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ال�شاي 
الأخ�شر.. 
اأمل جديد 

لعالج الأورام 
الرحمية

قال باحثون �أمريكيون �إن 
م�ضتخل�ضات �ل�ضاي �لأخ�ضر تبدو 

و�عدة يف عالج �لورم �لليفي يف 
�لرحم.وذكر موقع "هلث د�ي 

نيوز" �أن �لباحثني �ضوف يجرون 
قريبًا جتارب �ضريرية على بع�ض 
�لن�ضاء من �أجل معرفة فو�ئد هذه 

�مل�ضتخل�ضات.
وي�ضيب �لورم �لليفي يف �لرحم 

نحو 40% من �لن�ضاء يف �ضن 
�خل�ضوبة وي�ضبب نزيفًا حادً� يف 

�ملهبل وفقرً� يف �لدم ونق�ضًا يف 
�لطاقة و�إح�ضا�ضًا عامًا بال�ضعف.

وقال مدير ق�ضم �لأبحاث �ل�ضريرية 
يف كلية ميهاري �لطبية يف نا�ضفيل 

بولية تني�ضي وزمالوؤه يف 
�لدر��ضة �لتي ن�ضرت يف "�ملجلة 

�لأمريكية للتوليد و�لأمر��ض 
�لن�ضائية" �لدكتور �أمين �لهندي 
�إن م�ضتخل�ضات �ل�ضاي �لأخ�ضر 

رمبا تفتك بخاليا "ليوميوما" يف 
�لأن�ضجة �لب�ضرية و�لأور�م �لليفية 

عند حيو�نات �ملخترب".

للرك�ض ال�شليم 
واملفيد قواعد 
ينبغي اإتباعها

وجدت در��ضة حديثة �أن �لذين 
يرك�ضون وهم حفاة على �أر�ٍض �ضلبة 

يدو�ضونها م�ضتخدمني �جلزء �لأو�ضط 
من �لقدم ولي�ض بكعب �لقدمني، كما 

هو �حلال عند �نتعال �أحذية ريا�ضية، 
�أف�ضل لهم.وقال د�نيال ليربمان، �لذي 

�ضارك يف �إعد�د �لدر��ضة و�لأ�ضتاذ 
يف علم �لبيولوجيا �لتطوري بجامعة 

هارفارد وزمالوؤه يف جامعتي غال�ضكو 
�ل�ضكتلندية وموي يف كينيا �إن �لذين 

يرك�ضون حفاة �أو ينتعلون �أحذية 
خفيفة ي�ضتخدمون �جلزء �لأو�ضط يف 

�لقدم ول يد�ضون �لأر�ض بكعب �لقدمني 
وهذ� مينع �لأذى �لذي قد ي�ضيب عظام 

�لقدمني و�جل�ضم ب�ضكل عام.
و�أ�ضاف "�ضممت �أقد�منا جزئيًا من 

�أجل �لرك�ض"، م�ضريً� �إىل �أن "رك�ض 
�لنا�ض وحتملو� �مل�ضقات منذ ماليني 

�ل�ضنني ولكن مل تخرتع �لأحذية 
�لريا�ضية �إّل يف �ضبعينيات �لقرن 

�ملا�ضي". و�أ�ضار �إىل "�أن �لإن�ضان خالل 
تطوره عرب �لتاريخ رك�ض �إما حايف 
�لقدمني �أو �نتعل �أحذية خفيفة جدً� 

مثل �ل�ضنادل ذ�ت �لكعوب �ل�ضغرية". 
و�أظهرت در��ضة ن�ضرت مطلع �لعام 

�جلاري و�ضملت 68 �ضخ�ضًا رك�ضو� 
على جهاز �ل�ضرعة "تريد ميل" وهم 
ينتعلون �أحذية ريا�ضية �أن �أكرث من 

38% منهم �أ�ضيبو� بالتو�ء�ت يف 
�لركبتني و�لكاحلني مقارنة بنظر�ء لهم 

رك�ضو� وهم حفاة على �جلهاز.
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بكرتيا حتول 
ال�شكر اإىل 

ديزل
متكن باحثون �أمريكيون من 

��ضتخد�م �لهند�ضة �لور�ثية لتعديل 
و�حدة من �أكرث �أنو�ع �لبكرتيا 

�ضيوعا بالعامل وهي "�إي.كويل" 
لتمت�ض �ل�ضكر من �ملخلفات �لزر�عية 

وحتوله لوقود حيوي مفيد.
وقال �لباحثون �إن در��ضتهم �لتي 

ن�ضرت �لأربعاء بدورية نيت�ضر 
هي �أول جتربة لتحويل نباتات 

متجددة غري غذ�ئية �إىل وقود يف 
خطوة و�حدة.وذكر �لباحث �ضتيفن 

ديل كارديري يف مقابلة هاتفية 
�ن هذه �لتكنولوجيا قد توؤدي �ىل 

توفري وقود متجدد رخي�ض �لتكلفة 
منخف�ض �لكربون وعايل �لأد�ء.

و�أ�ضاف كارديري "نظرنا يف 
�ملادة �خلام �لنموذجية وهي 

�لكتلة �حليوية وبعدها نظرنا 
يف �ملنتج �لذي نرغب يف �إنتاجه 

وهو زيت �لديزل ثم ��ضتخدمنا 
�لهند�ضة �لور�ثية مع �إي.كويل 

لتحتوي على �جلينات �لتي حفزت 
كل �لتفاعالت �لكيميائية �لالزمة 

لتحويل �ملادة �خلام �ىل هذ� 
�لوقود.وعمل كارديري �لباحث يف 

�إل.�إ�ض.9 �ملتخ�ض�ضة يف تكنولوجيا 
�ل�ضناعات �حليوية بالتعاون مع 
باحثني يف جامعة كاليفورنيا يف 

بريكلي.
ويعد �لوقود �حليوي �مل�ضنوع 

من �لنباتات ودهون �حليو�نات 
بديال للوقود �مل�ضتخرج من �لنفط.

وطلبت كند� �لتي �ضخت ��ضتثمار�ت 
كبرية يف �ضناعة �لوقود �حليوي 

لتقليل �نبعاثات �لغاز�ت �مل�ضببة 
لرتفاع درجة حر�رة �لأر�ض �إجر�ء 

در��ضة على �لتاأثري �لبيئي �لناجم 
عن �ضنع �لوقود �حليوي.وذكرت 

در��ضة �أعدتها وز�رة �لبيئة �لكندية 
�ن هناك �أدلة على �ن من�ضاآت لإنتاج 

�لوقود �حليوي يف �لوليات �ملتحدة 
و�لرب�زيل قد تكون م�ضوؤولة عن 

جمموعة جديدة من �مل�ضكالت يف 
�لهو�ء و�ملاء.

ر�شد ثقب 
اأ�شود على بعد 

قيا�شي من 
الأر�ض

ر�ضد علماء �لفلك �لأوربيون ثقبا �أ�ضود 
على م�ضافة قيا�ضية من �لأر�ض. ويقع 
هذ� �لثقب �لذي يعتربه علماء �ملر�ضد 
�لفلكي �لأوروبي مبدينة "جار�ضينج" 

�لأملانية مبثابة جنوم �آفلة يف جمرة 
و�لتي  300" �حللزونية  �ضي  جي  "�ن 

تقع على بعد نحو �ضتة ماليني �ضنة 
�ضوئية من �لأر�ض ح�ضبما �أعلن 

�ملر�ضد.
ويبلغ حجم هذ� �لثقب نحو 15 �أمثال 

�ضم�ضنا وهو قادر على �مت�ضا�ض 
�ملادة من خالل �أحد �لنجوم �لتابعة 

له و�لذي من �ملنتظر �أن ينفجر خالل 
بع�ض �لوقت ليتحول يف �لنهاية �إىل 
ثقب �أ�ضود هو �لآخر بعد �أن يتحول 

�إىل ما يعرف بالـ"م�ضتعر �لأعظم" �أو 
�لنجم �ملنفجر، ويبلغ حجم هذ� �لنجم 

نحو 20 من �أمثال حجم �ل�ضم�ض.
و�أكد �لعلماء �أن �لثقب ورفيقه غري 

�ملماثل يدور�ن ب�ضاأن بع�ضهما �لبع�ض 
كل 32 �ضاعة.وتن�ضاأ مثل هذه �لثقوب 

ب�ضبب �لنفجار�ت �لنجمية عندما 
تنهار �لنجوم �لعمالقة �ملحرتقة حتت 

وطاأة وزنها مما يجعل قوة �جلذب 
�لهائلة تلوي �مل�ضاحة �ملوجودة د�خل 
�لنجم بحيث ل ي�ضتطيع حتى �ل�ضوء 
�لنفاذ �إىل خارج �لنجم لذلك فال ميكن 
روؤية �لثقوب �ل�ضود�ء ب�ضكل مبا�ضر 

ولكنها تبوح بحقيقتها من خالل 
�لإ�ضعاع �لكثيف للمادة �ملندفعة �إىل 
د�خلها و�لتي ترتفع درحة حر�رتها 

بقوة عندما تتحرر مما يوؤدي �إىل 
تالألوؤها".

ك�ضفت جمموعة من �لعلماء عن دليل جديد يثبت 
�لألو�ن �لتـــي متيزت بها بع�ـــض �لدينا�ضور�ت 

قبـــل ماليـــني �ل�ضنـــني، وهـــي درجـــات �للونـــني 
�لأحمر و�لبني.

و�أثبتـــت هـــذه �لأدلـــة �أن �لري�ـــض كان جـــزء� من 
ت�ضتخدمهـــا  �أن  قبـــل  �لدينا�ضـــور�ت  �أج�ضـــاد 
�لعلمـــاء،  و��ضتخـــدم  �لطـــري�ن،  يف  �لطيـــور 
�ل�ضينيـــون و�لربيطانيون، يف هـــذ� �لكت�ضاف 
لتحليـــل  �ملجهـــري"  "�لإلكـــرتون  تكنولوجيـــا 
�لدينا�ضـــور،  لأحافـــري  �خلارجـــي  �لغ�ضـــاء 
وبالتحديد دينا�ضوري "�ضينو�ضاوروترييك�ض" 
و"�ضينورنيثو�ضورو�ض، و�لتي مت �كت�ضافها يف 
ت�ضرين �لأول 2009 يف �ضمال �ل�ضني، ويف هذ� 
�ملوقع، عرث �لعلماء على 20 �أحفورة تعود لأكرث 

من 160 مليون عام.
عـــرثت  �حلـــايل،  �لثـــاين  كانـــون  بد�يـــة  ويف 
جمموعـــة �أخـــرى مـــن �لعلمـــاء على �أقـــدم طبعة 
لقـــدم تعـــود لكائـــن مي�ضـــي علـــى �أربعـــة �أقد�م، 
ويعتقـــد �أن هـــذه �لآثـــار تعـــود �إىل نحـــو 395 
مليـــون عام.يقـــول باتريك �أور، �أحـــد �مل�ضاركني 
يف �مل�ضـــروع: "هذ� هـــو �أول دليل يثبت درجات 
�لألـــو�ن �حلقيقيـــة للدينا�ضـــور�ت قبـــل ماليني 
�ل�ضنني"، وكانت تقارير �ضابقة قد �أظهرت عالقة 
بـــني �لدينا�ضـــور�ت �ملجنحة من جهـــة، و�لنعام 

و�لدجاج من جهة �أخرى.

ك�ضـــف �ضتيـــف جوب�ـــض �ملدير �لتنفيـــذي ل�ضركة �أبـــل �لأمريكيـــة عن جهاز 
�لكمبيوتـــر �للوحي �جلديد "�آي باد" �لذي طال �نتظاره، متعهد� باأن يتيح 

�جلهاز مل�ضتخدميه "�أف�ضل تعامل مع �لنرتنت �أكرث من �أي وقت م�ضى".
ويف معر�ـــض �لإعالن �أن هناك جمال جلهاز ثالـــث بني �لكمبيوتر �ملحمول 

و�لهاتف �لذكي قـــام جوبز بتقدمي عر�ض �إي�ضاحي للجهاز �جلديد 
يف حفـــل �إطـــالق يف �ضـــان فر�ن�ضي�ضكـــو، ومبقارنـــة 

جهـــاز �آي بـــاد بن�ضخـــة �أكرب من جهـــاز �آي فون، 
قال جوبز �إن �جلهـــاز زود ب�ضا�ضة حجمها 9.7 
بو�ضـــة "24.6 �ضم" تعمل باللم�ض وتتخ�ض�ض 

يف �لقيـــام باملهام �مل�ضرتكة مثل ت�ضفح �لإنرتنت 
�لفيديـــو  �إىل  �ل�ضتمـــاع  �لإلكـــرتوين  و�لربيـــد 

و�ملو�ضيقى وم�ضاهدة �ل�ضور بالإ�ضافة �إىل ممار�ضة 
�لألعاب وقر�ءة �لكتب �لإلكرتونية.

وقـــال "�إذ� كانت هناك فئة ثالثـــة، فيجب �أن تكون �أف�ضل 
يف �أد�ء هـــذه �ملهـــام- و�إل فاإنه ل يوجـــد �ضبب لوجودها"، 

و�ضيتم طـــرح �أي باد باأ�ضعار تناف�ضية مـــع �أجهزة �لكمبيوتر 
�ملحمولـــة منخف�ضة �ل�ضعـــر و�أجهزة نوت بـــوك، و�ضيتم طرح 

�جلهاز يف �لأ�ضو�ق خالل 60 يوما على �أن يبد�أ �ضعره -�أقل مما 
كان متوقعـــا- بـ499 دولر� للجهاز �ملزود بذ�كرة مدجمة تبلغ 16 

جيجابايت ويبلغ �أعلى �ضعـــر للجهاز بـ829 دولر� للن�ضخة �ملزودة 
بــــ64 جيجابايـــت ومت تزويـــده بتقنيـــة و�ي فـــاي �إ�ضافـــة �إىل قدر�ت 

��ضتخد�م �جليل �لثالث.
وقـــال جوبـــز �إن �ضمك �جلهـــاز هو 1 �ضم ويـــزن 680 جر�مـــا، وي�ضل عمر 

�إىل  10 �ضاعـــة من �ل�ضتخـــد�م و�إىل �ضهر يف و�ضع �لبطارية 
ذ�كـــرة  �إليـــه  وت�ضـــاف  �ل�ضتعـــد�د، 
موؤقتـــة تبلـــغ �ضعتهـــا 16 

جيجابايت.

ال�شحريالدينا�شورات كان لها ري�ض اأحمر وبني الكمبيوتر  باد"..  "اآي 

�أمريكيون  قال باحثون 
�ضد  �لأطــفــال  تلقيح  �إن 

"روتافايرو�ض"،  مـــر�ـــض 
�لذي يعد �أحد �لأ�ضباب �لرئي�ضية 

لإ�ضابة �لأطفال بالإ�ضهال و�جلفاف 
قد ينقذ �ملاليني منهم يف �لعامل �ضنويًا.

�لأطفال  من  كبري  بعدد  �ملر�ض  هــذ�  ويفتك 
وبخا�ضة يف �لدول �لنامية وينت�ضر عادة يف 
"هلث د�ي نيوز"  ف�ضل �ل�ضتاء.وذكر موقع 
يف  �أجريت  و�حــدة  بينهما  من  در��ضتني  �إن 
�أظهرت  موؤخرً�  �جلنوبية  و�أفريقيا  مالوي 
يخف�ض  �ملر�ض  هذ�  �ضد  �لأطفال  تلقيح  �أن 
حالت �لوفاة بينهم بنحو 61%، كما �أظهرت 
در��ضة �أخرى �أن معدل �لوفيات باملر�ض بني 
�أطفال مك�ضيكيني �أعمارهم 11 �ضهرً� �أو �أقل 

تـــــر�جـــــع 
بن�ضبة %66 
خـــــــالل مـــو�ـــضـــم 
�لعام  يف  �ملر�ض  هذ� 
ما  بالفرتة  مقارنة   2009
بني �لعامني 2003 و2006، وخالل 
يف  �لــ�ــضــحــة  وز�رة  �أمـــــرت   2007 �لـــعـــام 
كباقي  �إلز�ميًا  �لتلقيح  هذ�  بجعل  �ملك�ضيك 

�للقاحات �لأخرى.
نيوزيل من منظمة  كاثلني  �لدكتورة  وقالت 
"باث" �لدولية للتلقيح "غري �لربحية �إن هذ� 

�مل�ضايقات  من  �لكثري  ي�ضبب  قد  �ملر�ض 
يف �أمريكا ولكنه قاتل يف �لدول �لفقرية".

بهذ�  �لإ�ضابة  جــر�ء  "�لوفاة  �إن  و�أ�ضافت 
�ملر�ض �لذي ي�ضبب �لإ�ضهال يعد ثاين �ضبب 

رئي�ضي ملوت �لأطفال يف �لدول �لنامية".
من  �أكرث  �إن  �لعاملية  �ل�ضحة  منظمة  وتقول 
ب�ضبب  �ضنويًا  ميوتون  طفل  مليون  ن�ضف 
�ملــر�ــض يف  ي�ضببها هــذ�  �لــتــي  �للــتــهــابــات 
�لوفيات  هذه  ن�ضف  �أن  �إىل  م�ضرية  �لعامل، 
حتـــدث يف جــنــوب �لــ�ــضــحــر�ء �لــكــربى يف 

�أفريقيا.
و�لوقاية  �لأمر��ض  مر�قبة  مر�كز  وتن�ضح 
عمر  يف  �لأطــفــال  بتلقيح  �أمــريكــا  يف  منها 
جانب  �إىل  �ملــر�ــض  �ــضــد  �أ�ــضــهــر  و6  و4   2

�للقاحات �لأ�ضا�ضية �لأخرى.

التلقيح �شد "الروتافايرو�ض" ينقذ ماليني الأطفال

جنـــح علمـــاء يف جامعـــة �ضتانفـــورد �لأمريكية يف 
خلق خاليا ع�ضبية دماغية مبا�ضرة من خاليا جلدية 

�أخذت من �أذيال فئر�ن بالغة.
ومـــن �ضاأن هذه �ملقاربة �لعلمية �جلديدة خلق ثورة 
يف عـــالج �خلاليـــا �جلذعيـــة �لب�ضرية، وفهـــم كيفية 
�ختيـــار �خلاليـــا للـــدور �خلا�ـــض �لـــذي تلعبـــه يف 
�جل�ضم.وقـــد تقلـــب نتيجة هذه �لدر��ضـــة ر�أ�ضًا على 
عقب نظرية ن�ضـــوء �خلاليا وجتنب �ملقاربة �ملثرية 
للجـــدل ب�ضاأن ��ضتخد�م �خلاليا �جلذعية لالأجنة يف 
عـــالج �خلاليا من �لناحية �لأخالقيـــة، وتفتح �أي�ضًا 
�لبـــاب و��ضعًا �أمـــام معاجلة �أمر��ـــض مثل �لزهامير 
�لعلمـــاء  يتوقـــع  ومل  �مل�ضتقبـــل،  يف  وباركن�ضـــون 

�لنجاح يف �أبحاثهم يف �لبد�ية.
وقال �لدكتور ماريو�ض ويرنغ و��ضع �لدر��ضة �لتي 
ن�ضرت يف �لعدد �لأخري من جملة "نيت�ضر" و�لع�ضو 
يف معهـــد �ضتانفـــورد لبيولوجيا �خلاليـــا �جلذعية 
و�لطب �لتجديدي"�أردنا طـــرح �ل�ضوؤ�ل �لتايل: هل 
علينا �لعودة يف تطورنا �إىل �لور�ء من �أجل �لتقدم 
�إىل �لأمام �أم �أن هناك طريقا مبا�ضر�"، م�ضريً� �إىل �أن 
هـــذ� "�أول حتول مبا�ضـــر و��ضطناعي ل يح�ضل يف 
�لطبيعة"، �أما �لدكتور بول �ضانربغ، وهو خبري يف 
�خلاليا �جلذعية و�أ�ضتاذ بارز يف جر�حة �لأع�ضاب 
ومدير جامعـــة �ضاوث فلوريد� ومركـــز �ل�ضيخوخة 
و�إ�ضـــالح �لدمـــاغ يف تامبـــا فقـــال "�إنهـــا "�لدر��ضة 

�جلديـــدة" تغري �لفكرة حـــول �لطريقة �لتي تتحول 
فيها �خللية �إىل �أخرى وقد تغري مفهوم كيفية تطور 
�لكائنـــات �حلية".ولكـــن �خلـــرب�ء كانـــو� حذريـــن 
يف تف�ضريهـــم لنتائـــج �لدر��ضة وما تعنيـــه بالن�ضبة 

مل�ضكلة �أبحاث �خلاليا �جلذعية �ل�ضائكة.
وقال �ضانربغ "من وجهة نظر �أولية فهي "�لدر��ضة" 
مثـــرية لالهتمـــام لأنها تظهـــر �أنه باإمكانـــك �لنتقال 
فورً� من خلية معينة وحتويلها �إىل �أخرى ولكن من 
�ملبكر خلق خاليا جديدة و��ضتخد�مها يف �لعالج"، 
وو�فقـــه �لـــر�أي �لدكتـــور د�روين بروكـــوب، �أ�ضتاذ 
�لطـــب �خللـــوي و �جلزيئـــي يف مركز كليـــة �لعلوم 

�ل�ضحية يف تك�ضا�ض.
وقـــال بروكوب "�إنه بحـــث ر�ئـــع، �إذ باإمكانك �لبدء 
باخلاليا �لليفية وحتويلها �إىل خاليا ع�ضبية ولكن 
ل يـــز�ل هناك طريـــق طويل كي تتمكـــن من معاجلة 

�ملر�ضى".
و�أ�ضـــاف "�نهـــا خطـــوة �إىل �لأمام لي�ـــض يف جمال 
�لبحـــوث �لأ�ضا�ضيـــة ، وهناك طريـــق طويل لنقطعه 

ون�ضتطيع من خالله عالج مر�ض �لزهامير".
ومتكـــن ويرنغ وزمـــالوؤه من حتويـــل خاليا جلدية 
�إىل �أخرى ع�ضبية دماغية با�ضتخد�م ثالثة جينات، 
وجنحت �لتجربـــة �إذ �أ�ضبح نحـــو20% من �خلاليا 

�جللدية خاليا ع�ضبية يف فرتة تقل عن �أ�ضبوع.

ع�����ش��ب��ي��ة! خ���الي���ا  ت�����ش��ب��ح  اأن  مي��ك��ن  اجل���ل���دي���ة  اخل���الي���ا 

ظّل �لعلماء ل�ضنـــو�ت يوؤكدون على �أهمية 
تنـــاول �لأطعمـــة �لتي حتتـــوي على �ملو�د 
�مل�ضادة لالأك�ضـــدة لأنها توؤخر �ل�ضيخوخة 
ولفو�ئدها �لأخرى �لكثـــرية ولكن در��ضة 
جديـــدة تقـــول �لآن �إن �لإفـــر�ط يف تناول 
ماأكـــولت حتتوي علـــى ن�ضبـــة عالية منها 
لالأك�ضدة قد يكـــون م�ضـــرً� للج�ضم.ويقبل 
كثـــريون على تنـــاول �خل�ضـــار و�حلبوب 
بدءً� بالبطاطا �حللوة و�لعد�ض و�لربوكلي 
و�لتـــوت �لـــربي "بلـــو برييـــز" وغريهـــا 
لحتو�ئهـــا على هـــذه �ملادة ولكـــن �لعلماء 
يحـــذرون مـــن �أن �لإفـــر�ط يف تناولهـــا قد 
يعطـــي �لنتيجـــة �لعك�ضيـــة لهـــا. وذكـــرت 
�ضحيفـــة �لد�يلـــي مايـــل �ليـــوم �خلمي�ض 

يف  �لباحثـــني  �أن 
كن�ضا�ـــض  جامعـــة 

�ضيتي �لأمريكية �أجرو� 
�ختبـــار�ت علـــى حيو�نات 

خمتـــرب بعـــد حقنهـــا بجرعـــات 
خمتلفـــة مـــن مـــو�د م�ضـــادة لالأك�ضـــدة من 
�أجـــل معرفـــة تاأثريهـــا عليهـــا، وتبـــني �أن 
�حليو�نـــات �لتي تلقت جرعـــات عالية من 
�ملو�د �مل�ضـــادة لالأك�ضدة �أ�ضيبت بتلف يف 

ع�ضالتها.
وقـــال �لباحث �ضتيـــف كـــوب يف �لدر��ضة 
�لفيزيولوجيـــا  ن�ضـــرت يف دوريـــة  �لتـــي 
�لتطبيقيـــة "ل ميكنك �إعطـــاء جرعة كبرية 
ملري�ـــض  لالأك�ضـــدة  �مل�ضـــادة  �ملـــو�د  مـــن 

و�فرت��ض �أنـــه �ضتكون هناك فائدة ما من 
ور�ء ذلـــك لأن هـــذ� قـــد يجعـــل �لأمور 

ت�ضوء �أكرث".
و�أ�ضاف كـــوب �إن �لإفر�ط يف تناول 
�ملو�د �مل�ضـــادة لالأك�ضدة قـــد توؤثر على 
خاليـــا �لدم وعلـــى �ملـــو�د �لكيميائية �لتي 
ت�ضاعـــد علـــى تو�ضيـــع �لأوعيـــة �لدموية.
وقال �إن ذلك يجعل �مل�ضنني يلهثون، وهذ� 
مينعهم مـــن ممار�ضـــة �لتماريـــن و�لتاأثري 
على حيويتهم ولياقتهـــم، م�ضيفًا "�إذ� كان 
لديـــك مري�ضًا يحاول ��ضتعـــادة عافيته من 
نوبـــة قلبية ثم تطلب منـــه ��ضتخد�م جهاز 
�لرك�ض "تريـــد ميل" فقد يجـــد ذلك �ضعبًا 
لأن ع�ضالته تبد�أ توؤملـــه وي�ضعر بالت�ضلب 

فيها ونحن نت�ضاءل عندها ملاذ� ل حت�ضل 
خاليا �لدم على �لوك�ضجني �لكايف".

وخل�ض �إىل �أنه "�إذ� �أدى �لعالج بو��ضطة 
�ملـــو�د �مل�ضـــادة لالأك�ضـــدة للحرمان من 
�لهيدروجـــني بريوك�ضايـــد �أو �أي مو�د 
�أخرى ت�ضاعد علـــى تو�ضيع �ل�ضر�يني 
فاإنـــك بذلـــك توؤثـــر على قـــدرة �جل�ضم 
على مد �لع�ضالت بالأوك�ضجني ويف 
هـــذه �حلالة ل تعمـــل ب�ضكل مالئم"، 
�ملـــو�د  �أن  كـــرث  باحثـــون  ويعتقـــد 
�مل�ضـــادة لالأك�ضدة قـــد تطيل �لعمر 
لأنهـــا تخف�ـــض �حتمـــال �لإ�ضابـــة 
باأمر��ض �لقلب و�ل�ضرطان وحتى 

�أنها مفيدة جن�ضيًا.

الأطعمة امل�شادة لالأك�شدة م�شر بال�شحةالإف���راط ف�ي تن��اول 

وجدت در��ضة �أمريكية �أن �لأطفال و�ملر�هقني 
يق�ضون يف م�ضاهدة �لتلفـــاز و�إر�ضال ر�ضائل 
ن�ضيـــة و��ضتخـــد�م �لكمبيوتـــر وقتـــا يفـــوق 
�لوقت �لذي يق�ضيـــه �لبالغون خالل يوم عمل 
كامل. وفقا لــــ "موؤ�ضة كي�ضر للعائلة" تو�ضلت 
يافـــع  �ألفـــني  متابعـــة  خـــالل  ومـــن  در��ضتهـــا 
تـــرت�وح �أعمارهم بني �ضن �لثامنة وحتى 18، 
�جتازت �ل�ضاعـــات �لتي ق�ضوها يف ��ضتخد�م 
�لكمبيوتـــر و�لهو�تـــف �ملحمولـــة وم�ضاهـــدة 
�لتلفزيـــون و�للهو باألعاب �لفيديو و�ل�ضتماع 
�إىل �ملو�ضيقـــى، تلك �لتي يق�ضيها �لكبار خالل 

�ضاعات �لعمل �لر�ضمية، وتفوق 7 �ضاعات.
وفاقـــت �ل�ضاعـــات �لتي ق�ضتهـــا �ملجموعة يف 
�لن�ضغال بو�ضائل �لإعـــالم با�ضتثناء، وبلغت 
�ضبـــع �ضاعـــات ون�ضـــف �ل�ضاعـــة علـــى مـــدى 

�لأ�ضبـــوع، قفـــزت �أحيانًا �إىل �أكـــرث من ع�ضرة 
�ضاعات يف �ليـــوم، �أي �ضاعات �أخرى ق�ضوها 

يف �لقيام باأن�ضطة �أخرى با�ضتثناء �لنوم.
وتعـــد �لأرقـــام قفـــزة كبـــرية مقارنـــة بخم�ضة 
�ضنـــو�ت م�ضت، وبلغت عندها يف �ملتو�ضط 6 
�ضاعـــات و21 دقيقة يوميـــًا، با�ضتثناء �لإعالم 
�ملقـــروء، حيـــث تر�جـــع وقت قـــر�ءة �ملجالت 
مـــن 14 دقيقـــة �إىل 9 دقائـــق و�ل�ضحـــف مـــن 
�ضـــت دقائق �إىل ثالث يوميًا، فيما حافظ معدل 
قـــر�ءة �لكتب عند معدلته ذ�تها عند 25 دقيقة 

يف �ليوم.
و�ضاهـــم �ضيـــوع �لهو�تـــف �ملحمولـــة يف رفع 
�لتفاعل مع و�ضائـــل �لإعالم، ويق�ضي �لأطفال 
ما متو�ضطـــه ن�ضف �ضاعات يوميـــًا يف �إجر�ء 
يف  يوميـــًا  دقيقـــة  و49  هاتفيـــة،  حمادثـــات 

�ل�ضتمـــاع �أو �للعب �أو مر�قبـــة و�ضائل �إعالم 
�أخـــرى عـــرب تلـــك �لأد�ة �ل�ضائعة، كمـــا يق�ضي 
�لطـــالب يف �ل�ضنـــو�ت �لدر��ضـــة مـــن �ل�ضابع 
�إىل �لتا�ضـــع �ضاعة ون�ضـــف �ل�ضاعة يوميًا يف 

�إر�ضال ر�ضائل ن�ضية.
وياأتـــي هـــذ� �لتز�يـــد علـــى ح�ضـــاب �لدرجات 
�لعملية، حيـــث تر�جع حت�ضيـــل "م�ضتخدمي 
و�ضائل �لإعالم بكثافة: مـــن يق�ضون �أكرث 16 
�ضاعـــات يوميـــًا - �إىل درجـــات متو�ضطـــة �أو 
�ضعيفة مقارنة بـ23 من �ملائة من "�مل�ضتخدمني 
�ملعتدلـــني" - يق�ضون ما بـــني 3 �إىل 16 �ضاعة 
يوميًا.ووجـــدت �لدر��ضة، �لتي ن�ضرها �ملوقع 
�لإلكرتوين لقنـــاة "�ضي بي �ضي"، �أن �لأطفال 
يف �ضـــن مـــا بـــني 11 عامـــًا �إىل 14 عامـــًا، هـــم 
�لأكرث ��ضتخد�مـــًا لو�ضائل �لإعالم، ويق�ضون 

�أقل من ت�ضع �ضاعات.
ووجـــد بحث علمي ن�ضـــر يف نوفمرب/ت�ضرين 
�لثـــاين �ملا�ضـــي �أن م�ضاهـــدة �لتلفـــاز قد تزيد 
مـــن �لعدو�نية يف �ضلوكيات �لأطفال، وزعمت 
�لدر��ضـــة �لأمريكية، �لتـــي ن�ضرت يف "دورية 
�أر�ضيـــف طب �لأطفال و�ملر�هقني" �أن مل�ضاهدة 
�أو  مبا�ضـــرة  للتلفزيـــون  �ل�ضغـــار  �لأطفـــال 
�لتعر�ض له ب�ضكل غري مبا�ضر على حد �ضو�ء، 
ر�بط يف تز�يد �ل�ضلوك �لعدو�ين بني �لأطفال 

�ل�ضغار.
وجـــاءت تلك �لدر��ضـــة تلو �أخـــرى حذرت من 
�أن �جللو�ـــض ل�ضاعات طويلة �أمـــام �لتلفزيون 
يوؤدي ل�ضمنة �لأطفال، فيما لفتت ر�بعة �إىل �أن 
"�إدمـــان" �لتلفاز قد يف�ضي لإ�ضابة �ملر�هقني 

بالكتئاب.

ا�شتهالك ال�شغار لو�شائل الإعالم يفوق �شاعات عمل الكبار


