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خــــلــــصـت دراســـة جــــديــــدة عن
احلـيــاة اجلـنـسـيـة لــلـنـسـاء إلى
تـراجع شـعـور الـشـابـات بـالـنـدم
بعد إقـامة عالقة جـنسيـة عابرة
ـــبـــادرة مــــنـــهن أو إذا جــــاءت ا
ـتـعـة وكانت الـتـجـربة حـظ بـا
جـيـدة.وأشـارت دراسـات سـابـقة
أن النساء عمومـا يشعرن بالندم
ـارسـة أكـثــر من الـرجــال بـعــد 
رة واحـدة أو االنخراط اجلنس 
في لـقـاء عابـر وال يـقـيم الـرجال
ـبـادرة وزنـا إذا كـانت الـعالقـة 
منهم ام من النـساء.لكن الدراسة
اجلــديـدة الــتي جــرت في كل من
ــتــحــدة الـــنــرويج والــواليـــات ا

وجــــدت أن مــــســــتــــوى الــــنــــدم
ــارسـة والــشـعــوربــاألسف من 
اجلـنس العـابـر يخـتـلف بـحسب
ـــبــادرة أو من يـــأخــذ صـــاحب ا
اخلطوة األولى.وشملت الدراسة
 700طالب وطالبة جامعية
جمـيـعهم دون  30عامـا بـيـنهم
 547في جامعة النرويج للعلوم
والتكنولوجيا و 216في جامعة
تـــــــكـــــــســـــــاس بـــــــالـــــــواليـــــــات
ـتـحـدة.وأشـارت اإلجـابـات إلى ا
أن الـعــامل الـهـام لـلـتــمـيـيـز بـ
اجلـنـسـ فــيـمـا يـتـعـلق بـالـنـدم
ــارسـة اجلــنس الـعــابـر بــعـد 
بادرة أو من يظهر في صاحب ا
يـــأخــــذ اخلـــطـــوة األولى نـــحـــو
ــرأة الـــطــرف اآلخــر.وال تـــنــدم ا
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كــثـيـرا بــعـد الـعـالقـة اجلـنــسـيـة
الـعــابـرة إذا كـانت هـي صـاحـبـة
ــبـادرة أو مـن أرادت ذلك كــمـا ا
أن الـشـعـور بـاألسف يـقل أيـضـا
تعة وجنح الطرف إذا حظيت با
اآلخـــر في إشـــبــــاع رغـــبـــاتـــهـــا

وجعلها سعيدة.
ويقول البروفيـسور ديفيد باس
من جامـعـة تكـسـاس (إن النـساء
الــــلـــواتـي يـــبـــادرن إلـى إقـــامـــة
الــعالقــة اجلـــنــســيــة يـــتــمــيــزن
بـخـاصـيــتـ عـلى األقل األولى:
الـتـمتـع بحـالـة نـفـسيـة جـنـسـية
صـــحــيـــة أي الــشــعـــور بــاحلــد
األقصى مـن الرضـا والـراحة عن
وضعهن اجلنسي).أما اخلاصية
الثـانيـة فـهي شعـورهن باحلـرية
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مـنذ سـنـوات لـيـست بـالـقريـبـة والـتـعـليم األهـلي تـوأم لـلـتـعـليم
احلـكـومـي لـيـشـمـل مـسـاحـات واســعـة في مـخــتـلف اجملـاالت
تـقدم الـدراسيـة والذي ال يـختـلف عن امثـاله في دول العـالم ا
فــالــتـعــلـيم األهــلي هـو حــالـة مـن حـاالت اســتـكــمـال الــتـعــلـيم
الـرسمي في كل دول العـالم والتي قد تفـوق التعـليم احلكومي
ـتخصـصة ;والعراق الـرسمي وبإشـراف األجهزة احلكـومية ا
كـغـيـره من الـدول يـســيـر بـهـذا االجتـاه عن طـريق االسـتـعـانـة
طـبقة فـي العالـم والتي لـيست ولـيدة ظرف بـتجـارب التـعلـيم ا
ـسـبق في الـعـراق. لـيـصـدر مـجلس حـالي بل لـهـا تـاريـخهـا ا
الـنـواب الـعـراقي قـانـون الـتعـلـيم األهـلي رقم 25 لـسـنـة 2016
والـذي أشــار فـيه إلـى تـولي وزارة الــتـعــلـيم الــعـالي والــبـحث
الـعلمي اصدار تعليـمات لتكييف أوضاع الـكليات واجلامعات
ـعـاهد الـعـلـيـا اجملازة مـن قبل مـجـلس الـوزراء قـبل صدور وا
ستخلص من ادة 57/ ثـانيا منه وا الـقانون آنف الذكر وفق ا
ــذكـورة آنــفـا أن اعــتـراف الـوزارة بــالـكــلـيـات ـادة ا ذلك أن ا
عاهد الـعليا يأتي الحقـا حلصولها على إجازة واجلـامعات وا
تـأسيس;وفق ذلك يكون اعتراف وزارة التعليم العالي والبحث
ـعـلـمـ بـالـقرار 4801/5 في 2016/12/5 ـعـهـد ا الـعـلـمي 
ـتـد بـأثـر رجـعي وفق اجـازة الـتـأسيـس من مـجلـس الوزراء
بــالـرقم 105 لــسـنـة 2013 وهــو ذو سـنـد دســتـوري وفق نص
ادة 34 من دسـتور جمهوريـة العراق لسنة 2005 الذي كفل ا
الـتـعـلـيم االهـلي واحـتل تـنـظـيـمـيـة لـقـانون يـصـدر عن مـجـلس
الـنـواب لـيـصـدر قـانـون الـتـعـلـيم األهـلي رقم 25 لـسـنـة 2016
عاهد وهـو القانون الذي نظم تأسيس اجلامـعات والكليات وا
نتظمـة بإقليم مع الـعليا في بـغداد واالقليم واحملـافظات غيـر ا
ـبـاني ــالـيـة  وا ـقـدرة ا اشـتـراطه لــعـدد من الـشـروط مـنــهـا ا
تطلبات الضرورية وهو ما  العمل على توفيره وغيرها من ا
عـنية ابتداء وتبـعه االعتراف باجلامعة ؤسسسات ا من قـبل ا
األمـريكيـة وبأثـر رجعي كذلك . وبـظهـور العديـد من اخليارات
لـلطالب الـعراقي ولـلتـكاليف الـتي يدفـعهـا الطالب عـند الـسفر
خلـارج الـبلـد الكـمال دراسـته في ظل عـدم اسـتيـعـاب األعداد
ـتزايدة من الطـلبة الراغـب باكمـال دراستهم العـليا من قبل ا
اجلـامـعات والـكـليـات احلـكـوميـة نـرى أن وجـود بدائـل محـلـية
ستوى ومعقولة التكـاليف والنفقات مقارنة مع تكاليف عـالية ا
الـدراسة في خـارج البـلد وتـغرب الطـالب عن وطنـه وما يرافق
ذلك من صـعــوبـات تـزيـد او تـقل حـسـب كل حـالـة من نـفـقـات
الـدراسة واالقامـة ومستـلزمات الـدراسة جمـيعها امـور يكافح
وقــد تـكــون بـكــلـفـة الـطــالب الـدارس فى اخلــارج لـتــوفـيــرهـا 
مـنخـفضـة الـتكـلفـة اذا مـاكان الـطـالب ضحـية مـكـاتب السـفر
الـتـي تـؤدي بـه الى احلـصــول عــلى ورقــة بال فــائـدة لــلــطـالب
احلـاصل عــلــيــهـا نــظــرا لـعــدم وجــود اعـتــراف بــهـا مـن قـبل

عنية.   ؤسسسات ا ا
ـستمر أصـبحت احلاجـة الى مواطن فـمع تقدم اجملتـمعات ا
لتـصبح من حـملـة الشـهادات الـعلـيا أكـثر من اي وقت مـضى
الـدرجـة اجلـامـعيـة ذات اهـمـيـة كـبـرى وأصـبح الـشـبـاب اكـثر
وعـيا بـاهـميـة التـعـليم ومع ازديـاد عدد الـراغـب في الـدراسة
يـكون من االفضل استيعاب تلك األعداد وتوفير فرص للتعليم
ؤكـد لن يكون الـعالي وااللـتحـاق بهـا داخل البـلد والـذي من ا
بـأقل من مستوى التعليم في اخلارج ومرد ذلك وجود كفاءات
ـكن االسـتـعـانـة بـهـا لـلـعمـل علـى حتقـيق ذلك غـيـر مـحدودة 
الـهـدف .لــيـكــون العـتـراف وزارة الــتــــعـلــيم الـعــالي والـبـحث
ـؤسسسـات انطالقـا من العمـل على استـيعاب الـعلمي بـتلك ا
ـزيد من الطـلبة وخـلق بيئـة تنافـسية في ا
احلـــــرم اجلـــــامـــــعي خلـــــلـق جـــــيل من
ـــتــمــيــزين فـي مــخــتــلف اخلــريــجــ ا

مجاالت احلياة. 

{ اسـطـنـبول- (أ ف ب)  –أثـار قرار
مــجـــمــوعـــة (أم بي سي) االعـالمــيــة
ـــســلــسالت الــســعـــوديــة وقف بث ا
ــاضي مــوجــة الــتــركــيــة االربــعــاء ا
غــضب واســتـــنــكــار في تــركــيــا في
ـتـزايــد بـ انـقـرة مـؤشـر لــلـتـوتــر ا

والرياض.
وتـسـبب قـرار اجملـمـوعـة الـسـعـودية
ــــســـلــــسالت الـــتــــركـــيـــة وقف بث ا
الـتـلـفـزيـونـيــة عـلى جـمـيع قـنـواتـهـا
بـاالزمــة االخـيـرة ال سـيـمـا وان هـذه
ــثــابـــة الــقــوة ــســلـــسالت تــعـــد  ا
الــــنـــــاعــــمـــــة النــــقـــــرة في الـــــعــــالم
العـربي.وأعرب وزير الـثقافـة التركي
نـعـمـان كـورتـومـولـوش عن اسـتـيائه
سلسالت معتبرا لقرار وقف عرض ا
ـكـن لـســيـاســيـ اثــنـ أو (انه ال 
ثـالثـة يـجـلـسـون عـلى طـاولـة اتـخـاذ
قرار في شـان أي برامج سـيشـاهدها
لــلـنــاس. ان هــذا الـعــصــر ولّى مــنـذ

زمن).
وقــالت وســائل االعالم الــتـركــيـة (ان

قرار مجموعة أم بي سي يشمل ستة
مسلسالت تلفزيونية).

ـــتــحـــدث بــاسم ـــقــابـل اعــلن ا في ا
اجملموعـة مازن حايك لـوكالة فرانس
سلسالت برس (سنحاول استبدال ا
الـتـركـيـة بـانــتـاجـات عـربـيـة بـجـودة
نطقة وتقاليدها). عالية جتسد قيم ا
واوردت صـحــيـفــة صـبــاح الـتــركـيـة
والية للحكومة (انه حدث هام جدا ا
ـسـلسالت تـتـخـطى اهـمـيـته قـطـاع ا
التلفزيونية الن هذه االخيرة  تشكل
القـوة الـنـاعـمـة االكـثـر فـاعـلـية الـتي

تمتلكها تركيا).
ــسـلــسالت الــتـركــيـة وحتـقـق هـذه ا
التي تتراوح ب التاريخية وقصص
احلب الى االنتـاجات الـضخـمة التي
تـمـجـد الــتـاريخ الـعـثــمـاني جنـاحـا
ضخمـا في اخللـيج والشرق االوسط
وشـــمـــال افــريـــقـــيـــا ويــنـــتـــظـــرهــا

شاهدون بشغف. ا
ــــوش (مـــنــــذ بـــضع وقـــال كــــورتـــو
سـنـوات يـحـرز قـطــاع مـسـلـسالتـنـا

الـتــلـفـزيــونـيـة تــقـدمـا سـريــعـا. فـفي
جـمـيع أنحـاء الـعالم يـنـتظـر الـناس
ــــســـــلــــسالت بــــفــــارغ الـــــصــــبـــــر ا
الـتـركــيـة).وأكــد كـورتــومـولـوش (أن
عـددا كـبــيـرا من نـظـرائه في اخلـارج
ـسـلـسالت). وقال حتـدثـوا عن هذه ا
(هـنـاك فـعال اهـتـمـام كـبـيـر بـهـا. هذا
يظهر +القوة الناعمة+ لتركيا).ورأت
صحيفة صبـاح التركية (ان احلقائق
واضـــحــة: قــرار أم بي سي يــبــ ان
تــأثـــيــر تــركــيـــا في الــشــرق االوسط
واهـــتـــمـــام الــعـــرب بـــبالدنـــا يــزعج
الـبـعض  عـلى احلـكـومـة الـتـركـية ان

تتدخل!).
وقـال رئيـس غرفـة جتـارة اسطـنـبول
ــسـلــسالت ـســؤول عـن تـرويـج ا وا
التركـية للـخارج اوزتورك اوران (انه
ـسـلـسالت ـكن الحــد ان يـوقف ا ال 
ا انها تتمتع بالنوعية). التركية طا
ـمثل الـتركي اجن قـابل قال ا في ا
الـتـان الــذي يـؤدي دور الـشــخـصـيـة
الـرئـيـسـية فـي قيـامـة أرطـغـرل وهو

مسلسل يحقق جناحا كبيرا
يـــــتــــــنـــــاول حـــــقـــــبـــــة والدة
االمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانيـة في
مــقـابــلـة مع قـنــاة اجلـزيـرة (ان
قـــــرار أم بي سـي ســــتـــــكــــون له

تـــداعـــيـــات عــــلى قـــطـــاع صـــنـــاعـــة
ـسلـسالت الـتركـيـة).لكـن التـان قال ا
ـــنـع من يــــريـــدون (ان الــــقـــرار لـن 
ــــســـلــــسالت من مـــشــــاهـــدة هــــذه ا
مـشـاهـدتـهـا في اشـارة الـى شـبـكات

التواصل االجتماعي).
و تــــوقــــفت قــــنــــوات ام بـي سي في
أالول من آذار اجلــاري عن عـرض
ـســلــسالت الــتــركــيـة وسط ا
أجــــواء مـــتــــشــــنــــجــــة في
الــعـالقــات بـــ تــركـــيــا

وبلدان اخلليج.

بــعـضــلــة عـصــبـيــة بــحـيث أن
ـــصــــاب يـــعـــانـي من ضـــعف ا
العضلة في القدم خالل النمو.

طفرات اجل
وقال عالم الوراثة البروفيسور
مــارتن كـولـيــنـسـون "يـرجى أن
يـسـلط هـذا االكـتـشـاف الـضوء
ـسـبـبات عـلى الـلـغـز احملـيـط 

شوهة عند اإلنسان". القدم ا
وأضـاف قـائال "الفـرضـيـة التي
انـطــلـقـنـا مــنـهـا هـي أن جـيـنـا
ـا قـد ال يـخـتل عـنـد ـفـرده ر
شـوهة مـعظم مـرضى الـقـدم ا
إذ هناك طفرات حتصل مسبقا
فـي عـدة جـيـنــات مـسـؤولـة عن
ـسـارات بـحـيث تـضـيف هـذه ا
أسـبـابــا أخـرى لـلــمـرض الـذي
ـطاف في يـتـجسـد في نـهايـة ا

ضعف العضلة".
قـبـلة رحـلـة ا وأشـار إلى أن "ا
تــتـــمـــثـل في دراســـة عـــيـــنــات
ـأخوذة من احلـمض النـووي ا

ـــرضـى الـــذين يـــعـــانـــون من ا
ــشــوهــة ثم فـحــصــهـا الــقـدم ا
لتحديد إمـكانية حدوث طفرات

سارات". في هذه ا
ويـعـاني رضيـع من ب 1000
تـحدة من ـملـكـة ا مـولود في ا
قــدم مـشـوهــة. ونـصف الـرضع
. رض في القدم مصابون با
وقـال البـروفيـسور كـوليـنسون
"عـــادة مــا تـــتــوج مـــجــهــودات
الـعالج بـالــنـجـاح بــاسـتـخـدام
تـقـنيـة بونـسـيتي الـتي تـعتـمد
على اجلبس لكن أقدام األطفال
الــتي تـعــاني مـن الـتــشــوهـات
اجلـيـنـيـة سـرعـان مـا تـرتد إلى
حـالـتـهـا األصـليـة عـنـد اكـتـمال

العالج".
وأضـاف "نـظـريـا إذا فـحـصـنـا
جـــيـــنـــات األطـــفـــال قـــبل بـــدء
العالج فيمـكن أن نتجتب هذه
الــعــمــلــيــات اجلــراجــيــة غــيــر
الضرورية على مدى سنوات".
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قـال عـلـمـاء من جـامـعـة أبردين
فـي اسـكـتـلـندا إنـهـم يـعـتـقدون
أنـهم اكتـشـفوا اجلـ الـذي قد
يسـبب اإلصابـة بأكـثر احلاالت

خطورة لتشوه القدم.
ـكن أن تـتطـلب هـذه احلـالة و
ــــا في ذلك عالجــــا مــــطـــوال 
ــــــصـــــاب في وضع الــــــقـــــدم ا
اجلــبـس واجلــراحــة وارتـداء

أحذية خاصة.
وفي بعض احلـاالت اخلطـيرة
كن للقـدم أن يرتد إلى حالته
ـرضـيـة مـرة أخرى األصـلـيـة ا

ما يستدعي جراحة أكبر.
ويـــعـــتـــقـــد فـــريق الـــبـــحث أن
ـكن أن اكـتــشـاف هـذا اجلـ 
يــقـلص إجــراءات الـعـالج غـيـر

الضرورية.
ويــقـــول الــعــلــمــاء إن أســبــاب
تشوه القـدم لم حتظ بفهم جيد
ـرض له عالقة لكن يُـعتـقد أن ا
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توفيت راهبة متورطة في نزاع
ـطـربـة األمـريـكـيـة مـلـكـيـة مع ا
كـــيــتـي بــيـــري خالل جــلـــســة
احملـكـمـة حـسب وسـائل إعالم
مــحــلــيـــة.وكــانت كــاثــرين روز
هــولـزمـان تـبـلغ من الـعـمـر 89
عاما وهي واحدة من راهبت
تــورطـتــا في نـزاع قــانـوني مع
بيري وأبرشـية لوس أجنلوس
حــول مـــلــكــيــة ديـــر ســابق في
ــديــنــة.واتــفــقت بــيــري عــلى ا
شــــراء الــــديــــر مــــقــــابل 14.5
مـلـيـون دوالر عام  ?2015لكن
الــصـفـقـة لم تــتم عـنـدمـا رفض

السكان عملية الشراء.
وقــالت األخـــتــان كـــاثــرين روز
وريــتــا كــاالنــان (إنــهــمــا غــيــر
ســعــيـــدتــ بــتــســـلــيم الــديــر
وأفـدنـته الثـمـانـية احملـيـطة به
إلـى الـنـجـمـة األمـريـكـيـة الـتي
تؤدي أحيانا أغـانٍ استفزازية
لـلتـيار احملـافظ).وقـالت تقـارير
إن بــــــيــــــري زارت األخــــــتــــــ
إلقناعـهما بـعمليـة البيع وقيل
إنــهــا أظـــهــرت لــهـــمــا وشــمــا

لـلـمـسيح عـلى جـسـدهـا وكذلك
غـنت لـهــمـا لـكـنـهــمـا كـانـتـا ال
.وقالت األخت تـزاالن رافضـتـ
ريـتـا كـاالنـان لصـحـيـفـة (لوس

في بــــــيـع الـــــديــــــر لـــــلــــــمـــــرة
الـثــانـيــة.ويـقــول مـحــامـون إن
الراهبت أخفقتا في احلصول
عــلى مـوافـقـة رئـيس األسـاقـفـة
جوسيه غـوميز والفـاتيكان إذ
يتع احلصول على موافقتهم
عــنــد بـــيع أي عــقــار تــتــجــاوز
قـــــــيــــــمـــــــته  7.5مـــــــلــــــيــــــون
دوالر.وخـلصت هـيئـة احمللـف
ـطــعم تــدخل إلى أن صــاحـب ا
عـمـدا في عـمـلـيـة شـراء اتـفـقت
الــــراهــــبــــتــــان عـــــلــــيــــهــــا مع
بـيـري.وعـلـقت جـمـيع إجراءات
مـا بعـد احلكـم في أعقـاب وفاة

الراهبة.
وفـي بــــــيــــــان قـــــــال األســــــقف
غـــومـــيـــز(األخت كـــاثـــرين روز
خـدمت الـكـنـيـسة بـكل إخالص
وحب لــسـنــوات عــدة والــيـوم
نـــــتـــــذكــــر حـــــيـــــاتـــــهــــا بـــــكل
امـــتــنـــان).وحتــدثت الـــراهــبــة
كاثـرين روز إلى شبـكة (فوكس
 11إل إيه) قبل سقوطها في
قـاعـدة احملـكـمـة فـيـمـا يـعـتـقـد
بـــأنه آخــر مــقــابـــلــة لــهــا قــبل

الوفاة.

ـز) (رأيت مقاطع أجنلـوس تا
فـيـديـو لـهـا... ولم أكـن سـعـيدة
بــأي مــنــهــا).وبــاعت األخــتــان
الــــديـــر إلـى صــــاحب مــــطــــعم

مـحـلي يـدعى دانـا هولـيـسـتر
دون موافقة أبريشيتهما.

وحكم لصـالح بيري والكـنيسة
الكاثولـيكية بتـعويضات بلغت

قـيــمـتـهـا 10 ماليـ دوالر عام
2017 عندما جنح محاموهم
في اإلثـــبــات لـــلـــمــحـــكـــمــة أن
الراهبت لم يكن لديهما احلق

كيتي بيريكاثرين روز هولزمان

ــطـلـقــة في اخــتـيـار الــشـخص ا
ارسة اجلنس الذي يرغـ في 
مـعه وبـالـتـالي هـنـاك احـتـمـاالت

أقل للشعور بالندم).
وتـــرى جــوي بـي وايــكـــوف من
جامعة تكساس (أن هذه النتائج
تذكيـر أخر بأهـمية قـدرة النساء
على اتخاذ قرارات مسـتقلة فيما

يتعلق بالسلوك اجلنسي).
وتـقــول جـوي (إن الـنــدم شـعـور
كـبيـر بـعـدم الـسعـادة والـنـتائج
التي توصلنا إليها تشير إلى أن
حتكم النساء في قراراتها إلقامة
عالقــة جــنــســيــة يــحــمــيــهن من

الشعور بالندم).
وخلـصت الـدراسة أيـضا إلى أن
الكفاءة اجلنـسية تلعب دورا في

تقليل شعور النساء باألسف من
الــعالقـة الــعـابــرة.ويـقــول مـونـز
بــنـديــكــسن أسـتــاذ مــشـارك في
قــسم عـلم الــنــفس في اجلـامــعـة
الـنــرويـجـيـة (يـقـل شـعـور الـنـدم
لــدى الـــنــســـاء إذا كــان اجلــنس
جـــيــدا ولــكـن هــذا الـــعــامل أقل

أهمية بالنسبة للرجال. 
ويــــــــعــــــــود هــــــــذا ألســــــــبــــــــاب
بـيـولـوجيـة).وبـيـولـوجـيـا تضع
النساء اعتبـارات أكبر لتداعيات
ــارســة اجلـنس نــظـرا قـرارات 
إلمكانـية حـدوث احلمل.وتوضح
كـــيــلـي أســاو الـــتي عــمـــلت في
الـدراســة(أن الـنـسـاء تــنـظـر إلى
ــهـارة اجلــنـســيـة بــاعـتــبـارهـا ا
مـــظـــهـــرا مـن مـــظـــاهـــر الـــقـــوة

الـذكـوريـة الـعـالـيـة لـذلك فـإنـهن
يــسـتــفــدن أكـثــر من الــرجـال من

جودة العالقة اجلنسية).
ووجد الباحثون أيضا أن شعور
ـثل أحد االشمـئـزاز أو الـنفـور 
األسباب الرئيسية للندم لدى كل
من الـــرجــــال والـــنــــســـاء بــــعـــد
الـــــــلــــــقــــــاءات اجلــــــنــــــســــــيــــــة
العابرة.ويتعاظم الشعور بالندم
أيـضــا بـســبب األسف األخالقي
أو ألن اجلنس لم يكن صـحيا أو
كـان فظـا.لـكـنهم يـقـولـون أن هذا
ـثــيــر لالشـمــئـزاز له الــشـعــور ا
هــدف هــام.ويــقـول بــروفــيــسـور
بــاس (إن االشــمــئــزاز اجلـنــسي
شـعـور هام مـن أجل الـتكـيف مع

الواقع).
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