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تـبادلة في الـساعـات األخيرة بـ االقطاب الرسـائل ا
ومن قـبلهـا وبعدهـا التصـريحات والـتلمـيحات تـشتغل
ـسـاحـة التي خـرج من اجـلـها الـعـراقـيون في خارج ا
الشوارع وأعطوا عشرات الشهداء وآالف اجلرحى .
رائـحة الـتعـديل أو التـغيـير الـوزاري بدأت تـفوح أكـثر
من مـرّة ومن أكثـر من مكـان في خـضم مايـجري في
ـشـتـعل . وكـأنّ التـغـيـيـر الوزاري الـشارع الـعـراقي ا
كان يحتاج مائت وخمس قتيالً في عمر الورود في

أقل من شهر ?
 هل يعقل أنّ أحداً لم يفهم الرسالة حتى اآلن? أم انّ
اخلــروج  بــحــكــايــة خالف جــديـد حــول مَن يــجب أن
يــشـكّل احلـكــومـة مـجـدداً لــيـغـوص الــبـلـد في أوحـال
صراعات وقيل وقـال وصفقات ومسـاومات تدوم ستة

أشهر أو سنة ? 
الشيء سيـحدث سـوى هذا التـناحـر بينـهم من جديد
. في حـ يـقف الـشـعب الـعـراقي في واد آخـر تـمـامـاً
والـسبب بـسيط في االسـتدالل عـلى هذه الـنتـيجـة قبل
أن يشرعوا في عمل جديد هو أنّهم منذ عقد ونصف
تلكون ميراثاً سياسياً خارج هذه البضاعة العقد ال

تداولة . ا
َن سـيكـون وزيراً واطن الـعـراقي معـنيـاً  مـتى كـان ا
للتجارة أو للنفط أو للمالية أو للخارجية أو وزيراً ألية

وزارة? 
لـيـس هـذا مـكــان ألعـيـد فـيـه مـا يـطـالـب به الـنـاس في
الـشـوارع والسـاحـات ويـبذلـون دمـاءهم من دون تردد

طالب. في سبيل تلك ا
احلل في االصــغـاء جــيـداً لـصــوت الـنــاس أصـحـاب
الـقـضـيـة وكل قــضـيـة حـمـلت عـنـوانـاً في الـعـراق ال

أصحاب سواهم مطلقاً.

ة من قراطية في اللغة اليونانية القد تتألف كلمة الد
ـوس وتــعــني الـشــعب وكــراتـوس وتــعـني كـلــمـتــ د
ـقـراطـية أي ـوكـراتـوس أو الـد احلـكـومـة لـتـصـبح د
حـكـومـة الــشـعب وقـد عـرفـهـا أبـراهـام لـنـكـولن أيـضـا
بـحــكــومــة الــشـعـب من قــبل الــشـعـب وألجل الــشـعب
وأجـاد فـهـمـهـا ونـسـتـون تـشـرتـشل عـنـدمـا قـال أنـها
نظام حـكم سيء ولكنه أفضل من غـيره. ما يهـمنا هنا
ـقــراطـيــة احلـقـة أن جــمـيع الــدول الـتي مــارست الـد

نعمت شعوبها باألمان والرفاه وكرامة اإلنسان .
ـقراطـية الى الـعراق وقـياسـا على وعـندمـا جاءت الـد
ما حققتـه للشعوب األخرى كـانت مشروع أمان وخير
وكـرامـة لـلـشـعب إال أن الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة الـعـراقـيـة
اإلسالمـويـة عقـرتـهـا كـمـا عقـرت ثـمـود نـاقـة اللـه التي

كانت بدورها مشروع إطعام لهم بوافر حليبها.
في إنتـخابات  2010خاض تـشكيالن مـهمان أحـدهما
القائمة الوطنية العابرة للطائفية بزعامة السيد عالوي
والـتي فـازت بـ  91مــقـعـدا ودولــة الـقـانــون الـشـيــعـيـة
الكي والتي فازت بـ  89مقعدا. بزعامة السيد نوري ا
ـتـوقع أن يــكـلف الـســيـد عالوي بـتــشـكـيل  كـان مـن ا
احلـكـومـة وإذا مـا فـشـل في اإلئـتالف مع كـتل أخـرى
ـان يـكـلف الـسـيد لـضـمـان األغـلـبـيـة الالزمـة في الـبـر
الكي بـتشكيل احلـكومة حسب مـا هو معمول به في ا
ـالكـي الـذي كان ـقـراطـيـة  لـكن الـسـيـد ا الـدول الـد
سـلك وذهب الى يـرأس احلـكـومـة أيـضـا رفض هـذا ا
احملكمة االحتادية لنقضه وبدأ يحشد في نفس الوقت
كونات إلتالف شيعي ويتكلم عن تـمثيل على أساس ا
حتى أنه طعن في كون القائمة الوطـنية عابرة للطائفية
ــكــون ــثـل ا قـــائال ـ رغم أن عالوي شـــيــعـي إال أنه 
الــسـنـي وتـبــخــر إثـر ذلـك  مـعــظم  الــفــائـزين الــســنـة

والشيعة من قائمة الوطنية.  
جـاء قــرار احملـكــمـة االحتــاديـة بــأن الـكـتــلـة الــنـيــابـيـة
ـان بعـد أداء الـفائـزين الـقسم شـكـلة حتت قـبـة البـر ا
هي من يحق لـزعـيمـها تـشـكيل احلـكومـة وفـاز السـيد

الكي بوالية ثانية. ا
ــالـكي واحملــكــمـة االحتــاديــة من حـيث كـان الــسـيــد ا
قراطية في العراق. يدرون أو ال يدرون قد عقروا الد
إذ تـبــلــورت بـعــد ذلك احملــاصــصـة بــأبــشع صــورهـا
الكي ـان حتى في زمن ا وعطلت عـمل احلكومـة والبر
نـفسه وأصبـحت الطـبقة الـسياسـية الـشيعـية والسـنية
تـنـظر الى وزاراتـها فـي احلكـومة كـمصـدر تـمويل لـها
وسـوق تــشـغــيل ألتـبــاعـهــا وجتـذر الــفـســاد وتـعـذرت
كون لهم وفوق فسدين بسبـب دعم نواب ا محاسبـة ا
ذلـك جـرى الــتـوافق بــ اجلـمــيع عــلى الـتــسـتــر عـلى
الـفـاسـدين من كل األطـراف وانـتـهت مـعـايـيـر الـنـزاهة
نسوبـية وقد ظهر والكفـاءة وحلت بدلهـا احملسوبيـة وا
ذلـك جـلــيــا في قــيـادات اجلــيش عــنــدمــا غـزت داعش

البالد.
ورغـم أن الـطـبـقــة الـسـيـاســيـة وعـدت الـشــعب بـإنـهـاء
احملـاصــصـة والـفـسـاد عـنـد تــولي الـسـيـد عـادل عـبـد
هدي احلكومة إال أن الوعد ذهب أدراج الرياح أمام ا
تـغـول مـنـظـومـة الـفـسـاد الـتي بـاتت أقـوى من الـدولـة.
وبعد أن نهبت البالد وتركت اخلدمات بحالة يرثى لها
وترك الـشـباب بـدون عـمل والـفقـراء يـتضـورون جـوعا
إنـتـفض الـشـبـاب وسـالـت الـدماء
الزكيـة في الشوارع والـساحات.
واخلــــوف اآلن لـــيـس فـــقـط عـــلى
ا اخلوف من أن قراطية وإ الد
تـنـحـر الـدولة وتـتـبع نـاقـة الله في
قصة النبي صالح عليه السالم.

Wzd « ÊUÞdÝ W× UJ* ÍœUÐe «

{ لــوس اجنـــلـــوس - وكــاالت-
دمـــــر حـــــريق غـــــابـــــات ســـــريع
االنـتـشـار مـا ال يـقل عن خـمـسـة
اليـــ الـــدوالرات في مـــنـــازل 
أحـد أغــنى أحــيــاء مـديــنــة لـوس
اجنلوس األمريكـية وأجبر بعض
ـــشــــاهـــيـــر عــــلى الــــفـــرار في ا

منتصف الليل.
ومن بــ األحــيــاء الـتـي صـدرت
أوامر بـإخالئـها مـنطـقـة برنـتوود
الراقـية الـتي يعـيش في برنـتوود
جنم كرة الـسـلـة ليـبـرون جـيمس
ومــجـــمـــوعـــة من جنـــوم الــصف
األول في هــولــيــوود ومــنــتــجــون
أثريـاء ومسـؤولون تـنـفيـذيون في
شـركـات إعالمــيـة.وقــال جـيـمس
الــــذي يــــلــــعب فـي نــــادي لـــوس
اجنلـوس لـيكـرز (إنه اضـطـر هو
وزوجته للـخروج بـسيارتـهما في
الصـباح الـبـاكر بـحـثا عن مـكان
للبقاء فيه بعد فرارهما من منزل
يــقـــيـــمـــان فــيـه مع أطـــفــالـــهـــمــا
الثالثـة).واشـتـرى جـيـمس مـنزله
الـذي يـضم ثــمـاني غــرف لـلـنـوم
ـبــلغ  23مــلــيـون في بــرنــتــوود 
دوالر في أواخر عام  2017وفقا

لتقارير إعالمية.
ــمــثل الـــشــهــيــر وحــاكم وقــال ا
كــالــيــفـــورنــيــا الـــســابق أرنــولــد
شــوارزنــيـــجــر (إنه كـــان ضــمن
آالف فــروا من مـــنــازلــهـم أثــنــاء
الليل).وأُلغي العرض األول لفيلم
شوارزنيجر اجلديـد (ترمينيتور:
دارك فـــيت) الـــذي كـــان مـــقــررا
ــاضي بــســبب مــسـاء االثــنــ ا
ــــنـــطــــقــــة.وكـــان احلـــرائـق في ا
العـرض األول لـلـفـيـلم مـقررا في
هوليوود عـلى مسافة كـيلومترات
من احلـــــريـق. وقـــــالت شـــــركـــــة
بـارامــاونت بــيـكــتـشــرز لإلنــتـاج
الـســيـنــمـائي (إن الــطـعــام الـذي
كـــان ســـيــــقـــدم في االحــــتـــفـــال
ــراكـز بـالــعــرض  الـتــبــرع به 
إيـواء تــابــعـة لــلــصـلــيب األحــمـر
األمريكي تستـضيف الفارين من

احلريق)
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أعـــلــــنت شــــركـــة (أبـل) عـــمالق
ـوذج جـديد الـتـكـنـولـوجـيا عـن 
من سـمـاعـات األذن الـالسـلـكـيـة
ردا على منتجـات جديدة مطورة
من مـنافـسـيـهـا هـواوي وأمازون

ستطرح في األسواق قريبا.
وأشـادت (أبل) بــخـاصــيـة إزالـة
الــضــوضــاء الــتي تــتــمــيــز بــهــا
الـســمـاعــات اجلـديــدة (ايـر بـود
ـــاثـــلــة بـــرو) وهي خـــاصــيـــة 
. ـنافـس زودت بهـا سـماعـات ا
كـــمــا تـــســتـــطـــيع الـــســمـــاعــات
اجلـــديـــدة الـــضــبـط الـــتــلـــقـــائي
تـوسطة نـخفضـة وا للتـرددات ا
سـتخدم وهو للموسـيقى ألذن ا
ـــنح مـــا وصــــفـــتـه (أبل) بـــأنـه 
(جتــــربــــة اســـتــــمــــاع غــــنــــيــــــة

وغامرة).
كمـا تتـمـيز سـماعـات األذن (اير
بــود بـرو) بــنــظــام تـثــبــيت أكــثـر
ســهــولــة (مـن ضــغــطــة واحــدة)
وأطــراف مــرنــة لــتــدخل بــشــكل
مـريح في األذن حـســبـمـا قـالت

(أبل) في بيان صحفي.
وجــــرى أمس االول طــــرح (ايـــر
بـود بــرو) عـلـى مـوقع (ابل دوت
وكوت) ومـتجـر أبل (أبل سـتور)
و طـرح الــسـمــاعـات اجلــديـدة
للبيع في متاجر التجزئة اعتبارا
من يـوم أمس األربـعـاء حـسـبـمـا
قـالت الــشـركـة مــشـيـرة إلى أن

نتج يبلغ  249 دوالرا. سعر ا
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{ نـيودلـهي- وكـاالت - حـملت
وسـائل اإلعالم الـهنـديـة جـهود
ـتـخــبـطـة مــسـؤولـيـة اإلنـقــاذ ا
ا في ذلك وفاة الطفل الهندي 
مـحـاوالت سـحب الـطـفل بـحـبل
واعــتـمــاد مــنـهــجــيـة احملــاولـة

واخلطأ.
وأكد مـسؤولون أن الـطفل علق
في الــبــدايـــة عــلى عــمق نــحــو

عشـرة أمتار قـبل أن يسقط إلى
عــمق  26مـــتــرا وبـــعـــد فــشل
مـحاوالت أولـيـة لسـحب الـطفل
بــاسـتــخــدام حــبل بــدأت فـرق
اإلنـقاذ يـوم السـبت حفـر نفق

بعرض متر واحد مواز للبئر.
ـسؤول جيه. نـيهرو: إن وقال ا
عـمـلــيـة اإلنـقــاذ لم تـنـجح و
إخـراج جـثة الـطـفل باسـتـخدام

مـعدات خـاصـة وهي في حـالة
حتلل.

ـســؤول: تـمــكـنـا من وأضــاف ا
حـفـر  65قـدمـا من الـ 90قـدمـا
الالزمــة (19.8مـــتــرا من 27.4
ــا فـي ذلك حــفــر جـزء مــتـرا) 

صخري صعب. 
إال أنه  وقف عمـليـات اإلنقاذ
بعـد ما أظهـرت الكامـيرات عدم

حـدوث أي تــغـيــر في وضـعــيـة
الـــطـــفـل إلى جـــانب انـــبـــعـــاث
ـــا أكــد رائـــحـــة من الـــبـــئـــر 

وفاته.
وجـــــرى إرســـــال اجلــــــثـــــة في
البـداية إلى مسـتشـفى حكومي
مـن أجـل الــــــــتــــــــشــــــــريح و
تسلـيمهـا الحقا لـوالديه اللذين

قاما بدفنه.
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تــــــزايـــــــد حـــــــاالت اخلــــــلـع فى
السنوات االخيـرة بصورة تهدد
ــصــريــة حـتـى اصـبح االســرة ا
سالح فـى يـد بــعض الــســيـدات
يـســتــخـدمــهن الســبــاب تـافــهـة
ووسيـلة لـهدم االسـرة وتشـتيت
االبـنـاء وبــالـتـالي يـجب حتـديـد
االسـبــاب الـتى يـجـرى قـصـدهـا
على الهجر اكـثرمن سنت دون
عـــلـم الـــزوجــــة او احلــــبس فى
الـــقـــضــايـــا اخملـــلــة بـــالـــشــرف
والـتــلـبس بــاخلـيــانـة والــعـجـز
برح . وفي اجلنسي والضرب ا
ــقـتــرح الـذي طـرحه مــواجـهـة ا
عـاطف مـخـالـيف اكـدت الـنـائـبه
ـان هـبــة هــجــرس عـضــو الــبــر
وعضـو احملـلس القـومي للـمرأه
ان الـسـيـدات اكـثـر حـرصا عـلى
استمرار االسرة ونادرا ما تقبل
عــــــلى هـــــدم االســــــرة واخلـــــلع
وعليـنا ان النضع شـروطا تمنع

حقها الديني.
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اجللـيل استـاذ الفـقه بجـامعة 6
اكــتـــوبــر وكــيـل وزيــر االوقــاف
السابق ان االسالم ابـاح التعدد
بـشــرط حتـقـيق الـعـدالـة وابـدى
عبداجللـيل اعتراضه على اقدام
ـان بـاعـداد بـعض اعـضـاء الـبـر
مـــشــروع يــقــيــد حق الــزوج فى
تعـدد الزوجـات الن ذلك مخـالفة
لـشـرع الـله ويـؤدي الى انـتـشار
الرذيلة فى اجملتـمع. فيما كشف
ركزي فى احدث تقرير اجلهاز ا
له ان عـــام  2018ســـجـل اعـــلى
مــعـدالت الــطالق والـتى شــكـلت
ـئـة مـنـها قـضـايـا اخللع  83بـا
وامــام تــزايــد نـــســبــة مــعــدالت
قـضــايــا اخلــلع بــصــورة تــهـدد
ـــصـــريــة طـــرح عــادل االســرة ا
صري ان ا مخاليف عضو البر
مـشــروع قـرار لـلـتـصـويت عـلـيه
يقصر قضايا اخللع على حاالت
الـــــضـــــعف اجلــــــنـــــسي واكـــــد
مـخالـيف فى تـصريـحت خـاصة
ــشـــروع بـــعــد انه طـــرح هـــذا ا
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اثارت فتاة مصرية جدال واسعا
عــــــبـــــــر مــــــواقـع الــــــتـــــــواصل
االجـتمـاعي بعـد ان بـثت فيـديو
دعـت فــيه الـــرجـــال الى الــزواج
بــاكـثـر من واحـده حلـل مـشـكـلـة
الــعــنـوســة والـتى تــفــاقـمت فى
الـــســـنـــوات االخـــيـــرة بـــســـبب
ــتــردي الــوضع االقــتـــصــادي ا
وعجـز الـكثـير من الـشبـاب على
حتـمل نفـقـات الزواج واعـتـبرت
ان رفض الــفــتــاة زواج زوجــهـا
مرة اخرى مخـالفة للـشرع النها
قـد تـدفع الـزوج الى الـرذيـلـة او
الــــزواج الــــعـــــرفي وفى اول رد
فعـل على نـشرهـا الفـيديـو اعلن
عـدد من الـسيـدات واجلـمـعـيات
الــنـسـائـيـة اعـتـراضـهـا عـلى مـا
قــالـته تـلك الـفـتــاة بـيـنـمـا اعـلن
البعض االخر تاييده فيما اعلن
ا قالته معظم الـرجال تأييـدهم 
الـــفـــتـــاة  . وعن رأي الـــدين فى
تـلك الـقـضيـة اكـد د/ سـالم عـبد
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{ طـوكـيو  –وكـاالت - تـوفيت
الــيــابــانـيــة ســاداكــو أوجــاتـا
ـسؤولـة السابـقة الـكبـيرة في ا
ـــتـــحــــدة والـــتي كـــانت األ ا
ــرأة األولى والــوحــيــدة الـتي ا
فوض السامي تشغل منصب ا
ـنـظـمة لـشـؤون الالجـئـ فـي ا
الـدولــيـة عـن عـمــر يـنــاهـز 92
عاما.واشتُهرت أوجاتا بارتداء
خــــوذة وســـــتـــــرة واقــــيـــــة من
الـــرصـــاص أثـــنـــاء جـــوالتـــهــا
ـــيــدانـــيــة.وقــال مـــســؤولــون ا
حكوميون يـابانيون إن أوجاتا
تـوفــيت يـوم  22تــشـرين األول
لكـنهم لم يـعلنـوا وفاتـها سوى
يــــوم الـــثـالثـــاء. وقــــال رئـــيس
الـوزراء الــيـابـاني شـيـنـزو آبي
كانت دائـما تبـدي تعاطـفها مع

أولـئك الذين يـعـانون وتـزامنت
ــــنـــصب خالل واليـــتــــهـــا في ا
حـقــيــبــة تــســعـيــنــيــات الــقـرن
ـــــاضـي مع أحـــــداث اإلبـــــادة ا
اجلمـاعية في روانـدا والصراع
الـــعــــرقي في يــــوغـــوسـالفـــيـــا

السابقة. 
وقـــال كــبـــيـــر أمـــنـــاء مــجـــلس
الـوزراء الـيـابـاني يـوشـيـهـيدي
ســـوجــا في مـــؤتــمــر صـــحــفي
الــثالثــاء تــصــدرت الــصــفــوف
األولى في الـقـضايـا اإلنـسانـية
مـــــثل الـــــفــــــقـــــر والالجـــــئـــــ
والـصــراعــات وأظـهــرت قــيـادة
مـتـمـيزة وأضـاف أفـكـارهـا مثل
ضــــــمـــــــان األمن اإلنـــــــســــــاني
ـيداني والـتـأكـيد عـلى الـعـمل ا
أصــبـحت تـمـثـل حـالـيـا أسـاس

سـاعدة اإلنـسانـية في جهـود ا
اليابان وأنـحاء العالم.ونود أن
نـعبـر عن عمـيق احـترامـنا وأن
نـصــلي من أجل راحـة روحـهـا.
حـثت اوجـاتـا في تـصـريـح لـها
عام  2015 الـيابـان عـلى إبداء
مزيـد من القـيادة بـشأن قـضايا
. وقـــــالت تـــــخـص الالجـــــئــــــ
أوجاتـا (على الـيابـان أن تتـخذ
مـوقـفـا لـلـتـرحـيب بـالـناس... ال
تــــرحب بــــاجلـــمـــيـع لـــكن ذوي
احلــــاجــــة من هم فـي حــــاجـــة
بـــالـــفـــعل ولــــديـــهم رغـــبـــة في
اجمليء أو يــحــبـون أن يــأتـوا).
وأشـــاد فـــيــــلـــيـــبـــو جـــرانـــدي
ــــفــــوض الــــســــامي احلــــالي ا
لــــشـــــؤون الالجـــــئــــ بــــاأل
تحدة بأوجاتا على عملها. ا
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ربطت دراسة طـبية حـديثة ب
اسـتـهالك الــكـافـيــ وحتـسـ
ـفــيـدة مــسـتــوى الـبــكـتــيـريــا ا
يكروبيوم) في األمعاء وهي (ا
تــريـــلــيـــونــات من الـــكــائـــنــات
الدقـيقـة احليـة التي تـعيش في
اجلـهـاز الـهـضـمي وتـؤثـر عـلى

صحة اإلنسان العامة.
وأظهـرت العـديد من الـدراسات
ـــاضــيــة- -خالل الـــســنــوات ا
وجــود ارتــبـاط بــ اســتــهالك
الــقـهـوة وتـقـلـيل فـرص حـدوث
اخملـاطــر الـصـحــيـة من جــمـيع
األنـواع خـاصـة مـرض الـسـكـر
النمط الثانـي إلى أنواع معينة
مـن الـسـرطــان ومـرض الــشـلل
الــــرعـــــاش وفي الـــــوقت ذاته
أشــارت األدلــة إلى أن تــركـيــبـة
كن ـيـكروبـيـوم في األمـعـاء  ا
أن تـؤثـر عـلى صـحـتك إمـا عن
طريق الـترويج خلـطر اإلصـابة
بــــاألمـــراض أو احلـــد مـــنـــهـــا.
ووجـدت الــدراسـة احلـديـثـة أن
ـتــعـاقـبي شـرب ـيـكــروبـيـوم  ا
القهوة يـتمتعون بـصحة جيدة
بــدرجــة أكـبــر من أولــئك الـذين
تــنــاولــوا كــمــيــات قــلــيــلــة من

القهوة. 
وفي الــدراسـة احلــالــيــة  أخـذ
الــعـــلـــمـــاء ألول مــرة عـــيـــنــات
يـكروبـيوم الهـضمي مـباشرة ا
من أجزاء مـختلـفة من الـقولون
-دراسات سابقة درست عينات
ـشاركون البـراز فقط- وأظـهر ا
الـــبـــالغ عـــددهم  34شـــخـــصًــا
الذين شـربوا فنـجانـ أو أكثر
من الـقــهــوة يـومــيًـا عــلى مـدار
ـــــاضي أنـه لم يـــــتم الـــــعـــــام ا
الـعثـور على صـور ميـكروبـيوم
أفضل من أولئك الـذين تناولوا
كـمـيـات أقل أو ال حتـتـوي عـلى
فــنــجــان من الــقــهــوة  وكــانت
األنــواع الــبــكـتــيــريــة لــشـاربي
الــقــهـوة الــثــقـيــلــة أكـثــر وفـرة
وتــوزع بـالــتـسـاوي فـي جـمـيع
أنـحاء األمـعاء الـغلـيظـة وأكثر
ــــضـــادة ثـــراءً فـي اخلـــواص ا
لاللـــتــهــابــات وأقل احــتــمــالًــا
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ــنــتـجــات األلــبـان احملــتــمـلــة 
الفتـ إلى أن الفـوائد تأتي من
ـوجـود في (الــبـريـبـايـوتـيك) ا
نــظـــام غــذائي عـــالي األلــيــاف
وكذلك من الل مشيرة إلى أن
بعض سالالت (البروبيوتيكخل
ـو سـرطـان الـرئـة كـما تـمـنع 
حتــــوي خـــصــــائص مــــضـــادة

لاللتهابات واألورام.

ن لم مــــقــــارنــــة بــــغــــيــــرهـم 
. يتناولوا الل

 وتمكن األفراد الذين يتناولون
الـلـ يـومـيـا إلى جـانـب اتـباع
نظام غذائي غـني باأللياف من
خفض خـطر اإلصـابة بـسرطان

ئة. الرئة بأكثر من  30في ا
 ولــفـتت الــدراســة إلى أهــمــيـة
إعـــادة الـــنـــظــــر في الـــفـــوائـــد

أمـريــكـا وأوروبـا وآسـيـا وقـام
الــبــاحــثــون بــتــحــلــيل مــقــدار
ـشــاركـ لأللــيـاف اسـتــهالك ا
الغذائـية والل ثم تـتبعوا مع
ـرضـى تـطـور سـرطـان الـرئـة ا
فـاكـتشـفـوا أن الـذين يتـنـاولون
وجبـة يوميـة من اللـ شهدوا
انـــخـــفـــاض خــــطـــر اإلصـــابـــة
ـئـة ــرض بـنـسـبـة  20في ا بـا

وتتميـز بعض أنواع البـكتيريا
ـــوجـــودة في الـــلــ احلـــيــة ا

بخصـائص مضادة لاللـتهابات
ومقـاومة للـسرطان بـحسب ما
ذكـرتـه الـدراســة الــتي نــشـرت
تـقـريـرا عـنـهـا صـحـيـفـة (ديلي

ميلخل البريطانية. 
وشـــمـــلت الـــدراســـة أكـــثـــر من
 1.44مـــــلــــيــــون شـــــخص من

بدرجة كبيرة لتشمل وهو نوع
ـــرتـــبـــطــة مـن الــبـــكـــتـــيـــريــا ا
بـاضطـرابات الـتمـثيل الـغذائي

والسمنة.
وكـشـفت دراسـة طـبـيـة جـديدة
أن تــنــاول كـــوب من الــزبــادي
يـــومـــيــا قـــد يـــقـــلل مـن خـــطــر
اإلصـابـة بـسرطـان الـرئـة الذي

يتعرض له بعض األشخاص.


