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إلى "الفارق المثالي" للعمر بين 
الزوجين

عن ظهور شخصّية وهمية جديدة ضمن صحراء البورنوغرافيا العربّية

الناجون من السرطان.. 
تفاصيل "معاناة ما 

بعد الشفاء"

أسباب لتأخر الحمل لدى المرأة

األخير لهواتف آيفون يعّطل 
االتصال باإلنترنت

القابلة للطي القادمة في 
2019

يق��ال اإن العم��ر هو جم��رد رقم، عندم��ا يتعلق الأم��ر بالرومان�سي��ة وعواطف الهوى 
واحل��ب، بي��د اأن ف��ارق ال�سن ب��ني الزوجني ميك��ن اأن يوؤثر ب�سكل كبري عل��ى ا�ستمرار 

احلياة بني "�رشيكي العمر" بح�سب دار�سة اأمريكية.
فق��د اأ�سارت درا�سة اأجرتها جامعة "اإميوري" يف مدين��ة اأتالتنا بولية جورجيا، اأن 
الأزواج الذي��ن يكون فارق العمر بينهم 5 �سنوات، تكون ن�سبة حدوث الطالق بينهما 

3 اآلف رجل وامراأة. 18 يف املئة، و�سارك يف هذه الدرا�سة 
وبح�س��ب الدرا�س��ة، ترتف��ع ن�سبة الط��الق اإىل 39 يف املئة، اإذا كان ف��ارق ال�سن بني 
الزوجني ي�سل اإىل 10 �سنوات، اأما اإذا و�سلت الفجوة اإىل 20 عاما فن�سبة الطالق قد 
ت�سل اإىل 95 يف املئة. وبالتايل تو�سلت الدرا�سة اأن الفارق املثايل بني الزوجني ل 
يجب اأن يزيد عن عام واحد، ل�سمان ا�ستمرار العالقة الزوجية اإىل نهاية العمر، وهو 

اأمر يعجز كثريون عن حتقيقه.

يط��ور اأطب��اء وعلم��اء اإر�س��ادات عالجية للناج��ني من مر�ض 
ال�رشط��ان م��ع تزاي��د عدد م��ن يعي�س��ون لعقود بع��د ت�سخي�ض 
الإ�ساب��ة، لكن تقريرا اأمريكي��ا ي�سري اإىل اأن هناك حاجة ملزيد 
من العمل لتح�س��ني جودة الرعاية الطبية للناجني من املر�ض 
القات��ل. وم��ر اأكرث من عق��د منذ اأ�س��درت الأكادميي��ة الوطنية 
للط��ب يف الولي��ات املتح��دة تقريرها املحوري ع��ن الناجني 
م��ن ال�رشطان، الذي حفز اأو�ساط املهتمني برعاية املر�سى يف 
2006. ودعا التقرير اإىل تغيري طريقة التفكري يف الأمر بدل من 
الرتكيز فح�سب على عالج الأورام، اإذ حث على تقليل امل�سكالت 
ال�سحي��ة الت��ي ت�ستمر ط��وال العم��ر ب�سب��ب الأورام اخلبيثة اأو 
اجلراحة اأو العالج والإ�سعاع. وقال الباحثون يف تقرير ن�رشته 
دوري��ة املعهد الوطني لل�رشطان اإن الكثري من التو�سيات التي 
وردت يف تقري��ر ع��ام 2006 مل تنف��ذ بالكام��ل، رغ��م حتقيق 
تق��دم. وقال الدكتور رون كالين كبري باحثي التقرير، وهو من 
مركز تطوي��ر برناجمي "ميديكري" و"ميديكي��د" يف بالتيمور: 
"م��ن ب��ني الإجن��ازات العظيم��ة اإدراك التحدي��ات املتوا�سلة 
الت��ي يواجهه��ا الناجون من ال�رشطان بع��د العالج، مثل ت�سمم 
اأع�س��اء باجل�سم اأو ال�سيخوخة املبكرة ب�سبب العالج الكيماوي 
والآث��ار املرتتبة على العمليات اجلراحي��ة، وال�سغوط النف�سية 
الت��ي تتمثل يف عدم معرفة اإن كان ال�رشطان �سيعود، والأعباء 
املادي��ة ب�سبب العالج الذي ي�ستم��ر اأحيانا لفرتات طويلة رمبا 
لأج��ل غ��ري م�سم��ى". واأ�ساف عرب الربي��د الإلك��رتوين: "اإدراك 
وج��ود هذه التحدي��ات يدفع قادة املج��ال اإىل تطوير واختبار 
من��اذج جدي��دة لرعاي��ة الناج��ني والت�س��اوؤل ع��ن ج��ودة تلك 
الرعاي��ة التي يتلقونها". ويقول فري��ق كالين اإن �سدور تقرير 
الأكادميي��ة الوطنية للطب اأدى اإىل حت�سن اخلدمة التي يقدمها 
القائمون عل��ى الرعاي��ة ال�سحية مل�ساعدة املر�س��ى واأ�رشهم 

على ا�ستيعاب اأهمية مرحلة ما بعد العالج. 

ميث��ل تاأخ��ر احلم��ل هاج�س��ا ي��وؤرق الكثري م��ن الأزواج، 
اإل اأن��ه ق��د يكون ناجما ع��ن م�سكلة ب�سيط��ة حتتاج فقط 
لتغي��ري يف من��ط احلي��اة، اأو اإىل ع��الج ب�سي��ط، وقد يكون 
اأي�س��ا نتيج��ة م�سكالت متعلق��ة بجهاز امل��راأة التنا�سلي 
وهرموناته��ا. ون�ستعر���ض فيم��ا يلي، اأ�سب��اب توؤدي اإىل 

تاأخر حمل املراأة:
اضطراب الهرمونات

توؤث��ر الهرمون��ات ب�سكل كب��ري على �سح��ة اأو خلل اأع�س��اء اجل�سم 

الداخلي��ة، وق��د تكون م�س��كالت اخل�سوبة لدى الن�س��اء، ناجمة عن 
ا�سطراب يف الهرمونات.

انسداد قناة فالوب

تعت��رب قناة فال��وب الو�سيط ب��ني املبي�سني امل�س��وؤولن عن اإنتاج 
البوي�س��ات وبني الرحم الذي ي�ستقبل البوي�س��ة بعد التلقيح. ويعد 
ان�سداد جمرى ه��ذه القناة، واحدة من اأكرب م�سكالت اخل�سوبة لدى 
الن�س��اء. وق��د يح��دث هذا الن�س��داد ب�سب��ب التل��وث اأو ب�سبب بع�ض 

اجلراحات الطبية يف الرحم.

مشكلة يف الرحم

تعاين بع�ض ال�سيدات من م�سكالت �سحية متنع احليوان املنوي اأن 
ي�س��ل اإىل الرحم، وبالتايل يكون هناك م�سكل��ة يف خ�سوبة املراأة 

وعدم اكتمال احلمل نف�سه، ح�سب ما ذكر موقع "ويب طب".
تكييس املبيض

ه��ي حالة طبية ت�سمى "متالزمة تكيي���ض املبي�ض"، ويحدث فيها 
خلل هرموين يوؤدي اإىل ارتفاع ن�سبة الهرمونات الذكرية، وبالتايل 

يحدث ا�سطرابات كبرية يف الهرمونات امل�سوؤولة عن احلمل.

ذك��رت تقاري��ر تقنية، اأن التحديث الذي اأطلقته �رشكة "اأب��ل"، الثالثاء، اأدى اإىل م�سكلة 
كبرية يف اأجهزة "اآيفون" عو�سا اأن يقدم حلول.

وبح�سب موقع "م�سابل"، فاإن حتديث iOS 12.1.2 جعل م�ستخدمي اأجهزة اآيفون غري 
قادرين على الت�سال بالإنرتنت عرب باقات البيانات Data Plans يف هواتفهم.

وا�ستك��ى م�ستخدم��ون كثريون من امل�سكل��ة يف موقع "تويرت"، معرب��ني عن قلقهم اإثر 
حتميل التحديث الأخري لأبل.

ويق��ول ع��دد من امل�ستخدمني اإن حتميل نظام الت�سغيل الأح��دث يطلب منهم اأن يعيدوا 
ت�سغيل اجلهاز وحتديث الإعدادات اخلا�سة ب�رشكة الت�سالت.

وبح�س��ب "فورب���ض"، فقد اأطلقت �رشك��ة "اأبل" ه��ذا التحديث ب�س��كل اأ�سا�سي لأجل حل 
م�سكل��ة الت�س��ال يف اأحدث هاتف اآيفون برتكي��ا، لكن يبدو اأن ه��ذا التحديث اأدى اإىل 

نتائج عك�سية.

قبل نهاية عام 2018 اأ�سبح من املوؤكد اأن عمالقة �رشكات الهواتف الذكية 
يف العامل، �سيطرحون مع بداية ال�سنة اجلديدة هواتفهم الذكية القابلة للطي، 
لي�س��كل عام 2019 بداي��ة �سباق جديد بني تلك ال���رشكات يف هذه الفئة من 

الأجهزة الذكية املحمولة.
اأول هذه الهواتف القابلة للطي، ظهر من ا�سم مغمور يف عامل الهواتف الذكية، 
عندم��ا ك�سفت �رشكة "روي��ول" Royole ال�سينية عن اجله��از اجلديد الذي 
يحمل ا�سم "فليك�ض باي"، وهو اأقرب يف حجمه اإىل جهاز لوحي وميكن طوي 
�سا�ست��ه اإىل الداخ��ل اأثناء عمله. وقد اأ�سبح هذا اجله��از متوفرا للبيع بالفعل 
عل��ى موقع ال�رشكة الإلكرتوين ب�سعر يبداأ من 1588 دولرا اأمريكيا، ويعتمد 
على �سا�سة بقيا�ض 8.7 اإن�ض، وعلى معالج "�سناب دراغون 8150"، ونظام 

.Water OS ت�سغيل يدعى

دراسة 
تتوصل

جميع 

الهواتف

التحديث

الجزء االول
وغري  علمّية  غري  دقيقة،  غري  وهمّية،  اإح�سائّية  هناك 
بدايات  يف  �سوريا  يف  امل��راه��ق  ير�سدها  منهجّية، 
واأثناء  النرتنيت  دميوقراطّية  قبل  اجلديدة،  الألفّية 
ف�سل ال�سيف، حينها كان تبادل الأفالم البورنوغرافّية 

على الهاتف املحمول عرب البلوتوث.
اأع��داد  ازدي��اد  يتلّم�ض  اأن  ال�سبقّي،  للُمالحظ  وميكن 
من  اأف���راداً  تت�سّمن  التي  الهاوّية  اجلن�سّية  ال�رشائط 
"�سبه اجلزيرة العربّية"، وكاأن هناك ارتباط بني تدّفق 
املنطقة،  يف  ال�سياحة  ومو�سم  ال�رشائط  هذه  وتبادل 
مو�سم  باأنه  ال�سعبّية  والنميمة  احلكايات  ت�سفه  الذي 
الباحثني  اجلدد  ال�سائحني  و"ا�ستغالل"  والغنى،  الباه 

عن الَفْرِج الوردّي.
هناك  اأن  تعني  ال�سابقة،  والإ�ساعات  اله�سة  املعطيات 
�سورة منطّية ُمرتبطة مبن يدفع مقابل اجلن�ض اأو مقابل 
م�ساهدته، واأن هناك �سوق من ال�سوائل الدفينة بانتظار 
خل�سائ�ض  منه  ال��رب��ح  يريد  م��ن  ُي���رّوج  ال�ستثمار، 
ت�سّكل  حمّددة  جن�سيات  وي�ستهدف  حمّددة،  ج�سمانّية 
اأ�سا�ض هذا ال�سوق الوهمّي، كحالة الإ�ساعة التي لحقت 
قيامها  اأن  ترّبر  احل�سن" والتي  "لونا  ال�سورية  املمثلة 
بت�سوير �رشيط جن�سي، هو البحث عن "زوج" من بالد 

النفط.
املثري لالنتباه هو ظهور �سخ�سّية جديدة �سمن �سحراء 
الوهمّية  التق�سيمات  تتبّنى  العربّية  البورنوغرافيا 
اأنها �سعودّية،  التي تّدعي  العتيبي،  ال�سابقة، وهي دانا 
وتتوجه ب�"الدعوات" ملن ميتلكون الريالت، ويرغبون 
العقالت،  لأ�سحاب  �سة  املخ�سّ و"مكوتها"  بقّدها 

عن  وتبحث  الوهمّي،  ال�سوائل  خ��ّزان  تواجه  وكاأنها 
ا�ستثمار �سمنه، متقّم�سة ج�سدّيًا ورمزيًا - حّد البتذال 
عليها  تدّر  اأن  املفرت�ض  من  التي  النمطّية  ال�سورة   -

الربح.
يالحظ  بداية،  اليوتوب  على  العتيبي  لن�ساط  املتابع 
ا�سم  اختار  ال��ذي  حبيبها  مع  لها  فيديوهات  ح�سور 
كاأّي  وميرحان  يلعبان  هما  هوّيان"،  الدو�رشي  "عيد 
لكن  بخ�سو�سهما،  الهتمام  يثري  �سيء  ول  عا�سقني، 
املا�سي  العام  العتيبي  طرحت  اأن  بعد  ا�ستعل،  اجلدل 
فعله"،  اأريد  ما  "كّل  بعنوان  لها  م�سّور  وفيديو  اأغنية 
كتابة  iTunes، حتى حلظة  من  اأحداً  ي�سرته  الذي مل 
هذه املقالة، وترى فيه العتيبي نف�سها "�رشم�..." تاأخذ 
نقود "ال�سعوديني"، وتتحّدى "هيفا"، كما ترّوج لنف�سها 
"كل �سيء"،  كبديلة عن الزوجة التقليدّية، كونها تفعل 
فالفيديو يو�سل بب�ساطة ر�سالة م�سمونها اأنها جاهزة 

للدعارة.
طرحتها  التي  الثانّية  امل�سّورة  الأغنية  يف  ن�ساهد 
توّظف  اإذ  دلليًا،  تكثيفًا   "viral" بعنوان  العتيبي 
الكلمات العربّية ب�سكل اأو�سع، وتلتفح عّدة مّرات بالعلم 
ال�سعودي، كا�سفة عن ج�سدها املو�سوم ب�سعار اململكة 
وبع�ض الكلمات العربّية، كما تتلوّى على ال�رشير غارقة 
ب�"الريالت"، مرّددة اأن اجلميع ينزع "حجابه" مبجّرد 

مغادرته للمملكة.
ل تقّدم ال�رشائط امل�سّورة �سورًة وا�سحًة عن �سبب قيام 
دانا بها -هناك اأغنيتان جديدتان طرحتا هذا العام-، 
فهل هي تنت�رش للمراأة وحرية قرارها ب�"�رشقة " الرجل 
اأم ترّوج لنف�سها باأنها �سعودّية متحّررة ل  الذي تريد؟ 
اأم فقط تتبنى املتخّيالت  قيد عليها ول على ج�سدها؟ 
الهيب  مو�سيقا  يف  ن�ساهدها  التي  الذكورّية  اجلن�سّية 

هوب؟ 

بغداد - الجورنال

متقاطعة
كلامت

عمودياً أفقياً
o ت�رشيح باحلاجة اإىل 1 �سوت الرعد 

2 عك���ض حل��و o جوهر )ال�س��يء( o ما يعطيه اأقارب 
العرو�ض لها يوم زواجها

3 من طيور الن�سف اجلنوبي للكرة الأر�سية ول يطري 
ولكنه �سباح ماهر

4 ي�سبح ن�سيطا
o �سوت  5 مقدمة راأ�ض احليوان حيث يو�سع الزمام 

الع�سافري
o للنداء o �سوت النحل )معكو�سة(  6 قط 

o كثري ال�سرب. 7 �سوت احلمام )معكو�سة( 
o ن�سف �سبغة. اأنكر الأ�سوات  o يقال عنه  8 هرب 

9 �سن الفيل
o �سوت الذئب 10 �سوت البالبل 

1 �س��وت النعام��ة o لي�ض ل��ه قيمة عند 
الغري

o �سوت املاء 2 ثلثا ورل 
o عك�ض خري 3 �سجاجيد 

4 ح�س��ى كب��رية مل�ساء o �س��وت الفيل 
)معكو�سة(.

5 يجل���ض اجلم��ل على الأر���ض من حالة 
الوقوف

6 �س��ع مق��دارا زائ��دا o مر���ض و�سعف 
)معكو�سة(.

o �سياح الديك. 7 �سوت ال�سفادع 
 o س��وت الظبي� o )8 �سن��ور )معكو�س��ة

ف�ساء
9 للتمن��ي o اللعب املتميز بحركة دائبة 

للطفل ول يخلو من التخريب.
o �سوت اجلمل 10 �سون البط 

الي��وم اأنت متفائل بعملك وج��دك واجتهادك. �ست�سعر اأن 
من حقك الرتقية املنا�سبة و�سوف حتاول اأن تطلبها من 
مدي��رك.. �ستقابل �رشي��ك حياتك الذى كن��ت تبحث عنه 
ط��وال حيات��ك. �ست�سعر من ناحيت��ه بعواطف جيا�سة قد 

جتعله ينجذب اإليك.

ل تك��رتث ملا يقال عن��ك فى غياب��ك، فاجلميع  ينده�ض 
م��ن تط��ورك ال�رشيع فى العم��ل خا�سة بع��د النجاحات 
املتتالي��ة الت��ى حققته��ا ف��ى الف��رتة الأخرية.اأن��ت من 

ال�سخ�سيات التى ل تقع فى احلب �رشيًعا

اأن��ت الأكرث مهني��ة و�سط زمالئ��ك، فلديك �سمري. 
ا�ستم��ر فى ذلك لعلك جت��د ترقية عن قريب ،عليك 
ق�س��اء بع���ض الأوق��ات ف��ى البحث عل��ى �رشيك 
حيات��ك. �ستب��ذل جمهودا كبريا لتج��د من ي�سبهك 

فى �سخ�سيتك.

الوق��ت غري منا�س��ب للحديث عن م�س��اكل �سخ�سية 
وخالف��ات مع الزمالء، ح��اول اأن تكون عمليا اأكرث 
م��ن ذل��ك ول داع لت�سيي��ع وقت��ك فى اأم��ور لهية 

بعيداً عن العمل.

الي��وم هو وق��ت الرتكيز عل��ى مواهبك،فال تقل��ق ب�ساأن 
نقاط ال�سعف��ك ،لأن هذا هو ع�رش انت�سار بالن�سبة لك، 
كن �سارم��ا وحا�سما م��ع ا�سرتاتيجية عمل��ك ولبد اأن 

تكون دقيقا للغاية فى كالمك
 

ح��اول اأن تغري من اأ�سلوب تعاملك م��ع روؤ�سائك ول تتعمد 
فر�ض اآرائك ال�سخ�سية عليهم، فالأمور املهنية حتتاج اإىل 
مرون��ة ف��ى التعامل.غريتك على احلبي��ب ل تقلل من ثقتك 
بنف�س��ك، لكنك بحاجة اإىل التعبري عنها ب�سكل لئق حتى ل 

توؤذى م�ساعر الآخرين دون اأن تق�سد
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           اليوم

تق��دم اإىل العمل اأف�سل م��ا لديك، وهو ما انعك�ض اإيجاًبا 
على عالقت��ك مبديرك فى العمل، م��ن املتوقع اأن يتغري 
من�سبك فى املوؤ�س�سة اأو ال�رشكة التى تعمل بها، وهو ما 

�سيغري �سكل حياتك املهنية بالكامل.

ق��د حتظ��ى الي��وم باإعج��اب مدي��رك بالعم��ل ب�سب��ب 
اجته��ادك الف��رتة املا�سي��ة ف��ى اأداء عمل��ك، فا�ستم��ر 
ف��ى هذا الطري��ق و�سوف حتقق جمي��ع اأهدافك. اأنت فى 

انتظار مفاجاأة كبرية اليوم من �رشيك حياتك

التج��ارب العملي��ة الت��ى تخو�سه��ا �ستزي��د الي��وم ويجب 
ال�ستفادة من ه��ذا وت�سجيع الآخرين لتح�سل على دعمهم 
وق��ت احلاجة.ت�ستطيع اأن ت�سع حداً للما�س��ى وتبداأ حياة 

جديدة فيمكنك الآن امل�سى قدما نحو حياة جديدة.

ل تعتم��د عل��ى جتارب��ك ال�سابق��ة فى جم��ال عملك، 
وعلي��ك اأن تط��وع اأفكارك لتتنا�سب م��ع مكان عملك 
اجلدي��د، وحتت��اج اإىل زي��ادة �رشعة اآدائ��ك فى تنفيذ 

الأفكار.

م��ن املحتمل اأن يح��دث تغيري فى وظيفت��ك كاأن تغري 
مهنت��ك اأو تنتقل من الق�سم الذى تعمل به اإىل ق�سم اآخر 
ف��ى مكتب��ك اأو عمل��ك نف�س��ه. الو�سع اجلدي��د �ستتقبله 
و�ستج��د اأن��ه �سيوف��ر ل��ك فر�س��ة ممي��زة فق��ط حتتاج 

لال�ستفادة الكاملة من هذه الفر�سة.

اأنت ف��ى م�سكالت م�ستمرة م��ع مديريك ب�سبب عدم 
التزام��ك مبواعيدك وع��دم ت�سليم امله��ام املطلوبة 
منك فى مواعيدها، فح��اول الرتكيز اأكرث فى عملك 

حتى ل تخ�رشه.
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