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بــحــسب مــا نــقــله
مــــــوقـع روســــــيـــــا
أن الـنـسـاء الـيـوم 
يـستـهـدفن غـيرهن
عـــلـى الــــدوام مـــا
يـــخــرب الـــقـــوالب
النمـطية التـقليدية
اجلـنـسـيـة بـيـنـمـا
كــان الـرجــال أكـثـر
تــــــهــــــذيـــــــبــــــا مع

اآلخرين.
وبـــهــــذا الـــصـــدد
قــــالت ألــــيــــســـون
غابرييل األستاذة
ــــــســــــاعــــــدة في ا
اإلدارة والــتـنــظـيم
بــاجلـامــعـة: »لــقـد
أردنـــا مــعــرفــة من
يـسـتهـدف الـنـساء
بـــشــــكل مـــبـــاشـــر
وفــظــيع. ووجــدنـا

أدلة ثابتة على تسجيل النساء
ـسـتــويـات أعـلى من الــتـحـمل
جتـــاه غـــيــــرهن من الــــنـــســـاء
مــقــارنــة بــالــذكـور .«يــذكـر أن
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تعود النجمة السينمائية
الفرنسية إيزابيل إدجاني إلى
األضواء بعد غياب عام في
فيلم »كارول ماتيو ?«للمخرج
لويس جوليان بوتي والذي
تساهم فيه كمنتجة.
والفيلم مأخوذ عن رواية
»الوجوه احملطمة «للروائي
الفرنسي مارن لودون ومن
نتظر أن يعرض الفيلم ضمن ا
هرجان التاسع للفيلم فعاليات ا
دينة أجنولم الفرانكفوني 
الفرنسية.
وتلعب أيقونة السينما الفرنسية
إيزابيل إدجاني في هذا الفيلم
دور الطبيبة التي تدافع عن
العامالت في إحدى الشركات
الالتي يتعرضن للتحرش وفي
هاجمة نفس الوقت تقابل 
شديدة من قبل صاحبة الشركة
والعامل من الرجال ولكنها
تواصل نضالها حتى حتقق
ا هدفها رغم كل الصعاب 
فيها توقفها عن العمل.
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مـتالزمـة (مـلكـة الـنـحل) نـشأت
من الـدراسـات الـنـفـسـيـة التي
أجــــريت فـي عـــام 1973 حـــيث
ــــــــرأة في مــــــــوقع تـــــــصـــف ا

الـسـلـطـة عــلى أنـهـا تـنـظـر أو
ــرؤوســ تــعـــامل الــزمـالء وا
بــشـكل حـازم ومــهـ في حـال
كــانـوا من اإلنـاث وفــقـا لـعـالم
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الــــنـــفس أودري نــــيـــلـــســـون.
ونــشــرت الـــنــتـــائج الــكـــامــلــة
للـدراسة في مـجلـة علم الـنفس

التطبيقي.

ــوصل كــان فـيــهــا أربــعـة  في مــديــنــة كـبــيــرة مــثل ا
سـتشـفيات مسـتشـفيات  حـكومـية كـبيـرة وعدد مـن ا
اخلاصة الـتي اليستهـان بامكاناتـها وجميـعها انتهت
الى رمـــاد البــد أن يـــكــون مـــلف الـــصــحـــة اخلــاص
ـوصل في مـقـدمـة األولـويـات الـتي يـحـمـلـها رئـيس بـا
نح أو احلـكومـة معه الى أي مـؤتمـر لالستـشمـار أو ا

اإلعمار أو قل ما شئت.
ــزري الـــيــوم رأيت فــيــلــمــاً مـــرعــبــاً يــصــور احلــال ا
حـيث اجلرذان ـستـشفى حـكومي في مـدينـة عراقـية 
رضى والـصراصر تـتجول ترتع وتـتعذى بـ أسرة ا
بـ األدوية والـطـعـام والـبالط فـيمـا يـسـتـلـقي مريض
الـية ال تـتيح مـر قيل إن امـكانـاته ا عـلى سريـر في ا
ن يـوفـر له غـرفة . ومن دون ـنح االكـرامـيـات  له أن 
هذا الفيـديو تصل الى وسائل االعالم يومـياً شكايات
مختلفة حول تـدهور قطاع الصحة والطب والدواء في
ـنطقـة في تصـنيع األدوية بالد كانت من أشـهر دول ا
هـمة وأطباؤهـا معروفـون باخلبـرة واحلرص والذكاء ا

والتفوق.
أعـرف أنّ الـعراق كـلـه يـشكـو مـن الـتردي الـصـحي 
لــكن هــنــاك مــدنــاً ال يــتــوافـر فــيــهــا احلــد األدنى من
الـرعايـة  وال تزال تـغاث طـبيـاً كمـا يحـدث مع طبـابة

ميدان في احلرب.
السـيـما إنّ ـدن األكـثـر تـضرراً فـي مسـتـشـفـيـاتـهـا  ا
ا الـضـرر يـتـعـاظم مع عـدد الـسـكـان الـكـبـيـر قـيـاسـاً 

موجود في مدن وبلدات أصغر.
حـدثت جـهود كـبيـرة  نسـبيـاً في ميـدان التـعلـيم التقل
أهــمــيـة عـن اجملـال الــطــبي غــيـر إنّ األولــويــات الـتي
تـخص صـحة االنـسـان البد أن تـتم مـعاجلـتـها بـشكل
اســتـثـنــائي وعن طـريـق الـتـخــطـيط الـدقــيق في إعـادة

البناء.

بــعــد مــخــاض ووالدة مــتــعــســرة رأت مــوازنــة الــعــام
احلالي  2018الـنـور بـعـد ان كــادت االدارة الـسـيـئـة
لـالزمــات االخـــيـــرة مـن قــبـل جـــمـــيع االطـــراف غـــيــر
سـؤول والتي تـضررة مجـالس النـواب والوزراء وا ا
هي من افـــتـــعــلت او تـــســـبــبت بـــتــلـك االزمــات اصالً
واالرادات والـنوايـا اخلفـية لـيتـضرر منـها كل الـشعب
وماله فيهـا ناقة وال جمل ولن يـرى منها دوالرا واحدا

ولن يشم منها رائحة لتر نفط واحد .
مـوازنة لم حتـمل اي شيء مـفرح لـلـشعب اال تـأكيـدها
عـلى تطـبـيق قـانون  103بـخصـوص احلـاصلـ على
شــهـادة اعــلى اثــنــاء اخلــدمـة ,وغــيــر ذلك لـم اقـرأ او
اسـمع اي شي يحـمل بـشارة خـير لـلعـراقيـ بل على
الــعـكس حـمــلت مـوازنـة  2018كل انــواع الـضـرائب
"اخـــشى ان اســـتــمـــر احلــال ان تـــفـــرض احلــكـــومــة
ضرائب على كل طـفل جديد يولـد" وفرضها في شتى
ا ال يـفـقه بان كل اجملاالت ,وال يـأتي احـد ويتـشـدق 
دول الــعــالم تــفــرض ضــرائـب الن دول الــعــالم تــقــدم
خـدمة لشـعوبـها وعـلى هذا االسـاس فهي تـأخذ اجور
لـقاء خدمـة عكس الـعراق فاحلـكومـة تاخذ اجـورا لقاء

خدمة ليست موجودة اصالً.
موازنة اقـرت وكأنها مـا اقرت فـصنـدوق النقد الدولي
ــا جــعل ابـــدى اعــتـــراضــا عــلى بـــعض فــقـــراتــهـــا 
ــتـكـرر احلـكـومــة في حـرج شــديـد بــسـبب انـكــارهـا ا
لـــوجــــود اي تـــدخالت مـن قـــبـل الـــنــــقـــد الــــدولي في
الــسـيـاســة االقـتــصـاديـة او فــرض اي قـيـود مـن قـبـله
ـمـلـكـة ,لـيــعـيـد لألذهـان فـتـرة فـرض الــوصـايـة عـلى ا
العراقـية ومن بعدها اجلـمهورية "خـرج االستعمار من
الباب لـيعود من الـنافذة ليـكسر البـاب الذي طرد منه,

. " والزال يصيح العراقيون عاش الزعيم عبدالكر
ن دفع ال اعلم هل نـحن دولة ذات سـيادة ام انـنا تبع 
ـؤتـمـرون "جل مـا اخــشـاه ان تـاتي الــكـويت ومـعـهــا ا
فـيـهـا لـيـتدخـلـوا في الـسـيـاسـة النـقـديـة الـعـراقـية" هل
ـوا النـفط ضـحى الـعـراقـيـون بـالـغـالي والـنـفـيس لـيـأ
ويــرمـوه لـلــشـركـات مـرة اخــرى بـجـوالت الــتـراخـيص
ويدفـعوا ديون صـندوق النـقد ويتـخلصـوا من وصايته
لــيــعــودوا الـى اخلــضــوع له مــرة اخــرى  ,هل الــدول
تتقدم ام تتراجع ,تركيا في غضون عقد سددت ديون
ـسـاهمـ فـيه فهل صـنـدوق النـقـد بل واصـبحت من ا

لكون موارد مثلنا ?? االتراك افضل منا ?? ام 
وظف وازنـة حتمل التـقشف والتخـفيض على ا اذا ا
ـتقـاعـد واصـحـاب االعـمـال احلـرة فـقط ولم تـتـجرأ وا
سـتـشارين في ـساس بـاعـداد ا مـوازنـتهـم تلك عـلى ا
ــســؤلـون ــا لم تــمس رواتب ا الــرئــاسـات الــثالث ? و
والنـواب وتقاعـدهم وامتيـازاتهم وقصورهـم وضياعهم
? وهل سـتـلتـزم الـوزارات والدوائـر بـاعداد الـسـيارات
ــوازنــة ام في ــقــرة في ا اخملــصــصــة واحلــمــايـــات ا
االستثناء عالج لـكل داء ? موازنة معيبـة حقاً ومؤسفة
ـــســتــويــات  ,كــلـــمــا فـــرحــنــا وعـــلى كل الـــصــعــد وا
واستبشرنـا خيرا يقتلـوا فرحتنا قبل
ان تــــولــــد ,وراح عــــلــــيــــنــــا االول
والـــــتـــــالـي مـــــو بـس الـــــصـــــايـــــة

والصرماية .
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ــرضـى أن نــقل بـــحــثت فـي ســجـالت ا
قد مـخزن يرتبـط بعدد من الـتأثيرات
صاب الضارة وأكدت الدراسات أن ا
بـجـروح بـالـغـة ونـزيف حـاد ويـتـلـقـون
العديـد من وحدات نقل الـدم معرضون
لـلــمـعــانـاة من خــلل في تــدفق الـدم إذا
نـقل إلــيــهم جـرعــات من الــدم اخملـزون
لفتـرة طويلـة ومعرضون أيـضا لزيادة
اإلصـــابــــة وااللـــتـــهــــاب في األعـــضـــاء

الطرفية احلرجة وعدوى الرئة.
 وفي دراســة تــعـــاونــيــة بـــاســتــخــدام
ـــوذج فـــئــــران الحظ بـــاحــــثـــون من
جـامـعـة أالبـامـا في بـرمـنـجـهـام وجود
روابط مـيـكــانـيـكـيـة بــ عـمـلـيـات نـقل
ـة اخملـزنـة خاليـا الـدم احلـمـراء الــقـد
وااللــتــهـاب الــرئــوي اجلــرثــومي وقـد
تـكـشف تـلك الـنــتـائج عن طـرق جـديـدة
لـتـحـســ سالمـة عـمـلــيـات نـقل خاليـا

الدم احلمراء اخملزنة.
 وتوجه الدراسة أصابع االتهام إلى ما
يــعــرف بـ«الـــهــيم احلــر ?«هـــو نــتــاج
انــــهــــيــــار من خاليــــا الــــدم احلــــمـــراء
ـــتـــدهـــورة وهـــو جــزء مـن صـــبـــغــة ا
ـرتـبـطة بـاألكـسـج الهـيـمـوجـلوبـ ا
الـتي تـعـطى خاليـا الـدم لونـهـا األحـمر
وحتــمـل األكــســجــ عـــبــر اجلــسم من

. الرئت
وأثناء وجوده في خاليا الدم احلمراء
يكون »الهيم «آمنًـا نسـبيًـا ولكن عـند
ـــرة واحــــدة خـــارج حـــدود تـــواجــــده 
اخلاليـا احلــمـراء يــصـبح الــهـيم احلـر
ــكن أن يـســبب إصــابـات في سـامــا و

األنسجة.
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أسرع يـتم إنشاؤه مـباشرة في
اقـتراحـات لـوحة مـفـاتيح   من
نـــظــام iOS. افـــتـح الــرســـائل.
شـاركة عـندمـا تكـون مسـتعـداً 
مــوقـعك احلـالـي اكـتب أنـا في
I’m at وتأكد من النقر على
ــســافـــة بــعــد “في .”ســتــرى ا
ــوقـع احلــالي يـــظــهـــر أعــلى ا
ــفــاتــيح. انــقــر عــلــيه لــوحــة ا
إلرسـال موقـعك وقـد يسـتـغرق
بـعض الــوقت لإلرسـال. سـيـتم
إرسـال دبـوس يـتـضـمن رابـطًـا
ســــريـــعًــــا لـــلــــحـــصــــول عـــلى
ـوقعـك ولن تضـطر اجتـاهات 
ـكـنك إلرسـال أي نص مـعه و
شـاركة السـماح لي أشـخص 
مــوقـعك احلــالي بـســرعـة مـعك
عـن طـــريق الـــســـؤال أين أنت?
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االسـاليب الـتي قـد يرغـب فيـها
أصـــــحـــــاب هــــواتـف آي فــــون
شاركة موقعـهم فيها بسرعة
مع صـــــــديق أو أحـــــــد أفــــــراد
الـعائـلة وقـد يـكون الـكثـير من
ستخدم عـلى دراية بكيفية ا
القـيام بـذلك عن طريـق خدمات
آبل أو خـــرائـط غـــوغـل ولـــكن

هـــنــــاك اخـــتــــصــــار مـــدمج 
iOS إنشـاؤه مباشـرة في نظام

يزة.  لهذه ا
فـي بـعض احلــاالت قــد يــكـون
من األســـرع كــتــابـــة الــعــنــوان
الــذي تــرغب في مــشـاركــته مع
شـــخص مـــا بـــدالً من إســـقــاط
دبــوس مـن تـطــبــيق اخلــرائط
ومع ذلك لـــدى آبـل اخـــتـــصــار
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ـكن أخــذ حــقن مـاغــنـســيـوم
بـحـري غنـي بفـيـتـام (ب -(6
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الــفــرنـسـي فـرانــســوا بــومـان
ــــــتــــــخـــــــصص فـي عالج ا
ستشفى اإلرهاق والتعب 
كـوشــان بــضــرورة تــنـاول
ــا لــديه من ــاغــنــســيــوم  ا
قــدرة عـلى تــنـظــيم اجلـهـاز
الـعـصـبي ويـقـاوم اإلرهـاق
والــتــعب ولـه تــأثــيــر قــوي
. ويـرى عـلـى الـنـوم الـهـاد
الـــطــــبـــيـب الـــفــــرنـــسي أن
وز اغنسيوم متوفر في ا ا
والـــــســـــردين واحلـــــبـــــوب
الـــغــــذائـــيـــة والــــطـــحـــالب
الـــــبــــحــــريـــــة والــــكــــاكــــاو
والـــشــيـــكـــوالتــة الـــســوداء
بــنــســبـة  ?%70وفي حــالـة
ـعـدن نـقـص اجلـسم لـهـذا ا
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ــدة ثالثـة لـتــنـشــيط اجلـسم و

أسابيع. 

اخلــمـــســـيـــنـــيـــات من الـــعـــمــر
ويــتـــســـارع بـــشـــكل كـــبـــيـــر في
مـنـتـصف الـسـبـعـيـنـيـات. ولـكن
كن إبطاء اخلبر السار هو أنه 
عـــمــلــيــة فــقـــدان الــعــضالت في
غالبـية احلاالت واحملـافظة على
قوة العضالت بصرف النظر عن
الــعــمــر أو مـــســتــوى الـــلــيــاقــة
الــــبـــــدنــــيـــــة حــــتـى أن إحــــدى
الــدراســـات مــنــذ الــعــام ?1994
أظـــهــرت أن بـــعض األشـــخــاص
يتمكـنون من اكتـساب العضالت
في مــرحــلـة الــتــســعـيــنــيـات من
عـمرهـم.  ويُعـتـبـر الـتـدريب على
الـقــوة من أهم األشـيــاء حملـاربـة
فـــقــدان الــعــضـالت إذ تــســاعــد
الـتــدريـبـات في بــنـاء الـعـضالت
ودعم الـعالقـة مـا بـ األعـصـاب

وخـاليــا الـــعــضالت لـــلــحـــفــاظ
عــلـيـهــا. كـمـا تــسـاعـد تــدريـبـات
الـــقـــوة أيـــضـــاً عــــلى حتـــســـ
اسـتـجـابـة اجلـسم لـلـبـروتـيـنات
الـــغـــذائـــيـــة. ويــــتـــطـــلّب بـــنـــاء
العـضالت اختيـار أثقـال يصعب
رفـــعــهــا أو مـــســتــوى مـــقــاومــة
يـصـعب إكـمـاله بـعـد حـوالي 15
محاولة. كما يؤكد الفيزيولوجي
نــــيل بـي أنه يـــجـب الـــشــــعـــور
بالتـعب بعد إتـمام كل مجـموعة
واألهم من ذلك حتى االستراحة
قـبل القـيـام بـاجملمـوعـة األخرى
ــدة تـــتــراوح بـــ ثالث وســبع
دقــائق. كــمــا يـعــتــبـر الــبــروتـ
الغذائي مهم جـداً حملاربة فقدان
الــــــــعـــــــــضـالت إذ تــــــــســـــــــاهم
الـبـروتـينـات بـتـقـويـة الـعضالت

ــوهـا. ولــذا يـنـصح وحتـفــيـز 
األطباء بتنـاول اللحوم واأللبان
واألجـبـان والـبـيض واألسـمـاك
بــأنــواعــهــا بـنــسب أكــبــر عــنـد
الـــــتـــــقـــــدم فـي الـــــسن مـن أجل

احملافظة على قوة العضالت.
ـــــارســــة ـــــهم أيـــــضــــاً  ومن ا
التـمارين الـريـاضيـة التي تـقوي
الـقــلب واألوعـيـة الــدمـويـة مـثل
ـــــــشي والــــــــركض وركـــــــوب ا
الــدراجـة والــتي تـعــتـبــر أيـضـاً
ـــــنع زيـــــادة الــــوزن مــــهـــــمــــة 
وحتـــســ اســـتـــجــابـــة اجلــسم
لألنـــســولــ واحلـــد من أنــواع
الدهـون الـتي تتـراكم في مـنطـقة
البـطن والتي تـسبب االلـتهـابات
وأمـــراض الـــقــلب والـــســـكــري

والسرطان.

- الــــــزمـــــان : تــــــراخي بـــــرلــــــ
الــعـــضالت تــرافـق االنــســان مع
سـن  األربـــــــعـــــــيـــــــنـــــــيـــــــات أو
اخلمـسيـنيـات  فقـد تكـون بدأت
الحـظــة بـعض الـتــغـيـرات في
ـــا فـــيــــهـــا تـــقـــلص جـــســـدك 
الـعـضالت وفـقـدان الـقـوة حـتى
ارسـون التمارين ن  لو كنت 
الـرياضـيـة بـانتـظـام إلى حـد ما.
ويــؤدي انــخــفــاض مــســتــويـات
ـــارســة الـــنـــشـــاط الـــبـــدني و
الـريـاضـة بــشـكل أقل إلى فـقـدان
الــــعـــــضالت مع تـــــقـــــدم الــــسن
بـكرة وضعـفهـا والـشيـخوخـة ا
أو مـا يُـعرف بـ«سـاركـوبـيـنـيا.«
وغالباً ما يـبدأ فقدان العضالت
بـــالــظــهـــور في الــثالثـــيــنــيــات
ويــــــتــــــســـــــارع بــــــعــــــد ذلـك في
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الــعــلــمــاء إنـهـم تــوصـلــوا إلى
عروفة دليل على أن الظـاهرة ا
بـــ الــــنـــســـاء الـــعـــامالت في
ـــكــاتـب حــول الـــعــالـم بــاسم ا
متالزمـة ملـكة الـنحـل موجودة

بالفعل.
وتــؤكـد دراسـة أجـراهـا عـلـمـاء
في جامعـة أريزونا أن الـنساء
أكثـر ميال إلى »كره «بعـضهن
الــبــعض مـــقــارنــة بــزمالئــهن
الــذكــور. ووجــدت الــدراسـة أن
ـــوظـــفـــات الــلـــواتي اإلنـــاث ا
يــــرغــــ في احلــــصـــول عــــلى
لن مناصب عالية في العمل 
إلـى اســــتـــــهـــــداف الــــنـــــســــاء
األخريات اللواتي يهيمن على

ناصب الوظيفية. ا
عرفة وأجرى العلماء الدراسة 
من األكـثـر إزعـاجـا لـلـنـساء في
مـــكــــان الـــعـــمل حـــيث أجـــاب
الــــرجــــال والـــنــــســــاء الــــذين
يعملون بدوام كامل عن أسئلة
حـــول مــقـــدار الـــتــحـــمل الــذي
عانـوا منه في الـعمل. ووجدوا
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أفـادت دراسة أمـيـركـية حـديـثة
أجـــراهــا بــاحـــثــون بــجـــامــعــة
ويــــســـكــــونــــسـن مــــاديــــســـون
األمـيـركـيـة ونشـروا نـتـائـجـها
بــــأن ارتـــداء اخلــــوذة يـــحــــمي
ســائـقي الـدراجــات الـنـاريـة من
إصـــابـــات الـــعـــمـــود الـــفـــقــري
اخلـطـيـرة الـتي قـد حتـدث لـهم
فـي حـــال وقـــوع حـــوادث عـــلى
الطـريق وتعـتبـر اخلوذة نـوعا
خـاصـا من الـقـبـعـات تـسـتـخـدم
حلمايـة الرأس والوجه لـلوقاية
من األخـطار ويـرتديـهـا سائـقو
الــــدراجـــــات الــــنـــــاريــــة عــــادة
حلـــمــايـــتـــهم في حـــالـــة وقــوع

حوادث.
وأوضـح الــبــاحــثــون أن هــنــاك
ادعـــاءات أن اخلـــوذة ال حتــمي
الـعـمـود الـفـقـري الـعـنـقي أثـناء
وقوع حـوادث الدراجة الـنارية
ــا تـزيــد من آالم الــعـمـود بل ر
الفقـري وللتأكـد من صحة هذه
االدعـــاءات راجع الـــبـــاحـــثـــون

السـجالت الطـبيـة حلالة 1061
شــخـصــا أصـيـبــوا في حـوادث
دراجـــة نـــاريـــة وعـــاجلـــوا في
ــركـز الـطـبي الــتـابع جلـامـعـة ا
ويــســكـــونــسن مـــاديــســون في
الــفـتـرة من يــنـايـر 2010 حـتى
يـــــنــــايــــر 2015 وكــان من بــ
ــرضى 323 شــخــصــا هــؤالء ا
يـــرتـــدون خــــوذات وقت وقـــوع
احلـــــادث و738 ال يــــــرتــــــدون
اخلــوذات مــبــيــنــ أن ارتــداء
اخلوذة أنقذ غالـبية األشخاص
أثـنـاء وقـوع احلـادث وجـعلـهم
أقل عــرضـــة لــوقـــوع إصــابــات
خــطــرة في الــعــمــود الــفــقــري
خاصة كسـور الفقرات الـعنقية
مـقــارنـة مع اجملـمــوعـة الـتي لم
تـرتدِ اخلـوذة. وبـ قـائـد فريق
الـــبـــحث الـــدكــتـــور نـــاثـــانــيل
بـــروكس دكـــتــــوراه في الـــطب
تـــظـــهـــر دراســـتـــنـــا أن ارتـــداء
اخلــوذة يــرتــبط مع انــخــفـاض
خــطـر إصـابـة الـعــمـود الـفـقـري

أثناء حتطم الدراجة النارية.


