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بــتــوقــيت غــريــنـتش
على قناة ابو ظبي

wÐdO  Y¹—Uſ ≠ ÊbM

يؤدي ارتفـاع مستـوى الصوت في "أجزاء من
مـترو أنـفـاق لـنـدن" إلى إحداث ضـرر بـحـاسة
ي لبي السمع لدى الركاب حسبما قال أكاد

بي سي.
وأشـار إلى أن اخلدمـة بـخط مـتـرو فيـكـتـوريا
هـي األعـلـى صـوتــا بــيــنـمــا يــصل مــســتـوى
ــنـاطق الــصـاخـبــة األخـرى من الــصـوت في ا

وسيقى الروك". ترو لدرجة صوت "حفل  ا
ويكـون الصوت مـرتفـعا لـلغـاية في أجزاء من
خطي أنـفاق "نـورثـرن" و"جوبـيلي" لـدرجة أنه
يـــجب عـــلـى الـــشــخـص ارتـــداء ســدادات أذن
حلــمـايــة حـاسـة الــسـمع لــديه إذا كـان يــعـمل

هناك.

واصالت بلندن إنه "من وقالت هيئة النقل وا
ـسـتــبـعـد جـدا" أن يـســبب الـضـجـيج ضـررا ا
طـــويل األجـل حلـــاســــة الـــســــمع. وســــجـــلت
الــصــحــافــة عــلى مــدى أسـبــوع بــاســتــخـدام
عـدادات الـضـوضـاء الـتي حـصـلت عـلـيهـا من
كلـية لـندن اجلـامعـية مـستـويات الـصوت في
نطـقت األولى والـثانيـة. وكان أعلى صوت ا
ـــتــرو بـــوسط لـــنـــدن بــ مــســـجل فـي خط ا

محـطتي "لـيـفربـول ستـريت" و"بيـثنـال غرين"
ووصل ذروته إلى  109ديـســيـبـل - أعـلى من
صوت إقالع طائرة هليكوبتر من مكان قريب.
وحـلل جـو سـولــيـني من مـعـهـد األذن بـكـلـيـة
لـنـدن اجلـامـعـيـة بـيـانـات بي بي سي وقـال:
"األمـر مـثيـر لـلـقـلق ألن أي أصـوات في مـكان
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أعلنتـها اجلهـات الروسية الـرسمية.
ية إلى أن نـظمة العا وأشار تقرير ا
ـــشـــروبــات اســـتـــهـالك الــفـــرد مـن ا
الكـحولـية في روسـيا بلغ 13.9 لترا

سنويا في 2016.
وقــــــــد يـــــــكــــــــون االخـــــــتـالف بـــــــ
اإلحصائيـت ناجتا عن اختالف في
طـــريــــقـــة حــــســـاب االســــتـــهالك إذ
ية إلى توصلت منـظمة الصحـة العا
تـــلك األرقــام عــبــر قـــســمــة إجــمــالي
اسـتــهالك الـكـحـول فـي روسـيـا عـلى
عدد السكـان الذين تتـجاوز أعمارهم
15 ســـنــة ال إجـــمـــالي عــدد ســـكــان
روســـيــا كـــمــا حـــدث في حـــســابــات

كتب الوطني لإلحصاء. ا
وأوضح يـاكـوفـلـيف أن هـنـاك سـبـبـا
آخــر لالخــتالف بــ االحــصــائــيـات
الــروسـيــة الـرســمـيــة وإحـصــائـيـات
ـيـة وهـو أن مـنــظـمـة الـصـحــة الـعـا
هناك كميات تستهلك من الكحوليات
دون أن تــتـضــمـنــهـا اإلحــصـائــيـات
عالوة عـــــلى كــــيــــمـــــات الــــكــــحــــول
ـنظفات وغيرها من ستخدمة في ا ا

نتجات مثل العطور. ا
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ــبـيــعــات غـيــر الــرسـمــيـة وأكــد أن ا
يـصـعب رصـدهـا مـرجـحـا أن تـقـرير
ـية قـد ينـطوي منـظـمة الـصحـة العـا

بالغة. على بعض ا
وأضــاف أن "الــدراســات أظــهــرت أن
كـميـة الكـحـول التي تـسـتهـلك بـشكل
كن االعـتماد غير شـرعي والتي ال 
عـلـيـهـا في إجـراء اإلحـصـائيـات في
بالدنا لم تشهد الكثير من التغير في
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قــالت فـيــرونـيــكـا سـكــوفـورتــسـوفـا
وزيـرة الـصـحـة الـروسـيـة إن مـعـدل
استـهالك الكـحول في روسـيا تراجع
ــــئـــــة مــــقــــارنــــة بــــحــــوالي 80 بــــا
ـسـجـلــة مـنـذ خـمس ــسـتـويــات ا بـا
سنوات.  لكن عند األخذ في االعتبار
أن الـــــشـــــعب الـــــروسـي من أكـــــثـــــر
الــشـعــوب حـبـا لــلـخــمـور يــعـد هـذا
الــرقـم صــادمــا خــاصـــة في الــدولــة
ــتـخــصـصــة في صـنــاعـة الــفـودكـا ا

شروب الوطني. وتعتبرها ا
ـكن تصديق إحـصائـية وزيرة فهل 

الصحة الروسية?
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زيد رفضت سكوفورتـسوفا اإلدالء 
من التفاصيل عن الرقم الذي أعلنته
كما لم ترد وزارة الصحة على أسئلة
الـصـحـفـيـ بـشـأن هـذا الـرقم. لـذلك
سـوف نحـاول الـتوصـل إلى النـسـبة
الـصـحـيــحـة السـتـهالك الـكـحـول في
روســـيــا. وهــنــاك مــجـــمــوعــتــان من
اإلحصـائـيـات األولى أجراهـا مـكتب
اإلحــــصــــاء الــــوطــــني في روســــيــــا
(روسـتــات) في حـ أجـرت مــنـظـمـة
يـة اجملـمـوعة الـثـانـية الـصحـة الـعـا
ــكـتب من اإلحــصـائــيــات. ولـنــبـدأ 
اإلحـــصــاء الـــروسي الـــذي اســتـــمــد
ـــســـجـــلــة ـــبـــيــعـــات ا أرقــامـه من ا
ـادة الــذي تـراجع السـتــهالك هــذه ا
ــئـة ال دون شك لــكن بــواقع 30 بــا
ـئة. وحتـسب نسـبة اسـتهالك 80 با
الـشــعب الـروسي لــلـكـحـول بــقـسـمـة
إجـمالي االسـتـهالك عـلى عـدد سـكان

روســـيــــا. ولـم يـــنــــشــــر روســــتـــات
اإلحــصـائــيـات اخلــاصــة بـإجــمـالي
اسـتــهالك الـكــحـول في 2017. لـكن
ـتـوافـرة عن االسـتـهالك الـبـيـانـات ا
في الفتـرة من ينـاير/ كانـون الثاني
وحــتى نــوفــمــبــر/ تــشـريـن الـثــاني
عدل اضي تشير إلى زيادة في ا ا
مـقـارنـة بــالـفـتـرة نـفـسـهـا من الـعـام
اضي وفـقا لـيـفغـيني يـاكوفـليف ا
األسـتـاذ بـكـلـيـة االقـتـصـاد اجلـديدة
ـــتـــخــــصص في فـي مـــوســـكــــو وا
دراســـات اقـــتـــصــاديـــات الـــصـــحــة

واستهالك الكحوليات في روسيا.
شروب وسجلت مبـيعات الفـودكا ا
الكـحولي الـشعـبي في روسيـا قفزة
ئة في الفترة ما ب بحوالي 10 با

يـنــايـر/ كـانــون الـثـاني ونــوفـمـبـر/
تـــشـــريـن الـــثـــاني 2017 مـــقـــارنـــة

بالفترة نفسها من العام السابق.
وبــلغ مـتــوسط اســتـهالك الــفـرد من
الـكحـول اخلـالص في روسـيـا الـعام
ـــاضي حـــوالي 6.6 لـــتــــر وفـــقـــا ا
لــروسـتــات. وأضـافت إحــصـائــيـات
كتب الوطني أن متوسط استهالك ا
اجلـعـة بــلغ حـوالي 57 لـتـرا لــلـفـرد
سنويا عالوة على تسجيل متوسط
اســتــهالك الــنـبــيــذ والـشــمــبـانــيـا
ومـشروبـات كـحولـيـة أخـرى حوالي

7.3 لترات للفرد سنويا.
ـيـة ونـشـرت مـنــظـمـة الـصـحـة الـعـا
إحصـائيـاتـها عن اسـتهالك اخلـمور
في روسـيا عن الـفـتـرة نفـسـهـا التي
غــطــتـــهــا إحـــصــائــيـــات روســتــات
لـتـكـشف عـن ضـعف الـكـمـيـات الـتي

احتـماالت بحـثهم عن مـصادر أخرى
لــلـــكــحــول في غــضــون عــام مــرتــ

ـقــارنـة مـع اآلخـرين. وتــزيـد 2.6 بــا
مـرة احتـمـاالت افـراطـهم في تـعاطي
الـكـحــول  أي تـنـاول أربـعـة كـؤوس
في جـلـسـة واحـدة قـبل سن الـثـامـنة
عـشرة. كـمـا ان احـتمـاالت تـعـرضهم

لألذى بـسـبب الـكحـول تـزيـد بـيـنهم
2.5 مــــرة مــــقــــارنــــة مع اآلخــــرين 
بحسب الباحثـ االسترالي الذين

أجروا الدراسة.
وتابع فريق الباحث 1927 مراهقاً
من ســنــة  12 الى 17 ســنــة. وقــال
رئيس الفريق البروفيسور ريتشارد

اضـية إذ تـقدر السـنوات الـقلـيلـة ا
ــئـــة من إجـــمــالي بــحـــوالي 10 بـــا
االســــتــــهالك". رغم ذلـك ال تـــظــــهـــر
اإلحصـائـيات الـتي أجـرتهـا مـنظـمة
ــيـــة أن اســـتــهالك الــصـــحــة الـــعـــا
الــكــحــولــيــات تــراجع بــحــوالي 80
ئـة وحتى عـند النـظر إلى تـقرير با

نـظمة فـسوف نالحظ ا
تـراجـعــا في االسـتـهالك
ئة لكن بحوالي 3.9 با
ـئـة مـقـارنة ليس 80 بـا
ستهلكة منذ بالكميات ا

خمس سنوات.
وحـــــذر بــــاحـــــثــــون من
ــراهــقــ الــذين يــقـدم ا
لـهم آبــاؤهم مــشـروبـات
روحيـة تكـون احتـماالت
إقــبــالــهـم عــلى تــعــاطي
الـــــكـــــحــــــول بـــــافـــــراط
ـقـارنـة مع مـضـاعـفـة بـا

اآلخرين.
ويعـتـقـد كثـيـر من اآلباء
ان إعطاء اطفالهم رشفة
من الــنــبــيــذ أو الــبــيـرة
عـــلى مـــائـــدة الـــعـــشــاء
يــعــلّــمــهم الــتــعــامل مع

سؤولية. الكحول 
ولــكن دراسـة اســتــمـرت
ست ســنـــوات وشــمــلت
نــــحـــو 2000 عــــائــــلـــة
كـشــفت ان هـذه اكــذوبـة
كــبــيـرة. وان الــيــافــعـ
الــذين يـــتــعــرفــون عــلى
الكحول من آبائهم تزيد

مـاتيك من جـامـعـة نيـو سـاوث ويـلز
االسـتــرالـيـة ان اآلبـاء بـعــمـلـهم هـذا
ـراهـق يـرومـون حـمـايـة ابـنـائـهم ا
من اضـرار تـعـاطي الـكـحـول بـافراط
قـادير ضئيلة ولكن ه اليهم  بتقد

األدلة على ذلك ال يُعتد بها. 
وأشــار الى ان الـــدراســة هي األولى

عمل عند مستوى 85 ديسيبل أو أكثر تتطلب
استخدام سدادات حلماية السمع."

وأضاف: "فقدان السمع يـتراكم طوال حياتنا
فــإذا كــان شــخص مــا يــســتــخــدم خـط مــتـرو
ـمكن صـاخب كل يـوم لرحالت طـويـلـة فـمن ا
تـمـامـا أن يـزيــد هـذا من خـطـر فـقـدان الـسـمع

". ا إصابته بالطن ور
ـترو وترتـدي روبـرتا لـينـارت التـي تسـتقل ا

ترو. كثيرا سدادات أذن اآلن عند السفر با
وتقول: "إنه ضجيج يصم اآلذان".

ــتــرو مـرة أو وتــضــيف: "إذا كــنت تــســتــقل ا
مرت يوميا فـإن ذلك يزيد األمر سواء ولهذا

فأنا أرتدي سدادات حلماية األذن".
وحث بــيـتـر روجـرز مـن مـعـهـد الــصـوتـيـات
واصالت بـلندن على استخدام هيئة النقل وا

"عربات أكثر هدوءا".
¡U{uC «  U¹u²

ــكـنـنــا أن نـفـعل ذلك فـي الـقـطـارات وقـال: "
لـذلك يـجب عـلــيـنـا أن نـفـعل نـفس الـشيء في
عـربـات مـتـرو أنـفـاق لـنـدن وهـو مـا سـيخـلق

جتربة أكثر متعة وأكثر هدوءا".
وقـال نايـغل هـولنـيس من هـيئـة مـترو لـندن
إن الــهــيـئــة رصــدت مـســتــويـات الــضــوضـاء
بـالشـبـكة وتـدرس أفـكـارا أخرى بـهـدف "احلد

من الضوضاء أكثر من ذلك".
ـســافــرون عـلى وأضــاف: "إذا كـان الــعــمالء ا
شبـكتنـا يعـانون من الـضجـيج فإن األصوات
األكــثـر ارتــفــاعـا تــكـون لــفـتــرات قـصــيـرة من
الحـظات اإلرشـادية للـصحة الوقت وتـشير ا
والـسالمـة بشـأن الـضـوضـاء إلى أنه من غـير
ـرجح أن يـســبب ذلك أي ضـرر طـويل األجل ا

حلاسة السمع لدى العمالء".
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ويــفـيــد الـصــحـة الــعـقــلـيــة بـســبب خـواصه
ــضــادة لاللــتــهـاب الــذي رُبط فـي دراسـات ا

سابقة باخلرف والكآبة احلادة.
وقـال رئــيس فـريق الــعـلـمـاء الــدكـتـور غـاري
ســمـول مـن جـامــعـة كــالـيــفــورنـيــا في لـوس
اجنـيلـيس ان نـتـائج الدراسـة "تـشـير الى ان
تـناول هـذا الـشكل األمـ نـسـبيـاً من الـكركم
رور ـكن ان يـوفـر فـوائد ذهـنـيـة مـجـديـة 
". واسـتُـخـدم الـكـركم عالجـاً عـشـبـياً الـسـنـ

فاصل والسرطان ومرض القلب. اللتهاب ا
شملت الدراسة 40 شخصاً تتراوح اعمارهم
ب 50 و90 عاماً كان بعضهم يتناولون 90
مـلغم مـن الكـركم مـرتـ في اليـوم وبـعـضهم
اآلخر يتناول مسحوقاً كاذباً على امتداد 18

شهراً.
·d)« dDš

ويعتزم العلـماء إجراء اختبارات أوسع على
أشـخـاص مـعـرضـ وراثـيـاً خلـطـر االصـابة
بـاخلــرف.  ورأت دراسـة حــديـثـة ان الــفـلـفل
األســود يـعــد من الـتــوابل الـفــعـالــة حملـاربـة

الوزن وحرق الدهون بطريقة سريعة.
ونصح عـلمـاء بريـطانـيون بـتطـبيق أسـاليب
اخملـتلـفـة لــتخـفـيض الـوزن بحـسب الـرغـبة
ــتـنــاولـة بــإضــافـة الــتــوابل إلى األطــعـمــة ا
وخـاصة الـفـلـفل األسـود عقـب إثبـات عـلـماء
من الهند خلصائصه الفريدة في هذا اجملال.
وتـبيّن أن الـفـلـفل األسـود يسـاعـد عـلى حرق
ـتــراكــمـة في اجلــسم وتــخــفـيض الــدهــون ا

نـسـبـة الـسـكـر في الـدم ويـسـاهم في تـقـويـة
أنـسـجــة الـعـظـام. واسـتـخــلص الـعـلـمـاء في
نـتـيـجـة الـدراسـة أن جـمـيع أنـواع احلـمـيات
مهما كـانت غريبة بـالنسبـة لإلنسان تصبح
فـعالـة في مـحاربـة الـسمـنـة بشـكل أكـبر عـند
تنـاول الـتوابل اخملـتلـفـة التي حتـوي الفـلفل

األسود بنسب كبيرة.
iOÐ ‰ËUMð

واظـهرت دراسـة أمـريـكيـة حـديـثة أن تـعـويد
األطفال عـلى تنـاول البـيض أمر من شأنه أن
ـو أدمـغتـهم وحتـس يـساعـد عـلى تـعزيـز 
وظــائــفه. وتــبـ من الــنــتــائج الـتـي تـوصل
إلـيهـا الـبـاحـثون في تـلك الـدراسـة أن تـناول
األطـفـال بــيـضـة واحـدة فــقط في الـيـوم عـلى
مدار  6أشـهـر أمـر من شـأنه أن يـزيـد بـشـكل
كبير من مسـتويات مادتي كول و dhaلدى
ـغـذيــتـ الــلـتـ ـادتــ ا األطــفـال وهـمــا ا

تساهمان بفعالية في حتس صحة الدماغ.
وكـــانت دراســات ســابـــقــة قــد تـــوصــلت إلى
نتائج مـفادها أن تنـاول األطفال لـلبيض أمر
ـوهم بـشــكل كـبـيـر. يـســاعـد عـلى حتــسـ 
وأوردت في هـذا الـسـيــاق صـحـيـفـة الـدايـلي
مـيل الـبـريـطانـيـة عن لـورا النـوتي الـبـاحـثة
الرئـيسيـة بالـدراسة من كـلية بـراون التـابعة
جلـامـعـة واشنـطن قـولـهـا "يـسـاهم الـبيض
و األطفال كما احلـليب أو البـذور في دعم 
في بداية حيـاتهم وهو لذلك غـني باحملتوي

فيد بالنسبة لتطور اجلسم". غذي ا ا
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أعلـنت شـركة أمـازون سحب لـعـبة من عـج
ــغــنــاطــيـس لألطــفــال من عـــلى مــوقــعــهــا ا
اإللكـتروني بـعـد مخـاوف من احتـوائهـا على

مادة الزرنيخ شديدة السمومة.
جاء ذلك بـعدمـا كشف اخـتبـار للـمنـتج وهو
عــبــارة عـن مــادة تــشـــبه الـــصــلــصـــال بــهــا
مـغـناطـيس وجـود سـبـعـة أضعـاف الـنـسـبة

ادة السامة. سموح بها من ا ا
وحــظــر مــجــلس "نــورثــامــبــتــون تــريــديــنج
ســتــانــدرز" وهــو هـيــئــة لــتــنــظـيـم ضـوابط
نـتج األربعـاء بعد التداول الـتجـاري بيع ا

رصده في أحد احملال الصغيرة.
ـنـتج بالـفعل من مـوقعـها وسحـبت أمازون ا
على اإلنترنت. وقـال عمالق البيع بـالتجزئة:
"سالمـة الــزبـائن من أولـويــاتـنـا". وال يُـعـرف
حـتى اآلن كم شـخص اشـترى لـعـبـة الـعـج
مغنط. وقـال مجلس نـورثامبتـون تريدينج ا
ستاندرز إن منتجـا واحدا من ألعاب العج
ــمـغــنط هـو الــذي حـظــر ولـيس كـل ألـعـاب ا
. وأضاف أنه يـجب اختبار العالمات العج

التجارية األخرى.
WOH¹dFð W UDÐ

ـغــنـاطـيس ووفــقـا لـلــمـجــلس اكـتــشف أن ا
وجود في الـلعبـة احملظورة الـتي ال توجد ا
نتجها أو مستوردها عليها بطاقة تعريفية 
غـنـاطيـسـية جتاوز بـنـسـبة  29مرة الـقـوة ا

كن "ابتالعه بسهولة". سموح بها كما  ا
ـنتـج كذلـك علـى ضعـف مادة كـمـا يـحـتـوي ا

سموح بها. الرصاص ا
وكانت الـلـعبـة حتتـوي على بـطاقـة تعـريفـية
تــصـنـفــهـا غــيـر مـنــاسـبـة لـألطـفـال دون سن
الثالثة سـنوات لكنـها لم تشمل عالمة "سي"
عـاييـر االحتاد األوروبي إلثبـات مـطابـقتـهـا 

فيما يتعلق بالسالمة البيئية والصحة.
نتج لم يـعد متاحا على" وقالت أمازون إن "ا

على متجرها اإللكتروني.
عـلس صـعـيـد اخـر وجـدت دراسـة جـديدة ان
ــئـة الــكـركـم يـقــوي الـذاكــرة بــنـســبـة 30 بـا

تقريباً ويخفف أعراض الكآبة.
وقــال الـــعــلــمــاء الــذين أجــروا الــدراســة في
ــتــحـدة ان مــركب الــكــركم شـائع الــواليـات ا
االستـعمال في الـتوابل الـهنديـة يحـد بدرجة
كــبـيــرة من تــراكم الــبـروتــيـنــات في مــنـاطق
الدماغ التي ترتبط بالذاكرة والعواطف. 

وكانت دراسات سابـقة ربطت بـداية االصابة
ر بـتـراكم صـفائح بـروتـينـية ـرض الزهـا
تُــعـرف بــاسم بــيـتــا ـ امـيــلــويـد في الــدمـاغ.
ويــقـول الــعـلـمــاء ان الـكــركم يـقــوي الـذاكـرة

ـراهـق الـتي حتـلل ظـاهـرة تـعـرف ا
عـلى الــكـحـول من اآلبـاء ونــتـائـجـهـا
دى الـبـعـيـد وتـوصلت الى ان عـلى ا
ـقارنة مع خـاطر عـند ا ذلك يرتـبط 
راهق اآلخرين. وأكد البروفيسور ا
ماتيك "ان تعـاطي الكحول يؤدي الى
األذى ايـاً تـكن طريـقـة الـتـعـرف عـليه
وننصح اآلباء بعدم تقد
الـــكــــحـــول الى ابـــنـــائـــهم
راهقـ إذا أرادوا تقليل ا
ــرتـبــطـة خــطـر األضــرار ا

بالكحول".
W³ ½ ŸUHð—«

وجـــد الــبـــاحـــثــون ان 15
راهـقـ الذين ـئـة من ا با
تــابــعـــوهم تــعــرفــوا عــلى
الــكـــحــول من آبـــائــهم في
بداية الدراسـة ح كانون
في سـن الــثــانـــيــة عــشــرة
وارتفـعت الـنـسـبة الى 57
ــئـــة حــ بــلــغــوا سن بــا
الــثـامــنــة عــشـرة. وان 19
ئة جربوا الكحول  من با
أي مصدر  ح كانوا في
الــثـــانــيــة عــشــرة وان 79
ئة تناولوه قبل بلوغهم با
سن الثامنة عشرة. والحظ
الــبــروفــيــســور مـاتــيك ان
دور اآلبـــــــاء ال يـــــــحـــــــظى
بـــاالهـــتــــمـــام في حـــمالت
التوعية وتطبيق القوان
بــشــأن الـسـن الـقــانــونــيـة
لـــــــشـــــــراء الـــــــكـــــــحـــــــول

واستهالكه.
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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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ـكن إنـكـار حــقـيـقـة أن أغـلـبـنـا يـعـاني من ال 
مـشـكــلـة اإلجــهـاد نــتـيـجــة لـكــثـرة الــضـغـوط
احلــيـاتــيـة من حــولـنــا ولـهــذا نـبه بــاحـثـون
أميـركيـون إلى أن اإلجـهاد قـد يؤدي لإلصـابة
بـأمـراض جــسـديـة ألنه يـهــاجم اخلاليـا الـتي
ـسـؤولـة عن تـوفـيـر احلـمـاية يـفـتـرض أنـها ا

للجسم.
وذكرت صـحيـفـة الدايـلي ميل الـبريـطانـية أن
البـاحـث الـذين توصـلوا لـتـلك النـتيـجة عـبر
دراسة أجروها في جـامعة ميتـشيغن حتدثوا
عن الــطـريـقـة الـتـي يـتـفـاعل بــهـا اإلجـهـاد مع
اخلاليـا الــتي يـفـتــرض أن حتـمي اجلـسم من
ـعـديـة ومن ثم يـبـدأ ذلك اإلجـهـاد األمـراض ا
فـي الـتــحــول والـظــهــور بـعــدهــا عـلى هــيــئـة

أمراض جسدية حتد من وظائف اجلسم.
وأوضح الـبــاحـثـون من جـانـبــهم أن الـنـتـائج
مـكن أن يؤثر على بَيَّنت لهـم أن اإلجهاد من ا

واد الكيميائية الدفاعية" – درجة استجابة "ا
ــواد الـــتي تـــتــصـــدى لــلـــبــكـــتــيـــريــا أو أو ا
الـفـيـروسـات وهـو مـا يـؤدي لـتـضـخـيم ردود
رتـبط باحلـساسـية وااللـتهـابات مثل الفـعل ا
مــــتالزمــــة الــــقــــولـــون الــــعــــصــــبي الــــربـــو

ناعة الذاتية مثل الذئبة. واضطرابات ا
وأضــاف الـــبــاحـــثـــون أنــهم قـــد يـــبــدءوا في
االستـعانة بـأدوات تتـيح التـحكم في مـستوى
ـعـاجلة اإلجـهـاد كتـمـارين الـتـنـفس واليـوغـا 
اضــطـرابــات مــثل الـربــو وأعــراض الـقــولـون

العصبي.
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اظهرت دراسـة كنـدية ان اإلصابـة باالنفـلونزا
تـزيـد من خـطر اإلصـابـة بـنـوبة قـلـبــة. وتـؤكد
هـذه الدراسـة مـا ورد في دراسـات سـابـقة من
رابط ب االنفلونزا واالزمات القلبية وارتفاع
مــعــدل الــوفــيــات. وكــشــفت الــدراســة أنـه قـد
ــصـابــون بـاالنـفــلـوانـزا يــواجه االشـخـاص ا

خطرا أكـبر بست مـرات لالصابة بـازمة قلـبية
خالل األسـبوع األول مـن االصابـة خـصـوصا.
وخطر االصابـة بازمة قلـبية مرتـفع خصوصا
. وتـؤكــد هــذه الــدراســة الـتي ــســنــ لــدى ا
نـشرت في مـجـلـة "نـيو إنـغالنـد جـورنال اوف
" ما ورد في دراسات سابقة من رابط مديس
بــ االنـفـلــونـزا واالزمـات الــقـلـبــيـة وارتـفـاع
معدل الوفيات. وقال جيف كوونغ الباحث في
معـهد الـعلـوم السـريريـة والصـحة الـعامة في
اونـتاريـو الـكنـديـة "هذه الـنـتائج مـهـمة ألنـها
تـؤكـد وجـود رابط بـ االنـفـلـونـزا واحـتـشـاء
العـضـلة الـقلـبيـة واهمـيـة التـلقـيح". ومن ب
ـــســــتـــشــــفى أثـــر ـــرضى ادخل 332 إلـى ا ا
إصـابـتـهم بـازمة قـلـبـيـة في الـسـنـة التـي تلت
االصـابة بـاالنـفلـونـزا. وبدا أن اخلـطـر األعلى
يكون في األيـام السبـعة األولى من االنفـلونزا
ـــصــابــ ــســـنــ ا الســيـــمــا في صـــفــوف ا

بفيروس انفلونزا من نوع ب.
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