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العراق   في  اداري  الصالح  توجهات  عن  مراراً  سمعنا 
طالما وردت في البرامج الحكومية الثخينة، غير أنَّ الواقع 
المرير للترهل القائم في الوزارات والمؤسسات والدوائر 
بات  االداري  الترهل  أنَّ  ذلك  مغايرة.  قراءة  الى  يحيل 
انعكاساً لواقع سياسي يعتاش على المحاصصات التي هي 
الوظيفي  والترهل  السياسية.  العملية  حياة  في  شيء  ُكّل 
يعني الهدر في الموارد وضعف االنتاجية وتقليص فرص 
التوظيف على اساس الكفاءة . يبدو ان من المستعصي ان 
تفكر الحكومة في دمج الوزارات غير المهمة والتي كانت 

نتاج ذلك الواقع السياسي المعيوب. 
هناك وزارة ال تؤدي أكثر من مهام مديرية عامة يمكن 
، وهناك مديريات عامة ال  الداخلية مثالً  الحاقها بوزارة 
تؤدي أدواراً اكثر من اقسام ومديريات عادية. فضال عن 
العشر  الى  اختزالها  ويمكن  لها  القيمة  ادارية  مسميات 
من دون أن تتأثر أي سياق إداري. العالم يتجه اليوم الى 
االنتقال شبه الكامل الى الحكومات االلكترونية التي توفر 
الجهد والمال وتقطع دابر الفساد ، ونحن ال نزال نراوح 

في صيغ مسلكية مستهلكة ليست أكثر من حشو فارغ.
بقيت الكرة في ملعب الوزير الذي يستطيع ان يعيد بناء 
المالي  الهيكلي والترشيد  الترشيح  بما يتالءم مع  الوزارة 
اي  أو  الوقود  الكهرباء وصرفيات  اجور  بورقة  وليبدأ   ،
بند استهالكي آخر ويطلب تنزيل استهالكها الى النصف 
من خالل اجراءات المديرين ويتبع ذلك بنود كثيرة تسمح 
بالتوفير، ولتكن تلك تجربة بسيطة توضح امكانية تحقيق 
فارق في النوعية والعدد من خالل اجراءات حازمة ذات 

متابعة عالية.
الشاق  الوطني  للعمل  اماكن  لتكون  وجدت  المناصب 
بأنواع  المصاب  البلد  شوون  وتدبير  المثمر  واالنتاج 
ألشخاص  فارغة  عناوين  وليست  واالمراض،  األزمات 

فارغين أكثر منها.

رازونُة تشرين **
قيَل أّنُه خَرَج عنَد أوِل بيبان الليل 

ُه الفراق  قاَل واحٌد منهم : إنَّ
َم وجَهُه املضيء صوَب الباِب الشرقيِّ من بغداد العليلة  قالوا : هو ميَّ

تضاَرَبْت وتناطَحْت األنباء ، وذهبت الناس مذهب الشك والبلبلة 
كاَن بعُض ظنِّهم ظنًَّا 

منُه أنَُّه ركَب » ُتك ُتك »
ومنُه أّنُه كاَن على ظهِر فرٍس بلقاَء سوداء مبرقعة حائرة 

ُه وهي تطشُّ طاسَة ماٍء بدرِبِه  رأِت الناُس ُأمَّ
قالت شهوٌد منهم : إنَّ الفتى قد ارتقى برَج بابل الثانَي 

لباُسُه بدلُة عرٍس لم يحدث بعُد 
زاَد آخروَن أنهم شاهدوا غيمًة سماوّيًة تغّني

كاَن الولُد الغضُّ الوسيُم قد اختفى
في ليلٍة زانها قمٌر قائٌم على حال بدر

يشبُه وجَه حبيبٍة ناعسة
رمبا كان رغيف خبٍز هائٍل

ناَم الصحُب فوق سطِح البرج
أو طار النوُم من عيونهم

أو رأوا كما يرى احلالُم بني برزخني
صورَة الفتى وقد أكلْت ربَع البدر
تهامسوا همسًا والعسُس نائمون

مثَل ندامى يتناوحون على أوشال الكؤوس
شاهَدُهم الولُد من عّلّيني

ف وتغّني دائرًة مغلقًة تتصوَّ
قال : اركبوا معي يا بعضَي على األرض

قالوا : لم نْتِمم بعُد شرَط اجلنة .
في نبأ يقنٍي غيِر مجروح

شوهَدت اأُلمُّ مغِربًا داميًا
وهي تشعُل شموَع العودِة

حتت ظلِّ طابوٍق معتٍَّق عاطٍر رحيٍم 
ُة » خضر الياس » تَسّميه البغادَّ

كأّنُه باُب حوائٍج ُمبني .

** مهداة الى شهداء وكرماء ونبالء ثورة األول من تشرين األول من سنة 
األحزان واألفراح العراقية تسع عشرة فوق األلفني .

في  إلغائه  بعد  ب(  ف  )أ  )فرنسا  كان 
يقدم  الربيع بسبب جائحة كوفيد19-، 
من  اعتبارا  السينمائي  كان  مهرجان 
متاحة  رمزية  مصغرة  نسخة  الثالثاء 
للعامة يسعى املنظمون ألن يوجهوا من 
السينمائي  للقطاع  أمل  رسالة  خاللها 

الذي خنقته األزمة.
املصغرة  النسخة  هذه  خالل  وُتعرض 
أفالم،  أربعة  واخلميس  الثالثاء  بني 
ضمن  من  فرنسيان،  عمالن  بينها 
كان 2020  ملهرجان  الرسمية  التشكيلة 

التي كانت تضم أساسا 56 فيلما.
وتنطلق العروض في قصر املهرجانات 
إلميانويل  تريومف"  "أن  فيلم  مع 
كوركول من بطولة كاد ميراد، بحضور 
مساء  الفعاليات  وتنتهي  العمل.  طاقم 
اخلميس مع فيلم "لي دو ألفريد" لبرونو 

بوداليديس.
يومي  آخران  عمالن  ُيعرض  كذلك 
ماذرز"  "ترو  هما  واخلميس،  األربعاء 
التي  كاواسي  ناومي  لليابانية 
مهرجان  من  عدة  نسخ  في  شاركت 

للمخرجة ديا  كان، وأول فيلم جورجي 
"بيغينينغ"  بعنوان  كولومبيغاشفيلي 
في  الكبرى  اجلائزة  أخيرا  نال  الذي 
اإلسباني.  سيباستيان  سان  مهرجان 
ستكون  اجلورجية  اخملرجة  وحدها 

حاضرة.
على  بثقلها  الصحية  األزمة  ألقت  وقد 
هذا املهرجان السينمائي العريق. ومع 
التفشي املتسارع للوباء وفرض تدابير 

يقطنها  مناطق  على  ليلي  جتول  حظر 
أكثرية الفرنسيني، تقرر تقدمي العروض 
بعدما  مساء  السادسة  عند  املسائية 

كانت مقررة في السابعة مساء.
مرور  على  املنظمون  أبقى  وفيما 
احلمراء،  السجادة  على  املشاركني 
املقابل تفادي  املدعوين في  يتعني على 
أكد  كما  املرور،  هذا  خالل  توقف  أي 
فرانس  لوكالة  املهرجان  القائمون على 

وقائية  تدابير  سُتفرض  كذلك،  برس. 
اجلسدي  التباعد  تشمل  مشددة 
اجلميع.  على  الكمامة  وضع  وفرض 
ورغم أن احلدث متاح للعامة، فإن عدد 
احلاضرين سيكون محدودا في احلدث 
الذي كان يستقطب سنويا قبل اجلائحة 
وحوالى  القطاع  من  شخص  ألف   40

مئتي ألف متفرج.
املقررة  األساسية  النسخة  وكانت 

اختارت  قد  الفائت  الربيع  في  أساسا 
أما  للجنة.  األميركي سبايك لي رئيسا 
من  املصغرة  اخلريفية  النسخة  جلنة 
احلدث فستكون فرنسية صرفة في ظل 

تعذر مجيء أي جنم أميركي كبير.
السعفة  حائزة  املهرجان  وسيقدم 
قصير.  فيلم  أفضل  فئة  عن  الذهبية 
اخملرجة  خصوصا  اللجنة  وتضم 
ساليت  سيلني  واملمثلة  بورجيه  كلير 
رشيد  اجلزائري  الفرنسي  واخملرج 

بوشارب.
وبعد تعذر إقامة النسخة األساسية من 
احلدث، امتنع مهرجان كان السينمائي 
الـ56  الطويلة  األفالم  قائمة  نشر  عن 
الرسمية  "التشكيلة  ضمن  اخملتارة 

لدورة 2020".
وأقيمت في األشهر األخيرة مهرجانات 
تدابير  مع  أخرى  دولية  سينمائية 
صحية مشددة، بينها مهرجان البندقية 
أول  شّكل  الذي  أيلول/سبتمبر  مطلع 
ملتقى عاملي كبير لعشاق الفن السابع 

منذ بدء جائحة كوفيد19-.

بول  الفرنسي  وصف   - ب(  ف  لندن-)أ 
اعتزاله  زعمت  تقارير  االثنني  بوغبا 
تصريحات  على  احتجاجا  دوليا  اللعب 
الرئيس إميانويل ماكرون بشأن التطرف 
واعدا  كاذبة"  "أنباء  بأنها  اإلسالمي 

مبقاضاة مرّوجيها.
البريطانية  الصحف  بعض  ونقلت 
"شرق  تقارير  عن  صن"  "ذي  غرار  على 
أوسطية" ان بطل العالم بوغبا أراد انهاء 
فرنسا،  منتخب  مع  الدولية  مسيرته 
املتطرفني  مبواجهة  ماكرون  تعهد  بعد 
االسالميني في أعقاب قطع رأس املدرس 
تشرين   16 في  باتي  الفرنسي صامويل 

االول/اكتوبر اجلاري.
يونايتد  مانشستر  وسط  العب  كتب 
في  االسالم  اعتنق  الذي  اإلنكليزي 
"أنباء  انستاغرام  موقع  على  حسابه 
العب  أضاف  مقبولة".  غير  كاذبة 
"ساتخذ  السابق  االيطالي  يوفنتوس 
اجراءات قضائية ضد ناشري ومروجي 
  ."100% بنسبة  الكاذبة  االخبار  هذه 
وُقطع رأس باتي، وهو رّب عائلة يبلغ 47 

عامًا، قرب مدرسته حيث يدّرس التاريخ 
منطقة  في  هادئ  حّي  في  واجلغرافيا 
ضاحية  في  كونفالن-سانت-أونورين، 
أن  الشرطة  لبثت  وما  الغربية.  باريس 
قتلت اجلاني، وهو الجئ روسي من أصل 

شيشاني.
تالميذه  على  لعرضه  املدّرس  وُقتل 
محمد  النبي  متّثل  كاريكاتورية  رسومًا 
وفي  التعبير.  حرية  عن  درس  أثناء 

تصريحات أدلى بها بعدما ُقتل املدّرس، 
عن  تتخلى  "لن  فرنسا  أن  ماكرون  تعّهد 
"ُقتل  باتي  إن  وقال  الكاريكاتور"  رسوم 
على  االستحواذ  يريدون  اإلسالميني  ألّن 
ماكرون  تعليقات  وأثارت  مستقبلنا".  
احتجاجات في بعض الدول ذات االغلبية 
املسلمة نهاية االسبوع، فُأحرقت صوره 
بالعلم  النيران  وأشعلت  سوريا  في 

الفرنسي في العاصمة الليبية طرابلس.

لندن- الزمان 
 Signature OLED أعلنت شركة إل جي عن بدء مبيعات تلفازها الفاخر اجلديد

R الذي صنف كأول تلفاز في العالم مجهز بشاشة قابلة للف.
والفريد في هذا التلفاز هو أن شاشته املرنة ميكن أن تلتف بشكل جزئي 
أو كلي داخل القاعدة السفلية للهيكل ليتحكم املستخدم مبقاس الشاشة أو 
أنيقة  أثاث  قطعة  إلى  هذا اجلهاز  الذي يحول  األمر  كامل،  بشكل  يخفيها 
وعصرية ميكن استعمالها في كافة أرجاء املنزل دون أن يشكل عائقا مكانيا 

أو يشغل مساحة كبيرة كما هو احلال مع أجهزة التلفاز األخرى.
وجاءت شاشة هذا التلفاز مبقاس 65 بوصة، من نوع  OLED ما مينحها 
الصورة  بدقة  والتحكم  الدقة  عالية  الصور  عرض  على  كبيرة  إمكانيات 
له  األساسية  القاعدة  أما  للطاقة،  القليل  استهالكها  عن  فضال  وميزاتها، 

فصنعت من األلومينيوم وأتت بعدة تصاميم لتناسب مختلف األذواق.
سينمائيا  توزيعا  األصوات  توزع  صوت  مبكبرات  اجلهاز  هذا  زود  كما 
االتصال  على  قادر  ذكي  كتلفاز  العمل  من  متكنه  بتقنيات  وجهز  ممتازا، 
نحو  فسيكون  سعره  أما  الذكية،  واألجهزة  اإلنترنت  شبكات  مع  السلكيا 

87 ألف دوالر.

تقدم محدود في متثيل األقليات في املسلسالت األميركية

نيكول كيدمان تعود
إلى الشاشة الصغيرة مع ذي أندوينغ

نيويورك- لوس اجنلس -)أ ف ب( - بعد 
اليز"،  ليتل  "بيغ  ملسلسل  الكبير  النجاح 
ديفيد  األميركي  السيناريو  كاتب  يعود 
مسلسل  وهو  أندوينغ"،  "ذي  مع  كيلي  إ. 
كيدمان  نيكول  بطولة  من  جديد  قصير 
تهز اجملتمع  أيضا حول جرمية  يتمحور 

اخململي لكن في نيويورك هذه املرة.
اجلديد  العمل  بني  عدة  شبه  أوجه  وثمة 
أو"  "إتش بي  الذي انطلق بثه األحد عبر 
اليز"  ليتل  و"بيغ  املتحدة،  الواليات  في 
جوائز  بأربع  األول  موسمه  في  فاز  الذي 

"غولدن غلوب" وثماني جوائز "إميي".
وجود  هذه،  التشابه  مواضع  بني  ومن 
وقواعد  املال  على  قائم  مصغر  مجتمع 
جهة  إليه  تدخل  بدقة،  محددة  سلوكية 
املنظومة  استقرار  وتضرب  خارجية 
برمتها، لُتكشف بعدها األسرار واحدا تلو 

اآلخر وتسقط األقنعة.
كذلك، يشكل املسلسل اجلديد عودة نيكول 
دورها  عن  بجوائز  فازت  التي  كيدمان 

املركب في "بيغ ليتل اليز".
وتؤدي كيدمان في "ذي أندوينغ" شخصية 
التي  النفسية  املعاجلة  فريزر  غريس 
تلعب دورا مركزيا في القصة، فيما كانت 

البطولة جماعية أكثر في "بيغ ليتل اليز".
إنتاج  في  املشاركة  كيدمان  وأوضحت 
املسلسلني لقناة "فوكستل" األسترالية أن 
العمل اجلديد "يتمحور بشدة على املسار 

النفسي لهذه املرأة".
الذي  غرانت  هيو  البريطاني  املمثل  أما 
يؤدي دور زوجها، فاعتبر في تصريحات 
املسلسل  أن  أو"  بي  "إتش  لشبكة 
الطريقة  على  تشويقي  "عمل  هو  اجلديد 
االسكندينافية، مع لغز كبير آمل بأن يؤتي 

بالنتيجة املرجوة منه".
وتتجلى اللمسة االسكندينافية خصوصا 
من خالل اخملرجة الدمناركية سوزان بير 
نايت  "ذي  القصير  واملسلسل  )"براذرز" 

ماجنر"(
من  الكثير  مؤلف  كيلي  إ.  ديفيد  ويحضر 
ماكبيل"  "آلي  بينها  الناجحة  املسلسالت 
و"غولياث"، ملسلسل قصير جديد مبشاركة 
رواية  من  مقتبس  أيضا،  كيدمان  نيكول 
"ناين برفكت سترينجرز" لليان موريارتي.

نسبة  أن  حديثا  نشر  تقرير  أظهر  فيما  
في  املمثلني  بني  واألقليات  النساء 
توازي  األميركية  التلفزيونية  املسلسالت 
تقريبا حجم حضورهم في اجملتمع، لكنها 
في  املسؤولية  مواقع  في  متدنية  تزال  ال 

التنوع  بشأن  "التقرير  وخلص  القطاع. 
جامعة  عن  الصادر  هوليوود"  في 
كاليفورنيا في لوس أجنليس، إلى أن 35 
املسلسالت  في  الرئيسية  األدوار  من   %
ممثلون  أداها  املاضي  العام  التلفزيونية 
من أقليات إتنية أو ثقافية، فيما متثل هذه 
األقليات حوالى 40 % من سكان الواليات 

املتحدة.
وتولت نساء 45 % من األدوار الرئيسية، 
الفيديو  في   %  49 إلى  نسبتهن  وتصل 

عند الطلب.
األقليات  أفراد  يستحوذ  ال  املقابل،  قي 
أو  اإلدارية  املناصب  من  سوى على 8% 
الكوادر العليا في قطاع التلفزيون، كما أن 
أقل من ثلث هذه املناصب تشغلها نساء. 
وقال عالم االجتماع في جامعة كاليفورنيا 
املشارك  هانت  دارنيل  أجنليس  لوس  في 
للنساء  "ثمة تقدم كبير  التقرير  إعداد  في 
واألشخاص من ذوي البشرة امللونة أمام 

الكاميرا".
عينه  التقدم  لم يحصل  "لألسف،  وأضاف 
مواقع  في  خصوصا  الكاميرا.  خلف 
منذ  بسيطة  تغييرات  حصلت  الكوادر، 
خمس  قبل  إحصاءات  جنمع  بدأنا  أن 

سنوات".
حفلة  في  املكافآت  ثلث  من  أكثر  أن  كما 
بأهميتها  املوازية  إميي،  جوائز  توزيع 
سينمائيا،  أوسكار  جلوائز  تلفزيونيا 
ذهبت إلى ممثلني سود، وهو رقم قياسي. 
غير أن تقرير جامعة كاليفورنيا يشير إلى 
أن أفراد األقليات األخرى )املتحدرون من 
أصول أميركية الالتينية أو آسيوية أو من 
غير ممثلني  يزالون  ال  األصليني(  السكان 

بنسبة كافية على التلفزيون.
كذلك ال يزال الرجال البيض يهيمنون على 

مراكز املسؤولية.
املشاركة  رامون  كريستينا  آنا  واعتبرت 
في  النقص  هذا  أن  التقرير  إعداد  في 
امللونة  البشرة  ذوي  األشخاص  عدد 
ألن  إشكالية"  "يطرح  العليا  الكوادر  بني 
تبتعد  "قد  التلفزيونية  احلبكات  بعض 
بطريقة  ُتكتب  أن  ميكن  أو  األصالة  عن 

كاريكاتورية".
التي  املسلسالت  التقرير  حلل  وقد 
األميركية  التلفزيونية  القنوات  عرضتها 
إلى  توصل  وهو  و2019،   2017 بني 
تقرير  في  الصادرة  عينها  اخلالصات 
مشابه أجري مطلع العام احلالي وتناول 

اإلنتاجات السينمائية.

 - ب(  ف  )أ  )العراق(-  السليمانية 
التابعة  السليمانية  مدينة  في  ُرفع 
فني  عمل  االثنني  العراق  لكردستان 
معنفات  نساء  مالبس  من  حيك 
جمعتها الفنانة والناشطة املدنية تارا 
لتلقي  أشهر،  ثالثة  مدى  على  عبدالله 
العنف  قضية  على  الضوء  خالله  من 

ضد النساء في اإلقليم.
في  االثنني  الفنية  اللوحة  وُعرضت 
مدينة  في  رئيسي  شارع  في  حديقة 
أكبر مدن كردستان  ثاني  السليمانية، 
العراق، وبيلغ طولها "4800 متر"، كما 
روت الفنانة البالغة من العمر 24 عامًا 

لوكالة فرانس برس.
منذ  جتمع  أنها  عبدالله  وأوضحت 
تعرضن  نساء  "مالبس  أشهر  ثالثة 
وعائالتهن"  أزواجهن  قبل  من  للعنف 

من سائر مناطق اإلقليم.
إلى  يهدف  العمل  أن  إلى  وأشارت 
تتعرض  الذي  العنف  حجم  "إظهار 
إلى  الفتة  مجتمعاتنا"،  في  النساء  له 
أنها وخالل بحثها "سمعت الكثير من 
قصص العنف". وقالت إن كل قطعة من 
الفنية  اللوحة  التي تشّكل  القطع  هذه 
املتحدة  األمم  وحتذر  قصة".  "تروي 
النساء  العنف ضد  آفة  من  باستمرار 
في كردستان والتي تتجلى خصوصا 
شرف"  "جرائم  ُيسّمى  ما  خالل  من 
ينفذها غالبًا أفراد من العائلة. وتلجأ 
نتيجة  االنتحار  إلى  منهن  كثيرات 
هربًا  أو  العنف  عن  الناجم  اليأس 
إن  وقالت عبدالله  زيجات قسرية.  من 
حلوالى  عائدة  ثياب  قطع  العمل  في 
لنساء  "مالبس  بينها  امرأة،  ألف  مئة 
متوفيات بسبب العنف" حصلت عليها 
كردستان  إقليم  ويقدم  ذويهّن.  من 
ويعّد  ليبرالي  مركز  أنه  على  نفسه 
جاذبًا للمستثمرين في الشرق األوسط 
قانون  لديه  كما  نزاعات،  يعيش  الذي 
األسري  العنف  ملناهضة 
العام  في  تطبيقه  بدأ 
ذلك  مع  لكنه   ،2012
من  انتقادات  يواجه 
حقوق  عن  مدافعني 
حني  وفي  اإلنسان. 
تتعرض %1 من النساء 
العراق،  في  اخلتان  إلى 
إلى  النسبة  هذه  تصل 
%5%37 بني الكرديات 
اللواتي تراوح أعمارهن 

بني 15 و49 عامًا.
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نسخة مصغرة من مهرجان كان السينمائي..
أمل للفن السابع

بوغبا يصف مزاعم اعتزاله 
الدولي بـاألنباء الكاذبة

شاشات قابلة للف كالستائر

لندن- الزمان
الفوائد  عن  الصحة  خبراء  كشف 
وأثرها  الطماطم،  لعصير  الكبيرة 
إذ  الدم.  وضغط  القلب  صحة  على 
أن  إلى  طبيةحديثة  دراسة   لفتت 
شرب كوب واحد من عصير الطماطم 
ميكن أن يؤدي إلى خفض ضغط الدم 
وتقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية.
وذلك بحسب دراسة أجراها باحثون 
وطب  للطب  طوكيو  جامعة  في 
األسنان، نشرتها مجلة »فود ساينس 
أند نيوترشن«. شملت التجربة 184 

رجاًل و 297 امرأة.
عصير  شرب  اخلبراء  واقترح 
غير  بكميات  اململح  غير  الطماطم 
ونتيجة  واحد.  عام  ملدة  محدودة 
 94 لدى  الدم  ضغط  انخفض  لذلك، 
ضغط  ارتفاع  من  يعاني  متطوعا 
انخفضت  ذلك،  إلى  باإلضافة  الدم. 
مستويات البروتني الدهني منخفض 
لدى  الضار(  )الكوليسترول  الكثافة 

125 مريضا.
وكالة  بحسب  الدراسة  تقول 
فإن  علمنا،  حد  »على  »سبوتنيك«: 

التي  األولى  هي  احلالية  الدراسة 
أو  الطماطم  تناول  آثار  في  تبحث 
مؤشرات  على  الطماطم  منتجات 
القلب  بأمراض  اإلصابة  مخاطر 
عام  مدار  على  الدموية  واألوعية 
من  العمر«.  من  واسع  مدى  وعلى 
 %12 فيتامني  ،يؤدي  اخرى  جهة 
اجلسم،  في  رئيسية  أدوار  ثالثة 

صحة  على  احلفاظ  في  يساعد  فهو 
أعصاب اجلسم وخاليا الدم ويساعد 
املادة  النووي،  احلمض  تكوين  في 

الوراثية في جميع اخلاليا.
للصحة  الوطنية  املعاهد  وأوضحت 
 %12 فيتامني  أن   ،)%%%(
من  نوع  منع  في  أيضا  يساعد 
الضخم  الدم  فقر  يسمى  الدم،  فقر 

الناس  يجعل  الذي  "األرومات"، 
متعبني وضعفاء.

عجب  فال  الكبيرة،  ملساهمته  ونظرا 
من  منخفضة  مستويات  وجود  أن 
أن يسبب مجموعة من  12% ميكن 

األعراض.
فيتامني  أن نقص    Harvard وكشفت 
12% قد يكون بطيئا في التطور، ما 

يتسبب في ظهور األعراض تدريجيا 
أن  وميكن  الوقت.  مبرور  وتكثيفها 

يأتي أيضا بسرعة نسبيا.
مجموعة  إلى  "بالنظر  وتقول: 
األعراض التي ميكن أن يسببها نقص 
عن  التغاضي  12%، ميكن  فيتامني 
شيء  وبني  بينها  اخللط  أو  احلالة 
من  مجموعات  هناك  ذلك،  آخر".ومع 

فيتامني  بنقص  املرتبطة  األعراض 
تنميل  أو  غريب  إحساس   :%12
أو  الساقني  أو  اليدين  في  وخز  أو 
لسان  املشي.  في  صعوبة  القدمني. 
التفكير  صعوبة  وملتهب.   منتفخ 
املعرفية(،  )الصعوبات  واالستدالل 

أو فقدان الذاكرة.
 الضعف. اإلعياء.

كيف أستجيب لهذه األعراض؟
كنت  إذا  عاما  طبيبا  ترى  أن  يجب 
فيتامني  نقص  أعراض  من  تعاني 
الصحة  إدارة  تقول  كما   ،%12

الوطنية البريطانية .
هذه  ُتشّخص  ما  "غالبا   : وتوضح 
بناء على األعراض ونتائج  احلاالت 

فحص الدم".
الصحية  اخلدمات  هيئة  وحتذر 
أن  من  الرغم  "على  أنه  الوطنية 
مع  تتحسن  األعراض  من  العديد 
العالج، إال أن بعض املشكالت التي 
غير  تكون  أن  ميكن  احلالة  تسببها 

قابلة للشفاء إذا ُتركت دون عالج".
الصارم  التقيد  يؤدي  أن  وميكن 
بنظام غذائي نباتي إلى زيادة خطر 

إصابتك بنقص في %12.

نقص فيتامني B12 يؤدي الى فقر الدم
عصير الطماطم يقي من أمراض القلب 

وفاة مرجع موسيقي والقبض على مخترع هارب 

عمل فني
من مالبس نساء 

معنفات بالسليمانية


