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اعطوا الشباب فرصة لتشكيل احلكومة

باسم البغدادي

كشف علمي ملفتاح جتديد البشرة وإزالة حب الشباب
برلني - لوس اجنلس  -الزمان 

"هاوت.دي"  الجمال  بوابة  أفادت 
يعد  سي  فيتامني  سيروم  بأن  األملانية 
بمثابة مفتاح الجمال للبشرة، حيث إنه 
متجانسة  ببشرة  التمتع  على  يساعد 

تشع إشراقًا وحيوية.
أن فيتامني سي يمنع تكون  وأوضحت 
نشوء  دون  يحول  ثم  ومن  امليالنني، 
إلى   C فيتامني  يتوغل  كما  داكنة.  بقع 
بناء  لتنشيط  العميقة  البشرة  طبقات 
الندبات والبقع  الكوالجني، ما يحد من 
للبشرة  وُيعيد  ناحية  من  الداكنة 
ناحية  من  املشدود  ومظهرها  مرونتها 

أخرى.
هذا  يندرج  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
الفيتامني ضمن مضادات األكسدة، ومن 
يعرف  ما  ملحاربة  فعااًل  يعد سالحًا  ثم 
التي   ،"Free Radicals" الحرة  بالجذور 
بظهور  وتعجل  البشرة  خاليا  تهاجم 

التجاعيد.
وعن كيفية االستخدام، أوضحت البوابة 
أنه بعد تنظيف البشرة يتم وضع ثالث 
على  السيروم  من  قطرات  خمس  إلى 
تمتصها  كي  جيدًا،  وتوزيعها  البشرة 

البشرة.
جامعة  من  علماء  فريق  أعلن  فيما 
بصدد  أنهم  دييغو،  سان  كاليفورنيا، 

تطوير لقاح لعالج حب الشباب.
اللقاح  أهمية  أن  العلماء  وأوضح 
الجديد تكمن في أن يحّد بشكل كبير من 

الشباب،  حب  عن  الناجمة  االلتهابات 
اآلثار  في  يتسبب  ال  أنه  على  عالوة 
األدوية  فيها  تتسبب  التي  الجانبية 
األخرى املستخدمة حاليًا، بحسب دورية 
املتخصصة   Investigative Dermatology

الجلدية.  األمراض  حول  األبحاث  في 
أجريت  التي  التجارب  خالل  ومن 
البشرية  الجلد  وخاليا  الفئران  على 
املستخلصة، اكتشف الباحثون أن هذه 
بشكل  تنخفض  أن  يمكن  االستجابات 
أجسام  استخدام  طريق  عن  ملحوظ 
لعامل  محددة  النسيلة  وحيدة  مضادة 

.CAMP

فيما  بالبحث  حاليًا  العلماء  ويقوم 
هذه  على  يحتوي  الذي  اللقاح  كان  إذا 
سلبًا  يؤثر  أن  يمكن  املضادة  األجسام 
الكائنات  )مجتمع  امليكروبيوم  في 
الدقيقة( الذي يحافظ على صحة الجلد.

التحقق  »بمجرد  إنه  هوانغ:  وقال 
التأثير  فإن  السريرية،  التجربة  من 
اللقاح  على  التجارب  لنتائج  املحتمل، 
إلى  بالنسبة  ضخمًا  سيكون  الجديد، 
مئات املاليني من األفراد الذين يعانون 
مشيرًا  العالم«،  في  الشباب  حب 
العالج  خيارات  من  »الغالبية  أن  إلى 
الحالية غير فعالة بالنسبة إلى 85% من 
الحالة  هذه  يعانون  الذين  املراهقني، 
العوامل،  متعددة  الجلدية  االلتهابية 
عالجات  إلى  املاسة  الحاجة  تبرز  لذلك 

جديدة وآمنة وفعالة«.

لندن -الزمان 
الثالثاء،  أمس  ماركل،  ميغان  غادرت 
 14 قيمته  البالغة  الكندي  القصر 
منذ  فيه  سكنت  الذي  دوالر،  مليون 
واألمير  إعالنها  بعد  املاضي  األسبوع 
صفتهما  عن  التخلي  قرارهما  هاري 

والتزاماتهما امللكية.
ونشرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
مطار  إلى  وصولها  لحظة  مليغان  صورا 
سعيدة  بدت  حيث  اينرهاربر،  فيكتوريا 
ومرتاحة صحبة فريقها األمني قبل ركوب 

طائرة مائية.
ساسكس  دوقة  إن  الصحيفة  وقالت 
املحيط  بجانب  الواقع  القصر  غادرت 
والية  غرب  الكندية،  فانكوفر  بجزيرة 
آرشي  ابنها  دون  البريطانية،  كولومبيا 
البالغ من العمر 8 أشهر، ولم تظهر معها 

أي حقائب سفر.
خزانة  تدوير  إعادة  الدوقة  واختارت 
»بربور«  من  معطفا  فارتدت  مالبسها، 
في  مرة  ألول  ارتدته  دوالرا،   399 سعره 
مارس 2017، وأرفقته بحقيبة من »كويانا« 
ذهابها  أثناء  حملتها  دوالرا   195 قيمتها 

إلى ويمبلدون في يونيو 2019.
منذ  الكندي  القصر  إلى  ميغان  ولجأت 
يوم الجمعة املاضي، تاركة زوجها األمير 
هاري في بريطانيا ملناقشة مسألة تخلي 
العائلة  في  عضويتهما  عن  الزوجني 

املالكة.
ومن املقرر أن يعود هاري إلى كندا، حيث 
مكث صحبة ميغان وأرشي ملدة 6 أسابيع 
في  الجديد،  العام  وبداية  ديسمبر  في 
وقت الحق من هذا األسبوع، حيث سيبدأ 

الزوجان حياتهما الجديدة.
وسيكون آخر واجب ملكي له هو الظهور 
قصر  في  للركبي  العالم  كأس  قرعة  في 

باكنغهام يوم الخميس.
بريطانيا  ملكة  وافقت  سابق،  وقت  وفي 
حفيدها  تخلي  على  الثانية  إليزابيث 
األمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دوقة 
وباركت  امللكية،  مهامهما  عن  ساسيكس 

حياتهما »الجديدة األكثر استقاللية«.

ميغان وسط الثلج في انتظار هاري
بعد التخلي عن امتيازات امللكية في كل دول العالم املتحضر املنفتح, يكون للشباب دور مؤثر وناشط في 

تجد  وغيرها,  واالبحاث  والعلمية  واالقتصادية  السياسية  شؤنها  ادارة 
بداية  في  يحمله  الذي  للنشاط  يرجع  وذلك  بها,  الشبابي حيوي  العنصر 
عمره, ولهذا تجد تلك الدول تستثمر هذه الطاقات العظيمة الهائلة, فتجدها 
متقدمة في اعلى درجات من العلم عكس الدول التي اهملت هذه الشريحة, 
وصارت في تيه ونسيان, بحث تجد الشاب عندما يتخرج اليعرف مستقبله 
االسواق  في  البضائع  اكياس  حمل  في  اهدرها  قد  الطاقات  هذه  فتجد 

العامة.
القصص  اآلف  لك  تحكي  العراق  في  تجدها  والنماذج  الصور  هذه  ومن 
وفي طفرة  وعدد,  ماشئت  وقل  الطرقات  في  املناديل  بائع  من  والحكايات 
نوعية وبعد سبات دام لسنوات بسبب القيادات التي تدعي االسالم والتدين 
وهي بعيده عنه وهو برئ منها , انتفض الشباب العراقي مطالبا بحقه في 

القيادة والعيش الكريم الحر له ولشعبه الذي اتعبته جراح املؤامرات.
فكان نداء املرجع الصرخي هو الحل الرئيسي ملشكلة العراق وهو اعطاء 
املوسوم,)ارادوا  بيانه  في  بأيديهم  بلدهم  وارجاع  الفرصة  الشباب  تلكم 

الوطن اعطوهم الوطن( قال فيه ..
ُاقّدم  أن  ُيلزمني  والتاريخي  والوطني  واألخالقي  الشرعي  الواجب  ))4ـ 

النصح بما فيه درء الفنت وإيقاف نزيف الدماء والحّد من الظلم والفساد 
مثااًل  الذي صار  املضّحي  املثابر  املتظاهر  الشباب  إَنّ  فأقول:  واإلفساد، 
يستحُقّ  العالم،  بلدان  مختلف  في  والتظاهرات  للشباب  حسنة  وقدوًة 
وبجدارة أن يأخَذ دوره كاماًل في إدارة العراق، فُتعطى له فرصة لتشكيل 
حكومة مؤقتة تعمل على استقرار األوضاع، وتهيئة كل مستلزمات النجاح 
في كتابة دستور مدني متوازن، ثم إجراء انتخابات نزيهة يأخذ كُلّ شخٍص 
مدنية،  دولة  وإقامة  مدنية  حكومة  تشكيل  عليها  ويتفّرع  استحقاَقه،  فيها 
ومن الضروري جًدا أن يتم فيها تربية الناس واألجيال على املدنية املالزمة 

لألخالق والعدالة واملساواة والوسطية واالعتدال وكرامة اإلنسان.
املهلكة  املدّمرة  القاتلة  القاسية  التجارب  من  عاًما  يكفيكم سبعة عشر  5ـ 
للحرث والنسل، واعطوا الشباب فرصة للقيادة والحياة والكرامة والعمل 
أرادوا  وطيبة:  وبراءة  ووضوح  بساطة  وبكل  واألمان،  والسالم  واإلعمار 

الوطن فاعطوهم الوطن.(( انتهى كالم املعلم.
وهنا نقول هل يعي ساسة العراق الفاسدين ان الشعب اليريدهم وان الوعي 
الجماهيري اليمكن له ان يقبل بهم, هل يرجع مدعي التدين من ساسة خونة 
للتدين الى عقولهم ويعطوا الشاب وطنهم بعد سنني من السرقات والضياع 

والقتل واالرهاب. 

زمان جديد

نيويورك- الزمان 
خطر  عن  أمريكيون  علماء  كشف 
الطبية  للعدسات  وحقيقي  مباشر 
على  وبخاصة  البيئة  على  الالصقة 
النباتية،  واملنتجات  الزراعية  التربة 
الحية  الكائنات  بقية  على  وكذلك 

وصواًل إلى اإلنسان.
العلماء  الدراسة، الحظ  إجراء  وخالل 
قرابة 20% من  أن  أريزونا  في جامعة 
عدساتهم  من  يتخلصون  األمريكيني 
الصرف  مجاري  عبر  الالصقة 
في  أو  االستحمام  خالل  الصحية، 
كميات  تتجمع  وبالتالي،  املرحاض. 
كبيرة من هذه العدسات البالستيكية 
في مياه الصرف الصحي التي تتوجه 
املياه،  معالجة  محطات  إلى  بدورها 
ومنها إلى األراضي الزراعية املنتشرة 

عبر الواليات األمريكية.

ووفق ما ذكره موقع بي بي سي نيوز، 
شخص  مليون   45 أن  العلماء  يقدر 
في  الالصقة  العدسات  يستخدمون 
الواليات املتحدة، أي أن ماليني القطع 
الترب  في  يوميًا  تنتهي  البالستيكية 
الخصبة واملزارع الخضراء، ما يجعل 
العدسات من أخطر العوامل املعاصرة 

للتلوث البيئي.
الباحثون  يقدر  نفسه،  السياق  وفي 
وصول أكثر من 14 مليار عدسة الصقة 
إلى الترب الزراعية في كل عام، أي ما 
يعادل 200 طن من مخلفات البالستيك 

سنويًا.
انتقال  من  جديًا  العلماء  يخاف  كما 
بقايا البالستيك السامة املنتشرة في 
إلى  وكذلك  األرض  ديدان  إلى  التربة، 
الطيور، ومنها إلى كل ما يتغذى على 

الطيور في السلسلة الغذائية.

مخاطر غير متوقعة للعدسات الالصقة 
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القاهرة -مصطفى عمارة 
على  اجراؤها  مزمع  تعديالت 
والذي  الطفل  زواج  قانون 
البرملان  يناقشه  ان  املقرر 
القادمة  جلساته  فى  املصري  
وتتضمن تحريم زواج االطفال 
بالنسبة لكل من زوج او شارك 
الثامنة  فى زواج طفل لم يبلغ 
الزواج  يكن  مالم  عاما  عشرة 
باذن القاضي فضال عن التزام 
املأذون باخطار النيابة بصورة 
العقد  واطراف  الصرفي  العقد 
وشهود على زواج الطفلة بناء 
ما   ، العامة  النيابة  طلب  على 
أثار جدال واسعا بعد اعتراض 
الذراع  النور  حزب  نواب 
على  السلفي  للتيار  السياسي 
بعض بنود هذا القانون خاصة 

فيما يتعلق بسن زواج الطفل.
 واكد محمد خليفة نائب النور 
بالبرملان فى تصريحات ملراسل 
الحقيقي  البلوغ  ان   - -الزمان 
سن  فى  يكون  ان  يجب  للطفل 
توافق  ثم  سنة   18 من   15
اثبات  على  القانون  نفس  فى 
الزواج العرفي او الزنا الناتج 

عنه حمل سفاح .
من  عدد  هاجم  املقابل  فى 
النور  حزب  البرملان  اعضاء 
الى  يعيد  بانه  اياه  متهمني 
نواب  محاوالت  االذهان 
الطفولة  سن  خفض  االخوان 
ال  هذا  ان  رغم  عاما   14 الى 
يتفق مع حقوق الطفل ووثيقته 
قبل  اليونسيف  اطلقها  التى 
الجدل  تزايد  ومع  عاما   30

حول هذا القانون قررت اللجنة  
هذا  اعادة  للبرملان  التشريعية 
القانون الى االزهر ملعرفة رايه 
قررت  اخرى  ناحية  من    . فيه 
واالعالمية  الثقافية  اللجنة 
بالبرملان استدعاء وزير الثقافة 
دور  ملعرفة  عبدالدايم  ايناس 
كتب  على  الرقابة  فى  الوزارة 
القاهرة  التى تباع فى  االطفال 
قصص  وتضمنت  واملحافظات 
وقالت  وجنسية  وتمييز  عنف 
مقدمة  يوسف  داليا  النائبة 
طلب االحاطة اين دور الوزارة 
التى  الكتب  رقابة  الثقافة مكن 
وتعذيب  قصا جنسية  تحتوي 
االسالمية  الفتوحات  وتصوير 
عنف  على  قامت  انها  على 

والدم.

قانون زواج الطفل يثير جدالً واسعًا في مصر 

أنهم أنتجوا حبة دواء  أكد علماء  لندن -الزمان  
ضغط  ارتفاع  مرض  عالج  في  ثورة  ستحدث 
سيستفيدون  املرضى  من   %20 وأن  قريبًا،  الدم 
أدوية  ثالثة  الذي يجمع بني  الجديد  الدواء  من 

موجودة حاليًا بجرعات صغيرة.
وأظهرت دراسة أجريت أخيرًا، أن العالج الجديد 
حقق نجاحًا باهرًا بعدما وصلت نسبة فعاليته 
قالت  جهتها  من  اآلن.  حتى  باملئة،   70 إلى 
الدراسة  أجرت  والتي  ويبستر،  روث  الدكتورة 
يقدر  ما  إن  العاملية،  للصحة  جورج  معهد  في 
من  يعانون  العالم  في  شخص  مليار  من  بأكثر 

أن  »يمكن  وأضافت:  الدم.  ارتفاع ضغط  مرض 
يساعد العالج الجديد عشرات املاليني من الناس 
في خفض ضغط الدم والحد من املخاطر املرتبطة 
به«. وقد خلصت تجربة أخرى أجريت على 700 
الجديدة  الحبوب  بأن  سريالنكا،  في  مريض 
إذ  التقليدية،  العالجات  من  أكثر  فاعلية  حققت 
إنها تعمل على خفض ضغط الدم، وتساعد على 
حاليًا  يعملون  الباحثني  أن  يذكر  البول.  إدرار 
الصحة  منظمة  من  معتمدة  حبوب  إنتاج  على 
ورد  ما  وفق  للجميع،  مناسبة  بأسعار  العاملية، 

في صحيفة ميرور البريطانية.

عالج جديد ملرض ضغط الدم 


