــال 
الـزوجـ سـبق لـهـمـا أن حـاوال
مـرتـ تـسمـيم األم (66 عـاما).

t²łË“ …bŽU 0 t¹b «Ë q²I¹ qł— ÆÆ WFAÐ W1dł

ــــــعــــــادن مــــــثـل احلــــــديـــــد بــــــا
والبوتاسيوم والزنك.

وأضـــــافت مــــــورلـــــو أن فِـــــطـــــر
ـتاز بـانـخـفاض الـشـامبـنـيـون 
ســعــراتـه احلــراريــة نــظــراً ألنه
اء بـنسبة تصل إلى يتألف من ا

ئة. 91 با
ويــــحــــتـــوي 100 غم مـن فِـــطـــر
الــشــامـبــنــيــون عـلى 15 ســعـراً
حـــراريــاً و0.3 دهـــون فــقـط مــا

يساعد على إنقاص الوزن

مـايكـروسـوفت وظيـفة  Storage Senseبنـظام
ـكن تــفـعــيــلـهــا عن طـريق ويـنـدوز 10والـتـي 

قائمة اإلعدادات 
.(System/Storage/Free up space now)
ــكن لـلـمــسـتـخـدم عـن طـريق هـذه الــوظـيـفـة و
حتـديـد فـتـرات زمـنـيـة مـعـيـنـة يـتم فـيـهـا تـكـرار
ــؤقـتــة من حــواسـيب ــلـفــات ا عـمــلــيـة إزالــة ا

ويندوز.
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تقوم أجهزة ويندوز بتخزين أعداد ال حصر لها
ؤقتة على األقراص الصلبة وعلى لفات ا من ا
ــســـتــخـــدم إلزالــة هــذه الــرغم مـن مــحـــاوالت ا
. وهـذا يتـسبب ـلـفات إال أنـها ال تـخـتفي أبـداً ا

ستخدم احياناً . بقلق لدى ا
ــشــكــلــة تــقــدم شــركــة ولـــلــتــغــلب عــلى هـــذه ا

تــرى أربــاحــا كــبــيــرة في هــذا
اجلــانب ولـذلك فـإن الــبـشـريـة
ــّول مــثل فـي حــاجــة إلى من 

هذه التجارب الطبية.
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عـرض عــلـمــاء جـامـعــة هـارفـارد
كن أن األميركية طريقة جديدة 
تصبح بديـلة للعالج الـكيميائي
دون تـرك أي تـأثـيـرات جـانـبـيـة.
وتـبـنى الــطـريـقـة اجلـديـدة عـلى
تـــنـــشـــيط اجلــيـــنـــات إذ يـــعــلم
العلمـاء أن األمراض السـرطانية
قـابــلـة لـلـعالج مـن خالل حتـفـيـز
اجلــيــنـــات الــتي تــقــمع ظــاهــرة
االنقسام غـير الطبـيعي للخاليا

التي يتميز بها السرطان.
ولـكـن هـذه الـوســيـلــة كـانت إلى
اآلن موجودة نظريًا على الورق
ولم يتمـكن العلـماء من حتقـيقها
عـلى أرض الـواقع إال أن خـبراء
جــامــعــة هــارفــارد تــمــكـنــوا من
ابــتــكــار مــســتــحــضــر يــســاعــد
اجلــسم بــطـريــقــة طــبـيــعــيـة في

مكافحة األورام.
وبـــحث الــــعـــلـــمــــاء عـــلى مـــدى
الـــســـنـــوات األخـــيـــرة عـن جــ


