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هل تلـتـوي عـضالتك  او تـتـشنج وتـعـجـزك عن احلـركة في
ظرف اشد مـاتكون بـحاجة الـيها ? اذا كـان ردك بااليجاب

 فإليك هذه االرشادات الضرورية .
يتعـرض كل منـا الى نوع من الـتشـنج الذي يـصيب عـضلة
فاصل  تسـتمر هذه احلالة لبضع القدم او غير ذلك من ا
حلظـات تتـميـز بااللم احلـاد الـقابض ثم تـبدأ في الـتراخي
بـعـد ذلـك  واذا وضـعت يـدك عــلى مـكــاةن االلم  فـسـوف
تشعر بوجود عقدة حتس بـها حقيقة علـما بانّ التشنجات

احلادة حتصل على شكل نوبات تتفاوت شدتها .
وقـد تـصـيب الـتـشـنـجـات الـعـضـلـيـة الـفرد عـلـى نـحـو غـير
متـوقع الـبـتـة ويعـود هـذا الى اعـراضـها الـتـحـذيريـة دقـيـقة

جدا من الصعب مالحظتها .
ثل هـذه احلاالت  فقد يكون السبب في فاذا كنت ضحية 
ذلك عائدا الى اخطاء في االصرف ترتكبها بدون قصد ..
وخاصة تلك الـتي تقع اثناء الليل ان كثيراً من التشـنجات 
 يكون سـببهـا ان جسمك قـد اتخـذ وضعيـة تتيح الـفرصة
لالصـابـة بـهـذه الـتـشـنــجـات  كـأن تـكـون قـد تـركت قـدمك

مثنية الى االسفل .
االمر الذي يسبب تقلص عضلة الكاحل. فاذا شددتها بعد
ذلك بشكل الشعوري  فـانك تسبب لها مـزيدا من التقلص

ثالي الذي يسبب االصابة بالتشنج .  وهذا الوضع ا
وعنـدما تـتقـلص العـضلـة  وال يكـون ثمـة شئ يعـاكس تلك
احلــركــة  مــثل عــضــلــة اخــرى او ربــاط  فــان الــعــضــلـة
ـتـقـلـصـة تـقـصـر الى مـادون حـدهـا الـطـبـيـعي وتـصـاب ا

كن التحكم بها وتنتهي الى التشنج . بحالة ال
ــدربــون  عـلـى ان اسـرع واظــمن عالج ويـتــفق االطــبــاء وا
ـصـابـة  فـاذا لـلـتـشـنج هـو الـعـمل عـلى حتـريـكـالـعـضـلـة ا
اصاب التشنج كاحلك مثال . فبامكانك ان تقف على قدمك

وتضغط على االرض باقصى قوة .
ويرجع الـسـبب في الـتـشنـجـات التـي تقع اثـنـاء الـعمل الى
اتخـاذ وضع غـيـر منـاسب لـلـجسـم  ولو ان هـذا االسـباب
االخــرى لـلــتــشــنــجـات مــثل عــدم كــفــايــة الــدم الـواردالى
ـعـادن وخـاصة االنسـجـة او االجـهـاد الـعضـلي او نـقص ا

غنسيوم في اجلسم . ا
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ـارسـتك لـلـريـاضة  عـنـدمـا تـصـاب بـالتـشـنـج في بـدايـة 
ـعادن في فعـادة مايـكون  الـسبب في ذلك خـلل في كمـية ا

جسمك مثل الكالسيوم او الصوديوم اوالبوتاسيوم 
غـنـسـيوم  سـواء اكـان ذلك اخلـلل عـلى شـكل زيادة او وا

نقصان .
ـسـتـوى غـيـر الـطـبـيـعي لـلـمـعـدن في الـدم  عـادة ذلك ان ا

نعها من االسترخاء . مايسمح للعضلة بالتقلص  و
ـعادن تـتـصف بـالـتـعقـيـد الى حـد كـبـير وان طبـيـعـة عـمل ا

يجعلها غامضة وغير مفهومة بشكل كامل .
أما تـشـنـجات  مـابـعد الـريـاضـة  فيـعـود السـبب فـيـها الى

عدم كفاية الدم الوارد الى العضالت 
بـخـالف وقت الـراحــة حــيث تــكـون الــشــرايـ كــبــيـرة الى
حديـسهل نـقل كمـيـات الدم الالزمـة للـعضالت كي تـمارس
عملـها بـشكل مـناسب . امـا اثنـاء الريـاضة فـان العضالت
حتتـاج الى كـمـيات كـبـيرة من الـدم الـغـني باالوكـسـج  
االمر الـذي يـؤدي عـجـز الـشـراي عن تـوفـيـر االوكـسـج

الكافي للعضالت  وهذا مايؤدي الى اصابتها بللتشنج .
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تشنج عـضالت القـسم العـلوي من اجلـذع كالـعضالت ب
لوحـي الكـتـفـ والـرقبـة واجلـمـجـمة وهـذا يـعـني ان الـياف
العضالت تتقلص وتفقد قدرتها على االسترخاء الطبيعي 
تـضـعف امـكـانـيـاتـهـا في الـتـبـادل الـغـازي اجلـيد فـتـحـبس
غـازثــاني اوكــسـيــد الـكــربـون وحــامض الـلــبــنـيك ويــنـقص
ة وقـاسية االوكسحـ والسـكريـات فتـصبح الـعضالت مـؤ
متوترة واهم الـعضالت التي يسـبب تشنجـها صداعا هي:
نحرفة  العضلة العضلة القصيةالترقوية  الـعضلة شبه ا
الصدغية  العضلةاجلبهية القفوية  ..هذاوان ازمان تشنج
الـعضالت يـؤدي الى زيـادة قـسـاوتـهـا  والى تـشـكـيل عـقد
ة بـشـدة في داخل جـسـمهـا . تـنـجم عن تـنكس قاسـيـة مـؤ
اللـيف الـعـضلي يـتـراوح حـجمـهـا بـ حجـم العـدس وحـبة
الفاصوليـا ونسيجـياالعقد الـعضليـة هي عبارة عن تضخم
في حــجم الــلــيف الـعــضــلي   حتــيط به وســادة شــحــمــيـة
ووجودها يؤدي الى حتريض اجلملة العصبية  والى االم 

ليس في جسم العـضلة فـحسب بل منتـشرة الى جوارها .
ريض وعند االصابة .. الـطبيب االختـصاصي  يسال ا
عن اساليبه اخلاصـة باحلياة واجللوس
ــشي والــريــاضــة وحـمل والـنــوم  وا
االثقال واالرهاق في العـمل والتغذية
 وعن نـوعــيـة لــبـاسه وتــنـاسـبــهـا مع

الفصول .
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نــبّه خـــبــراء صـــحــة إلـى الــتـــبــعــات
ـتــرتـبــة عـلى الــصـحــيـة اخلــطـيــرة ا
اء السيما شرب كميات كبيرة من ا
أن الـناس يسمعـون نصائح تدعوهم
إلى اإلكــــثـــار من تــــنـــاول الــــســـائل
احلـــيــــوي في فــــصل الـــصــــيف مع
ارتـفــاع درجــات احلــرارة.وســجـلت
ـتـحـدة عـدة حـوادث وفاة الـواليـات ا
من جـرّاء شــرب كـمــيـات كـبــيـرة من
ــيــاه فــفي عــام 2014 مــثال لــقي ا
مـراهق يـدرس في الـثــانـويـة الـعـامـة
مـصرعه بعدمـا شرب أكثر من سبع

لترات خالل تدريباته الرياضية.
اء ويـؤدي شرب كـميـات كبيـرة من ا
إلى نــــقص الــــصــــوديــــوم فـي الـــدم
بـجسم اإلنسان بسبب تأثير السائل
ــلح وجـعـله يـهـبط عـلى مـسـتـويـات ا
طلوب ولذلك إلى مـستوى أقل من ا
ـشكـلة في يـواجه الريـاضيـون هذه ا
ـوت. الـعـادة وقـد يـقـود األمـر إلى ا
وفق مـا نـقلت صـحـيـفـة (ديـلي ميل)

البريطانية.
وحــ يـتــلــقى اجلـسم كــمــيـة تــفـوق
اء يـحصل انـتفاخ في حـاجته من ا
اخلـاليـــــا والـــــدمـــــاغ وتـــــشـــــنج في

العضالت مع شعور بالغثيان.
وإزاء هـذا قد يـتسـاءل البـعض حول
ـاء وهـنـا ــثـلى لـشــرب ا الــطـريـقـة ا
يجـيب خـبـراء من الـكـلـيـة األمـريـكـية
لـــلــطب الــريـــاضي بــأن األفــضل أن
يــــشـــرب الـــنـــاس حــــ يـــشـــعـــرون
بـــــــالــــــــعــــــــطـش أي أنه لــــــــيـس من
الـضروري أن يجبـر الشخص نفسه
ـاء عـلى شـرب كــمـيـات كـبــيـرة من ا

باعتبار ذلك مفيدا للصحة.

ـــاني (44 وأمـــضـى الــدراج اال
عـامــا) لـيــلـته في فــنـدق »فـيال
كـــيــنـــيــدي «من درجـــة خــمس
جنــوم مع عـاهــرة ثم تــشـاجـر
مـعــهـا واصــابــهـا بــجـروح ثم
تـلقت (اسـعافـات طبـية) حسب
الشرطة. وعاد أولـريتش الليلة
ــاضــيــة من إســبــانــيـا حــيث ا
يــعــيش في مــايــوركــا من اجل
بـدء مـرحـلـة عالج من مـشكالت
الــكــجـول واخملــدرات. واوقـفت
الـشـرطـة االسـبـانـيـة أولـريـتش
ـاضي 3 بـعـد ظــهـر اجلـمــعـة ا
آب/اغسطس القـتحامـه بالقوة
ـــمــثل مـــنــزل أحــد جـــيــرانه ا
ـانـي واخملـرج الـسـيـنـمـائي األ
ــا دي تـــيـل شــفـــايـــغـــر في بـــا
مايـوركا. وقـد خضع لـلتـحقيق

السبت قبل ان يفرج عنه.
وبــعــد تــوقــيـفـه في مــايــوركـا

صـرح أولـريـتش انه يـريـد بـدء
مـرحـلـة عالج تـسـمح له بـرؤية
اوالده الــثـالثـة الــذيـن حتـتــفظ
امهم بـحضانـتهم منـذ انفصال

الزوج نهاية 2017.
واشـــتـــهـــر أولـــريــــتش في أنه
ـاني الـوحــيـد الـذي الــدراج األ
تـــمـــكـن من الـــفـــوز في طـــواف
فـرنــسـا. كـمــا انـتـزع مــيـدالـيـة
ــبــيــاد ســيـدني ذهــبـيــة في او
2000. وتـــمــكن أولـــريــتش في
2013 من إظــــهـــار بــــراءته من
ـنشطات وهي الـتهمة تناول ا
التي أبـعدته عـن طواف فـرنسا
في 2006 بــسـبـب مـا أثــيـر عن
صالته بـــفــضـــيـــحــة عـــمــلـــيــة
بـــويــرتـــو الــتـي تــركـــزت عــلى
الـطـبـيب اخملـلـوع أوفـيـمـيـانـو
تـهم بـعمـليـات نقل فـوينـتس ا

. الدم لتحس اداء الدراج

5ðd   UÐuIF « WO×{
…d¼UŽ vKŽ tz«b²Žù Ã«Ò—œ nO uð

Í—u³'« »U¼u « b³Ž

Loay_kasim@yahoo.com

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

حـ  تـفـرض عـقـوبـات عـلى بـلـد  يـكـون من الـصـعب بل
ـسـتـحـيل أن يـتم رفـعــهـا في ذات الـفـتـرة الـرئـاسـيـة ألي ا
رئيس أمريكي  والبـد أن ترحّل الى فترة رئـاسية أخرى 
ا حتـتاج الـى فتـرة  يجـري فـيهـا تـغيـير الـرئـيس حتى ور
تتم إعـادة النـظر فـيهـا إذا حدثت انـفراجـات سيـاسيـة وقد

تكون اضطرارية.
اآلن هنـاك جـبهـة عـريضـة من الـدول اخلـاضعـة لـلعـقـوبات
األمـريكـيـة  وتـتـصـدر هـذه الـدول روسـيـا وايـران   ولكل
منهما أوراق ضغط قـوية ومسارات كثيـرة جتعل العقوبات
قليلة األهميـة  مادام هناك رفض أوروبي واسع لها . لكن
في الـنـهـايــة  لـيـست أوروبـا سـوى مــجـامـيع من شـركـات
عمالقة حتـكم اقتـصاديات بـلدانـها وستـضطـر الى مراعاة
مصـاحلـهـا  وعدم كـسـر الـعقـوبـات االمـريكـيـة بـالرغم من
انّـهــا لم تــصـدر عـن مـجــلس األمن الــدولي  ذلك الــشـرط
الذي لم يعـد له أهميـة في الزام الدول بـتنفـيذ العـقوبات أو

رفضها .
الـعـراق هــو احلـلـقـة الــضـعـيــفـة  حـيث لم يــ االقـتـصـاد
العـراقي في خالل عقـد ونـصف العـقد من الـزمان إال  من
خالل الـرؤيـة االسـتـهالكـيـة خلـدمـات وبـضائـع وشـركات 
وايران  بالدرجـة االولى  وتركيا بـالدرجة الثانـية وبسبب
ذلك سيعاني الـعراق من العقـوبات االقتصـادية على ايران
تحدة أمنياً  لكن احلدود التي لم تسيطر عليها الواليات ا
وعـسكـريـاً  فـهي لن تـضـبط احلـركـة االقـتـصـاديـة عـبـرها
كن لبلد مثل السيما من منافـذ التهريب . في احملصلـة ال
العراق  له ثروة نفطية  هائـلة أن يستمر بتصريف شؤونه
بطـريقـة غـير شـرعيـة عبـر الـتهـريب كمـا كـان يفـعل النـظام
الـســابق في أيــام احلــصــار احلـقــيــقي الــقـاتل فـي وقـته .
الــعــراق عــانـى من احلــصــار ثالث عـــشــرة ســنــة مــا بــ
مكن أن يعاني مجدداً من  1991و2003 واليوم من ا
عاقبة حصار غيره  ألنه رهن عجلته االقتصادية بإيران ا
 وعــقــوبــاتــهــا طــويــلــة األمــد  لن تــرفع في زمن الــرئــيس
االمريكي ترامب الذي فـرضها وحتى تـتغير أمور  اقـليمية

ودولية كثيرة . 
في احلـالــتـ  الــعـراق يـدفع ثــمـنــاً من طـاقــاته الـبــشـريـة
الية والعامة  ومن ثم اليزال العراق ضحية ما يجري  وا
وسيـبـقى هـكـذا حـتى يكـون له صـنـدوق سـيـادي بديالً عن
النـفط  وحـتى يـصنع غـده بـنـفسه ولـيس بـرضـا أو سخط

اآلخرين .

ورفعوا الفـتات كـتب عليـها (إضراب
راين ايــر) أو (إحــتــرمــونــا) وحتـرك
ـاثل مـقــرر في مـطـار فـرانـكـفـورت

اني. األ
 WOŽUL²ł≈ WLI½

قالت الشركة التي يقدر عدد زبائنها
سـنـويا بـ 130مـلـيـونـا إن اإلضراب
(غير مفيد) لكـنها شهدت في األشهر
األخــيــرة تــوسع الــنــقــمــة إلى كــافـة

فئات موظفيها في أوروبا.
عــمـومـا تــنـتــقـد الـنــقـابـات ســيـاسـة
الـــشـــركــــة في مــــجـــال الـــتــــوظـــيف
واعــتـمـادهــا لـعــقـود هــشـة وتـرفض
(راين اير) هذه االتـهامـات مؤكدة أن
رواتب موظفيها أفضل من الشركات

نافسة. ا
وقـــــــال مــــــســـــــؤول فـي نــــــقـــــــابــــــة
ـانـيـة (فـيــرايـنـيـغــونغ كـوكـبــيت) األ
أنـغـولف شـومـاخـر لـقـنـاة أن تي في
اجلـــمـــعــة ال نـــريـــد احلــاق الـــضــرر
بـالـشركـة لـكـننـا بـحـاجة إلى تـغـيـير

قاربة في دبلن مقر (راين اير). ا
عـنــدمـا وتــفـرض شــركــة (راين ايـر) 

تـسـتـطـيع بـحـسب الـنـقـابـيـ عـقود
عمـل ايرلـنديـة أكـثر مـرونـة للـطواقم
حـتى وإن كــانـوا يـعــيـشـون في دول
اوروبـيـة أخرى. ولـتـبـريـر ذلك تـؤكد
الـشركـة أن الـقـسم اآلكـبـر من الـعمل
يـتم عـلى مــ طـائـرات مـسـجـلـة في

إيرلندا.
ـوا وهــذه الــشـركــة الــتي شــهــدت 
كـبـيــرا مع أربـاح في 2018 سـتـزيـد
عن 1,25 مـلـيـار يـورو تـتـبـاهى بـأن
(تـكالـيـفـها أقل بـكـثـيـر لكل راكب من

منافساتها).
سؤول اآلخر وقال جانيس شميت ا
في (فيـرينيـغونغ كـوكبيت) ان (راين
ايـر تـبـيع بـطـاقـات سـفـر بـ39 يورو
وجتــــــني ربـــــحـــــا مـن الـــــواضح أن

وظف هم من يدفع الثمن). ا
وتــطــالب الـنــقــابــات بـرفـع الـرواتب
وقت أو بعقود وظفـ ا وتثبيت ا
عـــمـل في الـــبـــدي الــذي يـــقـــيم فـــيه
الطـيـارون. لـكنـهم يـؤكدون أن (راين
ايــــر) اســــتــــبـــــعــــدت أي زيــــادة في

النفقات.

- (أ ف ب)  –واجــهت راين { بـرل
ايــر ثــاني أكــبــر خــطــوط جـويــة في
أوروبا اجلمعة إضرابات جديدة مع
إضــراب أول لــطـيــاريــهـا فـي خـمس
دول أوروبية إحتجاجا على سياسة

تعلقة بالتوظيف. الشركة ا
وهــــذا الـــــتـــــحـــــرك في أوج فـــــتــــرة
ـانـيـا اإلجـازات الــصـيـفـيـة يــشـمل أ
وبــلـــجــيــكـــا والــســـويــد وإيـــرلــنــدا
وهولنـدا وسيؤثـر على أكثر من 55
ألف مسافـر بسـبب إلغاء 400 رحلة

انيا. منها 42 ألفا في أ
وأوضـــحت الـــشــركــة الـــتي تـــســيــر
رحالت منـخفـضة الـكلـفة في اوروبا
ــئــة مـن رحالتــهــا ســيــتم أن 85 بــا
تــأمـيــنـهــا أي (أكــثـر من ألــفـ (…)

وستنقل 400 ألف راكب).
وقالـت الشـركة إن (غـالـبيـة الـزبائن)
ــتــأثــرين بــاإلضــراب وزعــوا عــلى ا

رحالت أخرى.
في مـطـار شـارلـوروا األهم لـلـشـركة
في بــلــجـيــكــا شـارك 20 طـيــارا من
(راين ايـــر) في حتـــرك إحـــتـــجــاجي

الـســراويل الـقـصـيــرة الـواسـعـة
(الــشــورت) الــواسع كــان يــزيـد
نوية بنسبة تركيز حيواناتـهم ا
ن يرتدون ئة مقارنة  17 با
الــسـراويل الــقـصـيــرة الـضــيـقـة
(الــبــوكـســر) الــضـيق. واعــتــمـد
بــاحـثــون من جـامــعـة هــارفـارد

عــيـنــة من  656رجال وأظــهـرت
الــنـتــائج أن حـركــة احلـيــوانـات
ــــنـــــويــــة لـــــدى من يـــــرتــــدون ا
(الشـورت) الـواسع تزيـد بـنسـبة
ئة بخالف من يفضلون 33 با
ارتــداء (الـــبــوكـــســر) وأضــافت
البس يـؤثـر الـدراسـة أن نـوع ا
أيضا عـلى الهرمون
ـنـشط لــلـحـوصـلـة ا
ـعـروف اخـتـصـارا ا
بـ (إف إس إتـــــــــش)
وهــــــــو هــــــــرمـــــــون
تـنـاسـلي مـهم يـؤثـر
عـــــــــلـى إنــــــــــتـــــــــاج
نـوية. احليـوانـات ا
وأوضـحت الـبـاحـثة
فـي جـــــــــامــــــــــعـــــــــة
(هـــارفــارد) لـــيــلـــيــا
ميـنغـيز أالركون أن
بـــوسع الـــرجـــال أن
يحـدثـوا تغـيـيرا في

وظــائـف اخلــصــيـــتــ من خالل
اخــتــيــار الـســراويل الــقــصــيـرة
الــواســعـة الــتي تــفــسح مــجـاال
أكـبـر. وتـعـد الـدراسـة احلـديـثـة
أول بـــــحث طــــبـي يــــدرس عــــدة
جــوانب تــنــاسـلــيــة مــثل إعـادة
إنتاج الهرمونات والضرر الذي
يـــصـــيب احلـــمض الـــنــووي في

نوية. احليوانات ا
وتــــراوحت أعــــمــــار الــــعــــيــــنـــة
شمولـة بالدراسة ب  18و56 ا
عامـا ارتادوا جمـيعـا مسـتشفى
(مــاســـاشــوســتس) بـ ســنـتي
2000 و2017  وكلهم أزواج
يـبـحـثـون عن عالج الضـطـرابات

إجنابية.
وأخـــذت عـــيــنـــات من مـــني ودم
ــســتـــشــفى كــمــا الـــرجــال في ا
البس ســألـهم األطــبــاء بـشــأن ا
الـداخـلـيــة الـتي ارتـدوهـا خالل

األشهر الثالثة السابقة.

{  فـــرانـــكـــفـــورت-(أ ف ب) –
ـــانـــيــة أعـــلـــنت الـــشـــرطـــة اال
اجلــمـعـة لـوكـالـة فـرانس بـرس
اني يان أنها اوقفت الدراج اال
أولـريـتش بطل طـواف فـرنـسا
عام 1997 بتهمة االعتداء على
عــاهـرة بــعـدمــا أمــضى مـعــهـا
اللـيلـة السابـقة في أحـد فنادق
فـرانكـفورت. وقـال نـاطق باسم
شــرطــة فــرانــكــفــورت ان (يــان
أولريـتش أوقف في وقت مبـكر
من الــصـبــاح (اجلــمـعــة) وهـو
اآلن في عــــهـــــدة الــــشــــرطــــة).
ـــــــصــــــدر ان بـــــــطل وأوضح ا
طــواف فــرنــســا الــســابق كــان
حتت تأثير الكحول واخملدرات
اثـنـاء تـوقـيـفه مـشيـرا إلى أنه
ســيــعــرض بــعــد ظــهــر الــيــوم
»عــــلى قــــاض ســــيــــقــــرر ام ال

وضعه في االعتقال). 

{ لــنــدن  –الـــزمــان : تـــوصــلت
دراســـة طــبـــيــة حــديـــثــة إلى أن
البس الــداخـلــيـة لـدى نـوعــيـة ا
الـرجـال لديـهـا تـأثيـر كـبـيـر على
الــصــحــة اإلجنــابــيــة لــديــهم. و
بـــحــسب صــحـــيــفــة ديـــلي مــيل
الــبــريــطــانــيــة فــالــذين يــرتـدون
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وبـــــالــــتـــــالي
يــؤثــر ســلــبـا
عـــــــــــــــــــــــــلــى
أنــســجــتــهــا.
ووفـــــــــــقـــــــــــا
للـعـلمـاء فإن
جــــــــــــــــــــــســم
اإلنـــــســـــان ال
يــــســـتــــطـــيع
الــتــعــامل مع
مـــــــثـل هــــــذه

األشـــــعــــة األمـــــر الــــذي يــــؤدي
الرتفاع نـسبة الـكالسـيوم لتـغير
بعـدهـا اخلاليـا شكـلـها وتـموت
ـكن أن تــظـهـر ونــتـيـجــة لـذلـك 
ـا الـبـقع الــصـفـراء في الـعـ 
يـزيــد من حـدة الـبــصـر والـعـمى

ÊU∫ توصل العلماء e « ≠ ÊbM   }
إلـى خـــطــــر جـــديــــد يـــنــــجم عن
االســـتـــخـــدام الـــدائم لـــلـــهـــاتف
احملـمـول اخلـطـر الـذي تـتسـبب
ـــكن أن بـه شـــاشــــة الــــهـــاتـف 

يؤدي إلى اإلصابة بالعمى.
وأجرت مجموعـة من العلماء في
جامعة تـوليدو األمريـكية دراسة
(Science نشرهـا على موقع 
(Alert حول مخاطر االستخدام
ـــســتــمـــر لــلــهـــاتف احملــمــول. ا
فــبــحــسب الــدراســة إن تــأثــيــر
الــضــوء الـــصــادر من الــشــاشــة
بـألـوانه الــزرقـاء والـبـنـفـسـجـيـة
كن أن يؤثر بـشكل سلبي على
.األمـر الـذي يؤدي شـبكـيـة الـع
إلى حـدوث الـتواء في الـشـبـكـية

الـتــدريـجي. وبـحـسـب الـعـلـمـاء
ـكن فـإنه في الــوقت احلـالي ال 
الـــتـــهــرب من الـــتـــعــرض لـــهــذه
األشـعــة بـطـريـقــة مـحـددة سـوى
بالتـقلـيل من استخـدام الهواتف

احملمولة.
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