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رويدا ابراهيم

في  التحرير  لساحة  الجو  من  التقاطها  يجري  التي  الصور 
 ، والظلم  الفساد  ضد  العراقيني  النتفاضة  االخبارية  التغطية 
لفتت انتباه عدد من االعالميني الذين لم يزوروا بغداد منذ عقدين 
من الزمان . وأول مالحظة قالوها  هي ان هذا امليدان الكبير، 
ساحة التحرير ، قلب بغداد، بقي على حاله ، وال يوجد مبنى 
جديد حوله ، واملباني  القديمة ازدادت تآكاًل ، وان دولة بال نفط 
اجمل  الى  العبدلي  في  القديم  ميدانها  الى  حولت  االردن  مثل 
املناطق التجارية والسياحية الحديثة، فما الذي يجري في البلد 

الغني ؟
كان الصحفيون يظنون اّن بغداد حني تخرج من الحصار وتسيل 
املوازنات املليارية النفطية في خزائنها سوف تلتفت إلى واجهتها 
االساسية، ساحة التحرير التي لم تعرف عمارات حديثة تأخذها 
العني باالعتبار، سوى عمارة  مهملة ملطعم وتحمل اسمًا غير 

عراقي.
حني علموا ان نصب الجندي املجهول كان ذات يوم هناك، تأكدت 

لهم أهمية املوقع السيما انه قرب جسور حيوية .
لكن كثيرًا من املتسائلني ال يعرفون ان الحكومات املتعاقبة كانت 
عن  املعزولة  الخضراء  املنطقة  داخل  مشيدة  قصور  في  تقبع 
العراق كله وليس بغداد حولها ، واّن الوزراء ال تنزل اقدامهم 
الى شوارع العاصمة العربية األقدم في التاريخ ، وإذا مروا من 
شوارعها نادرًا فإّن عيونهم ال تلتقط من روح بغداد شيئًا، ورّبما 
يرون فيها مدينة غريبة ، خيم عليها تعب الحصار والحروب وال 
وقت وال موافقة سياسية لتنهض من صورتها املعتمة لتكون بما 
تمتلكه من روح أهلها وتراثها وعمق تاريخها وتعلق قلوب العرب 
بها ،ما يجعله األجمل في الشكل املعماري، واألروع في انسياب 

الخدمات وحركة املواصالت . 
وتساءل صحفي  عربي : أال يسافر املسؤولون العراقيون إلى 
الخارج ليروا عواصم دول عربية فقيرة وقد اعتنت بمخططاتها 
أمام  عائقًا  املوارد  قلة  تقف  ولم  والخدمية  والحضرية  املدينية 

العمل.
هناك جهود فردية هنا وهناك في جماليات بغداد، ال أحد ينكر 
في  الكبرى  العواصم  تمتلكه  ما  تستحق  لكنها عاصمة   ، ذلك 
العالم ، السيما اّن أهلها من أغنى األغنياء في الثروات النفطية 
لبلدهم ، لكن مع األسف اّن ذلك الغنى بحسب السجالت فقط .
تنتظرون من  أحقًا   : متأثرًا  وقال  العربي  الصحفي  التفت  هنا 
ناطحات  فيها  وتبني  وتنظفها  عاصمتكم  تجمل  أن  الصني 

سحاب؟

دراسة متيز بني أنواع اللحوم املصنعة والسرطان 
لندن -الزمان 

حديثة  بريطانية  دراسة  أوصت 
الحديث  عند  التمييز  بضرورة 
عن العالقة بني اللحوم املصنعة 
بني  بالسرطان،  واإلصابة 
أمالح  على  املحتوية  املنتجات 
»النتريت«، وتلك التي ال تحتوي 
منظمة  صنفت  أن  وسبق  عليه. 
الصحة العاملية اللحوم املصنعة 

في عام 2015.
ضمن  مسرطنة  مواد  أنها  على 
األولى، ولكن هذه  املجموعة  فئة 
البريطانية تتحدى هذا  الدراسة 
التصنيف الشامل، بعد أن أثبتت 

أن اللحوم املصنعة املحتوية على 
السرطان،  تسبب  قد  »النتريت«، 
إلى  ذاته  التأثير  يمتد  ال  بينما 
اللحوم املصنعة التي ال تحتوي 

على هذه املادة.
في  »النتريت«  أمالح  وتستخدم 
املصنعة  اللحوم  منتجات  بعض 
إعطاء  منها  سبب،  من  ألكثر 
كما  الوردي،  اللون  اللحوم 
مضادة  كمادة  أيضًا  تستخدم 
اللحم،  في  الدهون  ألكسدة 
البكتريا،  من  حافظة  وكمادة 
وأخيرًا للحفاظ على طعم اللحم.

وخالل الدراسة، التي نشرت في 

استعرض   ،»Nutrients« دورية 
األمن  معهد  من  باحثون 
كوينز  بجامعة  العاملي  الغذائي 
املتحدة،  باململكة  بلفاست  في 
الدراسات الحديثة حول الروابط 
املصنعة  اللحوم  استهالك  بني 
واملستقيم  القولون  وسرطانات 
واألمعاء، فوجدوا أن نحو نصف 
الدراسات فقط خلصت إلى وجود 
اللحوم  بني  الصلة  على  دليل 
القولون  وسرطان  املصنعة 
النسبة  هذه  ولكن  واملستقيم، 
الثلثني  من  يقرب  ما  إلى  قفزت 
تحليلهم  قصروا  عندما   )%  65(

على الدراسات التي تنطوي فقط 
على اختبار آثار اللحوم املصنعة 

التي تحتوي على »النتريت«.
األول  الباحث  كرو،  ويليام  وقال 
موقع  نشره  تقرير  في  بالدراسة 
مؤخرا،  نوداي«  نيوز  »ميديكال 
اللحوم  إلى  نظرنا  »عندما  إنه 
النتريت  على  املحتوية  املصنعة 
املنتجات،  باقي  من  عزلة  في 
وضوحًا،  أكثر  النتائج  كانت 
ثلثي  من  يقرب  ما  وجدنا  حيث 
وجود  بني  ربطت  الدراسات 

النتريت واإلصابة بالسرطان«.
النتيجة  هذه  »تحتاج  وأضاف: 

للتصنيف  جديدة  مراجعة  إلى 
منظمة  أطلقته  الذي  الشامل 
تبني  أن  بعد  العاملية،  الصحة 
يختلف  املسرطن  التأثير  أن 
اللحم  كان  إذا  ما  باختالف 
ال«.  أم  النتريت  على  يحتوي 
النتريت  أمالح  وخطورة 
غذائية  دراسات  تشير  كما 
أجزاء  مع  تتحد  أنها  سابقة، 
وتكّون  األمينية  األحماض  من 
يؤدي  قد  الذي  »نتروزأمني« 
وفق  بالسرطان،  اإلصابة  إلى 
حيوانات  على  أجريت  دراسات 

التجارب.

القاهرة- الزمان : شائعات مختلفة الحقت 
الفنان  يظهر  ان  قبل  العراقي  النجم 
غياب  طول  بعد  الساهر  كاظم  العراقي 
ويبدد كل ذلك ، وذلك في اول ظهور له 
بشكل  انتشرت  التي  وفاته  بعد شائعة 
في  ظهر  القيصر  املاضي.  أكتوبر  كبير 
صورة نشرها الشاعر كريم العراقي من 
زيارة الساهر له في إحدى مستشفيات 
دبي لالطمئنان على صحته، حيث ارفقها 
وانا  »اليوم  فيه:  بتعليق كتب  العراقي 
الصديق  زارني  دبي  في  املستشفى  في 
وانا  ازري  وشد  الساهر  كاظم  الفنان 

االحترازي…  الكيمياوي  عالجي  اتابع 
قوية  شائعة  وكانت  واعتزاز«.  تحية 
الساهر بعد  اثيرت حول وفاة كاظم  قد 
إصابته بحالة تسمم، وهو ما أثار قلق 
اضطر  أنه  حتى  العراقي،  املطرب  فانز 
بخير  أنه  مؤكدًا  صمته  عن  للخروج 
الساهر  كاظم  أن  ُيذكر  جيدة.  وصحة 
من  كان  غنائي  حفل  عن  مؤخرًا  اعتذر 
املقرر أن يحييه يوم 12 ديسمبر املاضي 
باململكة  الرياض  موسم  فعاليات  ضمن 
العربية السعودية، وذلك نظرًا للظروف 
على  العراق.  تشهدها  التي  املضطربة 

في  ترددت  قوية  شائعة  آخر،  جانب 
كاظم  انفصال  حول  األخيرة  الفترة 
سارة،  املغربية  خطيبته  عن  الساهر 
موعد  عن  الكشف  رفض  بعدما  خاصة 
خاص،  األمر  بأن  ذلك  مبررًا  زفافهما 
بنفسه  وأعلن  سبق  أنه  من  الرغم  على 
مارس  في  املسرح  على  خطبته  خبر 
ما  آخر  كانت  »إلى متى«  أغنية   .2018
كلمات  من  وهي  الساحة،  على  الساهر 
كريم العراقي وألحان القيصر، كما أعاد 
كاظم توزيع أغنية »شباب العراق« دعمًا 

للشباب املحتجني في وطنه.

لوس انجلس - الزمان
والعارضة  الواقع  تلفزيون  نجمة  كشفت 
استكملت  أنها  عن  كاردشيان،  كيم  األمريكية 
فيما  القانون  دراسة  فى  األول  عامها  بنجاح 
نشاطها  عن  وثائقى  فيلم  لعرض  تستعد 
إلصالح نظام العدالة الجنائية. ومن املفترض 
ذا  وست:  كارداشيان  )كيم  فيلم  يعرض  أن 
شبكة  على  مرة  أول  بروجكت(  جاستيس 
فى  كيم  وتظهر  أبريل.   5 فى  للبث  أوكسجني 
الفيلم الذى تصل مدته إلى ساعتني وهى تزور 
سجونا وتعمل مع خبراء قانونيني لبحث أربع 
حاالت ألشخاص يعتقدون أن األحكام الصادرة 

كاردشيان  كيم  واشتهرت  ظاملة.  كانت  بحقهم 
وست بتطوير منتجات الجمال واملوضة وسرد 
حياتها مع شقيقاتها في البرنامج التلفزيونى 
)كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز(، كما أصبحت 
بعدما  الجنائية  العدالة  بإصالح  مهتمة 
ساهمت فى إطالق سراح امرأتني من السجن.  
 39 العمر  من  البالغة  العاملية  النجمة  وردت 
يقولون  من  على  الجديد  الفيلم  بشأن  عاما، 
الدعاية  بهدف  بالقضية  مهتمة  إنها أصبحت 
للعالمة التجارية املعروفة التى تملكها. وقالت 
تنظيم جمعية  من  كاردشيان خالل حدث  كيم 
نقاد التلفزيون “أنا معتادة على االنتقاد لذلك 

فال شىء يزعجنى“، مضيفة: أركز بالفعل على 
القضايا والناس... ال أفعل ذلك بغرض الدعاية 
إنها تواظب على  أهتم بحق. وتقول كيم  فأن 
دراسة القانون يوميا بما يصل فى املجمل إلى 
استكملت  وإنها  أسبوعيا  دراسة  ساعة   20
املهنى  للتدريب  برنامج  فى  األول  عامها 
وتهدف  كاليفورنيا.  فى  سنوات  أربع  مدته 
في   .2022 عام  املحاماة  امتحان  خوض  إلى 
املنتجني  أحد  ديبيرسيو  فينس  كشف  حني 
وست  إن  بر  جاستيس  )ذا  لفيلم  التنفيذيني 
بالدفاع  مهتمه  كيم  أن  عن  كثيرا“،  “تجازف 

عن إطالق سراح السجناء

كاظم الساهر يكسر
حواجز الشائعات

 كيم كاردشيان تدرس القانون 
وتتطلع لدور أكبر  ألم تجد جريدة الصباح الناطق الرسمي للحكومة غير هذا املانشيت السقيم؟ )السيد 

ُفهم من قبل  السيستاني يعود إلى البرَّاني( هذا املانشيت ركيك وساذج ومريب؛ وي
نة؛ ويبرهن على أنَّ من يشرف على تحرير الجريدة  ُبطَّ أّي قارىء بسيط كسخريَّة م
يجهل ألف باء اإلعالم ويستخف بأهم شخصية مرموقة في الوطن عن قصد أو 
بدون قصد.على أمانة شبكة اإلعالم العراقي استجواب الذي وضَع هذا العنوان 
الهزيل، وإيقاف هذه املهزلة. ماذا لو كتب املحرر الجهبذ! )السيد السيستاني يعود 
ُعافى إلى منزله البسيط( وإذا كان املحرر الحصيف! يقصد السجع في املناشيت  م

السخيف؛ فهذا سجٌع بال مشاعر وبمنتهى الغباء؛ إْن لم يكْن في منتهى الخبث.
أعلنت قبل يومني أسماء الفائزين بجائزة اإلبداع التي تشرف عليها وزارة الثقافة 
والسياحة واآلثار؛ وفوجئت مثل غيري أنَّ أحد الفائزين بلغ من العمر عتيَّا. بينما 
ُ أظنُّ سيتم اختياره من ضمن لجنة التحكيم وذلك لتجربته الطويلة في مجال  كنت
ُ وضع لجنة اإلشراف على  اختصاصه، وإذا به يشترك في الجائزة؛ ومن املؤكد أنَّه
الجائزة بموقف حرج؛ فال بمقدورهم مصارحته أنَّ اشتراكه في الجائزة ال يتناسب 
مع مكانته الفنية وسمعته الثقافية، ويكفي أنَّ قائد إحدى التيارات الدينية التي تتمتع 
ُ ملنصب وزير الثقافة في حكومة العبادي، على أية حال،  حه بشعبية واسعة قد رشَّ
ُ؛ بينما  له صديقنا هذا كان يسعى إلى الجائزة في خريف عمره وهذا ما تحقق 
ُ أدراج الرياح، لقد انتزع الجائزة منهم عنوًة وال  ذهبت نصوص الذين تنافسوا معه
نملك سوى أْن نبارك لطموحه الذي لم يكن في وقته؛ وليس بعيدًا أْن تكون لجنة 
تحكيم النصوص من زمالئه أو تالمذته؛ فتصوَّر إلى أين وصل بنا العمى اإلبداعي.
وزير الثقافة الدكتور عبد األمير الحمداني، السومري الفارع مثل نخلة واملتواضع 
قنديل  مثل  املتوهج  والعقل  كنيسة  في  راهب  مثل  األخالق  والدمث  عشب  مثل 
تاريخ  ثقافة تسنََّم هذا املنصب في  فوق ضريح مقدَّس هو أنجح  وأنسب وزير 
وزارة الثقافة العراقية؛ فهو األقرب إلى هموم وهواجس وتطلعات األديب والفنان 
ليس  ولذا  جميًعا؛  املبدعني  هؤالء  معاطف  من  أنَّه خرج   ُ يعرف فهو  والصحفي، 
ُ هذا التوقيع  ُ يحرص االستماع إلى نصائحهم ومقترحاتهم؛ لقد كتبت عجبًا تراه
ُ يستحق هذا اإلطراء البريء، فهل سمعتم عن وزير ثقافة سابق  ُ ألنَّه الخاطف عنه
يستقبل رسائل األدباء عبر بريده اإللكتروني أو املاسنجر ويردُّ عليها بال تأخير، 
ُ جاء بالتوقيت غير املناسب في حكومة هزيلة  برغم مشاغله الكثيرة. لكن املؤلم أنَّه
ال يريدها الشعب، وأنَّ رحيله عن هذا املنصب خسارة ال تعوَّض لجميع املثقفني 
رأسه  خزانة  في   ُ يحمل فهو  الوزارة،  في  املوظفني  وحتى  والصحفيني  والفنانني 
لنا  أْن يكون  الواقع، عسى  الوقت لتحقيقها على أرض   ُ أحالمًا كثيرة لو أسعفه
بجائزة  النظر   إعادة  في  فطنته  ولعلَّ  للثقافة.  وزيًرا  ويبقى  نصيب  الطيب  في 
اإلبداع لتكون تكريًما للرواد في شطرها األول وتحفيًزا للمبدعني في شطرها الثاني 
ء عن منافسة الذين  وتكون برعاية رئاسة الجمهورية، وبذلك يبعد املخضرمني األجالَّ
مازالوا في ريعان الجنون والعذاب واألحالم، أجل هذا السومري النبيل لن نجد 

أفضل منه واأليام والسنوات بيننا.
فلقد  األولى،  أيام، ليست هي  انطالقها بعد  املزمع  السيد مقتدى الصدر  مليونية 
يكن سوى  لم  املاضيات  من  لكن حصادنا  قبل،  من  املليونيَّات  عشرات  سبقتها 
ُ معهم أمام مطامع اآلخرين  من  قبض ريح بعد أْن تالشْت أحالم الصدريني ونحن
األحزاب الفاسدة والسياسيني اللصوص، وأخشى أْن تكون هذه املليونية جعجعة 

بال طحني، ولن تصيب ضررًا ومقتاًل إالَّ بثّوار ثورة تشرين العذراء.
هناك  وآخر  يوم  بني  املاء؛  من شرب  أسهل  لألبرياء صار  واالختطاف  االغتيال 
التسويف  لها سوى  ديدن  ال  التحقيق  ولجان  الكاتم؛  برصاص  مختطف وشهيد 
واالنشغال بتجميل وجوه القتلة وحرق البخور للساسة األجالف؛ فلم نسمع بنتيجة 
تحقيق واحدة عن هؤالء الضحايا الذين قتلوا غدرًا، وال يتسع املجال لذكر هؤالء 
نويتم  ما  إذا  القتلة  من   ُ أطلب لكني  األبرياء؛  الشهداء 
األخيرة  روايتي  أكمل  حتى  قلياًل  تتريَّثوا  أْن  اغتيالي؛ 

ُدفن فيه جثتي. وأجد قبرًا في وطني ت
ُ سوى الحب. القلب الحنون ال يستوطنه

كالم صريح

لندن -الزمان 
كشفت مجموعة من العلماء 
فاكهة  أن   السويسريني، 
على  تحتوي  الرمان، 
)معجزة( تقاوم الشيخوخة 
وتمنح  العضالت  وتقوي 
صحية  حياة  الشخص 

وطويلة.
وقال العلماء: نعتقد أن هذا 
في  بارزة  البحث هو عالمة 
الشيخوخة.  مكافحة  جهود 
على  القدرة  لديه  فالرمان 
امليتوكوندريا  مادة  إنتاج 
الطاقة  توليد  ومهمته 
فبدونه  الخاليا،  وشحن 
إنتاج  الخلية  تستطيع  لن 
للحفاظ  الالزمة  الطاقة 
يتسبب  ما  الحياة،  على 
الخلية  أنشطة  بتوقف 
من  الرغم  وعلى  األخرى. 
فتصاب  األساسي،  دورها 
الحيوية  املصورات  هذه 
مع  قدرتها  وتقل  بالضعف، 
فتنتج  السن،  في  التقدم 

الطاقة بكفاءة أقل.
الكيميائية  املواد  ذلك،  ومع 
في الرمان تتحول إلى مركب 

أو  إيه  يوروليثني  يسمى 
القناة  في   urolithin A
تساعد  التي  الهضمية 
تدوير  إعادة  على  الجسم 
هذه الخاليا وتغذيها وتمنع 

الشيخوخة.
وتأثير  ذلك  وبتجربة 
فئران  على  اليوروليثني 
التجارب، عاش ما يقرب من 

50% منها فترة أطول.
على  تأثيرها  أن  ورغم 
تحت  يزال  ال  اإلنسان، 
تجربتها  أن  إال  الفحص، 
من  متنوعة  أنواع  على 
الديدان  مثل  الحيوانات 
الباحثني،  جعل  والفئران، 
يأملون في تحقيقها نجاحًا 

كبيرًا مع اإلنسان.
)ديلي  صحيفة  وبحسب 
التي  البريطانية  ميل( 
للرمان،  فإّن  الخبر،  نشرت 
الفوائد  من  مجموعًة 
الصحية، بما في ذلك خفض 
العظام،  وتقوية  الدم  ضغط 
وواحدة من أقدم الفواكه في 
رمزًا  الرمان  وكان  العالم، 
للخصوبة، واملوت والخلود.

الرّمان .. معجزة غذائية تقاوم الشيخوخة 
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نيويورك -الزمان 
كشفت ابحاث في  كلية الطب في جامعة هارفارد، 
تسمى  بروتينات  تنتج  الحشوية  الدهون  أن 
وهو  االلتهاب،  تسبب  أن  يمكن  »سيتوكينات«، 

أظهرت  الحظ،  ولحسن  القلب.  ملرض  خطر  عامل 
بالبروتني،  غني  غذائي  نظام  اتباع  أن  الدراسات 
البطن،  في  الدهون  مستوى  من  يقلل  أن  يمكن 
وبهذا  اليوم.  روسيا  بحسب  الصحة،  ويحسن 
الصدد، كشف موقع »إكسبريس« عن 5 أطعمة أثبت 

علميًا أنها تقلل من تراكم الدهون داخل البطن:
زهاء  على  األبيض  السمك  يحتوي  األبيض  السمك 

20-25 غرامٍا من البروتني )لكل 100 غرام(.

الدجاج في املتوسط، يحتوي 100 غرام من الدجاج 
املطبوخ على نحو 30 غراما من البروتني.

البيض يحتوي كل من صفار وبياض البيض على 
بروتني، حيث تحتوي بيضة متوسطة الحجم على 

نحو 6-7 غرامات من البروتني.
الحمص  من  واحد  كوب  يحتوي  والبقوليات  الفول 
العدس،  أما  البروتني.  من  غرام   14.5 نحو  على 
للنباتيني،  بالنسبة  للبروتني  بديال  مصدرًا  فيعد 
املطبوخ  العدس  من  واحد  كوب  في  يوجد  حيث 
الحبوب  وتشمل  البروتني.  من  غرام   17.9 نحو 
والفاصوليا  البازالء  البروتني:  عالية  األخرى 

السوداء وفول الصويا والفاصوليا البحرية.
زبادي يوناني ينتج هذا النوع من اللنب ما يصل إلى 
3 أضعاف كمية البروتني من اللنب الزبادي العادي، 
حيث أن تناول 200 غرام منه، يوفر نحو 20 غراما 

من البروتني.

البروتني  املعتدل يقلل مستوى 
الدهون في البطن ويحسن الصحة


