
Í—u³ł b «—

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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

ÍbN*« b³ŽË rOJ(« 5Ð W{—UF*«
عارضة هاهي احملكـمة االحتادية العـراقية تصـدر حكما في قضـية ا
التي يـقـول تيـار احلـكمـة بـزعامـة عـمار احلـكـيم انه ذهب الـيهـا وبات
ــعـارضـة ان يـصـبح ـثـلـهــا. يـقـول احلـكـيم بــان من حق من يـريـد ا
معـارضة وهو فـي هذا يرد حـجج رئـيس الوزراء الـعراقي عـادل عبد
ــهــدي الـذي دخل في مــطـارحــة مع زعــيـمه الــسـابق حــول مـفــهـوم ا
ـطـولـة حـول ـعـارضـة وتـطـبـيــقـاته وجتـسـداته اذ تـبــادال الـرسـائل ا ا
ـوضـوع. لـكن اجلـدل بـيــنـهـمـا في احلـقـيـقـة ال يـعـكس اوجه اخلـلل ا
ـثل مـنـاظـرة ب احلـقـيـقي في الــنـظـام الـســيـاسي في الـعـراق ,بل 
انيـة ال بل ومن غير رئيس وزراء وصل الى مـنصبه من غـير كتـلة بـر
ان يخـوض االنـتخـابـات ويقـدم برنـامج يـتنـافس فـيه للـوصـول للـحكم
ـنـاصب الـعـلـيـا من تـيـاره و يـرد وبـ زعـيم سـيـاسـي يـرى ضـيـاع ا
ـعـارضة ـبـادرة سـيـاسـيـة حتـاول االسـتـحواذ عـلـى مـوقع ا عـلـيـهـا 
ــغـازل لـفـئـات شـعـبـيـة نـاقـمـة عـلـى الـوضع مع ابـقـاء عـيـنه عـلى مـا ا
ـنــاصب االقل من درجـة وزيـر احلـصــول عـلى حـصـته يـتــيـسـر من ا

منها.
ـهـدي عـلى ان الـنـظـام الـسـيـاسي في الـعـراق هو تـقـوم حـجج عـبـد ا
نـظام تـوافقـي ليس فـيه معـارضة اذ يـشـترك اجلـميع في احلـكم وهو
عـارضة ووجـوب ان تكون محق في هذا. امـا احلكـيم فيـعدد مـزايا ا
ـقـراطي وهذا كالم صـحـيح طـبعـا فـالـنظم من اجل دعم الـنـظام الـد
اني فـيها حكومة قراطـية وخصوصا تـلك التي تتبع النـظام البر الد
انيـة تتشكل من حزب ان ومعـارضة بر تتمتع بـدعم الغالبيـة في البر
او احـزاب االقـليـة. لـكن دافع احلكـيم في ذلك هـو عـدم اشراك تـياره
ا في احلكومـة التي ايدها في البـداية وهو يعبـر عن هذا في انتقاده 
ـهـدي يـحـذر من سـمـاه بـاالنـفــراد الـسـيـاسي بــادارة الـدولـة. عـبــد ا
انـزالق الــعـراق لــلـنــمـوذج الـســيـاسـي الـلـبــنـانـي الـذي يـشـل احلـيـاة
السيـاسية ويـكرس احملاصصـة الطائـفية وكـأن احلال ليس كذلك في
هدي ينتقد في مـعرض حديثه عن لبنان مبدأ العراق. ال بل ان عـبد ا
ـبــدأ الـذي اسـتـخـدمه حـلـفــائه الـتـاريـخـيـ في ـعـطل وهـو ا الــثـلث ا
االحزاب الشـيعية اللبنانيـة حزب الله وحركة امل يوم كانا في مواقع
هدي عـندما جتـمعهم ـا يزعل هؤالء عـلى عبـد ا ـانية. ر االقـلية الـبر
اجللسـات ففي تعبـيراتهم كان ذلك الـثلث يسمى الـثلث الضامن وهو
ثـلث مقـاعد مـجلس الـوزراء التي تـتيح لـهم وضع فـيتو عـلى اي قرار
يـصدر هـناك. تلك كـانت فتـرة ما بعـد اغتـيال رئيس الـوزراء اللـبناني
رفيق احلريـري وانسحاب سوريا من لبنان بعد ذلك عمليا كان حزب
دافع حـينذاك. امـا اليـوم فيـتمـتع حزب الله الـله وحلـفاؤه في مـوقع ا
بسـيطـرة كبـيـرة على احلـياة الـسيـاسيـة في لـبنـان. في العـموم هـناك
اوجه شـبه واوجه اختـالف ب الـنظـامـ السـيـاسيـ الـطائـفـي في
لـبـنـان والـعـراق وهمـا يـتـنـافـسـان في تـصـنـيف من مـنـهـمـا اسوأ من
االخـر اال ان االشــارة واجـبـة الـى ان الـعـراق وهـو بــلـد عـربـي كـبـيـر
ـسـاحــته وسـكــانه لـبـنــان اضـعــافـا مـضــاعـفـة اخــتط طـريق يـفــوق 
ـغا بـعد عام الـنموذج الـلبـناني في احملـاصصة الـطائـفيـة وتقاسم ا
ـهـدي انه هـو واحلـكيم الـفـ وثالثـة في عـمـليـة سـيـاسـيـة يـقر عـبـد ا

كانوا من مؤسسيها.
ـسـيطـرة مـنـذ عـام الفـ وثالثـة بـالـعراق تـتـمتع الـقـوى الـسـياسـيـة ا
ــغـا احلـكم وتـتــقـاسم امـتــيـازاته عـلى اسس طــائـفـيـة ال تــغـيـرهـا
االنـتـخابـات اال قـليـال. والتـغـييـر الـذي يحـصل احـيانـا هـو تغـيـير في
باشر هنا احلصص تـفرضه متغيـرات ميدانيـة وسياسية ,فالـسبب ا
عارضـة احلكيم هو صـعود قوى حتـالف الفتح الذي يـضم جماعات
احلـشد الـشعـبي ذات االجنـحة الـقويـة عسكـريا والـتي حقـقت تـقدما
في االنـتـخـابات وكـذك انـفصـاله عن اجملـلس االعـلى االسالمي الذي
ضعف كـثـيرا لـكـنه بقي مـحـتفـظا بـعالقـة تاريـخـية مع ايـران تـتيح له

موقعا في دوائر احلكم.
هـذه هي احملـكـمة االحتـاديـة تـتـدخل اذن حلـسم جـدل لـفظي لـيس له
ـمــارســة الــسـيــاســيـة , تــطــبــيـقــات واضــحــة حـتى االن فـي شـكـل ا
ان الـعراقي ان الكل حكومـة و الكل معارضة وان عـروف في البر فا
الـتــنـقل والــتـحـرك مــسـتـمــر عـلى مـســتـوى االفـراد والــكـتل. مع هـذا
الـتـدخـل تـعـود ذكــرى الـتـدخـل االهم لـلـمــحـكـمــة الـعــلـيـا في قــضـيـة
ـعـارضـة وهـو الـتـدخل الـذي حـصل عـام الـفـ وعـشرة احلـكـومـة وا
حول من هي الكـتلة االكبر. يومها كان حتالف رئيس الوزراء السابق
ـقـاعد ايـاد عالوي مع االحزاب الـسـنـيـة قد فـاز بـالـعـدد االكبـر من ا
ـالـكي. حـسـمت احملـكـمة بفـارق مـقـعـدين عن رئـيس الـوزراء نـوري ا
ـكن تـشـكـيلـهـا بـعد االنـتـخـابات االمـر باحلـكم بـان الـكـتلـة الـكـبرى 
ـالـكي لواليـة ثـانـية مـدعـوما من فقـطع الـطـريق عـلى عالوي وصعـد ا
امـيركـا وايران واصـوات حلفـائه وخصـومه. من يومـها لم يـعد لـلفوز
ـالـكي عام الـف واربـعـة عشـر لكن باالنـتـخابـات اي قيـمـة فقـد فاز ا
حــيــدر الـعــبــادي تـولـى رئـاســة الـوزراء ثـم وصـلت االمــور الى قــيـام
ـهدي مـن غيـر كـتـلة حـكـومة عـادل عـبـد ا
كــبـــرى اصال. ســـيـــمــضـي احلــكـــيم في
ن يــريــد ان يــصـدق ــعــارضــة  طــريــقه ا
هدي رئيسا ويقـتنع وسيبقى عادل عـبد ا
ـعـادلـة الـصـعـبة لـلـوزراء اال اذا تـغـيرت ا

نصب.  التي اوصلته الى ا

(إنه اســــتـــــثــــنـــــائي ألن دوقــــة
سـاسـكس هي رئـيس الـتـحـريـر
هــذا الـشــهــر و... شيء حتـصل
عــلــيه مــرة واحــدة في الــعــمـر
ــقـتــنــيـات وهــو لـهــواة جــمع ا
الــقـــيــمـــة لـــذلك أنـــا ســعـــيــدة

.( بحصولي على نسخت
مـثلـة الـسابـقة وقـالت ميـغـان ا
الـتي يبـلغ عـمـرها  37عـاما في
بيان (إنها سعت لتوجيه تركيز
عدد سبتمبر أيلول الذي يكون
عـادة أكـثر أعـداد الـسـنـة قراءة
إلى الــــــقــــــيم والــــــقــــــضــــــايـــــا
والــشـخـصـيــات الـتي تـؤثـر في

العالم اليوم).
ويبـرز غالف اجمللـة شخـصيات
مـثل النـشطـة الشـابة في مـجال
ــنـاخ جـريــتـا تــونـبـرج تـغــيـر ا
ورئـــيــســـة وزراء نــيـــوزيــلـــنــدا
الكمة رمال جاسيندا أرديرن وا
ـدافــعــة عن ــمــثــلــة وا عــلي وا
ـــــــرأة ســــــــلـــــــمى حـــــــقـــــــوق ا
حـايك.وقــالت مـيـجـان في بـيـان
(أتمنى أن يشعر القراء باإللهام
الذي شـعـرت به من خالل قوى
التغيير الـتي سيجدونها داخل

هذه الصفحات).
ويـتــضـمن الـعـدد أيـضـا حـوارا
صـريـحــا بـ مــيـجــان وسـيـدة
ـتحدة األولى سـابقا الواليات ا
ميشيل أوباما ومقابلة أجراها
زوجــهــا األمـيــر هــاري مع جـ
ـة اخملــضــرمـة في جـودل الــعــا
مجال سلوك الـرئيسيات والتي
نــــاقـش خاللـــــهــــا مـــــا وصــــفه
بــــالـــــتــــحــــيــــز غــــيــــر الــــواعي

للعنصرية.
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{ نيودلهي  –وكاالت - قبل دقائق قليلة على
ية انطالق حفلها في الهند فاجأت النجمة العا
كاردي بي اجلميع عندما قررت إلغاء احلفل لدواع
أمنية.واشار موقع الفن ان (كاردي بي تلقت
إخطاراً من الشرطة الهندية بضرورة إلغاء احلفل

ا جعلها لدواع أمنية بسبب تهديدات غير موثوقة 
سرح بدقائق .9وفي تصريح لها على تلغي احلفل قبل صعودها الى ا
ما حصل اشارت كاردي بي الى انها كانت متحمسة للحفل لكنها
اضطرت لتأجيله بسبب تهديد أمني: (أحبائي في الهند اعتذر إللغاء
احلفل أريد أن أخبركم اني كنت متواجدة في الكواليس ومتحمسة
للحفل ولكن لسوء احلظ كان هناك تهديد أمني.. جاري التحقيق من
هم األمن اخلاص بكم وبي قبل أي قبل الشرطة ولكن من ا
قبل. وعد جديد وهو  11أيلول ا شيء).وقررت احياء احلفل 
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ـــــا { لــــــنـــــدن  –وكــــــاالت - ر
يــتــعـرض الــنــحـل الـبــريــطــاني
للـتهـديد بـعد أن أحـضرت أسرة
مـن مـديـنــة بـريــسـتــول بـطـريق
اخلـطـأ نـحـلـة غـريـبـة مـعهـا من
رحـلـة في تـركـيـا.وظـلت الـنـحـلة
التركـية على قـيد احليـاة مسافة
تقارب  2000ميل وهي مـخبأة
في حقائب األسرة قبل أن تهيئ
لـنفـسـهـا شرنـقـة غيـر عـادية في
أريكـة غرفـة زجاجـية في حـديقة
نزل.ولكن النحـلة التي يعتقد ا
أنـــهـــا من فـــصـــيــلـــة أوســـمـــيــا
أفـــوســــيـــتـــا اخــــتـــفت اآلن عن
األنــــظـــار.وقــــال عــــلـــمــــاء لـــدى
احلــكـومــة (إنــهـم ســيــحــاولـون
الــعـثـور عـلـى الـنـحـلــة لـتـحـديـد
نـوعــهــا رســمـيــا قــبل الــقــضـاء

عليها).
وقالت أميليا توي (إنها الحظت

وجــود شــرنـــقــة عـــلى األريــكــة
مـــــــــــكـــــــــــونـــــــــــة مـن بـــــــــــتـالت
الــزهــور).وأضــافت( بــحــثت في
غوغل عن (شرنـقة من البتالت)
فوجدتهـا على الفور. وعرفت أن
هـذا الـنــوع من الـشـرانق يـوجـد
فـــــقط في تـــــركــــيـــــا أو إيــــران.
وساعـتها عـرفت أنهـا ليست من
هنا).وتـعتقـد أميلـيا (أن النـحلة
جـاءت مع والـديـهـا الـلـذين كـانا
في إجازة في داالمان في تـركيا
أوائل هذا الـشهر).ولـكن النـحلة
اخـتـفت قـبل أن يتـمـكن الـعـلـماء
الــتــابـــعــون إلى هــيـــئــة صــحــة
احليـوان والنـبات في بـريطـانيا
من الــعــثـــور عــلــيــهــا وحتــديــد

هويتها.
وال تــمـثـل الـنــحـلــة خـطــرا عـلى
الــــبـــشـــر لـــكـــنــــهـــا قـــد حتـــمل
كن أن تدمر النحل فيروسات 

احملـلي بـحـسب مـا قـاله مـايـكل
هانت من جـمعـية الـنحـال في
مـــقــــاطــــعـــة غــــولـــســــتـــشــــيـــر.
وأضــاف(أنــهــا جـنـي في قــمـقم.

وإذا خرجت فال سيطرة عليها).
وقال متـحدث باسم هيـئة صحة
احلـيوان والـنـبات وفـقـا لتـقـرير
للبي بي سي(إن الهيـئة ستتخذ

إجـــراء فــوريـــا لــلـــبــحث عن أي
شــرنــقـة فـي الــبـيـت ولــتـقــيــيم
اخلـبـراء لـهـا).وأضـاف: (مـازلـنا
يقظـ ونعمل مع وحـدة النحل
فتش الوطنية وشبكـتها من ا
ــراقــبـة ــنــتــشــرين في الــبالد  ا
الــوضع)ودعـــا الــبــريـــطــانــيــ
ـسـافـرين إلى (الـبـقـاء يـقـظ ا

حيـنمـا يعـدون حقـائبـهم للـسفر
أو لــــلـــعــــودة من الــــســــفـــر إلى
بريطـانيا لـلحيـلولة دون دخول
أنواع أجنبية من احلشرات إلى

البالد).
وقـال(إذا الحـظـتم وجـود حـشرة
عنـد عـودتكم فـيجب أن تـبلـغوا
اجلــهــات اخملــتــصــة بــتــواريخ
ســفــركم واألمــاكن الــتي ذهــبـتم
إلــــيــــهــــا خالل اإلجــــازة ومن
األفــــضل الــــتــــقــــاط صــــورة

للحشرة).

{ واشـــــنـــــطن  –وكـــــاالت - قـــــال
بـاحــثـون إنـهم بـاتـوا قـادرين عـلى
ــــهــــددين حتــــديــــد األشــــخـــاص ا
ــر قـبل ـرض ألــزهـا بــاإلصـابــة 
ظـهـور أعـراضه عـلـيـهـم.واسـتـطاع
بـــاحــــثـــون أمـــريـــكــــيـــون قـــيـــاس
مــسـتـويـات من الــبـروتـ في الـدم
لـلـتنـبـؤ بـتراكـمه في الـدماغ وهي
ــــرض ــــصـــــاحــــبــــة  الــــســـــمــــة ا
ـر.وقال خـبراء بـريطـانيون ألـزها
إن الـنـتـائج واعـدة وتـمـثل خـطوة
ــكن صـــوب آلــيــة لــفـــحص الــدم 
االعــتـمــاد عـلــيـهــا في عالج مـرض
ـر وتـسـريع وتـيـرة الـبحث ألـزهـا
عـن عالج للخرف.لكـن األمر يتطلب
مـــزيــدا من الــدراســـات. ويــعــتــبــر
ــــر أحــــد أبـــرز أســــبـــاب ألــــزهـــا
اخلـــرف الــذي يـــصــيب أكـــثــر من

ملكة  520ألف شخص في ا
ـتـحدة مـعـظمـهم فـوق اخلامـسة ا
والــسـتــ وماليــ غـيــرهم حـول
الــعــالم.وعــلى مــدى قــد يــصل إلى
عـــشـــريـن عـــامـــا قـــبل أن يـــصـــاب
ــــــريض بــــــفــــــقـــــدان الــــــذاكـــــرة ا
وااللـــتــبـــاس والــتـي هي أعــراض

ـر تـبـدأ ـرض ألــزهـا مــصـاحـبـة 
جتـمـعـات من الـبـروتـ الـضار في
الــتــراكم فـي أدمــغـتــهـم.وال تــوجـد
حـــتى اآلن طـــريـــقـــة لــلـــكـــشف عن
ـــز ســــوى عـــمـل أشـــعـــة ألــــزهـــا
مـــقـــطـــعـــيـــة لـــلـــمخ بـــاالنـــبـــعــاث
الـبـوزيتـروني وهي عمـلـية مـكلـفة
مــاديــا فـضال عـن أنـهــا تــسـتــغـرق
زمـنا. وقام باحثـون في كلية الطب
بـــجـــامـــعـــة واشـــنـــطن بـــقـــيـــاس
مــسـتــويـات بــروتـ يـعــرف بـاسم
أمـيلويـد بيتا في دم  158شـخصا
جتـــاوزت أعـــمـــارهـم اخلـــمـــســ

لــــرؤيــــة مـــا إذا كــــانـت تـــضــــاهي
ــســتــويـات الــتي كــشــفت عــنــهـا ا
ـقـطـعـيـة عـلى أدمـغـتـهم. األشـعـة ا
واتـضح أنـهـا كـذلك ولـكن بـنـسـبة
رة - وهي ئة فقط هذه ا  88في ا
ــا يــكـفي نــســبـة لــيـسـت دقـيــقـة 
الخـتـبـار تـشـخـيـصي.عـنـدمـا جـمع
ــعــلــومــات مع الــبــاحــثــون هــذه ا
رض سـبب آخرين من مـسببات ا
-هـــمــــا تـــخـــطّي سـن اخلـــامـــســـة
ـتغير جيني والـست واإلصابة 
مـــعـــروف بــاسم  APOE4والـــذي

ـرض يــضـاعف خــطـر اإلصـابــة بـا
لــثالثـة أمـثـاله- بــلـغت دقـة فـحص
ـئــة. ويـقـول الــدم نـســبـة  94فـي ا
رانــدل جـيه بــيـتـمــان وهـو بـاحث
بــارز في دراسـة األعـصـاب(إن هـذا
ـسـاعدة في الـفـحص كـفيـل اآلن با
فــحص عــدد أكــبــر من األشــخـاص
خ ـقطعية على ا مـقارنة باألشعة ا
ـكلفة ماديا).يضـيف بيتمان وفقا ا
ـــكن لـــتــــقـــريـــر لـــلـــبي بـي سي( 
االســـتـــعـــانــة بـــذلك الـــفـــحص في
الـــــوصـــــول بـــــشـــــكـل أســـــرع إلى
عـالجـات وفـي تــقـلــيـل كــلـفــة تــلك
الــــعالجـــات فـــضـال عن احلـــد من
ـرضى.ويتـعـ أن يـكون مـعـانـاة ا
ـشـاركون في الـتجـارب العالجـية ا
ـبـكـرة قــد عـانـوا تـلك الـتــغـيـرات ا
ــرض الـــتي حتــدثــهـــا اإلصــابــة 
خ - كتراكم بروت ر في ا ألـزها
أمـيـلـويـد - لـكنـهم لم يـصـلـوا بـعد
ــشــاكل اإلدراكــيــة.وذلك ــرحــلــة ا
حـتى يتمكن الباحثون من الوقوف
عـــلى مــدى فـــعــالـــيــة الـــعــقـــاقــيــر
ــســتـــخــدمــة في تــلك الــتــجــارب ا
لـلـحـيـلـولـة دون اإلصـابـة بـاخلـرف
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{ بـــــاريـس - وكـــــاالت - جنح
مـــخـــتـــرع فـــرنــسـي في عـــبــور
الــقـنـال اإلنـكـلـيـزي امس األحـد

مـستـقال لـوحا طـائـرا نفـاثا من
تـصـمـيـمه وذلك بـعـد أن فـشـلت
مـــحـــاولـــته األولـى عــنـــدمـــا لم

يتـمكن من الـهبـوط على مـنصة
إلعـادة الـتـزود بـالـوقـود فـسقط

في البحر.
وأظــــهــــرت صــــور عــــرضــــهــــا
الـتـلـفـزيـون الـفـرنـسي اخملـترع
الـــذي يـــدعى فـــرانـــكي زابـــاتــا
وأُطلق عليه اسم الرجل الطائر
وهـــو يـــلـــوح جلـــمـــهــور تـــابع
احلدث قبل أن يهبط بسالم في
خلـيج سانت مارجـريت القريب
لـلـغايـة من دوفـر عـلى الـساحل

اجلنوبي لبريطانيا.
علـى صعـيد آخـر تمـكن ثالثون
خـبــازًا في إيــطـالــيــا من صـنع

بيـتزا هائلـة احلجم بلـغ طولها
 500متر.

واحـتــاجت الـبـيــتـزا الــعـمالقـة
لـصــنـعـهـا  500كـيــلـوغـرام من
الـطـح و 400حـبـة طـمـاطـة
و 50لــتــرًا من زيـت الــزيــتــون
و 10كــــيــــلـــو مـن الــــريــــحـــان
وأضــــيف لــــهــــا أكـــثــــر من 50
عنصرًا غذائـيًا. و مد البيتزا
عـــلى  270طـــاولــــة وطـــهـــيت
بـاسـتـخـدام فــرنـ مـتـحـركـ

لـتـحطم بـذلك رقـمًـا قيـاسـيًا في
(فـــيـــكــو إيـــتــالـي الــعـــالم ) في

بولونيا.

ـر). ويـصف الــذي يـسـبـبه ألــزهـا
الـــبـــاحـث جـــيـــمس بـــيـــكـــيت من
ــر هـذا الــكـشف جــمـعــيـة ألــزهـا
ذهل على صعيد البحث (بالتقدم ا
عـن عالج لـــلـــخــــرف).ويـــســـتـــدرك
بـــيــكــيت قـــائال(لــكن مـن األهــمــيــة
ـكـان أن نـشـيـر إلى أن هـذا لـيس
فــــحــــصــــا دمــــويــــا مـن أجل عالج
ـا يخـبرنـا أن تراكـمات اخلـرف إ
خ تـصاحب بـروتـ أميـلويـد في ا
ــر لـكــنــهــا أيــضـا مــرض ألــزهــا
مــوجــودة عــنـد أصــحــاء من كــبـار
الــــسن). يـــقــــول بـــيـــكــــيت: (هـــذا
الـفـحص كـفـيل بـتـسـريع وتـيرة
األبــحـاث اخلــاصـة بــاخلـرف
هدَدين أوال عـبر حتديـد ا
ـــرض بــــاإلصــــابــــة 
ن قـد ــر  ألــزهــا
يـكونوا مـناسب
لــــــلـــــخـــــضـــــوع
لـــــــــتــــــــجــــــــارب
إكــــلــــنــــيــــكــــيـــة
تــسـتـهـدف مـنع
أو تــــأجــــيل

اإلصابة.
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{ لــنــدن (رويـــتــرز) - اصــطف
ـــلــــكـــيـــة مـــحــــبـــون لألســــرة ا
ـاضـية الـبـريـطـانـيـة اجلـمـعـة ا
لشـراء نسـخة جـديدة من مـجلة
فـوج البـريـطـانيـة شـاركت دوقة
سـاسـكس مـيـغـان زوجـة األمـير
هــــاري في حتــــريـــرهــــا.وظـــلت
ميـغـان التي وضـعت مولـودها
األول آرتـــشي فـي أيــار تـــعــمل
سـبعـة أشـهر مع رئـيس حتـرير
فوج إدوارد إينيـنفول على عدد
أيــلــول الـــذي أفــرد عـــلى غالفه
مــســاحـة خلــمس عـشــرة امـرأة
ترى دوقـة سـاسكس أنـهن قوى

من أجل التغيير.
وقـالت فـانـيـسـا فـورسـتـنر (29
عــــامـــا) الـــتـي كـــانت تــــقف في
طـابــور أمــام مـكــتــبـة في وسط
الـعــاصـمـة الــبـريــطـانـيــة لـنـدن
(أردت أن أكــــــــون مـن األوائل...
وشعـرت بحـماس كـبيـر).وقالت
سانـدريا بالمر ( 55عاما) التي
كــانـت أيــضــا تــنــتــظــر لــشــراء
اجمللـة (إنهـا متـحمـسة لالطالع
ــتــنــوع الــذي عــلى احملــتــوى ا
ه في اخــتــارت مــيــجــان تــقــد
اجملـلــة).وأضـافت
في تصريح


