
اأن التفكري ب�سوت عال قد ي�ساعد فعاًل  اأ�سبان  وجد علماء 
يف حل امل�ساكل حتديدًا الطالب يف حل امل�سائل املعقدة يف 

ب�سكل  ال��ري��ا���س��ي��ات  واأدق، م���ادة  اأ����س���رع 
يناق�ض  ق����د  ب���ح���ث  يف 
ع���ت���ي���ق���ة حتث  ن���ظ���ري���ة 
الدرو�ض  م��راج��ع��ة  ع��ل��ى 
و����س���م���ت. ه��������دوء  يف 
الدرا�سة  حت��دث��ت  وق���د 
باحثون  ق���اده���ا  ال��ت��ي 
غرناطة"  "جامعة  م��ن 
ب��اإ���س��ب��ان��ي��ا ع���ن ف���ارق 
تدري�ض  اأ���س��ل��وب  يف 
يف  الريا�سيات  م��ادة 
الدرا�سية،  الف�سول 
يعلوها  ق����د  ال����ت����ي 
ال�������س���ج���ي���ج اأث����ن����اء 
التالميذ  حم���اول���ة 
اإي��������ج��������اد ح����ل����ول 

للم�سائل املعقدة.
ورك������ز ال��ب��اح��ث��ون 

اأبحاث  "دورية  يف  ن�سرت  التي  الدرا�سة  خالل 
يدر�سون  ال��ذي��ن  ال��ط��ل��ب��ة  ع��ل��ى  الرتبوي"  ال��ن��ف�����ض  ع��ل��م 
جرت  حيث  باجلامعة،  النهائية  ال�سنة  يف  الريا�سيات 
مراقبتهم وت�سجيل حماوالتهم اأثناء حل م�سائل معقدة يف 

الريا�سيات.
ووجد الباحثون اإن الذين فكروا ب�سوت عال يف تفا�سيل 
احلل زادت بينهم فر�ض حل االأ�سئلة نف�سها ب�سكل �سحيح 

عن اأولئك الذين فكروا ب�سمت.
بروفي�سور  وق����ال 
لوي�ض  خ���و����س���ن 
ف�����ي�����ل�����ي�����غ�����ا������ض 
كا�ستيالنو�ض،  من 
االأنديز"  "جامعة 
اإن  ب�����ف�����ن�����زوي�����ال، 
امل�ساكل  م��ن��اق�����س��ة 
للتعلم،  ذكية  و�سيلة 
"الطالب  ون����������وه: 
الذين يفكرون ب�سوت 
اأث��ن��اء حل م�سائل  ع��ال 
مقدورهم  يف  ريا�سية 
حلها �سريعًا، كما تزداد 
اأمامهم فر�ض اإيجاد حل 
الفئة  ع���ن  ل��ه��ا  ���س��ح��ي��ح 

التي ال تفعل ذلك".
يف  ال��ق��درة  "اإن  واأردف: 

التقدمي  عال اإدارة  ب�سوت  احلديث  مثل 
بالنجاح  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  بالر�سومات  اال�ستعانة  اأو 

يف حل امل�ساكل.

التقطه���ا  �س���ورة  العلم���اء  ن�س���ر 
"هاب���ل"  الف�سائ���ي  التلي�سك���وب 
 600 نح���و  بع���د  الك���ون  ت�س���ور 

ملي���ون �سنة م���ن االنفج���ار الكبري 
وهى اأقدم �سورة من نوعها تلتقط 

حتى االآن.
واأ�س���ار العلماء خ���الل اجتماع يف 
اجلمعية الفلكي���ة االأمريكية والتي 
تعت���ر اأك���ر ال�سور اكتم���ااًل حتى 

االآن للكون يف بداياته.
يذك���ر اأن اأق���دم �سورة للك���ون كان 
م���ن املمك���ن التقاطه���ا تع���ود لنحو 
900 ملي���ون �سن���ة م���ن االنفج���ار 
الكبري لكن بعد جتديده واإ�سالحه 
خالل العام املا�سي متكن هابل من 
التق���اط �سور اأق���دم للك���ون ولعب 
التلي�سك���وب اأي�س���ًا دورًا رئي�سي���ًا 
يف تقدير عم���ر الكون بنحو 13.7 

مليار �سنة.

اللنب منزوع 
الد�سم يزيد 

معدالت حرق 
الدهون 

اأظهرت درا�سة حديثة اأن اللنب 
اخلايل الد�سم يزيد من قدرة اجل�سم 

على حرق الدهون وي�ساعد علي 
االحتفاظ بالكتلة الع�سلية.واأ�سار 

الدكتور مايكل زمييل اأ�ستاذ التغذية 
من جامعة تيني�سي يف الواليات 

املتحدة، اإىل اأن االأ�سخا�ض الذين 
تناولوا احلليب اخلايل الد�سم فقدوا 

اأوزانًا اأكر مما فقده اآخرون كانوا 
يتبعون حمية قليلة ال�سعرات فقط، 

حيث بلغت ن�سبة فقدانهم للوزن 
22% من اأوزانهم و61% من دهون 

اجل�سم االإجمالية و81% من الدهون 
املوجودة يف منطقة البطن اأكر من 

املجموعة التي مل تتناول احلليب 
واكتفت بحمية قليلة ال�سعرات وذلك 

يف 12 اأ�سبوعًا فقط.
واأو�سح زمييل اأن تناول اللنب يوميًا 

يقلل من خطر االإ�سابة ب�سرطان 
القولون ويحافظ على كثافة العظام 

والكتلة الع�سلية، كما يزيد من معدل 
حرق الدهون.

ون�سح االأطباء بتناول اللنب خايل 
الد�سم والغني بالكال�سيوم 

والذي يحتوي على 100 
�سعر حراري فقط يف 

الكوب املحتوي 
على 180 جرامَاً، 

وذلك ثالث 
مرات يوميًا.
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وكالة الطاقة  
الذرية تبداأ 

برناجمًا لعالج 
ال�سرطان عرب 

االإنرتنت
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

اإنها اأطلقت حمالت تدريب عر 
االإنرتنت للم�ساعدة يف عالج 

ال�سرطان يف الدول النامية، التي 
ال متلك االإمكانات الالزمة ملواجهة 

املر�ض.
وقال بيان للوكالة، االأربعاء، اإن 

ا"لعالج باالأ�سعة يلعب دورًا مهمًا 
يف عالج ن�سف حاالت ال�سرطان 

يف الوقت الذي ترتفع فيه معدالت 
االإ�سابة باملر�ض يف الدول النامية،" 
الفتا اإىل اأن تلك الدول تعاين "نق�سا 

يف املتخ�س�سن يف ال�سرطان".
ويحتوي الرنامج على 80 در�سا 

تعليميا وينق�سم اإىل ثمانية موا�سيع 
تدعم تدريب االأخ�سائين يف االأورام 

عر النظام التعليمي يف بالدهم، 
وفقا للبيان الذي قال اإن "املبادرة 

جزء من برنامج للوكالة ي�سمل 
17 دولة يف اآ�سيا واملحيط الهادي 

بالتعاون مع منظمة اأ�سرتالية"، 
وكانت منظمة ال�سحة العاملية، 
حذرت يف دي�سمري/كانون اأول 

املا�سي، من اأن عدد �سحايا مر�ض 
ال�سرطان، منذ عام 2005، �سي�سل 

نحو 84 مليون �سخ�ض بحلول 
عام 2015، اإذا مل يتم اتخاذ املزيد 
من االإجراءات للحيلولة دون ذلك.
وجاءت تقديرات املنظمة ملنا�سبة 

اليوم العاملي لل�سرطان، الذي يوافق 
الرابع من فراير/�سباط املقبل، 

والذي اأطلقه االحتاد الدويل ملكافحة 
ال�سرطان، من اأجل الرتويج ل�ُسبل 
التخفيف من العبء العاملي الناجم 
عن املر�ض، والوقاية منه وحت�سن 

نوعية حياة امل�سابن به.
وت�سري تقديرات منظمة ال�سحة 

العاملية اإىل اإمكانية تاليف 40 يف 
املائة من حاالت ال�سرطان باالمتناع 

عن التدخن اأو تعاطي التبغ 
وممار�سة الن�ساط البدين بانتظام 

وانتهاج نظام غذائي �سحي.
ووفقا للمنظمة، فاإن ا�ستخدام 

التبغ هو اأهّم ما ميكن جتنبه من 
اأ�سباب االإ�سابة بال�سرطان على 

ال�سعيد العاملي، بعد اأن قالت املنظمة 
االأ�سبوع املا�سي اإن قوانن منع 

التدخن ب�سورة كاملة مل ت�سمل اإاّل 
5.4 يف املائة من �سكان العامل يف 

عام 2008.

مقاطعتها  من  �سنوات  بعد 
ب���ن االأمم  ال���ت���ي جت����ري  ل��ل��م��ح��ادث��ات 

مواجهة  اإط��ار  يف  العامل  وبلدان  املتحدة 
االإنرتنت،  وج��رائ��م  االإلكرتونية  احل��رب 
اإىل  لالن�سمام  املتحدة  الواليات  ت�ستعد 
الدولية،  الهيئة  ترعاها  التي  املحادثات 
بنوكها  ع��ل��ى  ال��ه��ج��م��ات  ت���زاي���د  ظ���ل  يف 
�سركات  عن  ف�ساًل  احلكومية،  ووكاالتها 

قطاع االأعمال.
تاميز"  "نيويورك  �سحيفة  ون�����س��ب��ت 
اإن  االأمريكية عن م�سادر مل ت�سمها قولها 
حمادثات  يف  �ست�سرتك  املتحدة  الواليات 
تابعة لالأمم  م��ن رو���س��ي��ا وجل��ن��ة  ك��ل  م��ع 
املتحدة  ال���والي���ات  اإن  ح��ي��ث  امل��ت��ح��دة، 
اجلرائم  بخف�ض  خا�سًا  اهتمامًا  ت��ويل 

االإلكرتونية وتقوي�ض اال�ستخدام 
الع�سكري للف�ساء االإلكرتوين، بينما تهتم 
االإرهاب  ب�ساأن  حمادثات  باإجراء  رو�سيا 
املنظمات  ت��دع��م��ه  ال����ذي  االإل����ك����رتوين، 
الُنظم  داخ����ل  ال���ذع���ر  ل��ن�����س��ر  االإره���اب���ي���ة 

االإلكرتونية.
املتخ�س�ض  "نيوزفاكتور"  موقع  ونقل 
نازاريو  ج��وزي��ه  ع��ن  التقنية  جم��ال  يف 
اإن تلك  ق��ول��ه  االإل���ك���رتوين  خ��ب��ري االأم����ن 
مبرور  و�سرا�سًة  ع���ددًا  ت���زداد  الهجمات 
ال�سنن، واإنها �ست�ستمر ما مل يجر اتخاذ 
على  اأن���ه  اإىل  امل��وق��ع  خ��ط��وة.واأ���س��ار  اأي 
اأن الدولتن رمبا توافقان على  الرغم من 

منع الهجمات فاإنهما مل يتفقا من قبل على 
تلك  ب�ساأن  حتقيقات  اإج��راء 
حيث  اجل������رائ������م، 
ت��رغ��ب رو���س��ي��ا يف 
حماية �سيادتها فيما 
يتعلق بالتحقيق يف 
االأن�سطة االإلكرتونية 
داخلها،  جت��رى  التي 
الواليات  ت�سعى  فيما 
م�ساعدة  اىل  املتحدة 
جم�����ال  يف  دول�������ي�������ة 
التحقيقات والدفاع �سد 

اجلرائم االإلكرتونية. 
امل���ا����س���ي،  مت�����وز  ويف 
اأربعة  م��ن  اأك���ر  تعر�ض 
اأمريكيًا  موقعًا  وع�سرين 
لهجمات �سمت بينها جلنة 
التجارة الفيدرالية ووزارة 
ال���ن���ق���ل. وع���ل���ى اجل���ان���ب 
االآخ������ر، ت��ع��ر���س��ت ك���ل من 
لهجمات  وجورجيا  رو�سيا 
وا�سعة النطاق العام املا�سي 
خالل حروبهما االأخرية، كما 
�سل  يف  اآخ���ر  ه��ج��وم  ت�سبب 

حكومة اأ�ستونيا.
وي���ت���ف���اق���م ت����اأث����ري اجل����رائ����م 
االقت�ساد  ع��ل��ى  االإل��ك��رتون��ي��ة 
ت�سببت  حيث  �سنويًا  االأمريكي 
 264.6 قدرت مببلغ  يف خ�سائر 
ومبلغ   ،2008 يف  دوالر  مليون 
بينما   ،2007 يف  دوالر  مليون   239.1
بجرائم  اخلا�ض  ال�سكاوى  "مركز  تلقى 
االإنرتنت" 275.234 �سكوى عام 2008، 
بن�سبة   2007 يف  ع��دده��ا  ف���اق  م��ا  وه���و 

و�سلت اإىل %33.1.
الهجمات  م���ن  ك���ب���ريًا  ع������ددًا  اأن  ي���ذك���ر 
الواليات  على  ُت�سن  ال��ت��ي  االإل��ك��رتون��ي��ة 
وفقًا  ورو�سيا،  ال�سن  من  تاأتي  املتحدة 

خلراء يف االأمن االإلكرتوين.     
ك�سف  امل���ا����س���ي،  ن��ي�����س��ان  ���س��ه��ر  ويف 
و�سابقون  حاليون  اأمريكيون  م�سوؤولون 

اأن قرا�سنة متكنوا من اخرتاق الرنامج 
"جوينت  بطائرات  اخلا�ض  االإل��ك��رتوين 
�سرتايك فايرت" القتالية، وهي اأغلى نظام 

ت�سلح يف تاريخ الواليات املتحدة.
جورنال"  �سرتيت  "وول  �سحيفة  ونقلت 
احلالية  احل��ك��وم��ة  يف  م�����س��وؤول��ن  ع���ن 
تعر�ست  م�سابهة  ح��وادث  اأن  وال�سابقة 
التابع  الطريان  التحكم بحركة  اأنظمة  لها 
االأ�سهر  خ���الل  االأم��ري��ك��ي  اجل���و  ل�����س��الح 

املا�سية.
القرا�سنة  جن��ح  االأخ����ري  احل����ادث  ويف 
من  هائلة  كميات  اإىل  وال��ن��ف��اذ  ن�سخ  يف 
الداخلي  بالت�سميم  املتعلقة  ال��ب��ي��ان��ات 
يجعل  ما  االإلكرتونية  واأنظمتها  للطائرة 
دفاعية  و�سائل  اإىل  التو�سل  ال�سهل  من 
دلياًل  االأخ����ري  احل����ادث  وي�سكل  ���س��ده��ا، 
الواليات  ت��زداد حدة بن  املعركة  اأن  على 
�سبكات  حول  حمتملن  وخ�سوم  املتحدة 

البيانات التي تربط العامل.
من  الهجمات  اإن  �سابق  م�����س��وؤول  وق���ال 
ال�ستة  االأ�سهر  يف  ت�ساعدت  النوع  ه��ذا 
مدنية  وك���االت  اأن  اإىل  م�سريًا  االأخ���رية، 

وع�سكرية اأخرى تتاأثر بهذه املوجة.
تنزيل  م��ن  ال��ق��را���س��ن��ة  ويف ح��ن مت��ك��ن 
كميات كبرية من البيانات تتعلق باملقاتلة، 
االأكر  اإىل املواد  الدخول  مل ينجحوا يف 

كمبيوتر  اأجهزة  على  املخزنة  ح�سا�سية 
غري مت�سلة باالإنرتنت، ورجح بع�ض 

اخلراء االأمريكين اأن تكون �سبكة 
برنامج  اخرتقت  التي  القر�سنة 

انطلقت  االأم���ريك���ي���ة  امل��ق��ات��ل��ة 
خراء  اأن  غ��ري  ال�����س��ن،  م��ن 

اآخرين قالوا اإنه من ال�سعب 
الهوية احلقيقية  التاأكد من 
ال�سهل  م��ن  الأن��ه  ملهاجمن 

اإخفاوؤها على االإنرتنت.
وك�����ان�����ت ال�����س��ح��ي��ف��ة 

ك�����س��ف��ت يف وق��ت  ق���د 
�سهر  م�����ن  �����س����اب����ق 

ن��ي�����س��ان امل��ا���س��ي 
القرا�سنة  اأن 

باخرتاق  ق��ام��وا  وال���رو����ض  ال�سينين 
املتحدة.و�سرح  ال��والي��ات  كهرباء  �سبكة 
اأنفق  البنتاجون  اأن  ديفي�ض  جون  العميد 
اأجهزته  حماية  على  دوالر  مليون   100
الكمبيوتر  ع�����س��اب��ات  م��ن  االإل��ك��رتون��ي��ة 
ذلك  اأعقب  املا�سية،  ال�ستة  االأ�سهر  خالل 
االأمريكي  الرئي�ض  اإدارة  اإع��الن  الهجوم 
قيادة  اإن�����س��اء  على  عزمها  اأوب��ام��ا  ب���اراك 
ع�سكرية جديدة للرتكيز على اأمن �سبكات 
والقدرات  للبنتاجون  التابعة  الكمبيوتر 
الهجومية اخلا�سة بعمليات القر�سنة عن 

طريق االنرتنت.
عن  جورنال"  ���س��رتي��ت  "وول  ون��ق��ل��ت 
املبادرة  اإن  قولهم  اأمريكين  م�سوؤولن 
البنتاجون  ج���ه���ود  ت�����س��ك��ي��ل  ���س��ت��ع��ي��د 
القر�سنة  هجمات  م��ن  �سبكاته  حلماية 
مثل  دول  من  تاأتي  التي  من  وخ�سو�سا 
ال�سن ورو�سيا، كما نقلت عن م�سوؤولن 
اجلديدة  القيادة  اإن  قولهم  بالبنتاجون 
غ�سون  يف  عنها  النقاب  ك�سف  �سيجرى 
اأن  واأ���س��اف��ت  املقبلة،  القليلة  االأ�سابيع 
قيادة اأمن ال�سبكات االلكرتونية �سرياأ�سها 
برتبة  ع�سكري  م�����س��وؤول  االأرج����ح  ع��ل��ى 
بادئ  يف  و�ستكون  جنوم  باأربعة  جرنال 
اال�سرتاتيجية  ال��ق��ي��ادة  م��ن  ج���زًءا  االأم���ر 

للبنتاجون.

اأمريكا تن�سم ملحادثات احلرب االإلكرتونية

قال فريق من العلماء الفرن�سين اإن مكياج 
العيون الذي ا�ستهر به الفراعنة، وحتديدًا 
ل��ه خ�سائ�ض  ك��ان��ت  ك��ي��ل��وب��ات��را،  امل��ل��ك��ة 
االأمرا�ض.وقال  من  العن  حلماية  طبية 
فيليب ول��رت، ال��ذي راأ���ض وف��دًا علميًا من 
القومية  االأبحاث  و"معهد  اللوفر  متحف 
وقبل  امل�سرين،  ق��دم��اء  اإن   ،CNRS
مزيجًا  ا�ستخدموا  ع��ام،  اآالف   4 ق��راب��ة 
والذي  الر�سا�ض،  واأمالح  الر�سا�ض  من 
قد ي�ستغرق خلطه واإعداده �سهرًا باأكمله، 
�سارحًا  العيون.واأو�سح  وتزين  لر�سم 
ع��ن ال��درا���س��ة ال��ت��ي ن�����س��رت يف دوري���ة 
"الكيمياء التحليلية": "اإننا على علم باأن 
اإىل  تنبهوا  قد  اأي�سًا  والرومان  االإغريق 
اخل�سائ�ض الطبية للمكياج، ولكننا اأردنا 

اأن نحدد بال�سبط كيفية ذلك".
الر�سا�ض  ب��اأن  ال�سائع  لالعتقاد  وخالفًا 
الكيمياء  اأنه وبا�ستخدام  اإال  مادة �سارة، 
ا�ستخدامها  ب����اأن  اأت�����س��ح   ، التحليلية 
اإىل  ي��وؤدي  ال  للغاية  قليلة  "وبجرعات 

اأك�سيد  قتل اخلاليا"، بل ينتج جزيء -- 
يف  الدفاعات  ين�سط  ال��ذي   -- النيرتيك 
جهاز املناعة باجل�سم  ملهاجمة البكرتيا يف 
العن.ونفذ  بااللتهابات  االإ�سابة  ح��االت 
 electrode كهربائي  قطيب  البحث 
 )1/10( ُع�سر  حجمه  يبلغ  للغاية،  رقيق 
ال�سعرة، لتحديد تاأثري كلورايد الر�سا�ض 
ال���ذي   ،laurionite ل��وري��ون��ي��ت   -
اخللية  على  امل�سريون،  تركيبته  �سنع 

الواحدة.
و����س���ارع خم��ت�����س��ون ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن 
الدرا�سة متحورت حول ا�ستخدام معدالت 
�سئيلة للغاية للر�سا�ض، وحذروا من اأن 

التعر�ض ملعدالت عالية له تاأثري �سام.
اأب���رز  م��ن  ب��ال��ر���س��ا���ض  الت�سمم  ومي��ث��ل 
اأنه  م��وؤرخ��ون  ويعتقد  للبيئة،  املخاطر 
واح���د م��ن االأ���س��ب��اب ال��ت��ي ���س��اه��م��ت يف 

�سقوط االإمراطورية الرومانية.
ال���ع���دي���د من  ال���ر����س���ا����ض يف  وي����دخ����ل 

ال�����س��ن��اع��ات ال���ت���ي ن�����س��ت��خ��دم��ه��ا يف 

اال�ستعمال  �سائع  فهو  اليومية  حياتنا 
يف �سناعة بطاريات ال�سيارات والطالء. 
االأمرا�ض  على  ال�سيطرة  "مراكز  ونقلت 

اأن م�سكلة تراكم  والوقاية" االأمريكية 
قد  ال��ب��ال��غ��ن  ج�سم  يف  ال��ر���س��ا���ض 

تبدو كارتفاع �سغط الدم، والعقم، 
وال��ع�����س��الت،  امل��ف��ا���س��ل  واأمل 

وا�سطرابات يف تركيز الذهن 
اأما  العقلية،  القدرات  وتدين 

اأ�سد  ف��ه��و  االأط���ف���ال،  ل���دى 
خطورة، ما قد ين�ساأ عنه 

البطن  واأمل  ال���دم  ف��ق��ر 
الع�سالت  و���س��ع��ف 
الدماغ  اأجزاء  وتلف 
وت�������دين ال����ق����درات 

الذهنية.

مكياج كليوباترا له خ�سائ�ص طبية حلماية
العيون من االأمرا�ص

اأكد الدكتور اأ�سرف عبد العزيز اأ�ستاذ التغذية بكلية 
اأن وجهات النظر  االقت�ساد املنزيل جامعة حلوان، 
اختلفت حول ال�سمنة، ما بن اأنها اأمر ب�سيط واأنها 
اجل�سم  جلمال  ت�سويه  اأو  مقبول  غري  منظر  جمرد 
وبن القلق منها واأنها م�سدر خطورة على االإن�سان 
البدين، واإن كان الت�سنيف العلمي لها هو زيادة يف 
مر�سًا  تعتر  وال  ف�سيولوجية  حالة  وهى  ال��وزن، 
من  للعديد  مهم  رئي�سي  عامل  ولكنها  ذات��ه،  حد  يف 
عن  اجل�سم  وزن  زي���ادة  ه��و  االأمرا�ض.وتعريفها 
احلد الطبيعي نتيجة لرتاكم الدهون، وهذا الرتاكم 
ناجت عن عدم توازن بن الطاقة املتناولة من الطعام 
وزن  فى  زي��ادة  اأو  اجل�سم  ي�ستهلكها  التي  والطاقة 
عبد  اأ���س��رف  الدكتور  وح��دد  مب��ق��دار%20،  اجل�سم 
اأ�سباب   10 اإىل  بال�سمنة  االإن�سان  اإ�سابة  العزيز 

هي:
عالية،  حرارية  �سعرات  وتناول  الغذائي  النمط   -
ال���ده���ون يف ج�سم  ت��راك��م  اإىل  ذل���ك  ي����وؤدى  ح��ي��ث 

االإن�سان.
اليومي  االنتظام  حيث  الريا�سة،  ممار�سة  عدم   -

مهم  دور  له  امل�سي،  كانت  اإن  حتى  ريا�سة  اأي  يف 
وتفعيل  الدم  وجلوكوز  الدهون  ن�سبة  تخفيف  يف 

ن�ساط االأن�سولن يف اجل�سم.
الدرا�سات  بع�ض  اأثبتت  حيث  النف�سية،  العوامل   -
العلمية اأن بع�ض حاالت االكتئاب اأو القلق النف�سي 
ال�سهية  بزيادة  م�سحوبة  تكون  قد  املزاج  تقلب  اأو 
مراكز  على  اال�سطرابات  هذه  لتاأثري  نتيجة  لالأكل 

االأكل يف املخ.
- دور الغدد ال�سماء يف ظهور ال�سمنة، حيث يظن 
هو  ال�سمنة  ظهور  يف  ال�سبب  اأن  البدناء  من  كثري 
الغدد ال�سم، واإن كان ال�سبب هو اختالل يف اإفراز 
الدرقية  ال��غ��دة  ه��رم��ون��ات  اأو  االأن�سولن  ه��رم��ون 
اإفراز  اأو نق�سان  ذلك من خلل ناجت بزيادة  اأو غري 

هرمون ما يف اجل�سم.
- العوامل الوراثية حيث اأثبتت الدرا�سات اأن الطفل 
اإذا كان اأحد اأبويه يعانى من ال�سمنة فاإن احتمالية 
اإ�سابته بال�سمنة ت�سل اإىل 33% اأما اإذا كان االأبوان 
لتكون  ترتفع  الن�سبة  ف��اإن  بال�سمنة  م�سابن  معا 
طبيعي  بوزن  واالأم  االأب  متتع  حالة  يف  اأما   ،%73

فاإن احتمالية اإ�سابة الطفل بال�سمنة ال تتعدى %9.
زيادة  نتيجة  وال�سحوم  الدهون  تر�سيب  زي��ادة   -

تكوين اخلاليا الدهنية.
- انخفا�ض معدل التمثيل الغذائي يف اجل�سم.

- تناول عقاقري مثل حبوب منع احلمل والكورتيزون 
باختزان ح���ي���ث ت��ت�����س��ب��ب ه���ذه  االأدوي����ة 

امل��اء داخ��ل اجل�سم 
وب��ال��ت��ايل زي���ادة 

الوزن.
ب���طء االإف����ادة   -

م��������������������ن 
ال���ده���ون ل��ل��ت��ق��دم يف 

العمر.
- كرة النوم والك�سل.

اكـتـ�ســاف اأ�ســبــاب االإ�ســابــة بـالـ�سـمـنــة التقاط اأقدم �سورة للكون
بعد 600 مليون �سنة

ع���ادت التحذيرات م���ن خماطر بع����ض لقاحات 
مر����ض اأنفلونزا اخلنازي���ر اإىل الروز جمددًا، 
االأمل���اين  به���ا  اأدىل  الت���ي  الت�سريح���ات  بع���د 
ولفغان���غ وودراغ، رئي����ض جلن���ة ال�سح���ة يف 
الرمل���ان االأوروب���ي، ال���ذي حتدث ع���ن وجود 
لقاح���ات م�ستخل�س���ة م���ن خالي���ا �سرطاني���ة ال 

يعرف تاأثريها احلقيقي على الب�سر.
واته���م وودارغ م���ا و�سف���ه ب�"لوب���ي �س���ركات 
ال�سيدل���ة وت�سني���ع االأدوي���ة" بخل���ق حالة من 
الذع���ر حي���ال املر����ض ال���ذي ي�سبب���ه فريو����ض 
ال�سح���ة  منظم���ة  جتاوب���ت  وق���د   ،H1N1
العاملية مع ه���ذا التهويل عر رفع حالة التاأهب 
اإىل م�ستوي���ات  ال تتنا�س���ب مع حقيق���ة انت�سار 

املر�ض.
واعت���ر وودراغ، وه���و طبي���ب متخ�س�ض يف 
اأمرا����ض الرئ���ة اأن اأع���داد امل�ساب���ن باملر����ض 
قليل���ة اإذا ما قورنت باأعداد الذين يعانون جراء 
موا�س���م االأنفلون���زا العادية.وذك���ر ووراغ، يف 
مقابلة مع �سحيفة "لومنيتي" الفرن�سية اأن هذا 
الفريو�ض لي�ض جدي���دًا، بدليل اأن النا�ض الذين 
جتاوزا العق���د ال�ساد�ض من عمره���م قد طوروا 
مناع���ة طبيعية �س���ده، ما يدل عل���ى اأنهم كانوا 

بالفعل على ات�سال مع فريو�سات م�سابهة.
وبح�سب وودراغ، فاإن منظمة ال�سحة العاملية 

ا�ستجاب����ت ملوجة التهويل ه����ذه ب�سبب روابط 
�س����ركات  يف  االأ�سخا�����ض  م����ن  جمموع����ة  م����ع 
�سناع����ة االأدوي����ة، م�سيف����ًا اأن التحقي����ق ال����ذي 
وافق االحت����اد االأوروبي عل����ى فتحه يف امللف 
بن����اء على طلبه �سيحاول معرف����ة من الذي قرر 

ت�سني����ف اأنفلون����زا اخلنازي����ر عل����ى اأن����ه وباء 
ورفع درجة خطره.

وحتدث وودراغ عن "ت�سليل" مار�سته �سركات 
دف����ع  به����دف  الوطني����ة  واملخت����رات  االأدوي����ة 
احلكومات اإىل �س����راء اللقاحات مببالغ طائلة، 

كما اتهم �سخ�سيات يف منظمة ال�سحة العاملية 
بو�سع خط����ط ملواجهة وباء مماث����ل الأنفلونزا 
اخلنازي����ر يف ال�سابق، باالنتق����ال الحقًا للعمل 

لدى �سركات ت�سّنع الدواء.
وق����ال وودراغ اإن �سرك����ة "نوفارت�����ض" الت����ي 
ت�سّن����ع اأح����د اللقاح����ات امل�ستخدم����ة ملواجه����ة 
اأنفلونزا اخلنازير )اأوبت����ا فلو( قامت بتطوير 
اللقاح عر جتارب �سملت تفاعالت اإحيائية من 
اخلالي����ا ال�سرطاني����ة، وهي تقني����ة مل ت�ستخدم 

على االإطالق حتى االآن.
الرمل����ان  �سيطلق����ه  ال����ذي  التحقي����ق  اأن  يذك����ر 
االأوروب����ي �سي�سع����ى ملعرف����ة �سب����ب تو�سي����ف 
املر�����ض باأن����ه "وباء" م����ن قبل منظم����ة ال�سحة 
منذ يونيو/حزي����ران 2009، بناء على اقرتاح 
من خ����راء ات�س����ح اأنهم على �س����الت ب�سركات 
االأدوي����ة الكبرية، ومنها "نوفارت�ض" و"روخ" 
ق����ال وودراغ، يف  و"غال�سك����و �سمي����ث، وق����د 
البي����ان ال�سادر عن جلنة ال�سحة التي يراأ�سها، 
اإن منظم����ة ال�سح����ة العاملي����ة "عر�ست املالين 
ب�س����كل  غ����ري خمت����رة  للقاح����ات  النا�����ض  م����ن 
كاف، وذل����ك دون حاجة حقيقي����ة،" خا�سة واأن 
فريو�����ض H1N1 يعتر "االأقل �سررًا من بن 
جميع موج����ات االأنفلون����زا ال�سابقة"، على حد 

تعبريه.

حلل امل�سائل الريا�سية عليك التفكري ب�سوت عال!م�سوؤول اأوروبي: ذعر H1N1 "خمتلق" وبع�ص اللقاحات خطر


