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{ فــــــــرانــــــــكــــــــفـــــــورت-أ ف ب
اصطدمت طائرة تابعة للخطوط
الــنـامــيـبــيـة بــأخـرى لــلـخــطـوط
الكورية بعد هـبوطهما في مطار
فـرانــكـفــورت مـسـاء امس االول
وفق ما أفاد مسؤولون مشيرين

إلى عدم وقوع أي إصابات.
وتـــضـــررت الـــطـــائـــرتـــان جــراء
احلـادث الـذي أكـدت شـركة ”أير
نــــامــــيــــبــــيــــا ”األحــــد أنه كــــان
”صغيراً .”وقالت متحدثة باسم
مــطـار فــرانـكــفـورت إن احلــادثـة
وقــــــعـت حــــــوالـى الــــــســــــاعــــــة
 18,0017,00ت غــــــالـــــســــــبت.
وقــــالت إن أحــــداً لم يـــتــــعـــرّض
إلصـابات بـيـنـما ال تـزال أسـباب

احلادثة غير واضحة.
وأفـاد بــيــان صـدر عن اخلــطـوط
الــكــوريــة أن ”اجلــنــاح األيــســر

لـطائـرة +أيـر نـامـيبـيـا+ اصـطدم
بــضـلـع الـتــوازن األفـقـي لـرحــلـة
اخلطوط الـكورية +كي إي+905
درج بـينـمـا كانت تـنـتظـر عـلى ا

عقب هبوطها.”
وأضاف أن 241 راكـبًـا و 40من
أفــراد الــطــاقم كــانــوا عــلـى مـ
الــطــائـرة الــكــوريـة عــنــدمـا وقع

احلادث.
من جهتها أفادت شركة ناميبيا
لـلـطــيـران في بـيـان ”نـؤكـد عـدم
تــعــرّض أي ركّــاب أو أشــخـاص

من أفراد الطاقم إلصابات.”
وتسبب احلـادث بتأخيـر الرحلة
الـعـائــدة إلى سـيـول  21سـاعـة
بحـسب شـركة الـطيـران الكـورية
الـتي أشــارت إلى أنه  تــوفـيـر

تأثرين. أماكن إقامة للركاب ا
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ـتـحـدة نـشـر وبـدأت الـواليـات ا
شــــبــــكـــة اجلــــيل اخلــــامس في
ـدن كمـا أعـلـنت كـوريا بـعض ا
اجلــنـوبــيــة في نـيــســان/أبـريل

تغطية شاملة ألراضيها.
وفي أوروبـــا بــاتت ســـويــســرا
وفـنـلـنــدا وإسـتـونـيـا ومـونـاكـو
أول من بدأ بـنـشر شـبكـة اجليل
ـانيا اخلامس في حـ قدمت أ
للـمشغـل الـترددات الـضرورية
لــذلك وســتــحــذو حــذوهــا. أمـا
الـصـ فـبـدأت تـوفـيـر خـدمات
اجلــيل اخلــامس مــنـذ األول من
تــشــريـن الــثــاني/نــوفــمــبــر في
خــمـســ مـديــنـة بــيـنــهـا بــكـ
وشنغـهاي. التـرددات الراديوية
وصـــحــة اإلنــســان كـــثــيــرة هي
مصادر الـترددات الـراديوية من
حــولــنــا: الــهــواتف اخلــلــيــويـة
وحــتـى أجــهـــزة الـــتـــلـــفـــزيــون
والــراديــو وشـبــكــات اإلنــتـرنت
الالســــلــــكي (WI-FI). وأوردت
أن ذلك يـثـيـر مخـاوف .. رغم أن
األبـحـاث لم تـثبـت حتى اآلن أن
الــــــتــــــعــــــرض إلـى احلــــــقــــــول
نـخفـضة الكـهرومـغنـاطيـسيـة ا
الـــقــــوة يـــشــــكل خــــطــــراً عـــلى

الصحة.
مع ذلك تشـير بـعض الدراسات
إلى (إمـكــان زيـادة خــطـر الـورم
ـدى الــطـويل الـدمــاغي عــلى ا
لـــدى مـــســـتـــخـــدمي الـــهـــواتف
اخلليويـة بشكل كـثيف) بحسب
الــوكـالــة الـوطـنــيـة الــفـرنــسـيـة
لألمن الـصحي لـلـغـذاء والبـيـئة
والعـمل. وهذا مـا حمل الـتابـعة
ـيـة عـام ـنــظـمـة الـصـحــة الـعـا
2011 عـلى تـصـنـيف الـتـرددات
الالســلــكــيــة بـأنــهــا (قــد تــكـون
مــســرطـنــة لإلنــسـان) مــوصــيـة
بـــاعــتــمـــاد وســائل اســـتــخــدام

الهـاتف بـعـيـدا من الرأس. وفي
نـشـر عام 2016 قـدرت الـوكـالة
الـــوطــنـــيــة الــفـــرنــســـيــة لألمن
الصحي للغذاء والـبيئة والعمل
أن مـوجـات األجـهـزة اخلـلـيـوية
واألجــهـزة الــلـوحــيـة واأللــعـاب
تصلة قد يكون لها تأثير على ا
الــــوظــــائـف اإلدراكــــيــــة لألوالد
وعــلى ذاكـرتــهم وقــدرتــهم عـلى
الـتــركـيــز والـتـنــسـيق. وأوصت

باحلد من تعريض األوالد لها.
ية إن تقول منظمة الصحة العا
(األثــر الــبـيــولــوجي الــرئــيـسي
لـلـحـقـول الـكـهـرومـغـنـاطـيـسـيـة
الـــــنـــــاجـــــمـــــة عن الـــــتـــــرددات
الالسـلـكـيـة هـو اثـر حـراري) ما
يــــعـــــني ارتــــفــــاع احلــــرارة في
ـعرضة لـهذه احلقول. ناطق ا ا
إلى ذلـك أوضح اخلــــبــــيــــر في
الــوكـالــة الـوطـنــيّـة الــفـرنــسـيـة
لألمن الـصحي لـلـغـذاء والبـيـئة
والــعــمل أولــيــفــيـيـه مـيــركل أن
(بــعض الــدراســات أشــارت إلى
وجـــود مــفــاعـــيل بــيـــولــوجــيــة
تـطاول مـجـاالت مـحددة كـالـنوم
أو الضغط). لكن جتـدر اإلشارة
فـاعـيل البـيـولوجـية ال إلى أن ا
تعـني بالـضرورة آثـارا صحـية
األمــر الــذي يـصــعب عــلى غــيـر
ـتـخـصـصـ تـمـيـيـزه. فـاآلثار ا
الـبيـولـوجـيـة هي إشارة إلى أن
اجلـــسم يـــتــأقـــلم مع تـــغــيــرات
بيئته. ويشـرح الباحث إبراهيم
ـعـهـد الـفـرنـسي سـلـمـاوي من ا
للـبيـئـة الصـناعـية واخملـاطر أن
(اإلجـــهـــاد مـــثال يـــرفع نـــســـبــة
األدريـنـالـ واجلـهـد اجلـسـدي
يــرفع حــرارة اجلــسم وهــذا رد

فعل فيزيولوجي طبيعي).
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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

لـكون قوت نـتفضـ ال  تـظاهـرين ا بـالرغم من انّ ا
يـومهـم أحيـانـاً  ومـسّـهم اجلـوع والـرصـاص والـفـقر
ـرض والـبـطـالـة  ويـقـدمـون الـشـهـيـد تـلـو الـشـهـيد وا
االّ انّـــهم مـــشـــرقــون بـــاألمل حتـت نــيـــران الـــطـــغــاة 

متفائلون  تغار الشمس من وجوههم البهية .
أل الــكــرة االرضــيــة  فــكــيـف لـو  في قــلــوبــهم حب 

وزعوه في بالدهم .
ـزيـد كل يوم ـزيـد ا باتـوا مـثل اقـمـار وجنـوم جتذب ا
سيرة التغيير والتصدي من شباب العراق لالهتداء 

للظلم والفساد .
ــيــزهم انّــهم جــمــيــعـاً ــون  ــســا هــؤالء الــشــبــاب ا
يتمسكون بحـقهم في انهم فعالً أصحاب هذه االرض
 وكل مــا في هــذا الــوطن  فـي حـ يــنــزوي ســواهم
ـال والسـلطة في امـاكن محـصّنة ـلك القوة وا ن 
بـقـرارات خارجـية مـا تلـبث أن تـتغـير ذات يـوم حتـماً
لــتـتـهـاوى الــقـصـور مـثـل عـلب كـارتـونــيـة خـاويـة . أال
يـتـذكرون كـيف سـكن في تـلك القـصـور قبـلـهم مَن هو
اعـتى منـهم قوة وهـيـبة وجـاها ً ثمّ جـرفته الـرياح في
لـيــلـة وضـحــاهـا فــمـا بــال الـذين يــرفـضـهـم الـشـعب
ــسـروقـة ـلــيـارات ا ويالحـقــهم مــطـالــبـاً بــاسـتــرداد ا
ومـحـاكـمـة الـقــاتـلـ الـذين أهـدروا الـدمـاء  لـيس في
انــتـفـاضــة تـشـريـن فـحـسب وإنّــمـا في كل الــسـنـوات

السابقة .
العـراقيـون يـكتـشفـون خـصاالً في نـفوسـهم لم يـتسن
لــهم أو لــدى هـذا اجلــيل اجلــديـد اكــتـشــافـهــا  فـإذا
بــالــعــراقي  شــعـلــة من احملــبــة والــتــضـحــيــة والــقـوة

عرفة واألمل . والشجاعة وا
هـؤالء هم العـراقيـون الـذين ال يعـرف االمريـكان عـنهم
شيـئاً  حـ قال رئيـسهم تـرامب ذات مرة في مقـابلة
تـلفـزيـويـنة   “ال يـوجـد عـراقـيون  هـؤالء مـجـمـوعات

متناحرة”
مَن يـريـد أن تـكون له عالقـات ومـصـالح واستـثـمارات
في الــعــراق مـســتــقــبالً  لــيس أمــامه مـطــلــقــاً سـوى
وال أحـد ـنـتـفض  الـتـعـامل مع قــضـيـة هـذا الـشـعب ا
ســواه  ولــيــدرك قــبل فــوات األوان انّ مــا من عـالقـة
أفـضل من أن تـقـام مع هـؤالء الـسـلـمـيـ حـ تـنـبـثق
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لسـتُ متـأكِّـداً من صـحَّـة هـذه الـرسالـة الـتي كـتـبـهـا ضابط رفـيع في
اجلـيش اإلســرائـيـلي لــكنَّ سـطــورهـا تـكــشفُ بـوضــوح عن الـطـرف
ثيرة الثالث الذي مـازال مُبهـماً لدى الكـثير; أضع أمـامكم الرسالـة ا
تحـدث بلسـان جيش الدفـاع اإلسرائيلي ولكم احلُكم أوَّالً وأخـيرا… ا
(افـيـخـاي ادرعي) يـوجه رسـاله لـســائق الـتك تك في بـغـداد: مـرحـبـاً
سائق التكـتك وأبطال البـوبجي مراحب كـثيرات أنا أفـيخاي ضابط
ـركـبـة النـاريـة شـالوم في اجليـش اإلسرائـيـلي شـالـوم يا صـاحب ا
أكـتب لك من تل أبـيب وأنـا انـظــر من خالل الـتـلـفـاز إلى ثـورتك الـتي
تقـودها في الـعـراق أتأمل في الـتـحدي الـذي تتـحدانـا فـيه منـذ أيام
عزيزي سـائق التـكتك… نـحن متـفقـان بأن احلـراك الذي تـقوده حراك
نطقة وطني وصادق ونبيل ولـكن معذرة أيها الـصغير نحن كـبار ا
ونـحن من يــقـرر شــكل الـنــظـام الـذي أنــتم فـيه لــقـد فــاجـأتـنــا بـهـذه
االنتـفاضـة وأدخلـتـنا في دوَّامـة من أنت? ومن سـمح لك بالـلعب مع
الكبـار? حلظة من فـضلك (راك ريكه ريـفكشـاها) ال أنكـر أنك اتعبـتنا
اضـيات فقـد شوهنـا سمـعتك ولم ينـفع قلنـا أنك مندس في األيام ا
ـريخ ولم ينفع. ولم ينفع نـحن من يقف خلـفك السـعودية امـيركا ا
قطـعـنا اإلنـتـرنيت عـطَّـلـنا احلـيـاة ولم ينـفع. نـشرنـا الـقنـاصـة قتـلـنا
الشبـاب ولم ينـفع حرقـنا الدوائـر وافتـعلنـا اقتـتاالً شيـعيـاً ولم ينفع.
اذا إلى اآلن أنصـارك يحـتشدون? حـسناُ ـعانـد? و ماذا تريـد أيها ا
يـزة في الـعـراق قـائد يـظـهـر فـجأة من سمـعت أنك صـرت أيـقـونـة 
أزقـة الـفقـراء كن عـلـى يقـ قـالب احلـكم الـذي أنـتم فـيه لـن نسـمح
خمللـوق بـتغـيـره. عراق فـاسـد ضعـيف هـذا ما نـريـد قادة أقـطاب
قواعد مذاهب هذا ما صنعناه وتـعبنا عليه ال أجمل من هكذا عراق
نحلُم وال أفضل من هـكذا عراق نُـريد فمن أنت حـتى تريد التـغيير?
هـا? من أنت?.. أنت مـجــرد خـردة وسـكـراب! سـنـســحـقك يـامـسـعف
الضحـايا سنـكنسك يـا ناقل اجلرحى سـنمحـيك يا تكـسي الفقراء
وسـنـقص جـنـاحـك يـاعـنـقـاء الـعـراق. وأمــرك ال أسـهل مـنه سـنـوعـز
لدولـتك بـعد أن تـهـدأ األمور بـإزالـتك سنـقـول لهم إنَّ وجـوده ظـاهرة
غير حضاريـة تلوث البيئـة وتسبب االزدحام? هكـذا بكل سهولة فال
. يُعقل أنْ يـظهر لـنا قائـد جديـد بعد كل هـذا التعب والـسهر والـسن
ولكن نسـيت أنْ أسألك… فـنحن اليـهود نـتعلم من كل شيء? هل أنت
? نحن ال نصـدق! كيف تقف بوجه فعالً مجرد فـقير وبائس ومسـك
الرصـاص بهـكذا شـجاعة كـيف تـناور رجاالت األمـن بهـكذا تكـتيك?
ـسـيل لـلـدموع من دون اخـتـنـاق? هـا كـيف? هـنا في كيـف تتـخـطى ا
فلسط أسطوانة  واحدة كفيلـة بتفريقهم على شكل زرازير?!  لهذا
أخبرني من دربك? من أي كـلية عـسكريـة تخرجت حـتى صرت بهذا
ناورة? فـي أي كلية طب تعـلمت حتى صرت الذكاء من الكـر والفر وا
مسـعفـاً ومنقـذاً للـمصـاب واجلـرحى?! قل? هل تريـد أنْ أصدق أنك
مـجـرد تـكـتك بـائس وفـقـيـر? تـصـطــفـون عـلى شـكل رتل مـسـتـقـيم ثم
تتفرقون بجهـات شتى? يالهذه اخلطـة? أنا ال أصدق وعلى اليهود ال
عـلـيك أنْ تـعـلم أنَّ وجـودك تـنـطـلي هـذه األالعـيب; شـالــوم مـرة ثـانـيـة
صـار مربـكـاً وأنـصـارك الـذين يـلـتفـوا حـولك صـاروا مـشـكـلـة نحن
قاومة وخـطط القادة والثائرين إالّ أنت? قصتك ال نعرف أبجديات ا
زالت غامضة?! فـوجودك مفـاجأة كبرى وقـوتك ال يستـهان بها وأنت
تملك جيشاً شرساً من هذا اجليل.. كلمة أخيرة وصادقة رغم كل ما

ورد أعاله.. أنا معجب بك?!
; لكـنّها قد تكـون الرسالـة من جتلّـيات كاتب لـع
في كل األحـول تــشـيــر إلى اعـتــراف إسـرائـيل
بشجاعـة سائق التكـتك; وتتمنَّى لـو تذبحهُ على

قبَّة الصخرة?
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كـشــفت شـركـة فــيـراري اإليـطــالـيـة
الـــــنـــــقـــــاب عن أحـــــدث طـــــراز من
سيـاراتها والـتي أطلـقت عليه اسم
رومــــا نــــســـبــــة إلى الــــعـــاصــــمـــة

اإليطالية. 
الـــطــراز اجلـــديــد وهـــو اخلــامس
الذي أعلنت عنه الـشركة هذا العام
وهــو رقم قـيــــــاسي أمــيط الـلـثـام
عــنـه في مــركــز فــورو إيــطــالــيــكــو
الـريـاضي الـذي احتـضن فـعـالـيات
دورة األلـــعـــاب األولـــيـــمـــبـــيـــة في

.1960

والسيـارة التي تنـتمي لفـئة غراند
تورر أو ما يعـرف باسم السيارات
ــقــعــدين الــســيــاحــيـة مــجــهــزة 
ومحـرك ثمـاني األسطـوانات بـقوة
620 حـــصـــان وبـــســـعـــة تـــقـــارب
كـنهـا االنطالق األربعـة لتـرات و
من وضع الـثـبـات إلى سـرعـة 100
كـيـلـومـتـر في الـسـاعـة فـي غـضون

3.4 ثانية. 
وقــالـــــــــت فــيـــراري إن تــصــمــيم
رومـــا يــجــســد صـــورة مــعــاصــرة
ـــمــتـــعــة لـــطــريــــــــــقـــة احلــيـــاة ا
واخلـالـيـة من الـهـمـوم الـتي مـيزت

أنـها مـصــــمـمة لـتكـون أكثـر راحة
من الــســـــــيــارات الــريــاضــيـة في
الــرحالت الـطــــــويـلــة وبـعض من
تــــلـك الــــســـيــــارات الــــتـي تــــعـــود
ـاضي لـلـسـتــــــيـنـيـات من الـقـرن ا
من بـ الـطـــــــــرز األكـثـر شـعـبـيـة
ــــــزادات عــــــلى ســـــــــيـــــارات في ا

فيراري.
وقـالت فـيـراري إن طـرز الـسـيارات
كن أن تشكل نحو 40 السياحية 
ــئــة من إجــمــالي مــبــيــعــاتــهـا بــا
بحـلول عام 2022 ارتفـاعاً من 32

ئة حالياً. با

الـــــعــــاصـــــمــــة اإليـــــطــــالـــــيــــة في
اخلـمـسـيـنـيــات والـسـتـيـنـيـات من

اضي. القرن ا
 وســيـــــــصل ســعــر رومــا إلى مــا
يــــزيــــد قــــلــــــــــــــيالً عن 200 ألف
ـا يجـعلـها يـورو في إيطـــــــاليـا 
من بـــ الــســـيــارات األقـل ســعــراً
ـعـروفـة الـتي تـنــتـجـهـا الـشــركـة ا

بصناعة سيارات فاخرة. 
ــتــوقع أن تــبـــدأ عــمــلــيــات ومـن ا
الــتـســلــيم قــبل صــيف عـام 2020

مباشرة.)
ويـعـرف عن السـيـارات الـسيـاحـية

{ بـــيــــروت-(أ ف ب) - بـــاشـــر
عـدد مـن الـدول تــوفـيــر خـدمـات
شبكة اتّـصاالت اجليل اخلامس
ـــــــعـــــــروفــــــة بـ 5 جي  وسط ا
ـيـة عـلـى نـشـرهـا. مـنــافـسـة عــا
ويـــتــــرافق هــــذا الــــتـــطــــور مع
حتـــذيـــرات صـــحــــيّـــة كـــثـــيـــرة
ومــخـاوف نــتــنـاولــهــا في هـذا
وضوع سعيا لـكشف احلقيقة ا
من الــوهم. شـبــكـة  5جي ثـورة
فـي االتــــــــصــــــــاالت تــــــــشـــــــــكل
تــكــنــولـــوجــيــا شــبـــكــة اجلــيل
اخلـامس ثــورة هـائـلــة في عـالم
االتصـاالت. فهـي ستـوفر سـرعة
قارنة فائقة في نقل البيانات با
مع تـكــنـولـوجـيــا اجلـيل الـرابع
احلــالــيــة مــا ســيــتـيـح وصـوالً
أسرع إلى احملتـويات مع إمكان
نقل مـلـيارات الـبيـانات من دون
عـرقـلة. وسـتـسـمح تـكنـولـوجـيا
اجلـــيل اخلـــامس بـــالـــربط بــ
األجـــهـــزة اإللــكـــتــرونـــيـــة عــلى
أنواعـها ما يـساهم في انـتشار
ــسـتـقـبل عـلى نـطـاق تـقـنـيّـات ا
أوسـع كــالـــســـيـــارات الـــذاتـــيــة
شـغَّـلة آلـياً صـانع ا القـيـادة وا
والـعمـلـيـات اجلراحـيـة من بـعد

والروبوتات (الذكية) وغيرها.
وبـهـدف زيـادة حــجم الـبـيـانـات
تداولة تستخدم شبكة اجليل ا
اخلــامس نــطــاق تـرددات أعــلى
ـسـتـخـدمـة في شـبـكـة من تـلك ا
الـهــواتف اخلـلــيـويـة احلــالـيـة
تــنـــطــلق من 3,4 غــيـــغــاهــرتــز
لـــتـــتـــخـــطى 26 غـــيـــغـــاهـــرتــز
مـــســتــقــبال. ولــكـن كــلــمــا عــلت
ـوجات أقصر. الترددات كانت ا
لذلك يتطـلب نشر شـبكة اجليل
اخلامس زيادة عـدد الهـوائيات
مــــا يــــثـــيــــر مــــخــــاوف بــــعض
ـــنــظــمــات غــيــر احلــكــومــيــة. ا
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صمم بـاحثون صيـنيون في معـهد شينـياجن لألتمتة
ـيـة الصـيـنـيـة لـلعـلـوم روبـوت طـائرا الـتـابع لألكـاد
يلـتصق باألسطح ذات الواجهـة الزجاجية لتـنظيفها.
وقــد عــرض الــبــاحــثـون (الــروبــوت الــطــائــر) خالل

فعاليات مؤتمر (آي.إي.إي.آر.إس. جيه).
 لـلـروبـوتـات واألنــظـمـة الـذكـيـة 2019 وهـو مـؤتـمـر
دولي عـقد في (مـاكو). وقـال مـصمم الـروبوت مـينج
شــيـاجن دوجن (يــعـد الــتـحــكم في قـوة الــتالمس بـ
الــروبـــوت واألســـطح من أصـــعب الـــتــحـــديــات ألن
الـروبــوتـات الــطــائـرة تــكـون عــادةً حــسـاســة لـلــقـوة

اخلارجية).
ــكن حتـقـيق ذلك مـن خالل تـصـمـيم مــضـيـفـا أنه (
روبوت طـائر يـتضمن دائـرة حتكم مـغلقـة.. نسـتطيع
ـرونـة بـسـهـولـة من خالل بـعـد ذلك تــغـيـيـر مـعـامل ا
تـغــيـيـر مــعـايـيــر الـتـحــكم. ويـعــني ذلك أن الـروبـوت
سيـتصرف كالزنبـرك ما يجعل عمـلية التالمس أكثر
ـســتــقــبل الــقـريب ــا نــرى في ا أمــانًـا).  وتــابع: ر
االسـتـخــدام الـكـثـيف لـلـروبــوت اجلـديـد في صـيـانـة
الـبـنـيــة الـتـحـتــيـة وبـعض الــتـطـبـيــقـات األخـرى مـثل

عمليات جمع العينات.
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 لفت خبـراء الى  خطورة ضعف
الـــســمع فـي مــنـــتــصف الـــعــمــر
ــدى واكــدوا انـه يــســبـب عــلى ا
الــــطـــويل اإلصــــابـــة بـــاخلـــرف.
ومـــــرض اخلــــرف هـــــو حــــالــــة
شـــديــدة جـــدًا من تـــأثــر الـــعــقل
بتـقدم العـمر وهـو مجـموعة من
األمـراض الــتي تـســبب ضـمـورًا
ـر في الـدمـاغ ويـعـتـبـر الـزهـا
أحــــد أشـــكــــالـــهــــا ويـــؤدي إلى
تــــدهـــور مــــتـــواصـل في قـــدرات
الــتـــفـــكـــيـــر ووظـــائف الـــدمــاغ
رض وفقدان الـذاكرة. ويتـطور ا
تــدريـجــيـاً لــفـقــدان الـقــدرة عـلى
القـيام بـاألعمـال اليـوميـة وعلى
الـــــتـــــواصـل مع احملـــــيـط وقــــد
تتدهور احلالة إلى درجة انعدام
ـنـظـمة األداء الـوظـيـفي. ووفـقـا 
ــيـــة فــإن عــدد الـــصــحـــة الــعـــا
ــصـــابــ بـــاخلــرف في 2015 ا
بـلغ  47.5 مـلــيــون وقـد يــرتـفع
بسرعـة مع زيادة متـوسط العمر
وعـدد كـبـار الـسن.  كـما اكـد ذلك
الـطـبـيب الــنـفـسي ومـديـر مـركـز
ـــر في عـالج وأبـــحـــاث الـــزهـــا
مستـشفى لـودفيج-ماكـسميـليان

اجلــامــعي روبـرت بــريــنــسـكي
ي اجلمعة في مستهل مؤتمر عا
ـــديـــنــــة مـــيـــونخ عـن اخلـــرف 
انـية.  نعـلم حـاليـا أيـضا أن األ
ـساعـدات الـسمـعـية اسـتخـدام ا
يـعتـبـر وسـيلـة مـنـاسبـة وفـعـالة
لــتــحــســ الــقــدرات الــعــقــلــيــة

وخفض مخاطر اخلرف.
وأظـهرت دراسـة حـديـثة نـسـبـيا
من تيوان شملت بـيانات صحية
لـــــنـــــحـــــو 16 ألف شــــــخص أن
األشـخاص ضـعـاف الـسـمع على
وجه اخلصـوص الـذين تـتراوح
أعـمـارهم بـ  45 و  64 عــامـا
لــديـهم خــطـورة أعــلى لإلصــابـة
بــاخلـــرف من أقــرانـــهم الــذين ال
يعانون من مشكالت في السمع.
وجــاء في مــنــشــور لــلــجــمــعــيـة
ــر عن ضـعف ــانـيــة لــلـزهــا األ
الـــــســــمـع واخلــــرف: »فـــــقــــدان
احملـفـزات الـصـوتـيـة قـد يـسـاعد
على ظـهور اخلـرف أو يسرع من

مساره.«
أفـادت دراسة بـريـطـانيـة حـديـثة
ط حــيـــاة صــحي بـــأن اتــبـــاع 
يــركـــز عــلى الــريــاضــة وتــنــاول
أغــذيــة صــحــيــة واالبــتــعــاد عن

الـــتـــدخـــ يـــحـــد مـن اإلصـــابــة
ن لديهم رض اخلرف خـاصة 

استعداد وراثي لإلصابة به. 
الـــدراســـة أجـــراهــــا بـــاحـــثـــون

بجامعة إكستر البريطانية . 
ولـلـوصـول إلى نـتـائج الـدراسة
راجع الــبـاحــثــون بـيــانـات 196
ألــــفـــا و383 شــــخــــصًـــا تــــزيـــد
أعمـارهم عن 60 عامًـا اسـتـنادا
إلى بـيـانــات الـبـنك احلـيـوي في

بريطانيا. 
ــتـــابـــعـــة الـــتي وخـالل فـــتـــرة ا
امتدت 8 سنـوات رصـد الـفريق
 1769حالة إصابـة باخلرف ب

شارك في الدراسة.  ا
من جـهـة اخـرى  يـحـتـفل الـعـالم
سنـويـا يوم 14 تشـرين الـثاني
بـــيــوم مـــرض الـــســكـــري الــذي
يـتوافق مع عـيـد مـيالد فـريدريك
بانـتنـغ الذي شـارك في اكتـشاف
اإلنسولـ مع تشارلـز بست عام
1922. ويـعـرف مـرض الـسـكـري
بأنه حالة صحية مزمنة وتؤدي
ا يقدر بنحو بكرة  إلى الوفاة ا
500  شـــــــخـص كل أســـــــبــــــوع.
ويــــوجـــــد نـــــوعــــان مـن مــــرض
الـــســكــري وهـــمــا الــنــوع األول

والـنــوع الـثــاني وعـادة مــا يـتم
تــــشـــــخــــيص الــــنــــوع األول من
ـرض خالل مــرحـلـة الــطـفـولـة ا
ـناعة الـذاتية حيث وهو حالة ا
ال يــــتـم إنـــــتــــاج األنـــــســـــولــــ
ناعة الهرموني إذ يقوم جهاز ا
هاجمـة خاليا بيتا في اجلسم 
في الــبــنـكــريــاس ويـدمــرهــا مـا
يؤدي إلى تـراجع الكـميـات التي
يــــفـــرزهــــا الــــبــــنــــكـــريــــاس من

اإلنسول بشكل تدريجي.
أمــا الـنــوع الـثـانـي فـهــو األكـثـر
شيوعا ويحدث عـندما ال تتمكن
نـتـجـة لألنـسـول من اخلاليـا ا
إنــتـاج مــا يــكـفي مـن الـهــرمـون
وبـالـتـالي يــنـتج اجلـسم الـقـلـيل
من األنسـول الـذي قد ال يؤدي
دوره في امـتـصــاص اجلـلـوكـوز
مـن خاليـــا اجلـــسم وعـــمـــومـــا
رض مع يتطور هـذا النوع من ا
تـقـدم الـعـمـر ويـرتـبط بـالـبـدانـة
بحسب مـا نشرته روسـيا اليوم.
وال يـــدرك الـــكـــثـــيـــرون أعــراض
اإلصـــابــة بـــالــنـــوع الــثـــاني من
الــســكــري ألنــهــا تــتــطـور بــبطء
شـديـد قبل أن يـتم تـشـخـيـصـها
وتـــزامــنــا مـع االحــتــفـــال بــيــوم

مــرض الـســكــري نـقــدم تـقــريـرا
حـــــول الـــــعـالمـــــات واألعــــراض
الـــرئــيـــســيــة لـــلــحـــالــة من أجل
بـكر سـاعـدة علـى االكتـشـاف ا ا

للمرض وتعزيز العالج وهي:
عتاد: 1- التبول أكثر من ا

تعد احلاجة إلى التبول أكثر من
عتاد إحدى الـعالمات الشائعة ا
ــرض وهـــذا ألنه بــعــد لــهـــذا ا
فترة طـويلة يـصبح البـنكرياس

نتج لإلنـسول مـتعبـا لدرجة ا
أنه لم يـعد بـإمـكانه إنـتـاج كمـية
كــافـــيــة من اإلنــســـولــ ولــذلك
ــسـتـويـات الـعـالـيـة من تـنـتـقل ا
الــســكـر فـي الـدم إلـى الـبــول في
مــحــاولــة إلفــرازهــا من اجلــسم
ولــهـذا الــسـبب يــحـتــاج مـريض
عتاد. السكري للتبول أكثر من ا
2- الـــشــعــور بــالـــعــطش طــوال

الوقت:

كن أن يؤدي ارتفاع مستويات
الــســكـــر في الــدم إلى اجلــفــاف
ــــصــــاب بــــداء وقــــد يــــعــــانـي ا
الــســكــري من (الــعــطــاش) وهي
نع فرط حيث  حالة العطش ا
مــــرض الــــســـكــــري اجلــــسم من
اء ما يخلق مشكلة امتصاص ا
فـي غــايـــة األهـــمــيـــة إذا لم تـــتم

معاجلة احلالة بشكل صحيح.
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