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خلـصت دراسـة إلى أن الغـنـاء يسـاعد
األم في التعافي من الشعور باالكتئاب

بعد الوالدة.
وتــوصل الــبـاحــثــون إلى أن األمــهـات
الالتي يـشــاركن في جـلـســات غـنـائـيـة
جماعية مـع أطفالهن تتـحسن حالتهن
بوتيرة أسرع مـقارنة باألمهات الالتي

لم يشاركن.
وشملت الدراسة الـتي نشرتها دورية
بريطانية معنية بالطب النفسي 134
من األمهات الالتي يـعان من اكـتئاب

ما بعد الوالدة.
بـكـر مـهمـا لـلـحد من ويـعد الـتـعـافي ا

األثر النفسي على األم والطفل.
وتـــشــيــر الـــتــقـــديــرات إلى أن حــاالت

االكتـئاب بـعد الـوالدة تصـيب األمهات
عدل واحدة من كل ثمانية. اجلدد 

وكانت دراسات سـابقـة قد أشارت إلى
أن الـــغــنــاء قــد يــســـاعــد في حتــســ
الـصحـة العـقـليـة لـكبـار الـسن وأولئك
الذين يـعـانون من مـرض اخلرف غـير
ــرة األولى الــتي جتـرى أن هــذه هي ا
فـيـهـا دراسة مـسـتـقـلـة تتـعـلق بـتـأثـير

الغناء على اكتئاب األم بعد الوالدة.
وخــضــعت األمــهــات لـثـالث فـئــات من
اجلـلــسـات: واحــدة تـشـارك فــيـهـا األم
بالـغـناء وثـانيـة تشـارك فـيهـا بألـعاب
ابـتـكـاريـة وثـالـثـة حتـصل فـيـهـا عـلى
رعــــايـــة كـــالـــدعم األســـري أو تـــنـــاول

مضادات االكتئاب أو التركيز.
وشــهــدت جــلـــســات الــغــنـــاء تــهــلــيل
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اسـتـطـاع عدد من الـبـاحـثـ تـطـوير
(كبسـولة ذكية)  بحجم حـبة الدواء
وجـرى جتــربـتــهـا عــلى اإلنـسـان إذ
أثـبتـت فعـالـيتـهـا لـدرجة نـالت فـيـها
. ويـــســـتــفـــاد من ثـــقــة الـــبـــاحـــثـــ
الـكـبـسـولــة الـتي عـكف بـاحـثـون من
لـكي األسترالي على معهد مـلبورن ا
تـــطــويــرهــا في تـــشــخــيص حــاالت
مرضية تتعلق باجلهاز الهضمي. 
ووفقـا لوكـالة األنـباء الـصيـنيـة فإن
الكـبسـولة تـعد ثـورة كبيـرة في عالم
الطب وتتشـابه في حجمـها مع حبة
ـكن تنـاولها دون الدواء الـعادية و
مـشــكالت في الــوقت الـذي تــقـوم به
بــإرسـال مــعـلــومـات إلى جــهـاز ذكي
لـــدى الـــطـــبـــيب أو حــــتى الـــهـــاتف
احملـــمــــول. ويـــرغب الــــعـــلــــمـــاء في
اســتــخـدام هــذه الـكــبــسـولــة بــشـكل
مـــوسـع لـــدراســـة أمـــراض اجلـــهـــاز

الهضمي. 
يـذكــر أنه في الـوقت احلــالي يـجـري
فحص الـقولـون عن طريق الـتصـوير

نظار.  با
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من جـهـة اخرى أعـلـنت شـركـة فـايزر
لألدويـة أنـهــا تـعـتـزم وقف األبـحـاث
تعلـقة بأدوية عالج مرض العلمـية ا

ر. ألزها
وقـالت الـشـركـة األمـريـكـيـة الـعمـالقة
إنـهـا سـوف توقـف برنـامـجـا بـحـثـيا
يتعلق بـالعلوم الـعصبيـة بعد إجراء
مراجعة وسوف تلغي 300 وظيفة.
ـر ووصـفـت جـمـعــيـة مـرض ألــزهـا
األنــبــاء بــأنـهــا "مــخــيـبــة لــآلمـال" و

ـاضـيـة. لـذا فـإن الـشـركـات تـخـطو ا
بــحـذر مـبــرر لـكــنـنـا نــحـقق تــقـدمـا

كبيرا على اجلبهة العلمية".
وقـالت سـبـايـر-جـونـز :"تـعـلـمـنـا من
إخفـاقات هذه الـتجـارب أننا نـحتاج
إلى التـراجع خـطوة وفـهم تـغيـيرات

خ". ا
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وأضـافت :"نـحن ال نـتـفهـم حتى اآلن
بـصـورة كـامـلـة كـيف تـعـمل الـذاكـرة

خ السليم". وطريقة التفكير في ا
ومــــازالت شــــركــــات أدويـــة أمــــثـــال
" " و"بـيوج "نوفـارتيس" و"جانـس
و"أبـفي" و"إيـلي لــيـلي" تـطـور أدويـة

ر. لعالج مرض ألزها
وقـال متـحـدث لـلرابـطـة الـبريـطـانـية
لـصنـاعـة األدويـة إنهم سـيـواصـلون
خ "إحراز تقدم في كـشف تعقيدات ا

رض". وحتديد سبب ا
وقـال جــيـمس بــيـكـيت رئــيس قـسم
ر الـبـحوث بـجـمـعـية مـرض ألـزهـا
:"بـالـطبع إنـه شئ مـؤسف أن نـسمع
أن فـــايــــزر الـــتي تـــعـــد واحـــدة من
الـــشــركــات الـــرائــدة في الـــعــالم في
مــجـــال صــنــاعــة األدويــة ســتــوقف
جــهــودهــا الـــبــحــثــيـــة في الــعــلــوم
ا في ذلك أدويـة مرض العـصبـيـة 

ر. ألزها
خ أكــثــر أعــضــاء وأضــاف :"يــعـــد ا
اجلــسم تــعــقــيــدا وتــطــويــر أدويــة
خ يـــعــد حتـــديــا تـــعـــالج أمـــراض ا
هـــائـال وعــدم تـــوافـــر عـالج جـــديــد
رض اخلـرف خالل السـنوات الـ15
ــثل ضــربــة من الــعــيـار ــاضــيــة  ا
الثـقـيل لنـحو 46.8 ملـيـون شخص

"ضربة من العيار الثقيل" للمصاب
رض اخلرف.

ؤسسة البريـطانية لبحوث وقالت ا
ر إنه ينبغي تشجيع الشركة ألزها
عـلى االسـتـثـمـار في بـحـوث الـعـلوم

العصبية.
وســوف تــفـضي خــطــوة فــايـزر إلى
وقـف بــــــــحــــــــوث أدويــــــــة مــــــــرض
باركنـسون الـشلل الرعـاش غير أن
الــشـركـة قــالت إنـهــا تـعـتــزم إنـشـاء
صـنـدوق جديـدة مـخـصص لـبـحوث

ستقبل. العلوم العصبية في ا
وقال بـيـان الشـركة :"اتـخـذنا الـقرار
لــوقف بــحـوث الــعــلـوم الــعــصـبــيـة
ـبــكـرة وإعـادة وجــهـود الـتــطـويــر ا
تـوزيع األمــوال عـلى اجملــاالت الـتي
نتـميـو فيهـا بقـوة وهذا سـيتـيح لنا

رضى". تعظيم األثر على ا
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ــة قــالـت تــارا ســبــايــر-جــونــز عــا
األعـــصـــاب في جــــامـــعـــة إدنـــبـــره
لبرنامج "توداي" لبي بي سي راديو
4 إنه على الرغم من اتخاذ الشركة

للقرار مازال هناك أمل.
وأضــــافت :"لن تــــنـــســـحـب جـــمـــيع
شـركـات األدويــة من اجملـال ويـوجـد
أكـــثـــر من  100 جتـــربـــة عالجـــيـــة
حـالـيــا. ونـحن بـحـاجــة إلى مـعـرفـة

خ". زيد بشأن تعقيد ا ا
ـكن تـفـهـمه وقـالت إن قـرار فـايــزر 
بـــســـبـب مـــعـــدل فـــشـل الـــتـــجـــارب

العالجية.
ــئـة من وأضـافت :"أكــثـر من 99 بـا
ـر حــقـقت جتــارب عالجـات ألــزهــا
إخــــفــــاقـــا خـالل الـــســــنـــوات الـ15

األمـهـات والـغـنـاء بـأغـنـيـات من شـتى
أرجـاء الـعـالم مـع أطـفـالـهن فـضال عن

ابتكار أغنيات جديدة عن األمومة.
وأظـــهـــرت الـــنــتـــائج ســـرعـــة حتــسن
األمهات الالتي شاركن بالغناء مقارنة
بــاألمـهــات الالتي خــضـعـن جلـلــسـات

جماعية للرعاية أو اللعب.
وحتــسـنت جــمـيع الــفـئـات عــلى مـدار
عـــشــرة أســابـــيع غــيـــر أن األســابــيع
الــسـتــة األولى أظــهـرت زيــادة حتـسن
ـتـوسط  35في مـجــمـوعـات الـغــنـاء 
ئـة مـقارنـة بـاجملمـوعـات األخرى في ا

تغلبهن على أعراض االكتئاب.
وقالت روزي بيركينز بـاحثة رئيسية
إنه عـــــلى الـــــرغم مـن صـــــغــــر حـــــجم
الـــدراســـة إلى أنـــهـــا مـــهـــمـــة نـــظــرا
لـــــضـــــرورة الـــــتـــــصـــــدي
لألعراض في أسرع وقت.
وأضـافت :"يـنــهك اكـتـئـاب
بــــعــــد الــــوالدة األمــــهـــات
واألسـر وتـشـيـر دراسـتـنا
إلى أن الـغـنـاء قـد يـسـاعـد
بـعض األمـهـات في سـرعة
التـعـافي في فتـرة تـعد من
أشــد األوقــات ضــعــفــا في

حياتهن".
وقالت ديزي فانكورت من
جـامعـة كـولـيـدج لـندن إن
الـغــنـاء يـعـد عـالجـا فـعـاال

لألمهات.
وأضـــــافت : "كـــــثــــيـــــر من
األمــهـات يــخــشـ تــنـاول
مـضـادات االكـتـئـاب أثـنـاء
فتـرة الرضاعـة الطـبيـعية

لـذا تـعـد نــتـائج هـذه الـدراسـة مـثـيـرة
حـــقــا ألنــهــا تــشــيــر إلى أن مــشــاركــة
األمـهـات في أنشـطـة اجـتـماعـيـة يـعزز

شفائهن".
وقال ترودي سينفيراتن رئيس الكلية
لكية لألطباء النفسي لفترة ما بعد ا
الوالدة :"كم هو مثيـر أن نعرف قدر ما
تـــســـهم به الـــتـــداخـالت الـــنـــفـــســـيــة
واالجتـماعيـة اجلديـدة مثل الـغناء في
تــعــجــيل تــعــافي األمــهـات مـن حـاالت

اكتئاب بعد الوالدة".
زيـد من الـعمل وأضاف :"أتـطـلع إلى ا
ـــســـتــقـــبل ألنه فـي هــذا اجملـــال في ا
ــــتـــــعــــة لـــــكل من األم بــــاعـث عــــلـى ا

وأطفالها".
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على صعيـد اخر كشفت دراسـة حديثة
ـــمـــكن الـــوقـــايـــة مـن خـــطــر أنـه من ا
اإلصابة بأمراض القلب أو التقليل من
هذا اخلطر في مـرحلة منـتصف العمر
ــــارســــة الــــتــــمــــريــــنــــات من خـالل 
الــريـاضــيــة. وقـال الــبــاحـثــون إنه قـد
ارسة الـتمارين يستـغرق عامـ من 
الــريــاضــيــة ألربــعــة أو خــمــســة أيــام

أسبوعيا حتى تتحقق تلك احلماية.
واستـنـد البـحث الذي نـشـر في مجـلة
"سيركيواليشن" إلى حتليل فحوصات
القلب لدى  53شخصا بالـغا جميعهم
أصحاء تتراوح أعمارهم ب  45و64
ـارســون الـريــاضـة إال أنــهم ال  ســنـة
بانتظام. وأشـارت الدراسة إلى أن قلة
احلـركــة واجلـلـوس والـتــمـدد لـفـتـرات
طـــويـــلـــة تــزيـــد مـن خـــطـــر اإلصـــابــة

بأمراض القلب.

وقـــسم الــبــاحــثـــون اجملــمــوعــة الــتي
شــــــاركـت فـي هــــــذه الـــــــدراســـــــة إلى
ـارس أفـرادهـا : األولى  مـجـمـوعــتـ
تــمـاريـن ريـاضــيـة تــزداد صـعــوبـتــهـا
رور الـوقت على مـدار عامـ بيـنما
ـارسون أعـضـاء اجملـمـوعـة الـثـانـيـة 
تمـرينـات اليوغـا وتمـرينـات التوازن
وتـمريـنـات إنـقـاص الـوزن ثالث مرات

أسبوعيا لعام أيضا.
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ورجـــــحت نـــــتـــــائـج الـــــبـــــحث أن من
ارسون التمرينات الرياضية حققوا
تـقـدمـا مـلـحـوظـا بـالـوصول إلـى احلد
األقصى من احلـصول عـلى األكسـج
أثناء التمريـنات الرياضية عالوة على
حتـسن في مـرونـة في عـضـلـة الـبـطـ
ـاط األيــســر لــلــقـلـب وكالهــمـا مـن أ

فيدة للقلب. التحسن ا
قـابل لم يـرصد الـبحث أي تـقدم في ا
مـشــابه لــلــمــجــمـوعــة الــثــانــيــة الـتي
تـمـارس الـيوغـا وتـمـريـنـات الـتوازن

تمرينات إنقاص الوزن.
وكــــان أعــــضــــاء اجملــــمــــوعــــة األولى
ــارســون الــتــمــريــنــات الــريــاضــيــة
ـدة ثالث دقـيـقة يـومـيا من الـعاديـة 
أربـعـة إلى خـمـسـة أيـام في األسـبـوع
إضــــافــــة إلى عــــمــــلــــيــــات اإلحــــمــــاء
واالســـتــــرخـــاء عــــقب االنــــتــــهـــاء من

التمرينات.
وكانت البـداية بالـنسبـة لهم تدريـجية
من ثالثــ دقـــيــقـــة من الـــتــمـــريــنــات
الــريـــاضــيــة عــلى مــدار ثالثــة أشــهــر
لـــتـــزداد حـــدة الـــتـــمـــارين مع الـــوقت

وتتضمن تمرينات شاقة فيما بعد.
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أظـهـرت دراسـة أن الـعـامـلـ الـذين
يواجـهـون زيادة في ضـغوط الـعمل
تـــزيـــد من احـــتــمـــاالت إصـــابـــتــهم
بالسكري مقارنة بزمالئهم الذين ال

يتعرضون لهذه الضغوط.
وحــــــلـل بــــــاحــــــثــــــون في دراســــــة
نــــــــشرت في دورية ديـابيتس كيرـ
بـيــانـات 3730 عــامال في صـنــاعـة
الـبـتـرول في الـص ولـم يصب أي
من الــعــمـال بــالــســكــري في بــدايـة
الــــدراســــة وبــــعـــد 12 عــــامــــا من

ــتــابــعـــة زاد احــتــمــال اإلصــابــة ا
ن أدوا مــهـام تــنـطـوي بــالـســكـري 
عـلـى ضـغـوط مـتـزايـدة بـنـسـبـة 57

ئة. با
وزاد احـتـمــال اإلصـابـة خالل نـفس
ــئــة بــالـنــســبـة الــفــتـرة إلى 68 بـا
لـلـعمـال الـذيـــــن عـانـوا من مـشاكل
في التـكـيف مثل الـدعم االجتـماعي
من األصـــدقــاء واألســرة أو الــوقت
الـــذي يــــقــــضــــونه في األنــــشــــطـــة

الترفيهية.
وقـال مـيـكا كـيـفـيـمـاكي الـباحث في

ـتحـدة والذي ـملـكة ا كـليـة لنـدن با
لـم يـــــــشــــــــارك في الــــــــدراســـــــة إن
ا الـتـغـيـرات الـكـبـرى في الـعمـل ر
تـــؤثــر فـي احــتـــمــاالت إصـــابــتـــنــا

بالسكري.
qLŽ  «d²

ط ــــهم احلـــفــــاظ عـــلى  لـــذا من ا
حـــيــاة صـــحي ووزن صـــحي حــتى

ضطربة. خالل فترات العمل ا
ـية إن وتـقول مـنظـمة الـصـحة الـعا
واحدا تقريبا من ب كل 10 بالغ
عـــلى مــســـتــوى الـــعــالم أصـــيــبــوا

ÊU e « ≠«b¹—uK

أظــهــرت دراســة أن تـــنــاول الــنــســاء
ــادة احلــوامل األطــعـــمــة الــغــنــيــة 
كن غـذية أثنـاء احلمل  ) ا (الكولـ
و دمـاغ األطـفال ويـحافظ أن يعـزز 
عــلى وظـائــفــهم اإلدراكــيــة. وأجـريت
الــــدراســـــة في جــــامــــعـــــة كــــورنــــيل
األمريكية ونشرت نتائجها في العدد
The FASEB) األخــيــر من دوريــة

 (Journalالعلمية.
ودرس البـاحثـون الفـوائد التـي تعود

عـلى األطــفـال إذا تــنـاولت أمــهـاتـهن
» ـادة »الـكـول األطـعـمــة الـغـنــيـة 
ـوصى به ـقدار ا ـغذيـة يـومـيـا بـا ا
وهـــو 450  غــــرامــــا يـــومــــيــــا خالل
» احلـــمل. وتـــوجـــد مــادة »الــكــولـ
بــكـــثــرة فـي أطــعــمـــة مــثـل األســمــاك
والـــلــــحـــوم اخلـــالـــيــــة من الـــدهـــون
والـدواجن وصـفـار الــبـيض واأللـبـان
كسرات واخلضروات والبقوليـات وا
ـــلـــفــــوف والـــفـــجـل والـــلـــفت مـــثـل ا

والقنبيط والكرنب واجلرجير.
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أطلـقت الهـند أمس قـمرهـا الصـناعي
ـئــة فـيــمــا يـســعى رئــيس الـوزراء ا
نــاريـنـدرا مـودي جلــعل بالده سـاحـة
ـيــة مـنـخـفــضـة الـتـكـلــفـة لـتـقـد عـا
خــدمــات الــفـــضــاء. وقــال مــودي في
˙إطالق منـظـمة تـغريـدة عـلى تـويـتر 
أبــحــاث الــفــضــاء الــهــنــديــة الــقــمــر
ــئــة يــبــرز إجنــازاتــهـا الــصــنــاعي ا
الـعـظـيـمـة وكـذلك مـسـتـقـبل بـرنـامج
وميـزانية ¨. ـشرق  الهـنـد الفـضائي ا
بــرنـامج الـفـضــاء الـهـنـدي حـوالي 4
مـلـيــارات دوالر وتـأمل احلـكـومـة أن

يـحسن اإلطالق األخـيـر فرص فـوزها
بــحـــصــة أكــبــر في قـــطــاع الــفــضــاء
ي الذي يـقـدر حجـمه بـأكـثر من الـعـا
300 مليار دوالر. وتروج احلكومة
الهـندية لـبرنامـجها الـفضائي كـمثال
ـنخـفـضـة الـتـكـلـفة لـلتـكـنـولـوجـيـا ا
ــاضي 104 وأطــلــقـت في فــبـــرايــر ا
أقمار صنـاعية في مهـمة واحدة كان
غــالـــبــيــتــهــا لـــزبــائن أجــانب. وقــال
مــســؤول بــارز في مــنــظــمــة أبــحـاث
ـمـلـوكـة لـلـدولـة الـفـضـاء الـهـنـديـة ا
طالبا عـدم كشف اسمه إن الصاروخ

يزن نحو 132 كيلوغراما.
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االثـــنـــ الــســـاعــة
00: 12 بتوقيت
غـرينتش عـلى قناة

دبي
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االثـــنـــ  الـــســـاعـــة
11:30 بتوقيت

غــريـنـتش عـلى قـنـاة
ابو ظبي
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30: 09   مسلسل (طوق البنات)
دينة 00: 11 اهل ا
00: 14 مراسلون
00: 17الالعب 12
دينة 10: 19 اهل ا

00: 21 اكسبرس او جيك إن
00: 22 احلصاد
30: 23 زرق ورق
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ـــرض الـــســــكـــري في 2014 وإن
رض سيـصبح سابع أكـبر مسبب ا
للوفاة بحلول 2030 وغالبية هؤالء
األشخاص مصابـون بالنوع الثاني
رتبط بالسمنة وتقدم من السكري ا
ـرض عندما يعجز العمر. ويظهر ا
اجلـسم عن استـخـدام أو إنتـاج قدر
كـاف من األنـسـولـ لـتـحـويل سـكـر
الـدم إلى طـاقـة وإهـمـال الـعالج قـد
يــؤدي إلـى تــلف األعـــصــاب وبـــتــر
األطـراف والــعـمى وأمــراض الـقـلب

والسكتات الدماغية.
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00: 09 ارض جو

00: 10 ذا انسايدر بالعربي

00: 11 افالم وثائقية

00: 12 ستايل

00: 14 نشرة االخبار 

14:30 تداول

00: 15 نص يوم

00: 16 ذا انسايدر بالعربي

30: 17 قلبي معك

19:30 اخبار االمارات

00: 20 السلطانة قسم

00: 21 االخبار
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00: 09 حالوة الدنيا
00: 10 علمني كيف احبك
00: 11 صباح اخلير ياعرب

00: 13 انت وطني
نوع الوقوف  14 :30
00: 15 الكبريت االحمر
00: 16 علمني كيف احبك
00: 17 حالوة الدنيا
نوع الوقوف  18 :00
00: 19 انت وطني

00: 20  ترند السعودية
00: 21 اخبار ام بي سي
00: 23 الكبريت االحمر
العب 00: 24 صدى ا

بغداد
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في سلـسـلـة تراث بـغـدادي كـانت لـنا كـلـمـات عن كتـاب أدب الـطـبيب من
تأليف اسـحق بن علـي الرهاوي ومـصطـلح االدب يعـني السـلوك احلسن
ـعــرفـة واخلـلق الــرضي في الــتـعــامل مع الـنــاس ثم اطــلق عـلى فــروع ا
ارسة تكـلم وادب  والعلـوم مثاله ادب الـقاضي وادب الـرحالت وادب ا
هنة الطبية الطب ويقصد بأدب الطبـيب ما يجب ان يكون عليه صـاحب ا
ـهنة وما يـحفظ اجلسم والـعقل والنفس وكـيفية من معرفة واسـعة بهذه ا
ـرضـى ومـؤلف الـكـتـاب الـرهــاوي عـاش في نـهـايـة الـقـرن الـتـعـامل مع ا
الثالث الهـجري ومن اطبـاء هذه الفـترة كونه يـذكر في كتـابه أوائل خلفاء
ـعتز وال يذكر اي هدي والهـادي والرشيد وينـتهي عند ا بني العباس كـا
عـتز وذلـك يؤكـد انه عـاش ببـغداد خلـيـفة او ايـة شـخصـية بـعـد خالفـة ا
ـشـهورين بدلـيل انه لـم يذكـر ايـة شـخـصيـة من بـلـدة اخـرى بـاستـثـنـاء ا
ـا بـكالم بـالـطب من الــيـونـانـيــ ويـوصف بـانه كــان طـبـيـبــا مـتـمـيــزا عـا
جاليـنوس الطـبيـة وله اعمال جـيدة في صنـاعة الـطب وله كتب اخرى في
الـطب والــذي يـبـدو انه قــد تـفــرغ لـلـطب وحــده ومـا له عالقــة به من عـلم
مرض والذي يـبدو من نسبه انه من مواليد مدينة االدوية وصيدلتها وا
( الرها) ونشأ على التقوى وكان مسلما وتميزت بغداد في القرن الثالث
الهجري بكثرة االطباء لذلك تعلم صاحب هذا الكتاب فيها وهو يقول في
مقدمة الكتـاب تكلفت جمع ما قـدرت عليه من االداب التي ينـبغي للطبيب
ـهنـة وابراز شـرفها ان يؤدب بـها نفـسه واستـهدف بـكتـابه تعـليم آداب ا
ـرض والصحة وما ينـبغي على الطبيب من وعظيم ما يستـفاد منها في ا
ـرضى حتـاشي مـا يـفـسـد صـنـاعـته وتـوجـيـهـات لالطـبـاء والـصيـادلـة وا
رضى وضـبط سجل واهلـهم  وابتـداء الـيوم بـالصالة ثـم البـدء بعـيـادة ا
لكل مريض والـذي يبـدو ان االطبـاء كثر عـددهم في بغـداد واندس بـينهم
ـهنة  الطـب لذلك خصص الكـتاب باب يـتعلق بـإمتحان من ليس له علم 
الطبيب وباب في التحذير من احملتال ومنتحلي صناعة الطب لقد توزع
الـكتـاب عـلى مـقـالـتـ االولى كانـت في سـبعـة ابـواب والـثـانـية كـانت في
االبـواب االخـرى حـتـى الـبـاب الـعـشــرين فـقـد كــانت االبـواب في االمـانـة
واالعتـقـاد واالداب الـتي يـنبـغي ان يـكـون عـلـيه الطـبـيب وتـدابـير اصالح
الطـبيب جـسـمه وفيـما يـنبـغي لـلطـبيب ان يـحـذره ويتـوقاه ومـا يوصي به
ـــركــبــة ـــفــردة وا ـــريض اي زواره واالدويــة ا خــدمه وفـي آداب عــواد ا
ا قد يفسد من الصيدلي ومن يـتولى حفظها وتدبيرها وسؤال واحلذر 
ريض والـصحـيح اعتقـاده بالـطبيب الطبـيب للـمريض وفيـما يـجب على ا
ـريض بــاهـله ــريض من قــبـول امــر الـطــبـيب وعالقــة ا ومـا يــجب عـلى ا
وعـواده اي زواره وفي شــرف صـنــاعـة الـطـب وفي نـوادر جــرت لـبـعض
ـا تتـضمن حث الـطبيـب على التـعرف لـطرق االنـذار وحثه على االطباء 
اختـيـار من يـشـاوره لـئال يـنسب فـسـاد ان جـرى الى الـطـبيـب وفي خلق
ــلـوك اي االجــهـزة واخالق الــطـبــيب وفي مــحـنــة االطــبـاء وفـي مـقــدرة ا
احلكـوميـة من ازالة فـسـاد االطبـاء وفي التـحـذير من خـدع احملتـال من
الـذين يـتـسـمـون بــاسم الـطب والـفـرق بـ خـدعــهم واحلـيل الـطـبـيـة وفي
ـذمومـة التي تـؤدي الى االضرار بـاالصحاء العادات ا
ـرضى وذم االطــبـاء وفـيــمـا يــنـبــغي لـلــطـبـيب ان وا
يـتــخـذه من وقت صــحـتـه لـوقت مــرضه ومن زمـان

شبابه الى زمان شيخوخته .
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لـبـحــوث اخلـرف إذا أردنـا ان نـضع
حــدا لـلــخـوف والــضـرر الــنـاجت عن

مرض اخلرف".
ويعـاني نحو 850 ألف شخص في
بــريـطـانــيـا حـالــيـا من أحــد أشـكـال
مرض اخلرف. وثـمة تـوقعات تـشير
إلى زيادة الـعدد إلى مـليـون بحـلول
عام 2021 وقد يـصل إلى مـلـيـون

بحلول 2051.

مـــريض في شـــتى أرجـــاء الـــعــالم".
التـزام طـويل األجل وقـالت جمـعـية
ر إنها تـتعهـد بتقد مرض ألزهـا
50 مليون جنيه استرليني لتمويل
عـهد البريطاني بحوث جديدة في ا
لــبـحــوث مــرض اخلـرف إلـى جـانب
ــؤســســة الــبــريـطــانــيــة لــبــحـوث ا
ر ومجلس البحوث الطبية. ألزها
وقــــال مـــاتــــيــــو نـــورتــــون مــــديـــر

ؤسـسـة الـبريـطـانـية الـسيـاسـات بـا
ر :"نأمل في أن تنظر لبحوث ألزها
شركات األدوية في اإلمكانات طويلة
األجل عــــنــــد اتــــخــــاذ قــــرار ســــواء

شاركة في هذه اجلهود أم ال". با
وأضاف :" مهم لـلغاية بـالنسـبة لنا
جـــمـــعــيـــات خـــيـــريـــة وحـــكـــومــات
وقـطـاعـات تـصـنـيع عـلى حـد سـواء
أن نــحــدد الـتــزامــات طــويــلـة األجل
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علماء يحللون خاليا في مختبزاتهم


