
الغراء ي�سرع 
التئام عظام 
ال�سدر بعد 

عملية القلب 
املفتوح

قال باحث بجامعة كاجلاري ان تقنية 
جراحية جديدة ت�ستخدم الغراء يف 

حلام عظام القف�ص ال�سدري اأثناء 
جراحة القلب املفتوح جتعل التعايف 
اأ�سرع و"تقلل الأمل ب�سكل كبري" لدى 

املر�سى.
والعالج املتبع يف غرف العمليات 
حاليا هو حياكة عظام ال�سدر معا 
ب�سلك عقب جراحة القلب املفتوح. 

وقال بول فيداك جراح القلب يف 
مركز فووتهيلز يف كاجلاري باألربتا 

والباحث بكلية الطب يف جامعتها 
ان التعايف يف هذه احلالة يحتاج 

اإىل اأ�سابيع وغالبا ما يتطلب عالجا 
لتخفيف الأمل.

وقال فيداك رائد هذه التقنية املبتكرة 
يف بيان "ميكننا الآن عالج عظام 

ال�سدر يف �ساعات بدل من اأ�سابيع 
بعد عملية القلب املفتوح، "وت�ستخدم 

هذه التقنية غراء من نوع خا�ص 
ي�سمى "كريبتونايت" ت�سنعه �سركة 

لالأبحاث يف كونيكتيكت.
واأظهرت درا�سة �سملت اأكرث من 20 

مري�سًا يف كاجلاري ان الذين حلمت 
عظام �سدورهم بالغراء متكنوا من 

العودة ملمار�سة ن�ساطهم البدين كامال 
يف غ�سون اأيام بدل من �سهور كانوا 

ي�ستغرقونها يف العادة يف حالة 
احلياكة ب�سلك.

وجترى يف العامل كل عام اأكرث من 
مليون عملية قلب مفتوح عن طريق 

�سق عظام ال�سدر.ويدرب فيداك 
حاليًا جراحني يف م�ست�سفيات كندية 

واأوروبية على ا�ستخدام التقنية 
اجلديدة.

حزام اأمان 
ميتلىء بالهواء 

للحماية من 
احلوادث

ك�سف �سانع �سيارات اأمريكي 
عن حزام اأمان ميتلىء بالهواء 

مثل اأكيا�ص الهواء اخلا�سة 
باحلوادث، مما يعطى اأق�سى 
درجة من احلماية عند وقوع 
احلوادث.ويوؤكد اخلرباء اأن 

هذا اجلهاز الذى اأطلقته �سركة 
فورد الأمريكية ميتلىء بالغاز 

اأوتوماتيكيًا وقت احلادث 
مبا�سرة، مما يقى من حدوث 
ك�سر بال�سلوع اأو اأى اأ�سرار 

داخلية للج�سم خا�سًة لدى 
الأطفال،و�سيتوفر هذا احلزام يف 
اأحدث موديالت فورد بحلول عام 

2010 بالوليات املتحدة، مما 
يفتح الباب له فى حالة جناحه 

للبيع فى لندن.وتتلخ�ص طريقة 
عمل هذا احلزام يف وجود اأجهزة 

ح�سا�سة جتاه ال�سطدام تنطلق 
فور الأ�سطدام باأى �سىء لتمالأ 
احلزام بغاز خمزن اأ�سفل مقعد 

ال�سيارة فى وقت ق�سري جدًا، مما 
يبقى الراكب فى اأكرث اأو�ساع 

الأمان املمكنة، كما تقلل ال�سغط 
على ال�سدر والرقبة و الراأ�ص.
ويحمى هذا احلزام اجل�سم 5 

مرات اأكرث من احلزام العادى، 
كما يوؤكد 90% من الأ�سخا�ص 

الذين جربوا ا�ستخدامه اأنه اأكرث 
راحة من احلزام العادي.

وفرة املعلومات 
ت�سعف القدرة 

على فهمها

ما يتميز به الزمن احلايل هو الكم 
الهائل من املعلومات املتوافرة 

لدى النا�ص، والتي تت�سمن 
املعلومات احلكومية، وال�سيا�سية، 

والقت�سادية وغريها، اإذ اأنها مل 
تكن متوافرة لال�ستخدام يف املا�سي 

ح�سب ما ورد بال�سي اآن اآن.اإل اأن 
ما ي�سغل بال امل�سطلعني يف جمال 

الإنرتنت واملعلوماتية هو �سكل 
هذه املعلومات، وطريقة تقدميها، 
اإذ اأنها تبدو باهتة للغاية، ومملة 

للم�ستخدمني.
يقول مانويل ليما، خبري الت�سميم 

التفاعلي: "اأتاحت احلكومات، 
واملوؤ�س�سات، واجلهات املختلفة 

موؤخرا الكثري من املعلومات اأمام 
النا�ص، غري اأن امل�سكلة يف اأننا 

جنمع الكثري من املعلومات دون اأن 
نفهمها"، وبينما مت اإطالق الكثري 

من املواقع الإلكرتونية التي تزخر 
data. باملعلومات، مثل موقع

gov، ل تزال بع�ص املوؤ�س�سات غري 
 ،Sunlight الربحية، كموؤ�س�سة

تطالب بتوفري املزيد من املعلومات 
للنا�ص.

وحاليًا، تطلق بع�ص املدن الأمريكية، 
مثل �سان فران�سي�سكو، ووا�سنطن، 

ونيويورك، عدة م�سابقات 
ومناف�سات من اأجل ا�ستخدام 

اأف�سل للمعلومات املتوافرة، ك�سركة 
عرفت  التي  "�ستاميان" مثال، 

بعمليات اإخراج متميزة للمعلومات.
ويتنوع عمالء "�ستاميان" بني 

املوؤ�س�سات امل�سرفية، و�سركات 
الهند�سة املعمارية، و�سانعي 

ال�سيارات، ووكالت الت�سميم، 
واملتاحف، واجلامعات.اأحد 

م�سروعات هذه ال�سركة تتمثل يف 
خارطة ملدينة �سان فران�سي�سكو، 

تظهر فيها بوؤر ال�سرقة، واخلطف، 
والقتل، وغريها ملونة باألوان 

خمتلفة، لي�سهل على مت�سفحها 
قراءتها، وتقوم اأق�سام ال�سرطة 

يف املدينة بتغذية اخلارطة 
باملعلومـــــات.

وطريقة اأخرى لتقدمي املعلومات 
ب�سورة جذابة كانت تلك التي 

ا�ستخدمها نائب الرئي�ص الأمريكي 
ال�سابق اآل غور يف فيلمه البيئي 
 ،Inconvenient Truth

حيث �سور ن�سبة ارتفاع مادة 
الكربون يف اجلو عن طريق ر�سوم 

بيانية تخطيطية.
يذكر اأن هذا النوع من املواقع 

يت�سمن اأي�سا رابطا ميكن للم�ستخدم 
من خالله العودة اإىل ال�سفحة 

الأ�سلية للمعلومات يف حال اإذا مل 
ترق له فكرة "التقدمي الفريدة".
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املوجودة  البي�سفينول-اأ  مــادة  ان  درا�ــســة  ك�سفت 
يف عدد كبري من املنتجات ومن بينها علب تخزين 
الطعام ترفع احتمال الإ�سابة مب�ساكل جن�سية لدى 
"هيومن  جملة  يف  ن�سرت  التي  الرجال.والدرا�سة 
تطرقت  انها  حيث  نوعها  من  ريربودك�سن" الأوىل 
الب�سري  التنا�سلي  اجلهاز  على  املــادة  هذه  اثر  اىل 

الذكري.
املادة  هــذه  م�سار  اأظهرت  �سابقة  درا�ــســات  وكانت 
واجلـــرذان. الــفــئــران  لــدى  التنا�سلي  اجلــهــاز  على 
ال�سوء  فيها  ي�سلط  التي  الأوىل  املرة  لي�ست  وهذه 
وهذه  ال�سحة.  على  البي�سفينول-اأ  اإ�ــســرار  على 
املادة ت�ستخدم من اجل ت�سهيل الريزين للتمكن من 

قولبته.
اآذار/مــار�ــص الأخــري قررت اكرب �ست �سركات  ويف 
ا�ستعمال  وقف  لالأطفال  احلليب  لزجاجات  م�سنعة 
اقرتح  ق�سرية  مدة  �سناعاتها.وبعد  يف  املادة  هذه 
الطعام  علب  ملنع  قانون  م�سروع  اأمريكيون  نــواب 
التي حتتوي البي�سفينول-اأ، اإل انه يف نهاية اآذار/

روزلــني  الفرن�سية  ال�سحة  وزيـــرة  اأكـــدت  مــار�ــص 
زجاجات  بــان  اإفـــادة  موثوقة  درا�ــســات  ان  با�سلو 
غري  املادة  هذه  على  حتتوي  التي  لالأطفال  احلليب 
�سينيا   634 ف�سملت  احلالية  الدرا�سة  اما  �سارة. 
املادة  هــذه  ت�ستخدم  م�سانع  يف  منهم  ق�سم  يعمل 
ل  م�سانع  يف  الثانية  املجموعة  تعمل  فيما  بكرثة 

ت�ستخدمها. ودامت املراقبة خم�ص �سنوات.
لديها  يرتفع  الأوىل  املجموعة  ان  النتائج  واأظهرت 
اأربع  النت�ساب  يف  �سعوبات  مواجهة  احتمال 
من  اأكـــرث  مـــرات  �سبع  الــقــذف  يف  وم�ساكل  مـــرات 

املجموعة الثانية.
معدلت  ان  اىل  الــدرا�ــســة  على  امل�سرفون  واأ�ــســار 
الوىل  املجموعة  لها  تعر�ست  التي  البي�سفينول 
اعلى ب50 مرة من متو�سط معدلت التعر�ص لدى 

الرجال الأمريكيني.
يل  كون  دي  الدرا�سة  يف  الرئي�سي  الباحث  ويقول 
من جمموعة كايزر برمانانت يف كاليفورنيا "غرب" 
من  �سيكون  جدا  املرتفعة  التعر�ص  ملعدلت  "نظرا 

اإجراء  ال�سروري 
الدرا�سات  من  املزيد 

تاأثري  تقييم  اجل  من 
على  ــــــــــادة  امل هـــــــذه 
التنا�سلي  اجلـــهـــاز 

الذكري".
وال�سوؤال الذي يطرح 
بالن�سبة  هنا  نف�سه 
هو  "ما  هو  للباحث 
البي�سفينول-اأ  معدل 
املــ�ــســمــوح بــه لــكــي ل 
يــكــون لــه تــاأثــري على 

ال�سحة؟
زجــاجــات  جــانــب  واىل 

املادة  هــذه  تتواجد  الأطــفــال 
ال�ستعمال  ذات  البال�ستيكية  الأكـــواب  يف 

وح�سوات  الطعام  تخزين  وعــلــب  الــواحــد 
الأ�سنان.

للرجال فقط.. احذروا مادة البي�سفينول!

اأظهـــرت درا�ســـة اأمريكية اأن احتمال اأن ينتهـــي املطاف بالن�ساء 
اىل النف�ســـال او الطالق اذا �سخ�ســـت اإ�سابتهن بال�سرطان او 
الت�سلـــب املتعدد اأعلى �ست مـــرات منه حني يكون �سريك احلياة 

هو امل�ساب باملر�ص نف�سه.
واأكدت الدرا�سة اأبحاثا اأجريت يف وقت �سابق اأظهرت اأن معدل 
الطـــالق او النف�سال بني مر�سى ال�سرطان يبلغ 11.6 يف املئة 
لكنهـــا وجـــدت اأن املعـــدل قفـــز اىل 20.8 يف املائـــة حـــني تكون 
املـــراأة مري�سة مقابل 2.9 يف املائة حـــني يكون الرجل مري�سا.
وقال مارك ت�سامربلني مديـــر برنامج اأورام الأع�ساب يف مركز 
اأقوى عامل  "�سياتـــل كان�سر كـــري اليان�ص" "نوع الأنثـــى كان 
للتنبـــوؤ بالنف�ســـال او الطـــالق يف كل من جمموعـــات املر�سى 

التي در�سناها".
وقـــال الباحثـــون اإن ال�سبـــب يف اأن الرجـــال يهجـــرون الزوجة 
املري�ســـة ميكـــن اإرجاعه جزئيـــا اىل عـــدم قدرتهم علـــى التاأقلم 
ب�سرعـــة مـــع فكـــرة ال�سطـــالع برعاية الطـــرف الآخـــر ورعاية 
م�سالح املنزل والأ�ســـرة، كما وجدت الدرا�سة اأي�سًا �سالت بني 

العمر وطول مدة الزواج واحتمال الطالق او النف�سال.
وتبـــني اأن الزيجات الأطول عمرا هـــي الأرجح اأن تظل م�ستقرة 
لكـــن كلما تقدم عمر املـــراأة زاد احتمال انتهـــاء الزيجة.الدرا�سة 
التي اأجراها معهد هانت�سمان لل�سرطان بكلية الطب جامعة يوتا 
وكليـــة الطب بجامعة �ستانفورد قامت على متابعة 515 مري�سا 

من عامي 2001 و2002 وحتى عام 2006.
وقال ت�سامربلني اإن الدرا�سة اأجريت لأن الأطباء لحظوا خالل 
ممار�ستهـــم طـــب الأورام الع�سبيـــة اأن الطـــالق يقت�ســـر تقريبا 
علـــى احلـــالت التي تكـــون فيهـــا الزوجـــة مري�سة لكـــن يف كل 
احلـــالت كان احتمـــال اأن ينتهي املطاف باملـــراأة لتكون وحيدة 

هو الأرجح.
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اأكد باحثـــون اأمريكيون من معهد الأبحـــاث حول املالريا 
يف جامعـــة جونـــز هوبكنـــز يف بالتيمـــور "ماريالنـــد" 
التو�ســـل اىل اأول بعو�ســـة معدلة جينيـــا ميكن جل�سمها 
الق�ســـاء على طفيليـــة املت�سورة املنجليـــة التي تنمو يف 

اأج�سام هذه احل�سرات عادة وت�سبب مر�ص املالريا.
دميوبولو�ـــص،  جـــورج  الأبحـــاث  هـــذه  مديـــر  ويقـــول 
اأخ�سائـــي علم الأحياء املجهريـــة اجلزيئية وعلم املناعة: 
ان هـــذه البعو�ســـة "تقـــاوم طفيليـــة املت�ســـورة املنجلية 
بف�ســـل جهازهـــا املناعي"، ويذكـــر بيان فريـــق الباحثني 
بـــاأن 300 مليون �سخ�ص ي�سابـــون �سنويا باملالريا التي 
ت�سببـــت بوفاة مليـــون �سخ�ص معظمهم مـــن الأطفال يف 

اإفريقيا.
وتو�ســـل العلمـــاء اىل جمموعتـــني من البعو�ـــص املعدل 
جينيـــا: الأول يق�ســـي على الطفيليـــة يف اأن�سجة الأمعاء 
بف�سل جهازه املناعي، اما الثاين فيق�سي عليها يف ع�سو 
لدى البعو�سة توازي وظيفته وظيفة الكبد لدى الإن�سان، 
ويحـــاول العلمـــاء يف جونـــز هوبكنـــز الن التو�سل اىل 
بعو�ســـة ت�ستطيع مقاومـــة طفيلية املت�ســـورة والإجهاز 

عليهـــا على امل�ستويـــني. بيد ان ال�سعوبـــة تكمن يف ن�سر 
هـــذه البعو�سات يف الطبيعة حيث ان اأجنا�ص احل�سرات 

املختلفة ل تتزاوج فيما بينها.
ويقول مار�سيلـــو جايكوبز لورينا امل�سرف على الدرا�سة 
انـــه حلل هذه امل�سكلة "ميكن التو�سل لتعديل جيني على 
م�ستوى البكترييا التي تعي�ص يف امعاء البعو�سة ولي�ص 

على م�ستوى البعو�سة نف�سها للق�ساء على الطفيلية.
وي�ســـري العامل اىل ان هـــذه الو�سيلة اأ�سهـــل حيث انه من 
ال�سهـــل التو�ســـل اىل كميات كبرية مـــن البكترييا املعدلة 
جينيـــًا عو�ســـًا عـــن التو�ســـل اىل جمموعـــات هائلـــة من 
البعو�ـــص املغري جينيا. ويلفـــت دميوبولو�ص النظر اىل 
انـــه "�سيكون مـــن ال�ســـروري ا�ستحداث اأ�سلحـــة اأخرى 

اإ�سافية لرت�سانتنا من اجل الإجهاز على املالريا".
واأ�ســـاف: "لقد بـــداأت التجـــارب ال�سريريـــة تخترب مدى 
اللجـــوء اىل  اللقـــاح �ســـد املالريـــا، كمـــا ميكـــن  جنـــاح 

للمناطـــق تقنيـــات اقـــل كلفـــة تكـــون منا�سبـــة  اكـــرث 
املعزولة".

امل��اري��ا ع��ل��ى  ل��ل��ق�����س��اء  جينيا  م��ع��دل��ة  ب��ع��و���س��ة 

ربـــط باحثون اأمريكيون بـــني مر�ص ال�سطراب 
واملعـــروف  القطـــب  الثنائـــي 
الهو�ـــص  با�ســـم  اأي�ســـا 
يف  واخللـــل  الكتئابـــي 
جينات ال�ساعة البيولوجية 

عند الأطفال.
ال�ساعـــة  هـــوؤلء  ويعـــّرف 
اآليـــة  باأنهـــا  البيولوجيـــة 
قـــادرة  احل�سا�سيـــة  �سديـــدة 
علـــى ا�ست�سعـــار التغـــريات يف 
البيئة املحيطة بج�سم الإن�سان، 
وتقـــوم بتنظيم عـــدد من وظائف 
اجل�سم املتباينة كالنوم والتمثيل 
الغذائي وال�سلوك وغريه، وت�سري 
على اإيقاع 24 �ساعة وتنظم عمليات 
الأي�ص "التمثيل الغذائي"، وانق�سام 
اخلاليا واإنتاج الهرمون، اإ�سافة اإىل 

دورة النوم وال�ستيقاظ.
ووجـــدت الدرا�ســـة التـــي ن�ســـرت يف 
جملـــة " بـــي اأم �سي للتحليـــل النف�سي" 
و�سملت 152 طفـــاًل يعانون من الهو�ص 

الكتئابي بالإ�سافة اإىل 140 اآخرين اأ�سحاء على 
�سبيـــل املقارنة اأن هناك اأربع ن�سخ من اجلني "اآر 
اأو اآر بـــي" لها عالقة بهذا املر�ص.وقال الباحثون 
اإن هـــذه اجلـــني يوؤثـــر علـــى الأن�سجـــة والعينني 
والغـــدة ال�سنوبريـــة والدمـــاغ ون�ســـاط ال�ساعة 
البيولوجية، م�سيفني باأن التجارب التي اأجروها 
على الفئران اأظهـــرت اأن الفئران التي لي�ص لديها 
هذا اجلـــني ل تعمـــل �ساعتهـــا البيولوجية ب�سكل 

طبيعي.
وقـــال األك�سنـــدر نيكيول�سكـــو من الكليـــة الطبية 
هـــذه  اإن  اإنديانابولي�ـــص  يف  اإنديانـــا  بجامعـــة 
ال�ساعـــة  جينـــات  علـــى  ركـــزت  التـــي  الدرا�ســـة 
البيولوجيـــة ب�سكل عام وجينـــات "اآر اأو اآر بي" 
ب�ســـكل خا�ـــص قـــد ت�ستدعـــي اإجـــراء املزيـــد مـــن 
البحـــوث بخ�سو�ص هذا اجلانب ب�سبب طبيعتها 

املهمة.
واأو�سح اأن الهو�ص الكتئابي عند الأطفال يتميز 
عادة بنوبات من الكاآبة ولكن هذه احلالة ل توؤثر 
علـــى جميـــع اليافعـــني بالطريقـــة نف�سهـــا، كما اأن 
مدتهـــا وحّدتها تختلف بني �سخ�ـــص واآخر ب�سكل 

كبري.

خلل ال�ساعة البيولوجية ي�سبب الهو�ض االكتئابي

النظـــارات  عـــامل  يف  �سيحـــة  اأحـــدث  يف 
"ان.اي.�ســـي" اليابانيـــة  �سركـــة  ابتكـــرت 
ل�سناعـــة الكمبيوتـــر نظـــارات تقـــوم اأي�سا 

بدور املرتجم.
وثبتـــت ال�سركـــة جهـــاز كمبيوتـــر �سخ�سيا 
بالـــغ الدقة يف اإطار النظارة ووحدة عر�ص 
مبـــا ي�سمح لثنـــني ل يعرفان لغـــة بع�سهما 

البع�ص بالتحاور ب�سكل �سل�ص.
وب�سغطـــة ب�سيطـــة على زر �سغـــري ي�سجل 

احلديـــث وير�ســـل اىل اخلـــادم الـــذي يقوم 
بـــدوره بتحليلـــه وترجمتـــه، وبعدها يقوم 
اىل  مرتجمـــا  احلديـــث  باإر�ســـال  اخلـــادم 
امل�ستخـــدم الـــذي ي�ستطيـــع قراءتـــه بلغتـــه 
الأم من خـــالل وحدة عر�ص �سغرية، وعلى 
الرغـــم من ان هـــذه التكنولوجيا ل تزال يف 
مراحـــل التطويـــر، ال ان ال�سركـــة املنتجـــة 
تقـــول ان وحدة اأ�سرع تلـــوح يف الأفق وان 

الهدف هو ك�سر حاجز اللغة.

لكن الخـــرتاع اجلديد الذي يطلق عليه 
ا�ســـم "امل�ستك�ســـف عـــن بعد" لـــن يكون 

رخي�ســـا فثمنـــه حاليـــًا ي�ســـل اىل نحـــو 
83 الـــف دولر لكنــــــــــه �سينخــــفـــ�ص مع 

الوقـــــــت.
وتقـــول ال�سركة انه اذا �ســـار كل �سيء على 

ما يرام ف�سيكـــون بو�سع ال�سائـــح الأجنبي 
ان يقـــول مل�سيفه بكل ثقة "اأ�ستطيع ان اأرى 

ما تقول.

ن���ظ���ارة ي��اب��ان��ي��ة ت����ق����وم.. ب�����دور امل��رج��م

 قـــال باحـــث �سوي�ســـري اإن الذيـــن يعانـــون 
مـــن ال�سغـــط النف�ســـي اإذا اأكلـــوا ال�سوكـــول 
ال�ســـوداء تتح�ســـن حالتهـــم ب�ســـكل ملحوظ.
واأجـــرى الباحـــث �سونيل كو�ســـار من "مركز 
ن�سلة لالأبحاث" يف لـــوزان ب�سوي�سرا درا�سة 
�سريريـــة علـــى ثالثـــني �سخ�ســـًا يعانـــون من 
م�ستويات منخف�سة واأخرى مرتفعة من القلق 
وطلـــب منهم مـــلء ا�ستبيـــان خا�ص مـــن اأجل 
الطالع على اأحوالهـــم النف�سية العامة.واأخذ 
كو�ســـار عينـــات دم وبـــول هـــوؤلء املتطوعني 
يف بـــدء الدرا�سة ومنت�سفهـــا واآخرها والتي 
ا�ستغرقت نحو اأ�سبوعـــني لأجراء فحو�سات 

عليها.
وقـــال الباحـــث: اإن تنـــاول املتطوعني القلقني 
�سغطهـــم  خّفـــف  ال�ســـوداء  لل�سوكـــول  جـــدًا 
النف�ســـي و�ســـار لديهم تـــوازن يف م�ستويات 
الطاقة املختلفة والأي�ص الهرموين والن�ساط 
اجلرثومـــي يف املعدة.وكانت درا�سات �سابقة 
ذكـــرت اأن تنـــاول ال�سوكول ال�ســـوداء يحدث 
الأوردة  داخـــل  معينـــة  كيماويـــة  تفاعـــالت 
وال�سرايـــني ت�سهـــم يف تنظيـــم جريـــان الـــدم 

واحلد مـــن خماطـــر ارتفـــاع ال�سغط.وبينت 
بحـــوث  جملـــة  يف  ن�ســـرت  التـــي  الدرا�ســـة 
بروتيـــوم اأن تنـــاول نحـــو 42،5 غرامـــا مـــن 
ال�سوكـــول ال�ســـوداء يوميـــًا وملـــدة اأ�سبوعني 
يخف�ـــص هرمون التوتر عنـــد الذين ي�سعرون 

ب�سغط نف�سي كبري.
وخل�ص كو�ســـار اإىل اأن "هـــذه الدرا�سة تقدم 
دليـــاًل قويًا على اأن تناول نحـــو 40 غرامًا من 
ال�سوكول يوميًا لفرتة اأ�سبوعني كاف لتعديل 

التمثيل الغذائي للمتطوعني الأ�سحاء".

ال�سوكوال ال�سوداء تخفف ال�سغط النف�سي


