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حكومة عالوي في سباقني 
زمان جديد

سباقان محمومان يجريان حاليا في اطار عملية تشكيل رئيس الوزراء العراقي املكلف محمد 
توفيق عالوي لحكومته. السباق االول هو بني القوى السياسية املسيطرة على العراق والتي 
تريد الوصول الى صيغة تضمن لها اكبر املكاسب في عملية تشكيل الحكومة ووزاراتها. 
اما السباق الثاني فيتعلق بعالقة العراق مع الواليات املتحدة االميركية وتحديدا في مجالي 

االمن واالقتصاد. 
اذرعا  تمتلك  وجميعها  تأثيرا  واالكثر  االكبر  القوى  صدارته  ففي  االول  للسباق  بالنسبة 
له رؤيته  الشيعية  الساحة  يكاد يحكم سيطرته على  الذي  الصدري  فالتيار  مسلحة طبعا. 
ومطالبه من حكومة عالوي التي ما كانت لتبدأ خطواتها االولى لوال دعم زعيم التيار مقتدى 
املتظاهرين  من  واسع  قطاع  رفض  رغم  الشعب  من  مرشحا  له  وتسميته  لعالوي  الصدر 
لذلك. يبدو مفاوضو التيار الصدري اقوى واسرع من اي مفاوض اخر وقد رسموا الحدود 
االولى ملطالبهم في املناصب الوزارية االساسية ومناصب اخرى تسيطر فعليا على املفاصل 

االقتصادية. 
تأهل التيار الصدري لهذا املوقع املتقدم في السباق بعد ان اكتسب قوة جديدة حينما وضع 
كبح  او  التظاهرات  انهاء  ضرورة  في  االيرانية  الرؤية  مع  السابق  الجزئي  لتناقضه  حدا 
جماحها وعدم السماح لها باحداث هزة حقيقية في العملية السياسية وقواعدها. وقد اظهر 
التيار الصدري كما هو متوقع قدرة اكبر من امليليشيات االخرى في السيطرة على الوضع 

امليداني. ورغم ان التظاهرات مستمرة اال انها تفقد الكثير من مواقعها وزخمها. 
اما تحالف الفتح فله ايضا موقع متقدم في السباق. وبدال من التنافس مع التيار الصدر 
فانه يخوض السباق في ظل التيار الى حد ما لكن حصة الفتح و جماعاته وميليشياته من 

الوزارات واملناصب تكاد تكون مضمونة. 
هناك طبعا الطرف الكردي الذي اصبح منظما اكثر. فرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني 
يتم  الن  ورفضه  الحكومة  من  موقفه  الواضحة بخصوص  ارسل رسائله  برزاني  مسعود 
ترشيح اي وزراء كرد من خارج االحزاب املعروفة املمثلة في البرملان وحزبه اكبرها. اما 
حزب االتحاد الوطني الكردستاني وبعد ان راجت اشاعه ساذجة عن انه تخلى لعالوي عن 
بافل  تتكون من  لقيادة جديدة مزدوجة  اختياره  قويا مع  فقد عاد  له  املناصب املخصصه 
طالباني والهور شيخ جنكي طالباني وقد دخل سباق مفاوضات تشكيل الحكومة بسرعة. 
اما القوى السنية الضعيفة واملشتته فقد اعلن بعضها ممن اصبح ضعيفا جدا تأييده لعدم 
املشاركة والتخلي عن حصة املناصب التي ماكن ليحصل عليها اصال بسبب ضعف تأثيره. 
اما االطراف السنية االخرى التي تعتقد ان لها تأثيرا فقد باتت تلوح باحياء فكرة االقليم 

السني التي تضمن في حال تحققها حصة دائمة وثابتة في املناصب. 
اما السباق االخر فيجري في مضمار العالقة بني واشنطن وبغداد. 

فمنذ ان بدأت ادارة الرئيس االميركي دونالد ترامب بتنفيذ سياسة الضغط االقصى على 
ايران كان موقع العراق في تلك القضية حرجا. وكلما ضيقت الواليات املتحدة من عقوباتها 
مع  التعامل  في  واجراءاتها  لطهران  بالنسبة  مهما  العراقي  املنفذ  اصبح  كلما  ايران  على 
واشنطن  قررت  فقد  بايام  القرار  صدور  قبل  اشرنا  وكما  عليها.  وااللتفاف  العقوبات 
تمديد استثناء العراق من العقوبات على ايران واستمرار السماح له بشراء الغاز الطبيعي 
والكهرباء من ايران من اجل استمرار توفير الطاقة الكهربائية. لم تشأ واشنطن ان توجه 
والنصف  الشهر  فترة  لكن  بتعيينه.  رحبت  التي  عالوي  لحكومة  مبكرة  اقتصادية  ضربة 
يتحرك فعال اليجاد  بانه  اميركا  العراق  يقنع  لكي  كافية  وغير  فترة قصيرة جدا  ستكون 
بدائل العتماده على ايران في توفير الطاقة الكهربائية. انه سباق يجري بينما عالوي لم يكمل 
حكومته بعد. على اي حال قررت واشنطن ان تمدد استثناء العراق لكن االزمة مستمرة ومن 
الصعب رؤية الطريقة التي سيتعامل بها عالوي مع ملف بهذه الحساسية والصعوبة حتى 

لو اكمل تشكيل وزارته ومرت في البرملان. 
 املسار االخر لعالقة بغداد مع واشنطن يتعلق بالجانب العسكري واالمني. فوال ان حكومة 
عن  وابتعدت  االميركية  القوات  مع  العسكري  التعاون  استمرار  اعلنت  املهدي  عبد  عادل 
موقفها االول املتمثل بااللحاح لتطبيق قرار البرملان العراقي باخراج القوات االميركية لتأزمت 
العالقات و ماكانت واشنطن لتمدد استثناء العراق من العقوبات. لكن الواليات املتحدة تريد 
من بغداد ان توقف ايضا عمليات االستهداف والقصف الذي تتعرض له السفارة االميركية 
واملواقع االخرى التي تضم اميركيني , ال بل وتريد من الحكومة العراقية ان تحدد وتحاسب 
عن  بعيدا  يجري  سباق  ايضا  ذلك  القصف.  وراء  يقف  من 

قدرات عالوي بتقديم ضمانات لالدارة االميركية. 
رئيس  يدخلهما  لن  متسارعة  بطريقة  اذن  يجريان  سباقان 
هذين  نتائج  و  احداث  لكن  متأخرا.  اال  الجديد  الوزراء 

السباقني ستحددان مصير حكومته. 

املحافظني  - كشفت حكومة  لندن-)أ ف ب( 
النظام  عن  النقاب  االربعاء  البريطانيني 
من  البالد  خروج  بعد  للهجرة  الجديد 
واجه  ما  سرعان  لكنه  األوروبي،  االتحاد 
انتقادات املعارضة وبعض املهنيني الذين 
قطاع  على  خطرًا  يشكل  أنه  يعتبرون 

الصحة أو صناعة األغذية.
من  اعتبارا  عمل  تأشيرة  على  للحصول 
االنتقالية  الفترة  انتهاء  فور  املقبل  العام 
محددة،  مهارات  امتالك  يجب  للبريكست، 
لدى  يكون  وان  باالنكليزية  والتحدث 
األدنى  الحد  مع  عمل  عروض  املتقدمني 
السنوي لألجور، اي 25600 جنيه استرليني 
الى  تلقائيا  ذلك  ويؤدي  يورو(.   30820(
استبعاد العمال ذوي املهارات املتدنية أو 
ذوي األجور املنخفضة. من جهتها، وصفت 
اإلصالحات  باتل،  بريتي  الداخلية  وزيرة 
انها  موضحة  وعادلة"،  "حازمة  بأنها 
العالية  املهارات  ذوي  العمال  ستساعد 
في  واكدت  تأشيرات.  على  الحصول  في 
الوثيقة التي تكشف االجراءات بالتفصيل 
على  اقتصادنا  يعتمد  أن  ينبغي  "ال  انه 
العمالة القليلة التكلفة من أوروبا، بل يجب 
التكنولوجيا"،  التركيز على االستثمار في 
وطلبت من أرباب العمل "التكيف" مع ذلك. 
تتطلب خطة الحكومة من كل عامل أجنبي 
70 نقطة للحصول على تصريح  أن يجمع 
حدا  نقطة   20 البرنامج  هذا  يمنح  عمل. 
أقصى للمرشحني الذين يكسبون ما ال يقل 

عن 30820 يورو سنويا. لكنه ال يمنح النقاط 
ملن سيحصلون على الحد األدنى املطلوب، 
اي 24600 يورو. ستمنح الحكومة 20 نقطة 
مناسبة"  "مهارات  يظهرون  الذين  ألولئك 
يتحدثون  الذين  ألولئك  أخرى  نقطة  و20 
يضع  املطلوب".  "املستوى  في  اإلنكليزية 
األوروبيني  املساواة  قدم  على  البرنامج 
املتطلبات  هذه  تثير  األوروبيني.  وغير 
مخاوف جدية لدى القطاعات املهنية التي 
املتدنية  املهارات  ذوي  العمال  على  تعتمد 
أو ذوي األجور املنخفضة. وقالت املسؤولة 
في نقابة القطاع العام كريستينا ماكانيا، 
إن التدابير "ستؤدي الى كارثة مطلقة في 
"املؤسسات  ان  وتابعت  الصحة".  قطاع 
توظيف  في  تنجح  لم  املحلية  والسلطات 
لذا،  املتحدة.  اململكة  داخل  كاف  عدد 
من  العمال  على  االعتماد  عليها  سيتعني 

مكان آخر".
كارثة

العمال  هؤالء  مع  حتى  "لكن  واضافت 
لتلبية  كاف  عدد  يوجد  ال  املهاجرين، 
األغذية  اتحاد  أعرب  بدوره،  الطلب". 
احتمال  إزاء  قلقه  عن  واملشروبات 
النقص في مهن ذات مهارات متدنية مثل 
املسالخ  وعمال  املخابز"،  في  "املساعدين 
من  جملة  إلنتاج  ضروري  هو  ما  وكل 

األغذية األساسية".
من جهتها، توقعت رئيسة النقابة الوطنية 
وخيمة  "عواقب  باترز  مينيت  للمزارعني 

يزال  ما  حيث  الزراعي"  القطاع  على 
التشغيل االلي غير قابل للتطبيق بعد.

باالجراءات.  نددت  فقد  املعارضة،  اما 
الشؤون  مسؤولة  أبوت،  ديان  وقالت 
"سيكون  انه  العمال  حزب  في  الداخلية 
لهذا النظام القائم على حجم الراتب الكثير 
الصحية  الخدمات  في  االستثناءات  من 
القطاعات  من  والعديد  واالجتماعية 

الخاصة بحيث يفقد معناه".
حيز  التدابير  هذه  تدخل  أن  املقرر  من 
الثاني/يناير  كانون  من  االول  في  التنفيذ 
التي  االنتقالية  الفترة  ختام  في   ،2021
االتحاد  املتحدة  اململكة  مغادرة  بعد  بدأت 

األوروبي في 31 كانون الثاني/يناير.
الليبرالي  الديمقراطي  الحزب  لكن 
عشرة  ان  يعتبر  الوروبا،  املؤيد  الصغير 
للشركات  بالنسبة  كافية  تكون  لن  أشهر 
قد  ما  الالزمة،  االستعدادات  تتخذ  لكي 
بدورها،  واالرتباك".  "الفوضى  إلى  يؤدي 
نيكوال  االسكتلندية  الوزراء  رئيسة  نددت 
لالقتصاد  "املدمرة"  بالتدابير  ستورجن 
ان  الصدد  هذا  في  وقالت  االسكتلندي.  
ما  تراجع(  )في  لدينا  السكانية  "التركيبة 
يعني أنه يجب علينا االستمرار في جذب 
أكثر  األمر  يجعل  وهذا  هنا،  الى  الناس 
صعوبة". اما وزارة الداخلية، فاكدت أنها 
التي بعث بها  الواضحة"  "للرسالة  تمتثل 
الشعب البريطاني خالل استفتاء عام 2016 

الذي أيد مغادرة االتحاد األوروبي.

 تفاصيل مثيرة بالنظام 
اجلديد للهجرة في بريطانيا 

باريس-)أ ف ب( - رأى باحثون في دراسة 
غير  حمية  عن  املسنني  تخلي  أن  جديدة 
متوسطية  حمية  واعتمادهم  متنوعة 
الطازجة  والفاكهة  الخضار  إلى  تستند 
البكتيريا  إلى  التوازن  يعيد  والسمك، 

املعوية املرتبطة بالصحة السليمة.
متطوعا   612 شملت  سريرية  تجربة  وفي 
والتاسعة  والستني  الخامسة  سن  بني 
والسبعني في خمس دول أوروبية، رصد 
حمية  اعتمدوا  الذين  األشخاص  لدى 
من  املزيد  السنة،  فاقت  ملدة  متوسطية 
بتنشيط  املرتبطة  "الجيدة"  الجراثيم 
عمل الدماغ وتراجعا واضحا في جراثيم 
املعدة التي تؤدي إلى التهابات ووهن في 

الجسم.
إن  "غات"  مجلة  في  العلماء  وقال 
عن  النظر  بغض  نفسها  كانت  النتائج 
أنواع  على  يؤثران  اللذين  والوزن  السن 
عددها  يصل  قد  التي  البشرية  البكتيريا 

إلى األلف.
للدراسة  الرئيسي  املعد  أوتول  بول  وقال 
جامعة  في  الدقيقة  االحياء  كلية  ومدير 
برس  فرانس  لوكالة  إيرلندا  في  كورك 
"قد يكون لهذه الحمية أثر على البكتيريا 
تخفيف  على  تساعد  بحيث  املعوية 
الضعف الجسدي والتراجع املعرفي لدى 

املسنني".
تراجع  يحصل  السن،  في  التقدم  فعند 
إلى  وميل  الجسم  وظائف  في  طبيعي 
نشاط مفرط للنظام املناعي ما يؤدي إلى 

حالة عيادية تسمى ضعف الجسم.
املسن،  الشخص  "عند  أوتول  وأوضح 
الظالل  على  النار  املناعي  النظام  يطلق 
أن  وأضاف  الدوام".  على  يعمل  فهو 
الوظائف املعرفية أيضا خصوصا الذاكرة 
في  التقدم  مع  "تتراجع  األمد  املتوسطة 

السن".
أن  إلى  أشارت  سابقة  دراسات  وكانت 
الحميات املحصورة املنتشرة في صفوف 
يقيمون  الذين  اولئك  خصوصا  املسنني 
بمفردهم أو في مؤسسات، تخفض بشكل 
جذري أنواع البكتيريا املعوية لديهم، ما 

يساعد على ظهور هذه األعراض.
فترة  منذ  املعروف  من  إنه  أوتول  وأكد 
الغنية  املتوسطية  الحمية  أن  طويلة 
الزيتون  وزيت  الطازجة  باملنتجات 
جيدة  الحمراء،  اللحوم  من  بدال  والسمك 

لإلنسان.
هشاشة  مع  الحمية  هذه  وترتبط 
ووظائف  املسنني  لدى  أقل  والتهابات 

معرفية إدراكية أفضل على ما أضاف.
لكن العلماء لم يعرفوا سبب ذلك من قبل.

في  إيرلندا  في  وزمالؤه  أوتول  وشارك 
ما  ملعرفة  تجربة  أوروبي إلجراء  مشروع 
إذا كانت الجراثيم املعوية تلعب دورا في 

هذا الخصوص.
في  فرق  مع  عملهم  العلماء  نسق  وقد 
وهولندا  وفرنسا  وإيطاليا  بولندا 
مجموعة  يتناولون  مسنني  بني  وقارنوا 
خصوصا،  املحضر  الطعام  من  محدودة 

متوسطية  حمية  اعتمدوا  أشخاص  مع 
وتسلم  الطازجة  املأكوالت  إلى  تستند 
إلى منازلهم أسبوعيا.وتبني أن البكتيريا 
املجموعة  أفراد  لدى  انتشرت  الجيدة 
املرتبطة  البكتيريا  أن  حني  في  الثانية 
جراء  أعدادها  تراجعت  متدهورة  بصحة 
لتأثير  األكبر  الدليل  أن  إال  الحمية.  هذه 

من  أتى  االيجابي  املتوسطية  الحمية 
اعتمدوا  الذين  األشخاص  دراسة  خالل 

هذه الحمية الجديدة بصرامة.
مع  مقابالت  "أجرينا  أوتول  وقال 
للتحقق  الدراسة  شملته  شخص  كل 
وكانت  لها".  احترامهم  من  بالتفصيل 
لرؤية  كافية  كاملة  سنة  على  التجربة 

أنه يتوّجب على  إال  البكتيريا  التغير في 
لفترة  الحمية  هذه  يواصلوا  أن  املسنني 
أطول بكثير ليشعروا ب "تحسن سريري 
وضعف  االلتهابات  صعيد  على  ملحوظ" 

الجسم على ما جاء في الدراسة.
لكل  الحمية  بهذه  "أوصي  أوتول  وأكد 

شخص في هذه الفئة العمرية".

احلمية املتوسطية تعزز البكتيريا اجليدة وتخفض املؤذية منها

ألغت   - ب(  ف  )أ   - سيول  باريس- 
مشاركة  عدة  موسيقية  مهرجانات 
بعدما  الد  كوبا  الفرنسي  الراب  فنان 
أثارت إعادة نشره لرسالة مؤيدة لقتل 
أب لطفله املثلي جنسيا تنديدا واسعا 

عبر وسائل التواصل االجتماعي.
غرين"  لوف  "وي  مهرجان  وأعلن 
حزيران/ مطلع  باريس  في  املقرر 
الفنان  إلغاء مشاركة  األربعاء  يونيو، 
كوبا  مررها"  التي  "األفكار  أن  معتبرا 
الد "مخالفة لروحية املهرجان" الهادفة 
واحترام  "التنوع  عن  الدفاع  إلى 

اآلخرين".
من  سلسلة  إلى  اإللغاء  قرار  ويضاف 
مهرجانات  اتخذتها  املماثلة  القرارات 

وفي  فرنسا  من  مختلفة  مناطق  في 
الراب  فنان  أيضا.وكان  بلجيكا 
تطبيق  على  حسابه  عبر  بث  أعاد 
من  ملتقطة  صورة  "سنابتشات"، 
"هذا  بعنوان  صحافي  ملقال  الشاشة 
األب قتل ابنه البالغ 14 عاما ألنه مثلي 
مرفقة  الصورة  هذه  وكانت  جنسيا". 
بإيموجي ملصافحة بني يدين وتعليق 

"أحسنت".
منددة  كثيرة  فعل  ردود  ذلك  وأثار 
وسائل  عبر  كذلك  التأييد  وبعض 

التواصل االجتماعي.
وحاول املغني الدفاع عن نفسه مؤكدا 
أنه ليس معاديا للمثليني وأنه ال يؤيد 
ما  كل  أن  على  مشددا  القتل،  عملية 

رافق الصورة امللتقطة عن الشاشة من 
اليدين وعبارة "احسنت"، غير صادرة 
عنه. ويتابع كوبا الد على حسابه في 
"إنستغرام" نحو مليوني شخص. وقد 
باع حوالى مئة ألف نسخة من ألبومه 

"الفرانشي".
جون-هو  بونغ  املخرج  قال  فيما 
باألبيض  نسخة  إطالق  قبل  األربعاء 
"باراسايت"  الناجح  لفيلمه  واألسود 
العمل  مشاهدة  إن  املقبل،  األسبوع 
املشاهدين  سيمنح  الطريقة  بهذه 

تجربة "مختلفة" و"غريبة".
وقال جون-هو للصحافيني في سيول 
الواليات  من  الغانمة  عودته  بعد 
جوائز  عدة  الفيلم  نال  حيث  املتحدة 

األلوان،  تختفي  "عندما  أوسكار 
تعابير  على  أكثر  التركيز  يمكنكم 

وجوه املمثلني وعيونهم".
وفاز هذا الفيلم غير الناطق باإلنكليزية 
فيلم  )أفضل  أوسكار  جوائز  بأربع 
وأفضل  أصلي  سيناريو  وأفضل 
وأثار  دولي(  فيلم  وأفضل  مخرج 
الجنوبية.  كوريا  في  هائلة  حماسة 
لكن بونغ قال إنه يأمل في أن يتم تذكر 
أيضا  محتواه  بسبب  "باراسايت" 
وليس فقط بسبب الجوائز التي نالها.
على  الفيلم سيذكر  أن  "أدرك  وأضاف 
بأن  آمل  لكنني  تاريخي،  إنجاز  أنه 
يذكر على أنه فيلم متكامل بحد ذاته".

حول  القاتمة  الكوميديا  هذه  وتدور 

تحتال  فقيرة  جنوبية  كورية  عائلة 
أسرة  دارة  في  ألفرادها  عمل  لضمان 

غنية.
الجديدة  النسخة  إطالق  املقرر  ومن 
التي  واألسود  باألبيض  الفيلم  من 
السينمائي  املصور  مع  بونغ  أنجزها 
الصاالت  في  كيونغ-بيو،  هونغ 
املقبل  األسبوع  الجنوبية  الكورية 
الذي  للمخرج  الثاني  الفيلم  ليصبح 
في  "ماذر"  بعد  الطريقة  بهذه  يحول 
مهرجان  في  عرض  وقد   .2009 العام 
املاضي،  الشهر  دولي  سينمائي 
قال  املشاهدين  أحد  أن  بونغ  وروى 
"النسخة باألبيض واألسود تجعل  له 

أجواء الفيلم أكثر واقعية".

إلغاء مشاركة مغن فرنسي في مهرجانات بسبب طفل مثلي
نسخة باألبيض واألسود من فيلم  باراسايت لزيادة املتعة
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لوس  حظرت   - ب(  ف  )أ  انجليس-  لوس 
البرية  الحيوانات  استغالل  امس  أنجليس 
ألغراض ترفيهية ما يضع حدا لحفالت فخمة 
الزرافات  فيها  وتستخدم  هوليوود  في  تقام 

والنمور وحتى الفيلة لتسلية الضيوف.
وقال عضو مجلس املدينة ديفيد ريو الذي قاد 
باإلجماع  زمالؤه  عليها  ووافق  الحملة  هذه 
تتم  التي  البرية  الحيوانات  قضية  "أثيرت 
إساءة معاملتها قبل أربع سنوات بعدما جلب 
صغير زرافة وفيل للمشاركة في إحياء حفلة 

في أحد املنازل في هوليوود".
علينا  ويجب  مقبول  غير  أمر  "هذا  وأضاف 
وضع حد له. لقد حان الوقت لكي تتخذ مدينة 
معاملة  أن  تؤكد  إجراءات  أنجليس  لوس 
الحيوانات بهذه الطريقة ال تتناسب مع قيم 

مدينتنا".
الحيوانات  قضية  أن  ريو  مكتب  وأوضح 
البرية التي تساق إلى الحفالت الخاصة في 
مشكلة  ليست  هوليوود  في  الفخمة  املنازل 
تقديم  مع  سنوات،  إلى  تعود  بل  جديدة 
والحشود  الضوضاء  من  شكاوى  الجيران 
الهائلة التي تتوافد إلى املنازل املحيطة بهم.

إلى  يحتاج  الذي  الجديد  املرسوم  ويحظر 
ليصبح  أنجليس  لوس  بلدية  رئيس  موافقة 
البرية  الحيوانات  استخدام  املفعول  ساري 
الفعاليات  من  وغيرها  املنزلية  الحفالت  في 

الترفيهية. كذلك يحظر األشخاص من ركوب 
هذه الحيوانات ألغراض الترفيه.

حديقة  على  يؤثر  لن  الجديد  املرسوم  لكن 
زال  ما  التي  أنجليس  لوس  حيوانات 
البرية  الحيوانات  استخدام  باستطاعتها 
مستوى  على  حظر  وثمة  تعليمية.  ألغراض 
استخدام  من  السيرك  فرق  يمنع  الوالية 

الحيوانات البرية في عروضها.
فيما نفق حوالى نصف مليون من بلح البحر 
الدافئة والهادئة بشكل غير معتاد  في املياه 
على ساحل نيوزيلندا في حدث ربطه الخبراء 

بتغير املناخ.

وقد عثر براندون فيرغسون من أوكالند على 
تلك الرخويات النافقة في وقت سابق من هذا 
قرب  بالف  مونغانوي  شاطئ  على  الشهر 

الطرف الشمالي من الجزيرة.
وسائل  على  نشرت  فيديو  لقطات  وأظهرت 
مصدوما  فيرغسون  االجتماعي  التواصل 
بلح  بأصفاد  املليئة  الصخور  بني  يمر  وهو 
يتبق  لم  نفقت...  "كلها  يقول  وهو  البحر 

شيء".
كريس  البروفيسور  البحري  العالم  وأوضح 
باترشيل من جامعة وايكاتو أن حدثا مماثال 

طال أنواعا أخرى من الرخويات.

حظر استغالل احليوانات البرية
في احلفالت اخلاصة

رافد جبوري
واشنطن

لندن- )أ ف ب( - قد تمنع امللكة البريطانية إليزابيث الثانية األمير هاري وزوجته 
مهماتهما  عن  تخليهما  بعد  امللكية«  »مقاطعة ساسكس  شعار  استخدام  من  ميغن 
امللكية على ما ذكرت مقاالت صحافية. ويستخدم الزوجان هذا الشعار لحسابهما 
على »إنستغرام« وموقع إلكتروني تم إنشاؤه بعد إعالنهما الذي شّكل صدمة الشهر 
يكشف  لم  ملكي  البريطانية عن مصدر  »برس أسوسييشن«  وكالة  ونقلت  املاضي. 
عن هويته قوله إن مستقبل استخدامهما الشعار »يحتاج الى مراجعة« واملحادثات 

»بما أن دوق ودوقة ساسكس تخليا عن دوريهما  مستمرة. وأضاف املصدر نفسه 
كعضوين بارزين في العائلة امللكية وسيعمالن من أجل تحقيق االستقاللية املالية، 
يجب مراجعة استخدام كلمة +ملكي+ في هذا السياق«. وذكرت صحيفة »ديلي ميل« 
األربعاء أن كبار املسؤولني وافقوا على أنه لم يعد من »املمكن« للزوجني االحتفاظ 
بكلمة »ملكي«. ويعيش هاري وميغن في دارة فخمة في كندا مع ابنهما آرتشي منذ 

بداية السنة الجديدة.

حرمان محتمل لهاري وميغن
من استخدام شعار ملكي 

باريس-)أ ف ب( - أنجبت امرأة أصيبت بالعقم بسبب 
بعدما  الثدي،  لسرطان  كيميائي  لعالج  خضوعها 
أنضجت إحدى بيوضها وجمدت وخّصبت بعد خمس 

سنوات، وفق ما أفاد باحثون في فرنسا.
وقد وصفت دراسة في مجلة "أنالز أوف أونكولوجي" 
من  تبلغ  فرنسية  امرأة  أنجبت  كيف  األربعاء  نشرت 
بالعالج  الثدي  سرطان  من  عولجت  عاما   34 العمر 
الكيميائي. فقبل بدء العالج، أزال األطباء سبع بيوض 
تسمى  تقنية  واستخدموا  مبيضها  من  ناضجة  غير 
تتطور  بأن  البيوض  لهذه  للسماح  املخبري  اإلنضاج 
حاالت  سجلت  قد  تكن  لم  اآلن،  وحتى  املختبر.  في 
لجأن  اللواتي  السرطان  مريضات  لدى  ناجحة  حمل 

إلى تلك التقنية وجمدن بيوضهن.
املخبري  اإلنضاج  نتيجة  ولدوا  األطفال  أن بعض  إال 
إلى  ونقلها  البيضة  إخصاب  مباشرة  تاله  الذي 
الطب  قسم  رئيس  غرينبرغ  مايكل  وقال  املريضة. 
بيكلير  أنطوان  مستشفى  في  واإلخصاب  التناسلي 
الجامعي قرب باريس إنه اطلع على حالة تلك املريضة 
التي كانت تبلغ 29 عاما وقتها. وقال في بيان "قدمت 
لها خيار تجميد البيوض بعد عملية اإلنضاج املخبري 
الذي  الثاني  الخيار  املبيض. رفضت  أنسجة  وتجميد 
من  يومني  بعد  كبيرا،  جراحيا  تدخال  يتطلب  كان 

تشخيص إصابتها بالسرطان".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

لندن-)أ ف ب( - ساعدت عازفة كمان الجراحني على 
عدم إلحاق تلف بمنطقة مهمة في دماغها عبر العزف 
على آلتها خالل عملية جراحية تهدف إلى إزالة ورم 
كوليدج"  "كينغز  أعلن مستشفى  ما  على  به،  مصابة 
في لندن. ووضع الجراحون تقنية تسمح بالتحقق في 
عن  املسؤولة  الدماغ  مناطق  أن  من  الحقيقي  الوقت 
حركة اليدين ال تتأثر خالل هذه العملية الدقيقة جدا 
على ما أوضح املستشفى عبر موقعه اإللكتروني. وقد 
شخصت إصابة داغمار تورنر )53 عاما( العازفة في 
أوركسترا جزيرة وايت السمفونية في جنوب أنكلترا، 
بورم نموه بطيء. وقد طلبت أن تخضع لعملية جراحية 
املاضي.  الشهر  العملية  وقد جرت  الورم.  نما  بعدما 
وسط  في  بإيقاظها  تعزف  جعلها  من  الهدف  وكان 
العملية، إلى حماية خاليا مهمة تقع في الفلقة األمامية 

اليمنى من الدماغ.
التي  املنطقة  بجوار  الواقعة  املنطقة  هذه  وتتحكم   
الضرورية  اليسرى  باليد  العملية، خصوصا  تشملها 

للعزف على هذه اآللة.

ناجية من السرطان 
تعاني من العقم 

تنجب طفاًل مخبريًا

عازفة كمان تعزف
خالل عملية جراحية
في الدماغ النقاذ يدها


