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كــشــفت دراســة اســتــكــشــافــيـة
بريـطـانيـة عن وجود دلـيل على
تــطــور أفــضل لــلــمخ واتــصـال
الـــدمــــاغ عـــنـــد الـــرضع الـــذين
يولدون ألمهات يتناولن عصير
الـرمـان يومـيـا.. وجترى حـالـيا
جتـربة سـريريـة ثانـية أكـبر في
بـريـجـهـام لـلــتـحـقق من صـحـة

هذه النتائج. 
وقــال الــدكــتــور تــيــرى إيــنـدر
رئـــــيس قـــــسـم طب األطـــــفـــــال
وحـديـثي الـوالدة في بـريـجـهام
(تــوفـــر دراســتــنــا أدلــة أولــيــة
تشيـر إلى آثار وقائـية محـتملة
عــلى األطــفـال حــديــثي الـوالدة
عرضـ لعصيـر الرمان أثناء ا

وجودهم في الرحم).
(هــــذه الـــنــــتـــائـج تـــســــتـــدعي
مـواصـلــة الـتـحــقـيق في اآلثـار
احملــتـمــلـة لــلـحــمـايــة من مـادة
الــبــولـــيــفـــيــنــول فـي األطــفــال
ـــعـــرضــ حـــديـــثـي الـــوالدة ا
لـــلـــخـــطــر مـــثل أولـــئك الـــذين
يــعـانــون من اإلصــابــة بــنـقص

.( تروية األكسج
وتشيـر البيـانات إلى أن واحدا
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لـيس مجـرد حتذيـرات نظـرية 
ـــا بـــات تــــنـــاول مــــســـكن وا
الـــــتــــــرامــــــادول من قــــــبل األم
ـكـن أن يـؤدي إلى ــرضــعــة  ا

وفاة الطفل الرضيع.
ووقع احلـــــادث فـي مـــــديـــــنــــة
بــلـيــمـوث الـبــريـطــانـيــة الـعـام
ــاضـي ووفــقـا لـألم بــعـد أن ا
سـكـنات لم أعـطـاها األطـبـاء ا
تكن تريـد إرضاع ابنـتها التي
كـان عـمـرهـا خـمـسـة أيـام لـكن
األطباء أصروا إلى أنه ال ضرر

في ذلك.
وخالل حتــــقـــيـق أجـــري يـــوم
ـاضي قــال الـطـبـيب االثــنـ ا
الـبروفـيـسور بـيتـر فـليـمنغ إن
سكنـات التي  وصفها لألم ا

آلالم الظـهر أثـناء احلـمل لعبت
دورا فـي وفــــــاة الــــــطــــــفــــــلـــــة

الرضيعة.
وأشــــار فـــلـــيــــمـــنغ: »إنه دواء
كن أن يـنقل عن طريق جديـد 
حــــلــــيب األم ?«ولم يــــتـــمــــكن
فـلـيـمـنغ من حتـديـد مـا إذا كان
الــتـــرامـــادول لــعب دورا وأدى
إلى الــوفــاة أثـــنــاء احلــمل أو
بعد الوالدة أثنـاء تناول حليب
األم بحسب صحيفة »مترو.«
يـذكر أن سـيدة تـبـلغ من العـمر
 29عـــامـــا تــــمـــكـــنت من والدة
تــوأمــ يــفـصل بــيــنــهــمـا 11
أســبـوعــا في ظــاهـرة نـادرة ال
تكرر إال مرة واحدة من ب كل

50 مليون حالة.
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ـتحدة بـالدفاع واالمن حتى هذه الـلحظـة تلتـزم الواليات ا
في العـراق وعلّـمـتنـا التـجارب الـسـابقـة في خالل تسـع
عامـاً أنّ أمن اسـرائـيل تـبـقى كـفّـته أعـلى في حـال تـعرض
لتهـديد. إذن همـا معادلـتان األولى هي انّ أمريـكا ال تزال

تعد العراق مكاناً استراتيجياً لها ولم تتخل عنه.
والثـانـية انّ اسـرائـيل لن تـسمح أن يـنـطلق أي تـهـديد من
الـعراق ضـد أمـنـهـا وإالّ مـا مـعـنى أن أيـدت ازالـة الـنـظام

السابق الذي كانت ترى فيه عدواً واضحاً لها.
ـنظار  في رحـلة احلالـية سـيخضع لـهذا ا كل شيء في ا
ر بـالـعـراق  وسـبـبه ايران حال نـشـوب صـراع مـسـلح  

واسرائيل .
وجـودة تؤكـد انّ عمـلـيات الـصف االسرائـيلي ؤشـرات ا ا
ـواقع االيرانـية ستـشتـد عـلى أي موقع مـوال إليران مـثل ا

التي استهدفتها الغارات في سوريا .
أعود للسوال اجلوهري أين هو العراق من هذا الصراع?
العـراق يعـد احللقـة االضعـف في موازين الـقوى االقـليـمية
تصـارعة  ال يـستـطيع أن يـفعل شيـئاً ولـيس بيـده أكثر ا
ـتـقطـعة وربّـما الـغامـضة . واقـوى ما من بعض الـبيـانات ا
تـلـكه الـعـراق اليـوم هـو اجلـغرافـيـا لـكن من سـوء حظه
ـضــحـكـات انــهـا تــتـعــارض فـوائـدهــا مع مـعــطـيـات ومن ا

التاريخ .
هنـاك مَن يقـول  أنّ استـمـرار الضـعف في االمكـانات من
ـنطقة  هـو السبب لـلحال الذي دون بناء جيش كـجيوش ا
وصلت الـيه البـلد وهي تـرى كرات الـلهب يـجري تـقاذفـها
في سمـائه  من دون أن يـكـون له أيـة امـكـانيـة في الـتـأثـير

ا يجري .
ال تقل جيشاً أو حشـداً أو أية تسمية أخرى  ألنّ كلّ ذلك
هو نتاج حالة سياسية قائـمة رسمياً وبيدها السلطة  وانّ
دخـول أي طـرف من االطـراف في صـراع أو مـحـور حـرب
اقلـيـمـيـة سيـقـود الـعراق الـى نهـايـة مـأساويـة ال تـسـتـثني
. وال أظن أن أحداً في العالم سيعلن رفضه يابساً أو رطباً
أن تكون صورة بغداد أو النجف أو البصرة نسخة اخرى
ــوصل .إنّه أمــر ال يــعـني ن في ا من صــورة اجلـانـب اال

أحداً مطلقاً.
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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

اشتدت االسئلة و تزايدت حول طبيعة وهوية وتفاصيل االنفجارات
الـتي ضـربت مـعسـكـرات احلشـد الـشـعبي فـي العـراق. وتـعرضت
هـدي للنـقد الشديـد بسبب عدم حكومـة رئيس الوزراء عـادل عبد ا
ـا يـحـدث وتـرك االمور لـلـزمن عـلـه يذهـب بـها الـى زوايا شـرحـهـا 
ـشكلـة لم تتوقف. النسـيان مع بـروز قضايـا اخرى مخـتلفـة. لكن ا
فعـلى مدى االسابـيع االخيـرة ضربت اربـعة انـفجـارات كبـيرة على
االقل اربـعة مـعـسـكرات فـي منـاطق مـخـتلـفـة من الـعراق. الـقـضـية
ادت فـي الـنـهــايـة الى اصــدار نـائب رئــيس احلـشــد الـشــعـبي ابـو
ـهنـدس بيـانا يـتهم فـيه اسرائـيل بشن الـهجمـات بدعم من مهدي ا
ـهـنــدس قـد تـعـهــد بـالـرد عـلى اي الـقــوات االمـيـركـيــة. واذا كـان ا
ـسـتقـبل وتـغـيـيـر قواعـد االشـتـباك فـأن رئـيس هـيـئة هجـمـات في ا
احلـشـد الـشـعـبي فـالح الـفـيـاض رد عـلـيه في بـيـان اخـر في نـفس
ـثل احلـشد الـشعـبي و مصـرحا هـندس  الـيوم نـافـيا ان مـوقف ا
بـان رئـيس الـوزراء هـو الطـرف الـوحـيـد اخملول بـاتـخـاذ الـقرارات.
وصلت االمـور الى نقـطة االزمـة ب اجلمـاعات االقـوى في احلشد
وقف الـرسمي حلـكومته.  كـان هناك ـهدي وا الشـعبي وب عـبد ا
اكثـر من جانب طبعا على مسار القضية لكن اجلانب االهم هو في
عـلومات في قضايـا ذات اهتمام عام. في فكـرة التواصل وتداول ا
ـهـدي اتـباع االسـلـوب الـقـد الذي الـبـداية حـاولت حـكـومـة عبـد ا
كانت تسـتخدمه احلـكومة السـابقة واحلكـومات التي سبـقت عندما
ـتـمـثل في الـتـعـهـد بـتـشكـيـل جلـنة تـبـرز قـضـيـة تـثـيـر الـتـسـاؤل وا
ـوضوع وفي العادة فـان مصير اللـجان معروف في للتـحقيق في ا
ــهــدي هـذه الــعــراق وفي غــيـره مـن الــدول ايـضــا. حــاول عــبــد ا
الطريـقة عندما حصل حادث معسكر امرلي وهو االول في سلسلة
احلوادث فاعـلن تشكيل جلنة للتحقيق. وهنا يجب ان نثبت ان هذه
الـلجـنة عـلى عـكس كثـير مـن اللـجان الـسابـقـة اصدرت حـكمـا قال
بان مـا حصل لم يـكن اسـتهـدافا بـقصـف جوي بل حـادث انفـجار
داخــلي. حـصـل انـفــجـار اخــر بـعــد ذلك في مـعــسـكــر اشـرف في
ـرة ال بل ان احلـشـد مـحـافـظـة ديـالى  الـتـكـتم عـلـيه اكـثـر هـذه ا
ـرة. تـعـرضت الـروايـة احلـكـومـية الـشعـبي نـفـسه نـفى حـصـوله بـا
ـتنـاغـمة مـع رغبـة احلـشد الـشـعبي لـالحراج اكـثـر مع تفـجـيرات ا
الدورة ثم بلـد لتـصبح القـضية واحـدة من االلغاز الـغريبـة في عهد
فتوح واالعالم االكتروني ووسائل التواصل االجتماعي. الفـضاء ا
 وقد كـانت فرضية القـصف اجلوي قد راجت في الساعات االولى
بعد حـادث امرلي حيث احتفى بها خصـوم احلشد الشعبي قائل
ان الـقـصف كـان امـيـركيـا وادى الى قـتل قـادة ايـرانـيـ كـانوا في
عسـكر. كما وانطلق يومذاك اول االتهامات السرائيل بانها قامت ا
بالقـصف بعد ان نـشرت صحـيفة  هـاارتس االسرائيـلية مـوضوعا
مطـوال يدعم الـفرضـية. لم تـعلق اسـرائيل في الـبدايـة ال تأكـيدا وال
نـفيـا لكـن رئيس الـوزراء االسرائـيلي بـينـيـام نـتانـياهـو اجاب عن
سؤال مبـاشر حول القضيـة اثناء زيارته الوكرانيـا قبل ايام ملمحا
الـى ان اسـرائــيل قــد تــكــون الــطــرف الـذي نــفــذ الــهــجــمـات عــلى
مـعسـكـرات احلـشـد الـشعـبي بـذريـعـة انـها اهـداف ايـرانـيـة حتوي
اســلــحـة ايــرانــيـة. وفـي الـنــهــايـة جــاء الــتـأكــيــد االمـيــركي الى ان
اسرائـيل فعال هي من قام بـالهجـمات.  في الظـروف العاديـة يخال
ـنطـقي ان يروج احلشـد الشـعبي مـنذ الـبدايـة التهام رء انه من ا ا
اسرائـيل بعمـليات الـقصف من اجل احلصـول على مكـاسب ثورية
قاومـة ومعاداة اسرائـيل ومواجهـتها بـطريقة تؤكد انـتماءه حملـور ا
تـلقـي الضـربـات منـهـا. لـكن احلشـد الـشـعبي لم يـفـعل ذلك. فـعلى
عـكس حـزب الله الـلـبنـاني الـذي حـسم قضـيـة مـواجهـته السـرائيل
ـــنــعه من مــنــذ زمن بـــعــيــد عـن طــريق ازاحـــة اي طــرف داخــلي 
الــصــدام مع اســرائـيل او يــنــافـسه عــلى ذلك  فــان احلــشـد ورغم
هــيـمـنــته في الـعــراق لم يـصل الـى تـلك الـدرجــة. فـمــا زال الـعـامل
االميركي مـهما وضـاغطـا ومازالت االنقـسامات الـداخليـة الطائـفية
ـشـاكل لـلسـلـطة الـتي تـهـيمن والسـيـاسـية عـمـيقـة وجـاهـزة خللق ا
عـليـهـا القـوى احلـليـفـة اليران في الـعـراق.كمـا ان هـناك رايـا عـاما
ــزيـد من الـصــراعـات الـتي عــراقـيـا لــيس راغـبـا فـي زج الـعـراق 
حـولـته الى بالد احلـرب الـدائـمة. لـذلك كـان هـنـاك قـلق في الـعراق
في اسـتـقبـال مـا نـقل عن االمـ العـام حلـزب الـله اللـبـنـاني حسن
قـاومة في نصـر الله في قـوله بان الـعـراق سيـكون احـد ساحـات ا
اي مـواجهـة ايرانـية امـيـركيـة.   انتـهت القـضيـة كالـعادة في ثـبوت
صحـة االشاعات عن قيـام اسرائيل بـالقصف فبـان واضحا اخللل
ـسـيـطـرة في الـعـراق مع قـضـيـة تهم في طـريـقـة تـعامـل االطراف ا
الناس. امـا من ناحيـة الصراع وموازيـنة فقـد اصبح العراق فـعليا
ـتحـدة واسرائيل ساحـة للمـواجهـة ب ايـران والواليات ا
وسـتـظــهـر االيـام الــقـادمــة كـيف سـيــتـطـور
الــصـراع الــداخــلي بــ اطـراف احلــشـد
الشـعـبي والـقوى الـشـيـعيـة االخـرى حول
طــبـــيــعـــة وحــجـم مــشـــاركــة الـــعــراق في

واجهة.  ا
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كشف موقع (ديجيتال تريندز)
ـتخـصص باألخـبـار التـقنـية ا
عـــــــزم شـــــــركـــــــة (إتش إم دي
ية)التي تعمل على تطوير العا
وتــــســــويق هــــواتف بــــعالمـــة
(نـوكـيـا) الـتي تـوصف احـيـانا
ـنسـيـة  إطالق هـاتف يدعم بـا
شبكات اجليل اخلامس بسعر
اقــتـصـادي مـنــافس. وسـيـمـثل
الـهـاتف اجلـديـد منـافـسـا قـويا
لهـواتف شركات مـثل تلك التي
طـــــرحــــتــــهــــا (ســـــامــــســــونغ)
كـغــاالكـسي إس 10 ونـوت 10

بـلس الــتي يـصل ثــمـنــهـا إلى
1300 دوالر. 

ــوقـع فــإن هـــاتف وبـــحــسـب ا
(نـوكـيا) الـقـادم سـيأتي بـسـعر
أقل من 800 دوالر ويـــحـــتــمل
أن يــدعـــــــــــم اجلــيـل اجلــديـد
من مــعـاجلـات (سـنـابـدراغـون)
كــمــا أنه ســيــــــــــدمج (مــودم)
بـــــدل أن يــــكــــون شـــــريــــــحــــة

إضافية.
وتــســـعى (نـــوكـــيــا) لـــلـــعــودة
لـلـمـنـافـســة في عـالم الـهـواتف
الــذكـيــة عـبــر تــوفـيــر هـواتف
بأسعار مـنخفضـة خاصة بعد
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كـــشـــــــفـت دراســة حـــديـــثــةان
تـــــقــــــلـــــيل وقــــت اجلـــــلـــــوس
واستبداله حتى بـحركة خفيفة
أمـــر مــفـــيــد  مــشـــيــرة إلى أن
ـسـتـويـات األعـلى ألي نـشـاط ا
بـدني تـسـاعـد في االبـتـعـاد عن

القبر.
ـــراجـــعـــة وتــــربط الـــدراســـة ا
الــنـرويـجــيـة حلـوالي 36 ألف
حـــالـــة دراســـيـــة الــزيـــادة في
النـشاط سـواء أكان خـفيـفا أو
مكثفا بانخفاض خطر الوفاة.
يـقــول الـبـاحـثـون إنه حـتى مع
زيــادة بــســـيــطــة في الــنــشــاط
اخلفـيف مثل غسل الـصحون
أو الــــــقــــــلــــــيل مـن األعــــــمـــــال
ـــشي بـــاحلـــديـــقــة أو حـــتى ا
والـــتـــنــقـل في جــمـــيع أنـــحــاء
ـنــزل قـد تــسـاعــد في جتـنب ا

بكر ب كبار السن. وت ا ا
وكـانت دراسـات سـابـقـة ربطت
اجلـلــوس لـفــتـرات طـويــلـة من
الـزمن بــزيـادة خــطـر اإلصــابـة
ا في بـالعـديـد من األمـراض 
ذلك أمـراض الــقـلب فـضال عن

بكرة. الوفاة ا
قال أستاذ ومؤلف الدراسة في
ــدرسـة الــنــرويـجــيــة لـعــلـوم ا
الـريــاضــة أولف إكـيــلــونـد إنه

الذي يقود فريـقا من اخملترق
لــلـكـشف عن الـثـغـرات األمـنـيـة
بـــــاحلـــــواســـــيـب واألجـــــهــــزة
اإللـكـتـرونـيـة حـذر في مـقـابـلة
مع مـجـلـة Forbes األمـريـكـيـة
من اقــتـراض كــوابل شـحن من
األشـــخــاص الـــغـــربـــاء. ولــفت
هـنــدرســون إلى أن مــخـتــرقـ
استطاعوا تطوير كوابل شحن
كنها الـتحكم في احلواسيب
جرد اآللية والهواتف الذكية 
إيصـال الكـابل بهـا وحتـى بعد
إزالــة الـشـاحـن من اجلـهـاز إذ
إن هــــذا الـــنـــوع مـن الـــكـــوابل
يحـمل برمـجيات خـبيـثة. وقال
هــنـدرسـون إن مـخــتـرقـا يـدعى
MG كــــشف عن كــــابل شــــحن
آيـــفـــون فـي مـــعـــرض في الس
فـيـغـاس خـاص بـتـكـنـولـوجـيـا
ـكّن االخـتــراق اإللــكــتـرونـي 
اخملــتـرقـ من الـسـيـطـرة عـلى
األجـهـزة إذ استـعـرض عمـلـية
اخــــتـــراق حـــاسـب مـــاك بـــعـــد
تـوصـيــله بـآيـبـود بــاسـتـخـدام

الكابل.
وأضـاف هنـدرسـون أن كابالت
الــشــحن اخلــبــيـثــة ال تــعــتــبـر
تهديدا منـتشرا حتى اآلن لكن
ـــنع من أخـــذ احلــذر هــذا ال 
خــاصـة وأنــهــا كـوابل فــعــالـة.

هــيــمــنـة الــهــواتف اآلســيــويـة
واألميركية على السوق.

من جهـة اخرى يـحتـاج حامـلو
الــــــهــــــواتف اخلــــــلــــــويــــــة أو
احلـواسيب احملـمولـة في كثـير
مـن األحــــــــيــــــــان إلـى شــــــــحن
أجـهـزتـهم لـكـن يـكـتـشـفـون أن
شـــواحـــنـــهم اخلـــاصـــة غـــيـــر
مـتـوفـرة في تـلك اللـحـظـة هـنا
يكون استـعارة شاحن من أحد
األشخـاص احلل األسهل. لكن
ـاذا عــلـيك أال تــقـدم عــلى هـذا
احلل السهل? اخلبير في األمن
السـيبـراني تشـارلز هـندرسون

ـهم بـالــنـسـبــة إلى كـبـار (من ا
الــسـن الــذين قــد ال يـــكــونــون
قــــادرين عـلى الـقـيـام بـالـكـثـير
ـعــتــدل مــجـرد من الــنــشــاط ا
الـتـحـرك وإجـراء أي نـشاط إذ
ســيـــكـــون لــذلـك تــأثـــيـــر قــوي

ومفيد).
ومع ذلك فـقـد وجـدت الـدراسة
ـكافـأة) تكون النـرويجـية أن (ا
أكــبـر وأجـزل عــطـاء إذا مـارس
ــرء نـشــاطـا مــكـثــفـا مــقـارنـة ا
بـالنـشـاط اخلفـيف حـيث وجد
أن فـتـرة قــصـيـرة من الــنـشـاط
ـــكــثف مــفــيـــدة تــمــامــا مــثل ا
ـــارســة الـــنـــشــاط اخلـــفــيف

لفترات أطول بكثير.
وقـال أسـتــاذ الـنـشــاط الـبـدني
ط احلـيـاة وصحـة الـسـكان و
ـانويل في جـامـعـة سـيـدني إ
ستـاماتـاكيس الـذي لم يشارك
في الدراسـة إنه يـنبـغي إعادة
تـنـظــيم (احلـركـة) في حــيـاتـنـا
الــيــومــيـة مــضــيــفــا أن سـعي
ــزيـد من الــنــاس إلى إضـافــة ا
الـنـشـاط الـبـدني بـأي شدة إلى
ـكن روتــيـنــهم الـيـومـي أمـر 
إذا مـــــا ســــمـــــحـت ظــــروفـــــهم

ومحيطهم بذلك.
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هــــــــجــــــــــــمـت ثـالث أخـــــــوات
مـــراهــقـــــــــــــات عـــلى أبـــيــهن
بـيـنـمـا كـان نـائـمـا في مـنـزلـهم
الكـائن في موسـكو وسددن له
طعنات   وضـربات حتى فارق
احلـــيـــاة  فـــيــــمـــا انـــشـــغـــلت
الــصـحــافـة ومـواقـع الـتـواصل
ــة فـي روســـيـــا بـــهـــذه اجلـــر
وانقـسمت االراء بـ متـعاطف

وناقم ..
وتـوصــلت الــتــحــريـات إلى أن
والـــد الـــفـــتـــيــــات عـــكف عـــلى
ارتــكــاب انــتـهــاكــات جــســديـة

الوقت الـراهن يجب أن يـنصب
ــالــيــة ــوارد ا عـــلى تــوفــيـــر ا
واألدوات واإلرادة الـســيـاسـيـة
من أجل الـسـيطـرة عـلـيه).وقال
خــبــراء من مــنـظــمــة الــصــحـة
ية لـدى الكشف عن نتائج العا
حتــلــيل اســتــمــر ثالثــة أعــوام
ـكــافــحـة ــيــة  لـلــجــهــود الـعــا
الريـــــا (إنه بـــــالـــــرغم من أن ا
ـــرض الــذي الـــقـــضـــاء عـــلى ا
يـنـقلـه البـعـوض قابل لـلـتنـفـيذ
فـإنـه يـتـعـذر حـتى اآلن حتـديـد
التكلفة الالزمة لتحقيق ذلك أو
حتديد موعد مستهدف لذلك).

ونــفـســيــة بـحــقــهن عــلى مـدى
سنوات.

ة قـتل بات وبـاتهـامهن بـجـر
خــــــبــــــر األخــــــوات أحــــــد أهم
ـوضــوعـات إثـارة لـلـجـدل في ا
روسيا حـتى إن أكثر من 300
ألف شـــــخص وقّـــــعـــــوا عـــــلى
عــــريــــضــــة تــــطــــالب بــــإطالق

سراحهن.
عـلى صعـيـد اخر قـالت مـنظـمة
ـية ( إن الـقـضاء الـصـحة الـعـا
ــــكن من الريــــا أمـــر  عــــلى ا
الـناحـية الـبيـولوجـية وإن ذلك
هـدف نـبــيل لـكن الـتــركـيـز في

وســيـــكـــون بــديـال عن األدويــة
سكنة اآلالم. والعقاقير ا

ــركــز وأوضح الــبـــاحــثــون بــا
ي في أمستردام الطبي األكاد
أن الـتـجارب األولـيـة أثـبتت أن
ــرضى اجلــهــاز غـــيّــر حــيــاة ا
بـشــكل كـبـيـر إذ خـفّف من آالم
ــبــرحـة مــرض الـرومــاتــيـزم ا
ـــنـــاعـــة وهـــو أحـــد أمـــراض ا
الــذاتـــيــة الــتي يــهــاجم فــيــهــا
اجلـــــسم أنـــــســـــجــــة وخـاليــــا
ـــــفـــــاصـل وفق مــــــا ذكـــــرته ا
صـحـيفـة غـارديان الـبـريطـانـية

على موقعها اإللكتروني.
وأضـــافـــوا أن حـــجم اجلـــهـــاز
اجلـديـد ال يتـعـدى قـطعـة نـقود
معدنية كبيرة تزرع في الرقبة
ويقوم بـتغييـر إشارات اجلهاز
العـصبي لـلجسم بـهدف تـقليل
عـــوامل االلــــتـــهــــاب وتـــفـــادي
هــشـاشــة الـعــظــام في مـرحــلـة

متقدمة.
وأشــــار الــــبــــاحــــثــــون إلى أن
اجلهـاز اجلديـد يحـفز الـعصب
ـــبــهم وهـــو الــعـــصب الــذي ا
يــربط الـدمـاغ مـع عـدة أعـضـاء
فـي اجلـــسم ويــــنـــظـم أيـــضـــا
وظائف حيوية في اجلسم مثل

التنفس ونبضات القلب.
وذكـرت دراسة سـابـقة أجـرتـها
جامعـة فريدريك شيـلر في يينا
ـية أن بعض اآلالم الـروماتـيز
ـكن احلد مـنها عن ـفاصل  با
واد طريق الـصوم عن بـعض ا

حتت إشراف طبي.
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ــانـــيــة حــذرت اجلـــمــعـــيـــة األ
لــلـرومـاتـيــزم من خـطـورة نـوع
مـن الـلـقــاحـات عــلى أشـخـاص
ــنــاعـة يــعـانــون من أمــراض ا

الذاتية كالروماتيزم مثال.
واعــــتــــبــــرت اجلــــمــــعــــيــــة إن
الـلـقـاحـات احلـيـة تـهـدد صـحة

وسالمة مرضى الروماتيزم.

واللـقاحات احلـية هي لـقاحات
تــعــتــمـــد عــلى جــراثـــيم حــيــة
ولـــكــنــهــا ضــعـــيــفــة في حــ
تعـتـمـد الـلـقـاحـات غـيـر احلـية

على جراثيم ميتة.
وتـصنع الـلـقاحـات بـاستـخدام
كـونات اخملـتلـفة الـعديـد من ا
وقـد حتــتـوي عــلى فـيــروسـات
حـيـة مُـليَّـنـة (أوهـنت أو غُـيِّرت

ـــرض) أو حـــتـى ال تـــســــبب ا
فيروسات معطلة أو مقتولة.
وأوضـحت اجلـمعـيـة أن مرض
تمثل في الروماتيزم وعالجه ا
نـاعة يـتـسبـبان في مـثبـطـات ا
ــــنــــاعـــة إضــــعــــاف جـــهــــاز ا
وبالتالي ترفع اللقاحات احلية
خــطــر اإلصـــابــة بــعــدوى. لــذا
ينـبغي تـفضـيل اللـقاحـات غير

احلـيــة عن الـلــقـاحــات احلـيـة.
ويـــعـــتـــبـــر الـــرومـــاتـــيـــزم من
ـنـتـشرة األمـراض الـشـائعـة وا

في العديد من مناطق العالم.
وجنح بـاحثـون هـولنـديون في
تطوير جهاز يزرع حتت اجللد
ـــكــنه في مــنـــطــقـــة الــرقـــبــة 
ــــــفــــــاصل تــــــخـــــفــــــيـف آالم ا
رض الـروماتيزم للمـصاب 


