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بــتــوقــيت غــريــنـتش
على قناة ابو ظبي
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تــصـدر رائــد الــفـضــاء الـيــابـانـي نـورشــيـغي
كـاناي هـذا األسـبوع عـنـاوين األخبـار بـعد أن
أعـلن أنه ازداد طــوال بـواقع  9سـنــتـيــمـتـرات
عــلى مـ مــحــطـة الــفـضــاء الـدولــيـة خالل 3

أسابيع.
واعترف بعـد ذلك أنه أخطأ في احلساب وأن
الزيادة بـواقع سنتـيمتـرين فقط لكـن تغيرات
الطول طبيعية بالـنسبة للرواد الذين يقضون

وقتا في الفضاء.
وتـتسم رحـالت الفـضـاء بـاخلطـورة الـشـديدة
فــضال عن تــأثـــيــر قــضــاء فــتـــرة بــعــيــدا عن
اجلاذبـيـة األرضيـة عـلى جسـم اإلنسـان وهو
مــا اكــتـشــفه الــعـديــد من رواد الــفــضـاء بــعـد

عودتهم إلى األرض.

ويــؤدي انــعــدام جــاذبــيـة األرض إلـى حـدوث
تــمــدد لـفــقــرات الـعــمــود الـفــقــري بـدوره إلى
حـدوث تــغـيـرات طــفـيـفـة في الــطـول غـيـر أن
ـــجـــرد عـــودة رائـــد دراســـات أظـــهـــرت أنـه 
الـــفــــضـــاء إلـى األرض يـــعــــود الــــطـــول إلى

طبيعته.
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ماذا يحدث خالل رحلة عام كامل في الفضاء?
يذهب عـادة رواد الفضـاء إلى محـطة الـفضاء
ـدة تصل عـادة إلى ستـة أشهـر غير الدولـية 
أن األمريـكي سـكوت كـيلي اسـتـطاع أن يـكتب
اسـمـه في الـتــاريخ عـام 2016 بـعــد أن أكـمل
رحلـة اسـتـغرقت 340 يومـا مع رائـد الـفـضاء

الروسي ميخائيل كورنينكو.
وكــان الـهــدف من الـرحــلـة هــو دراسـة تــأثـيـر
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إيه  "1و"بي آر سي إيه 2 إضــعــاف
قـــدرة اجلــسم عـــلى إصـالح تــلف الـ

"دي إن إيه" في خالياه.
ــكـنـهــا بـدرجــة كـبــيـرة زيـادة كــمـا 
مخاطر اإلصابة بأمراض السرطان.
ـديـرة وقــالت أثـيــنـا المـنــيـســوس ا
الــتــنـفــيـذيــة جلــمـعــيـة "نــداء حـواء"
ـبيض: كـافـحـة سـرطـان ا اخلـيـريـة 
"تـــأثـــيـــر هـــذه الـــدراســـة الـــذي قــد
يــنــعــكس عــلى الــرعــايــة الــصــحــيـة
مستقبال عنـد عالج تلك السرطانات
واعـد وخــطـوة مـهــمـة إلى األمـام في

رض". الوقاية من ا
h×  WM'

وقـالت جلـنـة الــفـحص الـوطـنـيـة في
بــريــطــانــيـا إنــهــا ســتــبــحث نــتـائج

الدراسة بـ "اهتمام".
الى ذلك خطا العلمـاء خطوة متقدمة
بــاجتــاه بــلــوغ أحــد أكــبــر األهــداف
فـيـمـجـال الـطب أال وهـو فحـص الدم

الشامل للسرطان.
وقــد جــرب فــريق من جــامــعــة جـون
هـــوبـــكـــنــز اخلـــاصـــة لألبـــحــاث في
تحـدة طريـقة لـلكشف عن الواليـات ا

ثمانية أشكال شائعة للمرض.
ويـطــمح الـعــلـمـاء إلى الــتـوصل إلى
إجــراء فـحص شــامل لـلــدم سـنــويـا
ـبــكـر عن ــكن من خالله الــكـشـف ا
ــرض الــســرطـان مــا من اإلصــابــة 

شأنه إنقاذ الكثير من األرواح.
ـتـحدة إن مـلـكـة ا وقـال خـبراء فـي ا
هـذه األبـحـاث "مـثـيـرة لـلـغـايـة". لـكن
أحد اخلبراء قال إن مزيدا من العمل
الـدقــيق مــطــلـوب لــتــقــيـيـم فـعــالــيـة
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توصـلت دراسة طـبيـة إلى أن فحص
جــمــيع الــنــســاء لــلـكــشف عـن "جـ
أجنلـيـنا جـولي" حتـى لم يكن هـناك
خـطـر عـلـيــهن سـيـقي من الـسـرطـان
ويــنـقــذ أرواح الـكــثـيــرات فـضال عن

فعاليته من حيث التكلفة.
واستـأصلت جنمـة هولـيوود ثديـيها
ومـبـيـضـيـهـا وقـنـاتي فـالـوب بسـبب
وجـــود مــخـــاطــر كـــبــيــرة لـإلصــابــة

بالسرطان.
وتمـيل النـساء إلى اخلـضوع إلجراء
الـــفــحـــوصــات لـــلــكـــشف عن اجلــ
ـعـطـوب في حـال أصـاب الـسـرطان ا
أحــد أفـراد األســرة. ومع ذلك يــقـول
فــريق الـبــاحــثـ في جــامـعــة مـاري
كوين في لندن إن ثمة فوائد إضافية

في فحص جميع النساء.
WO×  W UŠ

كن مراقبة حالة النساء الصحية و
عن قــرب عـنــدمـا تُـشــخص حـالــتـهن
ويتم االعثور على هـذا اجل بينما
يُــجـري كــثـيـرات مــنـهـن كـمـا فــعـلت
أجنـلـيـنـا جـولي عـمـلـيـات جـراحـيـة

وقائية.
وقـــدرت الــــدراســــة الــــتـي نُــــشـــرت
عـهـد الـوطني نـتائـجـهـا في دوريـة ا
لــلـــســرطــان تــأثــيــر فــحص جــمــيع
الـــنــــســــاء فــــوق سن الــــثالثــــ في
بـريطـانـيـا الـبـالغ عددهن 27 ملـيون

سيدة.
وأوضحت أن الـفـحص سيـقي قـرابة
حــالــة من اإلصــابــة 500ألــفــا و 64
بـسرطـان الـثـدي ونـحو  17ألف من

بيض وسـيمنع اإلصابة بـسرطـان ا
وفاة  12ألفا و 300سيدة.

كمـا ذكرت الـدراسة أن هـذا الفحص
اجلـماعي سـيـكون مـجـديـا من حيث
التكلفة بالنسبة للخدمات الصحية.
تــقـديــرات في اإلصـابــة بـالــسـرطـان
ــتـوسـط تـبــلغ لــدى الــنــســاء: في ا
نــســبــة احــتــمــال إصــابــة الــنــســاء
ئة على مدار بيض 2 با بسرطان ا
حـيــاتـهـم. لـكن مع وجــود حتـور في
جـيـنـات بي آر سي إيه تـزيـد نـسـبـة
إصـابــة هـؤالء إلى مــا بـ  10و60
ـئـة.. تبـلغ نسـبـة احتـمال إصـابة با
ئة النسـاء بسرطـان الثدي 12.5 با

على مدار حياتهن.
تزيد هذه النسبة إلى ما ب  45في
ئة عند وجود حتور ئة إلى 90 با ا

ج بي آر سي إيه.
وقال راجنيت مانشاندا اخلبير في
أورام الـنــسـاء وأحــد أفـراد الــفـريق
الطبي لبي بي سي: "إنه (الفحص)
ســـيـــقـي عــددا أكـــبـــر مـن اإلصـــابــة
بـالـسـرطان وسـيـنـقـذ عـددا أكـبر من

األرواح".
وأضـــاف: "لـــكن هـــذه هي اخلـــطــوة
ــكـنــنـا األولى في هــذا اإلجـراء. ال 
تنـفيـذه على الـفور للـسكـان جمـيعا.
ال نـزلنـا في حـاجة إلـى معـرفـة كيف

كننا إجراؤه."
وتـشمل الـتـحـديـات امكـانـيـة فحص
هذا الـعدد الكـبيـر إضافـة إلى تقد
االســتــشــارات اجلــيــنــيــة لــلــنــســاء

صابات. ا
كن لـتحورات جـينَيْ "بي آر سي و

علمـا أن خمـسة من أصل ثمـانية من
أنواع السرطان التي جرى فحصها
ال تـــــوجــــــد أي أجــــــهـــــزة أو أدوات

للكشف عنها.
ولسرطان الـبنكرياس أعـراض قليلة
ـكن الـكـشف عـنه إال ح جدا وال 
وت بـلوغـه مراحل مـتـقـدمـة لـذلك 
أربعة من كل خمـسة مرضى سرطان
الـبـنــكـريـاس في نـفـس الـسـنـة الـتي

تُشخص إصابتهم فيها.

وقال الدكتور تومـاسيتي إن العثور
عـلى األورام في وقـت مـبـكــر بـحـيث
ـكن أن ــكن إزالــتــهـا جــراحــيــا 
يشكل فارقا كبيرا كالفرق ب "الليل

رضى. والنهار" في إنقاذ حياة ا
ويــجــري اآلن تــطــبـيـق فـحـص الـدم
اجلـديـد عـلى أشـخاص لـم تُشـخص
إصــابــتــهم بــالــســرطــان. وهــذا هـو
احملك احلـقيـقي لـلـكـشف عن جنـاعة
ـرجو أن يـكون هذا الـفحص. ومن ا

الـــفــحص فـي الــكـــشف عن أمــراض
السرطان في مرحلة مبكرة.

وتــفـرزاألورام كــمـيــات صـغــيـرة من
احلـــمض الــنــووي والـــبــروتــيــنــات

تحولة في مجرى الدم. ا
ويـعــتـمـد فـحص الــدم اجلـديـد عـلى
الــبــحث عن طــفــرات في 16 جــيــنـا
تنشأ عادة نتيجة السرطان وثمانية

بروتينات تُفرز غالبا مصاحبة له.
وجرت جتـارب الـفـحص على 1005

مرضى مصـاب بسـرطانات
ــبــيض مـــخــتــلــفــة مــنــهــا ا
عـدة والبنكرياس والكبد وا
ــريء والـقــولــون والــرئـة وا
والــثـدي والــتي لم تــنـتــشـر

بعد إلى أنسجة أخرى.
وجنح الـفـحـص في الـكـشف
ــــئــــة مـن تــــلك عن  70فـي ا

السرطانات.
وقـال الــدكـتــور كـريـســتـيـان
تومـاسـيـتي من كلـيـة الطب
بجامـعة جـون هوبكـنز لبي
بي سي: "إمــكـانــيـة الــكـشف
ـبــكـر لــلـسـرطــان أمـر بـالغ ا
األهمـية والـنـتائج مـشجـعة
لـلـغـايـة. كـمـا أعـتـقـد أن هـذا
ـكن أن يــكـون له الـفــحص 
أثــر هـائـل في خــفض أعـداد
الـــوفـــيـــات الـــنــــاجـــمـــة عن

السرطان."
ويؤكد اخلبراء أنه كلما كان
الــــــكــــــشـف عن اإلصــــــابــــــة
بــالــســرطـان مــبــكــرا تـزداد
فرص عالجه والتعامل معه

الـــفــحـص مــكـــمال ألدوات الـــفــحص
األخــرى مـثل الــتــصـويــر الـشــعـاعي
لـلـثــدي لـلـكـشف عـن سـرطـان الـثـدي
وتنظير القولون للكشف عن سرطان

ستقيم. القولون وا
q Uý h×

فـحص الـدم اجلــديـد "كـانـسـرسـيك"
الـذي ورد في مـجــلـة "الـعـلـوم" يـعـد
مـحدثـا ألنه يـتتـبع طـفـرات احلمض
ُفرزة أيضا. النووي والبروتينات ا

انـعـدام الـوزن واإلشـعـاع والـعزلـة عـلى جـسم
اإلنسان أثناء بقاء فترة طويلة في الفضاء.
وسـمـح كـيـلي بـفــرصـة إجـراء دراســة تـتـعـلق
بــاآلثــار اجلــانـــبــيــة طــويـــلــة األجل لــرحالت
الـفــضـاء عـلى اجلــسم في حـ بـقـى شـقـيـقه
التوأم في منزله تمهيدا إلجراء دراسة مقارنة

في وقت الحق.
ـشكالت الصـحية وقال سكـوت كيـلي: معظم ا
ـكــنك الـشـعـور بـكـتـلـتك ال أعـراض لـهـا وال 
الـعــظـمـيـة". واضــطـر كـيـلي بــعـد الـعـودة إلى
األرض إلى إجــراء فــحـوص دقــيـقــة جلــسـمه
نظرا ألن البقاء فترة طـويلة في الفضاء جعله

يشعر بقائمة كبيرة من األعراض.
وفــــســــر ذلـك قــــائال :"كـــــنت أعــــانـي من األلم
والـتـصـلب وألم في الـعـظم والـعضـالت فضال
عن حــــــدوث تــــــورم وزيــــــادة الــــــضـــــغـط في

اجلمجمة".
W¹bKł ÷«dŽ«

كـمـا عـاني من بـعض األعـراض اجلـلـديـة مـثل
احلــكــة والــقــشـــعــريــرة فــضـال عن الــشــعــور
بــالـغــثـيــان والـدوار بــعـد عــودته إلى الـغالف
اجلوي لألرض مـرة أخرى. وقـال :"لم يحـذرنا
أحد من أي شئ لـكنه كمـا تعـلم جزء من عمل
رائد الـفـضاء". وقـالت وكـالة نـاسا الـفـضائـية
إن رحلـة كيـلي كـانت خطـوة مهـمة لـلغـاية في
سبـيل تقـليل اخلـطر الـبيـوكيـميائـي للرحالت
الــفــضــائــيـة وهــو مــا يــســاعـد فـي الـرحالت
ـســتـقـبـلـيـة الـتـي يـزور فـيـهـا رواد الـفـضـاء ا

ريخ أو كواكب أبعد من ذلك. ا
ــريـخ نــحـو 30 وتــســتــغــرق أي رحــلــة إلى ا
شهـرا وهي فترة أطـول بكـثير مـقارنـة باحلد
األقصى الـذي قضـاه البـشر في الـفضـاء حتى

اآلن.
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ــزوج ــوضــوع عــلـى عــبــواته - من ســائل " ا
بــفـحم طـبي وحــشـائش قـصـب سـكـر خـام" مع
ـذاق احلمـضي الـناجم عـن إضافـة قدر بـعض ا
مـن "الــيـــوزو" اخلـــام وهـي فــاكـــهـــةُ تُـــزرع في
الـيابان. لـكن هل يتنـاول الناس مـشروبات مثل
هـذه ألنهـا تبـدو وسيـلة سـهلـة الكتـساب صـحة
ـارسـة أفــضل دون االضـطـرار إلى الــتـحـرك و

بعض التدريبات الرياضية?
تــقــول هــول في هـذا الــصــدد: "الــكل يــريـد حالً
سـريعـاً وإذا كان بـوسعك أن تـوفر لـشخصٍ ما
شـيـئـاً يُجـنـبه اإلزعاج والـفـوضى فـإن ذلك أمر

ا نقوم به". عظيم وهو جزء 
وتــواصل هــول حـديــثـهــا بـالــقــول: "لـكن لــهـذه
ــشـروبـات (الـتي نــقـدمـهـا) وظــيـفـة حـقــيـقـيـة ا
مـرتبطـة بها وهي تُـستخـدم من جانب عدد من
تحـدة من بينها ملـكة ا الـفرق الرياضـية في ا
ــثـال فــرق تــتـنــافس في الـدوري عــلى ســبـيل ا
متاز وتريد أن تساعد (العبيها) (اإلجنليزي) ا
عــلى إعــادة تــزويـد أجــســادهم بــالــطـاقــة بــعـد
ـارسـة الـتـدريبـات وال تـرغب في الـلـجوء في
ُــكــرر هــذا الـــشــأن بــالــضــرورة إلـى الــســكــر ا

ُعاجلة". ُكونات ا وا
ـكن أن يــحـدث عـنــدمـا يــنـتـاب لــكن مـا الــذي 
ـرتبـط بتـناول لل من اتـبـاع التـوجه ا الـنـاس ا
أطــعـمـة ومـشــروبـات جتـعــلـهم أصـحــاء بـدنـيـاً
وذهــنـيـاً ويـبـدأون - من ثـم - في تـبـني تـوجه

جديد متعلق بالصحة واللياقة البدنية?
كن اسـتطالع رأي ولـإلجابة عـن هذا السـؤال 
هـول الـتي تـقول: "هـنـاك صيـحـات مـختـلـفة في

إطــــار هــــذا الــــتــــوجه. فــــفي كل
أســـبــوع يــظـــهــر نــوع
جــــديـــد من الـــغـــذاء
(يُــــــوصف) بــــــأنه
ــمــيــزات فـــائق ا
لــــكـــنـــني أرى أن
فـــكـــرة احلــرص
عـــلـى الــتـــمـــتع
بـــــالـــــصـــــحـــــة
الــــــبــــــدنــــــيــــــة
والـــــذهــــنـــــيــــة
كـمـفهـومٍ شامل

لن تتالشى".

Êu²Ýu¼ YOÐ«eO ≈ ≠ ÊbM

ـكن القول إن أحدث الصيحـات وأكثرها تألقاً
ـنـتـجـات الـتي تـؤدي إلى تـقـليل عـلى صـعـيـد ا
الـوزن واحلفاظ عـلى الصحـة يتمـثل في ظهور
ـشـروبـات التي تـوجه نـحـو تنـاول األطـعـمة وا

تفيد الصحة البدنية والذهنية.
وقـد بــلغ االهـتـمـام بـهـذا الـتـوجه إلى درجـة أن
الـبــحث عن هـذا الـنـوع من األغـذيـة عـلى مـوقع
ـنـشـورات إنـســتـغـرام أظـهـر عـددا مـذهال من ا

بلغت  15مليوناً و315 ألفاً و754 منشوراً.
ويــعـني ذلك أن هـنـاك رواجــاً كـبـيـراً في الـوقت
الــراهن لـلـصــنـاعـة اخلــاصـة بـإعــداد األطـعـمـة
ـرتـبـطـة بـهـذا الـتـوجه لـكن هل ـشـروبــات ا وا

هناك أي سبب علمي يقف وراء ذلك?
عــلى أي حـال يـتـضــمن االلـتـزام بــهـذا الـتـوجه
الـقيـام بأشيـاء عديدة بـدءً من احلرص على أن
يــكـون لـلـخـضــروات نـصـيب أكـبــر من الـوجـبـة
ــرء وصــوالً إلى مــســتـوى الــتي يــتــنــاولـهــا ا
ن يـبلـغه إلى أن تخـلو مـائدة مـتطـرف يـحدو 
طـعامه مـن مجـموعـات غذائـية بـعيـنهـا واتباع

ط حياة جديد بشكل كامل.
وال يـحب الـعـديـد مـن العـامـلـ فـي هـذا اجملال
ـتعـلق بـاحلرص عـلى األغـذية وصف الـتـوجه ا
الـتي تفيد الصحة البدنية والذهنية بأنه مجرد
نـظـام للـحـميـة الـغذائـية وهـو مـا تخـتـلف معه
لـويـز فـوكـسـكـروفت وهي مـؤرخـة ألـفت كـتـابًا
بـعـنـوان "تـاريخ االلـتـزام بـحـمـيـة غـذائـيـة عـلى

مدار ألفي عام".
وتــقـول فــوكـســكـروفت في هــذا الـشــأن: "هـنـاك
الــكـثــيــر لـلــغــايـة من نــظم احلــمـيــة الــغـذائــيـة
ــطـروحـة أمـام عــامـة الـنـاس ويــشـكل تـنـاول ا
أغــذيـة ومـشــروبـات تـتــوخى ضـمـان صــحـتـهم
الـبدنيـة والذهنـية نهـجاً أكثـر شمولـية للـتمتع
بـنـمط حـيـاة صحي وهـو نـظـام حـميـة غـذائـية
بـغض النـظر عـما إذا كـانوا (الـعامـلون في هذا

اجملال) يطلقون عليه ذلك أم ال".
ـكن أن حتـيـا عـلـيه وفكـرته هي أن إنه نـظـام 
شـوق القـوام ألنه يُـنظـر إلى التـمتع تـصـبح 
ــرء بــصـــحــةٍ جــيــدة عــلـى أنه مــرادف لــكــون ا
رشـيقـاً لذا ال مـهرب من وصف الـتوجه لـتناول
ـشـروبــات بـأنه نـظــام حـمـيـة تــلك األطـعـمــة وا

غذائية.
عــلى أي حــال ثــمـة وفــرة في الــشــركــات الـتي
تـضـطـلع بـتقـد مـنـتـجـاتٍ تفي بـاحـتـيـاجات

أنـصار هذا التوجه اجلـديد ومن بينها
"بــوتـانـيك الب" لــلـمـشــروبـات الـتي
عَــمِــلتْ مــؤســســتــهــا ومــديــرتــهـا
الــتـنـفـيــذيـة ريـبــيـكـا هــول لـعـشـر
ـــصـــارف ســــنـــوات في مــــجـــال ا
االسـتـثـمـاريـة قبل إنـشـائـهـا لـهذه
الــشـركــة بـهــدف االسـتــفـادة من ذلك

السوق اجلديد.
ومـن بــ مـــنــتـــجــات "بـــوتـــانــيك الب"

مـشـروب يـحـمل اسم "ريـفـيـول" وهـو عـبارة
لصق عن سـائل أسود اللون يتألف - بحسب ا

وزيـادة عـدد الطـفـرات والـبـروتـيـنات
التي يجري حتليلها تسمح بتطبيق
فـــحص الـــدم هــذا عـــلى مـــجــمـــوعــة

واسعة من أنواع السرطان.
وقــال الــدكــتـور جــيــرت أتــارد قــائـد
الــفـريق الـبــحـثي فـي مـركـز الــتـطـور
والـــســــرطـــان في مــــعـــهــــد أبـــحـــاث
السرطان في لندن لبي بي سي "هذا
الـفحص يـفـتح اجملـال أمام إمـكـانات
هـائـلــة. أنـا مـتـحــمس جـدا فـفـحص
الــدم لــتـشــخــيص الــســرطـان
دون كل اإلجـــــراءات األخــــرى
ــــسـح الــــضـــــوئي أو مـــــثـل ا
تــنــظــيــر الــقــولـون هــو شيء

عظيم".
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كــمــا أضــاف "نــحن قــريــبــون
جــدا" مـن اســتــخـــدام فــحص
الــدم لــلـكــشف عن الــســرطـان

ألنه باتت "لدينا التقنية".
لــــكــــنه حــــذر من أنـه ال يـــزال
هــنـــاك عــدم يــقــ بــشــأن مــا
يــجب فــعـلـه بـعــد تــشــخـيص

السرطان.
ففي بعض احلـاالت قد يكون
العالج أسوأ من التعايش مع
السـرطان غـيـر القـاتل الذي ال
يــشــكل تــهــديــدا فــوريـا عــلى
احلــيــاة. كــمــا هـو احلــال في
ســرطــان الــبــروســتــاتــا لــدى
ـثـال الـرجــال عـلى ســبـيـل ا
حيث يـتـطور الـسرطـان ببطء
ويحتاج لـلمراقـبة فقط وليس

العالج.
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االربــعــاء الــســاعـة
06:00 بتوقيت

غـرينتش عـلى قناة
دبي
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دينة 00: 11 اهل ا
00: 13 مشاهير

00: 14 اكسبرس او جيك إن
دينة 10: 19 اهل ا
00: 20 البرج العالي
00: 21 هوليود الشرق

00: 22 احلصاد
30: 23 زرق ورق
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االربـعاء الساعة 12:00
بـتـوقـيت غـريـنـتش عـلى

قناة ام بي سي 1
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00: 09 ارض جو

00: 10 ذا انسايدر بالعربي

00: 11 افالم وثائقية

00: 12 ابطال التحدي

00: 14 نشرة االخبار 

30: 14 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
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أعلـنت والية مـينـاس غرايس في جـنوب شرق
الـبـرازيل حـالـة الـطـواريء الـصـحـيـة الحـتواء

انتشار مرض احلمى الصفراء القاتل.
وقضى  15شخصا علـى األقل بسبب اإلصابة
ــرض مــنــذ ديــســمــبــر/ كــانــون األول بــهــذا ا
اضي إضافة إلى إصابة العشرات في مدينة ا

بيلو هوريزونتي عاصمة الوالية.
احلـمـى الـصــفـراء تــصـيب اإلنــسـان من خالل

فيروس ينتقل إليه عبر البعوض.
ـرض النه يـصـعب تـشـخـيص اإلصـابـة بـهذا ا
غالبا مـا يظهر أعـراضا مشابـهة ألنواع أخرى

من احلمى.
صـابـ بعـد الـطور األول من يتـعـافى أغـلب ا
أطـوار العـدوى والـذي يـتضـمن أعـراضـا مثل
ارتــفــاع درجـــة احلــرارة وآالم في الــعــضالت
والظهـر وصداع وارجتاف وفـقدان للـشهية

وغثيان وقيء.

رض في صـاب بـا ئـة من ا ويدخل  15في ا
طـور الـعـدوى الـثـاني والـذي يـتـضـمن ظـهور
أعراض أخـطـر أبـرزها ارتـفـاع حـاد في درجة
احلرارة واصـفـرار البـشـرة ونزيف وتـدهور

في وظائف الكُلى.
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ـرض عـلى حـيـاة حوالـي نصف من ويـقضي ا
يــدخـلــون في الــطــور الـثــاني لــلــعـدوى وهي
ـرحـلـة التـي تـوصف "بـالسـامـة" وذلك خالل ا
مـدة تــتـراوحــبـ  10و 14 يــومــا من تــطــور
اإلصــابــة. وبــدأت الــســلــطــات الــصــحــيــة في
الــبــرازيل بــرنـامــجــا لـلــتــحــصـ بــاألمــصـال
ضادة لـلحمى الصـفراء في ثالث واليات في ا
جـنــوب الـبالد. لـكن طــوابـيـر انـتــظـار طـويـلـة
ظهرت أمام العيادات ومراكز الرعاية الصحية
في مــديـنــتي ريــو دي جـانــيــرو وسـاو بــاولـو

ضادة. وسط مخاوف حيال نفاد األمصال ا
وانتشرت طـوابير االنـتظار في مديـنة بيونس

ـــدن الـــرئــيـــســـيــة في أيـــرس وغـــيــرهـــا من ا
األرجــنـتــ طــلـبــا لــلـحــصـول عــلى األمــصـال
ضادة للحمى الصفراء إذ يخطط اآلالف من ا
األرجنـتينـي لـلسفـر في رحالت سيـاحية إلى

هرجانات السنوية. البرازيل حلضور ا
ـيــة الـثالثـاء وأوصت مــنـظـمـة الــصـحـة الــعـا
ـسافـرين إلى ساو بـاولو بـاحلصول اضي ا ا
ضاد للحمى الصفراء قبل زيارة صل ا على ا

دينة. ا
وال تــزال واليــة مــيـــنــاس غــرايس هي األكــثــر
تـضـررا بـ الواليـات الـبـرازيـلـيـة من انـتـشار
ـرض إذ تــأكـدت إصـابـة  475شـخـصـا هـذا ا
اضي عالوة بـاحلمى مـنـذ يـونيـو/ حـزيـران ا
على وفاة 162 آخرين جراء احلمى الصفراء.
ــتـــوقع أن تــســتــمــر حــالــة الــطــواريء ومن ا
الـصـحيـة لـسـتة أشـهـر مـا يـسمـح للـسـلـطات
الصحية احملليـة بطلب خدمات خاصة وشراء

رض. كافحة ا واد الالزمة  ا
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وتــضـيـف: "فـالــنـاس يــريـدون الــعــمـر الــطـويل
(ويـتـسـاءلـون) ’مــا هـو إكـسـيـر احلـيـاة وكـيف
ــكـنــني أن أعـيـش لـســنـواتٍ أطـول? ’ويــشـكل
ـنتـجات) الـسـعي وراء ذلك دافـعاً لـلـخيـارات (ا
ـــشـــروبــات الـــتي نـــقـــدمـــهـــا عـــلى صـــعـــيـــد ا
ـنتـجات اخلاصـة بنـمط احلياة" ـأكوالت وا وا

نشود. الصحي ا
ولـــعل عـــشـــاق ذاك الـــتـــوجه الـــذي يـــرمي إلى
احلــفــاظ عـلـى الـصــحــة الـبــدنــيــة والـذهــنــيـة
سـيجدون ضالتهم في معرض "ستايلست ليف"
ـوجود في لـندن والـذي يتـخصص في عرض ا

اط احلياة اخملتلفة. نتجات اخلاصة بأ ا
ــكـان الــذي يـحـتــوي عـلى  200جــنـاح فــهـذا ا
لـلـعـرض ويـصل عـدد رواده إلـى نـحو  20ألف
ـتـحـدثــ فـيه بـالـعـشـرات زائـر ويُــقـدر عـدد ا
ـشـروبـات ـأكـوالت وا ـهـتـمـ بــا يــضع أمـام ا
الــتـي حتــقق الـــصــحــة الــبـــدنــيــة والـــذهــنــيــة
ـستهلـكيها مـجموعة مـذهلة من اخليارات في

هذا السياق.
ـكـان; شـركة "إل ومن بـ الـعـارضـ في هـذا ا
آيه بـــرواري" الــتي أســســتــهــا لــويس إيــفــري
والـتـي تـنـتج نـوعـاً ذا فـوائـد صـحـيـة من شـاي
مُـخمـر يُعرف بـاسم "كومبـوتشا" وهـو مشروب
ــشــروبـات صــار بــســرعــة قــيــاســيــة من بــ ا
ـنـتجـات التي ـهـتمـ با ـفـضلـة في أوساط ا ا

رء الصحة البدنية والذهنية. تكسب ا
وتــــقــــول إيــــفــــري في هــــذا الــــشــــأن إن شـــاي
"كـومبـوتشـا" كان يُـشرب "في الـص في األصل
قـبل ألفي عـام وكان مـشروبـاً مُنـشطـاً للـصحة.
وقــد طَـوّرتُ مـشـروب كـومـبــوتـشـا الـذي أبـيـعه

ليصبح مشروباً غازياً".
وتـستطـرد بالـقول إن عمـلية الـتخمـير التي
شروب تعني تـشملها مراحل إعداد هذا ا
أن مُـعديه ال يسـتطيـعون سوى اسـتخدام
"مـكوناتٍ غاية في البـساطة مثل الشاي
والــسـكــر الـذي يـتــخـمــر في إطـار هـذه
الــعـمـلــيـة ثم تـضــاف فـاكـهــةً طـازجـة
ـشـروب لـتــصل في الـنـهـايـة إلى هـذا ا
ـذاق الالذع الـغـازي لـذيـذ الـطـعم ذو ا
والــفـوائـد الـصـحــيـة. إنه مـفـيـد لك وال
يتضمن" أي إضافات مُضرة بالصحة.

رواد فضاء في محطة مدارية

طبيبة تأخذ عينات من الدم لفحص إمرأة
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