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نبات ال�شوفان 
يقوي القلب 

ويحميه
قال �خت�صا�صي يف علم �لتغذية �إن 

مادة " فينول" �مل�صادة للأك�صدة يف 
نبات �ل�صوفان متنع خليا �لدم من 

�أن تعلق على جدر�ن �ل�صر�يني وبذلك 
حتمي �لقلب وت�صاعده على �لقيام 

بدوره �لأ�صا�صي يف �جل�صم.
و�أو�صح مدير خمترب بيولوجيا 

�لأوعية �لدموية يف منطقة جان ماير 
يف وز�رة �لزر�عة ومركز �أبحاث 
�لتغذية �لب�صرية عن �ل�صيخوخة 

بجامعة تافت�س يف بو�صطن بولية 
ما�صا�صو�صت�س حم�صن ميد�ين 

�أن �للتهابات �ملزمنة يف جدر�ن 
�ل�صر�يني هي جزء من عملية توؤدي 

يف �لنهاية �إىل ت�صلب �ل�صر�يني.
وذكر موقع �صاين�س د�يلي �ليوم 

�جلمعة �أن ميد�ين وزملءه تو�صلو� 
�إىل �أن نبتة �ل�صوفان تخف�س 

�جلزيئات �للتهابية يف �جل�صم 
وباأن مادة "�أفننانرث�مايدي�س" فيها 

حتتوي على مكونات متنع ت�صلب 
�ل�صر�يني وحتمي �لقلب، ومن �ملقرر 

ن�صر هذه �لدر��صة يف �لعدد �ملقبل 
من دورية "فري ر�ديكالز بيولوجي 

�أند مدي�صني".

هواتف ذكية من 
غوغل ترتجم
مات�شمعه فورًا

�أعلنت غوغل عن نّيتها �إطلق 
برنامج جديد يف �لأ�صو�ق قريبا 

يقوم بالرتجمة �لفورية خلل زمن 
�ملكاملات �لهاتفية �حلي.�صيتم ذلك 

من خلل هاتف جو�ل تقوم غوغل 
بتطويره حاليا، قالت �ل�صركة �إن 

�جلهاز �صيحول �لكلمات �ملنطوق بها 
�إىل لغة �أخرى ب�صكل فوري تقريبًا.

ونقلت �صحيفة �لديلي ميل 
�لربيطانية عن رئي�س خدمات 

�لرتجمة يف غوغل فر�ن�س �أوت�س 
قوله: "نحن جند �أنه خلل �صنو�ت 

قليلة �صيكون ممكنا ترجمة �حلديث 
�إىل حديث، وبالتاأكيد لتحقيق ذلك 

�أنت حتتاج �إىل مزيج من جهاز 
ترجمة وت�صجيل دقيقني جدً�، وهذ� 
ما نعمل عليه حاليًا، وبالرغم من �أن 
حماولت غوغل �ل�صابقة يف جمال 

�لرتجمة �أنتجت ن�صو�صًا على �صكل 
كلمات ع�صرية �لفهم، �إل �أن تطوير 

قاعدة بياناتها �صاعد على حتقيق دقة 
�أكرب، وحتى �لآن تغطي غوغل 52 

لغة من �أ�صل 6000 لغة موجودة 
يف �لعامل من بينها لغة "�لكريول" 

�لهاييتية.
وتعرتف غوغل باأن ترجمة �خلطاب 
�ل�صفهي �صيكون حتديا �أكرث �صعوبة 

من �لن�س �ملكتوب، مع ذلك فاإن 
�لهاتف �جلو�ل �لذي يت�صمن 

برناجما تعمل �ل�صركة على �إنتاجه 
حاليًا �صيتكيف مع لغة م�صتخدمه 

فيتعلم �أ�صلوب كلمه.
وقال �أوت�س �إن "كل �صخ�س له نربة 
و�صوت و�أ�صلوب خا�س يف �لكلم، 
لكن �إدر�ك هذ� �حلديث وفهمه يجب 
�أن يكون فعاًل مع �لهو�تف �جلو�لة 

لأنها �أجهزة �صخ�صية بطبيعته".

يجري باحثون يف معهد جورجيا 
للتكنولوجيا يف �أمريكا �ختبار�ت 
ملعرفة  �خل��ل��وي��ة  �ل��ه��و�ت��ف  ع��ل��ى 
�صرف  با�صتطاعتها  ك��ان  �إذ�  م��ا 
�هتمام �لنا�س عن تناول ماأكولت 
�ل�صوكول  م��ث��ل  �ل��ب��د�ن��ة  ت�صبب 
�أك��ل  ع��ل��ى  وت�صجيعهم  وغ��ريه��ا 
ذلك،  من  ب��دًل  و�خل�صار  �لفاكهة 
غر�ميز  �أن��دري��ا  �ل��ب��اح��ث  و�صنع 
يتيح  ح�صن"  ب�صكل  ك��ل   ُ" ن��ظ��ام 
�خللوية  �ل���ه���و�ت���ف  لأ����ص���ح���اب 
ت���خ���زي���ن �مل���ع���ل���وم���ات �خل��ا���ص��ة 
�لغذ�ئية  وف��و�ئ��ده��ا  باأطعمتهم 

ونقلها وتقا�صمها مع غريهم.
وق���ال �أن���دري���ا غ��ر�مي��ز م��ن معهد 
�لهدف  �إن  للتكنولوجيا  جورجيا 
�لنا�س  ت��وج��ي��ه  ه��و  �ل��ن��ظ��ام  م��ن 

�لعاد�ت  �إت��ب��اع  على  وت�صجيعهم 
و�لتخلي  �ل�����ص��ل��ي��م��ة  �ل�����ص��ح��ي��ة 
منها،  �مل�����ص��رة  �أو  �ل�����ص��ي��ئ��ة  ع���ن 
"كل  �جل��دي��د  �ل��ن��ظ��ام  وي�صتخدم 
�خللوية  �لهو�تف  ح�صن"  ب�صكل 
�أو  �لق�ص�س  وتقا�صم  لت�صجيل 
�ملقالت �لطبية �خلا�صة بتناول 
�لأغذية �ل�صليمة خللق جمتمع 

ين  وت��ب��ادل��ه��ا  �أف�����ص��ل  �صحي 
�لنا�س.

"يت�صجع  غ���ر�مي���ز:  وق����ال 
�مل�����ص��ارك��ة يف  �ل��ن��ا���س على 
يتاأثرون  لأنهم  �لعمل  ه��ذ� 
ي�صمعونها  �لتي  بالق�ص�س 

عاد�تهم  ع��ن  �لآخ���ري���ن  م��ن 
ويحاولون  �ل�صليمة  �ل�صحية 

تغيريها نحو �لأف�صل".

ك�صفت در��صة �صويدية حديثة �أن �رتفاع ن�صبة �لربوتينات �للتهابية، 
�مل�صماة "�ل�صيتوكينز" يف �لدم، مع �لعو�مل �لأخرى �ملتعلقة بها، قد 
ي�صكل علمة �لإنذ�ر �ملبكر للإ�صابة بالتهاب �ملفا�صل �لروماتيزمي.

وت���و����ص���ل ب���اح���ث���ون يف 
م�������ص���ت�������ص���ف���ى �وم�����ي�����ل 
وجدو�  بعدما  بال�صويد، 
م�صتويات  يف  �رت��ف��اع��ًا 
نوع  م��ن  "�صيتوكينز" 
�لعو�مل  وبع�س  حم��دد، 
�ملرتبطة به، يف �لفرتة ما 
قبل ظهور �لتهاب �ملفا�صل 
ل  و�ل��ت��ي  �لروماتيزمي، 
ي�صكو �ملري�س خللها من 
�صيمهد  م��ا  �أع��ر����س،  �أي 
فح�س  لتطوير  �ل��ط��ري��ق 
�إىل  ي���ه���دف  خم����ربي  دم 
مبكر  لت�صخي�س  �لتو�صل 

لهذ� �ملر�س �لغام�س.
�أ��������ص�������ارت �ل����دك����ت����ورة 
�أحد  ر�ن��ت��اب��ا،  �صولربيت 
�لتهاب  �أن  �إىل  �لباحثني، 

�ملفا�صل قد يكون من �ل�صعب ت�صخي�صه يف مر�حله �لأوىل، لأنه غالبًا 
ما يبد�أ باأعر��س خجولة، مثل �أمل يف �ملفا�صل، �أو �صعوبة �حلركة 
�أخرى،  �أمر��س  يف  تظهر  �لتي  �لأعر��س  نف�س  وهى  �ل�صباح،  يف 
�حلمامية،  �ل��ذئ��ب��ة  م��ث��ل 
و�ل�����ت�����ه�����اب �مل���ف���ا����ص���ل 
�ل���ع���ظ���م���ي، و�لع����ت����لل 
�ل��ع�����ص��ل��ي �ل���ل���ي���ف���ي، ما 
تاأكيد  �ل�صعب  من  يجعل 
�ل��ت�����ص��خ��ي�����س ب�����ص��ورة 

قاطعة.
�لدر��صات  جميع  �أك���دت 
و�لعلج  �لت�صخي�س  �أن 
�ملبكرين للتهاب �ملفا�صل 
ميكن  �ل���روم���ات���ي���زم���ي، 
على  �ملر�صى  ي�صاعد  �أن 
�ل��ع��ي�����س ب�����ص��ورة �أك���رث 
ن�صاطًا وفعالية، وبالتايل 
�إىل  �ل���و����ص���ول  جت���ن���ب 
فيه  ي��ح��دث  �ل���ذي  �لنمط 
�أذي للمفا�صل، يوؤدي �إىل 
عدم �لقدرة على �حلركة.

عالج 
الهرمونات 

يوؤذي �شحة 
القلب

�أكدت حتاليل من مبادرة 
�ل�صحة �لن�صائية �ن علج مزيج 

�لهرمونات يرفع من خماطر 
�لإ�صابة باأمر��س �لقلب.

وعمد باحثون من كلية �ل�صحة 
�لعامة يف جامعة هارفرد ومعهد 
�لقلب و�لرئة و�لدم �لوطني �إىل 

حتليل بيانات عن جتارب �صريرية 
�أجرتها مبادرة �ل�صحة �لن�صائية 

لك�صف تاأثري�ت علج مزيج 
هورمون �لربوجي�صرتون مع 

�لأو�صرتوجني، عند 16608 �مر�أة 
يف مرحلة ما بعد �نقطاع �حلي�س 

من  ي�صكون  �لياأ�س" ول  "�صن 
�أية م�صاكل يف �لرحم و�أعمارهن 

ترت�وح بني 50 و79 �صنة.
وتبني يف �لدر��صة �ن خماطر 

�لإ�صابة بالقلب ترتفع خلل 
�ل�صنتني �لأولني من علج �لهرمون 

خلل 10 �صنو�ت من �نقطاع 
�حلي�س، و�رتفع ن�صبة �خلطر عند 

�للو�تي بد�أن �لعلج بعد �أكرث من 
10 �صنو�ت على �نقطاع �حلي�س.
وقالت رئي�صة معهد �لقلب و�لرئة 
و�لدم �لوطني �لدكتورة �صوز�ن 

�صورين "باتت غالبية �لن�صاء تاأخذ 
علج �لهرمونات بعد وقت ق�صري 
من �نقطاع �حلي�س، وبال�صتناد 
�إىل هذ� �لتقرير حتى تلك �لن�صاء 

تو�جهن خطر �أمر��س �لقلب طو�ل 
�صنو�ت عديدة بعد بدء �أخذ مزيد 

�لهرمونني، و�أ�صافت �صورين: 
قبل  من  �أكرث  �لو��صح  من  "�أ�صبح 

�ن على �لن�صاء �للو�تي يفكرن يف 
�تباع علج �لهرمونات بعد �نقطاع 

�حلي�س �أن يناق�صن مع �أطبائهن 
قبل ذلك خماطر �أمر��س �لقلب 

وغريها من �ملخاطر مثل �صرطان 
�لثدي و�جللطة وتخرث �لدم 

�خلطري".

العداوؤون.. 
ت�شنعهم الهند�شة 

الوراثية
تو�صل باحثون �إىل �أن �لعد�ئني 
�لذين يرك�صون مل�صافات طويلة 

ولديهم �لقدرة على حتمل �لتعب 
و�مل�صقة لديهم جني يفتقده نظر�وؤهم.

وذكر موقع هلث د�ي نيوز �أن 
�لباحثني �كت�صفو� �أن 80% من بني �ل� 
155 عد�ًء �لذين �صاركو� يف �صباقات 

�مل�صمار و�مليد�ن لديهم جني "�أن �آر 
�أف2".

وقال �لباحث نري �أينون �إن 
�لريا�صيني �لذين لديهم هذ� �جلني 

تزد�د قدرتهم على �لرك�س مل�صافات 
طويلة وعلى �لتحمل �أكرث من 

غريهم، و�أ�صاف: بع�صنا يولد ولديه 
هذ� �جلني.

ومن �ملقرر ن�صر هذه �لدر��صة 
يف �لعدد �ملقبل من دورية 

جينوميك�س". "�صايكولوجيكال 

�آلف  دّرب  موقعًا  �ل�صينية  �ل�صلطات  �أغلقت 
�ل�صباب على كيفية �صن هجمات وتنزيل بر�مج 
"ت�صاينا  ل�صحيفة  وفقًا  �لإنرتنت،  على  �صارة 
"�جلارديان"  �صحيفة  ونقلت  �ل�صينية  ديلي" 
�ل�صلطات  �إن  قولها،  �ل�صحيفة  عن  �لربيطانية 
و�حد  منظمي  م��ن  ث��لث��ة  على  �لقب�س  �أل��ق��ت 
وجاءت  بال�صني،  �لقر�صنة  م��و�ق��ع  �أك��رب  م��ن 
�خلطوة بعد �أقل من �صهر من ت�صريحات �صركة 
على  مر�قبتها  وق��ف  تعتزم  باأنها  "جوجل" 
��صتهدفت  بعد هجمات  بال�صني،  �لبحث  نتائج 
بن�صطاء  خا�صة  �إل��ك��رتون��ي��ة  ب��ري��د  ح�صابات 
حقوق �إن�صان هناك. و�أ�صارت "�جلارديان" �إىل 
�أن �ل�صرطة �قتحمت �ملوقع يف نهاية نوفمرب/
�إىل  يت�صرب  مل  �خل��رب  �أن  غري  ث��اين،  ت�صرين 
و�صائل �لإعلم �إل يف �لوقت �لر�هن، و�أ�صافت 
يزيد  م��ا  على  يحتوي  �مل��وق��ع  �أن  �ل�صحيفة 
يف  �إنطلقه  منذ  خا�صة  ع�صوية  �أل��ف   12 عن 
2005، ما �صاعده على ك�صب �أكرث من 7 مليون 
�أكرث  �لع�صوية، ف�صًل عن  يو�ن من م�صاريف 

من 170 �ألف م�صجلني يف �لع�صوية �ملجانية، 
هيئة  يف  ي��و�ن  مليون   1.7 جتميد  ج��رى  كما 
�أ�صول وحرزت �ل�صرطة ت�صعة خو�دم �إنرتنت 
عن  ف�صًل  و�صيارة،  كمبيوتر  �أجهزة  وخم�صة 

�إغلق جميع �ملو�قع �لتي لها �صلة بالق�صية.
م�صتخدمي  �أح��د  ع��ن  ديلي"  "ت�صاينا  ونقلت 
فريو�صات  حتميل  من  متكن  �إن��ه  قوله  �ملوقع، 
�صمح  م���ا  �مل���وق���ع  ع���رب  طرو�دة"  "ح�صان 
تابعة  كمبيوتر  �أج��ه��زة  ع��ل��ى  بال�صيطرة  ل��ه 
لأ���ص��خ��ا���س �أخ��ري��ن، وق��د �أج��ري��ت ذل��ك ملجرد 
�لت�صلية لكني �أعرف كثري من �لأع�صاء �لآخرين 
متكنو� مع عمل ثروة عرب مهاجمات ح�صابات 
�لآخرين، و�أ�صاف �أنه لي�س من �ل�صعب �إجر�ء 
عمليات قر�صنة �صغرية، فهناك مر�هقني تركو� 
�لدر��صة ومتكنو� من ك�صب �لأمو�ل من خلل 
�ل�صحيفة  �لآخ��ري��ن.ون��ق��ل��ت  ح�صابات  �صرقة 
فيما  ع�صوية  �صجل  �إن��ه  قوله  �آخ��ر،  طالب  عن 
تدريبات  قدم  مو�قع خمتلفة  ثلثة  على  م�صى 
�لدور�ت  قيمة  ت��رت�وح  وك��ان  �لقر�صنة،  على 

�لتدريبة من 100 �إىل 2000 يو�ن.

وتغلق مواقع اإباحية
 41 �إغلق  موؤخرً�  �ل�صينية  �ل�صلطات  وقررت 
موقعًا �إباحيًا، بعد �أن قدم مو�طنون �إخطار�ت 
�لقانونية.  غري  �ملعلومات  �إبلغ  ملركز  ب�صاأنها 

و�أ�صارت �ل�صلطات طبقًا ملا ورد بوكالة �لأنباء 
تعر�س  �ملو�قع  �أن  �إىل  "�صينخو�"،  �ل�صينية 
ثلثة  و�أن  �لخ��لق��ي��ة،  غ��ري  �مل���و�د  م��ن  �لكثري 
ع�صر منها تعمل من دون ت�صريح ر�صمي منها 
�خلطوة  تلك  وتاأتى  �لقانون،  يخالف  ما  وهو 
يف �إطار حملة ت�صنها �ل�صني تهدف �إىل �لق�صاء 

على �ملو�قع �لإباحية و�لنحلل على �لإنرتنت.
يذكر �أن �ل�صني كانت قد حظرت 1414 موقعًا 

�باحيًا �أو�خر ت�صرين �أول �ملا�صي.

وتعالج مدمني الإنرتنت
�أطفالهم �إىل قو�عد تدريب  وير�صل �ل�صينيون 
"�ختللت  عليه  ع�صكري ملعاجلتهم مما يطلق 
�لنرتنت" وت�صود يف �لكثري من هذه �لقو�عد 
و�لتي يبلغ عددها يف �ل�صني نحو 200 ثقافة 
ع�صكرية، حيث يجرب �لأطفال على �ل�صتعا�صة 
عن �ل�صاعات �لتي كانو� يق�صوها �أمام �صا�صات 
�ألقت  �ل��ع��ن��ي��ف، وق���د  ب��ال��ت��دري��ب  �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر 
�ل�صرطة �لقب�س على �أحد �ملدربني يف �ملع�صكر 
لل�صتباه بقيامه بالعتد�ء على �أحد �لنزلء �إل 
�أن �إد�رة �ملع�صكر �أ�صرت على �أن زملء �ل�صبي 
�صبي  وكان  بال�صرب،  عليه  �عتدو�  �لذين  هم 
�لذي  �ملربح  �ل�صرب  قد ق�صى من جر�ء  �آخ��ر، 
تعر�س له بعد دخوله مع�صكرً� مماثًل يف �إقليم 

جو�جن�صي جنوب غربي �ل�صني.

فـي اإطـار مـكـافـحـة الـقـر�شـنـة.. 

ال�شـني تغلـق موقعـا لتعليـم اأ�شـالـيـبـهــا

مــهــمــات �شــحــيـــة
لــلــهـــاتــــف الــخــلـــيـــــوي

حتليل الدم يك�شف عن التهاب املفا�شل

يوؤدي �رتفاع �صغط �لدم �إىل م�صاكل �صحية خطرية 
ترتفع حدته���ا �إذ� مل تتم معاجلته بال�صكل �ملنا�صب، 
وتختل���ف هذه �لآثار و�مل�صاعفات من �صخ�س لآخر 
بالعتم���اد على �أربعة عو�مل خطر رئي�صية ل ميكن 

�ل�صيطرة عليها هي:
- �لعم���ر: حيث ت���زد�د �حتمالية �لإ�صاب���ة بارتفاع 

�صغط �لدم مع تقدم �ل�صن.
- �لعرق: فالزنوج هم �أكرث عر�صة للإ�صابة بارتفاع 

�صغط �لدم من �لبي�س.
- �جلن����س: ففي مرحل���ة �ل�صب���اب ومنت�صف �لعمر 
يك���ون �لرج���ال �أكرث عر�ص���ة للإ�صابة م���ن �لن�صاء، 

و�لعك�س فيما بعد �ل�صتني.
- �لتاري���خ �ملر�صي للعائلة: فقد ينتج �رتفاع �صغط 

�لدم عن عو�مل ور�ثية.
وب�ص���كل عام ف���اإن لرتف���اع �صغط �ل���دم م�صاعفات 

�صلبي���ة كبرية عل���ى جميع �أع�ص���اء �جل�ص���م، �إل �أن 
�أكرث �لأع�صاء تاأثرً� هي �لقلب و�لكلى و�لدماغ على 
�لتف�صي���ل �لتايل:�لقل���ب: نتيج���ة للإ�صابة بارتفاع 
�صغط �لدم ل يح�صل �لقلب على �لكمية �للزمة من 
�لدم و�لأك�صجني م���ا قد يوؤدي �إىل �ن�صد�د �ل�صريان 
�لتاج���ي و�لإ�صابة بنوبة قلبية، كما �أن هذ� �لنق�س 
�ملزمن يف تروية �لقلب قد يوؤدي �إىل موت جزء من 
ع�صلة �لقلب وتوقف �لقل���ب عن �لنب�س ما يت�صبب 

يف �أغلب �لأحيان بالوفاة.
�لدم���اغ: نتيجة ل�صيق �ل�صر�يني تقل تروية �لدماغ 
بال���دم ما ي���وؤدي �إىل نوبة تاأتي عل���ى �صورة فقد�ن 
مفاج���ئ للق���وة و�لإح�صا����س بال�صل���ل، وق���د حتدث 
�لنوب���ة )�ل�صكت���ة �لدماغي���ة( نتيج���ة مت���زق �أح���د 
�ل�صر�ي���ني يف �لدماغ موؤثرة عل���ى وظائف �لدماغ، 
ودخول �ملري�س يف غيبوبة.�لكلى: كما عرفنا، فاإن 

�رتفاع �صغط �لدم يوؤدي �إىل نق�س تروية �لأع�صاء 
بال���دم، فنتيج���ة لنق�س تروي���ة �لكلى تق���ل قابليتها 
للتخل����س من �لف�صلت و�ل�صم���وم، وهذ� ما ي�صمى 
بالق�ص���ور �لكلوي �ل���ذي يرتتب علي���ه تر�كم �ملو�د 

�ل�صامة يف �لدم.

و�شفة طبيعية فعالة
بعيدً� ع���ن �لأدوية و�لعقاقري، هناك و�صفة طبيعية 
ين�صح �لأطب���اء بتناولها خلف�س �صغط �لدم جتنبا 
للأ�ص���ر�ر �ملرتتبة عليه.. عل���ى ر�أ�س تلك �لو�صفات 
�صرب �ملي���اه... لأنه �أول و�أخري� يق���ي �لإن�صان من 
�جلف���اف و�أمر�����س �لكلى ومين���ع �ل�صدمات حول 
�لعين���ني و�حلب���ل �ل�صوكى، ه���ذ� ما ذك���ره �لباحث 
كري�صتوف���ر ماثيا����س، وذل���ك لأن �لأ�صخا�س �لذين 
يعانون �نخفا�س �صغ���ط �لدم �ملفاجئ يكون لديهم 

خلل يف نظام �لأع�صاب �لأوتوماتيكي �لذي يتحكم 
يف وظائ���ف �جل�ص���م مث���ل، �صغ���ط �ل���دم ونب�صات 
�لقلب و�لتعرق، لذ� فاملياه هي �أف�صل �ل�صبل خلف�س 
�ل�صغط.�لكركدي���ه.. م���ن �أهم و�أف�ص���ل �مل�صروبات 
�لت���ي ت�صتعمل لتنظيم عملي���ة �صغط �لدم باجل�صم، 
حي���ث ين�ص���ح �لأطب���اء بتن���اول مغل���ي �لكركدي���ه 
�لكركديه  �ل���دم، ومغلي  "�ل�صاق���ع" خلف�س �صغط 
بع�س  �ل���دم، وقد متك���ن  "�ل�صخ���ن" لرف���ع �صغط 
�ل�صيادل���ة ل�صركة �لقاهرة للأدوي���ة من ��صتخل�س 
�أدوي���ة خاف�ص���ة لل�صغط ومكافح���ة �مليكروبات من 
�أور�ق و�أزه���ار �لكركدي���ه.�أور�ق �لزيت���ون.. حيث 
�أك���د �لأطباء فاعليته يف خف�س �صغط �لدم �ملرتفع، 
و�لطريق���ة تتمثل يف �أن يوؤخ���ذ �أربع ملعق كبرية 
م���ن �أور�ق �لزيت���ون �لطازج���ة وتغ�ص���ل جي���د� ثم 
تو�ص���ع يف قدر وي�صاف لها كوب���ان من �ملاء �لبارد 

ث���م تو�صع على �لن���ار حتى درجة �لغلي���ان ثم يز�ح 
من على �لنار ويغطى ويرتك جانبا ملدة ع�صر دقائق 
وي�صفى وي�صرب �ملري�س مقد�ر كوب بعد كل وجبة 

غذ�ئية.
�لكم���رثى.. حي���ث ين�ص���ح خ���رب�ء �لتغذي���ة �أي�ص���ًا 
مر�ص���ى �صغ���ط �ل���دم بتناوله���ا، لأنه���ا ت�صاع���د يف 
لحتو�ئه���ا  �ملرتف���ع  �ل���دم  �صغ���ط  م���ن  �لتخفي���ف 
عل���ى �ملاغني�صي���وم، كم���ا تع���د منظفا قوي���ا للمعدة 
و�لأمع���اء، كم���ا �أن ق�صرتها غنية بالم���لح �ملعدنية 
ويعت���رب �ل�صكر �ملوجود به���ا ل يوؤثر على �مل�صابني 

بال�صكري.
�أما �جلمعية �لطبية �لأمريكية فقد ك�صفت يف حتليل 
�أجرت���ه �أن �لأطعم���ة و�مل�صروبات �لغني���ة بالكاكاو 
تخف����س �صغ���ط �ل���دم، بينما ق���د ل ي���وؤدي �حت�صاء 
�ل�ص���اي �لأخ�ص���ر �أو �لأ�ص���ود لذلك، م�ص���رية �إىل �أن 

�نخفا����س �صغ���ط �ل���دم بف�ص���ل �ل���كاكاو ميك���ن �أن 
يقلل خطر �لإ�صابة بال�صكت���ات �لدماغية و�لأزمات 

�لقلبية بن�صبة ترت�وح بني 10 و20 يف �ملئة.
وللأبح���اث �لطبي���ة �لأوربية ر�أى �آخ���ر، فقد �أثبتت 
�أن ل���ب �لبطي���خ بع���د حتمي�ص���ه م���ن دون �إ�صاف���ة 
�ل���دم  �صغ���ط  خف����س  يف  ي�صاع���د  وتناول���ه  مل���ح 
�ملرتف���ع، م�صرية �إىل �أن���ه يحوى �أي�ص���ًا �لعديد من 
�لفيتامينات و�ملعادن.. كما تطرق �لبحث �إيل بذور 
�أخرى للفو�كه، ومنها ن���وي �مل�صم�س �لذي تت�صابه 
فو�ئ���ده م���ع فو�ئ���د �لل���وز لحتو�ئ���ه عل���ى ده���ون 
ومع���ادن وفيتامين���ات، وهن���اك ماأك���ولت �أخ���رى 
�صنفه���ا �لأطب���اء كو�صائ���ل طبيعية خلف����س �صغط 
�ل���دم، �أهمها �لفو�ك���ه كالربتقال، و�مل���وز، وع�صري 
�لعن���ب، و�لث���وم، و�لبطي���خ، ومك�ص���ر�ت �لكاجو، 

وجوز �ل�صويا، ونبات �للوز.

ـــه ـــات ـــف ـــاع ـــش ـــ� ـــــــــــار ارتـــــــفـــــــاع �ــــشــــغــــط الــــــــــدم وم اآث

وج���دت در��صة جدي���دة �أن �لأم �لتي تتكل���م لغتني بانتظام 
خ���لل فرتة �حلمل قد ت�صج���ع طفلها �لر�صيع على �لتحدث 

بهما بعد فرتة ق�صرية من ولدته.
وذكر موقع "هلث دي نيوز" �أن فريقًا من علماء �لنف�س يف 
جامع���ة بريت�س كولومبيا يف كند�، وم���ن منظمة �لتعاون 
�لقت�صادي و�لتنمية يف فرن�صا ر�قب ردة فعل �أطفال ر�صع 
كان���و� ير�صعون حليب �لث���دي، �إما لأمه���ات يتكلمن �للغة 
�لإنكليزي���ة فقط، �أو لأخريات يتحدثن باللغتني �لإنكليزية 

و�لتاغالوغ، وهي �للغة �لأ�صلية لأهايل �لفيلبني.
ووج���د �لفريق �أن �لأطف���ال �لذين ول���دو� لأمهات يتحدثن 
بلغة و�حدة فق���ط �أظهرو� رغبة �أكرب بر�صاعة �حلليب من 
ثديي �لأم عند �صماعه���م �للغة �لإنكليزية، ولكن مل يعريو� 
�هتمام���ًا للغ���ة �لتاغال���وغ، يف ح���ني �أن نظر�ءه���م �لر�صع 

�لذي���ن ول���دو� لأمه���ات يتكلمن هات���ني �للغت���ني �أبدو� 
�هتمام���ًا بهم���ا بغ�س �لنظ���ر عن �للغة �لت���ي كانت �لأم 

تتحدث بها يف �لبد�ية.
و�أظه���رت در��ص���ة �أخ���رى منف�صل���ة �أن باإم���كان �لأطفال 

�لر�ص���ع معرف���ة متى ينتق���ل �ملتحدث من لغ���ة �إىل �أخرى، 
وه���و �أم���ر يعتق���د �لفريق �أنه مهم ج���دً� لأن���ه بر�أيهم يظهر 
�أن ه���وؤلء �لأطف���ال ل يخلط���ون ب���ني �للغتني من���ذ نعومة 

�أظفارهم.
وقال ه���وؤلء "�إن تف�صيل �لطفل �لر�صيع للغة �لوحيدة 

�لت���ي تتكلم بها �أمه ي�صجعه على �ل�صتماع �إليها"، 
م�صيف���ني �أن" �لطف���ال �لذي���ن يول���دون لم 

ثنائية �للغة يظهرون �هتمامًا باللغتني 
معًا".

اللغة الثنائية تبداأ فـي الرحم

وجدت مر�جعة كورية جنوبية ل�27 در��صة �ن علج �لوخز 
بالإب���ر ميك���ن �أن يكون فعاًل يف �لتخفيف م���ن �آلم �لدورة 
�ل�صهرية �حلادة.وذكرت هيئة �لإذ�عة �لربيطانية "بي بي 
�صي" �ن �لباحثني وجدو� "دليًل و�عدً�" يف م�صاألة �للجوء 
�إىل �لوخز بالإبر لعلج �لتقل�صات خلل �لدورة �ل�صهرية، 

لكن ل بد من �إجر�ء مزيد من �لأبحاث.
ولف���ت �لباحثون يف مقالة ن�صروه���ا يف جملة علم �لتوليد 
و�لن�ص���اء �إىل �ن در��صتني بينت���ا �ختلفًا بني �لوخز بالإبر 
�حلقيقي و�ملزيف يف علج �لآلم. ي�صار �إىل �ن �لدر��صات 

�ل����27 �صمل���ت 3 �آلف �مر�أة، خ�صعت لأ�ص���كال خمتلفة من 
�لوخز بالإبر.ويذكر �ن �ملعاجلني بالوخز بالإبر �حلقيقي 
يدخل���ون �إبرً� يف نقاط ي�صفونه���ا باأنها "خطوط �لطاقة"، 

وه���و �أم���ر يق���ول ع���دد كب���ري م���ن 
�لعلم���اء �ن ل دليل 

عل���ى  طب���ي 

�صحته.�أم���ا �لعلج �ملزيف بالوخرز بالإبر فيق�صي بو�صع 
�لإبر بعيدً� عن "خطوط �لطاقة".

ووجد فريق �لبحث من معهد كيونغ هي �لطبي �ن �ملر�صى 
�لذين ي�صكون من �آلم حادة ب�صبب �لدورة �ل�صهرية حتدثو� 
ع���ن تر�ج���ع �أك���رب يف �لعو�ر�س 
عن���د خ�صوعه���م للوخ���ز 
بالإب���ر مقارن���ة مع 
ت  ج���ا لعل �

�ل�صيدلية.

الوخز باالإبر يخفف اآالم الدورة ال�شهرية

وج���دت باحث���ة بريطاني���ة �أن �لر�وند، وه���ي نبتة تنتم���ي للف�صيلة �لبطباطية ق���د ت�صاعد عل���ى مكافحة مر�س 
�ل�صرط���ان، وقال���ت �لدكتورة نيكي جورد�ن- ماهي من مركز �لأبح���اث �لطبية و�لبيولوجية يف جامعة �صفيلد 
هالم �إن حتمي�س هذه �لنبتة �لتي تنمو يف �حلد�ئق �لربيطانية ملدة ع�صرين دقيقة يزيد ب�صكل كبري م�صتوى 

مو�د كيميائية م�صادة لل�صرطان فيها ��صمها " بوليفينولز".
و�أظهرت در��صات �صابقة �أن هذه �ملادة �لكيميائية تقتل �أو متنع منو �خلليا �ل�صرطانية، وقالت ماهي: "�أظهرت 
در��صتن���ا �أن �لر�وند �لربيطانية "�لنبتة" تعد م�صدرً� �صيدلنيًا حمتم���ًل لتطوير �أدوية �صد �ل�صرطان"، وتعد 

هذه �أول در��صة تركز على فو�ئد هذه �لنبتة و�لتي تنمو �أجنا�س خمتلفة منها يف مقاطعة �صاوث يورك�صاير.
و�أجريت يف وقت �صابق در��صات على نوع من هذ� �لنبات ي�صتخدم منذ �آلف �ل�صنني يف �لطب �ل�صعبي �ل�صيني، 

وقال���ت ماه���ي: "�إن �لأدوية �حلالية غري فعالة لعلج كافة �أمر��س �ل�صرط���ان"، و�أ�صافت: "من �ملهم جدً� �كت�صاف 
�أدوية حتتوي على قدر �أقل من �ل�صم تتغلب على مقاومة �جل�صم لها".

الراوند.. يكافح مر�ض ال�شرطان


