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"العالج 
بالكالم".. 

اأف�سل "م�سكن" 
لالأوجاع

�أظهرت در��سة بريطانية �أن 
نوعًا من �لعالج �جلماعي �لذي 

يعتمد على �لكالم عن �ملر�ض هو 
طريقة رخي�سة وفعالة تخفف 

من �أوجاع �أ�سفل �لظهر.وذكرت 
هيئة �لإذ�عة �لربيطانية "بي بي 
�سي" �أن �لدر��سة �لتي ن�سرت يف 
جملة "لن�ست" �لطبية ت�سري �إىل 
�أن �لتاأثري �لإيجابي للعالج �لذي 

جربه فريق يف جامعة "و�رويك" 
ما ز�ل موجودً� بعد مرور �سنة 

عليه، حيث �أجرى لـ 600 مري�ض 
برنامج "�لعالج بالكالم" يف �ست 

جل�سات.
ولفتت �ملجلة �إىل �أن تلك 

�ست للق�ساء  �جلل�سات خ�سّ
على �لعتقاد�ت "غري 

�مل�ساعدة" ب�ساأن �أوجاع 
�أ�سفل �لظهر و�لأن�سطة 

�لفيزيائية، وم�ساعدة 
�ملر�سى على �لتعامل 

ب�سكل �أف�سل مع 
حالتهم.وذكرت �أن 

�لأ�سخا�ض �لذين 
يعانون من هذه 

�لأوجاع ُين�سحون 
عادة بالبقاء 

ن�سيطني، وقد 
ُيعطون م�سكنات 

لالأوجاع ورمبا 
عالجات �أخرى 

مثل �لوخز بالأبر، 
ور�قب �لباحثون 

ملدة �سنة 400 
�سخ�ض ح�سرو� 

6 جل�سات 
�عتمدت على 

تقنية تعرف بالعالج 
�ل�سلوكي �ملعريف، حيث 

يتم مناق�سة �لعتقاد�ت ب�ساأن 
�لأن�سطة �لفيزيائية و�لأفكار 

�ل�سلبية �ملتعلقة باأوجاع �أ�سفل 
�لظهر وتقنيات �ل�سرتخاء، كما 

ومت مر�قبة 200 �سخ�ض يتلقون 
�لرعاية �لعادية، فتبنّي بعد �سنة �أن 

�ملر�سى �لذين ح�سرو� �جلل�سات 
�سجلو� عالمات �أعلى بطريقة 

ملحوظة يف ��ستجو�ب خ�س�ض 
لقيا�ض �لأمل و�لعجز.

وقالت �لباحثة �مل�سوؤولة عن 
�لدر��سة، يف جامعة و�رويك، "�إن 
�ملر�سى ي�سعرون بالتح�ّسن �أثناء 

�لعالج"، م�سيفة "لكن تبني لنا 
�أي�سًا �أنهم حت�سنو� ل�ستة �أ�سهر 
و��ستمر ذلك �لتح�ّسن ملدة �سنة 

كونهم تعلمو� كيفية �لتعاطي مع 
حالتهم".

�سريف 
الأ�سنان لياًل 

دليل على 
املعاناة نهارًا!

وجد بحث �أملاين جديد �ن 
�لأ�سخا�ض �لذين ي�سكون من 
�سريف �أ�سنانهم لياًل هم �أكرث 

عر�سة للمعاناة من �لإجهاد و�لتهرب 
من �لو�قع يف طريقة �لتعامل مع 

�لأمور عندما ت�ستد �سعوبة. و�أفاد 
موقع "هيلث د�ي نيوز" �لأمريكي 

�ن باحثني برئا�سة ماريا غري�كي 
من جامعة هايرنيت�ض هاين يف 

دو�سلدورف �أجرو� در��سة �سملت 
48 �سخ�سًا يعرف �نهم ي�سكون 

من �سريف �لأ�سنان لياًل، فوجدو� 
�ن �أ�سباب هذه �حلالة ما ز�لت 

جمهولة ن�سبيًا لكن لالإجهاد دورً� 
يف �ملو�سوع".وقال �لباحثون يف 

در��ستهم �لتي ن�سرت يف جملة "طب 
�لر�أ�ض و�لوجه" �ن �سريف �لأ�سنان 

ق�سرة  ك�سط  �إىل  يوؤدي  �أن  "ميكن 
�لأ�سنان وتخلخلها وح�سا�سيتها، 

بالإ�سافة �إىل م�ساكل يف منو 
�لع�سالت �مل�سوؤولة عن �مل�سغ".

وعمد �لباحثون �إىل قيا�ض ن�سبة 
�سريف �لأ�سنان لياًل من خالل و�سع 

�سفائح رقيقة يف �لفم طو�ل فرتة 
�لبحث �لتي د�مت �سهورً�، فتبني �ن 
ل �لعمر ول �جلن�ض �أو �لتعليم �سكل 

م�سدر خطر يف هذه �مل�ساألة و�إمنا 
من �سجلت لديهم هذه �حلالة كانو� 

ي�سكون من �لإجهاد �لنهاري، و�إجهاد 
�لعمل.

ال�سود اأقل مياًل 
للكحول من 

نظرائهم البي�ض
�أظهرت در��سة حكومية �أمريكية �ن 

�لر��سدين �ل�سود �أقل مياًل من غريهم 
لالإفر�ط يف �سرب �لكحول.و�أفاد 

موقع "هلث د�ي نيوز" �لأمريكي 
�ن �إد�رة �لإدمان وخدمات �ل�سحة 

�لنف�سية �لأمريكية �أجرت در��سة قامت 
خاللها بتحليل بيانات بني �لعامني 

2004 و2008 فتبني �ن 44.3% من 
�ل�سود �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 

18 �سنة و�أكرث ي�سربون �لكحول 
مقابل معدل وطني يقدر بـ%55.2.

�أما معدل �ل�سود �لذين يفرطون يف 
�سرب �لكحول فيلغ 22.7% مقارنة مع 

معدل وطني عام هو 24.5%.وتبني 
�ن �لر��سدين �ل�سبان �ل�سود �لذين 

ترت�وح �أعمارهم بني 18 و25 �سنة 
�أقل مياًل للالإفر�ط بال�سرب من �ل�سبان 

ب�سكل عام "25.3% مقابل %41.6".
لكن �ملالحظ �ن معدل �ل�سودو�ت 

�حلو�مل �للو�تي ي�سربن �لكحول 
هو 8.1% مقارنة مع معدل وطني هو 

3.6%.و�أظهرت �لدر��سة �ن تعاطي 
�ملخدر�ت بني �لر��سدين �ل�سود هو 

9.5% يف حني �ن �ملعدل �لوطني 
7.9%.وتبني �ن 1.1 مليون ر��سد 
�أ�سود "4.4%" خ�سعو� يف �لعام 

�ملا�سي للعالج ب�سبب �لإدمان على 
�ملخدر�ت، مقارنة مع معدل وطني 
هو 2.9%، يف حني �ن حو�يل ربع 
�لر��سدين �ل�سود "24.2%" تلقو� 

عالجهم يف من�ساأة خا�سة مقارنة مع 
معدل وطني هو %19.2.

�أعلن باحثون �ن جرعة و�حدة من عقار جتريبي لالنفلونز� يحمي �لفئر�ن 
من �نفلونز� �لطيور "�ت�ض5 �ن1" بدرجة �أكرب من �لعقار �ملف�سل "تاميفلو" 
وميكن �ي�سا �ن يقي من �ل�سابة به.و�ظهرت �لختبار�ت �لتي �جريت على 
�لعقـــار "�سي �إ�ـــض 8958" �أو "لنيناميفري" �لذي ت�سنعـــه �سركة د�ييت�سي 
�سانكيو �ن جرعـــة و�حدة بال�ستن�ساق �أعطت نتائج �ف�سل من تاميفلو يف 
�لبقـــاء على حياة �لفئر�ن لـــدى ��سابتها بجرعة مميتة يف �ملعتاد، ويغطي 
هـــذ� �لتقرير �لذي ن�سر يف دورية �ملكتبة �لعامة للعلوم و�حدة من ع�سر�ت 

�لدر��ســـات �جلارية عن جمموعة جديـــدة من عقاقري �لنفلونز� 
�لتي طورتها جمموعة خمتلفة من �ل�سركات.

وكتب يو�سيهـــريو كاو�وكا مـــن جامعـــة وي�سكون�سن وزمالء 
لـــه يف تقريرهـــم "من �ملهـــم �ن جرعة مفردة من عقـــار �سي ��ض 

-8958 �عطـــت �ثـــر� وقائيـــا �قـــوى و�أطـــول مدى للفئـــر�ن من 
فريو�ســـات �لنفلونـــز� �ت�ـــض5 �ن1 مقارنـــة بالثر �لـــذي يحدثه 

عقار �أو�سلتاميفري فو�سفات"، و�عطو� جرعة و�حدة للفئر�ن بعد 
�ساعتـــني من ��سابتها بفريو�ض �ت�ـــض5 �ن1 �لذي يخ�سى �خلرب�ء 

�ن يـــوؤدي �ىل حدوث وبـــاء و��ستخدمو� �لعقار �أي�ســـًا يف �لوقاية 
من �ل�سابة.

و�ثـــار وباء �نفلونز� "�ت�ض1 �ن1" �لخذ يف �لرت�جع حاليًا �هتمامًا 
جديدً� بتطوير عقاقري �ف�سل ملحاربة �لنفلونز� �لتي تودي بحياة ما 

بني 250 �ألف �سخ�ض �ىل 500 �لف على م�ستوى �لعامل يف عام عادي 
و�كرث كثري� من ذلك يف حالة حدوث وباء حاد.

وقالـــت منظمة �ل�سحة �لعاملية يـــوم �لثالثاء �نه من �ل�سابـــق لو�نه �إعالن 
�ن وبـــاء �نفلونز� �خلنازير �ت�ض1 �ن1 بلغ ذروته لكن �ملنظمة ��سارت �ىل 
�ن �لفريو�ـــض مل يكن حاد� كما كان يخ�سى، ومـــاز�ل "�ت�ض5 �ن1" منت�سر� 

ويقـــول خرب�ء �نـــه قد يتحـــور يف �أي وقت �ىل �ســـورة تنتقل 
ب�سهولـــة من �سخ�ـــض �ىل �آخـــر وهو �كرث 

هالكا.

عقار ي�ستن�سق يقي من النفلونزا بجرعة واحدة

تعد �حلظرية �لتـــي يعلو �رتفاعها 15 طابقا 
حيث حتتفظ وكالة �لف�ساء �لأمريكية"نا�سا" 
مبكوك �لف�ساء �سخمـــة للغاية لدرجة �أن لها 
طق�سها �خلا�ض، وميكـــن لل�سحب و�لأمطار 
�أن تتكـــون يف �ملبنـــى �لذي يبلـــغ حجمه 39 
مليـــون مرت مكعب وهو جزء من بنية حتتية 
�سخمـــة بنيـــت على مـــد�ر 29 عامـــا لتخزين 
وت�سليـــح و�إطالق مكـــوك �لف�ســـاء، بيد �أنه 
يف �لقريب �لعاجل �ســـوف يتم �إخالء �لكثري 
من هذه �ملن�ساأة حيث حتيـــل نا�سا �أ�سطولها 
�لعتيـــق مـــن مكـــوكات �لف�ســـاء للتقاعـــد يف 

ت�سرين �لثاين �ملقبل.
و�ست�سبـــح مكوك �لف�ســـاء نف�سه جـــزء� من 
�لتاريـــخ كما حدث مع مركبـــة "�أبولو" �لتي 
ف�ســـاء  �سفينـــة  و�أول  �لقمـــر  علـــى  هبطـــت 
و�ستبـــاع  �لأر�ـــض،  حـــول  تـــدور  �أمريكيـــة 
�ملكـــوكات �لأربعـــة �ملتبقيـــة ملتاحـــف مقابل 

نحو 8ر28 مليون دولر للمكوك �لو�حد.
ويتبقى �أربع رحـــالت �إ�سافية �أخرى بعد ما 
يربو على 130 مهمة مماثلة منذ عام 1981، 
حيـــث من �ملقـــرر �إطـــالق �لرحلـــة �ملقبلة يف 

�أو�ئل �ل�سهر �ملقبل.
و�أم�ســـت مكـــوكات �لف�ســـاء �ل�ســـت ماليني 
�ل�ساعـــات يف �ملـــد�ر حول �لأر�ســـي، مطلقة 
�أقمـــار �سناعيـــة مهمـــة لالأبحـــاث وم�سيـــدة 
ملحطـــة �لف�ســـاء �لدوليـــة �ل�سخمـــة و�لتـــي 
منحت �إمكانيـــة �لو�سول �إىل �ملد�ر �لأر�سي 
�ملنخف�ـــض ل�ســـت وكالت ف�ســـاء �أخـــرى من 
�أنحـــاء �لعامل، ومت و�ســـع �لت�سور ملكوكات 
�لف�ســـاء يف عهد �لرئي�ـــض �لأمريكي �ل�سابق 
ريت�ســـارد نيك�ســـون يف �ســـكل �سل�سلـــة مـــن 
�ملركبـــات �لتي يعـــاد ��ستخد�مهـــا لنقل رو�د 
�إىل  رخي�ســـة  وباأ�سعـــار  بانتظـــام  ف�ســـاء 
�لف�ســـاء، �إل �أن �ملكوك مل يعمـــل بانتظام �أو 

باأ�سعار رخي�سة كما مت ت�سوره.
وتتكلـــف كل رحلـــة نحـــو 450 مليون دولر 
و�سهـــور مـــن �لتجديـــد و�لإ�ســـالح مطلوبة 
بعد كل رحلة جلعل مكوك �لف�ساء قادر� على 
�لقيام برحلة �أخـــرى، ولطاملا كانت �ل�سالمة 
باعثًا م�ستمـــرً� للقلق، وذلك يف ظل وفاة 14 

ر�ئد� للف�ساء يف حادثني.
ومع هـــذ�، جنحـــت نا�سا يف جعـــل كثري من 
�لنا�ض ي�سعـــرون بانتظام رحـــالت �لف�ساء، 
و�لذيـــن فقـــدو� كثـــري� مـــن �لده�ســـة �لتـــى 
��سابتهـــم �أيـــام رحالت �لهبوط علـــى �لقمر، 
وكان �لرئي�ـــض �لأمريكـــي �ل�سابـــق جـــورج 
دبليـــو بو�ض قـــد �أر�د ��ستعادة تلـــك �لده�سة 
مـــن خالل رحلـــة �لعـــودة �إىل �لقمـــر، بيد �أن 
�لربنامـــج تاأخـــر كثري� عن �جلـــدول �لزمني 
�ملقـــرر له و يعاين نق�ســـا يف �لتمويل. وقام 
�لرئي�ـــض بار�ك �أوباما باإلغـــاء خطط �لعودة 

�إىل �لقمر، و�لتي كانت ت�ستند على جمموعة 
�لكب�ســـولت  ت�سبـــه  �لتـــي  �ملركبـــات  مـــن 
"برنامـــج  با�ســـم  معروفـــة  و�سو�ريـــخ 
كون�ستلي�سن" و�لذي �عتربه �لبع�ض تكر�ر� 
لربنامـــج "�بولـــو"، ول يوجـــد يف �لأفق �أي 

بديل يف �لوقت �لر�هن ملكوك �لف�ساء.
و�سيجـــرى ت�سجيـــع �ل�سركات بـــدل من ذلك 
علـــى تطوير خيـــار�ت تنظيم رحـــالت ف�ساء 
جتاريـــة لنقـــل رو�د ف�ساء للمحطـــة �لدولية 
�لف�سائيـــة. من ناحية �أخـــرى، �سوف تعتمد 
نا�ســـا علـــى برنامـــج �لف�ســـاء �لرو�سي وهو 
�لربنامـــج �لوحيـــد �لآخـــر �لـــذي ميكنه نقل 

�آدميني �إىل �لف�ساء.
وين�ســـب تركيـــز نا�سا �لأ�سا�ســـي يف �لوقت 
�لر�هن علـــى تنظيم رحالت �ملكـــوك �ملتبقية 
ب�ســـورة �آمنة، حتى �إذ� تطلـــب �لأمر تاأجيل 
�لرحلة �لأخـــرية، �ملقرر تنظيمهـــا يف �أيلول 

عـــدة �أ�سهـــر قليلة. بيـــد �أنـــه بالن�سبـــة ملئات 
�لأ�سخا�ض �لذين يتجمعون مل�ساهدة �نطالق 
كل مكـــوك ف�ســـاء يف �ل�سمـــاء فـــوق �ساحـــل 
فلوريد�، فاإن �لهالة �لتي حتيط برحلة ف�ساء 
ب�سريـــة مل تخفـــت بعـــد. وبالن�سبـــة ملوظفي 
نا�ســـا ومقاوليهـــا �لذي يعملـــون على �ملكوك 
فـــاإن �إمتـــام عملية �إطـــالق ت�ستغـــرق ماليني 
�ل�ساعات من �لعمل. و يف جمرد جزء �سغري 
مـــن عملية �لإعد�د لكل رحلـــة، فاإن �ملئات من 
�ملتعاقديـــن مي�ســـون �لأ�سابيـــع يف تفح�ض 
كل قطعة مـــن درع �ملكوك �حلر�ري عن كثب 
بحثـــا عن �أي عالمات تلـــف وي�ستبدلون تلك 

�لتي حتتاج �إىل تغيري.
و��ستخدم عمال �أدو�ت لدر��سة قطع �لقرميد 
�لف�سيف�ساء �لرمادية و�لف�سية �ملوجودة يف 
باطن مكـــوك �لف�ساء "�نديفور" قبل رحلته 
�لأخـــرية ويكـــررون �لعمليـــة لـــكل مهمـــة، 

ويتعني علـــى �لز�ئريـــن تنقيـــة �أحذيتهم من 
�أي غبـــار �أو قطع ل�سقـــة ويفرغون جيوبهم 
لتجنـــب �إح�ســـار �أي �ســـيء ميكـــن �أن ي�ســـر 

باملكوك.
و�أ�سبـــح هـــوؤلء �لذيـــن �رتبطـــو� باملكـــوك 
مبثابة �أ�سرة، لي�ض فقط بينهم وبني بع�سهم 
ولكـــن �أي�سًا مع �ملكوك و�لذي يدوم ب�سورة 
�أكرب من معظم �سيـــار�ت �لعائلة، ويبلغ عمر 
�أحدث مكـــوك 18 عامًا بينما يبلغ �أقدمها 29 

عامًا.
فقدنـــا  "عندمـــا  لينبات�ـــض:  وقـــال 
كولومبيا كان �لأمر 

مبثابـــة فقـــد�ن �أحـــد �أفـــر�د �لعائلـــة تقريبًا، 
كان تقريبـــا مبثل هـــذ� �لعمـــق"، ومل يت�سح 
بعـــد م�ســـري �آلف �لعمال بعد �إنهـــاء برنامج 
مكوك �لف�ساء - �ســـوف يتم حتويل بع�سهم 
�إىل بر�مـــج �أخرى يف نا�ســـا، بيد �أنه يف ظل 
�إلغاء خطـــط "كون�ستيلي�سن" فاإنه من �ملقرر 

�أن يفقد �أي�سًا كثري من هوؤلء وظائفهم.
وذرف مدير نا�سا، ت�ســـاريل بولدن، �لدموع 
خـــالل �إدلئـــه ب�سهادتـــه �أمـــام �لكوجنر�ـــض 
�ل�سهـــر �ملا�سي ب�ساأن �سطـــب وظائف تتعلق 

بنهاية حقبة مكوك �لف�ساء.
وقـــال بولـــدن "ولد�ى يبلغان مـــن �لعمر 38 
عامـــًا و33 عاما و�أنهيا در��ستهما، لذ� ل �أعلم 
مـــاذ� �سي�سعـــر �لآن مهند�ـــض �ساب 
لديـــه �بـــن يف �خلام�سة 
ع�ســـر مـــن �لعمـــر، لكـــن 

�أعلم �أنهم �سيتاملون".

ن����ا�����س����ا حت����ي����ل م����ك����وك ال����ف���������س����اء ع����ل����ى ال���ت���ق���اع���د

طـــــالـــــب خــــــرب�ء 
وتغذية  �ــســحــة 
�أوروبـــــــيـــــــون 
حــــــكــــــومــــــات 
بــــــــــالدهــــــــــم 
ـــــر�ـــــض  ـــــف ب
�ـــســـريـــبـــة 
فحة  ملكا
ل�سمنة  �
عـــــــلـــــــي 
ك  �ستهال �إ
ت  جبا لو � "
"�لهمربغر"  مــثــل  �ل�سريعة” 
و�مل�سروبات  �ملقلية  و�لبطاطا 
�لغازية وعامة �ملاأكولت �ل�سريعة 
�ل�سكر  مــن  �لعالية  �ملــعــدلت  ذ�ت 
نادي"�لتحالف  كــمــا  ــــدهــــون.  و�ل
�لعامة"  �ل�سحة  �أجــل  من  �لأوروبـــي 
تــقــتــ�ــســر مــثــل هذه  بـــــاأن ل  �ملــ�ــســتــقــل 
�ل�سريبة علي رومانيا، حيث ن�ساأت هذه 
�لدول  كافة  علي  وتعميمها  بل  �ملبادرة، 

�لأوروبية.
�لتحالف  هـــذ�  ــم  بــاإ�ــس مــتــحــدث  و�ـــســـرح 
�سريف�ض  بري�ض  �نــرت  لوكالة  �لأوروبــــي 
�إ�ستهالك  لتثبيط  ــادرة  ــب �مل هــذه  "ندعم 
بفر�ض  ونرحب  �ل�سحية،  غري  �ملنتجات 
بل  �ل�سريعة"  "�لوجبات  عــلــي  �سريبة 
�لإحتـــاد  دول  كــافــة  يف  لفر�سها  ونــدعــو 

�لأوروبي".
�ملتوقع  من  �أنه  و�أعلنت حكومة رومانيا 
�أن ي�سادق �لربملان خالل �ل�سهر �جلاري 
بفر�ض  �ل�سحة  وز�رة  �إقــــرت�ح  علي 
لإثناء  كو�سيلة  �ل�سريبة  هــذه 

�ملــو�طــنــني عــن �إ�ــســتــهــالك �لــطــعــام عايل 
�ل�سعر�ت �حلر�رية وغري �ل�سحي، وبهذ� 
عن  �لناجمة  �ل�سحية  �لتعقيد�ت  مكافحة 

زيادة �لوزن.
ويذكر �أن بيانات وز�رة �ل�سحة �لرومانية 
�لبالغ  �لبالد،  �أهــايل  ن�سف  �أن  �إيل  ت�سري 
زيــادة يف  من  يعانون  مليونا،  عددهم 22 
�لأطفال  بني  �ل�سمنة  معدلت  و�أن  �لــوزن، 
بــني ثـــالث وتــ�ــســع �ــســنــو�ت مــن �لــعــمــر قد 

ت�ساعفت يف �لأربع �أعو�م �لأخرية.
�أكرث  من  و�حــدة  تعد  رومانيا  �أن  ويذكر 
متو�سط  يبلغ  حيث  فــقــر�،  زوروبـــا  دول 
�لأجر �ل�سهري نحو 350 يورو، فيما ينفق 
مر�طنوها ن�سف دخلهم علي �لطعام. ومن 
هذه  �ل�سمنة"  "�سريبة  تت�سبب  �أن  �ملقدر 
بن�سبة  �ل�سريعة  �لوجبات  �أ�سعار  رفع  يف 
�سرتينو- �دريـــان  و�سرح  �ملــائــة.  يف   20
�ل�سحة  بـــــوز�رة  �ملــ�ــســئــول  �ــســري�ــســيــل، 
حاجة  يف  �لــرومــانــيــني  �أن  ــة،  ــي ــرومــان �ل
�ملنا�سب"  �لأكل  علي  تربيتهم  �إعادة  "�إىل 
�ملتف�سية  �ل�سمنة  م�ستويات  �إرتفاع  لوقف 
"بيت�سا"  مثل  ماأكولت  ويذكر  �لبالد.  يف 
و"�لهمربغر" و�لبطاطا �ملقلية، كانت �سبه 
يف  �أوروبــــا  �ــســرق  دول  يف  معروفة  غــري 
حكوماتها  �إعتربتها  �إذ  �ل�سوفيتي،  �لعهد 

رمز� لالإنحطاط �لغربي.
ـــال �لــ�ــســعــبــي عــلــي �ملـــاأكـــولت  ـــب لــكــن �لإق
رومانيا  يف  تف�سي  و�لدهنية  �ل�سريعة 
بعد  �ل�سرقية  �أوروبــــا  دول  مــن  وغــريهــا 
 ،1989 عام  يف  �ل�سيوعي  �لنظام  �إنهيار 
للحرية  رمــز�  �ملــو�طــنــون  �إعــتــربهــا  حيث 
و�لتو��سل مع �لغرب و�لتطلع �إيل �لرث�ء 
ما  �سرعان  �أنــه  بيد  �لغربية،  و�لرفاهية 

�ل�سريعة  �لغربية  �ملاأكولت  هذه  �أعتربت 
يف  �ملنت�سرة  �ل�سمنة  م�سببات  من  و�حــد� 

�ملنطقة.
ف�سرح فويتيت�ض هايرن �لأ�ستاذ مبعهد علم 
�ل�سبق  و�ملدير  بــر�غ  يف  �لتي�سكي  �لغدد 
�ل�سمنة،  لــدر��ــســات  �لأوروبـــيـــة  للر�بطة 
�أن  �سريف�ض  بري�ض  �نــرت  لــوكــالــة  �ــســرح 
�أوروبا  �سرق  يف  ترتفع  �ل�سمنة  "معدلت 
�لغربية"، و�سرب  �لعاد�ت  �إنت�سار  ب�سبب 
�حلركة،  بــعــدم  ــعــاد�ت  �ل هــذه  علي  �أمثلة 
و�إ�ستخد�م �ل�سيار�ت �أكرث من �ل�سري على 
بدنية،  �أن�سطة  ممار�سة  وعـــدم  ــــد�م،  �لأق
و�ملــكــوث يف �لــبــيــوت، و�جلــلــو�ــض للعب 
�لتلفزيون،  وم�ساهدة  �لكمبيوتر  باأجهزة 

وتناول �لأطعمة �ل�سريعة �إىل �آخره".
�لإ�ستطالعات و�لدر��سات  هذ� ولقد بينت 
تعاين  �أوروبـــــــا  �ــســرق  دول  بــعــ�ــض  �أن 
ــارة  ــق مـــن �أعـــلـــي مـــعـــدلت �لــ�ــســمــنــة يف �ل
�لتعاون  منظمة  ـــادت  �أف فقد  �لأوروبـــيـــة، 
دولة   30 ت�سم  �لتي  و�لتنمية  �لقت�سادي 
غنية، �أن ن�سف �أو �أكرث من ن�سف �لأهايل 
و�سلوفاكيا  وت�سيكيا  �ملجر  يف  �لبالغني 
�ل�سمنة.  �أو  �لــوزن  زيــادة  ظاهرة  تو�جة 
كما بينت در��سة يف �لعام �ملا�سي خلرب�ء 
مع  بالتعاون  مان�سيتري  جامعة  وباحثي 
�لإ�سابة  مــعــدلت  �أن  �أوروبـــيـــني،  علماء 
�لوزن  زيـــادة  ب�سبب  �حلالية  بال�سرطان 
ـــا  �أوروب �ــســرق  بن�ساء  ت�سر  �ل�سمنة  �أو 
�أعلى، وخا�سة يف ت�سيكيا ولتفيا  بن�سب 

و�سلوفينيا وبلغاريا.
�مل�سئول  �رم�سرتونغ،  تيموثي  و�ــســرح 
�ل�سحة  مبنظمة  �ل�سحة  تعزيز  �إدر�ة  عن 
�أن  �سريف�ض  بري�ض  �نــرت  لوكالة  �لعاملية 

ــــا  �أوروب �ــســرق  منطقة  ت�سيب  �ل�سمنة 
�أن  �لعامل، و�سرح  �ملناطق يف  من  كغريها 
علي  تقت�سر  ل  عاملية،  م�سكلة  "�ل�سمنة 

�لدول �لغربية �أو ذ�ت �لدخل �ملرتفع".
من  "�لعديد  �أن  �لأممي  �مل�سوؤول  و�أ�ساف 
�لدول �ملنخف�سة �أو متو�سطة �لدخل ت�سهد 
�ل�سحية  �لرعاية  نفقات  �إرتفاعا يف  حاليا 
ب�سبب تنامي عدد �مل�سابني بزيادة �لوزن 
�ملرتتبة  �لــ�ــســحــيــة  و�ملــ�ــســاكــل  و�ملــ�ــســنــة 

عليها".
�سرق  دول  �أكرث  �أن  �ل�سحة  خرب�ء  وحذر 
�أوروبا فقر� �ستو�جه م�سكلة توفري �ملو�رد 
�لرعاية  نــفــقــات  لتغطية  ــالزمــة  �ل �ملــالــيــة 
�ل�سحية �ملتنامية ب�سبب �ل�سمنة، يف وقت 
�لدول  يف  �ملتاحة  �لأمــو�ل  �إىل  فيه  تفتقر 
ملكافحة  تــربــويــة  حــمــالت  ل�سن  �لــغــربــيــة 
مبادرة  قوبلت  ولقد  هذ�  �ل�سمنة،  ظاهرة 
باإعتبارها  بالرتحيب  �ل�سمنة"  "�سريبة 
�مل�ساكل  ملــعــاجلــة  �لـــوحـــيـــدة  �لــو�ــســيــلــة 
فينظر  ذلك،  ومع  عليها.  �ملرتتبة  �ل�سحية 
�ل�سحة  منظمة  خــرب�ء  فيهم  مبا  �خلــرب�ء 
و�حلـــذر،  �حليطة  ببع�ض  �إليها  �لعاملية 
م�سددين على �سرورة �إطالق حملة لتوعية 
�لبديلة،  �ل�سحية  �لأغذية  باأنو�ع  �لأهايل 
�ملحتمل  "من  �رم�سرتونغ  تيموثي  فقال 
غري  بــ�ــســورة  �لــ�ــســريــبــة،  هـــذه  ت�سر  �أن 
مق�سودة �أو متعمدة، بالفئات �لأ�سعف من 

�لأهايل".
�لأغذية  قــطــاع  بــاإ�ــســم  مــتــحــدثــون  وحـــذر 
ترتتب  قــد  �لــتــي  �ل�سحية  �ملــخــاطــر  مــن 
�للحوم  لبيع  �سود�ء"  "�سوق  ظهور  علي 
ب�سورة غري �لقانونية، نتيجة لفر�ض هذه 

�ل�سريبة.

قـــال علماء �إن �أجد�دنـــا �لقدماء رمبا عاي�سو� نوعًا مـــن �لتما�سيح �ملفرت�سة 
�لتي كان لديها قرون حادة و�آكلة للحوم �لب�سر.

وذكـــر موقـــع ليف �ساين�ض �أن �لعلماء عرثو� على عظـــام ب�سرية عليها �آثار 
ن  �سنـــا متا�سيح �أطلقـــو� عليها �إ�ســـم "كروكوديلو�ـــض �أنرثوفوباغو�ض" �أ

وتعنـــي "�لتما�سيـــح �لآكلة للب�ســـر"، ويعتقد 
هـــوؤلء �أن هذ� �لنوع من 

�لتما�سيـــح عا�ـــض قبل 1.84 مليـــون �سنة وكانـــت لديه قرون بـــارزة مثلثة 
�ل�سكل.

وقـــال �لباحـــث كري�ستوفـــر برو�سو، وهـــو عـــامل طبيعيـــات وفقاريات يف 
جامعـــة �إيو� �إن هـــذه �لقرون كانت على �لأرجح يف �ملنطقة ما فوق �لعينني 

ومنت�سبة �إىل �لأعلى.
و�أ�ســـاف �إن نوعـــني مـــن �لتما�سيح �لتـــي تعي�ـــض �لآن من بينهـــا �لتم�ساح 
�لكوبـــي �ل�سيامـــي لديها قـــرون م�سابهـــة لتلك �لتـــي كانت لـــدى �لتما�سيح 

�ملنقر�سة �لتي �أ�سار �إليها �لعلماء.
وقـــال �إن ذكـــور �لتما�سيـــح "�آكلـــة حلـــوم �لب�ســـر" كانـــت 
ت�ستخـــدم تلك �لقـــرون للمباهـــاة بقوتهـــا و�سطوتها �أمام 
�لإناث خـــالل مو�ســـم �لتز�وج وذلـــك بالندفـــاع �أمامها".
وعـــرث علمـــاء يف عـــام 2007 علـــى بقايا جمجمـــة وهيكل 
عظمـــي لتم�ساح منقر�ض مـــن ف�سيلة �أولدوفـــاي غورج يف 
�سهول �سرنغتي يف تانز�نيا �إ�سافة �إىل �أدو�ت حجرية وهو 

ما يوؤكد �لنظرية �لقائلة �إن �لإن�سان �لقدمي جاء من �أفريقيا.
وقـــال برو�ســـو: "ل ميكنني �لقطع بـــاأن تلـــك �لتما�سيح كانت 
�آكلـــة للحوم �لب�سر ولكن من �ملوؤكد �أنهـــا كانت تع�سهم"، وذلك 
��ستنادً� �إىل �آثار �أ�سنانها على عظامهم.ويعتقد �لعلماء �أن حجم 
هذ� �لنوع من �لتما�سيح، �أي "كروكوديلو�ض �أنرثوفوباغو�ض" 
كان كبـــريً� وحجمـــه كحجـــم مت�ساح �لنيـــل �ملعا�ســـر و�لذي يبلغ 

طوله ما بني 18 و20 قدمًا""بني 5 و6 �أمتار".

اأجدادنا عاي�سوا متا�سيح مفرت�سة وذات قرون

�سريبة على "ال�سمنة" ف�ي اأوروبا!

�أكدت جمعية �لرئتني �لربيطانية �أنه باإمكان 
�لأ�سخا�ـــض �لذين يعانون مـــن ق�سر �لنف�ض 
�أو م�ســـاكل يف �لرئتـــني �ل�ستمتاع باأوقاتهم 

وممار�سة �جلن�ض كغريهم.
و�أ�سارت �لدكتورة نعومي �أيزر م�سوؤولة يف 
�جلمعيـــة، �إىل �أن �لكثري من هوؤلء يخ�سون 
�أن  �أو  �لنف�ـــض  ق�ســـر  مـــن  يعانـــو�  �أن  مـــن 
يخرج �لبلغم مـــن �أفو�ههم خالل ممار�ستهم 

للجن�ض.
و�أ�سافـــت: "�إذ� كنت م�سابـــًا مبر�ض رئوي 
فهـــذ� ل يعنـــي �لتخلي عن �لعالقـــة �حلميمة 

مع �لآخرين"، ومن �لن�سائح �لتي وردت يف 
كتيب �سغري �أ�سدرته �جلمعية وهو بعنو�ن 
�لنف�ـــض" عدم  وق�ســـر  �جلن�ـــض  "ممار�ســـة 
ممار�سة �جلن�ـــض عندما يكـــون �ملرء جمهدً� 
و�لتخل�ـــض مـــن �لبلغم قبـــل ذلـــك وبخا�سًة 
عنـــد �ل�سبـــاح لأن كمية �لبلغـــم تكون كبرية 
يف �لرئتني يف هـــذ� �لوقت من �ليوم، وعدم 
ممار�ســـة �جلن�ـــض بعد تنـــاول وجبـــة طعام 
كبـــرية "لأنه يف هـــذه �حلالة تكـــون معدتك 
ممتلئـــة وت�سعر بالمتـــالء"، وكذلك �لتوقف 
عـــن ممار�ســـة �جلن�ـــض للحظـــات �إذ� �سعـــر 

�ملري�ض بق�سر �لنف�ض.
و�أو�سحـــت �يزر �أنه باإمـــكان هوؤلء �ملر�سي 
ممار�ســـة �جلن�ـــض و�لعي�ـــض ب�ســـكل طبيعي 
�إذ� �تبعـــو� هذه �لن�سائح، م�سيفة "من �ملهم 
�أن تتحـــدث مع �ل�سريك �لآخـــر عن �أي �سيء 
يقلقـــك و�أن تكون منفتحًا ومتفهمًا مل�ساكله"، 
م�ســـرية �يل �أن "�إيجـــاد منـــاخ مريـــح يبعث 
علـــى �لثقة مينع �لإ�سابـــة بال�سغط �لنف�سي 
�أو ق�ســـر �لنف�ـــض"، وقد خل�ـــض بحث �سدر 
حديثًا �إىل �أن �ل�سخاء قد يلعب دوره ويعزز 
�جلاذبيـــة بـــني �جلن�سني.ومـــن جانبـــه، �أكد 

بـــات باركلي م�ساعد بروفي�سور 
بكنـــد�،  جيلـــف"  جامعـــة  يف 
�لدر��ســـة،  علـــى  و�مل�ســـرف 
�لأمـــر  يتعلـــق  عندمـــا  �أنـــه 
�لعطاء  فـــاإن  بالرومان�سيـــة، 
قـــد يكون له تاأثـــريه �لفاعل 
�لقلـــوب،  بـــني  �جلمـــع  يف 

�أن  �لدر��ســـة  حيـــث وجـــدت 
�جلن�ســـني ينجذبـــان �أكرث لل�سخ�ـــض �ملحب 
للغـــري و�ملعطاء، عند �لبحـــث عن عالقة حب 

طويلة �لأمد.

على م�سوؤولية الأطباء..

ق�سر الّنف��ض ل يعيق ال�ستم�ت�اع باجل�ن���ض

قال علماء �إنهـــم �كت�سفو� "�لبقعة" �مل�سوؤولة 
عن معاملـــة �لآخرين بالعـــدل و�مل�ساو�ة يف 

�لدماغ وهي يف �للحاء �جلبهي.
وذكـــر موقع "ليـــف �ساين�ـــض" �أن �لب�سر 
عامـــة مييلـــون �إىل معاملـــة بع�سهم 
�ملو�قـــف  يحبـــون  ول  بالعـــدل 
للظلـــم  فيهـــا  يكـــون  �لتـــي 
�لعليـــا.  �ليـــد  �جلـــور  �أو 
�لباحثـــة  وقالـــت 
تريكومـــي  �إليز�بيـــث 
مـــن جامعـــة روتغرز 

�لأمريكـــي يف نيوجر�ســـي �إن �مل�سح بالرنني 
�أن  �أظهـــر  للدمـــاغ  �لوظيفـــي  �ملغناطي�ســـي 
مناطق "�ل�سرت�يتـــوم" و�للحاء �جلبهي يف 
�لدماغ تلعب دورً� �أ�سا�سيًا يف �لطريقة �لتي 

يقّيم فيها �لنا�ض �ملكافاآت.
و�أ�سافت تريكومي وهي �أ�ستاذة علم �لنف�ض 
معينـــة  مرحلـــة  يف  "ن�ســـرخ  �جلامعـــة  يف 
مـــن حياتنـــا: هـــذ� عمل جائـــر �أو ظـــامل..!"، 
م�سيفة: "�إن هذ� يعك�ـــض توجه �لب�سر عامة 
نحو �خلري ولي�ض �ل�ســـر. وقالت �إن �لعلماء 
تو�سلـــو� �لآن ولأول مـــرة �إىل تلك "�لبقعة" 

�مل�سوؤولـــة عـــن "�لإن�ســـاف" �أو �لعد�لـــة يف 
�لدماغ.

�لدمـــاغ  �أن  در��ستنـــا  "�أظهـــرت  و�أ�سافـــت: 
ل يهتـــم فقـــط بتحقيـــق �مل�سالـــح �ل�سخ�سية 
للنا�ـــض"، مو�سحـــة "قـــد ي�ســـرح هـــذ� �سبب 
�هتمامنا �لكبري ملا يح�سل لالآخرين حتى لو 

مل توؤثر �أو�ساعهم علينا ب�سكل مبا�سر".
ور�أت تريكومـــي �إن �لإن�ســـان مطبـــوع على 
�خلـــري و�إل" ملـــاذ� يتربع �لنا�ـــض للجمعيات 
�خلريية مـــن �جل م�ساعـــدة �أولئك �لذين هم 

�أقل حظًا منا؟".

بقعة ف�ي الدماغ م�سوؤولة عن العدل والإن�ساف


