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شبح احلصار 

رويدا ابراهيم

 ممثلة أمريكية تثير الغضب بتصريح
حول مقتل أسطورة كرة السلة

زمان جديد

قبل سنوات عاش العراق ،واهله اسوأ كارثة بشرية، وانسانية مرت ،بتاريخ 
الشعوب اطلقوا عليه الحصار.

الحروب  افالم  في  كماعهدناه  االسوار  او  القالع  على  حصارا  يكن  لم 
الغابرة ،،،بل تعلمت القوى العظمى اساليب جديدة للعقاب الجماعي، حيث 

ذهب االخضر مع الهش في سنوات عجاف طالت العوائل ،و
اصبحت  الشعب  ابناء  ،من  واملعدمني  الفقراء  يالحق  الجوع  شبح  كان 

االسواق خالية من السلع االستهالكية اليومية...
تلوح  ياترى ماهو الحل الزماتنا االقتصادية والسياسية ؟وهاهي امريكا 
بقسوتها املعهودة وتهدد الشعوب املغلوبة على امرها بقطع الغذاء، والدواء 
نافذة  وحكومات  مصيرها  اختيار  حرية  التمتلك  التي  الشعوب  تلك   ،
الوقتية  املكتسبات  بعض  اجل  ،،من  االخرين  ارضاء  تحاول  الصالحية 

والتي تزول بزوال الدافع ...
هاهو العراق يعيد تاريخه، من جديد ...ليدخل في عهد من املتاهة الزمانية 
واملكانية،،، ودون تحكيم املنطق ،،ومراعاة الظرف الحالي للشعب العراقي 
الذي لم يزل يأن من ويالت الحروب والكوارث االنسانية،،، ومازالت مدن 

العراق املحررة لم تدفن قتالها الذين قضوا نحبهم تحت االنقاض ...
فاملوصل مازالت جسورها وطرقاتها وبيوت سكانها شاهدو عيان على 
ماحدث،، فالناظر مجرد ان يعبر دجلة الى الجانب االيمن من املدينة يجد 
النكبة حاضرة ،،بكل شخوصها واملوت حاضرا بني تلك االزقة الضيقة 
التي استسلمت للموت بكامل عوائلها دون ان ترف لالنسانية رمشة عني 
،،تلك االنسانية التي تضع مواثيق دولية لحقوق االنسان وتنادي بها في 
املحافل الدولية اتمنى وجود كاميرا مجردة من اية انتماء تسجل املأسي 
والحرب العاملية الثالثة التي تعرضت لها مدننا ،،وهاهي االنسانية الراقية 
التي تلهث لالدعاء بالتضامن والتواصل البشري واالنساني نسيت مدينة 
كاملة تحولت الى ركام بسبب القصف،، والحرب حيث تم محو خارطتها 

من االرض بكل الوجود الثقافي والحضاري والتراثي .....
والقادم مخيف ورهيب لشعب لطاملا كان يحلم بالحرية والعيش بكرامة

والطبقة  املعدمني  ابواب  بطرق  يلوح  املقيت  الحصار  شبح  عاد   ...لقد 
للعيش بشكل مقبول  لها مكانة اجتماعية  الويالت  تبق  لم  التي  الوسطى 

،ليعود الحرمان والجوع يعصف بهم كشتاء بارد اليرحم.....
هل سيجد القادة والساسة العراقيون مخرجا من هذه االزمة دون العودة 
الى املربع االول واملضي الى الغد ووضع تاريخ واهل وارض العراق نصب 
اعينهم ؟؟؟؟ سؤال يحتاج اجابته الى حكمة ودقة 

الن املفصل الزمني عصيب .......   

حزمة أغذية تزيد من احتماالت السكتات القلبية 

واشنطن- الزمان 
ايفان  األمريكية  املمثلة  أثارت 
في  غضب  موجة  وود،  راشيل 
وصفها  بعد  العامة   االوساط 
بـ  براينت  كوبي  الراحل  لالعب 
نشرتها،  تغريدة  في  »املغتصب«، 
موقع  في  حسابها  على  أمس، 
على  تعليقها  إطار  في  تويتر، 
رحيل براينت الذي قتل في حادث 
تحطم الطائرة التي كانت تقله مع 

ابنته. 
ايفان راشيل، عبرت في تغريدتها 
التي  »املأساة«  على  حزنها  عن 
»ما  وقالت:  كوبي.  بعائلة  لحقت 
على  حزينة  أنا  مأساوي،  حدث 
رياضيًا،  بطاًل  كان  كوبي،  عائلة 
هذه  وكل  مغتصبا،  أيضًا  وكان 
وقت  في  توجد  أن  يمكن  الحقائق 
ايفان  تغريدة  كادت  وما  واحد«. 
موقع  على  برأسها  تطل  راشيل، 
ومحبو  رواده  صب  حتى  تويتر، 
غضبهم  جام  الراحل،  الالعب 
الوقت    في  مستنكرين  عليها، 
الالعب  حق  في  قالته  ما  نفسه 
كوبي، ووصفها له بـ »املغتصب«، 
ناحية  إلى  البعض  ليذهب 
راشيل  ايفان  تاريخ  في  التفتيش 
نفسها، والتي كانت قد كشفت قبل 
نحو 4 سنوات، في حوار مع احدى 
لالغتصاب،  تعرضها  عن  املجالت 
لها  »سبب  ذلك  إن  آنذاك  وقالت 
الكثير من األلم الجسدي والنفسي 
تناول  حني  في  سواء«،  حد  على 
ايفان  تغريدة  املوقع  رواد  بعض 
واصفني  التحليل،  من  بالكثير 
اطار  في  يندرج  »ال  قالته  ما  بأن 
املعقول«، مؤكدين في الوقت ذاته، 
أنه »ال يجوز أن يذكر هذا الشيء 
مصاب  حيث  الراهن،  الوقت  في 

العائلة جلل«.
تزخر  التي  ايفان  عن  ويعرف 
األفالم  بعشرات  قائمتها 
وعلى  الناجحة  واملسلسالت 
مارس«  »منتصف  فيلم  رأسها 
)The Ides of March(، بأنها »عصبية 
خاضت  أنها  يعرف  كما  املزاج«، 
ولكنهما  مرتني،  الزواج  تجربة 

انتهتا باالنفصال.

لندن -الزمان 
ارتفاع  على  عدة  عوامل   تجتمع 
بالسكتات  اإلصابة  احتمالية 
عن  خارج  هو  ما  منها  الدماغية، 
والعامل  والجنس  كالعمر  السيطرة 
الوراثي. ومنها ما نستطيع التدخل 
به بصورة إيجابية كالتغذية السليمة 
نستطيع  الصحي.  الحياة  ونمط 
وسليم  متوازن  غذائي  نظام  باتباع 
التي  العوامل  بعض  على  السيطرة 
بالسكتات  اإلصابة  خطر  من  تزيد 

الدماغية ومنها:
ارتفاع ضغط الدم

في  دورًا  املتوازنة  التغذية  تلعب 
الدم  ضغط  ارتفاع  على  السيطرة 
املعدل  ضمن  عليه  واملحافظة 
الطبيعي، وذلك بالتقليل من استهالك 
امللح إلى 1500 ملغم يوميًا )ما يعادل 
األطعمة  وتجنب  صغيرة(.  ملعقة   ½
كالنقانق  بامللح  والعالية  املصنعة 
واملرتديال واملعلبات العالية باألمالح 

كاملخلالت.
يؤثر  الدم  في  السكر  معدل  ارتفاع 
األوعية  على  الوقت  مع  سلبيًا 
عرضة  الجسم  وجعل  الدموية 

وتتم  الدماغية،  بالجلطات  لإلصابة 
طبيعية  سكر  نسب  على  املحافظة 
في الدم باالنتظام باألدوية املوصوفة 
النشاط  وممارسة  الطبيب  قبل  من 
غني  غذائي  نظام  واعتماد  البدني 
باأللياف الغذائية كالخضار والفواكه 
والحبوب الكاملة وتجنب املشروبات 
العالية بالسكر واألطعمة ذات املصدر 
واملتحولة  املشبعة  بالدهون  العالي 
وصلصات  والشيبس  كالزبدة 

الكريمة.
الدم  ضغط  بارتفاع  السمنة  ترتبط 
لإلصابة  عرضة  الشخص  وتجعل 
اإلصابة  فرص  وتزيد  بالسكري 
على  فاحرص  الدماغية.  بالسكتات 
)الوزن  الجسم  كتلة  مؤشر  يكون  أن 
من  أقل  مربع(  الطول     / بالكغم 
في  االعتدال  طريق  عن  وذلك   .25
ال  الغذائية وجعلها  الوجبات  تناول 
للسعرات  اليومي  املخصص  تتعدى 
للشخص  املسموحة  الحرارية 
واالبتعاد عن تناول األطعمة الدهنية 
الغنية بالسعرات الحرارية وممارسة 
من  كنت  إذا  بانتظام.  الرياضة 
دور  فله  فورًا.  عنه  فاقلع  املدخنني 

وزيادة  الدماغ  تروية  قلة  في  كبير 
فرص تكون الجلطات الدماغية.

½اخلمول وقلة ممارسة النشاط البدني
الوزن  نزول  على  تساعد  الرياضة 
وخفض ضغط الدم املرتفع، وتساعد 
اإلصابة  احتمالية  تقليل  في 
فممارسة  الدماغية.  بالسكتات 
كاملشي  يوميًا  دقيقة   30 الرياضة 
الدورة  تنشيط  على  يساعد  مثاًل، 

الدموية.
مهم  دور  املتوازنة  للتغذية  وكما 
الدماغية،  السكتات  من  للوقاية 
اإلصابة  بعد  ملا  أيضًا  مهم  فدورها 
املريض  أن  وخاصة  املرض،  بهذا 
يكون عرضة لإلصابة بسوء التغذية 
بسبب عدم تناوله للعناصر الغذائية 
أسباب  لعدة  وذلك  الضرورية 
وضعف  البلع  صعوبة  أهمها  من 
الصحي  فالغذاء  للطعام.  الشهية 
والفواكه  كالخضار  باأللياف  الغني 
الدسم  قليلة  الحليب  ومنتجات 
كاألسماك  الدسم  قليلة  واللحوم 
املفيدة  الدهنية  باألحماض  الغنية 
على  الحصول  على  املريض  يساعد 

العناصر الغذائية الضرورية.

برلني -الزمان 
إنه  األملانية  القلب  مؤسسة  قالت 
املهمة  النقاط  بعض  اتباع  ينبغي 
الدم للحصول على  عند قياس ضغط 

قياسات صحيحة.
ينبغي  أنه  املؤسسة  وأوضحت 
الشعور  مع  دقائق   5 ملدة  الجلوس 
إجراء  قبل  واالسترخاء  بالهدوء 
يتسبب  النفسي  التوتر  ألن  القياس 
في ارتفاع قيم الضغط. وينبغي إجراء 
بفاصل  مرتني  بمعدل  القياس  عملية 
زمني يتراوح بني 30 و60 ثانية، علما 
ما  غالبًا  والتي  األدنى،  القيمة  بأن 
تكون قيمة القياس الثاني، هي األكثر 

دقة. وعند إجراء القياس في الصباح، 
وجبة  تناول  قبل  بذلك  القيام  يراعى 
أو  الشاي  احتساء  وقبل  اإلفطار 
القيمة  أن  بالذكر  جدير  القهوة. 
 80/120 هي  الدم  لضغط  املثالية 
ملم زئبق. فيما قالت الرابطة األملانية 
ألطباء األنف واألذن والحنجرة إن آالم 
الحلق ال ترجع إلى اإلصابة بنزلة برد 
إذا كانت غير مصحوبة  فقط، خاصة 
البرد  لنزلة  املميزة  باألعراض 
والعطس  األنف  سيالن  في  واملتمثلة 
آالم  أن  الرابطة  وأوضحت  والسعال. 
اإلصابة  إلى  حينئذ  تشير  قد  الحلق 
اللوزتني  التهاب  أو  البلعوم  بالتهاب 

واألحبال  الحنجرة  التهاب  أو 
الصوتية أو الحمى الغدية أو خّراج. 
كما قد تنذر آالم الحلق باإلصابة بورم 
في الرقبة أو الغدة الدرقية، خاصة إذا 
كانت مصحوبة بأعراض مثل صعوبة 
وبشكل  الدموي.  والسعال  التنفس 
عام، يجب استشارة الطبيب إذا كانت 
أو  الفم  الحلق شديدة تمنع فتح  آالم 
مثل  بأعراض  مصحوبة  كانت  إذا 
وتغير  الصوت  وبّحة  الجلدي  الطفح 
اللمفاوية،  العقد  وتورم  اللسان  لون 
وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن 
الوقت  في  وعالجها  اآلالم  وراء 

املناسب.

كيف يجب أن يقاس ضغط الدم؟

القاهرة - مصطفى عامرة 
املحكمة  بتطبيق حكم  القاهرة  بدأت جامعة 
بالنسبة  النقاب  بحظر  العليا  االدارية 

ألعضاء هيئةالتدريس  .
انه  القاهرة  بجامعة  وكشف مصدر مسئول 
يبلغ  والتي  املنتقبات  املدرسات  ابالغ  تم 
الحكم  تنفيذ  بضرورة  منتقبة   20 عددهم 
وان الجامعة لن تتردد فى اتخاذ االجراءات 
تنفيذ  رفض  حالة  فى  ضدهم  القانونية 
انه تم منح اجازة  الحكم.  واضاف املصدر 
للمدرسات املنتقبات التخاذ قرار نهائي، اما 
بااليجاب او بالرفض وان 4 عضوات بهيئة 
النقاب  للحكم وخلعن  التدريس قد استجنب 
ماجد  د/  حلوان  جامعة  رئيس  اكد  ،فيما 
الحكم  تنفيذ  تدرس  الجامعه  ان  الدين  نجم 
بالجامعة رغم انه يخص جامعة القاهرة وان 

االمر متروك ملجلس الجامعة.
جامعة  امني  نصار  جابر   / د  وابدى   
القضية  تبنى  والذي  السابق  القاهرة 
ألّن  العليا  االدارية  املحكمة  بحكم  سعادته 

النقاب ليس فريضة ولكن انعكاس سياسي 
للحركة الوهابية داعيا الى تطبيقه فى كافة 

املؤسسات الحكومية .
نواب  من  عدد  طالب  ذاته  السياق  فى 
البرملان بتطبيق حظر النقاب فى املؤسسات 
الحكومية وطالبة النائبة ايناس عبد الحكيم 
وزيرة الصحة ووزير التربية والتعليم بحظر 
تتخفى  النقاب  ألّن  الوزارتني  فى  النقاب 
وراءه العديد من املنتقبات الرتكاب الجرائم.

شرسا  هجوما  السلفيون  شن  املقابل  في   
فى  نجاحة  بعد  القاهرة  جامعة  رئيس  على 

اصدار قرار بحظر النقاب.
 وعلق سامح عبد الحميد الداعية السلفيفى 
تصريحات خاصة ان النقاب حرية شخصية 
وهذا ال يؤثر على العملية التعليمية وله فى 
من  اجيال  هناك  وان  صحيحة  ادلة  الشرع 
يؤثر  ان  الجامعة تخرجن دون  فى  املنقبات 
الفؤاد  على  فضال  دراستهم  على  النقاب 
الصحية للنقاب اله يقي من امراض الجهاز 

التنفسي

ضجة في مصر بعد قرار 
احملكمة العليا بحظر النقاب

طوكيو 2020: الكشف 
عن مجمع خشبي على 
مدخل القرية األوملبية

نقص اليود يقلل فرص 
حمل النساء 

أوملبياد  منظمو  كشف   - ب(  ف  طوكيو-)أ 
بالزا«  »فيالج  عن  االربعاء   2020 طوكيو 
من  كبير  خشبي  مجّمع  وهو  بالزا(،  )قرية 
الطراز الياباني التقليدي عند مدخل القرية 
للرفاهية  مكان  بمثابة  سيكون  االوملبية، 

والخدمات للرياضيني.
واملبني  االرتفاع  املنخفض  املجمع  أن  رغم 
من  بجمالية  يتميز  ال  واحد  مستوى  على 
آالف   5 مساحة  على  يمتد  انه  اال  الخارج، 
و300 مترا مربعا ويضم العديد من الغرف 

واملعارض شبه الخارجية.
كلفته  بلغت  الذي  بالزا«  »فيالج  سيكون 
 20 يقارب  )ما  ياباني  ين  ملياري   2½4
مليون يورو( متاحا امام الرياضيني، الفرق 
عدة  كما وسيحتضن خدمات  والصحافيني. 
صالون  طبي،  مركز  )مصارف،  للرياضيني 
املتجر  سياحة،  مكتب  الشعر،  لتصفيف 
اضافة  الخ...(،  االوملبية،  لاللعاب  الرسمي 
واملؤتمرات  لإلعالم  مخصصة  ملساحات 

الصحافية واملقاهي.

نيويورك- الزمان
النساء  أن  حديثة  أمريكية  دراسة  كشفت 
الالتي يعانني من نقص اليود ربما تتراجع 
بنساء  مقارنة  النصف  إلى  حملهن  فرص 
يتمتعن بمستويات صحية من هذا العنصر.

يرغنب  امرأة   500 من  أكثر  الباحثون  وتتبع 
في اإلنجاب خالل فترة خمس سنوات تقريبًا 
ووجدوا أن النساء الالتي يعانني من نقص 
فرص  تتراجع  اليود  في  حاد  أو  متوسط 
أفادت  حسبما  املئة،  في   46 بنسبة  حملهن 

وكالة »رويترز«.
فريق  قاد  الذي  ميلز  جيمس  الدكتور  وقال 
لصحة  الوطني  املعهد  من  وهو  الدراسة 
الطفل والتنمية البشرية في والية ماريالند 
اليود  نقص  شيوع  من  »فوجئنا  األمريكية 
اإلنجاب  فرص  يقلل  أنه  ومن  النساء(  )لدى 

بنحو 50 في املئة في كل دورة طمث«.
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