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الدارالبيضاء - الزمان
أقــدم مـؤخــرا مــغـربي مــتــهـور
عـلى احـراق مـا يـقـارب أربـع
قــطـــة بــسب خالف مـع ســيــدة
كانت تقـوم برعايـة هذه القطط
تـطـوعـا وحـبـا في حـمـايـتـهـا .
ويــعـود ســبب هـذا احلـادث ان

ـغـربي اعـتـدى على كـلب هـذا ا
فـــســارعت الــقـــطط بــعـــضـــهــا
ــذكــورة عــلى ضــد الــســيـــدة ا
فـكـان رد الـفـعل عـنـيـفـا كـلـبـهـا
حـــيـث ظل يـــتـــريت الـــفـــرصـــة
لـيـعود الـى نفس مـكـان تـواجد
الـــقــــطط ويـــضـــرم الـــنـــار  في
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ـــرارة ويـــتـــلــقـــون الـــعالج في ا
عـيـادات خـارجيـة سـيـتـحـسـنون
بشكل أفضل إذا اتبع اجلراحون
معايير أكثر صرامة التخاذ قرار
اجلـراحة بـدال من االعـتـمـاد على

اجتهادات األطباء فحسب.
وتـــــلــــــقى 537 مــــــريـــــضــــــا من
ــشــاركـ في الــدراســة رعــايـة ا
طـبـيـة تــقـلـيـديـة بـيـنـمـا وضـعت
شـــروط خلـــضـــوع 530 آخــرين
لـــلــجــراحـــة شــمــلت تـــعــرضــهم
لنوبات ألم حـادة واستمرار هذا
ــدة تــتــراوح بـ  15و30 األلم 
دقيـقـة وامتـداد هـذا األلم لـلظـهر
ووجــــود ألم فـي أعـــلـى الـــبــــطن
يستجيب للمسكنات.ولم تختلف
نــــتـــــائج تــــخـــــفــــيـف األلم بــــ
اجملـمـوعـتـ إذ اسـتـمـر لـدى مـا
رضى ـئـة من ا يزيـد عن  40 با
بــعـد  12 شــهـرا. لــكن الــشـروط
أســــفـــرت عن تــــقـــلـــيـل عـــدد من
خضعوا لـلجراحـة في اجملموعة
الثانية مقارنة باجملموعة األولى
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يـــعــد الـــفــول احــد الـــوجــبــات
ـــصـــريــ االســـاســـيـــة لـــدى ا
خاصة الطبقات الفقيرة. نظرا
لـرخص ثمـنه فضـال عن قيـمته
الـغـذائـيه الـعـالـيـة. والـفول من
االطـــعـــمـــة الـــتى يـــســـتـــغـــرق
ـا هـضــمـهــا فـتــرة طـويــلـة  
يـــقــلل احـــســاس الــصـــائــمــ
باجلوع وعلى الرغم من وجود
ــتـخـصــصـة فى بـيع احملالت ا
الــــفــــول اال انّ الـــــكــــثــــيــــر من
ـصريـ يفـضلـون شراءه من ا
ـتـجـوّله الـتى تـقوم الـعـربـات ا
ا له من ـستـوقـد  بـطهـيه فى ا

يز . مذاق 
نطقة ويعد شارع اجليوشى 
ـنـاطق لـبيع الـشـعـريـة اشهـر ا
ـســتـوقــد اخلـاص بــتـســويـة ا

الفول .
وقــالت احلـاجـه صـبــاح اشـهـر
ـهـنـة انـها مَن تـعـمل فـى تـلك ا
ـهـنـة من ابـيـهـا والـذى ورثت ا
ورثـهـا عن اجـداده مـشـيره الى
ـــســـتــــوقـــد يـــرجع ان حــــارة ا
عـــــــصـــــــرهــــــا الـى االحـــــــتالل
ـصر فى الفترة من االجنليزى 
 1882حـــتى  1952واضـــافت
انه قــبل ســنــوات كــانت حــارة
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ابـتــكـرت طــالــبـة في الــواليـات
ـتــحـدة تـطـبــيـقـاً إلـكــتـرونـيـاً ا
ــــكـــنه تـــشــــخـــيص أمـــراض
النـباتات. وكـانت الطالـبة شذا
مهدي تعيش في منزل أسرتها
فـي مــــديــــنــــة لــــورانــــســــفــــيل
ــتــحـدة قــبل عـدة بـالــواليـات ا
ســـنــوات عـــنــدمـــا الحــظت أن
ــنـزل الــنـبــاتــات في حــديـقــة ا
بــدأت تـظــهـر عــلــيـهــا أعـراض
مـــرضـــيــــة. وحـــاولـت مـــهـــدي
الــتـــعــرف عــلى طــبــيــعــة هــذه
األمراض عن طـريق البحث عن
صــور أمـراض الــنـبــاتـات عـلى
شـبـكـة االنـتـرنت ثـم مـقـارنـتـها
ـريـضة في بـصـور الـنـبـاتـات ا

حديقتها.
ـوقع اإللـكـتـرونـي (فـيز ونـقل ا
ـــتــــخــــصص في دوت أورج) ا

األبـحــاث الـعـلــمـيــة عن مـهـدي
قولها: (لقد أصبحت ماهرة في
تـشــخـيص أمــراض الـنــبـاتـات
بهذه الطريقـة وعندئذ واتتني
فــــــكــــــرة أن أقــــــوم بـــــتــــــدريب
الـكـمبـيـوتر عـلى الـقيـام بـاألمر

ذاته).
وعــكـفـت مـهــدي عــلى تــطــويـر
تـطــبـيق إلــكـتـرونـي قـادر عـلى
تـشــخـيص أمــراض الـنــبـاتـات
اعـتــمـاداً عـلى قــاعـدة بــيـانـات
حتــتـوي عـلى صـور لـلـنـبـاتـات
ـريـضـة. واسـتـخـدمت مـهـدى ا
برنامج (تنسور فلو) من شركة
غــوغل وهــو بـرنــامج مــجـاني
مـتـخــصص في مـجـال الــتـعـلم
االصـطــنـاعي من أجل تـطـويـر
الـتـطـبـيق اخلـاص بـهـا والـذي
أطــلــقـت عــلـــيه اسم (بالنت إم

دي).
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ـا يـشـير إلى ئـة  بـفارق  75بـا
أن اجلراحـ بـحاجـة إلى إعادة
الـنـظـر في ضـرورة االسـتـئـصال
ــعـــايــيــر في كـل احلــاالت وفي ا
الــتـي يــوصــون عــلى أســاســهــا
بـــاجلـــراحـــة وفــــقـــا لـــلـــدراســـة

ـسـتــوقـد تـمـد بــائـعي الـفـول ا
ولكن بنحوثالث قـدرة يوميا 
بيعات تراجعت خالل الفترة ا
االخــيـره حــيث بـات كل مــطـعم
وصاحب عـربة يـطبـخه بنـفسه
الفــتـة ان اسـعـار تـسـويـة قـدرة
الـفـول فى مــسـتـوقــد بـرجـوش
تتـراوح ب  30جـنـيه لـلـقـدرة
الـصـغـيرة امـا الـكبـيـرة فـيصل

سعرها الى  40جنيه .
وبـعــد عـمـلـيــة الـتـســويه تـبـدا
مـرحــلـة الـبــيع وتـوصــيـله الى
الـزبـائن وتـعـد حـارة مـرجـوش
ـنـاطق لـتـصـنـيـع قدرة اشـهـر ا
الفول .  واكد مـحمد ربيع احد
ـنطـقه انه ورث جتـار الـقـدر بـا
ـا كانت ـهـنة من والـده وقـد ا
تصـنع القـدرة من النـحاس اما
ــنــيــون او االن تــصــنع مـن اال

االستانلس.
واضافت احلـاجة عزة صـاحبة
ــــنــــيــــوم ان مــــحل جتــــارة اال
االقبال على شراء القدر تراجع
هذا الـعام بعـد ان زادت اسعار
ـئة واد اخلـام بـنسـبة  60با ا
ــا ــاضى  مــقــارنه بــالــعــام ا
ـطـاعم يـدفع بــعض اصـحـاب ا
الـى اصالح وتــــرمــــيم الــــقــــدر

ة. القد

ـــــــنـــــــشـــــــورة في دوريـــــــة (ذا ا
النسيت). 

وقـال الــدكـتـور فـيــلـيب دو روفـر
ـشـارك لـلـدراسة وهـو الـبـاحث ا
وجــراح اجلــهـــاز الــهــضــمي في
مسـتشـفى رادباود اجلـامعي في
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ــخـن في هــولـــنـــدا إن عــلى نـــا
ــرضى (أن يــعـلــمــوا أن هــنـاك ا
احـتـمـاالت مـرتـفـعـة بـأن عـمـلـيـة
رارة لن تـشكل حال استـئصـال ا
لــكل آالم الــبــطن الــتي يــعــانـون

منها).
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ذكـــــرت دراســــة حـــــديـــــثــــة أن
الرضاعة الطبيعية قد تقلل من
ــرأة بـأمـراض خــطـر إصــابـة ا
القلب عندما تكبر وكلما قامت
ـرأة بالـرضاعة الـطبـيعـية قل ا

اخلطر.
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مــخـابــئـهــا  مـا أدى إلى حـرق
عــدد مــنــهــا وصل إلى حــوالي
وهو مـا خلف استياء  40قطة 
عمـيقا في نـفوس عدد من زوار
وزائــرات مــكــان تــواجــد هــاته

القطط . 
عـلى اثــر ذلك تـفـاعل الـرأي مع
هــــــــــذا احلــــــــــادث
لـتـتـدخل جـمـعـيات

الرفق باحليوان.
 مـا ارتــأى بـإحـدى
هــاتـه اجلــمــعــيـات
إلى إيـــفــاد مـــحــام
يــــوم االثـــنـــ  من
مـــــــــــــديـــــــــــــنـــــــــــــة
الدارالبيضاء الذي
قـام بوضع شـكـاية
ــوضـوع لـدى في ا
ـــــــــــلـك وكــــــــــــيـل ا
بــــــــاحملـــــــكــــــــمـــــــة
االبـتدائـيـة بـآسفي
بـــخــصـــوص فـــتح
حتـقـيق في قـضـية

االعتداء باحلرق.
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يبـدو أنَّ عـالم الـطفـولـة البـريء الـنقـيّ  لم يسـلم هـو اآلخر
فـترس الذي تـصنعه لـهم شركات االنـتاج الفني من الفك ا
والتكنولوجي الـتي تقدم لهم ولنا  ألـعاباً وأفالماً قد تكون
أغلـبيـتـها تـدور حول كـائـنات خـرافيـة أبطـالـها بـشر من دم
وحلم وعظم  أو تلك التي تـصنع البـطل من كارتون في ما
ـتــحـركـة  والـتي تــكـاد تـشـتــرك كـلـهـا يـسـمى بــالـرسـوم ا
ـنـاظـر الـعـنف والـرعب وتـعـلـيم وتـسـهـيل عـمـلـيـات الـقـتل
والــــســــطـــو واخلــــداع  واإلصــــرار عــــلى تــــمــــثــــيل أفالم
ومـسـلــسالت عن حـيـوات مــصـاصي الـدمــاء وآكـلي حلـوم
الــبـــشــر  وغــيـــرهــا من الـــكــائــنـــات الــتي هـي من صــنف
نـقرضـات البـائـدات الغـاربات  وهـذه لم تـتوفـر حتى في ا
قصص وحكايات الشتاء اللذيـذة التي كانت تسردها علينا
ونحـن نخـيم بـبـاب الـنعـاس اجلـمـيل  جـدتـنا الـطـيـبـة التي
نسـيت يـوماً أين وضـعت نـظاراتـهـا  ثم وجـدتهـا مـكبـوسة

. شاكس على رأسها مع كركرات األطفال ا
شهورة هذا األمر ليس مقصوراً على لعبة  “البوبجي  “ا
اآلن  وهي ساحـة مـعـركة وصـراع شـرس تـقيـمه شـركات

وانع  فتضع حتت  اإلنتاج الكونـية عابرة القـارات وا
أطـفــالــنـا أكــبـادنــا الــتي تـمــشي األرض  مــضـامــيــر قـتل
وتــوحش ورغــبـــة عــارمــة لـــيس في اإلنــتـــقــام من اخلــصم
تخيّل  بل حتى في تقليد البطل الكارتوني  اإلفتراضي ا
وقـعـة  وكانت ـنـتصـر والنـاجي األوحـد في نـهايـة ا وهو ا
النـتائـج على أرض احلـقـيقـة مروعـة ومـرعبـة تـمامـاً  حيث
سجـلت الكـثـير من عـملـيـات القـتل احلقـيـقيـة حول الـعالم 
وكان اجلـنـاة فتـيـان مراهـقـون  والضـحـايا أبـريـاء قتـلـتهم
صنع ال يهم مالكه سوى تسم خزنة لعبة قذرة صنعت 

الدوالر احلرام خاصته !!
أيـام زمــان كــنـا نــبـالـغ في اإلعـتــراض عــلى أفالم ورسـوم
مـتـحـركــة بـسـيـطـة  مــثل الـرجل احلـديـدي وعــدنـان ولـيـنـا
واحملـقق كـونــان وقـبل ذلك رســوم مـيـكـي مـاوس  بـدعـوى
جتـمــيل الـعــنف ونـشــر الـفـكــرة الـتي هـي أكـبـر من رؤوس
ـتـحـول الـصـغـار  بل ذهب بـعـضـنـا إلى حتـر ألـعـاب ا
مـثل مـلـهـاة الـبـوكي مـون وسـواهـا  ومن أجل اإلفـراط في
بـنـاء صـمـامـات األمـان اجملـتمـعـي اخلـاص بـعالـم الـطـفـولة
البديع  حتى جئنا على سيرة الرائع توم وجيري  وقال
بعـضـنـا إن هذا الـشـريط الـذي يشـاهـده الـصغـار والـكـبار
عــلى حــد سـواء  ســيــشــجع الــصــغــار األغــضـاض عــلى
الـتــعـاطف مـع الـفــأر ضـد عــدوه الـقط  وأفــتـيــنـا بــوجـوب
الـعـكس من أجـــــــــــل قــبـول كل خـبـاثــات الـقط تـوم ضـد
خــبــــــــث الــفــأر جــيـــــــري  فـــوقع خالف مــضــحك بــ
النـاس  إذ قال أنـصار تـوم بـأن القط يـجب أن يأكل الـفأر
ألنه من الـقــوارض الـتي جتــلب الــضـرر لـلــمـلــبس واألثـاث

بنى. وا
 فردّ عليهم أنصار جيري الصـغير بأن القطط تقوم بسرقة
ـطبخ وتـهرب بـها  وهـذا سيؤدي حلوم وأسـماك األم من ا
ا الى معركة عـائلية قـد تصل الى مطاردة القط ر
السـارق وهو يـشرد مـرعـوباً مـتقـافزاً
بـ سـطـوح اجلــيـران ودرب الـنـجـاة
الـبـعـيــد  تالحـقه الـشــتـائم ورمـيـات

النعل والقنادر واحلجر !
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

ـســؤول الــعـراقي في انّ االســتـدراك الــذي نـطـق به ا
وانّـمـا دور الـتـهـدئـة ب بالده التـلـعب دور الـوسـاطـة 
واشـــنـــطـن وطـــهـــران  جـــاء لــــيـــخـــفـف من عالمـــات
االســتـفـهـام الــكـبـيــرة الـتي ظـهــرت حـول الـدور الـذي
كن أن يؤديه بلد ال يـزال واقعاً حتت سطوتَي هذين
اخلصـمـ بشـكل أو بـآخـر في اطفـاء أزمـة يـهتـز لـها

طرفا اخلليج.
الــعـراق بـلــد غـارق في مــشـاكل عــدة هي نـتــاج نـفـوذ
ـتـحدة مـعـاً كمـا انّ هـناك مـشاكل ايـران والـواليات ا
سـيـاسيـة وأمـنـيـة واقـتصـاديـة وعـسـكـريـة  جتعل أي

تنازع . دور يقوم به العراق غير مقنع للطرف ا
مـهـمــة نـقل الــرسـائل انـتــهت مـرحــلـتـهــا  والـرسـائل
الـتي أدركت االمـريـكـيــة وصـلت بـوضــوح الى ايـران 
وال تزال تـتصرف حتت سقفهـا متحاشية أن مغزاها 
تـبـدر مـنـهـا شـرارة تـدفع ثـمـنـهـا غـالـيـاً  مـن هـيـبـتـها
االقـليـميـة قبل امكـاناتـها الـعسكـرية والـنوويـة التي قد

تتأثّر . 
في الـقـراءة األخـيـرة  تـتـحـاشى ايـران احلـرب  ولن
ـسـتـويـات  وهـو ع تـخـدمـهـا في أي مـسـتـوى من ا
الـعـقل وال أحـد يـلـومـهـا  ألنّ احلـرب سـتـكـون كـارثـة
كبيرة عليها فهي لم تذق طعم صاروخ أمريكي واحد
ـتــحـدة عـلى حـتى اآلن  في حــ أطـلـقـت الـواليـات ا
العراق  بحسب تقارير متطابقة  ما يزيد على أربعة
مـنذ حرب وسبـع ألف صاروخ  مـختـلف األحجام  
الكـويت وحتى احـتالله وما بـعد ذلك حـتى اليوم . وال
أظن انّ واشـنـطن تـكــتـرث بـصـواريخ ايـران الـعـابـرة

عندما تقرر خوض احلرب .
تـحدة من أي اجراء عسكري فيما قد تـفيد الواليات ا

صالح سياسية واقتصادية داخلية . ضد ايران 
ـنــطــقـة في انّ الــضـغط هــنــاك قـنــاعـة لــدى دول في ا
االمــريـكي ال يــعـني حــربـاً أبــداً  لـكن ال أحــد يـعـرف
حـقـيـقــــــــة مـا يـدور في رأس بـولـتـون حـيـنـمـا يـقـرّب
ــوقف رأسه من تــرامب  ويــقــدم له تــقــريــر تــقــديـر ا

األخير .
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شـهــد الـكــونــغـرس األمــريـكي
أول إفـطـار رمـضـاني له أقـامه
مــسـلـمـون مـنـهم عـضـوتـ في
الـنـواب األمــريـكي هـمــا إلـهـان
عـمـر ورشـيـدة طـلـيب. وحـضـر
الفعـالية مـساء االثنـ العديد
من أعـــضــاء مــجـــلس الــنــواب
ومـــوظــفـــ في الــكـــونــغــرس
ونــــظَم احلــــفل كـل من إلــــهـــان
وطليب وأنـدريه كارسون وهم
أعــضـاء مـسـلــمـون في مـجـلس
الــــــــــــنــــــــــــواب عـن احلــــــــــــزب
ـقــراطـي بـاالشــتــراك مع الــد
» ـسلـم منـظـمة »منـاصري ا
ـعـنـيـة بــالـدفـاع عن احلـقـوق ا
ـــدنــيـــة. وقـــالت الــنـــائب عن ا
واليـة مـيشـغـان رشيـدة طـليب
في خـــطــاب ألـــقــته قـــبــيل بــدأ
اإلفــطـــار أكـــدت فـــيه وهي من
أصــول فـــلـــســطـــيــنـــيـــة عــلى
»األهــــمـــيــــة الـــتــــاريـــخــــيـــة«

»الـــلـــيـــلـــة جنـــدد الـــتـــزامـــنــا
بــالـــعــدالـــة ونـــبــذ اإلقـــصــاء
والـــــشــــعــــور بــــاالنــــتــــمــــاء.«

بالتهميش. استُهدفنا ظلماً من
أجـل إشـعــال اخلـوف وتــعـزيـز
أجـنـدة الـكـراهـيـة .«وأضافت:

لـلــحــدث.وقــالت طــلـيب: »هـذا
احلــدث يــرفـع مــكــانــة جــالــيــة
بـأسـرهـا شعـرت لـفـترة طـويـلة

{ بـــويـــنس أيـــرس - وكــاالت -
تـــعـــامـل أســـطـــورة كـــرة الـــقــدم
ديـيـجـو مــارادونـا بـسـخـريـة مع
فــيـلـم جـديــد عن حــيـاتـه وطـالب
قـاطـعة مـشـاهدته عـنـد عرضه
ـــقـــبل.وفي مـــلـــصق الـــشــــهـــر ا
ـمتد للتـرويج للـفيلم الـوثائقي ا
لساعـت عن الـنجم األرجنـتيني
ــثــيــر لــلــجــدل كُــتـب (ديــيــجـو ا
ـــتـــمـــرد والـــبـــطل مــــارادونـــا: ا
واحملـــتــال والـــرب) لـــكن الالعب
الــســابق الـفــائــز بـكــأس الــعـالم
أبــــــدى غـــــضــــــبه مـن كـــــلــــــمـــــة
(احملـــتـــال).وقـــال مــارادونـــا في
مـقـابـلـة تـلـفـزيـونـيـة (لـعبـت كرة
ــال من الــقــدم وحــصــلت عــلى ا
الـــركـض خـــلف الــــكـــرة ولم أكن
الــســبب في االحــتــيــال عــلى أي
شـخص. إذا وضـعوا ذلـك جلذب
الــنــاس لــلــحــضــور ومــشــاهــدة
الفـيـلم فإني أعـتقـد أنـهم سلـكوا

الطريق اخلطأ. 
ال أحب هــــذا الـــعـــنـــوان وإذا لم
أحب الـــعـــنـــوان فـــإني لن أذهب
إلـى الـــــفــــــيـــــلـم. ال تـــــذهــــــبـــــوا

وتشاهدوه).
وكــــان مــــخـــرج الــــفـــيــــلم آصف
كــابــاديــا قـال فـي بـتــصــريح في
وقـت ســــابـق (إن مــــارادونـــــا لم
يـــشــاهــد الـــفــيــلـم واعــتــرف أنه
عرفة رد فعله). سيكون مهتما 
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أظــــهـــــرت دراســـــة جـــــديــــدة أن
صاب بداء السكر األشخاص ا
من الـــنــمط الــثـــاني مــعــرضــون
بــدرجـة أكــبـر لـإلصـابــة بـتــلـيف
الـكــبـد الـقـاتل وســرطـان الـكـبـد.
وأشارت الدراسة  –التي شملت
18 مــلــيــون شــخص من جــمــيع
أنـــــــــحـــــــــاء أوروبــــــــا  –إلى أن
صاب بداء السكر األشخاص ا
من الـــنــمط الــثـــاني مــعــرضــون
رض بـشكل خـاص خلـطـر هـذا ا
الــصــامت ويـــجب مــراقــبــته عن
ــرض الــذي ــنع تـــطــور ا كــثـب 
يهـدد احليـاة. وقـال نافـيد سـتار
أحد البـاحث (إن األطـباء الذين
يـعاجلـون مـرضى الـسكـر لـديهم
الكـثيـر لفـحصه - العـ والكلى
ومــخـــاطــر الــقــلـب - لــكن يــجب
علينا عدم جتاهل الكبد وهو ما
يــتـــطــلـب مــســـاعـــدة مــرضـــانــا
صاب بـالسكـري على إنقاص ا

الوزن).
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{ امـستـردام - وكـاالت - تـشـير
دراسة حديـثة إلى أن الكـثير من
ــــرضـى الــــذين يــــعــــانــــون من ا
حصوات مرارية وآالم في البطن
ال يـشـعـرون بـتـحـسن كـبـيـر بـعد
ـا يـعني أن ـرارة  اسـتئـصـال ا
تــلك الـعــمـلــيـة اجلــراحـيــة قـد ال

تكون ضرورية على الدوام.
وتـــــــوصـي إرشــــــادات الـــــــعالج
ـتـبـعـة في الـكـثـيـر من الـبـلـدان ا
ــنــظـار ــرارة بـا بــاســتـئــصــال ا
ريض من ألم في عندما يعاني ا
البطن مـرتبط بوجـود حصوات.
لكن عندما ال تكون احلالة طارئة
عـايير ليس هـناك إجـماع عـلى ا
التي يقـرر األطباء عـلى أساسها
ـكــنــهم ــرضى الــذيـن  من هم ا
جتـنب اجلـراحــة وتـلـقي الـعالج
بـــاألدويـــة وإرشـــادات تـــغـــيـــيــر

أسلوب احلياة.
وإلجراء الدراسة احلالـية اختبر
ـرضى الـبــاحـثــون مـا إذا كــان ا
الـذين يـعــانـون من مـشـكالت في

وفـي الـدراسـة قـام الــبـاحـثـون
بـتقـييم صـحة الـقلب واألوعـية
الــدمــويــة عــنــد الــنــســاء بــعــد
انــقــطــاع الـــطــمث إلى جــانب
تـــــــــــاريـخ الـــــــــــرضـــــــــــاعـــــــــــة
الــطـــبــيـــعــيـــة..وبــعــد تـــعــديل
الــعـوامـل األخــرى الـتـي تــؤثـر

عــلى صــحـــة الــقــلب مــثل وزن
اجلــسم و الـعـمــر ومـسـتـويـات
الــــكــــولــــيــــســــتــــرول وعـــادات
التدخ خـلص الباحثون إلى
أن الـنــســاء الـلــواتي يــرضـعن
كـــــان لــــديــــهـن مــــســــتــــويــــات
مــنــخــفــضــة بــشــكل كــبـيــر من
أمراض الـقلب وعوامل
خطر اإلصابة بأمراض
الــقــلب وكــان اخلـفض
األكـــبــر لـــدى الــنـــســاء
الالئي رضــعن رضـاعـة
طـبيـعيـة لـفتـرات أطول

من الوقت.
وقـالت الدكـتـورة إيرين
المـــــــــبـــــــــورنــــــــــوداكى
األســتــاذة في جــامــعــة
»أثـيـنا ?«في الـيـونان
إن هذه النتائج أشارت
إلى أن الـــــــرضـــــــاعــــــة
الــطــبــيــعـيــة تــقــلل من
خطر اإلصابة بأمراض
الــقــلب لــدى الــنــسـاء..
ومع ذلك فـهـذه دراسـة

جـمـاعـيـة فـقط; نـحـن مـهـتـمون
اآلن بــــالـــــنــــظــــر فـي حتــــديــــد
األسبـاب الكـامنـة لهـذا التـأثير

الوقائي.
وأظـهرت األبـحـاث السـابـقة أن
الـرضـاعـة الـطـبـيـعـيـة تقـلل من
خـطـر اكـتـئـاب مـا بـعـد الـوالدة
وخـطـر اإلصابـة بـبـعض أنواع
كن الـسرطـان لدى الـنسـاء و
أن تـــســــاعــــد األمــــهـــات عــــلى
احلـــفــاظ عــلى وزن صــحي في
اجلــسـم وتــنــظــيـم ســكــر الــدم
لـديهن ومـن احملتـمل أن تـكون
هذه الـفوائد الـصحـية مرتـبطة
ـســتـويـات أعـلى من هـرمـون
الـــبـــروالكـــتــ لـــدى األمـــهــات

. رضعات وفقًا للباحث ا
وأشــارت الــدراسـات احلــديــثـة
إلـى أن الـبــروالكـتــ يــقـلل من
خــطـر اإلصـابـة بـالـسـكـر وهـو
عــامل خــطـر رئــيــسي ألمـراض
الـــقــلـب وهــو ســـبب رئـــيــسي
لـلـوفـاة بـ الـنـسـاء في جـميع

أنحاء العالم.


