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مرت  من دون أية معان كانت تتوافر عليها قبل سنوات 
انهار  حين  سبتمبر،  من  الحادي عشر  ذكرى   ، بعيدة 
البرجان الشهيران في نيويورك بتفجيرات ال تزال لغزاً 
غير نهائي في معطياته بالرغم من الكتب الكثيرة التي 

صدرت في توثيق ذلك الحدث وتوثيقه.
عن  فضال  الهجمات  تلك  امريكي ضحايا  آالف  ثالثة 
الذي  البنتاغون  الغامضة،  الواضحة  البنتاغون  ضربة 
تبين انه ليس محمياً بشبكة صواريخ مضادة لألهداف 
الهزات  تلك  عنها  تولدت  احداث  وجميعها  الجوية. 
المرعبة التي غيرت بالدم والنار معالم الشرق االوسط 
وعم  وسوريا،  العراق  هما  اساسيان  بلدان  فتحطم   ،
السودان،  وتقسم  واليمن  ليبيا  في  والقتل  االضطراب 
وتونس ومصر  العراق  حكم  الى  االسالميون  ووصل 
قبل ان يتغير وضع مصر وتستعيد تونس توازنها، فيما 

ال يزال العراق مضيعاً الَمْشَيَتين .
وتركيا  ايران  هي  فقط  أقوى  خرجت  دول  ثالث 
االرتدادات  تتفادى  الخليج  دول  وبقيت  واسرائيل، 
المتوقع حدوثها بمزيد من االلتصاق بالواليات المتحدة 
ومن ثّم بالدخول في النادي االسرائيلي من دون رضا 

الفلسطينيين.
في   ، سبتمبر   ١١ بعد  االولى  االمريكية  الحرب  أّما 
افغانستان فلم يكن حصادها بمستوى الخسائر هناك ، 
حركة  مع  يجري  المباشر  التفاوض  فإن  النهاية  وفي 
الدوحة، من  المسلحة والعنيفة وجها لوجه في  طالبان 
دون أن تستطيع واشنطن أن تجتث الحركة التي سقط 
اختلفت  المعادلة  سنة.  عشرين  قبل  كابول  في  حكمها 
للوصول  سنوات  منذ  امريكا  تحاول  إذ  هناك،  جذرياً 
الى جلسة التفاوض مع ذلك العدو العنيد الذي لم يستسلم 

لالمريكان حتى النهاية .
الالحقة  التوظيفية  غاياتها  سبتمبر  هجمات  استنفدت 
عبر الحروب التي حملت شعارات مكافحة االرهاب ، 
ليظهر بعد ١٥ سنة من تفجيرات نيويورك تنظيم يحتل 
في ساعات ثلث مساحة العراق وربع سوريا، ورجعنا 

الى المربع االول. 
وبعد االعالن عن نهاية ذلك التنظيم بتحرير الموصل 
على  الحرب  مواصلة  عن  اليوم  نسمع  بدأنا  والرقة، 
االرهاب، من دون أن يعرف أحد ما هو الجديد اآلتي 

على حين غرة هذه المّرة.

علم التغذية
اعتمدت العديد من الجامعات في العالم  اختصاص جديد في مناهج كلياتها 
أقبل عليه الطالب بدرجات متفاوته لظروف معينة تتعلق ببلدانهم وشعوبهم 

وطبيعتهم الحياتية وهذا االختصاص هو علم التغذية.
كانت الواليات المتحدة األمريكية مركزاً النطالق هذا االختصاص حيث 
بدأ تدريسه للوهلة االولى في جامعاتها داخل الواليات المتحدة االمريكية ، 
ثم اعتمد فيما بعد ضمن مناهج جامعاتها الموجودة في اغلب دول العالم  .

في صحة  تأثيره  ومدى  العلم  هذا  ماهية  عن  سؤال  االذهان  الى  يتبادر 
االنسان وكيف يمكن النظر الى القضية الغذائية في العالم العربي؟

 )Dietetics( باسم  باالنكليزية  المعروف  هواالختصاص  التغذية  علم 
التغذية الصحيحة في اعداد الطعام لالفراد  والذي يعنى بتطبيق مباديء 
والجماعات ،اصحاء  كانوأم مرضى على حد سواء فهو لالصحاء يعتبر 
تدبير وقائي من االصابة بالعديد من األمراض خاصة المزمنة منهاحيث 
كان من الملفت لالنتباه ان عدداً كبيراً منهم هم ممن كانو طوال حياتهم 
يكثرون االطعمة الدسمة التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد الدهنية 
كما ان المصابين بداء المفاصل المعروف اكثرهم كانت انظمتهم الغذائية 
تحوي  كميات مبالغ بها من اللحوم رغم ان بعض االطباء ينكرون وجود 
األطعمة  سائر  بين  ماهناك من عالقات  إلى  الزامي  العالقة كشرط  هذه 
وعدد من األمراض التي يعاني منها االنسان وخاصة العربي ،فالبد ان 
تتم معالجة قضية الغذاء في الوطن العربي انطالقاً من مبدأ حياة الوطن 
في صحة  ابناءه ، اما للمرضى فيطبق علم التغذية على الذين يعالجون 

بالمستشفيات منهم . 
التي  االطعمة  أنواع  بين   التنسيق  ضرورة  على  األطباء  يجمع  كما 
يتناولها االشخاص االصحاء و مستوى اعمارهم ، فيرون ان اللحوم هي 
فعال  بشكل  تسهم  حيث  عشرة  الثامنة  سن  دون  هم  لمن  جداً  ضرورية 
تجاوزوا  لمن  عنها  االستغناء  الممكن  من  حين  في   ، اجسادهم  بناء  في 
هذا العمرفيكون تناولها ليس الزاميا بل اختيارياً ، اما لمن تجاوزوا سن 
األربعين فال ينصح باالفراط في تناول اللحوم و التقليل قدر االمكان من 

تناول الحلويات والدهون .  
ان  نرى  الطعام  تناول  في  العربية  الشعوب  طريقة  إلى  وبالعودة 
المشبعة  والحلويات  الدسمة  باللحوم  غنية  الغير صحية  الغذائية  انظمتهم 
قاتلة متى  إلى سموم  العالية والتي تتحول بدورها   بالدهون والسكريات 
ماتجاوز االنسان سناً معيناً ،باالضافة إلى ذلك فان سلبيات هذه االنظمة 
يخضعوا  ان  يجب  الذين  األطفال  إلى  تتعداها  بل  البالغين  التقتصرعلى 
اعمارهم  بداية  منذ  سليمة  بنيتهم  لتكون  الطفولة   منذ  صحية  النظمة 
شعوبنا  فان  الحظ  ولسوء   ، الحياه  مدى  الصحي  الغذاء  على  ويعتادوا 
الطفل  بتغذية  المبالغة  منها  متعددة  باساليب  االنظمة  هذه  تخرق  العربية 
وتجاوز ارشادات الطبيب بوجوب اعطاء الطفل وجبات محددة من الغذاء 
يبالغن  االمهات  اغلب  نجد  حيث  الصحي  ووضعه  لسنه  مناسبة  تكون 
في تغذية اطفالهن بزيادة انواع من الفيتامينات تبعاً الجتهادات شخصية 
واخصائيي  األطباء  وتعليمات  نصائح  متجاوزين 
تلعب دور فعال  المبالغة  تلك  التغذية ظنا منهم ان 
في النمو السريع للطفل بالمعدل فوق الطبيعي دون 
معرفة ودراية بان هذا االسلوب قد يسهم في فقدانه 

للتوازن الجسدي والعقلي احياناً.

من  اآلالف  دعا   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
عبر  اخلميس  اإلنترنت  مستخدمي 
إلى  االجتماعي  التواصل  شبكات 
الفيلم  إلدراجها  "نتفليكس"  مقاطعة 
إذ  منصتها،  على  "مينيون"  الفرنسي 
اعتبروا أن هذا الفيلم الروائي يضفي 
الطابع اجلنسي على الطفالت اللواتي 

يؤدين أدوار البطولة فيه.
أكثر  اخلميس  "تويتر"  على  وُنِشرت 
وسم  حتت  تغريدة  ألف   200 من 
نتفليكس(،  )إلغاء  #كانسلنتفليكس 
وسوم  صدارة  يحjل  جعله  مما 
لبعض  العالم  مستوى  على  الشبكة 
من  أولى  موجة  وكانت  الوقت. 
الفائت  آب/أغسطس  في  االنتقادات 
إعالن  سحب  إلى  "نتفليكس"  دفعت 
"كيوتيز"  عنوان  يحمل  الذي  للفيلم 

الصاالت  في  عرضه  وبدأ  باإلنكليزية 
آب/أغسطس  منتصف  في  الفرنسية 
الفائت. واعتذرت "نتفليكس" في حينه 
"غير  اإلعالن  هذا  استخدامها  عن 

املناسب"، بحسب وصفها.
جائزة  نال  الذي  "مينيون"  ويتناول 
"سندانس"  مهرجان  في  إخراج  أفضل 
قصة فتاة باريسية في احلادية عشرة 
بني  التوفيق  حتاول  إميي،  ُتدعى 
عائلتها  في  الصارمة  التربية  مبادىء 
السنغالية، ومستلزمات مواكبة هيمنة 
املظاهر وشبكات التواصل االجتماعي 
في  الذين  واألطفال  جيلها  أبناء  على 

عمرها.
تضّمها  رقص  بفرقة  إميي  وتلتحق 
سكان  من  أخريات  فتيات  ثالث  إلى 
شيئًا  توحي  رقصات  ويؤّدين  حّيها، 

من اإلباحية أحيانًا، كتلك التي تؤديها 
البوب  موسيقى  جنمات  من  كثيرات 

احلالية.
واقتصر املدافعون عن الفيلم على قّلة، 
بينهم املمثلة األميركية تيّسا تومسون 
التي وجدته "رائعًا". ورأت في تغريدة 
جديد  لصوت  "يتيح  أنه  "تويتر"  على 
إلى  إشارة  في  نفسه"  عن  يعّبر  أن 
"تنهل  التي  دوكوريه  ميمونة  اخملرجة 

من جتربتها" في هذا الفيلم.
"نتفليكس"  باسم  ناطقة  وعّلقت 
برس  فرانس  لوكالة  تصريح  في 
"ضد  اجتماعي  فيلم  "مينيون"  أن 
األطفال".  على  جنسي  طابع  إضفاء 
الضغوط  "يتناول  الفيلم  أن  وشرحت 
وشبكات  ككّل  اجملتمع  يشّكلها  التي 
الفتيات  على  االجتماعي  التواصل 

"ندعو جميع من  الصغيرات". وختمت 
بالقضايا  معنيني  أنفسهم  يعتبرون 
إلى  الفيلم  هذا  يطرحها  التي 

مشاهدته".
بروس  األميركي  املغني  أعلن  و   
إصدار  اخلميس  سبرينغستني 
أسطوانة جديدة في 23 تشرين األول/
ايام  خمسة  في  املقبل سجلها  أكتوبر 
فرقة  التاريخيني  شركائه  مع  فحسب 

"إي ستريت باند".
التي  املتوقعة  غير  األسطوانة  وهذه   
حتمل عنوان "لتر تو يو" هي العشرون 
مسيرة  خالل  استديو  في  املسجلة 
املغني واملؤلف املستمرة منذ 50 عامًا.
أغنيات  تسع  األسطوانة  وتتضمن   
جديدة وإعادة لثالث سجلت قبل صدور 
لسبرينغستني  األولى  األسطوانة 

امللّقب "بوس" في العام 1973.
موقعه  على  سبرينغستني  وأوضح   
اإللكتروني الرسمي أنه يحب "اجلانب 
العاطفي" في أسطوانته اجلديدة التي 
سجلت في ظروف حفلة موسيقية مع 

"إي ستريت باند".
إلى األسطوانة أي صوت  ُيَضف   ولم 
أو مؤثر صوتي بعد التسجيل توخيًا 

للحفاظ على الطابع اخلام.
هذه  "أجنزنا  سبرينغستني  وقال   
فحسب  أيام  خمسة  خالل  األسطوانة 
جلسات  أفضل  من  واحدة  وكانت 

التسجيل التي عرفتها".
موقعه  على  سبرينغستني  ونشر   
اخلميس مقطع فيديو لعملية تسجيل 
ميلكه  الذي  االستديو  في  األسطوانة 

في نيوجيرسي.

سويسرا(j-أ ف ب( - كشف صانع الشوكوال السويسري "لينت 
أند شبرونغلي" عن نافورة من الشوكوال يبلغ ارتفاعها تسعة أمتار 
في مركزه اجلديد بالقرب من زيوريخ، في خطوة من شأنها تلميع 
االقتصادية  التحديات  جبه  على  ومساعدتها  اجملموعة  صورة 
الضخمة،  النافورة  هذه  وتترّبع  كوفيد19-.  جائحة  عن  الناجمة 
اجملّمع  وسط  الشوكوال،  منها  يتدّفق  خفق  أداة  عن  كناية  وهي 
ألف   350 نحو  يزوره  أن  السويسرية  الشركة  تأمل  الذي  اجلديد 
للماركة بطل كرة املضرب  الوجه اإلعالني  السنة. وشّغل  زائر في 
تانر  إرنست  اجملموعة  رئيس  جانب  إلى  النافورة  فيدرير  روجيه 
ومصنع  املتحف  يشّكل  الذي  اجلديد  املقّر  هذا  في  املالية  ووزير 
فرانس  لوكالة  تصريحات  في  تانر  وقال  أقسامه.  أبرز  الشوكوال 

من  ينساه  "لن  َمعَلم  النافورة  إن  التدشني  هامش حفل  على  برس 
من  فريد  تصميم  "ابتكار  هو  الهدف  أن  على  مشّددا  املركز"،  يزور 
هذه  الشوكوال  دار  شأن  ومن  كافة.  املاركة  جوانب  ميّثل  نوعه" 
الواقعة في كيلشبرغ، على ضفاف بحيرة زيوريخ، والتي اسُتثمر 
فيها قرابة 100 ألف فرنك سويسري، أن تشّكل قطبًا جلذب السياح 
في سويسرا الذين سيتسّنى لهم أن يعّدوا فيها ألواحهم اخلاصة 
من الشوكوال.  وتبلغ حصة "لينت" j 5j3 من سوق الشوكوال، 
بحسب تقديرات شركة األبحاث "يورومونيتور إنترناشونال" للعام 
الشوكوال،  صناعة  في  عامليا  السادسة  املرتبة  حتّتل  وهي   .2020
"فيريرو"  واإليطالي  و"موندليز"  إنك"  "مارس  األميركيني  من  بعيدا 

والسويسري "نستله".

نتفليكس..فيلم فرنسي واتهامات جنسية
أسطوانة جديدة لبروس سبرينغستني تصدر في 23 تشرين األول

)مطاردة ساحرات( في الهند بعد
انتحار ممثل بوليوودي

الهند  انشغال  رغم   - ب(  ف  بومباي-)أ 
مبكافحة تفشي فيروس كورونا املستجد، 
التي  احلرب  وبطبول  اقتصادها،  وبأزمة 
انصّب  الصني،  مع  حدودها  على  تقرع 
منذ  الهندية  التلفزيون  محطات  اهتمام 
ممثلة  إلى  املنسوب  الدور  على  أشهر 
وجوه  أحد  انتحار  في  شابة  بوليوودية 

الفن السابع الهندي.
حملة  الهندية  اإلعالم  وسائل  وشّنت 
واتهمتها  شاكرابورتي  ريا  املمثلة  على 
وإلى  القّنب  حشيشة  إلى  جلأت  بأنها 
السابق  حبيبها  لدفع  األسود  السحر 
 34( راجبوت  سينغ  شوشانت  املمثل 
البعض في  رأى  االنتحار. وإذ  إلى  عامًا( 
"مطاردة  نوعًا من  اإلعالمية  الزوبعة  هذه 
يراع  لم  النساء،  كره  نابعة من  ساحرات" 
القائمون بها أية أخالقيات، إذ جلأوا مثاًل 
إنه  قالوا  التي  للطريقة  حّية  محاكاة  إلى 
ُقِتَل بها، أو إلى نشر صور له على الشاشة 
مبتسمًا، سعيًا إلى إثبات كونه ال يعاني 

االكتئاب.
إذ  الفرضية،  هذه  راجبوت  عائلة  وأيدت 
أفادت  تقارير  صحة  في  بدورها  شككت 
واتهمت  االكتئاب،  يعاني  كان  املمثل  أن 
ودأبت  أمواله  سرقت  بأنها  شاكرابورتي 
املمثلة  تنفيه  ما  وهو  مضايقته،  على 

الشابة بشدة.
وقد أوقفت شاكرابورتي الثالثاء لالشتباه 
الذي  السابق  حلبيبها  مخدرات  بشرائها 
حتقق الشرطة اجلنائية في انتحاره منذ 

آب/أغسطس الفائت.

 محاكمة إعالمية 
سيشو  جيتا  اإلعالم  في  اخلبيرة  وقالت 
األخبار  أن  فيها  نعتقد  مرة  كل  "في 
أدنى  إلى  تنحدر  أن  ال ميكن  التلفزيونية 
من هذا الدرك، جتد احملطات التلفزيونية 
طريقة لتفعل". وأضافت "من السهل عليها 
العدالة مدعية  أن تطرح نفسها بدياًل من 
متارس  ال  احلكومية  اجلهات  بعض  أن 
عملها، ولكن بكل بساطة هذا غير صحيح، 

فتحقيقاتها ال تتعلق باألمور اجلدية".
ودرجت احملطات التلفزيونية الهندية على 
الشعبية،  الصحف  طريقة  على  التصرف 
كان  إذا  وخصوصًا  وازع،  وال  رادع  بال 
األمر يتعلق بجرائم في أوساط املشاهير.

النجمة  وفاة  بعد   ،2018 العام  ففي 
أحد  في  غرقًا  سريديفي  الهوليوودية 
فنادق دبي، أعاد صحافي متثيل اجلرمية 
يطارد  ما  وغالبًا  داخل...مغطس.  من 

إلى  سعيًا  الضحية  أقرباء  الصحافيون 
حتديد املذنبني حتى قبل أن تنظر احملاكم 

في امللف.
سينغ  شوشانت  انتحار  تغطية  تشّذ  ولم 
هذه  ولكنها  القاعدة،  هذه  عن  راجبوت 
املرة تأتي في مرحلة يسود فيها قلق في 

الهند على مستقبلها.
ففيما كانت محطات التلفزة تشيد بتوقيف 
إلى  تتقدم  الهند  كانت  شاكرابورتي،  ريا 
املركز الثاني بني دول العالم في ما يتعلق 
بعدد اإلصابات بفيروس كورونا املستجد.
الرئيسيتان  احملطتان  وفرت  وقد 
لرئيس  هدنة  ناو"  و"تاميز  "ريبابليك" 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي، من خالل 

تركيزهما على قضية راجبوت.

 شيطنة املمثلة
أن  وخصوصًا  صدمة  املمثل  مقتل  وأثار 
بالوصمة،  طويلة  لفترة  اقترن  االكتئاب 

وكان ُيعتبر مرض الفاشلني.
لوسائل  راجبوت  عائلة  أكدت  وعندما 
تالعبت  بل  مكتئبًا  يكن  لم  أنه  اإلعالم 
ذلك،  تصديق  إلى  كثر  سارع  املمثلة،  به 
وبعض  التلفزة،  محطات  مقدمهم  وفي 

السياسيني.
بهاراتيا  حزب  أطلق  اإلطار،  هذا  وفي 
الهندي(  الشعب  )حزب  جاناتا 
بعنوان  حملة  مودي،  ناريندرا  برئاسة 
بيهار  والية  في  #جاستسفورسوشانت 
جترى  حيث  املمثل،  مسقط  )شرق(، 

انتخابات الشهر املقبل.
ولكن ليس اجلميع موافقُا. فبعض مشاهير 
بالعدالة  جهتهم  من  يطالبون  بوليوود 
على  #جاستسفورريا  وسم  وأطلقوا  لريا 
ودانت  إنستغرام.  موقع  في  حساباتهم 
املمثلة فيديا باالن "سيرك وسائل اإلعالم".
وهي  الشابة  املمثلة  صور  وأثارت 
املصورين  من  والدفع  لإلهانات  تتعرض 
قواعد  احترام  دون  من  الصحافيني، 

التباعد اجلسدي، سخطًا كبيرًا.
فانديتا  النسوية  الناشطة  والحظت 
موراركا أن األمر هو مبثابة "شيطنة هذه 
الشابة"، واصفة ذلك بأنه "ظالم جدًا ويعّبر 

عن كره شديد للنساء".
وال يبدو أن هذه اإلثارة اإلعالمية ستهدأ، 
إذ أن الهند تفتقر إلى التشريعات املناسبة 
هذا  في  سيشو  وقالت  اجملال.  هذا  في 
ما  احملطات  تفعل  فشيئًا،  "شيئًا  اإلطار 
ثقة  يقّوض  أن  ذلك  شأن  ومن  تريده"، 

الهنود بوسائل اإلعالم، على ما حتّذر.

نحن نعيش في زمن تفشى به فايروس خطير جعل من دول 
عظمى مكتظة بلسكان والعمران اشبه مبدن اشباح  كثرت 
به االقاويل واحلكايات , لكن الوباء موجود شئنا أم ابينا 
البشرية  تأخذ  مالم  للبشر  املهدد  احملتوم  املوت  واصبح 
عز  للبارئ  بالتوجه  مسبوقا    وااللتزام  واحلضر  احليطة 
وجل والتراحم بيننا في هذه االيام العصيبة  قال سبحانه 
من  نحن  رمبا  مسغبة(.  ذي  يوم  في  اطعام  )أو  وتعالى 
فئة  هناك  لكن   , والهناء  بالرزق  عليهم  الله  انعم  الذين 
الوباء  زمن  في  ونحن  اليومي  قوتها  على  تعيش  متضررة 
مقته  عنا  الله  رفع  كلما  بهؤالء  وشعرنا  تراحمنا  فكلما 
عامال  الوراثية  االمراض  تكون   . اجلاة  سبيل  الى  وهدانا 
مسببا في تدهور حياة املرء واجباره على العيش الصعب 
وحتمله ماال يحتمل وذلك بانتقال  عدد من األمراض وراثيًا 
وعبر اجلينات من اآلباء إلى األبناء،كما  أن التاريخ العائلي 
لإلصابة باألمراض الوراثّية تسهم بشكل كبير في تسهيل 
فهناك   ، الوراثّية،  باألمراض  اإلصابة  تشخيص  عملّية 
ما  منها  وراثّيًا،  تنتقل  التي  الشائعة  األمراض  من  جملة  
ويهّدد حياة  هو خطير  ما  ومنه  ويسهل عالجه،  بسيط  هو 
بينها  فيما  تختلف  الوراثية  األمراض  ان  املريض,حيث 

بالطريقة والشكل الذي تنتقل فيها هذه االضطرابات اجلينّية 
من الوالدين إلى األبناء، من هذه االمراض .

مرض هنتنغون :
 وهو أحد األمراض الوراثّية التي ينجم عنها إتالف تدريجي 
القدرات  على  ذلك  ينعكس  الدماغ،  في  العصبّية  للخاليا 
كما  لديه،  والتفكير  في احلركة،  ويؤّثر  للشخص،  الوظيفّية 
النفسّية  االضرابات  من  عدد  عنه  ينجم  أن  املمكن  ومن 

والعقلّية. 
التليف الكيسي : 

أحد األمراض الوراثّية التي ينجم عنها حدوث اضطرابات 
ومشاكل هضمّية، واإلصابة بأمراض العدوى الرئوية، نتيجة 

جتّمع اخملاط الّلزج في الرئتني واجلهاز الهضمي
 فقر الدم املنجلي :

من االضطرابات التي تؤثر في الهيموجلوبني؛ وهو املسؤول 
املرضى  أّن  جند  وبذلك  اجلسم،  في  األكسجني  نقل  عن 
من  طبيعي  غير  نوعًا  يحملون  االضطراب  بهذا  املصابني 
الهيموغلوبني، يعمل على تشويه خاليا الدم احلمراء فتظهر 
املرض  هذا  أعراض  ان   كما  منجلي،  أو  هاللي  بشكل 
في  املبّكرة  الطفوله  مراحل  منذ  بالظهور  تبدأ  وعالماته 

العادة .
الهيموفيليا أو النزاف : 

غير  نزيف  ذلك حدوث  عن  فينجم  التخثر،  على  الدم  قدرة 

طبيعي، وهو مرض وراثي يتسّبب بفقدان البصر، وذلك عن 
تفاصيل  رؤية  عن  املسؤول  النظر  مركز  في  تأثيره  طريق 
الوراثي  االضطراب  هذا  أعراض  تبدأ  ما  وغالبًا  األشياء، 

بالظهور في مرحلة املراهقة، 
مرض باركنسون :

قد حتدث نتيجة وجود عامل وراثي مؤثر، إْذ ُوجد أّن ما يقارب 
تاريخ  لديها  املرض  بهذا  اإلصابة  حاالت  من  فقط   15,
عائلي مرضي لإلصابة به، ورمبا أّن اجتماع العوامل اجلينّية 
تعريف  وميكن  به،  اإلصابة  وراء  السبب  يكونان  قد  والبيئّية 
تؤّدي  التي  العصبية  االضطراب  أحد  أّنه  على  الباركينسون 

إلى حدوث االرتعاش، وبطء احلركة، واضطرابات التوازن، 

أملرض العائلي )أملرض الوراثي(

واشنطن- باريس -)أ ف ب( -
األطباء  أن  بريطانية  دراسة  كشفت 
هم،  املرّكزة  العناية  في  العاملني 
احلاالت  مع  تعاملهم  من  بالرغم 
األكثر خطورة، أقّل عرضة لإلصابة 
في  زمالئهم  من  كورونا  بفيروس 
عّمال  من  أو حّتى  األخرى،  األقسام 

صيانة املستشفيات.
إلى  منه  جزء  في  األمر  يعزى  وقد 
بدرجة  وقائية  جتهيزات  تزويدهم 
ما  وفق  الكمامات،  مثل  كبيرة، 
الدراسة  هذه  على  القّيمون  أوضح 
مجّلة  في  تفاصيلها  نشرت  التي 

"ثوراكس" الطبية.
وقال أستاذ علم األوبئة في جامعة 
برمنغهام أليكس ريشتر الذي أشرف 
أن  نحسب  "كنا  األبحاث  هذه  على 
املرّكزة  العناية  أقسام  في  العاملني 
لكنهم  أعلى...  خطرا  يواجهون 
إلى  نسبة  جّيدة  بحماية  يحظون 

أكثر  الدراسة  شملت  اآلخرين".وقد 
من 500 فرد من الطواقم الطبية في 
كّلهم  كانوا  برمنغهام  مستشفيات 
يزاولون مهامهم في أواخر نيسان/
أبريل، وقت اشتداد وطأة الوباء في 
العام.  العزل  ُفرض  حيث  بريطانيا 
وفي تلك الفترة، كانت املستشفيات 
مرضى  خمسة  يعادل  ما  تعالج 
الساعة  في  بكوفيد19-  مصابني 
الواحدة. وأجري للمشاركني في هذه 
)لألجسام  مصلي  فحص  األبحاث 
املضادة( ملعرفة إن كانوا قد أصيبوا 
 j  24 أن  وتبّين  سابقا.  بالعدوى 
من املشاركني لديهم أجسام مضادة 
بفيروس  سابقة  إصابة  على  تدّل 
كورونا، في مقابل j 6 من إجمالي 

سكان هذه املنطقة.
تختلف  كانت  النسبة  هذه  لكن 
فهي  الطبية،  الطواقم  باختالف 
العناية  أطباء  عند  األدنى  كانت 

 j 30 في مقابل ،)j 15( املرّكزة
العام  الطّب  خدمات  في  للعاملني 

وj 34j5 لعّمال الصيانة.
التجهيزات،  مسألة  إلى  وباإلضافة 
اختصاصيي  أن  ذلك  مرّد  يكون  قد 
العناية املرّكزة عهدوا تطبيق تدابير 
بحسب  بدّقة،  العدوى  من  الوقاية 
جامعة  في  التخدير  علم  أستاذ 

بريستول تيم كوك. 
النسبة  هذه  تدّني  أيضا  فّسر  وهو 
العدوى  نقل  احتمال  إن  بالقول 
املرضى  عند  انخفاضا  أكثر  هو 
ثّم  ومن  خطرة  مبراحل  املصابني 
متقّدمة من املرض مما هو عند من 

أصيبوا حديثا بالفيروس.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

أطباء العناية املركزة أقلّ  عرضة من زمالئهم لإلصابة بكوفيد-19
املطاعم بيئة لنقل الفيروس والبدانة عامل خطر 
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