استراحة املدى

هل انت مصاب بالسكري من دون ان تدري؟
بني قوسني

ترجمة  /عبد علي سلمان

بقلم  /ان .اف .ميندوزا

()...
باي باي حكومة!...
الياس املاس محمد

كومبيوتر و أنترنيت

هناك اكثر من 9.3
مليون امرأة
مصابة بالبول
السكري (مرض
السكر) يف
الواليات املتحدة
وحدها .واالعداد
آخذة بالتزايد.
وهناك جملة امور
عليك معرفتها
لبيان احتماالت
اصابتك باملرض
حاضراً او احتمال
اصابتك يف وقت
الحق .وعليك
معرفة الوسائل
التي حتميك من
االصابة.

فـعل ـ ــى س ـبــيل امل ـثـ ـ ــال فق ـ ــد اعــتق ـ ــدت
ال ـسـيــدة بــرانــدي تــوبـي لـيــونــز ب ــانهــا
مصـابـة بـاالنفلـونـزا حيث كـانـت تشعـر
بــاالنهــاك ولـم تبــال بكـميــة املــاء الـتي
كـانت تشـربها متلهفـة ورغم ذلك كانت
عطشـى .بعدهـا بدأت تفقـد من وزنها.
وتق ــول هـي عـن ح ــالـته ــا "اعـتق ــد انـي
فقـدت نحـو  30بـاونـداً مـن وزني خالل
اسـبــوع" .وب ـسـبـب ذلك اجـب ــرته ــا امهــا
علـى مراجعة الطبيب الذي سرعان ما
شخــص حـ ــالــتهـ ــا بـك ـ ــونهـ ــا م ـصـ ــابـ ــة
بـالسكـري من الـنوع ( )1ممـا استـدعى
عالجهــا بــاألن ـســولـني مل ــدة اربعــة ايــام
وابقاءها حتت املراقبة.

ول ـي ـ ـســت قـ ـص ـ ــة ت ـ ــوبــي ل ـي ـ ــون ـ ــز غ ـي ـ ــر
اعـتـيـ ــاديـ ــة ،فـ ــاكـثـ ــر مــن ثلـث الـ ()9.3
مليـون امرأة املصـابة بـالسكـري يجهلن
االصـابـة وال يعـرفـن ايضـاً انهـن وصلن
إلـى مـرحلـة اخلطـر .ومـا ان بـدأ مـرض
ال ــسك ــر يج ــذب انـتـب ــاه وس ــائل االعالم
حـ ــاله يف ذلـك حـ ــال امـ ــراض اخـ ــرى -
بـجه ـ ــود بع ــض االشخ ـ ــاص واملـمــثلـني
امثـال شارون ستون وهـال بيري  -حتى
تـبــني انه املـ ــرض اخلـ ــام ــس القـ ــاتل يف
الــواليــات املـتحــدة .واذا كــان ال يــوجــد
دواء للشـفاء من مـرض السكـر فان من
املـمكـن تفــادي االصــاب ــة به وفهـم هــذا
امل ـ ـ ـ ــرض مي ـك ــن ان يـقـلـل م ــن خ ـ ــط ـ ـ ـ ــر

االص ــابـ ــة به وال ــذي سـيــظل االن ـس ــان
يعـ ـ ــانــي م ــنه ط ـ ـ ــول الع ـمـ ـ ــر وكـ ـ ــذلـك
سيتمـكن الشخص مـن حتسني صحته
ايضـاً .والـيك بعـض احلقــائق عن هـذا
املرض.
مـرض الـسكـر هـو حـالـة حتـدث عنـدمـا
ال يــستـطـيع اجلـسـم انتــاج االنـســولني
بصـورة جيـدة وصحيحـة ..واالنسـولني
هــو هــرمــون يـنـتجه الـبـنكــريــاس وهــو
م ـس ــؤول عـن حتـ ــويل ال ــسك ــر والـن ـش ــا
وعنـاصر اخرى موجـودة يف اجلسم إلى
طـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــة .وحـ ــني ال ي ـ ـن ـ ـتـج اجل ـ ـ ـ ـسـ ــم
االن ـســولـني او ي ـسـيء اسـتخــدام املـنـتج
مــنه ف ـ ــان م ـ ـس ـت ـ ــوى ال ـ ـسـك ـ ــر يف ال ـ ــدم
سـيرتـفع مسبـباً اعـراضاً مـنها الـعطش
والتبـول املتـكرر واالعـياء بـسبـب اجلوع
وال ــرؤي ــة غـي ــر ال ــواضح ــة .وعـن ــد ع ــدم
املعــاجلــة فــان هــذه االعــراض سـتــؤدي
إلـى حــاالت اكثــر خطــورة منهــا العمـى
وخسارة االطراف واملوت ايضاً.
وعلينا العناية لالسباب التالية:
*داء الـ ـسـكـ ــر لـي ــس مـ ــرض ـ ـاً مـ ــزمـن ـ ـاً
فحسب ،بل هـو مسبب ملشكالت صحية
خطرة.
*يـعجل داء ال ــسك ــر بخـط ــر االص ــاب ــة
بامراض القلب.
*النـســاء املـصــابــات بــداء الــسكــر يـكن
اكـث ــر ع ــرض ـ ـةً لالص ــاب ــة بـ ــالغـيـب ــوب ــة
السـكريـة النـاجتة بـسبـب احلرمـان من
االنسـولني بـنسـبة تفـوق نسـبة الـرجال
بـ .%50
*يك ــون املـص ــاب ب ــداء ال ــسك ــر ع ــرض ــة
لالصـابة بـامراض يف االوعيـة الدمـوية
يف السطح اخلـارجي للجـسم مبعدل 7
م ــرات اكث ــر من ســواه .وهــذه االمــراض
هـي ح ــال ــة ت ـسـبـب ضـيق س ــري ــان ال ــدم
واالوكسجني نحو االرجل واالقدام.
*النـســاء احل ــوامل يجـب ان يخـضـعن
لل ــرع ــاي ــة الــصحـي ــة اخل ــاصـ ــة النهـن
بحاجة الجناب اطفال بوزن مقبول.

الكـراسـي ،ثمـة كـراسٍ فـارغــة ،الثــابتـة مـنهـا
وال ــدائ ــري ــة احل ــرك ــة ،االسـط ــوانـي ــة ال ـشـكل
واملـستـطيلـة او تلـك التـي تتـكئ علـى قـاعـدة
مربعة ،ورحلـوا عن "الكراسي" وبقـيت فارغة،
تنـتظـر تـوقيعـاً هنـا وتـوقيعـاً هنـاك الغـراض
ال ــراتب والـتقــاعــد ومكــافــأة نهــايــة اخلــدمــة
الـتي بلغت سـبعة اشـهر ،تلـيها ايـام معدودات
لتترك لقباً.
مع ــالي الــسيــد الــوزيــر يلهــو يف فــراغ م ــؤقت
لكـي يلصق بـعدهـا مبعـالي محـظوظ جـديد
"مدلل"..
سبعة اشهر ذهب "املعالي" وبقى "الكرسي"!!
غـادرتنـا الـوزارة الثـالثـة بـرأسمـال ضـخم من
الــوعــود الكــونكــريـتيــة والــشمـعيــة والغــازيــة،
غــادرتنـا بـوعـودهـا الـتي ال لـون لهــا وال طعم
وال رائحة ،وبـاالمكان تـسميـة الوزارة الـثالـثة
بـوزارة وعود ،بـالضبـط كما غـدر السـيد "شلم
بلـم" مبح ــامـي دف ــاعـه يف احملكـم ــة حـيـنـم ــا
طالب باتعابه فاجابه "شلم بلم".
فــذلك "الــسيــد املعــالي" وعـد بـاضـافـة مـوادٍ
اخــرى وكنـا منـني الـنفـس بـاضـافـة الـدجـاج
املـ ـشـ ــوي والـ ـسـمـك امل ــسقـ ــوف إلـ ــى مفـ ــردات
البـطــاقــة الـتمــويـني ــة ،اال ان االخت املـصــون
"متوينية" اخذت تتناقص يوماً بعد يوم.
وذاك "الـسيـد املعــالي" بصـراحـة لم يعـد بـاي
شــيء النـه يع ـ ــرف ج ـي ـ ــداً "ال ـ ـشـكـك ج ـب ـي ـ ــر
والركعة زغيره".
وعـود ،وعود ،و"العوراقـيون"! ينتظـرون تنفيذ
تلك الوعود مـن احلكومة اجلـديدة على وزن
New Look
اذن ،ولعل ،ورمبا ومبا ان ...الخ.
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توهج داخلي اضافة اضاءة داخلية للطبقة
 -1حدد العمل املراد عمل التأثيرات عليه.
 -2اجته الــى الــشفـيفــة> ----مــؤثــرات >----
توهج داخلي
Layaer---->Effects--->Inner
Glow
3بعدها سوف تظهر لك اخليارات التالية : -1صيغـة لـون الـظل اي نـاجت او تــراكب او زيـادة
اللون .
 -2تــظلـيل اي درج ــة الــظل س ــواء ك ــانـت  100او
اقل .
 -3درجــة الـتـم ــويه اي كل مــازاد الـتـم ــويه كلـمــا
انتشر الظل يف اقصى درجة.
 -4كـث ــاف ــة الــظل انـتــش ــار الــظل وكـثـ ــرته ح ــول
اجلزء املراد تظليله .
 -5وسط تفيد وضـع التوهج على كـامل الطبقة
او حدود تفيد وضع التوهج على االطراف .
الشطب او الشطف والتنقيش
هذه االداة تعمل على شطف حواف الطبقة :
 -1حدد العمل املراد عمل التأثيرات عليه.

 -2اجته الــى الــشفـيفه> ----مــؤثــرات >----
توهج خارجي
Layaer---->Effects--->Outer
Glow
3بعدها سوف تظهر لك اخليارات التالية : -1اخـتيــار صـيغــة اللــون االول للـشـطف اللــون
االول هو لون الزاوية املشطوفة االولى
 -2تــظلـيل اي درج ــة الــظل س ــواء ك ــانـت  100او
اقل .
 -3اخـتيــار صيغـة اللـون الثــاني للـشـطف اللـون
الثاني هو لون الزاوية الثانية للشطف
 -4تــظلـيل اي درج ــة الــظل س ــواء ك ــانـت  100او
اقل .
 -5منـط الشطف واختيـار الشطـف اما ان يكون
شطفاً داخلياً او خارجياً او نقش الشطف
 -6زاوية الشطف تغيير زاوية الشطف .
 -7دقة الـشطف سواء تغييرهـا الى شطف ناعم
ام حاد .
 -8تخفـيف ال ـشــطف امـ ــا تخفـيفـه القل درجه
ليـكون واضحـاً وصغيـراً او زيادة الـنسبـة لتكبـير
الشطف وتخفيفه .

