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الــهــرمــونـيــة. لــذلك من األفــضل
زيـــارة طــــبــــيب األســــنـــان قــــبل
الــتـــخـــطـــيط لـــلـــحـــمل. صـــحــة
ـبـايض.  إذا كــان هـنـاك زوائـد ا
حلـميـة أو أورام لـيـفيـة قـد يـؤثر
ـــبــايـض عــلى ذلك عـــلى قـــدرة ا
إنـــتــاج الــبــويـــضــات. كــذلك قــد
يــــســـــبب أي خــــلـل في وظــــائف
الـــغــدة الـــدرقــيـــة تــأثــيـــراً عــلى

الـــهــــرمـــونـــات يـــؤدي إلى آثـــار
سلبية على عملية التبويض. 
ــلــيــئــة الــوجــبــات الــســريــعــة ا
بالـدهون لـيـست مصـادر غذائـية

جيدة أثناء التخطيط للحمل. 
هــنـــاك مــغــذيــات تــســاعــد عــلى
اخلـصـوبـة مـثل الـزنك وحـمض
الفوليك وفيتام بـ6 وفيتام
د. لكن أكل البيتـزا وسندويشات
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ـصـري حـمـدي كـشف الـفـنـان ا
ـيرغـني تـفـاصيل قـصـة حبه ا
لــــزوجــــته الــــفـــنــــانــــة إســـراء
عــبــدالــفــتــاح جنــمــة بـرنــامج

(مسرح مصر). 
ـيــرغـني خالل وقــال حـمــدي ا
لقائه برفـقة زوجته في برنامج
(صاحـبة السـعادة) مع الفـنانة
ــذاع عــبــر إســعــاد يــونس وا
فضائية dmc (كنا أصدقاء في
مسرح مصـر ولم يكن هناك أي
مشـاعر بـينـنا ومن ثم سـافرنا
مـعــاً إلى الــكـويت وقــربــنـا من
ـا وصـلـنـا مـصر بـعض وأول 

طــــلــــبـت ايــــدهــــا لــــلــــجـــواز).
وأضاف: (إسراء طـيبة وبـريئة
كـاألطـفـال والـلي مـش عـاجـبـها
تـــقــولـه بــشـــكل مــبـــاشــر وهي
جـــــدعـــــة مع اجلـــــمـــــيع). جنم
مـسـرح مـصـر قـال: (إنه سـافـر
السـتـكـمـال مـسـلـسل في الال ال
النـد). وبــعـد عـودته إلى مـصـر
ــدة 3 أيــام قــامــوا في إجــازة 
بــكــتب الــكـتــاب بــعــدمــا قـامت
إســــراء بـــاســـتــــكـــمــــال كـــافـــة
ـتــعـلــقـة بــهـذا الــتـجــهـيــزات ا

اليوم.
وعندها سألتـها الفنانة إسعاد
يـونس قائـلـة: (انت بتـحـبيه?).

بذراعـيه. أعتقـد أنه كان خـائفا
مـن أن يــــــســــــدد صـالح عــــــلى

رمى). ا

واســتــــــطــرد مــازحــا: (صالح
ـــــا قــــد ذهب إلـى مــــدرســــة ر

دراما لم أذهب إليها أبدا).
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لـتـرد عــلـيـهـا بـطــريـقـة عـفـويـة
فتـفاعل وت في أمه)  قائـلـة: (
اجلـــمـــهـــور بـــشـــكل واسع مع

طريقتها في الردّ.
من ناحـية أخرى انـضم حمدي
ـــــيـــــرغـــــني فـي مــــســـــلـــــسل ا
(فالنتـينـو) يشـارك في بطـولته
الــــفــــنــــان عــــادل إمـــام و دالل
عبدالعزيـز وداليا البحيري و
وفاء صـادق وطارق اإلبـياري
ـفتى ومحـمد كيالني وهدى ا
ورانيـا محـمود يـاس وإلـهام
عـبــدالـبــديع وسـلــيـمــان عـيـد
وبــدريـة طــلـبــة وأحــمـد فــريـد

. وعدد آخر من الفنان
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ـــكن أن يـــؤثـــر عــلى الـــبـــرغــر 
الهرمونات التناسلية.

وأشارت دراسة نُشرت في مجلة
(الغـدد الـصـمّاء) إلى أن الـنـساء
الالتي تـــــعــــانــــ مـن ارتــــفــــاع
الكـولسـترول جتـدن صعـوبة في
احلــمـل بــشــكـل ســريع وأنه إذا
شـكلة قد كان لدى الـزوج نفس ا
يـحـتـاج األمـر إلى تـدخل عالجي
لـلـمـسـاعـدة علـى حدوث احلـمل.
ـرأة مـشاكل كذلـك إذا كان لـدى ا
في الـقـلب حتـتاج لـرعـايـة طـبـية

أثناء التخطيط للحمل.
األدويـــة. مـــضـــادات االكـــتـــئــاب
ـزاج تؤدي إلى إفراز ومثبـتات ا
واد كيميائية تؤثر على اجلسم 

التبويض.
الضـوء االصـطنـاعي. مـثل ضوء
الـهـاتف وشـاشات الـكـومـبـيـوتر
واألجــهـــزة الــلــوحــيــة. بــحــسب
دراسة نشرتها مجلة (اخلصوبة
والعقم) يسبب الـتعرض للضوء
االصطنـاعي أثناء الـليل أضراراً

للقدرة على احلمل.
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ـتعـاقبة فـي العراق ضـمّت مراراً انـية ا الـدورات البـر
مـسـتــويـات هـابـطـة من الـنــواب  وانـتـقل الـهـبـوط الى
وزراء ووكالئــهم كــانــوا عــبـئــاً عــلى هــيــكـلــيــة الــدولـة

العراقية  وربّما ما زال بعضهم.
هـــذا احلـــال شـــجّع أيّ شـــخـص عــلـى اســـتـــســـهــال
الـتـرشـيح لـنـيل أي مـنـصب في الـعـراق  من دون أن
ـؤهالته العـلمـية والثـقافـية  بل إنّ بـعضهم لم يـفكر 

شهود باختاللها.  ؤهالته العقلية ا يعر االهتمام 
سألة ال تـخص الشهادات فحـسب  فكم من حملة وا
الـدكتـوراه ال يـصـلـحـون أكثـر من اعـطـاء مـحـاضرات
جـامعـيـة وربّمـا ال يـصـلحـون حـتى لـلبـحث الـعـلمي 
لـكن كـبنـد من بـنود قـياس االمـكانـات تـدخل الشـهادة

العلمية أيضاً .
ـناصب مـا الذي يـجـعل اجلمـيع يتـسـابقـون الى نيل ا
ا من دون أن يـفكـروا إن كـان يـسـتـطـيع أن يـشـغـله 

صلحة الوطنية أو عدم ذلك .? تليه عليه ا
ـصـالح االمـتــيـازات تــقف في مـقــدمـة الـدوافع  مـع ا
متدة بـواسطة نفوذ داخلي وآخر خارجي  احلزبية ا
ـرشح انـه سـيـكـون في مـأمن من فـضالً عن شـعـور ا
احملـاسبـة  السـيمـا اذا ارضى مراكـز الـنفـوذ االعلى

منه .
يتـحـدثـون عن الـفـسـاد  وجـمـيع الـوزارات غـارقة في
الـفسـاد بـأشـكال مـخـتـلفـة  عـلنـيـة ومـبطـنـة  والتزال
حـصـيـلـة محـاربـة الـفـاسـدين ضـئيـلـة لـلـغـايـة وال تمتّ
بصـلة للرؤوس الـكبيـرة وتدور في أطر مـوظف وليس
عـاقـبـة احـزاب رعت الفـاسـدين ودعـمـتـهم وال تزال .
ـعـضـلـة الـفـسـاد في الـعـراق مـطـلـقـاً في لـذلك ال حل 
ـستـقـبـلي بـعد ـتـاح  أمّـا الـكالم ا االفق الـسيـاسي ا
جــيل أو جـيــلــ فـإنّه ذلك لـه كالم آخـر  لــيس مــكـانه

هنا. 
ـنـصب دائـمـاً صـارت الـنــظـرة الـشـعـبـيـة ألي مـرشح 
مـعـ  تــقف عـنـد سـؤال ال تـسـتــعـصي اجـابـته عـلى
ـرشح سيـكون لـلمـنصب الـوظيفي الـناس  وهي انّ ا

أم لفساد جديد من الصعب ضبطه وكشفه ?
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

ــارســة ــكن بــاي حــال جتــنب حــدوث اصــابــة اثــنــاء  ال
الـتـمـارين الـريـاضــيـة  وقـد تـكـون تـلـك االصـابـات حـقـيـقـة
ــآ مـوضــعـيــا يــزول مع الـوقت او شــديـدة بـحــيث تـســبب ا

كن جتاهلها . ال
عـلى ان ثـمـة اجـمـاعـاً في ان اخلـطـر اليـكمـن بـألم االصـابة
بحـد ذاتـها  بـل مايـلم بـالـرياضي في اعـقـابـها .. وفي ظل
غيـاب أيـة دراسات احـصائـيـة حوله مـضـاعفـات وتـعقـيدات
كن الـقـول ان ابرزهـا سـيتـلـخص فيـما مابـعـد االصابـة  

يلي : 
اوال- زيــادة الـوزن : عــمل بـعـض الـبـاحــثـ عــلى مــقـيـاس
مؤشـر كتلـة اجلسم عنـد بعض الريـاضي الـذين اعتزلوا :
امـا بـاختـيـارهم  او الن االصـابة اجـبـرتهم عـلى ذلك وبـعد
ثالثـة اشـهــر عـلى بـدايــة الـبـحث   ســجل مـؤشـر الــكـتـلـة
ـقدار 3 نـقـاط لدى الـفـئة الـثـانيـة من الـرياضـي ارتـفاعـا 
الـذين اعـتـزلـوا بـسـبب االصـابـة  اي بـزيـادة مـلـحـوظـة عن

الفئة االولى 
صعوبة العودة للوضع السابق :

ان تـوقف جـسم االنـسـان عـن احلـركـة بـسـبب االصـابـة قـد
يـدفــعه لـتـعــطـيل بــعض الـســمـات الـتي اكــتـســبـهـا من اداء
الــتــمـريـن  وخالل الـســاعــات االربع والــعـشــرين الالحــقـة

لالصابة 
صاب : فصل ا سسيعتري الضمور العضالت احمليطة با
سواء كانت العضلة ثالثيـة الرؤوس في حالة اصابة الركبة
 او عـضالت ربلـة الـساق في حـال اصابـة الـكاحل ..وبـعد
مضي ثالثة الى اربعة اسابيع  تـتراجع قوة عضلة الساق
قـارنة مع الـعضـلة الـسلـيمة . ئـة با ـقدار 40 بـا صـابة  ا
كوث وال يقتـصر تراجع االداء عـلى العضالت فحـسب  فا
ـفـاصل ويؤثـر على الطـويل اثر االصـابة قـد يـضر بـليـونة ا
حـركتـهـا  فـضال عـلى ان خاليـا استـقـبـال احلس الـعـميق
العصبية (cells Propriceptors) تتوقف عن العمل كليا ..

سكنات :  االفراط باستعمال ا
التـنــفك الـتــقـاريــر الــطـبــيـة تــشـيــر الى مــضـار اســتـعــمـال
ـــضـــادات االلــتـــهــاب غـــيــر ـــســكـــنـــات  او مــايـــعــرف  ا
ـعدة رء لالصـابـة بـقرحـة ا الـستـروئـيديـة  الـتي قـد جتـر ا
ثـابة طقس سكـنات  وتـضر الكـلية. ومع ذلك بـات تنـاول ا

يتبعه الرياضيون بعد انتهاء حصة التدريب .
رء ـسكـنات ا وبـعيـدا عن هذه التـاثيـرات اجلانـبية  تـمنح ا
احـساسـا زائفـا باالمـان  فااللم هـو طريـقة اجلـسم للـتنـبيه
رء هـذا الـتحـذير. عن وجـود حـالة مـا  فـاذا سكن  فـقـد ا
ومن نــاحـــيــة اخـــرى  تــظـــهــر الـــدراســات ان اســـتــخــدام
ـســكـنــات لـلــتـخـفــيف من الم الــعـضالت قــد يـؤخــر فـتـرة ا

التعافي . 
االثـار الــنـفـســيـة : تــشـيـر كــثـيــر من االبـحــاث الى ارتـفـاع
مـسـتــويـات االصـابـة بــاالكـتـئــاب والـشـدة بـ الــريـاضـيـ
احملــتـرفــ الـذين اوقــفــتـهم االصــابـة من
ـقــارنـة مع من مــتـابـعــة ريـاضــتـهم  بــا

ارسون الرياضة كهواية .
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تـمـكن (بيـتـا) من تـألـيف كـتاب
لـيـصـبـح أول كـتـاب من تـألـيف
الـــذكـــاء االصــطـــنـــاعي  وهــو
عـــــبــــــارة عن آلــــــة ذات ذكـــــاء
اصــطــنــاعي  تــطــويـرهــا في
معـامل اللـسانـيات احلـاسوبـية
الــتــطــبــيــقـــيــة بــجــامــعــة غــوته
ـانـيـة بـالـتـعـاون مع قـاعـدة األ
الـبــيـانـات الـضــخـمـة اخلـاصـة
ؤسـسة (شـبريـنغـر نيـتشر).
حــيـث طــور فــريق الـــبــحث من
جــــامـــعــــة (غــــوته) بــــرئــــاســـة
كـــريـــســــتـــيـــان تـــشـــاركـــوس
مــجــمــوعــة من اخلــوارزمــيــات
ذات الــــقـــــدرة عــــلـى حتــــلـــــيل
وتـصنـــــيف األبـحـاث العـلـمـية
في هـــذا اجملـــال الــتـي يــصل
عــــددهــــا إلى 53 ألف بــــحث
بـــــــحــــــسـب مــــــانـــــــقل مـــــــوقع

.(theverge)
ـــعـــاجلـــة ضـــمــــــــــنت تــــلك ا
اخـتـيـار الـكـلـمـات واجلـمل من
الـــبـــحـث الـــعـــلـــمـي بـــحـــسب
أهــمــيـــتــهــا ألدوات الــتـــحــلــيل
اخلـاصــــة بـالـكـاتب (بـيـتـا) ثم
بــعـد ذلك إعــادة تـركــيـبــهـا في
صــورة صـــحـــيـــحــة نـــحـــويــا
لـتـصــبح مـفـهـومـة وذات داللـة.
لــيــقـــــــــوم (بــيــتــا) بـــتــجــمــيع
وتـرتـيـــــــب كل تـلك الـبـيـانـات
في صــــــورة كــــــتـــــاب كــــــامل
قـدمـة الـتي كتـبـها بـإستـثـنـاء ا
الـفريق الـبـحـثي لتـوضـيح آلـية
عــــــمل هــــــذه اخلــــــوارزمــــــيـــــة

اجلديدة.
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ـصــريـة كـشــفت الـفــنـانــة ا
سـمــيـة اخلـشـاب عن أكـثـر
الصـفات الـتي تعـجبـها في
الــــــرجـل وكــــــذلـك عالقــــــة
أغــــنـــــيـــــتــــهـــــا األخـــــيــــرة
(بـتـسـتـقـوى) وحـيـاتـها مع
ـصـري طـلــيـقــهـا الــفـنــان ا

أحمد سعد.
وقالت  اخلـشاب  في خالل
لقائهـا في برنامج  (قول يا
كـبيـر) مع اإلعالمي صـبري
ـــذاع عـــبـــر إذاعــة زكي وا
(إنـــرجـي): (أكـــتـــر حـــاجـــة
بتـعجـبني في الـراجل عقله
وإنه يــكـون بـيـعـرف ربـنـا..
وأنـا صـبـورة ومـتـسـامـحـة
ـرحـلة ا بـوصل  جـدًا لـكن 
مـــعــــيــــنـــة يــــبــــقى خالص

وضوع انتهى). ا
وحتدثت عن دخولها مجال
الغـناء قـائلة: (الـغنـا اتظلم
معـايا بـسبب تـركيـزي على
الـتــمـثـيل.. لـكن بـدأت أركـز
مع الـغــنـا خــصـوصًــا بـعـد
ردود الـفــعل اإليــجــابــيـة لـ
قـلــبي يـا نـاس الـلي عـمـلت
بـعــدهـا بـتــسـتــقـوى وبـقت

تريند في أيام قليلة).
وأضـــــــافـت: (أغـــــــنــــــــيـــــــة
بــتـسـتـقـوى مـلـهـاش عالقـة
بـــحــيـــاتي الـــشــخـــصــيــة..
وتـوقـيت نزول األغـنـيـة هو
الـلي خـلى الـنـاس تـربـطـها

بحياتي).
وكــانت ســمــيــة اخلــشــاب
انفصلت مـؤخرًا عن الفنان
أحـمد سـعـد بـعد زواج دام
عــــامـــ فـــقط واتــــهـــمـــته
بعدها بالغيرة من جناحها
وأنـهـا منـذ زواجـهـا منه لم

تقدم أي عمل فني.
من جــــانب آخــــر تـــشـــارك
سميـة اخلشاب في بـطولة
مسـلسل (بـنت قبـائل) وهو
من بـــــــطـــــــولــــــة عـــــــمــــــرو
عـــبـــداجلـــلــــيل مـــحـــمـــود
ـغـنـي بـاسم سـمـرة عــبـدا
أنــوشــكــا ســهـر الــصــايغ
نــبـيل احلـلــفـاوي مـحـمـود
الـــــــــــبـــــــــــزاوي أشـــــــــــرف
عـبـدالــغـفـور بــهـاء ثـروت
رانــدا الـبــحـيــري وهـو من
تــــــألــــــيف شــــــاذلـي فـــــرح
وإخــراج حـــســـني صـــالح
ـــســـلــسل كــمـــا يـــنــتـــمي ا
لـــــنـــــوعـــــــــيـــــة الـــــدرامـــــا

الصعيدية.
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ـمـثل البـريـطاني فـيني سـخر ا
جونز من العب ليـفربول محمد
صالح مــلـمـحــا إلى إن الـنـجم
ـصـري (يـجيـد الـتمـثـيل أكـثر ا

منه).
وكان فـيني الـفنـان الذي سبق
ــارســة كـرة الــقـدم له أيــضـا 
بــشــكل احـــتــرافي في الــدوري
ـــمــتــاز مع عــدة اإلنـــكــلــيــزي ا
أنـديـة أهـمـهـا تـشـلـسي ولـيـدز
يــونــايــتـــد يــشــيـــر إلى ركــلــة
اجلــزاء الـــتي حــصل عـــلــيــهــا
صـالح خالل لـــــقـــــاء كـــــارديف
سـيتـي األخيـر األحـد. وأعادت
الـركــلـة من جــديـد جــدل ادعـاء
صالح الـسـقـوط داخل مـنـطـقـة
اجلــزاء لـلـحـصــول عـلى خـطـأ
رغم أن اإلعادة التلفزيونية من
أكــــثـــر مـن زاويـــة أثـــبــــتت أنه
تـعــرض لـعــرقــلـة واضــحـة من

سـ موريـسـون قائـد كارديف.
ورغم قـنـاعـة جـونـز بأن صالح
يــســتــحق ركــلــة اجلــزاء الــتي
ـهم على أكـدت فـوز ليـفـربـول ا
مـضيـفه بهـدفـ نظـيفـ فإنه
أراد على مـا يبـدو إطالق نكـتة
بــحق هــداف مــتـصــدر الـدوري

متاز. اإلجنليزي ا
ـــمــــثل صــــاحب الـ54 وقــــال ا
عـــــامـــــا في تـــــصـــــريـــــحـــــات
تلـفزيـونيـة: (كم استـغرق الدب
(فـي إشــــــــــارة إلـى جـــــــــســـــــــد
مـوريـسـون الـضـخم) يـحـتـضن
صالح? الرجل (مدافع كارديف)
وضع ذراعــــــيـه حــــــول صالح
واألخــــيـــر رمـى نــــفــــسه عــــلى

األرض في النهاية).
وأضــاف: (بـالـنـســبـة لي إنـهـا
ركــلـــة جــزاء واضـــحــة. صالح
ألــقى نـفــسه عــلى األرض. لـكن
مــــهال العب كــــارديف أحــــاطه
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تتضـمن مجـموعة الـعوامل التي
تــقــلل فــرص حــدوث اإلخــصــاب
بـعض األمـور الـتي قـد ال تـخـطـر
على الـبال مثل ارتـفاع مـستوى
. كما الكولـستـرول لدى الزوجـ
ط الـتـغـذيـة الـذي يـتـضـمّن أن 
الــكــثــيــر من األكالت الــســريــعـة
واجلـاهــزة قـد يـكـون عــائـقـاً هـو
اآلخر. ومن ناحية أخرى تساعد
بــــعض اإلجـــراءات عــــلى زيـــادة
فـرص احلـمل مـثل: الـتـخسـيس
وتنـويع األطـعـمة واالبـتـعاد عن
التـبغ والكـحول واجلـماع خالل
أيـام اخلصـوبـة وإعـطـاء فـرصة
كافـية بـعد اإلجـهاض قـبل تكرار

احملاولة.
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الــلـثــة. قـالـت دراسـة نُــشـرت في
مـجلـة (الـلثـة) إن الـنـساء الالتي
تــــعــــانـــــ من نــــزيـف الــــلــــثــــة
والــتـهــابـهــا لـديــهن مــشـاكل في
حــدوث اإلخـــصــاب ألن تــدهــور
صحـة الفم يـؤثر عـلى التـغيرات


