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رباعية عراقية طازجة

ما حاجتنا
حلكومة انتقالية؟

ضّجة في تركيا لتسريب صور فاضحة لفنانة مكاتيب عراقية

ستخدم  ألنها   « والرفض  التكليف   « اجلديدة  املنغلة  لعبة  احذروا   -  1
غزاة الخارج وضباع وحرامية الداخل ، وستمنح أمريكا كلَّ الوقت 
املطلوب ، لتطبيق نظريتها املتوحشة املسماة » الفوضى الخالقة » 
التي ستنولد عنها ، ثالث رايات عراقيات متقاتالت متذابحات حدَّ 
الفناء الكبير ، وبها ستنتهون جلوسًا على بقيا أطالٍل بائدة ، تبكون 
وتلطمون وتتالومون وتتجادلون ، يوم ال ينفعكم لوٌم ، وخذالن لغٍة 
التأويل  بباب  نائمات   ، يابسات  ومعاني  تفاسير  حّمالة  تعد  لم   ،

والخديعة !!

املرتزق:  الشاطر  احلّيال  الُسّكيت  الساكِت  لصاحبي  قلُت   -  2
 . األحرار  األطهار  الثائرين  دماء  مديِح  في  سطرًا   اكتْب 

قال : كتبُت . قلُت أسِمْعني بعَضُه . 
قال : الثوُر َيمشي مختااًل فوَق حْبِل الغسيل . الفاّلحُة تعِصُر َضْرَعُه 
. ثمة  الجوار  . ال خبٌز في  بقرة  نائٍم فوق ذيل  دٍم  ناقوُط   . اليابس 

أعواد كبريت تخرج من مؤخرة طفٍل خديج . 
سيشيُل الثوُر ذيَلُه قلياًل ، ويصنع ضرطًة مكتومًة بوجِه الشرطيِّ .
دّكُة الساقي مهجورة ، ونساء الخان يكركرَن على معزوفة الوّزان !!

3 -  على باب املطار ، كان الدرويش النظيف ، يحمل على راحتيه قبضة 
هواء . كان جسده الناحل ملفوفًا بقماش امليسورين الرحماء ، وزاُدُه 

كَسٌر من كتاٍب عتيق .
واشتعل  الجهاز  عاَط   . السونار  غرفة  وأدخلوه  مالبِسِه  كلَّ  خلعوا 

الضوُء أحمَر . 
طلب منهم صاحُب الشرطة الذكّي ، أن يشيلوا دماَغ هذا الكائن من 
مرَّ   . ذلك طائعني  ففعلوا   ، السونار  إيالَجُه بحلق  ، ويعيدوا  رأسه 

الرجل هذه املرة بهدوٍء تام .

4 - السيد املكلف محمد توفيق عالوي :
 ، الجنسية  ازدواجية  للتخلي عن  الجيد عن استعدادك  بعد اعالنك 
وخطابك الشعبوي القصير املفيد شكاًل حتى اآلن ، أدعوك ألن تظهر 
فورًا بشريط قصير ، تتحدث فيه عن التهمة القديمة املرفوعة ضدك 
الى  تذهب  فسوف   ، املأمول  هو  وهذا  فّندْتها  فإن   ، القضاء  امام 
تشكيل حكومتك املنتظرة بسالسة ويسر ووضوح ، مدفوعًا بأغلبية 
وتحصي  تراقبك  الشوارع  في  ستبقى   ، واعية  ذكية  هادرة  شعبية 
عليك كلماتك ومواقيتك ومواعيدك وأنفاسك ، حتى تحقيق كل اهداف 
ثورة تشرين العظيمة . إعلْم أَنّ شروط نجاحك ومرورك اآلمن ، هو 
النقيات  املبجالت  واخياتها  التحرير  بساحة 
 ، الخضراء  املحمية  ومطاعم  بدكاكني  وليس   ،
التي  والخيانة  والرذيلة  والنهب  القتل  مصنع 

صارت ثقافة غير مخجلة .

لندن - الزمان 
دواًء  بريطانيون   علماء  طّور 
»معجزة«  بأنه  وصف  جديدًا 
األزمات  خطر  تقليل  يمكنه 
القلبية والجلطات بمعدل الثلث.
صن«  »ذا  صحيفة  ونقلت 
في  علماء   عن  البريطانية  
هذا  أن  برمنجهام،  جامعة 
تؤخذ  حبوب  على شكل  الدواء 
بالفم ويحتوي على مزيج من 4 
»بولي  ويسمى  مختلفة  أدوية 

بيل«.
مضادات  على  الدواء  ويحتوي 
واألسبرين  الكوليسترول 
الدم،  ضغط  لخفض  ودواءين 
كما أن آثاره الجانبية منخفضة 

ورخيص السعر.
الدواء  أن  العلماء  ويعتقد 
املرضى،  قبل  من  إقبااًل  سيلقى 
الكثير  تناول  من  سيقلل  ألنه 
ووجدوا  يوميًا،  األقراص  من 
لدى  وفعال  آمن  تأثيره  أن 
يعانون  الذين  األشخاص 

واألوعية  القلب  أمراض  من 
الدموية.

ألفًا   68 بيانات  العلماء  وحلل 
و838 شخصًا في سن 50 عامًا 
 5 ملدة  تعقبهم  تم  ثم  أكبر،  أو 
بعضهم  إعطاء  وتم  سنوات، 
الدواء  من  ثابتة  يومية  جرعة 
عن  صحية  ونصائح  الجديد 
إعطاء  تم  كما  الحياة،  أسلوب 
نمط  عن  فقط  نصائح  اآلخرين 

الحياة الصحية.
من  قلل  الدواء  أن  وأوضحوا 
أو  قلبية  بنوبة  اإلصابة  خطر 
 ٪40 بنسبة  الدماغية  السكتة 
من  تاريخ  لهم  ليس  من  لدى 
الدم،  وضغط  القلب  أمراض 
املزيد  وقوع  احتماالت  وقّلص 
لدى   ٪20 بنسبة  اإلصابات  من 
من  قبل  من  عانوا  الذين  أولئك 
آثار  ودون  الحالتني  من  أي 

جانبية تذكر.
بني   ٪57 إلى  الفوائد  ووصلت 
هذه  تناولوا  الذين  املتطوعني 

الحبوب بانتظام، ومع ذلك أكد 
بدياًل  ليس  الدواء  أن  العلماء 
عن نمط حياة صحي، ويجب أن 
يقترن بالنشاط البدني، واتباع 
واإلقالع  صحي،  غذائي  نظام 

عن التدخني.
املريض  حقن  وبعد 

تتجمع  بالـ»هيدروجيل« 
في  املوجودة  الببتيدات 
اإلصابة  بموقع  الهيدروجيل 
بمثابة  لتكون  املوضعي، 
تحاكي  ليفية  نانوية  سقالة 
الخلية  خارج  البيني  النسيج 
)املصفوفة(، وهو البنية الداعمة 

تمتلك  املواد  وهذه  للخاليا، 
مشابهة  ميكانيكية  خواص 
يحّسن  مما  املخ،  ألنسجة 
توافقها الحيوي، وتشجع على 

تجديدها.
وأشار التقرير إلى أنه قد صمم 
آلية لتوصيل هذا العالج، حيث 

يستطيع تفادي الحاجز الدموي 
على  تجربتها  وتم  للدماغ، 
فئران التجارب وأظهرت نتائج 

إيجابية.
في  الباحثون  اكتشف   ، فيما 
البريطانية،  كارديف  جامعة 
نوعًا جديدًا من الخاليا التائية 
القاتلة التي توفر األمل في عالج 
أنواع مختلفة من السرطان، وتم 
اإلعالن عن النتائج، مؤخرًا في 

دورية »نيتشر إميونولوجي«.
التائية  الخاليا  عالجات  وتعد 
في  نموذج  أحدث  للسرطان، 
تتم  حيث  السرطان،  عالجات 
إزالة الخاليا املناعية وتعديلها 
املريض  دم  إلى  وإعادتها 
السرطانية  الخاليا  عن  للبحث 

وتدميرها.
األكثر  العالج  تخصيص  ويتم 
واسع،  نطاق  على  استخدامًا 
لكل   ،CAR-T باسم  واملعروف 
فقط  يستهدف  ولكنه  مريض، 
السرطانات،  من  قليلة  أنواعًا 

األورام  عالج  في  ينجح  ولم 
الغالبية  تشكل  التي  الصلبة، 

العظمى من السرطانات.
اآلن  كارديف  باحثو  واكتشف 
بنوع  املجهزة  التائية  الخاليا 
الخاليا  مستقبالت  من  جديد 
التائية )TTT( التي تتعرف على 
معظم أنواع السرطان البشرية 
وتقتلها، بينما تتجاهل الخاليا 
على   TTT ويتعرف  السليمة. 
سطح  على  موجود  جزيء 
الخاليا  من  واسعة  مجموعة 
السرطانية، وكذلك في كثير من 
الجسم،  في  الطبيعية  الخاليا 
على  قادر  ملحوظ،  بشكل  لكن 
السليمة  الخاليا  بني  التمييز 
يؤدي  ما  السرطانية،  والخاليا 

إلى قتل الخاليا األخيرة فقط.
يعني  هذا  إن  الباحثون،  وقال 
للعالج  مثيرة  »فرصًا  يوفر  أنه 
املناعي لسرطان عموم السكان« 
أنه  سابقًا  ُيعتقد  يكن  لم  الذي 

ممكن.

 اكتشاف خاليا في اجلسم حتارب السرطان 
اختراع دواء رباعي يقلل حدوث السكتات القلبية

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

حتذير من البياضات اخلمسة في الطعام 
املنتجات  بعض  من  األطباء  يحذر  -الزمان   لندن 
الغذائية بيضاء اللون ملا تحتوي عليه من كمية 
مخاطر  تزيد  التي  الكربوهيدرات  من  كبيرة 
في  السكر  توازن  وعدم  الوزن  بزيادة  اإلصابة 
املهتم  الين«  »هيلث  موقع  نشره  ملا  ووفقا  الدم. 
بيضاء  منتجات  خمسة  هناك  الصحي،  بالشأن 
األول  املنتج  استعمالها.  بتفادي  ينصح  اللون 
يعرض  استخدامه  كثرة  إن  حيث  امللح،  هو 
الدماغية  والسكتات  القلب  بأمراض  لإلصابة 
الحرص  يجب  لذا  الكلى،  وأمراض  والسمنة 
املنتج  يوميا.  املستخدمة  امللح  كمية  تقليل  على 
الثاني هو السكر، والذي يؤدي كثرة استخدامه 
واكتساب  الدم  سكر  وزيادة  الهضم  سوء  إلى 
املزيد من السعرات الحرارية، ليصبح الشخص 
القلب.  وأمراض  والسكري  للسمنة  عرضة  أكثر 

املصنوعة  واملعجنات  الخبز  هو  الثالث  املنتج 
تتمثل  مخاطر  من  لها  ملا  األبيض،  الدقيق  من 
بحبوب  استبدالها  يجب  لذا  الوزن،  زيادة  في 
الشوفان أو املخبوزات املصنوعة من دقيق القمح 
الكامل ذات اللون البني الحتوائها على األلياف.

ويحتوي  األبيض،  األرز  هو  الرابع  املنتج 
الحرارية  السعرات  من  عالية  نسبة  على 
والكربوهيدرات، ما يؤدي إلى زيادة الوزن وعدم 
استبداله  األفضل  ومن  الدم،  في  السكر  توازن 
باألرز البني. املنتج الخامس هو دهون اللحوم، 
من  تعد  اللحوم  في  املوجودة  الدهون  أن  حيث 
والتي  الصحة  على  الخطيرة  املشبعة  الدهون 
وزيادة  الكوليسترول  معدالت  رفع  في  تساهم 
واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  مخاطر 

الدموية.

اسطنبول -الزمان 
التركية  الفنانة  عليها  استيقظت 
مفاجأة  أوغلو،على  بكير  أصلي 
لها  فاضحة  صور  بانتشار  صاعقة 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر 

ووسائل اإلعالم التركية.
»كذبتي  مسلسل  بطلة  ظهرت  و 
في  املسربة  الصور  في  الحلوة«  
أوضاع استعراضية جريئة لجسدها 
بمالبس كاشفة، كما انتشرت لقطات 
لها في أوضاع حميمية مع حبيبها، 
كالنار  انتشرت  التي  الصور  وهي 
في الهشيم، حتى أن النجمة التركية 
عبر  والتعليق  صمتها  كسر  قررت 

بيان رسمي.
في  للقضاء  لجوئها  اعلنت  أصلي 
في  املتورط  عن  للكشف  محاولة 
كا  وهو  الفاضحة،  صورها  تسريب 
فيه  طلبت  الذي  بيانها  في  كشفته 
هذه  نشر  عن  التوقف  جمهورها  من 
أبلغ  أن  »أود  فيه:  وجاء  الصور، 
الجمهور أني بدأت باتخاذ اإلجراءات 
والجهة  العام  النائب  عند  القانونية 
الذين  أولئك  ضد  املسؤولة  األمنية 
تتضمن  قبيحة  منشورات  نشروا 
صوري واسمي على مواقع التواصل 
نشرها  من  كل  وضد  االجتماعي، 

وتداولها بقصد أو كان آلة لذلك«.
الجمهور  من  »أرجو  وأضافت: 
فرصة  أي  يمنحوا  أال  والصحافة 
السيئة  النوايا  ذوي  ألشخاص 
رسم  في  يرغبون  الذي  والخبيثني 
عني  وسلبية  سيئة  صورة  وتكوين 
صوري  وتسريب  مختلفة  بطريقة 

ونشرها بشكل غير أخالقي«.
و دافع عدد من نجوم الدارما التركية 
أن  على  مشددين  أصلي،  موقف  عن 
الصور التي تم تسريبها لها شخصية 
جدًا، وال يجب أن تؤثر على صورتها 
شّن  كما  محبيها،  عيون  في  كفنانة 
حملة  التركية  النجمة  فانز  من  عدد 
إلكترونية تطالب بوقف تبادل الصور 

عبر مواقع التواصل االجتماعي.
ُيذكر أن أصلي من مواليد إسطنبول 
الفنية  حياتها  بدأت   ،1995 عام 
أشهر  ومن  اإلعالنات،  في  كموديل 
أسمه  »الكراهية،  الدرامية  أعمالها 

سعادة، يكفي أن تبتسم«.

نيويورك- -الزمان 
إساءة  في  اإللكترونيون  املجرمون  ينشط 
املرشحة  واألغاني  الفنانني  أسماء  استغالل 
منهم  سعيًا  العاملية،  »ْجرامي«  جوائز  لنيل 

لنشر البرمجيات الخبيثة على أوسع نطاق.
األمنية  كاسبرسكي  تقنيات  اكتشفت  وقد 
زيادة بنسبة 39% في هجمات شملت محاوالت 
ستار  تحت  خبيثة  مللفات  تشغيل  أو  تنزيل 
أعمال املرشحني لجوائز »ْجرامي« في 2019، 

وذلك مقارنة بالعام 2018.
ألهداف  املوسيقى  عالم  استغالل  ويجري 
تخريبية، نظرًا لسحرها العاملي؛ فهي ليست 
أسلوب ترفيه، وإنما شكاًل من أشكال العالج 
والتعّلم، فضاًل عن أجوائها الخاصة وكونها 

منطلقًا إليصال رسائل اجتماعية مهمة.
واسع  وانتشارها  الهائلة  شعبيتها  وُتعّد 
النطاق سببني رئيسني في كونها ال تخلو من 
شكل من أشكال األنشطة التخريبية، حتى في 
املجرمون  ويلجأ  اإلنترنت.  عبر  البث  حقبة 
لنشر  املشهورين  الفنانني  أسماء  إلى 
املقطوعات  في  مخّبأة  الخبيثة  البرمجيات 
أعلنت  فيما  الفيديو.  مقاطع  أو  املوسيقية 
»مايكروسوفت«  األمريكية  البرمجيات  شركة 
 20 إلى  تصل  كبيرة  مالية  مكافأة  تقديم  عن 
ألف دوالر ملن يكتشف ثغرة أمنية خطيرة في 
شبكة وخدمات ألعاب الكمبيوتر التابعة لها 

»إكس بوكس اليف«.
على  تتحدد  املكافأة  قيمة  أن  إلى  مشيرة 
أساس مدى خطورة الثغرة التي يتم كشفها 
اكتمال  ومدى 
التقرير الذي يقدمه 
مكتشف الثغرة إلى 
يمكن  حتى  الشركة 
الثغرة  مع  التعامل 

بسهولة.
»تك  موقع  وذكر 
أنه  كرانش« 
برامج  كل  مثل 
اكتشاف  مكافآت 
في  الثغرات 
واألجهزة  البرامج 
فإن  الرقمية، 
 » فت سو و يكر ما «
في  خطيرة  محددة  أمنية  ثغرات  عن  تبحث 

»إكس بوكس اليف«.

عشرون ألف دوالر ملن يجد ثغرة برمجية
جرائم إلكترونية 

جديدة تتستر بثوب 
جائزة عاملية

القاهرة -الزمان 
بجامعة  طبي  فريق  جرى 
عملية  مصر  في  اإلسكندرية 
ودقيقة،  نادرة  جراحية 
الستئصال ورم داخل بطن طفل 
أنه  تبّين  سنوات،  سبع  عمره 
 3 عمر  في  نموه  توقف  جنني 

شهور.
وجراحة  طب  أستاذ  وقال 
الخلقية  واالختالفات  األطفال 
الطفل  »حالة  إن  وهيب،  صابر 
نادرة تحدث قليال بني األطفال، 
من  يشتكي  الطفل  كان  حيث 
املنطقة  وخاصة  بالبطن  آالم 

 3 عند سن  له  وأجري  اليمنى، 
بسيط  جراحي  تدخل  سنوات 

بالخصية اليمنى«.
تشخيص  »بعد  وأضاف: 
تبني  الجراحة  وأثناء  الورم، 
بالبطن  الخلفي  بالتجويف  أنه 
عالقة  وله  اليمنى  الناحية  من 
األيمن  الحالب  مع  تالحقية 
وتضخما  انسدادا  أحدث  ما 
من  الجانب  هذا  في  باألعضاء 
الورم  استئصال  وبعد  جسمه، 
تبني أنه جنني توقف نموه بعد 
تقريبا  ووزنه  شهور   3 عمر 

200 غ«.

 عملية عجيبة في بطن طفل مصري 

علي السوداني
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ما حاجة العراق إلى حكومة جديدة بحقائب متكاملة إذا 
كان القصد، هو عبور مرحلة من عدة شهور و اإلعداد 
لالنتخابات املبكرة ؟ أّي ما فائدة أن يتغير وزير التعليم 
في  البلد  ليدخل   ، وزير  أي  أو  التربية  وزيرة  أو  العالي 
منهم  عملية  فائدة  ال  جدد  مؤقتني  وزراء  اختيار  دوامة 
هناك  كان  لو  فيما   ، انتقالي  اجراء  بأي  لهم  صلة  وال 
توجه حقيقي النتخابات مبكرة ونزيهة ومراقبة من األمم 

املتحدة؟
اذا كان االتجاه واضحا نحو اجراء انتخابات بمواصفات 
ديمقراطية تختلف عما جرى في السابق ، فمن املمكن ان 
الرضا  اية حكومة  مهما كان مستوى  الحكومة  تستمر 
ضعيفا عنها ، حتى يتم انجاز هذه الغاية ، ليكون التغيير 
ينتهي  حيث   ، املبكرة  االنتخابات  نتائج  بعد  الحقيقي 

املسار القديم ليبدأ  مسار آخر .
املشكلة في البلد  هي اّن مفهوم الحكومة االنتقالية غير 
  ، مجهواًل  يكون  يكاد  أمر  نحو  اندفاع  وهناك   ، متبلور 
املسارات  استكمال  هو  املتداول  الرسمي  الفهم  اّن  ذلك 

السياسية والحكومية
من  العنوان  وتغيير  زمنيًا،  محددة  لفترة  ولكن  السابقة   

برنامج حكومي إلى فترة انتقالية .
هل يوجد اتفاق على قبول بمراقبة من األمم املتحدة على 

االنتخابات مثاًل ؟ 
ما معنى أن تكون هناك حكومة انتقالية والوضع السياسي 

املوجود غير قابل للتغيير من حالة إلى أخرى .
بالسوق  املستحكمة  القوى  نفس  ما يجري هو استعداد 
السياسي لالنتقال من عنوان مكروه إلى عنوان مطلوب ، 

من دون أن يتم أي تغيير في البناء األساسي .
 ، مبكرة  انتخابات  من  األماني  في  مرتفعًا  سقف  ال   
والتفاؤل الذي يجري تداوله حاليًا ليس سوى نوع مقنن 

من السراب الذي يغزو البلد منذ سنوات .


