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وجد علمـاء صينيـون أن الفئران
ـصـابـة بـالـعـقم تـفـتـقر الـذكـور ا
إلى (جـ إصالح) مـهم لـلـغـايـة
مـا يـبـعث األمل بـتـقـد إجـابات
حول تـدهـور نوعـيـة احليـوانات
ـنــويـة لـدى الــبـشــر في جـمـيع ا
أنـــحـــاء الـــعـــالم. ويـــعـــد اجلــ
(XRCC1 ) ضــروريـــا لــتــطــور
ـنــويـة وتــنـمــيــة احلـيــوانــات ا
لضمـان ارتفـاع عددها وحتـركها
بــسـرعــة عـالــيــة بـاإلضــافـة إلى
احلـفـاظ عــلى الـشـكل الــطـبـيـعي

والتركيز الصلب.
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كشفت سلسـلة من البيانات أن
جـنـوب كـاليـفـورنـيا األمـريـكـية
شـهد زهـاء ملـيـوني زلزال مـنذ

عام 2008.
ـنـطـقـة مـوطـنـا لـصـدع وتـعـد ا
(ســـان أنـــدريـــاس) اخلـــطـــيــر
وجتــري مـراقــبـتــهـا بــانـتــظـام
بـــحـــثـــا عن عـالمـــات احلـــركــة
الـتكـتونيـة والنـشاط الـزلزالي.
وقـــام عــلـــمـــاء مـــقـــيــمـــون في
كـالـيـفـورنـيـا بـجـمع مـجـمـوعـة
واسعـة من البـيانـات ووجدوا
ما مـجموعه 1.81 ملـيون هزة
أرضية أي ما يعادل 495 هزة
في الـــيــــوم وواحـــدة كل 174

ثانية. 
وذكرت التقديـرات السابقة أنه
لم يــكن هـنــاك سـوى 180 ألف
زلــزال مــسـجـل أي مــا يــعـادل
زلـــزاال واحــدا كل 30 دقـــيــقــة.
كتـشفة نتيجة وتأتي الزيادة ا
دراســــة نُــــشـــرت فـي مــــجــــلـــة
(الـعـلـوم) قام بـهـا بـاحـثون من
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.
وركـــــــزت الــــــــدراســـــــة عــــــــلى
االهـتــزازات بـ مـقـيـاسي: -2
و1.7 لــلـحـصـول عـلى مـقـيـاس
ـنـطـقـة. وتـعد أفـضـل لـنـشـاط ا
هـذه الـهـزات صـغـيـرة لـلـغـايـة
بـحــيث يـصـعب رصـدهـا وسط
الـــضـــجــيـج الــذي يـــظـــهــر في
الــبـــيــانـــات الــزلـــزالــيـــة مــثل
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ـــرور أو اهــــتـــزازات حــــركـــة ا
باني.  تشييد ا

وقـام الــبـاحـثــون بـفك تـشــفـيـر
عالمــات الــزالزل الــنــاجتــة عن
ضـوضاء اخلـلفـية بـاستـخدام
طـريـقـة تُـعـرف بـاسـم (مـطـابـقة

القالب).
ويُـــســتـــخــدم الـــزلــزال األكـــبــر

كــــقــــالب لــــتــــوفــــيـــر عـالمـــات
كن التعـرف عليها ومفاتـيح 
بـسـهـولـة لــتـوقع حـدث أصـغـر

 . في موقع مع
وأجـريت حتــقــيـقــات إضـافــيـة
بــاسـتـخـدام أدوات اســتـشـعـار
قـــريــبـــة قــبل إضـــافــتـــهــا إلى
الـقـائـمـة. وتـأتي الـدراسـة هذه

فـي الـوقت الـذي حتـتــفل فـيـهـا
رور  113عامـا على نـطقـة  ا
الزلزال الذي دمر مدينة شمال
كالـيـفورنـيا في 18 أبريل عام
دمر 1906. وتسبب الـزلزال ا
الــذي بــلـغـت قـوته  7.9درجـة
فـي أضـرار جـسـيــمـة واسـتـمـر

دقيقة واحدة.
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ـتلكـها السـياسـيون في بالدنـا وحصلـوا بها ـؤهالت التي  ما ا
على هذه الهالة من السلطات واالضواء?

ـمـثل سـؤال بــرز أمـامي عـرضـاً  وأنــا أقـرأ الـسـاعــة عن فـوز ا
يـر زيلينـكسي بشـكل ساحق في االنـتخابات الكـوميدي  فـولود

الرئاسية في اوكرانيا
فكرين والرسّام والسينمائي الشـعوب احلية تثق بالفنّان وا
واألدبـاء واألطــبـاء والـعـلـمــاء  ويـرون فـيـهم الــقـدوة الـتي حتـظى
بـاالحـتـرام وتـسـتـحق الـتـأيـيـد واالتـبـاع  وحـ يـنـزل هـؤالء الى
ـشـهـد ويـحـصـدون ثـقـة ـيـدان الـسـيـاسي نـراهم يـتـصـدّرون ا ا

الناس  ألنّ عطاءهم يسبقهم أينما حلّوا.
ــبــدعــ الـذين أفــنــوا حــيــاتـهم ألم يــحن الــوقت لــكي نــفــكـر بــا
مـخـلـصـ لـلــفـنـون والـعـلـوم واالداب لـكي يـديـروا شـؤون الـبالد
ـستـنـقعـات احلـزبيـة اآلسـنة بـعقـلـيـات منـفـتحـة بـعيـداً عن عـفن ا
وعُقـد الـسيـاسـيـ الذي ال يـحـظون بـأصـوات أفـراد أسرهم في

كل انتخابات.
السـياسيون في زمنـنا متخمـون بالعناوين والـشهادات وااللقاب
وكـلـهـا نـتـاج افـرازات الـوضع الـسـيـاسي وصالحـيـات الـسـلـطـة

تسلط . وا
ح البصر الى تكنوقراط . واألنكى هو أن اجلميع يتحولون في 
نحـتاج الـى معـرفة الـسـجل االجتـمـاعي ب الـنـاس لكل مـترشح

سؤولية سياسية كبيرة في البالد. للتصدي 
ليئة بـاالكاذيب التي يسوّقها لنفسه زوقة ا علومات ا  ال تكـفي ا

نحه إياها مستنقعه اآلسن . أو 
سؤولـيات الـكبـيرة في التـراجع مريع في مـفاهـيم التـعاطي مـع ا
الدولـة واجملتمع  لذلك سـنبقى الى وقت ليس قـصيراً أسرى ما

تنتجه مستنقعات اجلهل والرذيلة والفساد واالرهاب .
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بعـد صدور مـجمـوعتي الـشعـرية أنا هـناك حـتى يضيء دمي من
دار الـشـؤون الـثـقـافـية فـي عام  ?1988كـانت فـرحـتي ال حـدود
َّ قبولي عـضواً بـصفة لهـا; فمن خالل هـذه اجملموعـة الشـعريـة 
شـاعــر وحـصـلـتُ عـلى هـويــة احتـاد األدبـاء في ذات الــعـام; تـلك
الـهـويــة الـتي أنـقـذتــني من رعب سـيــطـرات الـتـفــتـيش; يـوم كـنتُ
مُتـغيَّـباً عـن وحدتي الـعسـكـرية; واشـتركتُ في انـتـخابـات حامـية
الــوطـــيس جـــرتْ في قــاعـــة مــســـرح الــرشـــيــد; كـــان من ضــمن
ـركـزي الــشـاعـر الــراحل كـمـال ـرشـحــ لـعـضــويـة اجملـلـس ا ا
سبـتي; وكان لألدبـاء الصـعاليـك دوراً حاسمـاً بفـوز شاعر وردة
البـحـر; من خالل حتركـنا الـدؤوب عـلى حشـود األدباء في مـكان
إقـامـتـهـم; وفي داخل الـقـاعـة يـوم االنـتـخـابـات; ذلك الـفـوز الـذي
استـثمره سبتي بالفرار من جحيم جمهورية اخلوف; ح اختير
من ضمـن الوفد الرسمي الـذي حضر مؤتـمراً لألدباء العرب في
; لـيـطـيـر بـأجـنـحة لـيـبـيا; ومـن هنـاك تـرك الـوفـد الـرسـمي خـلـسةً
ا جاءت الدورة االنتـخابية اجلديدة; توكَّلتُ احلريـة إلى مدريد. و
علـى تشـرَّدي وأوجاعي وجـنوني وشـعري ورشَّـحتُ إلى عضـوية
ـركزي; وح أُعلنتْ النتائج; كان تسلسلي هو السابع اجمللس ا
في قـائـمـة الـفـائـزين; األمـر الـذي شـكَّلَ مـفـاجـأة مـدوَّيـة وصـدمـة
ؤسـسة الثـقافيـة; فكيف لشـاعر صعـلوك أنْ يحصل عنـيفة إلى ا
ــركـــزي; ويــجــلـس إلى جــوار أدبــاء عـــلى مــقـــعــد في اجملـــلس ا
مخـضرم مـثل نعمـان ماهر الـكنـعاني وطرَّاد الـكبيـسي وضياء
خضـير ومحـمد حسـ آل ياس وسـواهم; بلْ جترَّأتُ ورشَّحتُ
كـتب التـنفـيذي وحـصلت عـلى مقـعد االحـتيـاط فيه; نفـسي إلى ا
دة ستة لكن سرعان ما أصدروا قراراً جائراً بتجميد عضويتي 
أشهـر; حتت ذريعـة تدخلي في انـتخـابات أدباء كـربالء; غير أني
لم أستـسلم; وهتـفتُ بخطـابٍ ناري في حديـقة األدباء قـادني بعد
أيـامٍ إلـى االعـتـقـال واسـتـجـوابي في مـديـريـة أمن كـربالء; وحـ
حــدث االنــقالب الــدرامــاتــيــكـي عــلى احلــرس الــقــد من خالل
ــرشــحــ في تــأســيـس الــتــجــمـع الــثــقــافي; كـــنُت من ضــمـن ا
هندس ـثيرة في قاعة نقابة ا انتخـابات مخيفة حدثت وقائعها ا
; حتـى جاءني الشـاعر حمـيد قـاسم في ساعة مـتأخرة الزراعـي
من الـلـيل; بــيـنـمـا كـنتُ جـالـسـاً فـي نـادي األدبـاء; لـيـخـبـرني عن
ـبيـة صـباح الـغد; إذْ فوزنـا; وضـرورة احلضـور إلى اللـجـنة األو
أمرَ (عُدي) الـلقاء بالفائزين; فكان البدَّ من مغادرة حديقة األدباء
إلى مـنـزل بـيـت أخـتي في الـشـرطـة الـرابـعـة السـتـبـدال أسـمـالي
البـس لزوج أخـتي الـرثَّـة; وقبـل شروق الـشـمس فـتـحت دوالب ا
وهو شقيق األديب فهد األسدي; أللبس قميصه وبنطلونه وانطلق
ـبـيــة; وهـنـاك رأيتُ في الــقـاعـة رعـد بـنـدر إلى مـقـر الــلـجـنـة األو
وجـواد احلـطــاب ورعـد عـبـد الـقـادر وعـبـد الـزهـرة زكي وشـوقي
كـر وهــادي يـاسـ عـلي وســعـد جـاسم وخـالــد مـطـلك ووسـام
هاشم وحـميـد قاسم الذي سـبقني بـاحلضور وأسـماء أخرى; لم
أكد أجـلس على مـقعـدي; حتى شـعرتُ بـتحـركات مـريبـة من قبل
وسام هـاشم ومشـاورات سرَّية مع رعـد بنـدر; بعد نـصف ساعة
تــقـريــبــاً; اقـتــرب رعـد بــنــدر من مـكــان جــلـوســنــا; وأخـبــرنـا أنَّ
“األستاذ “اكتـفى بلقاء مجـموعة من األسماء لم نـكن أنا وحميد
بـية بسـخطٍ مُعلن وسرورٍ قاسم من ضـمنهـا; فتركنـا اللجـنة األو
خفي بـذات الوقت!  مشاعر مـبهمة داهمتـنا; إذْ كان احلصار قد
أطبق أسـنانه بقسـوة وبال رحمة علـينا; وكنت أأمل بـهبةٍ حتى لو
; تنـقذني من إذالل احلرمان واجلـوع والتشرذم الذي كانت تـافهةٍ
يـطـاردني; لــكن يـبـدو أنَّ الـقــدر أراد لـنـا ذلك بـحـكــمـة ربَّـانـيـة لم
نـعـرف روعـتهـا إالّ اآلن. وهـا نحـنُ بعـد أيـام سنـشـهـد انتـخـابات
ـا هي األقوى واألشـرس في تـاريخ الدورات عـاصفـة لألدبـاء; ر
ـرشـحـ لـعـضـوية االنـتـخـابيـة; وقـد اسـتـطـلـعت قـائـمـة أسمـاء ا
ري من وجـود بـعض األسـماء; ركـزي; ال أخـفـيـكم تذمـُّ اجمللـس ا
الـتي تـزجُّ نـفـسـهـا في كل دورة انـتـخـابـيـة; وكـأنَّهـا لم تـكـتف من
حضـورها الدائم في سنوات النظام السابق; ومن أسماء أخرى;
أعمـارها عـلى حـافة الـيأس وأكل الـدهر عـليـها وشـرب; وكيف ال
تشـعر هـذه األسمـاء بـاخلجل وحتـترم مـنـجزهـا; وتتـرك الفـرصة
لألدبـاء الشـبـاب لـقيـادة زمـام اإلدارة واإلبـداع; وأقول بـصـراحة
واضـحة; إنَّ الـدورة احلـالـيـة هي من أجنح الـدورات في مـسـيرة
ــبـادرات احتـاد اجلــواهــري الـعــريق; فــهي قـدَّمـت الـكــثـيــر من ا
اإلنسـانيـة لألدباء; ولم تـترك أديـباً مـريضـاً دون أنْ تزورهُ وتـشدُّ
من أزره; ولم تـتخـلَّف عن حـضور مـراسم الـعزاء ألديبٍ حـتى لو
كــان في أقــاصي اجلــنـوب أو فـي غـرب الــصــحــراء; نـاهــيك عن
شـفـافيـة تعـامل أمـينـهـا العـام وابـتعـاده عن البـيـروقراطـيـة الفـجَّة
التي عـانيتُ مـنها شـخصيـاً ومن أقرب األصدقـاء إلى نفسي في
الـدورات الـسـابـقــة; كـمـا أشـيـر إلى أنَّ الـنـظـام الـداخـلي الحتـاد
األدباء أصـبح بحـاجةٍ مـاسةٍ إلى تـغيـيرٍ شـاملٍ; فهـو ُكتبَ وأقرَّت
فـقـراتـه احلـزبــيـة واالسـتــبـداديــة وفق مـصــالح الــطـاغـيــة وحـزبه
قـبور; والبدَّ للهـيئة العامـة من التصويت باإلجـماع على إبطاله; ا
على أن يـكون اإللـغاء نـافذاً بـعد هـذه الدورة االنـتخـابيـة; ولنـفتح
ركـزي اجلديد; لـكتابـة نظام األبواب عـلى سعتـها أمـام اجمللس ا
ـرحلـة اجلديـدة ويسـتوعب داخلي شـفـاف الحتاد األدبـاء يوائم ا
رغبـات وحاجات وتـطلَّعـات األدباء; وحـتى صبيـحة اجلمـعة حيث
مــوعـد الــعـرس االنــتــخـابي; أقــول مـرحى
لإلبـــــداع وطــــــوبى لـألدبـــــاء في احتـــــاد

اجلواهري العريق.
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عـامـا في صــنـاعـة ثـروة بـعـدمـا
استثمر 150 جنيهـا إسترلـينيا
(نـــــحــــو 200 دوالر) في ســـــوق
الـعـمالت عـلى اإلنـتـرنت حـسب
مـــــــــا ذكــــــــــرت وســــــــــائـل إعالم
بريطانية. وقـالت صحيفة (ديلي
مــيل)  إن إدوارد ريــكـــتس طــور
مـهـاراته في الــتـداول والـتـعـامل
في الـعـمـالت من خالل مـشـاهـدة
فـيـديــوهـات ودروس عـلى مـوقع
(يـوتـيــوب) وذلك بـعـد أن حتـداه
أحـــد اخلـــبـــراء في اجملـــال بـــأن

األمـر يحـتـاج إلى تـكـوين رسمي
ـتـخــصـصـة. ـعـاهــد ا في أحــد ا
وكــان الــشـاب يــقــضي مــا يـصل
إلى 5 ســــاعـــــات يـــــومـــــيـــــا في
مشـاهـدة مقـاطع يـوتيـوب حول
كــيــفـيــة جــني األمــوال من خالل
ــيـة شــراء وبـيـع الـعــمالت الــعـا
عبـر اإلنـتـرنت. وبعـد أن نـهل ما
يـــكـــفي من الــــعـــلم اســـتـــثـــمـــر
ـــــراهـق الـــــذي يــــــعـــــيـش في ا
والـثـامـســتـو بـشـرق الـعـاصـمـة
الـبريـطـانـيـة لـندن 150 جنـيـها
إسـتـرلـيـنـيـا في سـوق العـمالت
ليجني بذلك أربـاحا قدرت بأكثر

من 60 ألف جــنـــيه إســتــرلــيــني
(78 ألـف دوالر أمـــــــيــــــركـي) في
غـــضــون  8أشـــهـــر فــقـط. وقــال
ريكـتس الـذي يُعـتـقد أنه أصـغر
ــتــحــدة ــمــلــكــة ا مــتــداول في ا
(أتـــابـع ســوق الـــعـــمـالت بـــدقــة
وتــركـيــز كـبـيــرين كــمـا أحـرص
عــــلى مــــشـــاهــــدة األخـــبـــار ألن
ـية هي الـتي تؤثر األحداث الـعا
في قـيمـة الـعمـالت فعـلى سـبيل
ثال يـتأثر اجلـنيه اإلستـرليني ا

بأخبار البريكست).
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{ طــــــوكـــــيـــــو(أ ف ب)  –أرسل
رئيس الـوزراء الـيابـاني شيـنزو
عـبد ياسوكوني آبي األحد هبة 
الـذي يـكـرم ذكـرى قـتـلى الـيـابان
في احلـــروب احلــديــثـــة ويــثــيــر
جــدال مــســتــمــرا مــنــذ أكــثــر من
ثـالثـــ عـــامــا. ويـــخـــلـــد مـــوقع
يــاســوكـوني فـي طـوكــيــو ذكـرى
 2,5مـــلــيـــون جــنـــدي وشــخص
عملـوا للـجيش اليـاباني وقـتلوا
من أجل امبراطورية اليابان منذ
بـــدايـــة عــصـــر مـــيــجي (1869)
ــيـة حــتى نــهــايــة احلــرب الــعــا
الثـانـية. لـكن مـنذ 1978 أدرجت

في ســجالتـه أســمــاء يــابــانــيـ
أديـنـوا كـمــجـرمي حـرب من قـبل
ـيـة احلــلـفـاء بــعـد احلــرب الـعــا
الـثــانـيـة وهــو مـا يـثــيـر غـضب
كوريا اجلـنوبيـة والص الـلت
عـانـتـا الـفـظـائع الـتي ارتـكـبـتـها
الــــقــــوات الــــيـــــابــــانــــيــــة خالل
اســـتـــعـــمــارهـــا شـــبه اجلـــزيــرة
الــــــــكـــــــــوريــــــــة (1945-1910)
واالحــــتـالل اجلــــزئي لــــلــــصـــ
(1931-1945) وهـمـا تـعـتـبـران
عبد يكرم النـزعة العسكرية أن ا
الـيـابـانـيـة. وقـام رئـيس الـوزراء
ــــواقــــفه ــــعــــروف  احملــــافـظ ا

القوميـة بإرسال شجـرة مقدسة
ـنـاسـبة ـعـبـد الشـنـتـوي  إلى ا
افـتتـاح مـهرجـان الـربـيع. وأعلن
ـعبـد أن (رئيس متـحدث بـاسم ا
الــــوزراء ورئـــيــــسي مـــجــــلـــسي
الــــنــــواب والــــشــــيــــوخ ووزيــــر
الــشــؤون االجـتــمــاعـيــة) قــدمـوا
ـوقع مـنـذ هـبـات. ولم يـزر آبي ا
كــانـــون األول/ديــســمــبــر 2013
حـ قـام بزيـارة لم تـثـر اسـتـياء
سيـول وبكـ فـقط بل احلكـومة
األميركيـة أيضا التي أعربت عن

(خيبة أملها).
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ـــصـــريـــة شـــيـــرين وقـــعت الـــفـــنـــانـــة ا
عـبــدالـوهـاب مـجــددا ضـحـيــة شـائـعـات
دفـعت بـاسـمـهـا الى واجـهـة االخـبـار في
الـــوسـط الـــفــــني في خـالل الـــســــاعـــات
ـوسيـقـي ـاضـيـة  فيـمـا نفى نـقـيب ا ا
ــصـريــ هـاني شــاكــر األنـبــاء الـتي ا
تـرددت عن خـضـوع الـفــنـانـة الـشـهـيـرة
شــيـرين عــبـد الـوهــاب لـتــحـلــيل بـشـأن

تعاطي اخملدرات.
وقـال شـاكر فـي تصـريـحات تـلـفزيـونـية

السبت: 
(هــذا كالم فـارغ لـيس في تــفـكـيـرنـا ولم
تبادرنا فكرة مثل هذه وال أعرف من هو

مروج هذه الشائعات).
وكــانـت شـــيــريـن قــد واجـــهت اتـــهـــامــا
صـر بعـد تصـريحـات لها في باإلسـاءة 

حفل بإحدى الدول قالت فيها: 
ـكن (هـنــا أتــكـلم بــراحـتـي في مـصــر 

يسجنوني).
ـوسيـقـي وعـلى إثـر ذلك قـررت نقـابـة ا

إيقافها عن الغناء والتحقيق معها.
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{ بـلــغـراد - وكـاالت- عـادت أنـثى
نــسـر صــغـيــرة شــردت في تـركــيـا
ـاضي عـلى بـــعـد أكـثر من الـعام ا
ألـــفي كــيــلــومــتـــر عن عــشــهــا إلى
مــوطــنــهــا في صــربــيــا عــلـى مـ

طائرة.
وتـنـتـمي أنـثى الـنـسـر التـي تدعى
دوبـــريال إلى فـــصــيـــلــة الـــنــســور
السمـراء وتعيش في محـمية تضم
نــحــو 70 زوجـــا من الــنـــســور في
أوفــــــــــاتـش جـــــــــورج بــــــــــغـــــــــرب
صربيا.وعثـر على دوبريال مصابة
ـاضي عـلى بـعـد ومـنـهـكـة الـعـام ا
أكـــثـــر من 2200 كـــيـــلـــومـــتـــر عن
مـوطـنـهـا بـالـقـرب من مـديـنـة ديـار
بـــكـــر الـــتــــركـــيـــة حـــيث تـــدخـــلت

السلطات إلعادتها إلى بلدها.
وعــادت دوبـريال إلى بـلــغـراد عـلى
م طائرة جتارية تـابعة للخطوط
اجلـويـة الـتـركـيـة في قـفص خاص
واسـتقـبلـهـا بتـرحاب وزيـر حمـاية
الـبـيــئـة الـصـربي جــوران تـريـفـان
والــســفــيــر الـتــركي لــدى صــربــيـا

تاجنو بيلجيتش. 
وقــال الـســفـيــر لـلــصـحــفـيــ (أنـا
مسرور ألن العـملية التي قـمنا بها
تـمت بــنـجــاح... سـتـعــود دوبـريال
اآلن إلى أوفـــاتـش وســيـــســـعـــدنــا
االعتناء بها إذا عادت إلى تركيا).
وسـتــخـضع دوبـريال إلى فـحـوص
طـبـيــة قـبل إعـادتـهــا إلى احملـمـيـة
حـيث سـتوضـع في قفص لـلـتـكيف
مع الـبـيـئة احملـيـطـة وتعـلم إطـعام

نفسها.
وتشيد النسور السمراء أعشاشها
رتـفعـات الشـاهقـة وتتـغذى عـلى ا

على احليوانات النافقة. 
وعــادة مــا يـــهــيم صــغــارهــا عــلى
وجـــــوهـــــهم حـــــتى الـــــبــــلـــــوغ ثم

يختارون موطنا لالستقرار بها.

إلى ست مـجـموعـات تـلقت كل
مجموعـة احلقن في الوريد من
اخملـــــــدرات عــــــلـى مــــــدى ست
ســاعــات مع جــرعــات تــتـراوح
ب 62.5 مـلـلـيـغرام (مـلغ) إلى

2000 ملغ. 
وقـــــال الـــــدكـــــتـــــور مـــــارتـــــ
جـانـدروت بـيـروس الـعـالم في
ـــعــهـــد الــوطـــني الــفـــرنــسي ا
للبـحـــــوث الطـبية والـصحية
ــــد إن هــــذا الــــــــــــــــدواء لم 
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يـقــلق االطـبـاء بـسـبب اعـراض
ـضـادة مـفـاجــئـة  لـلـعـقــاقـيـر ا
ــسـتــخـدمــة لـعالج لــلـتــجـلط ا
مرضى الـسكتـة الدماغـية. وقد
تــــقــــود الى نــــزيف  غــــيـــر ان
نتائج دراسة جديدة تشير إلى
أن عـقـاقيـر الـسـيولـة وخـاصة
الـــعــــقـــار الـــذي يـــحـــمل االسم
الـعـلمي (ACT017) قد يـكون
بــديال آمـنـا وفـعــاال لـلـعالجـات
ـــســتـــخــدمـــة بــ احلــالـــيــة ا

مرضى السكتة الدماغية.
وقـال الدكـتـور أنـدرو روجوف
ـشـارك في األبـحـاث األسـتــاذ ا
الــــتي أجـــــريت فـي جــــامــــعــــة
(كـــالــيــفــورنــيــا): (أي طــريــقــة
لــتــقــلــيل خــطــر الــنــزيف بــعـد
ـــــضـــــادة تـــــنـــــاول األدويـــــة ا
لـلـصـفـيـحـات أمـر مـرغـوب فـيه

للغاية.. 
زيد من الـتحقيق هناك حـاجة 
فـي هــــذا الــــدواء الــــواعــــد في
عالج الـــســــكـــتـــة الـــدمـــاغـــيـــة

احلادة).
وقــد شـمـلت الـدراسـة احلـالـيـة
36 رجالً وامـــرأة يــتــمـــتــعــون
بالصحة تتراوح أعمارهم ب
22 و65 عـامًـا و تـقـسـيـمهم

فــــتــــــــرة (الــــنــــزيف) بــــشــــكل
ملحوظ.

وأفـــاد الـــبـــاحـــثـــون أن عـــقــار
(ACT017) كان جـيد الـتحمل
في جـميع اجلـرعـات دون آثار
جانبية خطيرة على الرغم من
أن جـــرعــة قــدرهــا 2000 مــلج
كـانت أكــثـر فــعـالـيــة .. وكـانت
اآلثـار اجلانـبيـة األكثـر شيـوعا
خـفـيـفـة إلى مــعـتـدلـة الـصـداع

وعدم الراحة في الرأس.
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