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مــا حـاجـة الــعـراق إلى حــكـومـة جــديـدة بــحـقـائب
متكاملة إذا كان القـصد هو عبور مرحلة من عدة
ــبـكــرة ? أيّ مـا شــهــور و اإلعـداد لالنــتــخـابــات ا
فــائـدة أن يـتـغــيـر وزيـر الــتـعـلـيـم الـعـالي أو وزيـرة
الـتــربــيــة أو أي وزيــر  لــيــدخل الــبــلـد فـي دوامـة
اختيار وزراء مؤقت جدد ال فائدة عملية منهم وال
صلـة لهم بـأي اجراء انتـقالي  فيـما لو كـان هناك
توجه حقيقي النتخابات مبكرة ونزيهة ومراقبة من

تحدة? األ ا
اذا كـان االجتـاه واضـحـا نــحـو اجـراء انـتـخـابـات
ــقـراطــيـة تـخــتـلف عــمـا جـرى في ــواصـفـات د
ـمــكن ان تـسـتـمــر احلـكـومـة ايـة الـســابق  فـمن ا
حكومة  مهما كان مسـتوى الرضا ضعيفا عنها 
حـتـى يـتم اجنــاز هـذه الــغــايـة  لــيـكــون الـتــغـيــيـر
ـبـكرة  حـيث احلـقـيـقي بـعـد نـتـائج االنـتـخـابـات ا

سار القد ليبدأ  مسار آخر . ينتهي ا
ــشــكــلـــة في الــبــلــد  هي انّ مــفــهــوم احلــكــومــة ا
االنتـقـالـية غـيـر متـبـلـور  وهنـاك انـدفاع نـحـو أمر
يــكــاد يـكــون مـجــهــوالً   ذلك انّ الـفــهم الــرسـمي
ــسـارات الــســيــاســيـة ــتــداول هــو اسـتــكــمــال ا ا

واحلكومية
 الـســابـقــة ولـكن لــفـتــرة مـحـددة زمــنـيــاً وتـغــيـيـر

العنوان من برنامج حكومي إلى فترة انتقالية .
ــراقــبــة من األ هل يــوجــد اتــفـاق عــلـى قــبـول 

تحدة على االنتخابات مثالً ?  ا
ما مـعنى أن تكون هـناك حكـومة انتقـالية والوضع
وجـود غير قابل للتـغيير من حالة إلى السياسي ا

أخرى .
ـسـتحـكـمة ما يـجـري هـو استـعـداد نـفس القـوى ا
بالسوق الـسياسي لالنتقـال من عنوان مكروه إلى
عــنـوان مــطـلــوب  من دون أن يـتم أي تــغـيــيـر في

البناء األساسي .
 ال سقف مرتفـعاً في األماني من انتخـابات مبكرة
 والـتـفاؤل الـذي يـجري تـداوله حـاليـاً لـيس سوى
نـوع مــقــ من الــسـراب الــذي يــغـزو الــبــلـد مــنـذ

سنوات .
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والــرفض  ألنــهــا سـتــخــدم غـزاة اخلــارج وضــبـاع
وحــرامــيـة الــداخل  وســتــمـنح أمــريــكـا كـلَّ الـوقت
سـماة حل تـوحشـة ا طـلوب  لـتطـبـيق نظـريتـهـا ا ا
الـفـوضى اخلالقـة خل الـتـي سـتـنـولـد عـنـهـا  ثالث
رايـات عـراقـيـات مـتـقـاتالت مـتـذابـحـات حـدَّ الـفـنـاء
الكـبـيـر  وبهـا سـتنـتـهون جـلـوسـاً على بـقـيا أطاللٍ
بائـدة  تـبـكـون وتلـطـمـون وتـتالومون وتـتـجـادلون 
يـوم ال يـنفـعـكم لـوم  وخـذالن لـغـةٍ  لم تـعـد حـمّـالة
تـفـاسيـر ومـعـاني يـابـسـات  نائـمـات بـبـاب الـتأويل

واخلديعة.
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الثائرين األطهار األحرار . 
قال : كتبتُ . قلتُ أسمِعْني بعضَهُ . 

قـال : الــثـورُ يَـمـشي مــخـتـاالً فـوقَ حــبْلِ الـغـسـيل .
الفلّاحةُ تعصِرُ ضَرْعَهُ اليابس . ناقوطُ دمٍ نائمٍ فوق
ذيل بـقرة . ال خـبـز في اجلوار . ثـمـة أعواد كـبريت

تخرج من مؤخرة طفلٍ خديج . 
سيـشيلُ الثـورُ ذيلَهُ قلـيالً  ويصنـع ضرطةً مـكتومةً

بوجهِ الشرطي .
دكّةُ الساقي مـهجورة  ونساء اخلـان يكركرنَ على

معزوفة الوزّان
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يـحــمل عــلى راحــتــيه قــبــضـة هــواء . كــان جــسـده
يسـورين الرحماء  وزادُهُ النـاحل ملفوفـاً بقمـاش ا

كسَر من كتابٍ عتيق .
خـلـعوا كلَّ مالبـسِِه وأدخـلـوه غرفـة الـسونـار . عاطَ

اجلهاز واشتعل الضوءُ أحمرَ . 
طـلب مـنـهم صـاحـبُ الـشـرطـة الـذكيّ  أن يـشـيـلـوا
دماغَ هذا الكائن من رأسه  ويـعيدوا إيالجَهُ بحلق
رة السونار ففعلـوا ذلك طائع . مرَّ الرجل هذه ا

بهدوءٍ تام.
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بـعــد اعالنك اجلــيــد عن اســتـعــدادك لــلــتـخــلي عن
ازدواجـيـة اجلنـسيـة  وخطـابك الـشعـبوي الـقصـير
ـفــيـد شــكالً حـتى اآلن  أدعــوك ألن تـظــهـر فـوراً ا
ة بـشـريط قـصـيـر  تـتـحـدث فـيه عن الـتـهـمـة الـقـد
رفوعة ضدك امام القضاء  فإن فنّدتْها وهذا هو ا
ــأمــول  فـســوف تــذهب الـى تــشـكــيـل حـكــومــتك ا
نتـظرة بسالسة ويسـر ووضوح  مدفوعاً بـأغلبية ا
شعـبـية هـادرة ذكـية واعـيـة  سـتبـقى في الـشوارع
تراقبك وحتصي عليك كلـماتك ومواقيتك ومواعيدك
وأنـفـاسك  حـتى حتـقـيق كل اهـداف ثـورة تـشـرين
العـظيمـة . إعلمْ أنَّ شـروط جناحك ومرورك اآلمن 
بـجالت النـقيات  هـو بسـاحة الـتحريـر واخيـاتهـا ا
ولــــيس بــــدكــــاكــــ ومــــطــــاعم
احملــمـيــة اخلــضــراء  مــصـنع
الــــقــــتـل والـــنــــهـب والــــرذيــــلـــة
واخلـيـانــة الـتي صـارت ثــقـافـة

غير مخجلة .
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يـنـشط اجملرمـون اإللـكـتـرونـيون في
إسـاءة اسـتــغالل أسـمــاء الـفــنـانـ
ــرشــحــة لــنــيل جــوائــز واألغــانـي ا
ــيـة ســعــيـاً مــنـهم حلجْــرامي الــعـا
لــنـشـر الــبـرمـجـيــات اخلـبـيــثـة عـلى

أوسع نطاق.
وقـد اكتـشفت تـقنـيات كـاسبـرسكي
ـئة في األمـنيـة زيـادة بنـسـبة  39 بـا
هـجمـات شمـلت مـحاوالت تـنزيل أو
ـلـفـات خـبـيـثـة حتت سـتار تـشغـيل 
رشح جلوائز حلجْراميخل أعمال ا
فـي  2019 وذلـك مــــــــــــقــــــــــــارنـــــــــــة
بـــــالـــــعـــــــــــــــام  2018 ويـــــجــــري
ـوسـيـقى ألهـداف اسـتـغالل عــالم ا
ي تـخـريـبـية نـظـراً لـسـحـرهـا الـعـا
ـا فـهي لــيـست أســلـوب تـرفــيه وإ
شـكالً من أشـكـال الـعالج والـتـعلّم
فــــضالً عن أجــــوائــــهــــا اخلــــاصـــة
وكــونـهـا مــنـطــلـقـاً إليــصـال رسـائل

اجتماعية مهمة.
وتُعـدّ شعـبـيتـها الـهائـلة وانـتشـارها
واسع الـنـطـاق سـبـبـ رئـيسـ في
كـونها ال تخلو من شكل من أشكال
األنـشطة التخـريبية حـتى في حقبة
الــــبث عــــبــــر اإلنــــتــــرنت. ويــــلــــجـــأ
اجملــرمـــون إلى أســـمــاء الــفـــنــانــ
ــشــهــورين لــنــشــر الــبــرمــجــيــات ا
ــقــطــوعـات اخلــبــيــثـة مــخــبّــأة في ا
وسـيقـية أو مـقاطع الـفيـديو. فـيما ا
أعـلنت شركـة البرمـجيات األمـريكية
حلمايكروسوفتخل عن تقد مكافأة
مــالــيــة كــبــيــرة تــصل إلى  20 ألف
ن يـــكــتـــشف ثـــغـــرة أمــنـــيــة دوالر 
خـطيـرة في شـبـكـة وخدمـات ألـعاب
الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر
الـــتــابـــعــة لـــهــا
إكـس بــــــــوكس

اليف.
مـشـيـرة إلى أن
ـكــافـأة قـيــمــة ا
تـــتـــحـــدد عـــلى
أســـــاس مــــدى
خـطـورة الـثـغرة
الــــــــــتـي يــــــــــتـم
كـشـفـهـا ومـدى
اكـتمال الـتقرير
الـذي يـقـدمـه مـكـتـشـف الـثـغـرة إلى
ــكن الــتـعــامل مع الــشــركـة حــتى 

الثغرة بسهولة.
وذكر موقع حلتك كرانشخل أنه مثل
كل بـــرامـج مـــكــــافـــآت اكــــتـــشـــاف
الـــثــغــرات في الـــبــرامج واألجــهــزة
الـرقـمـيـة فــإن حلمـايـكـروسـوفتخل
تــبــحث عن ثــغــرات أمـنــيــة مــحـددة

خطيرة في إكس بوكس اليف.
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اقامت الدار العراقية لألزياء
امس االول االثن مهرجان
تشجيع صناعة تصميم األزياء
في العراق عبر مبادرة (ألبس
شاركة واسعة لعدد عراقي) 
صمم صممات وا من ا
. وتضمنت فعاليات العراقي
كشوف في حدائق البازار ا
مبنى الدار ببغداد معروضات
شغوالت محلية تنوعت ب ا
ستوحاة اليدوية والتصميمات ا
ة من احلضارات العراقية القد
نقوشات على في الفسات وا
اخلشب والفخار
واالكسسوارات.وافتتح وزير
الثقافة والسياحة واآلثار عبد
األمير احلمداني فعاليات
البازار مشددا خالل جولته في
أروقة السوق (على اعتماد
نقوشات العراقية الرموز وا
ة وتشجيع الشباب على القد
اقتنائها مع ضرورة إشراك
القطاع اخلاص في مجاالت
التسويق واإلنتاج للنهوض
بواقعها من جهة ودعم
االقتصاد احمللي من جهة
أخرى).
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يــــحــــذر األطـــــبــــاء مـن بــــعض
ــنـتــجـات الــغـذائــيـة بــيـضـاء ا
ا حتتوي عليه من كمية اللون 
كبـيرة من الـكربـوهيـدرات التي
تـزيـد مـخـاطـر اإلصـابـة بـزيـادة
الـوزن وعـدم تـوازن الـسـكـر في
ــا نــشــره مــوقع الــدم. ووفــقــا 
هتم بـالشأن حلهيـلث الينخل ا
الصحي هناك خمسة منتجات
بـيـضـاء الـلـون يـنـصح بـتـفادي
ـنـتج األول هـو اســتـعـمـالـهـا. ا
لح حيث إن كثرة استخدامه ا
يـــعـــرض لإلصـــابـــة بـــأمــراض
الــقـلب والــسـكــتـات الــدمـاغــيـة
والـسـمنـة وأمـراض الـكـلى لذا
يجب احلرص على تـقليل كمية
نتج سـتخدمة يـوميا. ا لح ا ا
الـــثـــاني هـــو الــســـكـــر والــذي
يــؤدي كـــثــرة اســتـــخــدامه إلى
سوء الـهضم وزيـادة سكـر الدم
ـزيد من الـسـعرات واكـتسـاب ا
احلـراريــة لـيــصـبح الــشـخص
أكثـر عرضة لـلسـمنة والـسكري

ـنتج الـثالث وأمراض الـقلب. ا
ـــــعــــجــــنــــات هـــــو اخلــــبــــز وا
صـنوعة من الـدقيق األبيض ا
ــا لـهـا من مـخـاطـر تـتـمـثل في
زيـــــــادة الـــــــوزن لــــــذا يـــــــجب
استبدالها بحبوب الشوفان أو
صـنوعة من دقيق اخملبوزات ا
القمح الـكامل ذات اللـون البني

الحتوائها على األلياف.
ـــــــنــــــتـج الــــــرابـع هــــــو األرز ا
األبـيض ويحـتـوي علـى نسـبة
عـالـيـة من الـسـعـرات احلـراريـة
والكـربوهـيدرات مـا يؤدي إلى
زيـــــادة الـــــوزن وعـــــدم تـــــوازن
الــسـكــر في الــدم ومن األفـضل
ـنتج اسـتبـداله بـاألرز البـني. ا
اخلـامـس هـو دهــون الــلــحـوم
ـوجودة في حـيث أن الـدهـون ا
الـــلــــحـــوم تـــعــــد من الـــدهـــون
شبـعة اخلطيرة عـلى الصحة ا
والـتي تـسـاهم في رفع مـعدالت
الـكـوليـسـتـرول وزيادة مـخـاطر
اإلصـــابــــة بــــأمــــراض الـــقــــلب

واألوعية الدموية.
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أجـرى فـريق طـبي بـجـامـعـة اإلسـكـندريـة في
مــصـــر عــمــلـــيــة جــراحـــيــة نــادرة ودقـــيــقــة
السـتئـصال ورم داخل بـطن طفل عـمره سبع
ـوه في عمر سـنوات تبـيّن أنه جنـ توقف 

شهور 3.
وقـــــال أســــتـــــاذ طـب وجـــــراحـــــة األطـــــفــــال
واالختالفات اخللقية صابر وهيب إن حلحالة
الـطفل نـادرة حتدث قلـيال ب األطـفال حيث
كـان الطـفل يشـتكي من آالم بـالبـطن وخاصة
ــنـــطــقــة الـــيــمــنى وأجـــري له عــنــد سن 3 ا
سـنــوات تــدخل جــراحي بــسـيـط بـاخلــصــيـة

اليمنى).
وأضـــاف: (بــعــد تــشــخـــيص الــورم وأثــنــاء
اجلـراحة تبـ أنه بالتـجويف اخللفـي بالبطن
من الـنـاحـيـة الـيـمـنى وله عالقـة تالحـقـيـة مع
ن ما أحـدث انسـدادا وتضـخما احلـالب األ
بـاألعضاء في هـذا اجلانب من جسـمه وبعد
وه اسـتئـصال الـورم تـب أنه جـن تـوقف 

بعد عمر 3 شهور ووزنه تقريبا  200غ).
وأكـد وهيب وفـقا لـوسائل إعالم مـصرية أن
احلـالـة نـادرة جـدا وال تـزيـد عـلى مـائـة حـالة

على مستوى العالم خاصة أنها لذكر.
وأشـار إلى أن اجلـراحـة كـانت صـعـبـة جدا
ــقـارنــة مع حـاالت أجــريت لــهـا عــمـلــيـات بــا
جـراحـيـة في الـسـنـة األولى من عـمـر الطـفل.

اخلاليــا الــتــائــيـة اجملــهــزة بــنـوع
جـــديــد مـن مــســـتــقـــبالت اخلاليــا
الـتائـية  TCR الـتي تـتعـرف على
مـعــظم أنـواع الـسـرطـان الـبـشـريـة
وتـقـتلـهـا بـينـمـا تتـجـاهل اخلاليا
الــسـلــيـمـة. ويــتـعـرف  TCRعــلى
جـــــزيء مــــــوجـــــود عـــــلـى ســـــطح
مـــجـــمــوعـــة واســـعــة مـن اخلاليــا
الــسـرطـانـيـة وكــذلك في كـثـيـر من
اخلاليـا الطبـيعيـة في اجلسم لكن
بـشكل مـلحـوظ قادر عـلى الـتمـييز
بــ اخلاليــا الــسـلــيــمــة واخلاليـا
الــســرطــانــيــة مـا يــؤدي إلى قــتل

اخلاليا األخيرة فقط.
وقـال البـاحثـون إن هذا يـعني أنه
يــوفـــر حلفــرصــاً مــثــيــرة لــلــعالج
ـناعي لـسرطان عـموم الـسكانخل ا
الــذي لم يــكن يُــعــتـقــد ســابــقـاً أنه

كن.

الــتـي تــوفــر األمل في عالج أنــواع
مـختلفـة من السرطان و اإلعالن
عـن الــنــتـــائج مــؤخـــراً في دوريــة
حلنـيـتـشـر إمـيـونـولـوجيخل.وتـعد
عالجـات اخلاليا التائية للسرطان
ـــــــــوذج في عـالجــــــــات أحــــــــدث 
الـسـرطان حـيث تتم إزالـة اخلاليا
ـنـاعـية وتـعـديـلهـا وإعـادتـها إلى ا
ـــريض لـــلــبـــحث عـن اخلاليــا دم ا

السرطانية وتدميرها.
ويــتـم تــخــصــيص الــعالج األكــثــر
اســـتــخـــدامــاً عـــلى نـــطــاق واسع
ـــعــروف بــاسم  CAR-T لـــكل وا
مــريـض ولــكــنه يـــســتــهــدف فــقط
أنـواعاً قـليـلة من الـسرطـانات ولم
يــنـجح فـي عالج األورام الـصــلـبـة
الـتي تـشكل الـغـالبـيـة العـظمى من

السرطانات.
واكـــتـــشف بـــاحـــثــو كـــارديف اآلن

ـــــــــــريـض وبـــــــــــعــــــــــــد حـــــــــــقـن ا
بـالـ(هيدروجيل) تتجمع الببتيدات
وقع ـوجـودة في الـهيـدروجـيل  ا
ثـابة ـوضعي لـتكـون  اإلصـابة ا
ســقــالـــة نــانــويــة لــيــفــيــة حتــاكي
الــنــسـيـج الـبــيــني خـارج اخلــلــيـة
ـصـفوفـة) وهو الـبـنيـة الداعـمة (ا
ـــواد تـــمـــتــلك لـــلـــخاليـــا وهــذه ا
خــواص مــيــكــانــيــكــيــة مــشــابــهـة
ا يحـسّن توافـقها خ  ألنـسجـة ا

احليوي وتشجع على جتديدها.
وأشــار الـتــقـريـر إلى أنـه قـد صـمم
آلـيــة لـتـوصـيل هـذا الـعالج حـيث
يـسـتـطـيع تفـادي احلـاجـز الـدموي
لـلـدمـاغ و جتربـتـها عـلى فـئران
التجارب وأظهرت نتائج إيجابية.
فــيـــمــا  اكــتــشف الـــبــاحــثــون في
جـامعـة كارديف الـبريطـانيـة نوعاً
جـديداً من اخلاليـا التـائيـة القـاتلة

ومـع ذلك أكــد الــعــلــمــاء أن الـدواء
ط حـياة صـحي لـيس بـديالً عـن 
ويـجب أن يقتـرن بالنـشاط البدني
واتــــبـــاع نــــظـــام غـــذائـي صـــحي

. واإلقالع عن التدخ

أولـئك الـذين عـانـوا من قبل من أي
مـن احلـالـتـ ودون آثــار جـانـبـيـة
تــذكــر. ووصــلت الــفــوائــد إلى 57
ـــتــطـــوعـــ الــذين ـــئــة بـــ ا بـــا
تــنـاولـوا هـذه احلـبــوب بـانـتـظـام

يــومــيــاً ووجــدوا أن تــأثـيــره آمن
وفـــعــــال لـــدى األشـــخـــاص الـــذين
يـــــعــــانــــون مـن أمــــراض الـــــقــــلب

واألوعية الدموية.
وحــلل الــعـلــمـاء بــيـانـات  68ألــفـاً
و 838شخصاً في سن  50عاماً أو
دة  5سنوات أكبر ثم  تعقبهم 
و إعـطـاء بـعضـهم جـرعة يـومـية
ثـابتـة من الدواء اجلـديد ونـصائح

صـحية عن أسلـوب احلياة كما 
إعــطــاء اآلخـرين نــصـائـح فـقط عن

ط احلياة الصحية.
وأوضـحوا أن الدواء قـلل من خطر
اإلصـابـة بنـوبـة قـلبـيـة أو السـكـتة
ـئـة  لدى الـدمـاغـيـة بـنـسـبة  40بـا
مـن لــيس لـــهم تـــاريخ من أمــراض
الـــــقــــلـب وضــــغـط الــــدم وقـــــلّص
ـــــزيــــد من احـــــتــــمـــــاالت وقــــوع ا
ـئـة  لدى اإلصـابـات بنـسـبة  20بـا
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طــوّر عــلــمــاء بــريــطــانــيــون  دواءً
جــديـداً وصف بــأنه حلمــعـجـزةخل
ـكنه تقلـيل خطر األزمات الـقلبية

عدل الثلث. واجللطات 
ونـــقـــلت صـــحـــيـــفـــة حلذا صنخل
الـبريطانـية  عن علمـاء  في جامعة
بــرمــنــجـهــام أن هــذا الــدواء عـلى
شـكل حبوب تـؤخذ بالـفم ويحتوي
عــلى مـزيج من  4أدويــة مـخـتــلـفـة
ويـسـمى حلبولي بـيلخل.ويحـتوي
الــــــــــدواء عــــــــــلـى مــــــــــضــــــــــادات
الـكوليسـترول واألسبرين ودواءين
خلــفض ضـغط الـدم كـمـا أن آثـاره
اجلــانــبــيــة مـنــخــفــضــة ورخـيص

السعر.
ويـعتـقد الـعلمـاء أن الدواء سـيلقى
ـرضى ألنه سيقلل إقـباالً من قبل ا
مـن تــنــاول الــكــثــيــر من األقــراص
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