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قـــالت نــتـــائج دراســـة جــديــدة
أجـريت فـي جـامـعـتي هـارفـارد
وبــوسـطن إن كــثـرة الــضـغـوط
والــتـوتــر ال تـؤثــر ســلـبــاً عـلى
اجلــسم فـقط بل تـنــعـكس عـلى
حــــجم خاليــــا الـــذاكـــرة الـــذي

يصغر. 

ورصــد الــبــاحــثـون أدلــة عــلى
حـدوث تــغــيـيــرات في الــدمـاغ
نـتـيـجـة الـتـوتـر الـزائـد أهـمـها
انـكـماش حـجم الـذاكـرة نـفسه.
ونُــشــرت الــدراســة في مــجــلــة
(نيورولـوجي) و فيهـا قياس
مــــعـــــدل هــــرمـــــون الــــتـــــوتــــر
(الــــكـــورتــــيـــزول) فـي اجلـــسم
ومــقـــاس الــفص اجلـــبــهي من
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قـــالت دراســـة عـــلـــمــيـــة ان من
ــرجح اال يــواجه األشــخـاص ا
الــذين حتــتـــوي دمــاؤهم عــلى
كــمــيــات كــبــيـرة مـن أحــمـاض
أوميـغا 3 أي مشـكالت صحـية
عــــنـــدمــــا يــــصــــلــــون إلى سن

الشيخوخة.
وركــز مـعـدو الــدراسـة عـلى مـا
يــطـلق عـلـيه الــتـقـدم في الـسن
مع الـتــمـتع بــالـصــحـة أو عـدد
السنـوات التي يعيـشها الناس
دون اإلصــــابــــة بـــإعــــاقـــات أو
مــشـكـالت بـدنــيــة أو نـفــســيـة.
وفــحــصـوا بــيــانـات 2622 من
كبار الـسن الذين يبـلغ متوسط
أعـمارهم 74 عـامـا وتـابـعـوهم
بـــــــ عــــــــامي 1992 و2015.

وطوال فترة الدراسة تمتع 11
ـــشـــاركــ ـــئـــة فـــقط مـن ا بــا

بالصحة.
وقـالت هـيـدي الي قـائـدة فـريق
البحث من كلية فريدمان لعلوم
الـتـغـذيـة بـجـامـعـة تـافـتس في
بوسطن ”اكتشفنـا أن البالغ
األكـــبـــر ســـنـــا الــــذين لـــديـــهم
مـســتـويـات أعـلى من أحـمـاض
أكوالت أوميـجا  3من تنـاول ا
رجح أن يحظوا البحريـة من ا

بحياة أطول وصحة أوفر.“
وقــــــــــالـت الي فـي رســـــــــالـــــــــة
إلكتـرونية ”تدعم هذه الـنتائج
إرشادات التغذية الراهنة التي
ـــزيـــد من تـــوصـي بـــتـــنـــاول ا

أكوالت البحرية.“ ا
ووفـــقـــا إلرشـــادات الــتـــغـــذيــة
األمـريـكــيـة يـتـعــ أن يـتـنـاول

الـبــالــغــون نــحـو 225 غــرامـا
ــــأكــــوالت أســــبــــوعـــــيــــا من ا
الـبحـرية. وهـذا يـعني تـناولـها
مـــرتـــ أســـبـــوعـــيـــا بـــدال من
الــــــلــــــحـــــــوم أو الــــــدواجن أو
ــــــأكـــــوالت الــــــبــــــيض. ومـن ا
الــبـحــريـة الــغـنــيـة بــأحـمـاض
أومـــــيـــــغـــــا 3 الـــــســـــلـــــمـــــون
واألنــــــشــــــوجــــــة والــــــرجنــــــة

والسردين واحملار.
وقــال الــبـــاحــثــون في تــقــريــر
نشرته دورية الطب البريطانية
إن الدراسـة احلالـية كـشفت أن
األشــــخـــاص الـــذيـن حتـــتـــوي
دمـاؤهم عـلى مـسـتـويـات أعلى
مـن أحــمــاض أومــيــجـا  3تـقل
احـتـماالت إصـابـتـهم بـأمراض
خـالل الــشــيــخــوخــة بــنــســبــة

ئة. تتراوح ب  18و21 با

كياج تظهـر مفاتـنها ووضـعت ا
البسـيط الهاد وأضـافت شعرًا
مسـتعـارًا بالـلون الـوردي بيـنما
ارتـدى حـبـيـبـهـا (بـريـان) سرواال
بــالــلـــون األســود وفـــوقه ســتــرة
ـــفــتـــوحـــة بــالـــلــون الـــطــبـــيب ا

صــورتـهــمـا مـعًــا عـلى حـســابـهـا
ـــوقـع الــتـــواصل الـــشــخـــصي 

االجتماعي (إنستغرام).
ـيــة الـبــالــغـة من الـنــجــمـة الــعــا
الــعــمـر48 عــامًــا ارتــدت ســتـرة
بيـضـاء قصـيرة مـكشـوفة الـصدر

األبيض ووضعا الثنائي سماعة
الطـبيب. وكانت مـاريا قـد أطلقت
With أغـنـيـة جـديدة حتـمل اسم
You حيث ظـهـرت خالل األغنـية
في كـــلـــيـب بـــاألبـــيض واألســـود
بعـيـدا عن أى ألـوان أخرى وهي
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الــدمـاغ. والحظ الـبــاحـثـون أن
الــتـواصـل بــ خاليــا الــدمـاغ
يـــتــأثــر ســـلــبـــاً هــو اآلخــر مع
ارتـــفــــاع مـــســـتــــوى هـــرمـــون

الكورتيزول في اجلسم.
وحــذّرت نـــتــائج الـــدراســة من
تـأثـير اإليـقاع الـسـريع لـلحـياة
عــلـى بـــنـــيــة الـــدمـــاغ وحـــجم

ووظائف الذاكرة. 
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كـان في الــعـقـود الـسـابـقـة الـتـي تـلت تـأسـيس الـدولـة
الــعـراقـيـة  هـنــاك طـمـوح لـلـمـوظــفـ ألن يـكـبـروا في
السـلم االداري ليصـبحوا مـديرين ورؤساء مـؤسسات
ووكــــيـــلي وزارات ووزراء اســــتــــنـــاداً الى اخلــــبـــرات
الـوظـيـفـيـة الـتي تـتـوافـر عـنـدهم وهم يـصـعـدون درجة
فـــدرجــــة عـــلى ذلـــــــك الـــســـلم الـــذي  نــــســـفه في
ــنـــصب الــوزاري يــتم الــســنــوات األخـــيــرة  وبــات ا
ــــظـالت آمنـة وفي سـهـولة عـجـيـبة مع الهـبـوط الـيه 
حــفـنـة مـن دوالرات أو بـدفـعــة من امـتــيـازات طـائــفـيـة

وسياسية .
ـقـاول  مهـمـا كـانت تـرشيـحـات االحـزاب والقـوى وا
ناصب الوزاريـة فإنّ ذلك اليعني السيـاسي لشـغل ا
الكثير إذا لم يجز رئيس الكابينة مرور هذا الشخص

أو ذاك الى حقيبته الوزارية . 
لــذلك  لـم يـعــد هــنــاك  لــدى رئــيس احلــكـومــة في أي
أل موقف أو أزمة أي مـبرر للتـبرم من وجود وزير ال
مـكـانه بـشـكل صـحـيح  ألنه كـان صـاحب الـقرار في
اخــتـــيــاره  وقــد ألــزم  نــفــسه احلـــجــة بــفــتــحه بــاب

الترشيح عبر االنترنت (التضحكوا رجاءً) .
ـرشــحــ تــنــطــلق من االعــتــراضـات عــلـى الــوزراء ا
عيار ليس اسباب ال عالقة لها بالكفاءة  بل انّ هذا ا
في بال أحد  وال تزال النواحي السياسية مهيمنة .ال
أحـد يسـأل نـفسه كـيف سيـقـود وزير لم يـجرب ادارة
مـدرســة  وزارة الـتـربـيــة أو الـتـعـلــيم أو الـريـاضـة أو

الثقافة أو سواها. 
البد من وجود مـعايير وظـيفية في احلـدود الدنيا التي
تـؤهل الـدولـة لـكي حتـتـرم نـفـسـهـا . وقـد رأيـنـا وزراء
ــشـيـتـ الهم من الــعـسـكـر وال هم من دفـاع فـقـدوا ا
خارجه ينزع البيريه مـرة ويرتديها مرة اليعرف كيف
يـتـعــامل مع طـاقم من الــضـبـاط اقـدم مــنه في الـسـلك

العسكري الذي تأكل وتشرب فيه األقدمية .
اعلم انّ اخلـيسَـان متراكم وقـد أصبح نـهجاً مـؤسساً
لسـياقات وزارات ومـؤسسات وجـامعات   لـكن تبقى
ــنــال في اخــتــيــار عــ الــعــراقي عــلى أمـل صــعب ا
ناسب  وهذا بات كان ا ناسب ليشغل ا الشخص ا

مستحيالً حتى اآلن.
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ماريا كاري بجسد ذات منحنيات
جــذابـة لـلـغــايـة وحـقــقت أغـنـيـة
With You التي أطلقتها ماريا
يـوم اخلــمـيس 11 أكـتــوبـر عـلى
قـــنـــاتـــهــــا اخلـــاصـــة حـــتى اآلن

 169.227مشاهدة.

تــســـيـــر فى شـــوارع هــولـــيــوود
بـسـيارة مـكـشـوفة يـعـود طـرازها
اضي. وبدت لسـتيـنيـات القـرن ا
ية الالمعه هي بطلة النجمة العا
الكـليب الـوحيـدة حيث لم تـظهر
أى شـــخــصـــيــات أخـــرى وبــدت

{ بـاريس-(أ ف ب): أكـد نادي
بــــاريس ســــان جـــرمــــان بـــطل
الــدوري الـفـرنـسي لـكـرة الـقـدم
اجلـــــمـــــعـــــة أن العـب وســـــطه
الدولي اإليطالي ماركو فيراتي
أوقف لــيـل الــثالثـــاء األربــعــاء

و(خـــضع لـــفـــحـص كـــشف عن
ارتفـاع نسـبة الـكحـول في الدم
ــسـمــوح به) أثــنـاء عـن احلـد ا
القـيادة بالنـسبة لـسائق شاب
وذلك بعـد تقاريـر صحـافية عن

توقيفه لفترة موقتة. 

ونــقــلت صـــحــيــفــة (لـــيــكــيب)
الـــريـــاضـــيـــة عن مـــصـــادر في
الشرطة أن اإليطالي البالغ من
الـــعــــمـــر 25 عــــامــــا أوقف في
الدائرة الثالثة عشرة للعاصمة
وأخــضع لــفــحص عـلـى جـانب
الــطـريق أظـهـر وصـول نـسـبـة
الـكــحـول في جـسـده الى 0,49
مــيـلـيـغـرام في لـيـتـر هـواء أي
أكـــثـــر مـن ضـــعف الــــنـــســـبـــة
سـموح بـها بـالنـسبـة لسائق ا
في فـــــتـــــرة اخــــتـــــبــــار (0,20

ميليغرام في الليتر).
وأفــــادت إذاعـــة (أر أم سي) أن
) في فـيــراتي أمـضى (سـاعـتـ
مـركـز لـلـشــرطـة قـبل أن يـخـلى
ســبـــيــله مـن دون وضــعه رهن

احلبس االحتياطي.
وكـتب الــنــادي الــبـاريــسي في
بـــيـــان (اعـــتــــبـــارا من الـــيـــوم
الـتـالي حرص العـبـنا تـلـقائـيا
اني على االعـتذار لـلمـدرب (األ
تومـاس تـوخل) وإدارة باريس

ـــمـــلـــوك من ســـان جـــرمـــان) ا
شـــركــة قـــطــر لـالســتـــثــمــارات
ـوجب الـريــاضـيـة. وأضـاف (
ـطــبـقـة عــلى عـقـود الـقــواعـد ا
جــمــيـع العــبــيـــنــا ســـيــعــاقب
فــــيــــراتـي بــــخــــصـم جــــزء من
ـكــافـأة األخالقــيـة الــشـهــريـة ا
الـتي تـذكّـر الالعـب بـالـسـلوك
ـثالي الـذي يـجب أن يـتحـلوا ا
به في جـمـيع الـظروف بـالـنـظر
إلى وضعيـتهم كالعـب بنادي

باريس سان جرمان).
ـتـوقع أن يـكـون فـيراتي ومن ا
الــذي يــواجه عــقــوبــة تــعـلــيق
رخــصـــة الــقـــيـــادة أســاســـيــا
ـبـاراة أمـام لـيل اجلـمــعـة في ا
ـرحــلـة الــثـانــيـة في افــتـتــاح ا
عــشـرة من الــدوري الـفــرنـسي
قـــبل الــرحـــلــة احلــاســـمــة إلى
ـواجـهـة نـابـولي في إيــطـالـيـا 
اجلــــولـــــة الــــرابـــــعــــة من دور
ــســابــقــة دوري اجملــمــوعـــات 

أبطال أوروبا.
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حـسـمت احلـكــومـة الـعـراقـيـة االمــر في تـنـافس شـركــتي سـيـمـنـز
ــيـتـ عـلى عـقـد انـشــاء مـحـطـات تـولـيـد وجـنـرال الــيـكـتـريك الـعـا

الـكـهــربـاء احلـسم جــاء في اخـتــيـارهـا لالثــنـ مـعــا! لـكن مـا 
مكن ان تـوقيـعه هو في احلـقيـقة مـذكرات تـفاهم غـير مـلزمة مـن ا
فـارقة تمثلت في ان تتطـور الى عقد او عقود وصـفقات حقـيقية. ا
الـتوقـيع  في االيام االخـيـرة من حكـومة رئـيس الوزراء الـعراقي
حيدر العبادي فيما تزامنت مع ما تردد عن استياء رئيس الوزراء
ـهـدي من استـمـرار العـبـادي باتـخـاذ قرارات كـلف عـادل عـبد ا ا
وتـعيـيـنات مـن غيـر مـراعاة واضـحـة لـكون واليـته انـتـهت وان هذه

هي ايام تصريف االعمال.
ـنــتـهـيــة واليـته قـاسم عـلى اي حــال فـقـد جـلـس وزيـر الـكــهـربـاء ا
ــاضي بـــوجه اكــثــر من عــاصــفــة الــفـــهــداوي الــذي صــمــد في ا
جــمـاهـيـريـة طـالـبت بـازاحـته او مـســاءلـته كـانت ابـرزهـا تـلك الـتي
انطلـقت بعـد تصـريحه الـشهـير حـول استـخدام بـعض  العـراقي
لـلسـخـان الكـهـربـائي او الكـيـزر في الـصيـف بحـسب ادعـاءه وهو
االمر الـذي يؤدي الى هدر في الـكهربـاء. لم تنقـل لنا االخـبار غير
صـور التوقـيع واالبـتسـامات وانبـاء متفـرقة عن تعـهد الشـركت
بتـوفـير الـطـاقة الـكـهربـائـية والـوظـائف بل ان احداهـمـا ذهبت الى

انها ستبني مدارس ومشتشفيات وتكافح الفساد!
ـوضـوع الى احلـكومـة الـقادمـة. لـكن تلك احلـكـومة ومن سيـمـتد ا
اجل ان تـتـحول مـذكـرتـا التـفـاهم الى كـهـرباء حـقـيـقيـة يـحس بـها
انية النـاس واقعا ملـموسا حتتـاج الى حسم االمر بـ سيمنـز اال
وجــنـرال الــيــكـتــريك االمـيــركـيــة. سـيــمــنـز  قــدمت خـارطــة طـريق
لـلسـنـوات القـادمـة في مجـال تـوليـد الـكهـربـاء وقدمت مـعـها قـصة
الـنجـاح التي تقـول انهـا حققـتهـا في مصر الـتي نفـذت فيهـا عقدا
كبيرا لـبناء ثالث محطـات عمالقة بدأت به عام الـف واربعة عشر
ـاضي اعـقبه عـقـد اخر اسـتـلمت به مـلف الـتوزيع وانتـهى الـعام ا
ووقـعته مـنـذ اشهـر. امـا جنـرال الـيكـتـريك فهي مـدعـومة بـوسـاطة
عرفتـها التفـصيليـة لوضع شبكـة الكهرباء احلكـومة االميركـية و 

في العراق. 
لـيـست عـقـود الـكـهـرباء جـديـدة عـلى الـعـراقـيـ فـقـد شـاهدوا في
ـاضي صــورا عـديــدة لـلـعــقـود وتـواقــيـعـهــا واالبـتـســامـات الـتي ا
ـزمــنـة الـتي رافـقــتـهـا والــتي لم تـؤدي الـى حل الزمـة الــكـهـربــاء ا
تـتـصــاعـد في صـيف الـعـراق الالهب وتــتـحـول في احـيـان كـثـيـرة
لشرارة تظاهرات غاضبة حتتج على مجمل الوضع السياسي في
ـتــعـاقــبـة عـلـى جلم الـفــسـاد وتــوفـيـر الــعـراق وعــجـز حــكـومــاته ا
الكهرباء واخلدمات االخرى. كما ان العراقي يتذكرون ان رئيس
ـالكي  حتـدث بكل صـراحة مـتهـما نـائبه وزرائـهم السـابق نوري ا
حـسـ الـشـهـرستـانـي بانـه لم يـوضح له نـوع احملـطـات في عـقود
سـابـقة . نـفى الـشـهـرستـاني االتـهـامـات ومضت الـقـصـة من غـير

حتسن للكهرباء. 
ـهـدي عـلى اي حـال مـذكـرتي تـفـاهم في اسـتـلـمت حــكـومـة عـبـد ا
قطاع الكهرباء من حكومةالعبادي ال ندري الى االن ما هي القيمة
احلقـيقـية والـعمـلية لـلمـذكرتـ والى اين سـتؤديان. لـكن احلـكومة
اجلديـدة تعلم جـيدا ان  جناحـها في توفـير الكـهرباء سـيحتاج ان
تنـجح في تـوفـيـر االمن وايـقاف الـهـدر ومـعـاجلة
مشكلة اجلباية وقطع الطريق امام التجاوزات
ومـنع اي طــريق لـلـفـسـاد وتـلـك قـائـمـة طـويـلـة
صعبة يجدر ان ال جتزل فيها الوعود من غير

خطة جادة وعزم حقيقي.
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ـــطـــربــة تـــنـــكـــرت الـــنــجـــمـــة وا
األمريـكيـة الشـهيـرة ماريـا كاري
ـــرضـــة مـــثـــيـــرة مع في شـــكل 
حـبـيـبـهـا بـريـان تـانـاكـا في حـفل
عـيــد الــهــالــوين وقــامت بــنــشـر


