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اقـــــتــــربـت الــــدراســـــات من ان
تـــــســـــاعــــــد يـــــرقـــــات ديـــــدان
البلهـارسيا العلـماء في تطوير
ناعة لقاح ضد فيروس نقص ا

البشرية.
إن يـــــــــــــرقــــــــات الــــــــديــــــــدان
الـبـلـهـارسـيـة الـطـفـيـليـة تـمـنع
إصـــابــة اخلاليــا الـــلــمــفــاويــة
الــتـائــيـة الــبــشـريــة بـفــيـروس

ناعي.  العوز ا
 التوصل إلى هذا االستنتاج
من قــبل مــجـمــوعــة دولــيـة من

العلماء.
لــــــقــــــد وجـــــــد اخلــــــبــــــراء أن
ـواد الـتي الـطـفـيـلـيـات تـفـرز ا
تـــغـــلق مـــســتـــقــبـالت اخلاليــا
اجلذعيـة البشريـة والتي تُعلم
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ارتــفع عــدد حــاالت الــوفـاة في
تحـدة إثر استخدام الواليات ا
الــسـجـائـر اإللـكـتـرونـيـة إلى 3

أشخاص.
وقالت دانـا ميـاني ديلـمان من
هيـئة الصـحة األميـركية أمس
ـانية بحـسب وكالة األنـباء األ
إن (حــــالـــة وفـــاة رابـــعـــة يـــتم
فــحــصـهــا في هــذا الــســيـاق)
وأضــافت ديـلـمــان: (نـحن عـلى
علـم بحـاالت وفاة ثالث وهـناك

حالة تفحص حاليا). 
وبلغ مـجمـوع احلاالت التي 
إبالغ الـسـلطـات الـصـحيـة بـها
حـتى اآلن بأمـراض يـحـتمل أن
يـــكــون ســـبـــبــهـــا الـــســجـــائــر
اإللكترونية 450 حالة في أكثر
من  30واليــة. وقـد ارتــفع عـدد
قـدمـة في الـواليات الـبالغـات ا
ــتـحــدة عن أمــراض مـبــهــمـة ا
تـــصــيـب الــرئـــة بــعـــد تــدخــ
الـسـجــائـر اإللـكـتــرونـيـة خالل
ـاضـيـة. وتـراوحت األسـابـيع ا
األعــراض بـ ضــيق الـتــنـفس
وأزمات تنـفسيـة وآالم بالصدر
ــــــعـــــدة وصــــــوال إلى آالم بــــــا
واألمــعـاء مــصــحـوبــة بــالـقيء

واإلسهال.
ــصــابــ وكــثــيـــر من هــؤالء ا
كــانـــوا تــنـــاولــوا مـــا يـــســمى
الـسـوائل (لــيـكـويــد) الـتي يـتم
تـبـخيـرهـا مع مـادة الـقنب (تي
ـعــاجلـة لــلـتــأثـيـر إتش سي) ا
نــفــســانــيـا. وكــانت صــحــيــفـة
(واشــنـطن بـوست) األمــيـركـيـة
ادة ذكرت اخلمـيس أن آثارا 
ـكن أن تكـون هي الـسبب في
تـــلك األمـــراض وقـــالـت إنـــهــا
وجدت في ماركـات مختـلفة من
ـشـروبـات. وقالت الـصـحـيـفة ا

اخلاليـا التـائيـة عن الـبكـتيـريا
الــغـريـبـة الــتي دخـلت اجلـسم.
فـي الــــوقت نــــفـــسـه يـــصــــيب
ــــنــــاعــــة فــــايــــروس نـــــقـص ا
الـبــشـريـة اخلاليــا الـلـمــفـاويـة
الــــتــــائـــيــــة من خـالل اخلاليـــا
اجلــذعــيـــة لــكن الــفــيــروس ال
يـسـتـطـيع االنضـمـام إلـيـها إذا
ـــــادة كـــــانت مـــــشـــــغـــــولـــــة 
الـــطـــفـــيــلـــيـــات. أي ال حتــدث

العدوى.
PLoS Pathogensوفقا جمللة
بعد هـذه الدراسات في جـامعة

أمـــســـتـــردام ولـــيـــفـــربـــول 
تـــــطــــويــــر عـــــقــــار مـن بــــيض

البلهارسيا. 
خالل الـتـجـربة عـالج الـعـلـماء
اخلاليـا اجلذعـية بـعـقار جـديد

ـادة متـوافرة في فـيتـام إن ا
إي أسـيـتـات وجـدهـا اخلـبـراء
في كـثيـر من عـينـات أخذت من
مـنـتـجـات الـقـنب الـتي دخـنـهـا
ـــصـــابـــون. وحـــذرت دراســـة ا
طــــبــــيــــة مـن أن الــــســــجــــائـــر
اإللـــكـــتـــرونــــيـــة قـــد تـــضـــعف
مـــســتــويــات اخلـــصــوبــة بــ

دخنات الشابات. ا
وتـسـتخـدم الـعـديد من الـنـساء

الـشـابات واحلـوامل الـسـجـائر
اإللـكتـرونيـة كـبديل أكـثر أمـانًا
عن الــتـدخــ ولــكن ال يُــعـرف
الــــكـــثــــيــــر عن آثــــارهـــا عــــلى

اخلصوبة ونتائج احلمل.
وقالت الـدكتـورة كاثـل كارون
األســـتـــاذ في جـــامـــعـــة نــورث
كــارولـيـنـا: (وجــدنـا أن تـدخـ
الــســجـائــر اإللــكـتــرونــيــة قـبل
احلــمل أدى إلى تــأخـيـر كــبـيـر

وحـاولـوا إصـابـة هـذه اخلاليـا
الــلــمــفــاويــة بــفــيـروس نــقص

ناعة البشرية. ا
 ونـــتــــيـــجـــة لـــذلك اتـــضح أن
اخلاليا أصـبحت أكـثر مـقاومة
ــئـة لــفــيـروس بــنـســبـة 80 بــا

ناعة البشرية. نقص ا
يـنـوي اخلـبـراء اآلن اسـتـخـدام

الـنـتــائج الـتـجـريــبـيـة الـتي 
احلـصـول عـلـيـهـا عـنـد تـطـوير
نـاعة لقـاحات فـيروس نـقص ا

البشرية.
كــمـــــــا ربــطت دراسـة حــديـثـة
ــســبــبــة بــ اجلــيـــــــــــنــات ا
لـألرق واإلصــــابــــة بــــأمــــراض
الــــــقــــــــــــــلـب واجلـــــلــــــطـــــات
الــدمـاغـيـة و االعـتـمـاد عـلى
مـــعــــــلـــومـــات وبــيـــانــات 1.6

ــعـرضـات لــلـســجـائـر اإلنـاث ا
اإللـــكـــتـــرونــــيـــة في الـــرحم لم
تــنـــجح أيــضًـــا في زيــادة وزن

فئران التحكم.
وشـدد الـبـاحـثـون عـلى أن هذه
الـنتـائج هامـة جـدا ألنهـا تغـير
وجـهـات نــظـر االنـســان بـشـأن
ـتـصورة لـلـسـجـائر الـسالمـة ا
اإللـكتـرونـية كـبدائل لـلـسجـائر

التقليدية قبل وأثناء احلمل.

(الــغــدد الـــصــمــاء) الـــطــبــيــة
ـوذجًـا اسـتـخـدم الـبــاحـثـون 
لـــلــفـــأرة لـــفــحص مـــا إذا كــان
التعرض للسـجائر اإللكترونية
يضعف اخلـصوبة ويـؤثر على
الصحة.. وبعد التعرض لبخار
السـجائـر اإللكتـرونيـة أظهرت
الـفـئـران األنـثى انـخـفـاضًـا في
غـرس اجلـنــ وتـأخـرًا كــبـيـرًا
في بداية احلمل .. كما أن ذرية

في زرع جــــنـــ مـــخــــصب في
الرحم وبالتالي تأخير وتقليل
اخلـــصــــوبــــة في الــــفــــئـــران).
وأضـافت: (اكـتـشفـنـا أيـضًا أن
استخدام السجائر اإللكترونية
طـوال فـترة احلـمل غـيّـر صـحة
دى األيض لـدى النـساء عـلى ا
الـــــطــــــويـل). وفى الــــــدراســـــة
احلالـية التي نـشرت نتـائجها
في عــدد ســبـتــمــبـر من مــجــلـة
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مــلــيـــون شــخص إلجــراء هــذه

الدراسة.
واسـتـخدم الـبـاحثـون الـتوزيع
ـنـدلي الــعـشـوائي ويــعـتـمـد ا
هــــذا الــــتــــوزيع عــــلـى دراســـة
ـؤشـرات اجلـيـنـيـة وعالقـتـها ا
بــــزيـــادة خــــطــــورة اإلصــــابـــة
ــــــــرض مـــــعـــــ وبــــيـــــنت
الـدراســة أن األشـخـاص الـذين
يـحمـلـون االختالفـات اجلـينـية
ـسـبـبـة لألرق يــزيـد احـتـمـال ا
إصـــابــتـــهم بـــأمــراض الـــقــلب
ــئـة الـتــاجــيـة بــنـســبـة 12 بـا
مــقـارنــة بـاألشــخـاص الـذين ال
يـــحــمـــلـــون هــذه االخـــتالفــات
اجلــيـــنــيــة ويـــزيــد احـــتــمــال
إصـابتهـم بفـشل القـلب بنـسبة

ئة. 16 با

{  لـوس اجنـليس-(أ ف ب) –
أشــارت تـــقـــاريـــر صــحـــافـــيــة
أمــيــركـــيــة الى أن الــســلــطــات
وجهت تـهمـة قتل سـيدة مـسنة
في كـالـيــفـورنـيـا الـى شـقـيـقـة
جنم كرة الـسلـة كواهي لـينارد
ـــاضي ـــوسـم ا ــــتـــوج فـي ا ا
بـــلـــقـب دوري احملـــتـــرفـــ مع
تورونتو رابتورز قبل االنتقال
الى صــفـــوف لــوس أجنـــلــيس

كليبيرز هذا الصيف.
وأفادت وسـائل إعالم أمـيركـية
الــسـبـت أن كـيــمــيـشــا مــونـاي
ولـيــامس مـتــهـمــة مع شـخص
آخـر بـسرقـة وقـتل امـرأة تـبلغ
من العـمر 84 عامـا في منـتجع
»بــيـشـانـغـا ريـزورت كـازيـنـو«
فـي تـــــيــــــمــــــاكــــــوال بــــــواليـــــة
كـالــيـفـورنـيــا عـلى بــعـد نـحـو
120 كـلـم جـنـوب شـرق مـديـنـة

لوس أجنليس.
وبـحــسب الـتـقــاريـر فــمـونـاي
وليامس الـبالغة  35عاما هي
الـشـقيـقـة الكـبـرى للـيـنارد (28
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الـعــراق غـارق في غــابـة من الــتـصـريــحـات الـتي ال
تخلـو من ادعـــــاءات ومبالغـات ومكائد وتـلفيقات 
حــتى بـات الـصـحـيح مــنـهـا مـخـتـنــقـاً يـبـحث له عن
ـــــا نـاله التشـكيك من الناس متـنفس ليظـهر  ور
الذين كفروا بـتصريحات الحـقتهم سنوات من دون

طائل منها.
أزق ?  السؤال هنا ماهو احلل  لنخرج من هذا ا
بال شـــــــك انّ هــــــــــنـــاك مـــتــخـــصـــصــ كـــثــراً
يعرفـون ما هي اخملــــارج التي يـنبغي  أن نسـلكها
ـوثـــوق ـــــعـلـومة الـصحـيـحة وا لـلـخروج الى بـر ا

بها . 
ـدخل الـصحـيح والـعـلمي لـكن هــــــــــنـا نقـول انّ ا
ــســـــــتــنـدة الى قــاعـدة بــيـانـات هــو لـغــة االرقـام ا
حـديـــثـة وصـحيـحة من دون تـدخل يـد السـياسـي

بها .
ــعــلــــــــــومــة نــحــتــــــــــاج أن نــبـــنـــــي ثـــــقــافــة ا
ــئـويــة الـصــحـيـحــة والـرقم الــدقـيق في والـنــسـبـة ا
احلــديث عن بـــنــاء اجملــتــمع وحـــاجــاته ومــســارات

تصريف اموره . 
ــا يــنــبـغي ان وهــذا وحـــــــــــده لــيس كــافـيــاً  وا
ـــعــلـــومـــات الــصـــحــيـــحــة من نــطـــالب اصـــحــاب ا
ــســؤولـــ في الــقــطــاع الــصـــنــاعي أن يــقــارنــوا ا
مـعلـومـاتـهم ويـقيـسـوا أرقـامـهم مع بـيانـات الـقـطاع
ـــالي او الـــنـــفـــطـي أو الـــتـــجــاري أو الـــزراعي او ا
ـكن الــتـعــلــــيــمي أو الــتـربــوي أو االمـنـي  ألنه ال
الـبـناء عـلى مـعلـومـات مجــــتزأة مـن الواقع وطـائرة
في فـلـكــهـا اخلـاص من دون الـعالئـق احلـتـمـيـة مع
أفالك أخـــرى  هي مـــجـــمـــوع احلــركـــة احلـــيـــويــة
لـقطـاعات االنـتـاج والتــــــنمـية في اجملـتمع واحلـياة

والبلد . 
ـكـن الـقــبــول بــكالم يــتــوافــر عـلـى أرقـام يــدعي ال
ـســـــــؤول انه بـنى عــلـيــهـا مــنـجــزات مـعـيــنـة في ا
مـن دون مـــعــــرفـــة مـــدى وزارته أو مــــؤســـســــــــته 
التـنـسـيق العـمـيق مع واقع  بـيانـات قـطـاعات الـبـلد

كامالً .

 ¢q¹uF « «c¼ t×Ðc*¢

هذهِ ظهيرةُ مذبحهِ
فال عجبَ أنْ ترى السماوات دون جنمها

ارَّةِ ومن عيون ا
تسيلُ جرار الدموع

وعلى الرؤوس احلليقة من الذنوب
تستريح شمس عاشوراء..

في أكفانهم البيض 
رغوة دم عنيد

والسيوف التي بأكفهم
.. ْ ناصعة التبي

ياديـَّان احملبَّةِ والشهامةِ والشهادة والتسبيح
بتالة باالحتيالْ إغفرْ للثعالب ذيولها ا

تسوسةِ من حلم الفقراء وإغفرْ للذئاب أنيابها ا
إغفرْ للماء عسرته

ولألرملةِ حسرتها اخلائنة ورغبتها السوداء
ولألطفال هذا السخام
الذي زيَّنَ براءتهم
فهذهِ ظهيرةُ رقدتهِ
التي بطشتْ بها 

هانة والشماتة سيوف ا
واخليانة والغدر;

دَعْ اليمام الغاضري يُصلـي على جثَّتهِ بالتبريح
ٍ مشرقي فترابهُ الطهور المسَ كل جب

وعمَّتهُ السوداء..
الئكة في الفردوس أُرجوحة ا

سبيَّة ترتقُ وحشتها; مازالت أُختهُ ا
بأسمال الغريبْ

وولده العليل تاج البكَّائ
لم ينهضْ حتى هذه الدمعة

من سجدتهِ
ا تزلْ .. تكاياهُ

مخبوءةً في أقبيةِ النفوس
وترتيل محبيهِ يزلزلُ في بيوت معتمة وأقبيةٍ وقبور..

من سواهُ صلـَّى بجماعته صالة اخلوف
ومن سواهُ رمى بالدم الرضيع إلى خد السماء
فأمطرتْ مشكاة الغيب جيوش مالئكة حترسهُ

دمَّاة بذكرهِ صدورنا ا
سلوخة من احلديد وظهورنا ا
ورؤوسنا الفائرة بدم أصيل

تتوسَّلُ شفاعته..
هو الباذخ في الترتيل

والعطشان في أرض السبيل
هذهِ ظهيرةُ مذبحهِ

وحليب التقوى الصافي
من أنفهِ الهاشمي يسيلُ ضياءً 

. إلى يومِ الدينْ
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{ طــــــوكـــــيـــــو  –وكـــــاالت -
تسعى اليابان لتغيير الطريقة
التي تكتب بها األسماء باللغة
االنكليزية بوضع اسم العائلة
أوال وهي نفس الـطـريقـة التي
تكتب بـها بـاليابـانية وذلك في
انتصـار للمـحافظـ الراغب
في احلــــفــــاظ عــــلى الــــطــــرق
الـتــقـلـيـديــة وسط عـالم سـريع

التغير.
وقال مـتحـدث باسم احلـكومة
(إن وزير الـتـعلـيم ماسـاهيـكو
شــيـــبـــايــامـــا قــدم مـــقــتـــرحــا
بـالـتـغـيـيـر لـوزراء احلـكـومـة )
مــــضــــيــــفــــا (أن احلــــكــــومــــة
ســـتـــدرس حــــالـــيـــا كـــيـــفـــيـــة

تنفيذه).
ونــقـلت وكـالــة كـيــودو لألنـبـاء
عن شــــيـــبــــايــــامـــا قــــوله (من
األفـــضل اتــــبـــاع الـــتـــقـــلـــيـــد
الـيـابـاني عنـد كـتـابـة األسـماء
الــــيــــابــــانــــيــــة بــــاألبــــجــــديــــة
الالتـيـنـيـة).وأضاف (بـات من
ــهم لـنــا بـشــكل مـتــزايـد أن ا
نــقــر بـتــنـوع لــغــات وثـقــافـات

البشر).
ويـأتي اسم الـعـائـلـة أوال عـنـد
كـتـابـته بـالـلـغـة الـيـابـانـية مـثل

الصينية والكورية. 
لـــكن بــدءا من أواخـــر الــقــرن
الــــــتــــــاسـع عــــــشــــــر شـــــرع
الـيابـانيـون في اتـباع الـتـقلـيد
الــغـــربي بــوضع االسم األول
في البداية وبعده اسم العائلة
عــــلـى األقل عــــنــــد كـــــتــــابــــته

باإلنكليزية.
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ـانـية حـذرت خبـيـرة التـغـذية األ
آنـــيــتـه ســابـــرســكي مـن تــنــاول
الـفـاصـوليـاء اخلـضـراء الـنـيـئة
الحتـوائهـا عـلى حمض سـيانـيد

الهيدروج السام.
وشددت سابرسكي على ضرورة
طــهي الــفــاصــولــيــاء اخلــضـراء
جــيــداً إذ تــســاعــد احلــرارة في
ــادة الــســامــة. الــقـــضــاء عــلى ا
يُــشـــار إلى أن لـــلـــفـــاصـــولـــيــاء

اخلــضـراء فــوائــد صـحــيــة عـدة
الحـــتــوائـــهـــا عـــلـى الـــبـــروتــ
الــنــبــاتي واأللــيــاف الــغــذائــيـة
همـة لصحـة اجلهاز الـهضمي ا
ـعــادن مـثل والــفـيــتــامـيــنــات وا
B6 وفــيـــتــامــ B2 فــيـــتــامــ
والــبـوتــاسـيــوم والـكــالـســيـوم
ـغـنـيـسـيـوم فـضالً عن تـدني وا

السعرات احلرارية فيها. 
وتـــســـبب بـــعض اخلـــضــراوات
روائح كـــريـــهـــة كــــالـــقـــرنـــبـــيط

ـلــفـوف بــأنـواعه والـهــلـيـون وا
حـــــــيث تـــــــنـــــــبــــــعـث مـن هــــــذه
اخلضراوات غازات أثنـاء عملية
الــهـــضم مــا يـــؤدي إلى صــدور
رائــحــة الـكــبــريت أو األمــونــيـا
لذلك نصـحت بيرشـينا بـعد هذه
اخلــضــراوات بــتــنــاول الــتــفـاح

واحلمضيات.
من جـــهـــة اخـــرى ذكــرت مـــواقع
ية انه توصل علماء اخبارية عا
ـتـحـدة من الـيـابــان والـواليـات ا

  U²ÝËd³ « ÊUÞdÝ ` UJ¹ dDH «

ـنـتظم لـلـفـطر الى  أن الـتنـاول ا
ــــكن أن يـــحـــمـي الـــرجـــال في
مـــنــتــصف الــعـــمــر من ســرطــان
الــبــروســـتــاتــا وفـــقًــا لـــنــتــائج
Internationalالـــــــدراســــــــة في
 Journal of Cancer وفــــــقًــــــا
للـعلـمـاء فإن مـضادات األكـسدة
ـوجـودة في الـفـطـر مـثل عـيش ا
الـغراب احملـار ومـايـتـاكي تـؤثر
بـــشــــكل إيــــجـــابـي عـــلـى جـــسم
الــرجـال. لــقــد وجـد اخلــبـراء أن

 W¾OM « ¡UO u UH « ‰ËUM²  WKðU  dÞU
نتظم للفطر يساعد االستهالك ا
في حتس احلالـة بغض النظر
ـرحلـة الـسـريريـة لـلـمرض عن ا
ويـسـاعـد أيـضًـا في الـوقـايـة من
ســـرطــان الــبــروســـتــاتــا. جتــدر
اإلشــارة إلـى أن تــنــاول الــفــطــر
ــكن ثالث مــرات في األســبــوع 
أن يـقـلل  17من خـطــر اإلصـابـة

رض خطير.
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Í—uDÝ_« gŠu « عــامــا) ومــوقــوفــة حـالــيــا مع
كـانـديس تاي (39 عـاما). ومن
ـتهـمتـان أمام ـقرر أن تـمثل ا ا
احملـــــــــــــــكـــــــــــــــمـــــــــــــــة فـي 19

أيلول/سبتمبر.

ـــــــة في 31 ووقــــــعـت اجلــــــر
آب/أغـســطس عـنـدمـا هـاجـمت
ــسـنـة فـي حـمـام ـتــهـمــتـان ا ا
الكازينو وقامتـا بسرقة حقيبة

اليد منها.

وأفـــاد تــقـــريـــر لـــلـــشـــرطــة أن
الــســـيــدة عــانت مـن كــســر في
اجلـــمــجــمــة و نـــقــلــهــا الى
ـســتـشــفى حــيث تــوفـيت في ا
الــرابع من أيــلــول/سـبــتــمــبـر.
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رجـح عــلـــمـــاء مــا كـــان عـــلــيه
وحش بـــحـــيـــرة (لـــوخ نـــيس)
االســـكــــتـــلــــنـــدي وذلـك بـــعـــد
حتــلـيــلــهم حلــمــضه الــنـووي.
وأشــــــــاروا إلى أن (الــــــــوحش
األسـطـوري) قــد يـكـون ثــعـبـان
الـبـحــر الـعـمالق بــعـد حتـلـيل
مـكــثف آلثـار حــمـضه الــنـووي
في مــــــيـــــاه بـــــحـــــيـــــرة لـــــوخ
( اجلليدية بـحسب مجلة (تا

األمريكية.
واستـبعدت نـتائج التـحليل أن
يــتـشــابه وحش لــوخ نـيس مع
الــديــنــاصــورات أو الــزواحف
ـة طـويــلـة الـعـنق الـتي الـقـد

تدعى (بلسيوسور).
وصرح الـعالم نيل جـيميل من
جامـعة أوتاجـو في نيوزيـلندا
الــذي جــمـع احلـمـض الــنـووي
مـن بــــحـــيــــرة لــــوخ نــــيس في
اسـكتـلنـدا في مؤتـمر صـحفي

عقد في اسكتلندا اخلميس أن
ـشروع عـثر علـى كمـية عـالية ا
بـــشــــكل مـــدهـش من احلـــمض

اء.  النووي في ا
لـــكــنـه حـــذر من أنه (لـــيس من
الــواضح مــا إذا كـان هــذا يـدل

عــلى ثـعــبــان بــحــر عـمالق أو
مـجـرد كثـيـر من آخـرين أصـغر

حجما من هذه األسماك).
ـؤتمر الـصحفي وأضاف في ا
إن فكرة ثـعبان البـحر العمالق

محتملة على األقل.


