
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6225 Thursday 20/12/2018الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6225 اخلميس 12 من ربيع الثاني  1440 هـ 20 من كانون االول (ديسمبر) 2018م

5³³  ‰e²Fð 5 Š .d  W½UMH «

dÒJ³*« ÿUIO²Ýù« UL¼bŠ√
بـالـصـداع الـنـصفـي مع وجود
الـنــسـاء الـصــغـيــرات قـبل سن
الـيـأس األكـثر عـرضـة لـلـصداع
الـــشـــديـــد. ووجـــدت الـــدراســة
اجلــديـــدة أن حــاالت الـــصــداع
النصفي يبـدو أنها تتراجع في
الـسـنــوات الـتي سـبــقت بـدايـة
اإلصــابــة بـالــنــمط الــثــاني من
مـــرض الـــســـكـــر وبـــعـــد هـــذا
الـتــشـخـيص فـإن الـوقـوع عـنـد

مستوى 11 فقط.
وشـــدد الـــدكـــتــور نـــوح روزين
األسـتـاذ في مـركـز الـصـداع في
كـلـية نـورث ويل لـلصـحـة على
أن الــــدراســــة ذات طــــبــــيــــعــــة
كن استـرجاعيـة وبالـتالي ال 
أن تـــظـــهـــر أن أحـــد األمـــراض
يساعد بالفعل على التسبب أو

احلماية ضد اآلخر.
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اء الذي لن تشربه هناك مثل اسـباني شهير يـقول  ا
دعه يجري .

ربّـمـا نــحـتـاج تــأمل جـوانب من الــوضع الـعـراقي في
ــثل . نـأتي الـى قـضـيــة بـطــالـة الــشـبـاب ضــوء هـذا ا
وااليـدي العـاملـة التي لم يـعد لـها مـصانع لـلنـسيج أو
السكر أو الكيمياويـات أو االسمنت كما كان للبلد في
ــكن أن نــحــصي الــعــمــالــة عــقــود نــشــأته االولـى . 
اهرة من خريجي اعداديات ومعاهد اهرة ونصف ا ا
الــصــنـاعــة والـزراعــة والـتــجـارة وكــذلك من خــريـجي
اجلــامـعـات خـالل خـمـســة عـشــر عـامــاً األخـيـرة وهم
ــكن أن يــجــري الــتــهــيــئـة بــعــشــرات اآلالف  كـمــا 
ـهرة  الستـيعـاب أعـداد باأللـوف من الـعـاملـ غـير ا
ومن ثمّ  تقوم احلـكومة بالتـعاقد مع شركـات صناعية
كبرى في العالم أو في احمليط االقليمي لقيام معاملها
ومصـانـعـهـا على االرض الـعـراقـيـة من خالل تـوظيف
هــذه االيــدي الــعــامــلــة مـادام االمـل شـبـه مـعــدوم في
اعادة الـصنـاعـة العـراقيـة وتـطويـرها كـمـا هو مـوجود

في دول أقل جتربة وعمراً من العراق . 
ـقـتـرح يـحـتـاج الى وزارة مـتـفـرغة له أعرف انّ هـذا ا
ـية فـي االنفـتـاح عـلى الـدول والـترويج ذات عـقلـيـة عـا
المـكــانـات الـعـراق في اجلـغـرافــيـا والـقـدرة الـبـشـريـة
ـنـاخ الذي يـالءم عدداً كـبـيراً من الـصـناعـات. كـما وا
ـقــتـرح يـحـتـاج هــيـاكل وزاريـة مـاهـرة ادرك انّ هـذا ا
وليست تقـوم على احلزبيات واحملسـوبيات لكي تنجح
باشر الى العراق . في اجتذاب هذا االستثمار غير ا
إنّ حتـويل الـعراق الـى مسـتـقـبل لـلـقواعـد الـصـنـاعـية
الوافـدة اهم بـكثـيـر من استـقـبال الـقـواعد الـعـسكـرية
االجــنـبـيــة بـشــكل عـلــني أو سـري  ذلك انّ الــقـواعـد
االقتـصادية ستـشغل االيدي الـعراقيـة وتكسب اجليل
ـكن الـتـعـاقـد عـلى اسـتمالك ـيـة ومن ثم  خـبرات عـا
صـانع بـعـد زمن مـحـدد أو الشـراكـة مـعـها في تلـك ا
ال واالرباح . ولكن كل ذلك يـحتاج الى اعادة رأس ا
تسـويق صورة العراق أمـام العالم وهي عـمليـة معقّدة
 وربّمـا يـقول بـعـضهم انّـهـا مسـتـحيـلة  بـسـبب عدم
نـضــوج الـصــورة االمـنــيـة لـلــبـلــد أمـام الــعـالم  وألنّ
معـدالت الفساد في الـبلد كـبيرة الى حـد احراج أكثر
من جـيل عـراقي أن يـعـلن أمـام الـعـالم انـتـسـابه لـهـذا
تـفسخ بالفساد واحملسـوبيات والسرقات. لكن البلد ا
دائــمــاً تــبـقـى اآلمـال بــاالصالح مــوجــودة ألنّ مــعـدن
الــعــراقــيـــ أصــيل وقــادر عــلـى اعــادة انــتــاج االمل
ـا يـوفـر حـيـاة فـيـهـا الـنـكـهـة اخلـالـدة لـروح ـقـتـول  ا
العـراقيـ الـوقّادة الـناشـرة لـلمـحبـة والـتسـامح  على
غير ما ظهر على السطح بفعل العوامل اخلارجية في

خالل السنوات األخيرة .
ـاء وتـتركـونه يجـري ليـذهب هدراً  انـتم ال تشـربون ا
وهـنـاك مَن يريـد أن يـستـثـمر في شـريـان احليـاة على
ـفـاهـيم الـسـائدة في ـاط االنـتـاج وا نـحـو يغـيـر من ا

البلد والتي ال تالءم التقدم احلاصل في العالم .
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فـاجـأت الـفـنانـة الـعـراقـيـة مر
حـــســـ جـــمــــهـــورهـــا بـــإعالن
اعــتــزالــهـا الــتــمـثــيل وذلك من
خالل مقـطع فـيديـو نشـرته على
حـسابـهـا على مـواقع الـتواصل
االجـتـمـاعي. الـفـنـانـة الـعـراقـيـة
كــشــفت خالل الـــفــيــديــو ســبب
ابتعادها عن األعـمال الفنية في
الـفـتــرة الـسـابـقـة نـافـيـة كل مـا
انتـشر عن ان الـسبب يـعود إلى
ابــنــتـهــا. مــر أكـدت أن هــنـاك
سبـب وراء اعتـزالهـا التـمثيل
األول هـــــــو عـــــــدم تـــــــوفـــــــر أي
سـينـاريو جـديـد ينـال اعـجابـها
ستوى األعمال التي قدمتها و
في السـابق. اما الـسبب الـثاني
ـشـكـلـة اسـتـيـقـاظـها فـيـتـعـلق 
بـاكـراً من أجل التـصـويـر الفـتة
إلى أن ذلك يـؤثـر عـلـيـهـا بـشكل
كبـير حـيث تصـبح عصـبية وال
تــطـاق بــاإلضـافـة الـى سـاعـات
الــعـمل الــطـويــلـة خالل الــنـهـار
ولــفــتــرة طـويــلــة. وكــانت مـر
حسـ قد اثـارت اجلدل مـؤخرا
بـهـجـومـهـا عـلى الـرجـال حـيث
قــــالت خالل مــــقـــطـع فـــيــــديـــو:
رجــال? انــقـــرضــوا عـــلى قــولــة
ــرحـومــة الـله يــرحـمــهـا أمل.. ا
مــاتــوا الــريــايــيل مـع احلـروب.
هـــــلق فـي ذكـــــور. الــــريـــــايـــــيل
يــروحــون احلــروب. جــيل عــلى
جــيل صــاروا يــنــقــرضـون مــثل
الــدنــيـــاصــورات. كـــمــا وجــهت
مــجـمــوعـة نـصــائح لـلــسـيـدات
حــــيث طــــالـــبــــتــــهن أن يــــقـــمن
بــاالهـتــمــام بــأنــفــســهن وبــنـاء
شخـصيتـهن دون االعتـماد على
الـرجـال مــشـددة عـلى أنه لـيس
ـكـنه أن يـؤمن هـنـاك أي رجـل 
لهن مـستقـبلـهن وأضافت: بات
جميع الرجال مفلس وقبل أن
يـتـعـشـى بك انت افـطـري عـلـيه

وتغديه كمان.

ألن الــصـداع الــنـصـفـي مـرتـبط
ـــقـــاومـــة األنـــســـولــ وهـــو
الــشــرط األيــضـي الــذي يــكــمن
وراء مــــرض الـــســـكـــر الـــنـــمط

الثاني.
ووفـقاً لـلبـاحثـ فإن مـا يصل
إلى 18 من الـــنــاس يـــتــأثــرون

ــرض الــســكــر في الــرئــيــسي 
الدم.

وقـال الــدكــتــور جي فــاجـرازي
ــعــهــد الـوطــني األســتــاذ في ا
لـلصـحـة واألبحـاث الـطبـية في
مـديـنة فـيـلـجويف بفـرنـسا إن
هـذا االكـتـشـاف مـثيـر لـلـدهـشة
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كـــشــفـت دراســة أجـــريت عـــلى
أكثر من  74000امرأة فرنسية
إلـى أن الالتـي يـــــعــــــانـــــ من
نوبات الصداع النصفي لديهن
خـــطــر أقل بـــكــثــيـــر لإلصــابــة

رض السكر النمط الثاني.
وتــســتـــنــد هــذه الــنــتــائج إلى
مــســـوحـــات أرســـلت إلى آالف
الـــنــســـاء الــلــواتـي ولــدن بــ
عامي 1925 و 1950 ووجدت
الــدراســة أنـه بـعــد ضــبط وزن
اجلــسم والـعــوامل الــصــحــيـة
األخرى أظـهرت الـنساء الالتي
اعتـرفن معـاناتـهن من الصداع
النـصفي انـخفاضًـا بنـسبة 30
ــرض ــئـــة في اإلصـــابـــة  بـــا
الـسـكـر الـنـمط الـثـاني الـشـكل
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ذات الصـلة بـالدفـاع في حدود 2
ــوهـا في ـئــة مع تــبـاطــوء  بــا
ــــتــــحـــدة أوروبــــا والــــواليـــات ا
وعــــودة لــــنــــمــــوهــــا في الــــدول

الناشئة.
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مواجهة التهديدات الناشئة.”
وأضـافت “ان ذلك أبــطــأ حــركــة
مـــيـــزانــيـــات الـــدفـــاع في الــدول

الناشئة.”
وتوقعت مـجلـة جينس أن يـشهد
الــعـــالم في الــســـنــوات اخلــمس
ــوا مـعـتـدال لـلـنـفـقـات الـقـادمـة 

الـسـعـوديـة مـيـزانـيـة فـرنسـا في
ـــرتـــبـــة 2018 وبــــاتت حتـــتـل ا
ـيـا ب  56 مـلـيـار اخلـامـســة عـا
دوالر مـقـابل 53,6 مـلــيـار دوالر
ـيـزانيـة الـدفـاع في فـرنـسا رغم
رفع هـــذه األخــيـــرة نـــفـــقـــاتـــهــا

الدفاعية.
واألمر الالفت اآلخر في الترتيب
ـرتــبـة 15 هـو ورود ايــران في ا

متجاوزة كندا واسرائيل.
والحـظ الـــتـــقـــريـــر ان االرتـــفــاع
ـــســــجل في 2018 الــــكــــبـــيــــر ا
يـــتــجــاوز بـــشــكـل واضح الــرقم
سجل في 2010 بعد القياسي ا
نهايـة احلرب البـاردة والذي بلغ

 1690مليار دوالر.
وأوضــحت فــانــيال مــاكــغــيــرتي
احملــلــلـة الــرئـيــســيـة فـي مـجــلـة
ـكـتب اي اتش جـيـنس الـتـابـعة 
اس مـاركت “بـعــد فـتـرة صــعـبـة
بـــالـــنـــســـبــــة ألعـــضـــاء احلـــلف
الية األطلسي في خضم األزمة ا
ــيـة بـدأت الـدول األعـضـاء الـعـا
رفع مــيـزانـيـاتــهـا الـدفــاعـيـة في

{ اريـس-(أ ف ب): شـــــــــهــــــــدت
ميزانـيات الدفـاع في دول العالم
خالل الــعـام  2018أكــبــر زيـادة
لهـا مـنذ عـشر سـنـوات مدفـوعة
بـالزيـادات الـتي شـهدتـهـا الدول
األعـضــاء في احلـلف األطــلـسي
كـتب حـسب مـا جـاء في تـقـريـر 
اي اتش اس مـــــــاركـت نـــــــشـــــــر
الــثالثــاء. وأشــار الــتــقــريــر الى
ارتــفــاع مــيــزانــيــات الـدفــاع في
ـئـة لتـبلغ العـالم بـنسـبة  4,9با
 1780مـــلـــيـــار دوالر في 2018.
وشـكـلت دول احلــلف األطـلـسي
ـــتـــحــدة وخـــاصـــة الـــواليــات ا
قـاطرة هـذا االرتـفـاع بـزيادة هي
األهم فـي مـيــزانــيـاتــهــا لـلــدفـاع
ـئة (54 بـلـغت نـسـبـتـها  5,8بـا
مـلـيــار دوالر). وأوضح الـتـقـريـر
أن نفـقـات دول احلـلف االطـلسي
ســتـــفــوق الف مـــلــيــار دوالر في
2019 مــقــابل 989 مــلــيــارا في
2018. وأشار التقرير أيضا الى
أنه بسبب ارتـفاع أسعـار النفط
جتـــاوزت مــــيــــزانـــيــــة الــــدفـــاع
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عرض لوحات  استـلهم الفنان روحها من احلـضارة العراقية العـميقة  وتميزت بـإضافات فنية جديـدة لتجربة الفنان عـرض  اجلديد للفنان الـعراقي الكبير عزام الـبزاز  وضم ا افـتتح في العاصمة االردنـية عمان مساء امس ا
عـرض الذي اقيم في قـاعة جمـعية ـعرض نخب فـنية واعالمـية واجتـماعيـة وعبـروا جميـعاً عن انبـهارهم بالـتنوع اجلـمالي الـذي توافر عـليه ا التي تمـتد على مـدى نصف قـرن من العطـاء في مجالي الـنحت والرسـم . وحضر ا

التشكيلي االردني في جبل اللويبدة بعمان ويستمر عدة ايام .


