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الـتــهـديـد الـذي اطـلــقه الـرئـيس االمــريـكي تـرامب في انه
سيـفـرض عقـوبات عـلى العـراق لم يـعرفـها هـذا البـلد من
اذا مضى في اخـراج الـقـوات االمريـكـية هـو بـداية قـبل 
اللـغة الشـبيـهة الـتي يتعـامل بهـا االمريـكان مع ايران في
اطار الصراع حول ملفات النووي والصواريخ البالستية

وسواها .
ـكن اسـتـبـعـاد أن يـتم قـيـام واشـنطـن بوضـع ايران وال 
والـعـراق في مـلف واحـد من حـيث الـعـقـوبـات مـسـتقـبالً
وهـذا يـتـرتب عـلـيه أوالً انـهـيـار الـعـمـلـة الـوطـنـيـة بـسـرعـة
مـذهــلـة ألنّ الـبـلـد لـيـس مـثل ايـران فـيه قــاعـدة صـنـاعـيـة
وجتــاريــة وزراعــيـة إذ فــقــد الــعـراق كـل شيء في ســتـة
عـشر عـامـاً  وهو يـعـيش حـالَ مقـاول لـديه بـئر نـفط يـبيع
وظف يوماً بيوم  وسينتهي منه ويدفع رواتب العمال وا

قاولة . كلّ شيء الى االبد في حال انتهاء ا
االمــريـكـان الــذين صـنـعــوا الـنـظــام الـسـيــاسي اجلـديـد
َن جاءوا لـشـغل شـواغـره   انطـلـقـوا من عمق وجـاءوا 
مـصـاحلهم االسـتـراتـيـجـية الـتي افـاد مـنـهـا فالن احمللّي
وعلّان االقـليمي  ومن هـنا فإنّ مَن يسـتغرق في وهم انّه
قـادر عـلـى الـشـروع بـفـصل  مــفـاجيء حملـاربـة الـواليـات
ـتحـدة حتت وقع مـعـزوفات انـفـعالـيـة تـعبـويـة من خارج ا
احلـدود ومن داخــلـهـا سـيــدخل بـلـداً كــامالً في مـصـيـر
رّات من احلال مجهـول وينقـله الى وضع أتعس مئـات ا
الذي كـان علـيه أيـام احلصـار الدولي عـلى العـراق طوال

ثالثة عشر عاماً انتهت بحرب مدمرة في العام 2003 .
إنّ هــذه الــتــداعـيــات اجلــديـدة الــتي تــلــوح فـيــهــا رايـات
الـعـقــوبـات االمـريـكـيـة سـتـنــتـهي بـعـد شـهـور أو سـنـوات
بتفتيت وحـدة العراق وتناحـره الداخلي فضالً عن عودة
وجود منها االقطاعيات الـسياسية واالرهـابية أو تكاثـر ا

أصالً.
هذه االحـتماالت لـيست تـخمـيناً وال رجـماً بـالغـيب وانّما
هي خطوات بدأت تتـحرّك على االرض فعالً  وانّ تدارك
الـســقـوط االخـيـر عـمـلـيـة غـيـر مــضـمـونـة مـطـلـقـاً في ظل
عـقـلـيـات االنتـقـام والـتـبـعـية والـشـعـارات الـتي مـاتت مـنذ
الثـمانـينـات لكـنهم يـريدون بـعثـها لـلحـياة من جـديد على

انقاض العراق .
اجلـيل الـعراقـي الذي عـانى ويالت احلـصـار والـعـقـوبات
ــكـن أن يــلـــتــحم مـع الــشـــبــاب في اليـــزال مــوجـــوداً و
الـشــارع لـرفض أي قـرار يــهـدد مـصــيـر الـبالد. أي حل
ـكـنـاً قبل ان نـدخل الـنـفق  الـذي دخله ـا كان  اآلن ر

العراق قبل ثالث سنة أو دخلته ايران مؤخراً .

إنَّ الرئيس الكردي الذي يحكم العراق  سيكون عائشاً
حتت ضغط  األول هو ما تبقى من عراقيته  والثاني
هو كرديـتهُ التي تـتكىء على دولـة مستـقلة تـماماً وقـائمة
اســمـهــا كـردســتـان  وفـي كل حـال نــهـائي أو مــعـمــعـة

عراقية مصيرية  سينحاز الرئيس الى كرديتِهِ . 
ــوجــعـة  هــو عــبـارة عن ــعــادلـة ا الــكالم خــارج هـذه ا
مجامالت ولغوة فـارغة  وتكتيـكات مغطاة دائـماً بنظرية

ب . (التقية) وهي أعلى درجات النفاق والكذب ا
سـتــرون قــريــبــاً الــوجهَ األخــطــر واخلـطــوات الــعــمــلــيـة
الواضـحة  لـتحـقيق أحـد أكبـر أهداف الـغزو األمـريكي
الــقـاتل لــلـعـراق قــبل نـحــو سـبع عــشـرة سـنــة . أقـصـد
تــقـســيـمه الـى ثالث دول مـتــنـاحــرة أو هـادئــة نـســبـيـاً 
واحدة كـرديـة بشـماله والـثانـية سـنـية بـوسطه  والـثالـثة
شـيـعـيـة بـجـنـوبه  وقـد تـصل الـقـسـمـة تـالـيـاً الى بـغداد
اخملتلـطة بتـأريخ احلب واالنسجـام والتآلف والـتسامح 
فتجعلها كرخاً ورصافـةً وفوق أظهر جسورها السبعة 
سـيـزرعـون نـقـاط تـفـتـيش ومـراقـبـة  تـشـمل حـتى الـذي
يشتهي زيـارة بقايا قلـبه  الذي انشطـر ب شرق دجلة
الـبـديع وغـربـها . سـتـنـقل أمـريـكـا الـترامـبـيـة  جـنـودها
وموظفيها وجـواسيسها ومواطيـنها  الى أربيل عاصمة
كردستان العراق وضواحيهـا  وهناك سيعيشون آمن
مـبـتــهـجـ  في ظل وحـمـايـة دولــة مـسـتـقـلـة تـمـامـاً  ال
ينـقصهـا سوى اإلعالن الـرسمي لالستـقالل القـائم منذ
نحـو ثالث سـنة . هذا لـيس خيـاالً وال حدسـاً مشـكوكاً
قـهورة تـتحدث عـنه بكـثير به بل هو أمـر كانت الـناس ا
من شك مـرغـوب  وبغـطـاء من أمـنـيـة بالد كـانت واحدة
روع نـظـر ا ويـريدونـهـا أن تبـقى كـذلك  لـكن من رأى ا
ريـضة  وهو يـناقش ويقر جمللس نواب مـحمية بـغداد ا
فرمان إخـراج القـوات األجنبـية من البالد  سـيعرف ان
ـنــيـة قـد حـطـت مـثل سـهم قــاتل  إذ غـاب كل األكـراد ا
وجل السنّة  وقلة قـليلة من احلائرين الـتائه ب أثاث

. زاد اللع ا
قتل اإليرانـي سليمـاني  سيُقتَلُ الـكثير من الـعراقي

والــلـبـنـانـيــ والـسـوريـ والـيـمــنـيـ والـفـلــسـطـيـنـيـ 
وســتـدمــر بـلــدان وأحالم وأمــنـيــات  وفي نـهــايـة الــفـلم
ســيـــقع الـــصــلـح والــتـــراضي والـــتــفـــاخـــذ والــتـــبــاوس
والـتـحاضن بـ أمـريـكـا وايران  وسـيـكـون دورنـا نحن
العـرب  مـقصـوراً عـلى الوقـوف فوق أطـالل تالـفة  من
ــة الـكـبـرى  بــدمـوع احلـسـرة أجل تــغـذيـة بـحــر الـهـز
والــنـدم الــعـظــيم  الـذي قــد يـؤسس لــدورة تـأريــخـيـة ال

تدري أين تضع حملها الثقيـل!!
هل ثمة حلٌّ ?

نـعم وهو بـسـيط وسـرّهُ في ثـورة عربـيـة عظـمى شـجـاعة
ا وصريحة لتـفعيل الوعي والعـقل  وتنظيف الرؤوس 
قدس لـتبس غير ا علق بها من عفن اخلـرافة والتأريخ ا
ــكن جــداً لــشــعـب رائع  أنــتج األمــويــة  وهــذا أمـــر 
والعبـاسية واألنـدلسيـة واحملمدية
 وكان قـبلـها عـلّمَ األرض كلـها 
أول احلـــروف وأول الــــقـــوانـــ 
وأعظم مـهـابات الـعـمارة والـفـنون

والعلوم. 
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ـسجل في كـ تانـاكا بـرقـمهـا القـياسي ا
مـوسوعة غيـنيس لألرقام الـقياسيـة كأكبر
شـخص مُعـمر في العـالم باحـتفالـها بـعيد
ميالدها رقم  117في دار للرعاية بفوكوكا
في جــنـــوب الـــيــابـــان.وأظــهـــرت لــقـــطــات
مـصـورة بـثـتـهــا قـنـاة تي.في.كـيـو احملـلـيـة
تـانـاكـا وهي حتـتفل بـعـيـد مـيالدهـا األحد
ـاضـي في حـفل حــضـره الـعــامـلـون في ا
دار الـرعـاية وأصـدقـاؤهـا.وأخذت تـانـاكا
الـتي ولـدت في الـثـاني من كـانـون الـثاني
قـضمة من الـكعكـة الكبـيرة لعـيد ميالدها.
وقـالت بـعــدهـا وهي تـبـتـسم (لـذيـذة. أريـد
ـزيد). وذكـرت موسـوعة غـينـيس لألرقام ا
اضي أن الـقيـاسـية (أنه تـأكـد في العـام ا
تـانـاكـا هي أكـبـر مُـعـمر عـلى وجه األرض
بــبـلــوغــهـا عــمـر  116عــامـا و 66يــومـا في
الـتاسع من آذار). وعـمر تـاناكـا القـياسي
يـعــد رمــزا عـلى الــتـنــامي الــسـريع لــعـدد
ــعـــمــرين فـي الــيـــابــان الــذي الــســكـــان ا
ا يصاحبه انخفاض في معدل اإلجناب 
يـثير مخـاوف بشأن تـقلص القوى الـعاملة
وآفــــــاق الــــــنــــــمــــــو االقـــــــتــــــصــــــادي في
ـسـتـقـبل.وتـقـول وزارة الـعـمل والـشـؤون ا
ـواليد في االجـتماعـية الـيابانـية (إن عدد ا
ـئـة الـعـام الـبـالد تـراجع بـنـسـبـة  5.9في ا
ـــــاضي إلـى أقل من  900 ألـف مــــولـــود ا
ألول مــرة مـنــذ بـدأت احلــكــومـة تــســجـيل
الــــبـــــيـــــانــــات فـي عــــام 1899 ). وذكــــرت
مـوسـوعــة جـيـنـيس أن تـانــاكـا ولـدت غـيـر
مـكتـمـلة الـنمـو في عام  1903وتـزوجت من
هــايــديــو تــانــاكـا فـي عـام  .1922وأجنــبت
ـرأة وزوجـها أربـعـة أطـفـال وتبـنـيـا طفال ا

خامسا.
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انيـة عدداً من  النـصائح لزيادة عرضت مجـلة (بي سي فيـلت) األ
أمان الهواتف الـذكية وحـماية الـبيانات الـشخصـية من الوقوع في

أيدي القراصنة واهم النصائح الواردة هي: 
ـــكن لــهـــاتــفـك الــذكي أو  1- قم بـــإنــشـــاء أطــول رمـــز وصــول 

استخدم مستشعر البصمة.
 2- اقرأ التقييـمات والتعليـقات قبل تنزيل الـتطبيق. وإذا لم يوجد

أي منها فمن األفضل االستغناء عن التطبيق.
 3- يجـب قراءة الـشـروط بـعنـايـة قـبل قـبـول وتنـزيل الـتـطـبيق مع
رفض التطـبيـقات التـي تطلب حـقوقـاً غير ضـرورية مـثل الوصول

إلى رسائلك أو موقعك بدون داع.
ــهم االسـتــعـانــة بـبـرنــامج مـكــافـحـة  4-فـكــر فـيـمــا إذا كـان من ا
الـفـيـروسـات مع وظـيـفـة الـتــتـبع أو احلـظـر أو الـنـسخ االحـتـيـاطي

للبيانات في حالة الفقد.
ـصـرح بـها ـتـاجـر غـيـر ا  5-يـجب تـوخى احلـذر من تـطـبيـقـات ا
ـكـن أن حتـتـوي عـلـى بـرامج ضـارة. ومن األفــضل تـنـزيل ألنـهـا 

Google Play وApp Store  التطبيقات فقط من أبل
 6- قم بتـثـبـيت جـميع حتـديـثـات األمان لـنـظـام التـشـغـيل اخلاص

بالهاتف الذكي.
ــوجـودة فـي األمـاكن  7- احـذر من نــقـاط    WiFiالـســاخــنــة ا

العامة.
 8- ال يجوز القيام بكسر حماية نظام التشغيل.

الـرومـانسي ”نـسـاء صـغـيرات
ــركــز الــرابع لــيــتل ومن) مـن ا
ــركــز الـــثــالث بــإيــرادات إلى ا
بـــــــلــــــــغت  13.6مـــــــلـــــــيـــــــون
دوالر.والـفــيـلـم بـطــولـة مــيـريل
ســـتــــريـب وســـيــــرشــــا رونـــان
وتـيمـوثي شاالمـاي وفـلورنـسا
بـف ومن إخــــــراج جــــــريــــــتــــــا
جــيـــروج. وجــاء فــيـــلم الــرعب
اجلــديـد الـضـغـيـنـة جـردج) في
ــركـز الـرابع مـحـقـقـا إيـرادات ا
بـــــــلـــــــغت  11.3 مـــــــلـــــــيــــــون
دوالر.والـفــيـلـم بـطــولـة أنــدريـا
ــيــان بــيــشــيــر رايــزبــورو ود
وجـــــون تـــــشــــــو ومن إخـــــراج
نيكوالس بيـسيه. وتراجع فيلم
ــتــحــركـة  فـروزن 2 الـرســوم ا
ــركــز ــركــز الــثــالث إلى ا من ا
اخلـــــــامس هـــــــذا األســــــبــــــوع
بـإيــرادات بـلـغت  11.3مـلـيـون

دوالر.
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{ لـوس اجنــلـوس  - وكـاالت-
احــــتــــفظ اجلــــزء اجلـــديــــد من
ســلـســلــة أفالم حـرب الــنــجـوم
حـــــرب الـــــنـــــجـــــوم: صـــــعــــود
سكايووكر ستار وورز: ذا رايز
أوف ســـكـــايـــووكـــر) بـــصــدارة
إيـرادات الـسيـنـمـا بأمـريـكا في
مــطـلع األسـبــوع مـحـقـقـا 33.7
مـلـيــون دوالر.والـفـيـلـم بـطـولـة
جــون بـــويــجــا وديـــزي ريــدلي
وأوســكـــار إيـــزاك ومن إخــراج
جـيـفـري جـيـكـوب أبـرامـز. كـمـا
ـغامرة احتـفظ فيـلم احلـركة وا
ـســتـوى الــتـالي جـومــاجني: ا
جـوماجني: ذا نـيـكست لـيـفيل)
ـركـز الـثــاني مـسـجال 26.5 بــا
مـلـيــون دوالر.والـفـيـلـم بـطـولـة
دوين جــونـسـون وكـيـفن هـارت
وجـــاك بـــاالك وكــــارين جـــيالن
ومــن إخـــــــــــــــــــراج جــــــــــــــــــــيـك
كــــاســــدين.وصــــعــــد الــــفـــيــــلم

. يوميا أمراً خطيراً
 8- كسر العظام بسهولة:

الـــكــالـــســيــوم أســـاسي لـــنــمــو
العظـام وصحتـها خاصـة أثناء
الـــــطـــــفـــــولـــــة ومـع ذلك فـــــإن
منتـجات األلبـان أو البروتـينات
احليوانية بشـكل عام حمضية
وهــو مـا يــقــلـل من امــتــصـاص
اجلـسم لـلـكـالـسـيـوم وبـالـتـالي
فإن اسـتهالك كـميـات كبـيرة من
احلـــلـــيـب يـــزيـــد من مـــخـــاطـــر

التعرض للكسور بسهولة.
 9-جــســمك مــقــاوم لألدويـة وال

تتعافى بسرعة:
على الرغم من أنه ال يـجب إلقاء
اللوم على احلليب في حد ذاته
لكن إحدى الدراسات أظهرت أن
ضـادات احليـوية الـتي تُعطى ا
لألبــقـار قـد تـؤثـر عـلى الـصـحـة
بـشـكل غيـر مـبـاشر. من نـاحـية
يــعــد الــدواء حـــيــويــاً لــصــحــة
احلـيــوانــات لـكــنه من نــاحــيـة
أخــــرى يــــتــــســــبب فـي تــــطـــور

بكتيريا مقاومة للميكروبات.

الكـازين في احلـليـب ما يـسبب
شـعـورا كاذبـا بـالـرضا. وتـشـير
بـعض الـدراسـات إلى أن تـقـليل
ـــكن أن اســـتـــهالك احلــــلـــيب 

يساعد على محاربة االكتئاب.
 6- األمراض اجللدية:

ــــبــــكــــرة بـــــســــبب األعــــراض ا
ـتــشــابــهــة مــثل اإلمــسـاك أو ا
ـكن اخللط ـغص  اإلسهـال وا
بــ حـســاسـيــة احلـلــيب وعـدم
حتـــمل الـالكـــتـــوز.ويــــنـــتج عن
اسـتــهالك احلــلــيب حـســاســيـة
وأمراض جـلدية مـختلـفة بيـنها
ـــا ولــذلك يــجب خــفض األكــز
اسـتـهالكه لـضـمـان حتسـن مثل

هذه احلاالت.
 †7-ارتـفـاع الـكـولـيـسـتـرول في

الدم:
ينـتج الـكولـيسـترول في مـجرى
الــــدم مـــبــــاشــــرة من الـــنــــظـــام
الــغـذائي وحتــتـوي  100غـرام
من حليب البقر العادي على 10
غـرامـات من الـكـولـيـسـتـرول ما
يجعل تناول الـكثير من احلليب

4-أوجـاع تبـدو كـأنـهـا تأتي من
العدم:

نـــــظــــراً ألن احلــــلـــــيب شــــديــــد
احلمـوضة فإنه يـسبب التـهابا
ـــفـــاصل والـــعـــضالت يــؤذي ا
وتشيـر إحدى الدراسات إلى أن
ـــارســـون الــــريـــاضـــة الـــذيـن 
ويواجهون صعوبة في التعافي
من ألم العضالت عليهم خفض
اســتـــهالك مــنـــتــجـــات األلــبــان

وخاصة احلليب.
 5-ضباب الدماغ:

ال يعد ضباب الدماغ أو التفكير
الـضــبـابي مــرضـا في حـد ذاته
لـكـنه اضـطـراب ذهـني يـؤثر في
قــدرة الـفــرد عــلى الــتــفــكــيـر أو
الـتـركـيـز وقـد يـسـبب مـشـكالت
في الذاكـرة والغـموض الـعقلي.
وحــتى إذا كـانت هـنــاك الـعـديـد
من األســبــاب األخـرى لإلصــابـة
بــهــذه احلــالـة فــإن االســتـهالك
نتجـات األلبان قد يكون فرط  ا
أيـضــا سـبــبـا لــضـبــاب الـدمـاغ
بــســبب ارتـفــاع مــعـدل بــروتـ

الــغــنـيــة بــالــتـريــبــتــوفــان مـثل
الـقــرنـبــيط والـبــطـاطــا احلـلـوة

وز والتفاح. وا
 2-حب الشباب:

أظهرت العديد من الدراسات أن
احلليب اخلـالي من الدسم يزيد
من شــــدة حب الــــشــــبــــاب بـــ
ــراهــقــ كــمــا تــلــقي بــعض ا
الدراسـات باللـوم على منـتجات
األلـــبــــان في الــــتــــأثــــيـــر عــــلى
الــهــرمــونــات مــثل اإلنــســولــ
و IGF-1 وقـــد يــؤثــر احلــلــيب
قلـيل الدسم علـى صحة الـبشرة

بشكل سلبي.
 3-صعوبة في الهضم:

تـشــيـر دراسـة إلى أن 70 – 65
ـئة من سـكان الـعالم يـعانون با
مـن عــــــدم حتـــــمـل الالكــــــتـــــوز
ويــصـعب عـلــيـهم هــضم حـلـيب
البقر ما قد يسبب مشكالت مثل
االنــتـفـاخ والــغـثـيــان والـغـازات
واإلســــهـــال بـــشــــكل مـــنــــتـــظم
واألفـــــــضـل اإلقـالع عن شـــــــرب

احلليب.

ولكن من الـناحيـة العلـمية هذا
ال يــعـني أنـهـا سـتـجـعـلـنـا نـنـام
جـيدا نـظـرا ألنه يـصـعب هضم
احللـيب وهو مـا يجـهد اجلسم
خالل مـحــاولــة إنــتـاج الــطــاقـة
لـتــحـطـيــمه وهــذا بـالـتــالي مـا
يـــعــطل دورة الـــنـــوم. ولــلـــنــوم
ـــكن جتـــربــة بــشـــكل أفـــضل 
تــنــاول الــفــواكـه واخلــضـروات

األلـبــان ويـحـذر الـبـاحـثـون من
مـواصـلـة اسـتهـالك احللـيب في
حــال ظــهــور بــعض الــعـالمـات
بـــحــــسب روســـيــــا الـــيـــوم من

بينها:
 1- الــشــعــور بــالــتــعب مــعــظم

الوقت:
يـحـتوي احلـلـيب عـلى جـزيـئات
أفيـونيـة جتعلـنا نـشعر بـالنوم
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احلــــلــــيب مــــهم فـي أي نــــظـــام
غــذائي مــنــذ الــطــفــولــة وحــتى
الـتـقـدم في الـعـمـر فـهـو مـصدر
هـام للـكالـسيـوم ويعـزز التـطور

الصحي للعظام واألسنان. 
ـشـكالت الـصـحـية لـكن بـعض ا
يعود السبب الرئيسي فيها إلى
اســـتـــهـالك بـــعض مـــنـــتـــجـــات
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فـعـاالً ألدويـة الـسـتـاتـ اخملـفـضـة
لـلـكـوليـسـتـرول). وأضـافت الـشـركة
أنها (أجرت جتربة شارك فيها أكثر
ـعــرفـة مـا إذا كـان من  70مـريــضـاً 
ــعــروف بــاسم الــلــقــاح اجلــديـــد ا
 AT04A والذي  اخـتبـاره حتى
اآلن عــلى الـــفــئـــران ســيـــنــجح مع
الــــبــــشــــر). وحــــسب صــــحــــيــــفــــة
(إكـســبـريس) الــبـريــطـانــيـة يــثـيـر
ضادة التي اللقاح إنتاج األجسام ا
اً مسؤوالً عن تنظيم تستهدف إنز
مـستـويـات الكـولـيسـتـرول في الدم.
وقـــــال الــــرئـــــيس الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي
لـــلـــتـــكـــنـــولــــوجـــيـــا في الـــشـــركـــة
النمساوية الدكتور غونتر ستافلر
إن (لقاح  AT04Aقادر على حتفيز
ـضـادة الـتي تـسـتـهدف األجـسـام ا
PCSK9 على وجه الـتـحديـد إنز
طـوال فـتـرة الـدراسـة الـتي أجـريت

على الفئران).

األمــريــكــيـــة: (أفــضل درجــة حــرارة
لـلـدواء تــتـراوح مـا بـ  68إلى 77
ــكـن أن يــضــر درجـــة وغــيـــر ذلك 
بــفــاعــلــيــة الــدواء). وأوضــحـوا أن
فسـاد األدوية يـظهـر من خالل تغّـير
لـــونـــهـــا كــتـــحـــول لـــون احلـــبــوب
الــبـــيـــضــاء إلـى صــفـــراء وخــروج
رضى رائـحة غـريـبة مـنهـا داعـ ا
في حال ظـهـر أيّ من هذه الـعالمات
إلى ضــرورة الــتــخـلـص من األدويـة
وشــراء غـيـرهـا. كـمــا كـشـفت شـركـة
ـسـاويـة مـتـخـصـصـة أنـهـا طورت
ـــنـع اإلصـــابـــة لــــقـــاحـــاً جــــديـــداً 
بـالــنـوبــات الـقــلــبـيــة الـنــاجتـة عن
انــســداد الــشــرايــ الــذي يـصــيب
اآلالف حــــــول الـــــعــــــالـم. وأشـــــارت
الـشـركـة النـمـسـاوية لـلـتـكنـولـوجـيا
احلــيــويــة إلى أن (الــلـقــاح اجلــديـد
يعمل عـلى خفض الكولـيسترول في
ـكـن أن يـوفــر بـديالً ــســتـقــبل و ا
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حذّر أطباء أمريـكيون من أن تناول
ــزمــنــة كــمــرض أدويـــة األمــراض ا
الـقلب والـسـكري والـسـرطان خالل
ــرتــفـعــة قـد يــضـرّ مـوجــات احلـر ا
ــرضى. وبــحــسب تــصـريــحــاتـهم ا
لـقـنـاة  Kalbاألمـريـكــيـة فـإنه عـنـد
الـتـواجــد في األمـاكن احلـارة يـبـدأ
اجلسم تـلقـائيـاً في عمـليـة التـبريد
كنهـا تعطيل ولكن بعض األدويـة 
عـمـلـيـة الـتـبـريـد لـتـسـبب إمـكـانـية
اإلصـــابــــة بــــاحلـــمّـى واإلرهـــاق أو
الـسكـتـة الدمـاغـية بـسـبب احلرارة.
: لـيس وأضـاف اخلـبـراء الـصـحـي
مجرد خـلط ارتفـاع درجات احلرارة
مع تـنـاول األدويـة قـد يـكـون ضـاراً
ولــــكـن تــــرك األدويـــــة في األمـــــاكن
احلــارة والـــرطــبـــة مــثل الـــســيــارة
ـيـاه قـد يـتـلـفـهـا أيـضاً). ودورات ا
وتــابـعــوا في حــديــثــهم لـلــمــحــطـة
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فـي أول تـــعــــلـــيق لــــلـــفــــنـــانـــة
الـلبـنانيـة نانـسي عجـرم على
حـادثـة اقـتحـام مـنزلـهـا ومـقتل
ــهـاجم  وبـداخــله وهـو شـاب ا
ســـــوري مـــــهـــــاجـــــر من بالده
بـــادرت بــطــمــأنــة جــمــهــورهــا
ومــتــابـــعــيــهــا عــلـى حــالــتــهــا
الـصـحيـة بـعد تـداول أنـباء عن

إصابتها من جراء احلادث.
ووفـقـا لوسـائل إعالم لـبنـانـية
قالت نـانسي عـجرم: (أشـكر كل
من اتــصل بي أنـا بــخـيـر أهم
شـيء أن عــــــائـــــلــــــتي وأوالدي
بـخــيـر). ولـم تـتــحـدث نــانـسي
عجرم كثيـرا مؤكدة أن حالتها
الـنفـسـية ال تـسمح لـهـا بتـقد
زيد من التصريحات. وأصدر ا
القـضاء اللـبنـاني األحد قرارا
بـتـوقـيف زوج الـفـنـانـة نـانسي
عــجـرم فـادي الـهـاشم لـقـيـامه
بــــإطالق الــــنـــار وقــــتل ســـارق
تــســـلل إلى مـــنــزله فـي قــضــاء
كـــســـروان. وال يـــزال اخلـــبــراء
اجلـنــائـيـون يــحـقــقـون ان كـان
الوضع دفاعا عن النفس ام ال 
ـــــاذا لم يــــقـم زوج نــــانــــسي و
بطلقة حتـذيرية او اطالق النار
ــنـعه عــلى اطــرافه الـســفــلـيــة 
وحتــجــيــمه من احلــركــة حــتى
تصـل الشـرطة . وأوردت وكـالة

ـدعـية األنـبـاء الـلـبـنـانـيـة أن ا
الـعـامـة االسـتـئـنـافـيـة في جـبل
لـبــنـان الــقـاضــيـة غــادة عـون
أصدرت قـرار التـوقيف التـخاذ
اإلجــراءات الــقـانــونــيـة. ودخل
شـخص ملـثم إلى فـيال الـفنـانة
نانـسي عجـرم في (نيـو سهـيلة
كـــســروان) بـــهـــدف الــســـرقــة
ــــســــدس تـــمــــكن مــــدجــــجـــا 
بـــواســـطـــته مـن إبــعـــاد ثـالثــة
حراس شـخصيـ للمـنزل. وما
ـــســدس إن أشـــهـــر الــســـارق ا
الذي تب فيـما بعد أنه مزيف
حـــتـى أخـــاف احلــــراس ودخل
نـزل ولم يتمـكن زوج نانسي ا
مـن إبـــــــعــــــاد الـــــــســـــــارق رغم
الـــتـــفـــاوض مـــعه ومـــحـــاولــة
ال واالنصراف. إقناعه بأخذ ا
وواصل الـــســارق طـــريـــقه إلى
غـرفـة تنـام فـيـها بـنـات الفـنـانة
نــــانـــسـي مـــهــــددا بــــقــــتل من
يــعـتـرض طـريــقه وعـنـدمـا ألحّ
على الـتوجه إلى غـرفة الـبنات
حــاول زوج نــانــسـي ثــنــيه عن

ذلك.
وفي هــذه الـلـحـظـة أطـلق زوج
ا الفـنانـة النـار على الـسارق 
أدى إلى مقتله على الفور فيما
ـــنـــزل حــــضـــرت الحـــقــــا إلى ا
عــنــاصـــر من الــقــوى األمــنــيــة

واألدلة اجلنائية.


