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خمتلفان لكن متساويان ج4
الدماغ بني الرجل واملرأة

يف  املرأة  دماغ  عن  مطلقاً  خيتلف  ال  الرجل  دماغ  أن  رغم 
اختالفاٍت  الوظيفية  مظاهره  يكتنف يف  فإنه  اخلارجي  املظهر 
اليت  باملهمة  منهما  كل  تفرد  إىل  تعزى  اجلنسني  بني  كبريًة 
أوكلتها الطبيعة إليه، وهذه االختالفات هي املسؤولة عن تباين 

الوظائف الفيزيولوجية والسلوك بني الرجل واملرأة.
فالرجال، الذين كانوا فيما مضى مسؤولني عن الصيد وتأمني 
كذلك  يزالون  وال   – املنزل  عن  والدفاع  للعائلة  الطعام 
اكتساب  إىل  حباجة  كانوا   - الوسائل  اختلفت  وإن  اليوم  حتى 
عن  بعيدة  واسعة  مساحات  يف  اجلغرايف  التوجه  على  القدرة 
املنزل وإىل تطوير تكتيكات ناجحة لقتل الفرائس، يف حني مل 
يكونوا مضطرين ألن يكونوا متحدثني بارعني وال إىل االهتمام 
باالحتياجات العاطفية لدى اآلخرين، لذلك مل ختصص أدمغتهم 
جماالت كبرية للتعامل مع الغري؛ باملقابل، احتاجت النساء إىل 
قدرة بصرية حميطية أكرب ملراقبة حميط منازهلن وكن مضطرات 
أدمغتهن  لذلك متيزت  واحد  وقت  أنشطة يف  تنفيذ عدة  إىل 

بتطوير قدرات تواصلية أكرب.
يفضل  ملاذا  الرجل  لدى  العائلة  عن  الدفاع  غريزة  تفسر 
معظم الرجال اجللوس يف املطعم وظهورهم إىل احلائط، وملاذا 
ينامون على جهة السرير األقرب إىل باب غرفة النوم، ففي 
يكون  عندما  األمان  من  أكرب  بقدٍر  الرجل  يشعر  احلالتني  كال 
مدخل املكان الذي يتواجد فيه )املطعم وغرفة النوم يف املثالني 

السابقني( أمام ناظريه.
ميتلك معظم الرجال جمااًل واسعاً يف أدمغتهم خيتص بالقدرة 
لديهم  التوجه  سهولة  يفسر  مما  باالجتاهات  الشعور  على 
واجنذابهم لألنشطة اليت تتيح هلم توظيف مواهبهم يف التجوال 
النساء فيتميزن بامتالك مراكز لغوية متعددة يف  أما  والتوجه؛ 
ممتازة  اللغوية  مهاراتهن  تكون  لذلك  الدماغ  من  عدة  مواقع 

عادة وكثرياً ما جتذبهن األنشطة اليت تتعلق باللغة.
الكرة  نصفي  بني  االتصاالت  بزيادة  األنثوي  الدماغ  يتميز 
املخية األمين واأليسر بنسبة 30 باملائة عما هي عليه يف دماغ 
الذكر، كما يكون اجلسم الثفين – وهو حبل من األلياف العصبية 
يصل بني نصفي الدماغ – أثخن لدى املرأة، إضافة لذلك حيث 
يف  العصبية  اخلاليا  »اإليسرتوجني«  األنثوي  اجلنسي  اهلرمون 
دماغ املرأة على إنتاج املزيد من الوصالت بني نصفي الدماغ؛ 
تفسر هذه القدرة العالية على التواصل »املخي« لدى املرأة 
قدرتها الكبرية على تنفيذ عدة أعمال خمتلفة يف وقت واحد، يف 
حني صمم الدماغ الذكري للرتكيز على مهمة وحيدة ولذلك ال 

يستطيع الرجل إجناز عدة أمور يف وقت واحد بل ينجز مهامه 
واحدة تلو األخرى.

يكون  املرأة  لدى  الغزيرة  الدماغية  الوصالت  هذا  وبسبب 
دماغها ناشطاً بنصفيه كليهما على الدوام وهذا ما يفسر ملاذا 
يصعب على الكثري من النساء التفريق بني اليد اليسرى واليد 

اليمنى دون وجود عالمة مساعدة كبقعة النمش أو اخلامت مثاًل.
للجنني  اجلنسية  اهلوية  أن  اجلنينية  الدراسات  أحدث  تثبت 
تتكون بعد ستة إىل مثانية أسابيع من اإلخصاب وذلك حبسب 
ذكر  صيغة  صيغة  هذه  كانت  فإذا  للجنني،  الوراثية  الصيغة 
)XY( فإن املضغة تطور خاليا خاصة تفرز كميات كبرية من 
اهلرمونات اجلنسية الذكرية – خاصة التستوسرتون – عرب اجلسم 
مبا حيرض تكون األعضاء التناسلية الذكرية وبرجمة الدماغ على 
للجنني  الوراثية  الصيغة  كانت  إذا  أما  ذكرية؛  سلوكية  أمناط 
بكميات  الذكرية  اهلرمونات  إفراز  يتم   )XX( أنثى  صيغة 
متايز  يتواصل  أن  النتيجة  وتكون  أبداً  تفرز  أوال  جداً  قليلة 
وحيافظ  أنثوية  تناسلية  أعضاء  اجلسم  فيكون  أنثى  إىل  اجلنني 
منوذج الدماغ على خصائصه األنثوية. ختربنا هذه املعطيات أن 
البشري هو منوذج  الدماغ )واجلسم(  بناء  النموذج األساسي يف 
أنثوية يف األساس،  أجنة  البشرية هي  أن األجنة  أي  أنثوي، 
خالل  من  وحيدث  وراثياً  حيدد  طارئ  أمٌر  فهي  الذكورة  أما 
إدخال تغريات معينة على اجلنني األنثوي حتوله إىل ذكر بفضل 

اهلرمونات اجلنسية الذكرية.
وحبسب درجة جناح عملية التحول الذكري تلك تتباين درجة 
ذكورة أو أنوثة الدماغ )وكذلك اجلسد( بني شخص وآخر، فإذا 
كانت اهلرمونات الذكرية اليت تلقتها املضغة كافية صار الدماغ 
دماغاً ذكرياً كاماًل، وكلما نقصت كمية هذه اهلرمونات )ألسباب 
طبية خمتلفة ال جمال لذكرها اآلن( نقصت درجة ذكورة الدماغ 
ومال حنو األنثوية أكثر؛ باملقابل ميكن للجنني احملدد وراثياً على 
أنه أنثى أن يتلقى أحياناً جرعة أكرب من اهلرمونات الذكرية 
نتيجة خطأ ما ويصبح دماغه أكثر ذكورة بدرجة أو بأخرى. تقدر 
الدراسات أن 15 – 20 % من الرجال لديهم دماغ أنثوي، وحنو 

10 % من النساء لديهم دماغ ذكري.
جتدون يف ثنايا هذا العدد اختباراً بسيطاً ولكنه مدهش يبني 
الذكري  أو  األنثوي  التفكري  على  دماغكم  برجمة  درجة  لكم 
حبسب تركيز اهلرمونات اجلنسية الذكرية يف ما بني األسبوعني 
السادس والثامن من حياتكم اجلنينية، وال شك أنه سيفسر لكم 

قيمكم وأمناطكم السلوكية ومواقفكم وطريقة حياتكم. 
د. أيهم أمحد

hakeem@med-syria.com
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احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبلجريدة أخبار الطب 

العني عضو نبيل وجيب احملافظة عليه وعدم إهمال أية إصابة مهما كانت 
بسيطة ، فالعالج السليم املتكامل يكون بعد التشخيص السليم ، وقد يكون 

اجلنجل من أكثر اإلصابات شيوعاً فما هــو وماسببه وكيف علينا عالجه ؟؟

اجلنجل عبارة عن نتوء أو حبة صغرية حممرة ومؤملة ، تتوضع على جفن 
العني أو بداخله، ينتج عن إصابة مخجية حادة يف الغدد الدهنية جبفن العني 
شعريات  يف جريب  إصابة مخجية  عن  ينتج  قد  أو  بانسدادها  يتسبب  مما 
األهداب ، إن 90 – 95 % من احلاالت تسببها جراثيم املكورات العنقودية 

.Staphylococcus aureus الذهبية

يف البداية يشعر املريض بوجود أمل  وامحرار وحس وخز: أي« شعور بوجود 
حبيبات رملية داخل العني » ،  ثم  يظهر تورم وعدم راحة خالل فتح وإغالق 

العينني ، ثم يظهر اجلنجل واضحاً.

العالج:
1- النظافة الشخصية وختصيص مناشف خاصة.

2- مسح العني بكمادات من الشاي املغلي بدون سكر أو من املاء الدافئ 
3- 4 مرة باليوم ويفضل أن نبدأ بذلك مباشرة عندما نشك باحتمالية إصابة 

العني.
3- إعطاء صاد حيوي بشكل مرهم  مثل اجلنتاميسني ، حيث يدهن منه  
2 – 3 مرة باليوم ، قد حيتاج الطبيب لوصف مرهم حيتوي على صاد حيوي 
وعلى  كمية قليلة من الكورتيزون خاصة يف حال كانت احلكة والتورم غري 

حمتملني.
يف احلاالت الشديدة واملزمنة أو غري املعاجلة قد حنتاج إلزالة اجلنجل   -4
»  ويالحظ  ذلك بشكل خاص عند  بعمل جراحي » سهل وسريع وبسيط 

األطفال.

مالحظة: 
مطلوبة  الشخصية  النظافة  لذلك  ألخرى  من عني  العدوى  إىل  انتبه   -1

وبشدة.
لألشخاص الذين يعانون من تكرار إصابتهم باجلنجل عليهم بني الفرتة   -2
واألخرى مسح العينني بالشاي املغلي بدون سكر أو بكمادات من املاء الساخن 

وبذلك نقلل من فررص اإلصابة من خالل تطهري العني بشكل متواصل.

حفظ اهلل لكم عيونكم من كّل سوء...

ـعد  د. زهـور مـحـسـن الـسَّ

جنجل العيـن
Eye Stye

كلمة التحرير:
يف هذا العدد اختبار لعمل الدماغ، هل هو 
مذكر أم مؤنث. حيث يرتافق اجراء االختبار  

مع كلمة حكيم.
العدد جمموعة كبرية من األخبار  يف هذا 
املتنوعة. منها أخبار ودراسات عن  الطبية 
اإلجهاض، وحنن نعود ونّذكر أننا ال نتوقف 

عند الناحية الدينية للمواضيع ألننا جريدة 
طبية، وكل ما نفعله هو نقل األخبار بدون 

مبالغة أو تغيري.
سنحاول يف العدد القادم أن ننشر ملخصاً 
عن دراسة سورية عن األمراض القلبية. كما 
كما  الطبية  األخبار  آخر  ملالحقة  سنسعى 

عودناكم.

العدد  هذا  مبواضيع  تستمتعوا  أن  نتمنى 
وأن تزورا موقعنا وتشاركوا بآرائكم.

واقرتاحاتكم  استفساراتكم  نتلقى  كالعادة 
.info@med-syria.com على بريدنا

د.رسالن ابراهيم العلي
مدير التحرير
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كيف هي برجمة دماغك؟
يتيح لك االختبار التالي التأّكد من شّدة التوّجه 
وجود  ال  دماغك،  لنموذج  األنثوي  أو  الذكري 
جمرد  والنتيجة  خاطئة،  أو  صحيحة  إلجاباٍت 
الذكرية.  اجلنسية  اهلرمونات  تركيز  إىل  إشارة 
هذا ينعكس يف قيمك وأمناطك السلوكية ومواقفك 

وقراراتك وطريقة حياتك. 
عليك. تنطبق  اليت  اإلجابة  إشارة×على  ضع 
ولكن سؤال ال ينطبق عليك أو باألحرى مل تستطع 

اإلجابة عنه أعِط 5 نقاط.
خريطة  قراءة  إىل  اضطررت  إذا  تفعل  ماذا   -1

شوارع؟
ما أجد صعوبة يف قراءة اخلرائط، لذلك أستعني  أ- غالباً 

بأحدهم. 
ب- أدير اخلريطة حبيث يقع اجتاه السفر أمامي.
ج- ال أجد أي صعوبة يف إجياد الطريق الصحيحة.

2- أنت يف صدد جتريب وصفة جديدة معّقدة. وصوت 
املذياع على أشده، فإذا جبرس اهلاتف يرن أيضاً. ماهو 

رّد فعلك؟
أ- أدع املذياع على حاله وأتابع الطهي، فيما أنا أجري 

املكاملة اهلاتفية.
أتابع  أنا  فيما  وأرد على اهلاتف،  املذياع  ب- أطفئ 

الطهي.
ج- أتوجه إىل اهلاتف وأقول للمّتصل إنين سأعود على 

االتصال به حاملا أنتهي من الطهي.
اجلديد.  منزلك  يف  زيارتك  يريدون  األصدقاء   -3
يطلبون إليك توصيفاً جغرافياً لطريق. كيف تشرح هلم 

ذلك؟
وأسهم  تدليل  إشارات  عليها  امّحل  أرسم خريطة  أ- 
ومعامل واضحة وأرسلها إىل أصدقائي أو أكلف أحداً آخر 

بأن يشرح هلم كيف جيدون الطريق على منزلي. 
ب- أسأهلم عما يعرفونه يف املنطقة من معامل، ثم أحاول 

أن أوصف هلم الطريق بناًء على نقاط التوجه هذه.
ج- أشرح هلم شفهياً طريقة الوصول إىل منزلي: »تأخذ 
نزواًل،  تّتجه  ع  املفرتق  وعند  باإلجتاه س،  األوتوسرتاد 
وعند التقاطع التالي تّتجه إىل األمين، وحينما تصل إىل 

املفرتق ص تتجه إىل اليسار...«
4- كيف تشرح ألحدهم فكرًة أو مشروعاً؟

أ- أستعني بقلم رصاص وورقة وأبذل قصارى جهدي. 
ب- أشرح له لفظياً وأشدد على شروحاتي بيدي وقدمي.

ج- أشرح له لفظياً مبا أمكن من اإلجياز والوضوح.
بعد  املنزل  إىل  لدى عودتك  تفعل  أن  ماذا تفضل   -5

مشاهدتك فيلماً سينمائياً مجياًل؟
أ- أستحضر بعض املشاهد يف ذهين مرة أخرى.
ب- أحتدث عن مشاهد الفيلم وعما قيل فيها.

ج- أنقل ما قيل يف الفيلم بشكل رئيس.
6- أين تفضل اجللوس يف صالة السينما؟ 

أ- يف اجلهة اليمنى.
ب- ال أهتم لذلك.

ج- يف اجلهة اليسرى.
آلة  مع  مشكالت  من  تعاني  صديقة  صديق/   -7

ميكانيكية مل تعد تعمل. كيف تتصرف؟
أ- أعرب عن تعاطفي معه/معها.

ب- أنصح بفيّن خمتص موثوق.
ج- أحاول فهم طريقة عمل اآللة ثم أحاول إصالحها.

8- أنت موجود يف مكاٍن غريب ويسألك أحدهم عن 
اجتاه الشمال. ماهو رّد فعلك؟

أ- أقّر بأن ال فكرة لدي.
ب-بعد شيء من التفكري أدلي بتخمني.

ج- أدله على اجتاه الشمال بال ترّدد.
9- اضطررت إىل ركن السيارة يف حيز صغري باجتاه 

اخللف. كيف تتصرف؟
أ- أواصل قيادة السيارة حبثاً عن مكاٍن آخر لركنها.

ب- أحاول ركن السيارة حبذر.
ج- أركن السيارة باجتاه اخللف من دون أية صعوبة.

10- فيما أنت تشاهد التلفاز يّرن جرس اهلاتف. ما 
هو رد فعلك؟

أ- أجته إىل اهلاتف وأدع التلفاز على حاله.
ب- أخفض صوت التلفاز ثم أجته على اهلاتف.

ج- أطفئ التلفاز وأطلب إىل مجيع املوجودين اهلدوء، ثم 
أجته إىل اهلاتف.

املفضل  مطربك  من  جديدة  أغنية  للتو  مسعت   -11
احملبب. هل ميكنك ترديدها؟

أ- بإمكاني ترديد جزء من األغنية من دون صعوبة
أغنية  كانت  إذا  األغنية  من  جزء  ترديد  بإمكاني  ب- 

بسيطة حقاً.
ج- يصعب علّي تذكر اللحن ، على الرغم من أن جزء من 

كلمات األغنية ال يزال عالقاً يف أذني.
12- كيف تضع أفضل التكهنات؟

أ- باحلدس اجملرد.
ب- مبوازنة ومعاجلة املعلومات املتوافرة لّدي. إضافًة 

إىل اإلحساس.
من  شابه  وما  واإلحصاءات  احلقائق  مبوازنة  ج- 

معلومات.
كيف  مكانها.  غري  يف  مفاتيحك  وضعت   -13

تتصرف؟ 
أين  ثانيًة  ببالي  خيطر  أن  إىل  آخر  بشيء  أقوم  أ- 

وضعتها.

ب- أقوم بشيء آخر، فيما أحاول تذكر أين وضعتها.
ج- أراجع ما قمت به حتى اللحظة خطوة خطوة إىل 

أن أتذكر أين تركتها.
على  ويرتامى  فندق،  يف  غرفة  يف  موجود  أنت   -14

مسمعك من بعيد صوت أزيز.
أ-  أستطيع بال تردد حتديد االجتاه الذي يأتي منه 

الصوت.
ب- لو قَيض  لي الرتكيز، لرمبا أمكنين حتديد االجتاه 

الذي يأتي منه الصوت. 
ج- يتعّذر علّي حتديد مصدر الصوت.

وتتعرف  اجتماعية  مناسبة  يف  تشارك  أنت   -15
إىل سبعة أو مثانية غرباء. كيف يكون حالك يف اليوم 

التالي؟
أ- أتذكر كل الوجوه اجلديدة. 
ب- أتذكر هذا الوجه أو ذاك.

ج- يرجح أن أتذكر األمساء أكثر من الوجوه.
ولكن  الريف،  يف  إجازتك  قضاء  تود  أنت   -16
حتاول  كيف  البحر.  على  تفضلها  شريكتك  شريكك/ 

إقناعه / إقناعها بأفضلية اختيارك؟
أ- أحاول إقناعه/ إقناعها بعباراٍت مداهنة: مدى عشقي 

للريف وكم سيلهو األطفال وميرحون هناك.
يوافق  لو  االمتنان  شديد  سأكون  إنين  له/ هلا  أقول  ب- 
/ توافق هذه املرة على إجازة يف األرياف، وسوف نقضي 

اإلجازة القادمة على البحر.
ج- أستعني باحلقائق: الريف أقرب واقل كلفة ويوفر فرصاً 

ممتازة ملمارسة الرياضة وأنشطة أوقات الفراغ.
17- ماذا تفعل حني ختطط ليومك؟

أ- أدون قائمة مبا جيب فعله.
ب- أفكر مبا جيب علَي إجنازه.

ج- أرى أمام عيين الباطنية األشخاص الذين سأقابلهم 
أريد  اليت  واألمور  إليها  أسافر  أن  اليت جيب  واألمكنة 

إجنازها.
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ويريد  مشكلة  من  صديقة   / صديق  يعاني   -18
مناقشتها معك. ما هو رد فعلك؟

ا- أبدي تعاطفي وتفهمي.
مما  أسوأ  دوماً  تبدو  األمور  إن  هلا   / له  أقول  ب- 
الواقع وأشرح له / هلا مل هو احلال هكذا  هي عليه يف 

برأيي.
أقدم له / هلا إشارات ونصائح حكيمة يف كيفية  ج- 

حل املشكلة.
املعارف- كل منهما متزوج يف مكان  اثنان من   -19
خمتلف- بينهما عالقة حب وحياوالن التكتم عليها. 

ما احتمال أن تدرك ما وراء الكواليس؟ 
أ- أفطن إىل ذلك بسرعة.

ب- االحتمال 50 %.
ج- ُيرجح أال أالحظ شيئاً على اإلطالق.

20- ما أهم شيء يف حياتك؟ 
أ- األصدقاء والعيش بتناغم مع من حولي.

على  احلفاظ  مع  اآلخرين،  مع  واملودة  اللطف  ب- 
استقاللي الشخصي يف الوقت ذاته.

اآلخرين،  احرتام  كسب  مفيدة،  غايات  حتقيق  ج- 
املكانة والرتقي.

21- كيف تفضل أن يكون عملك، فيما لو كان اخليار 
لك؟

أ- ضمن فريق يشد فيه اجلميع حباًل واحداً.
احلرية  على  احلفاظ  مع  ولكن  اآلخرين،  مع  ب- 

اخلاصة.
ج- كمستقل.

22- ما الكتب املفضلة لديك؟

أ- الروايات وأدب التسلية.
ب- اجملالت واجلرائد.

ج- الكتب التخصصية، السري الذاتية.
23- كيف تتصرف خالل التسوق؟

أ- كثرياً ما أتسوق بدافع ذاتي، ال سيما اخلاصة.
إمنا  التقريب،  وجه  على  شراؤه  أريد  ما  أعرف  ب- 

أهتدي بالعرض.
ج- أقرأ بطاقات السعر وأقارن األسعار.

باالستيقاظ  يتعلق  ما  يف  يومي  إيقاع  لديك  هل   -25
من النوم والنهوض من السرير وتناول وجبات الطعام 

والذهاب إىل الفراش؟ 
أ- يقودني يف ذلك مزاجي اليومي.

ب- لّدي مسار يومي منظم إىل حد ما، ولكنين مرن.
ج- لدّي مسار يومي صارم نسبياً.

26- ما أشد ما يثريك عندما تتجادل مع أحدهم؟
أ- صمت اآلخر وعدم إبدائه أي ارتكاس

ب- رفض اآلخر فهم وجهة نظري
ج- أسئلة اآلخر وتعليقاته الالذعة

ويف  اإلمالء  يف  املدرسة  يف  مستواك  كان  كيف   -27
كتابة موضوعات اإلنشاء؟
أ- كنت أجدهما سهلني

كتابة  كانت  حني  يف  باإلمالء،  ممتازاً  كنت  ب- 
موضوعات كارثة نوعاً ما.

ج- كنت أستصعبهما كليهما
28- كيف ترقص؟

أ- أستطيع اإلحساس باملوسيقا مبجرد تعلم اخلطوات 
األوىل.

ب- بإمكاني القيام ببعض اخلطوات ثم أجد صعوبة يف 
اخلطوات الالحقة.

ج- أعجز عن االلتزام باإليقاع والنغمة.
29- ما مدى قدرتك على حتديد أصوات احليوانات 

وتقليدها؟
أ- ليست جيدة بشكل هام.

ب- جيدة إىل حد ما
ج- جيدة جدًا

30- ماذا تفضل أن تفعل يف نهاية يوم طويل
أ- التحدث عن يومي مع األصدقاء أو مع أسرتي

ب- اإلصغاء إىل ما يقوله اآلخرون عن يومهم
من  بداًل  التلفاز  مشاهدة  أو  جريدة  قراءة  أفّضل  ج- 

احلديث

حيصل معظم الرجال على عدد نقاط بني الصفر 
و180، وحتصل معظم النساء على نقاط بني 150 
و300. فيحصل الدماغ الذي يتسم بتفكري ذكوري 
اخنفض  وكلما  عادة،  نقطة   150 من  أقل  على 
عدد النقاط كان الدماغ أشد ذكورية وكان مستوى 
هرمونات الذكورة أعلى. يتحلى أصحاب الدماغ 
الذكوري بقدرات منطقية وحتليلية ولفظية مشّددة 
ومييلون إىل سلوك منضبط ومنّظم. وكلما كان عد 
النقاط أقرب إىل الصفر كانت قدرة هؤالء أفضل 
البيانات  ونتائج  والتكاليف  النفقات  حساب  يف 
اإلحصائية حتى ال تكاد العواطف تلعب أي دور 

عندهم.
ال يصل إىل اجملال السالب إال األدمغة ذات 
التوجه الذكوري املتطرف، ويف هذه احلالة فإن 
الشخص قد تعرض وهو جنني إىل كميات كبرية 
من التستسرتون )هرمون الذكورة(. كما أن نقص 
ميواًل  أكثر  جيعلها  املرأة  عند  الشديد  النقاط 

للسحاقية.
 180 عن  النقاط  زادت  كلما  العكس،  وعلى 
ويتحلى  أنثوية،  أكثر  يصبح  الدماغ  فإن  نقطة 
وإبداعية  فنية  مبواهب  األدمغة  هذه  أصحاب 
على  بناًء  قراراتهم  ويتخذون  بارزة.  وموسيقية 
ال  مشاكل  ويتبينون  األحاسيس.  أو  احلدس 
يالحظونها اآلخرون إطالقاً. كما جييدون حل 
العاطفي  التقمص  على  وقدرة  بإبداع  املشكالت 
النقط  عدد  يزيد  الذين  الرجال  أما  والتفهم. 
لديهم عن 180 فيزيد احتمال أن يكونوا شاذين 

جنسياً.
 180-150 ميتلكون  الذين  األشخاص  إن 
أنثوي  أو  ذكوري  بدماغ  يتميزون  ال  نقطة 
على  وقادرين  وسطاً  يعتربون  لكنهم  خاص، 
تفهم اآلخرين، وجندهم عادة ما يستطيعون أن 

يكونوا صداقات مع الرجال والنساء معاً.

حتليل نتيجة االختبار

كيف حتسب النقاط؟
قم بإحصاء عدد اإلجابات أ، ب، ج. ثم استخدم 

اجلدول التالي حلساب جمموع نقاطك
نساء

كل إجابة أ تساوي 15 نقطة
كل إجابة ب تساوي 5 نقطة

كل إجابة ج تساوي -5 نقطة )ناقص مخسة(
رجال

كل إجابة أ تساوي 10 نقطة
كل إجابة ب تساوي 5 نقطة

كل إجابة ج تساوي -5 نقطة )ناقص مخسة(
كل إجابة ال تنطبق عليك تعطى 5 نقاط
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يقف تسوس األسنان جنباً إىل جنب مع نزالت 
ملعاناة  شيوعاً  األسباب  أكثر  كأحد  منافساً  الربد 
البشر. إن تسوس األسنان ليس مسألة طبيعية كما 
مرض  احلقيقة  يف  ولكنه  الناس  من  الكثري  يعتقد 
مع  الفم  يف  تتحد  البكرتيا  أن  حيث  جرثومي؛ 
اللعاب وبقايا الطعام لكي تصنع مادة الصقة)تسمى 
بأسطح  بااللتصاق  تقوم   )Plaque البالك  طبقة 

األسنان.
وتتغذى اجلراثيم يف تلك الطبقة على السكريات 
اليت يتناوهلا اإلنسان منتجة حامضاً يقوم بتصفية 
األسنان من الكالسيوم والفوسفور. ولو مل يتم إزالة 
هذه الرواسب الالصقة للسن ثم العاج وهي الطبقة 

التالية اليت تكون جسم السن.
وإذا مل يوضع حد لذلك ميكن للتسوس أن يتقدم 
حتى داخل لب السن الذي حيتوي على العصب 
يف مركز السن حمدثاً أمل األسنان. وميكن للعدوى 
لتكوين  عرضًة  السن  تاركة  ذلك  على  ترتتب  أن 

اخُلراج.
يعتمد تسوس األسنان على ثالثة عوامل: وجود 
عليها  تتغذى  اليت  السكريات  توافر  البكرتيا، 
للسن)املينا(  اخلارجية  الطبقة  وقابلية  البكرتيا، 
العناية  وسوء  التغذية  سوء  إن  التسوس.  حلدوث 
الشخصية بالفم رمبا يكونان العوامل الرئيسية وراء 

وعظم حاالت التسوس.
 بوجه خاص جند أن الناس الذين يستهلكون 
كميات كبرية من السكر املكرر خاصة تلك النوعية 
من الطعام املنسوجة بطريقة الصقة جتعلها تتعلق 
بأسطح األسنان أو الناس الذين يتناولون وجبات 
ذلك  بعد  أسنانهم،  تنظيف  بدون  متكررة  صغرية 
مشاكل  تصيبهم  ألن  عرضة  الناس  أكثر  جندهم 

التسوس. 
هناك أيضاً بعض الناس ألسباب غري معروفة حتى 
اآلن يبدو أن لديهم لعاباً حامضياً على غري العادة 
الطبيعي  املعدل  من  أعلى  لديهم مستويات  أن  أو 
من البكرتيا يف أفواههم جتعلهم أيضاً أكثر عرضة 
للتسوس. إن تسوس األسنان ال يسبب أي أعراض 
تصبح  ذلك  بعد  متقدمة.  مرحلة  إىل  يصل  حتى 
املواد  واستهالك  والربودة  للحرارة  حساسة  السن 
قد حيدث  ذلك  تلي  اليت  املرحلة  ويف  السكرية. 

تسوس األسنان.
عالجات طبيعية ضد التسوس:

اآلذريون والبابونج والنعناع هي نباتات طبيعية 
ضد االلتهاب.

يساعد زيت القرنفل على ختفيف أمل األسنان. 
ضع 1-2 قطرة على السن املتأثرة مبسحة قطن عند 

احلاجة. ميكن ختفيف زيت القرنفل بزيت الزيتون 
إذا أحسست أن زيت القرنفل قوي للغاية.

الكحول  من  اخلالية  سيل  اجلولدن  خالصة 
للبكرتيا.  مضاد  للفم  كغسول  استخدامها  ميكن 
عند وجود التهاب، ضع قطرات قليلة من خالصة 
وضعها  املعقم  القطن  من  قطعة  على  اجلولدنسيل 
يف  القطن  واترك  النوم  عند  املتأثرة  املنطقة  على 
مكانه طوال الليل. عاود ذلك لثالث ليال متتالية 

كي تقضي على البكرتيا وتقلل من االلتهاب. 

الكافا كافا وعشبة يوحنا وحلاء شجرة  نباتات 
املسطحة  الغلطرية  وحشيشة  األبيض  الصفصاف 
كلها هلل صفات مسكنة لألمل، كما أن حلاء شجرة 

الصفصاف األبيض يعمل كمضاد لاللتهاب أيضاً.
توصيات 

والفواكه  اخلضروات  من  الكثري  تناول   -1
اليت  املعادن  على  حتوي  إنها  النيئة،  الطازجة 

متنع اللعاب من أن يصبح كثري احلامضية.
2- جتنب املشروبات الغازية. إنها عالية الرتكيز 
يف مادة الفوسفات اليت تؤدي إىل فقدان الكالسيوم 

من مينا األسنان.
بالفرشاة  أسنانك  نظف  فمك.  بنظافة  اهتم   -3
هذه هي  يومياً.  األسنان  ونظف بني  األكل،  بعد 
الطريقة الوحيدة إلزالة الطبقة اليت تكون التسوس. 
متاح أيضاً أنواع من غسول الفم لتساعد على إزالة 
واخليط  الفرشاة  باستخدام  األسنان  من  الطبقة 

احلريري.
4- ال تستعمل األنواع اليت متضغ من فيتامني 
ج ألنها من املمكن أن تنخر مينا األسنان. األقراص 

واملساحيق املصممة للبلع ال تعرضك هلذا اخلطر.
5- لكي ختفف من أمل وجع األسنان أو اخلراج 
حتى ترى طبيب األسنان، فاغسل املنطقة  املتأثرة 

ملعقة صغرية  الدافئ )أضف نصف  امللح  مبحلول 
من امللح إىل 8 أونصات من املاء الدافئ(.

اعتبارات عامة
املنتظم  الدوري  للفحص  مواعيد  برتتيب  يوصى 

عند طبيب األسنان على األقل مرة يف السنة.
الوحيدة  الطريقة  تعترب  احلالي  الوقت  ويف 
إليقاف تسوس األسنان عند حدوث التسوس، هي 
حفر املنطقة املسوسة وتغطيها بنوع ما من احلشو.  
هناك مواد كثرية خمتلفة تستعمل حلشو التجاويف 
الناجتة عن التسوس أشهرها حشو مزيج الفضة. 
ختتلف،  احلشو  يف  املستخدم  املزيج  صيغة  إن 
الزئبق  من   %50 على  حتتوي  كلها  عملياً  ولكن 
وهو معدن ثقيل سام. هناك اختيارات أخرى ملواد 
احلشو رغم ذلك وتشمل املواد الداخل يف تركيبها 
احلشو  مركبات  وتسمى  والسرياميك  الذهب 

»كومبوسيتات«.
يوصي كثري من أطباء األسنان باستخدام العالج 
عند  باألخص  التسوس،  ملنع  بالفلورايد  املنتظم 
الفلور.  مادة  من  مشتقة  مادة  الفلورايد  األطفال. 
ولكن  قاتلة،  كيميائية  مادة  ذاته  حد  يف  الفلور 

الفلورايد ليست له خطورة بكميات صغرية.
على  للحصول  بكثرة  احلليب  بشرب  ينصح 
وقادرة  قوية  األسنان  حلفظ  الضروري  الكاليسيوم 

على الصمود يف وجه التسوس.

تسوس األسنان
tooth decay
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أهمل كل مشروبات الطاقة واشرب احلليب
يف عامل الرياضيني جند أن البعض يقوم بالرتكيز 
على املاء، يف حني أن البعض اآلخر يقوم بوصف 
وسحرية.  خاصة  خلطات  أو  الطاقة  مشروبات 
لكن احلقيقة أنه ال يوجد شيء حلد اآلن ينافس 
احلليب. فأفضل ما ميكن أن يفعله أي شخص بعد 

الرياضة هو شرب كأس من احلليب.
من  فائدة  أكثر  احلليب  أن  الباحثون  وجد  فقد 
أي مشروب آخر يف تعويض السوائل والشوارد اليت 

خسرها اجلسم أثناء التعرق يف التمارين.
كلية  يف  أجريت  بريطانية  دراسة  أشارت  فقد 
حبوث الرياضة يف جامعة Loughborough أن 
احلليب يعّوض املاء للجسم أكثر بأربعة مرات من 
مستخدم.  طاقة  مشروب  أي  من  أو  الصرف  املاء 
أن  شرييفس  سوزان  األعضاء  علم  خبرية  وتقول 
من  وكثري  والبوتاسيوم  بالصوديوم  غين  احلليب 
األمالح األخرى اليت خيسرها اجلسم أثناء عملية 
خاصاً  مزجياً  حيتوي  احلليب  أن  كما  التعرق.  
من السكاكر والشحوم والربوتينات، وهذا املزيج له 
مواصفات هامة تسبب حمافظته على مياه اجلسم 

ملدة أطول من أي مشروب آخر.
من  جمموعة  مبتابعة  الربيطانية  الدراسة  قامت 
والذين  العمر،  من  العشرينات  يف  والنساء  الرجال 

قاموا بتمارين رياضية قاسية على الدراجة الثابتة 
يف غرفة مرتفعة احلرارة.  ثم قاسوا مدى فقدانهم 
للسوائل واألمالح، وبعدها أعطوا أنواعاً خمتلفة من 

السوائل وهي: املاء، مشروبات الطاقة، احلليب.
الربيطانية  اجمللة  يف  الدراسة  نتائج  نشرت 
للتغذية، وأشارت إىل أن احلليب استطاع احلفاظ 
على توازن املاء والشوراد يف اجلسم ملدة أربع ساعات 
على األقل. يف حني أن املاء ومشروبات الطاقة قد 

أعطوا اجلسم توازناً ملدة ساعة واحد فقط.
يعترب  احلليب  أن  شرييفس  الدكتورة  وتضيف 
الفعالية ملساعدة أي  منخفض السعر وعالي  خياراً 
خمتلف  من  الرياضية   التمارين  ميارس  شخص 
املرتفعة  الطاقة  مشروبات  استبدال  على  األنواع 
الثمن. كما تتوفر أنواع منخفضة الدسم وخالية من 
الدسم يف األسواق واليت تساعد على احلصول على 
على  تساعدنا  وبالتالي  احلريرات  من  قليلة  كمية 

ختفيف الوزن.
واحلقيقة أن احلليب بدأ يصبح عادة بني أقوى 
السباحة  فبطل  األوملبيني،  واألبطال  الرياضيني 
مايكل فيليبس كان يشاهد دائماً وهو يشرب كأساًَ 
كل  بني  )الشوكوال(  الكاكاو  وبعض  احلليب  من 
جوالته ومتارينه، وقد فاز لوحده بثمان ميداليات 

ذهبية. ويربر العلماء االستجابة الكبرية للرياضيني 
الذين يعتمدون على احلليب بأن التمارين الرياضية 
تستنزف خمزون العضالت من السكر. وأن احلليب 
وجيداً  بدياًل سريعاً  يوفر  السكر  من  نوعاً  حيتوي 
لسكر العضالت املفقود، وبالتالي يرمم نقص السكر 
املدربني  من  لكثري  اعتماداً  نرى  وبالتالي  سريعاً. 
نشاط  لرتميم  احلليب  من  كأس  على  الرياضيني 
فريقهم الرياضية بني الشوطني يف ألعاب مثل كرة 

القدم أو السلة أو الطائرة. 
األمريكية  تكساس  جامعة  من  دراسة  تشري 
أن  الدّراجات  على  متسابقني  تسع  على  أجريت 
أدى  الكاكاو  مع  الدسم  منخفض  احلليب  شرب 
أن  قبل   %50 بـ  أكثر  مدة  املتسابقني  إعطاء  إىل 
يتعبوا مقارنة بزمن تعبهم عند استخدام مشروبات 
الطاقة، مع العلم أن مشروبات الطاقة كانت حتوي 
نفس كمية السكر والربوتني، لكن يبدو أن امتصاص 

السكر والربوتني من احلليب كان أفضل.
احلليب حيتوي كمية من الربوتني وكمية قليلة 
من السكر، وهو أرخص مثناً وأكثر فائدة للصحة. 
خياراً  يقدم  والفيتامينات  باملعادن  بغناه  واحلليب 

هاماً لكل من هو جّدٌي خبصوص صحته وحياته.

خدمة الزبائن: 18277777

شريك
فيتامينات للرياضييـن

صحّتكم

غين بالكاليسيوم
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طفل األنبوب
سن  بعد  اإلجناب  على  القدرة  هي  اخلصوبة 
مشاكل  وجود  فهو  اخلصوبة  ضعف  أما  البلوغ، 
القدرة  عدم  فهو  العقم  أما  مؤقتًا،  اإلجناب  تعيق 
على إجناب األطفال وهو يشكل مشكلة لدى 10 
األنابيب  طفل  آلية  وتساعد  األزواج  من   %15  –
على حل مشاكل العقم مثل انسداد قنوات فالوب 
أو نقص تعداد النطاف، لكن هناك حاالت ال تفيد 
فيها تقنية أطفال األنابيب مثل تشوهات الرحم أو 
انعدام  أو  البيوض  إنتاج  عدم  أو  اخللقية  املبيض 

إنتاج النطاف. 
طفل األنبوب طريقة عالج لبعض حاالت العقم، 
الزوج  من  املنوي  احليوان  بني  اإللقاح  يتم  حيث 
والبويضة من الزوجة خارج الرحم وذلك بعد إعطاء 
عالج هرموني لتحسني إنتاج البيوض )حقن تؤخذ 
12 يوماً حلث  يف الوقت نفسه يومياً ملدة 10 – 
املبيضني على إنتاج عدة بويضات(، ويتم سحب 
البويضات بواسطة السونار املهبلي حتت التخدير 
العام )جيب الصيام قبل هذا اإلجراء ملدة 8 ساعات 
على األقل(. يستغرق هذا اإلجراء حوالي 30 – 

45 دقيقة.
النقسام خاليا  مناسبة  بيئة  اإللقاح ضمن  يتم   
اجلنني )حيث تلقح كل بويضة بواسطة 100 ألف 
حيوان منوي تقريباً(. وبعد انقسام خاليا اجلنني 
يعاد زرع هذه اخلاليا بعد 48 ساعة ضمن رحم األم 
النمو اليت مير بها اجلنني  ليمر اجلنني مبراحل 
األم  لدى  واحد  جنني  زرع  يعاد  )عادًة  الطبيعي 
الصغرية أما بعد عمر 40 سنة فيعاد زرع جنينني 

أو ثالثة أجنة(.
ال خيتلف احلمل الناتج عن عالج طفل االنبوب 
عن أي محل آخر . فمثل مجيع حاالت احلمل 
الطبيعية هناك دائماً احتمال االجهاض أو احلمل 
العيوب  أن  كما  املبكرة،  الوالدة  أو  الرحم  خارج 
بشكل   %3 إىل  وقوعها  نسبة  تصل  اليت  اخللقية 
أيضاً  قد حتدث   ، الطبيعية  الوالدات  يف  تلقائي 
لدى االطفال الذي يولدون نتيجة طفل االنابيب. 

ونسبة جناح هذه التقنية هو 30 – %40.
بعد إعادة األجنة بأسبوعني جيري اختبار محل 

وخالل فرتة االنتظار ينصح مبايلي:

• عدم استعماالت الغسوالت املهبلية 
• عدم القيام بالتمارين الرياضية الشاقة كالركض 

أو املشي ملسافات طويلة.
• الراحة وعدم محل األشياء الثقيلة

• عدم تناول األدوية إال يف احلاالت االضطرارية 
ومبوافقة الطبيب

احلصول على السائل املنوي:
ميكن احلصول على النطاف إما عن طريق القذف 
بواسطة  أو  الرببخ  من  السائل  طريق شفط  أو عن 

عمل جراحي.
هناك طريقتني إلجراء تقنية طفل األنابيب
:Intra - vaginal Culture أ-طريقة

وتتلخص هذه الطريقة بأنه بعد مجع البويضات 
أنبوب حيتوي على  املنوي يف  السائل  توضع مع 
 ،Culture Media مادة خاصة لنمو األجنة
ثم يوضع هذا األنبوب يف املهبل ويثبت يف مكانه 
من  واألنبوب  السداد  ُيزال  بواسطة سداد خاص. 
املكونات  وتفحص  ساعة،   48-24 بعد  املهبل 
اإلخصاب.  حدوث  من  للتأكد  األنبوب  داخل 
الطرق  يف  كما  الرحم  إىل  ينقل  املخصب  واجلنني 

املعروفة أنفة الذكر.
:Transport I.V.F ب- طريقة

يتم حتفيز املبيض وسحب البويضات، ثم تنقل 
بواسطة  املخترب  إىل  املنوي  والسائل  البويضات 
حاضنة خاصة للنقل ويتم حتضري السائل املنوي، 
املنوي  بالسائل  البويضات  إخصاب  يتم  وبعدما 
احملضر بالطرق املعروفة ويتم حضانة األجنة حلني 
بلوغها النضج املعني، ثم تنقل إىل جسم املرأة. إن 
السابقة  الطريقة  نفس  باختصار هي  الطريقة  هذه 
ذكرها ولكن التكاليف أقل واجلهد املبذول من قبل 
إذا  خصوصاً  أقل،  واإلياب  الذهاب  يف  الزوجني 
تتم  الذي  املركز  عن  تبعد  سكناهما  منطقة  كانت 

فيه هذه العملية. 
وكيفية  األنابيب  طفل  تقنية  إعاقات  أهم 

جتنبها:
من أكثر اإلعاقات اليت تسبب فشل تقنية طفل 
األنابيب هي فشل انغراس اجلنني يف بطانة الرحم 
بعد إعادته للرحم, ومن اآلليات املستعملة لزيادة 
فرص االنغراس ثقب جدار اجلنني حيث حيدث 
يف  الليزر  بواسطة  أو  إبرة جمهرية  بواسطة  ثقب 
جدار  يف  وليس  اإللقاح  عملية  بعد  اجلنني  جدار 
البويضة قبل اإللقاح حيث أن ثقب جدار البويضة 

قبل اإللقاح قد يزيد من احتمال تلف البويضة.
صبغيات  يف  مشكلة  وجود  الفشل  أسباب  ومن 
األنابيب  طفل  تقنية  فشل  تسبب  حيث  اجلنني 

قبل  للجنني  الصبغية  الصيغة  دراسة  ميكن  وهنا 
االنغراس وتتم زراعة اجلنني السليم فقط يف رحم 
سيدة  كل  على  االختبار  هذا  تطبيق  وميكن  األم. 
تعاني من فشل متكرر لتقنية طفل األنابيب وبذلك 

تزداد فرص حدوث احلمل.
 hyaluronan اهليالورونان  مادة  استعمال 
اليت توجد يف قنوات فالوب والرحم بشكل طبيعي 
وحتول بطانة الرحم إىل طبقة غنية باألوعية الدموية 
فتخلق بيئة مناسبة الستقبال اجلنني وتغذيته. كما 
ميكن إضافة مواد غذائية أهمها األلبيومني البشري 
إضافة اىل املاء والبايكربونات . هذه املواد الغذائية 
جمتمعه هي اليت تساعد على تغذية اجلنني منذ 
يسمى  ما  وهذا  انغراسه.  وحتى  إرجاعه  حلظة 

أحياناً صمغ األجنة. 
املشيمائي  املنمي  اهلرمون  حقنة  تناول  أن  كما 
تساعد  الطبيب  الذي حيدده  الوقت  يف   HCG

على زيادة احتمال جناح عملية طفل األنابيب.
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لدى النساء لدى الرجال
األعضاء  يف  وراثية  عيوب  أو  شكلية  مشاكل  وجود 

التناسلية الذكرية
يستجيب  ال  الشهرية  الدورة  يف  واضطراب  املبايض  يف  ضعف  وجود 

ملنشطات املبايض أو األدوية اهلرمونية

انسداد أو تشوه قنوات فالوبنقص حجم السائل املنوي أو الزيادة الكبرية يف حجمه

تشكل أضداد للنطاف يف عنق الرحم واملهبل. القذف الراجع: وهو قذف السائل املنوي ضمن املثانة

 جفاف السائل املنوي مما يسبب نقص تغذية النطاف

نقص تعداد أو حركية احليوانات املنوية

تشكل أضداد للنطاف لدى الرجال

احلاالت اليت يفيد فيها استعمال تقنية طفل األنابيب كعالج:



الطبيب  أعلن  عشر  الثامن  القرن  أواخر  يف 
باركلي  مدينة  يف  املولود  جنر  أدوارد  االنكليزي 
عام 1749 اكتشافه الشهري بالوصول اىل لقاح ضد 
اجلدري، ذاك املرض الفتاك الذي كان حيصد يف 
حينه 25% من أرواح البشر وبذلك يكون قد أنقذ 

البشرية وقدم هلا خدمة ال تنسى.
الطبيب  قام  عندما  فتبدأ  االكتشاف  قصة  أما   
حالبة  نيلمس  سارة  ودراسة  مبتابعة  االنكليزي 
البقر اليت أصيبت باجلدري ثم وجد بعد ذلك أنها 

حمصنة ضد هذا املرض!!
توصل جنر اىل نتيجة مفادها أن أخذ مواد من 
بنفس  آخرمصاب  بشخص  وحقنها  املصابة  جلد 
مرض  ضد  مستقبلية  مناعة  يولد  سوف  املرض 
اجلدري وذلك ألن هذا املرض هو مشابه للجدري 

ولكنه أقل خطورة.
باالستناد على هذه النتائج قام جنر بإنتاج اللقاح 
األول وأسس حلملة تطعيم استمرت قرابة قرنني من 

الزمن حتى أعلنت منظمة الصحة 
اجلدري  مرض  استئصال  العاملية 

من العامل يف عام 1979
يف  جنر  جتارب  أوىل  بدأت 
موطنه باركلي حيث كان االعتقاد 
حالبات  أن  الناس  كثريمن  لدى 
البقر الالتي أصنب جبدري البقر ال 

ميكن أن يصيبهن اجلدري. 
يف عام  1796 أخذ جنر عينة 
يد  أصاب  الذي  التقرح  مادة  من 
سارة نيلمس نتيجة مرض جدري 
جرحني  بإجراء  قام  ثم  البقر، 
يتجاوز  مل  معافى  صيب  ذراع  يف 

الثامنة من عمره يدعى جيمس وأدخل مادة التقرح 
اليت أخذها من قروح سارة، فأصيب الصيب مبرض 
جدري البقر. وبعد مضي 48 يوما عاد جنر وأدخل 
مادة اجلدري اخلطرية داخل ذراع الصيب إال أنها 
مل تؤثر يف الصيب ألنه قد تطعم مبادة جدري البقر 
وهكذا جنح جنر يف جتربته وكانت املرة األوىل اليت 

تتم فيها عملية التطعيم.
بعد مزيد من التجارب نشر جنر كتابه سؤال يف 
أسباب وتأثريات لقاح اجلدري 1798، ثم ذهب 

إىل لندن لعرض اكتشافه على عامل الطب. 
عام  يف  الطبية  العلمية  مقاالته  نشر  جنر  تابع 
1799 حول لقاح اجلدري أو جدري البقر، الذي 
وهكذا   ، التطعيم  عارضوا  الذين  على  ردا  كتبها 
من  الناس  لوقاية  كوسيلة  مقبوال  التطعيم  أصبح 

العدوى مبرض اجلدري. 

يف القرن التاسع عشر انهالت ألقاب الشرف على 
جنر من مجيع أحناء العامل

حيث منحه الربملان 10,000 جنيه عام 1802 
و20,000 جنيه أخرى عام 1806، ألنه كرس كل 
وقته يف اكتشافه الذي أفقده دخال من ممارسة عمله 
الطيب النظامي. كما منحته جامعة أكسفورد درجة 

الدكتوراه الفخرية يف الطب عام 1813م.
ظهرت  الناحجة  الطبيب جنر وجتربته  بفضل 
أساليب  وتطورت  اللقاحات  عشرات  بعد  فيما 
استخالصها إىل أن بزغ علم جديد ومتكامل امسه 

علم املناعة.
الثالثة  يف  وهو    1823 عام  جنر  وفاة  كانت 

والسبعني من العمر.
لــكــم احــتــرامــي .

 الـبـيـهـس

من عظماء الطب: إدوارد جنر
احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبلجريدة أخبار الطب 
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املزروعة،  النباتات  أقدم  من  سنوي،  نبات 
مينح القوة والنشاط وإبعاد األمراض، مفيد للقلب 
والشرايني،       وارتفاع ضغط الدم، مسّيل للدمع، 
خيفض نسبة الكوليسرتول يف الدم ويساعد اجلسم 
على مقاومة احلساسية    ومقاومة التأكسد، ميتلك 

خصائص مقاومة للميكروبات ومدر للبول.
القدم،  منذ  الصينيون  يأكله  املعمر:  والثوم 
نبتة قريبة من الثوم والكرات والبصل مصدر مهم 
والبوتاسيوم، ويستعمل   )  A,B,C( للفيتامينات
واألمعاء.  املعدة  يف  الدود  من  للتخلص  عصريه 
يستعمل طازج، مذاقه منعش، يلعب دوراً يف كثري 

من أطعمة احلمية. 
الطلق،  اهلواء  يف  بالثوم  باالحتفاظ  ينصح 
لعدة أشهر عند االحتفاظ به مبكان  يبقى صاحلاً 

جاف......
يتسم الثوم برائحة نفاذة خاصة به الحتوائه على 
مادة مبيدة للجراثيم طاردة للديدان يشتمل الثوم على 
 ) C( كمية من املواد الكربيتية وقليل من فيتامني
وهو أغنى من البصل يف املواد الربوتينية والنشوية 
يف  وخالصته  الثوم  عصري  من  يستفاد  واأللياف. 
الرئوية  واإلنتانات  التنفس  أمراض جهاز  معاجلة 
ويف  املزمنة  القصبات  وذات  الرئة  متوت  وخافية 
ومهدئ  )احلرقص(  املعوية  الديدان  مكافحة 
للدوران وله تأثري يف توسيع األوعية     وخفض 

التوتر الشرياني. 
ذكر األنطاكي: بأن الثوم ينفع يف السعال والربو 
وضيق النفس وقروح املعدة الغليظة والقولنج والسدد      
ويقطع  احليض  ويدر  والنسا  واملفاصل  والريقان 
ويطلق  أكاًل،  والرعشة  والفاجل  والنسيان  البلغم 
البطن   وخيرج الديدان، ومينع توالدها، وحيافظ 
ولكنه  الشتاء،  يف  واملشايخ  املربودين  صحة  على 
يولد احلكة      والبواسري خصوصاً يف احملرورين 

والصيف وتصلحه الكزبرة.
و ذكر ابن البيطار: أن قوة الثوم حارة مسخنة، 
للعطش، خيرج  البطن، حمدث  للنفخ من  خمرج 
الدود الذي يقال له حب القرع، ويدر البول، وهو 
مسكن للسعال إذا أكل نيئاً أومشوياً أو مطبوخًا، 
سبب  الشتاء  يف  وهو  يعطش،  وال  الرياح  حيلل 
والزحار  للبواسري  رديء  املين  يكثر  كثرية  ملنافع 

واحلباىل واملرضعات.
اجلروح  تطهري  يف  الثوم  عصري  استعمل  و 
والبصل  الثوم  وعصري  والقروح.  البثور  ومعاجلة 
تتلف  أن  الثومية( ميكن  الرائحة  )ذات  وغريها  
البصل  من  واإلكثار  الطفيليات.  وتقتل  اجلراثيم 
والثوم يقي من اإلصابة بكثري من األمراض ومتنع 

اإلصابة بالسرطان.

تستعمل  وهي  فقط  فصوصه  الثوم  من  يستعمل 
الذعني  ومذاق  رائحة  هلا  جمففة،  أو  طازجة 
منوذجيني بفضل ما حتتويه من زيوت طيارة، ال 
مينع من استعماله كتابل باعتدال، وميكن جتنب 
انتشار رائحته من الفم مع النفس بشرب قدح من 
احلليب أو مضغ عرق من البقدونس الطازج أو حبة 
ثوم مسحوق جاف خالي  السوق  ويوجد يف  قهوة 
باعتدال  الثوم  وباستعمال  )كامللح(.  الرائحة  من 
حيسن مذاق اللحم والصلصة والسلطة والبقوليات      

واملايونيز.
و الثوم يساعد على اهلضم ومينع تكوين الغازات، 

وخيفض ضغط الدم املرتفع.
بصيالته  أو  بغرس فصوصه  ويتكاثر  الثوم  يزرع 

الصغرية.
و الثوم يثري الشهية للطعام ويقوي املعدة يؤكل 

نيئاً أو مطبوخاً.
بعد  البصلة  فصوص  طبيًا:  املستعمل  اجلزء 
فعاليته  أن  ويالحظ  األوراق(،  )جفاف  نضجها 

تزداد وبعد ختزينه مدة نصف عام.
املكونات الكيماوية والغذائية: أليسني)لوسني(، 
زيوت  حناس،  داريسلفيد/كالسيوم،  أليل 
منغنيز،  مغنيسوم،  حديد،  جرمانيوم،  أساسية، 
سيلينيوم،  بوتاسيوم،  فيتونسيدات،  فوسفور، 
الدهيدات غري مشبعة، زنك، فيتامينات  كربيت 
ومخائر  ونيكوتيالميد،   ،)  A,B1,B12,C(

متنوعة.
قيمته الغذائية: ماء)92,7%(، بروتني)0,6غ(، 
ألياف)0,1غ(،  سكريات)3غ(،  دهن)0,1غ(، 

وحدات حرارية)144( يف 100غ
املواد الفعالة: زيت طيار مع مركبات الكربيت، 
)اهلورمونات  تشبه  هورمونات  فيتامينات، 
اجلنسية(، مواد مضادة للفعولة، وخمفضة لضغط 
الكبد  إلفراز  مدرة  املعوية،  للديدان  قاتلة  الدم، 

والصفراء.
من  اجلسم  خيلص  واستعماالته:  فعاليته 
السموم وحيمي من العدوى بتقوية جهاز املناعة، 
الدموية،  الدورة  وحيسن  الدم   ضغط  خيفض 
عالج  يف  يساعد  الدم،  دهون  مستويات  خيفض 
والربو  املفصلي   وااللتهاب  الشرايني  تصلب 
الربد  ونزالت  الدموية  الدورة  ومشاكل  والسرطان 
األرق  وأمراض  اهلضم  واضطرابات  واألنفلوانزا 
األنفية  اجليوب  والتهاب  الكبد  وأمراض  والقلب 
والقروح وااللتهابات الفطرية، فهو يفيد يف مجيع 

األمراض ومجيع حاالت العدوى تقريباً.
نقط  بتنقيط  األذن  آالم  لتسكني  الثوم  يستعمل 
دافئة من زيت الزيتون طبخت مع بضعة فصوص 

من الثوم.        ويساعد عصري الثوم يف معاجلة 
من  )10غ  مبزج  وذلك  والقروح  العفنة  اجلروح 
عصري الثوم مبقدار 90غ من املاء و2غ من الكحول 

والتضميد بهذا املزيج(.
ويكسبه  مناعة اجلسم  تقوية  يساعد يف  الثوم  و 
نشاطاً لذا يوصى بأكله للوقاية من األمراض املعوية 
العفنة،     وتنشيط اجلسم عند تعرضه جملهود 

كبري بالعمل أو السري الطويل.
و يفيد الثوم مرضى السكري كثرياً يف اإلسهام يف 
املرض، كما ويساعد على  وقايتهم من مضاعفات 
اللثة  تقيح  الثوم مض  ويفيد  الدم.  ختفيض ضغط 
اللثة  بتدليك  األسنان  يسبب سقوط  والذي  املزمن 
أنواع  مجيع  يف  يفيد  كما  الثوم.  من  مبستحلب 
الثوم.  بأكل  أسبابه  كانت  مهما  املننت  اإلسهال 
الشعرية      وهلذا  املعوية  الديدان  الثوم  ويقتل 
الغرض يعطى للطفل يف الصباح فنجان من احلليب 
غلي فيه بضعة فصوص من الثوم، ويلي ذلك حقنة 

شرجية دافئة مبغلي الثوم يف املاء أو احلليب.
و حيتوي الثوم على كثري من مركبات الكربيت 
وتوجد  رائعة،  عالجية  خصائص  تكسبه  اليت 
مكمالت منه عدمية الرائحة، وأفضل مستحضراته 

هي خالصة الثوم املعمر مثل )كيوليك(.
رئيسي  زيت  على  بكامله  النبات  حيتوي  و 
ذي فعالية صاّمة مركبة من األليسني والسلفيدات 
وثنائي اإلليل وإنزيم األلبيناز ومخائر وفيتامينات 

ونيكوتيالميد.
واألغشية  اجللد  على  تأثري  الثوم  خلالصة 
املخاطية املعوية. والثوم مقوي معدي وطارد للديدان 
ومضاد للتشنج وطارد للغازات ومطهر معوي، وهو 
واحد فعال ضد الزحار التحولي والتيفوئيد، ومدر 
للبول       ومقشع وطارد محى ويؤثر بشكل فعال 
ضد ارتفاع الضغط ويقي من تصلب الشرايني. وهو 

وسيط حيوي فعال.
تعطني،  خالصة،  كـزيت،  الثوم  يستعمل 
الطازجة  البصلة  فصوص  من  صبغة  ملبسات، 

والثوم دواء متعدد القيم.
د. إلياس جبور

الثوم: أقوى نبات معقم ومضاد للجراثيم
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قوة اإلرادة
أن  ستانفورد  جبامعة  الباحثني  فريق  يرى 
طريقة تفكري الشخص ومعتقداته عن قوة اإلرادة 
االستمرار  ميكنه  مدى  أي  إىل  حتدد  اليت  هي 
وتقول  صعب.  ذهين  عمل  وممارسة  العمل  يف 
الباحثة فريونيكا جوب املشاركة يف البحث أنه 
حدود  له  شيئًا  اإلرادة  قوة  يف  ترى  كنت  إذا 
الذين  األشخاص  من  تكون  ما  فغالبًا  بيولوجية 
صعبة.  مهام  ممارسة  عند  بالتعب  يشعرون 
تستنفد  ال  اإلرادة  قوة  أن  تعتقد  كنت  إذا  أما 
بسهولة فيمكنك االستمرار بالعمل فرتات طويلة 

املنوط بك إجنازها. حتى تنجز املهمة 

ميكن جتنب ثلث حاالت السرطان
تبني من نتيجة دراسات حبثية أجريت يف معهد 
تكنولوجيا الغذاء بالواليات املتحدة أن واحدة من 
إذا  جتنبها  ميكن  بالسرطان  وفاة  حاالت  ثالث 
ما مت تقليل األمحاض الدهنية أوميجا-6 وخفض 
كمية السعرات احلرارية. وأوصي بتقليل احللوى 
يف الوجبات الغذائية للبشر، خاصة ً تلك الغنية 
الذرة  زيت  مثل   ، أوميجا-6  الدهين  مبحتواها 
للحيوانات  احلمراء  واللحوم  اخلضروات  وزيت 
املغذاة على احلبوب، حيث أن كثرة تناول البشر 
التهاب  حلدوث  تؤدي  الدهين  احلامض  هلذا 
اخلاليا  لتكون  املناسبة  البيئة  خلق  على  يساعد 

السرطانية باجلهاز اهلضمي.
 ويف البحث الذي قدمه د. دميان دريسلر يعلن 
أن نتائج دراسته أوضحت أن البدانة عند كل من 
البشر تقيد من إنتاج هرمون »اديبونيكتني« الذي 
أعطى تأثرياً مثبطاً لنمو اخلاليا السرطانية، ولذلك 
أوصى دريسلر خبفض السعرات احلرارية، خاصًة 

تلك اليت يتم احلصول عليها من السكر.
ودلت األحباث أن كل خفض يف الوزن مبعدل 
5 إىل 10 كجم يؤدي إىل تقليل احتمال اإلصابة 
وأمراض  الدماغية  والسكتات  القلبية  بالنوبات 
الشرايني الطرفية، كما يقلل من ارتفاع ضغط الدم، 

وجيعل املريض أقل احتياجاً للعالج الدوائي.

خطري اللحم 
أكسفورد  جامعة  عن  صادرة  دراسة  أشارت 
يسبب  قد  اللحم  من  الكثري  أن  إىل  الربيطانية 
العمر.  يطيل  منه  القليل  وأن  الفجائي  املوت 
هي  األسواق  يف  خطورة  األشد  أن  إىل  وأشارت 
والسجق  اهلمربغر  مثل  املعاجلة  املنتجات 
وأجرى   . عالية  والشحم  امللح  مستويات  ألن 
كبري  عدد  لصحة  حتلياًل  الباحثني  من  فريق 
خمتلفة  غذائية  أنظمة  يتبعون  األشخاص  من 
قادرة  القليل  اللحم  ذات  الوجبات  أن  فوجدوا 
القلب مبا  أمراض  بسبب  الوفيات  تقليص  على 
و5  بريطانيا  يف  وفاة  حالة  ألف   31 من  يقرب 
الدماغية و9  وفاة بسبب اجللطات  آالف حالة 

آالف حالة وفاة بسبب السرطان.

للحب عصيب  تصوير 
)التصوير  املعنونة  اهلامة  الدراسات  من 
 )the neuroimaging للحب  العصيب 
ستيفاني  الربوفيسورة  عليها  أشرفت  واليت 
جامعة  يف  النفس  علم  يف  الباحثة  أورتيغا 
يف  الوقوع  أن  هلا  نيويوركتبني  يف  سرياكيوزه 
احلب يؤدي إىل وقوع الشخص احملب يف حالة 
الكوكايني،  استعماله  تشابه  النشوة  من  عارمة 
الدماغ  مناطق  على  أيضًا  يؤثر  احلب  إن  بل 
تبني  كما  والذكاء.  الفكرية  بالقدرات  اخلاصة 
هلا أن اثنيت عشرة منطقة تنشط يف الدماغ حال 
بعضها  سوية  تعمل  احلب،  يف  الشخص  وقوع 
تثري  كيميائية  مواد  إفراز  بهدف  بعض  مع 
إضافة  و)أوكسيتوسني(  )دوبامني(  مثل  النشوة 
إىل األدرينالني والفازوبريسني. ومن املعروف أن 
حلاالت  األساسي  احملرك  هي  دوبامني  مادة 
السرور اإلنساني وهلا دور رئيسي يف اإلحساس 
على  تؤثر  وهي  واإلدمان،  والسعادة  باملتعة 
ذلك  يف  مبا  والسلوكيات  األحاسيس  من  كثري 
مادة  أما  اجلسم.  وحتريك  والتوجيه  اإلنتباه 
الوالدة  عملية  يف  دورًا  فتلعب  أوكسيتوسني 
وإدرار اللنب وتنشيط سلوك األمومة يف السيدات 
وظهر مؤخرًا دورها لدى اآلباء يف تعزيز أواصر 
الدم،  ضغط  من  يرفع  والفازوبريسني  األبوة. 
القلب. نبضات  من  األدرينالني  يسرع  بينما 
وترى الباحثة أن املخ هو الذي يقع يف احلب، 
ولكنها تستدرك أن القلب يرتبط باحلب أيضًا، 
ألن املفهوم املعقد ملسألة الوقوع يف احلب يتكون 
البشري  اجلسم  أواسط  يف  جتري  عمليات  من 

ويف أعاليه أيضًا.

االكتئاب ملكافحة  اجليين  العالج 
علم  يف  الباحث  جوانج  تشن  الدكتور  ذكر 
شيونال  ترانشنا  جمللة)ساينس  األعصاب 
اجليين  العالج  استخدم  أنه  الطبية،  ميدسني( 
الدماغ  يف  املباشر  احلقن  طريق  عن  لالكتئاب 
هذه  مثل  عن  فيها  يعلن  اليت  األوىل  املرة  وهي 
الفئران  على  جتاربها  أجريت  اليت  التقنية 
الباحث  هذا  وأضاف  كبرية.  كفاءة  وأثبتت 
يرتبط  الفئران  يف  موروث  تصحيح  إمكانية  أن 
االكتئاب  عالج  يف  إجيابًا  يؤثر  قد  باالكتئاب 
الفئران سلوكًا شاذاً  أظهرت  الناس حيث  لدى 
يف الدماغ عند افتقارها إىل هذا املوروث اجليين 
عدد  من  واحد  وهو   PIT باسم  يعرف  الذي 
التسبب  يف  دورًا  تلعب  قد  اليت  العوامل  من 
على  عمل  اجليين  هذا  أن  ويعتقد  باالكتئاب. 
والذي  الدماغ  السريوتونني يف كيميائيات  تنظيم 

يساعد على التحكم يف املزاج والشهية والنوم.

للقلب مفيدة  الشوكوال 
الذين  الناس  يتمتع  أن  املمكن  من  أصبح 
يتناولون املكسرات أو الشوكوالتة بصحبة أفضل 
احملتمل  من  أنه  كما  يتناولونها.  ال  الذين  من 
مهمة  عناصر  والشوكوالتة  املكسرات  تقدم  أن 
أوميغا-3(  )أمحاض  مثل  اجلسم،  حيتاجها 
 ،)Flavonols )الفالفونويدات  الدهنية، 
 ،)E (،)فيتامني   arginineأرغينني(
األمالح املعدنية وغريها. ويف دراسة طويلة املدى 
ملا يقارب من 20 ألفًا من سكان مدينة بوتسدام 
تناولوا  الذين  األشخاص  أن  ظهر  األملانية، 
يف  يوميًا  غريهم)7,5غرام  من  أكثر  الشوكوالتة 
القلبية  النوبة  املتوسط( قل لديهم خطر حدوث 
بالذين  مقارنًة   %39 بنسبة  الدماغية  والسكتة 

الشوكوالتة. أقل من  تناولوا كمية 

أخبار ملونة

إعداد: آمال ابراهيم
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بارانويا جربان خليل جربان
سنأخذ يف حتليلنا النفسي جلربان خليل جربان 
البارانويا Paranoia يف شخصيته، حيث سبق 
لنا يف كتابنا )التحليل النفسي للحب األموي( إن 
حللنا شخصية جربان من هذا اجلانب. و)األمومي( 
عنت لنا حب الرجال لنساء أكرب منهم، وجربان 

أحب 12 امرأة 9 منهم كانوا أكرب منه.
ويف العادة يتمتع مريض البارانويا أحياناً بذكاء 
البنيان،  خمتل  وعقل  جنونية  وبصرية  فطري 
وبذلك يستطيع متاشي النقد والتصحيح، فيخفي 
أعراضه املرضية وحيتفظ بداخله بكتلة من الدالالت 
تشكل  الداخلية  اجلنونية  الكتلة  وهذه  الفكرية. 
وعماد  كيانه  أساس  وهي  وعذابه،  عزته  مصدر 
اهلشة  املصمتة  الكتلة  بهذه  مساس  وأي  روحه. 
هو مبثابة تهديد كامل لوجوده وأي انتقاص منها 

يشكل بداخله توتراً وغضباً نارياً.
ومن يقرأ سرية جربان الكاتب اللبناني املهجري، 
الفنان احلامل، الثائر الرومانسي، الداعي للفضيلة 
النظرية... سيدرك أين هو من )بارانويا اخليالء( 
حيث يشعر املرء أنه ذو قوة هائلة، يأمر وينهي 
أن يصعق  وأنه يستطيع  الناس،  ويؤثر يف مصائر 
يقرأ  اجلميع  فوق  وأنه  اآلخرين،  ومييت  ويشل 

األفكار أو يسلبها من اآلخرين.
أسرة  كنف  يف  جربان  نشأ  كيف  يقرأ  من  كما 
فقرية، وكيف انتقم من هذا الوضع حني كرب فقلب 
وفصله  أصله  يف  زيٍف  من  ادعى  ما  وادعى  اآلية 

جيعلنا نعود حمللني ما كتب عنه.
أمريكية  سيدة  إىل  جربان  رسائل  من  ويتبني 
كانت العون الروحي والسند املادي له معظم حياته 
البارزة يف  املعامل  أنه غري  ماري هاسكل  أال وهي 
حياته، وأن صورته يف هذه الرسائل ختتلف عن 
متاماً  جديدة  حياة  فهو خيتلق  الشائعة،  صورته 
عن  كتب  مما  عرفناها  اليت  احلياة  عن  مغايرة 
سريته الذاتية. وقد اختلف الدارسون يف جربان.. 
فهو العبقري الذي قلما جيود الزمان مبثله كما ذكر 
يف كتاب بربارة يونج )هذا الرجل من لبنان( وهو 
خليل  جربان  كتاب)  يف  لألخالق  املفسد  الفاسق 
جربان( لألب الياس زغيب، وكتاب )حماوالت يف 
درس جربان( لألمني خالد.. ويبقى كتاب توفيق 
صائغ ) أضواء جديدة على جربان( الذي يوضح فيه 
مؤلفه من خالل رسائل جربان ملاري أنه بدأ يكتب 
الشعر يف العاشرة، وقصائده هذه اليت بدأ يكتبها 
يف سن مبكرة يغنيها املئات يف سوريا ومصر. وما 
إن بلغ الثالثة عشر من عمره حتى كانت نشرت 
عنه املقاالت العديدة يف الصحف العربية وصدرت 
الكتيبات عن إنتاجه ورسومه، وعرض على ماري 
هلا  وقال  عشرة،  اخلامسة  سن  يف  رمسها  لوحة 
إحدى  التكعيبة(-  أبو  )إني  اللوحة  على  معلقاً 

مدارس الفن التشكيلي.
ومن جانب آخر جينح اخليال جبربان، فإذا به 
يؤكد أن عنده شعوراً واعياً بأنه عاش حياة بشرية 
سوريا،  يف  مرتني  عاش  وأنه  هذا،  عصره  قبل 
ومرة يف كل من إيطاليا، اليونان، مصر، اهلند، 
وتسأله  الكلدان.  بالد  يف  مرات  وعاش  وفارس، 
ماري: كم قرناً يف املستقبل تعي اآلن؟ وكم قرناً يف 
املاضي؟ فريد بكل ثقة بأنه يستطيع أن يرد بعد 
500 عام يف املستقبل بوضوح أكثر مما يرى ما بعد 
200 عام ويرى بعد ألف عام أوضح من 300 عام.. 
أما أبعد من ألف عام فال أشعر أني أستطيع أن 
أرى !! أما املاضي فبوسعه أن يعيش فرتة النهضة 
فيه بيسر شديد، لكن الفرتة األيسر عليه هي قبل 

ألفي سنة.
أرهق  ملاذا  نتساءل:  أن  لنا  بدورنا حيق  وحنن 
جربان نفسه يف خلق حياة جديدة فراراً من حياته 
الواقعية؟ وميكن اإلجياب عن ذلك أن جربان الذي 
وبيئته،  وظروفه  وعصره  فقره  عن  راضياً  يكن  مل 
صنع  من  حياة  لنفسه  وخلق  مجيعًا،  عليها  ثار 
فاته  عما  تعويضاً  فيه  ألن  بالتقمص  وآمن  خياله 

من واقعه.
ويف هذه الرسائل يتحدث بإسهاب عن طريقته 
مكانته  وعن  ألفها  وكيف  كتبه  وعن  الكتابة،  يف 
العالية اليت حيتلها يف األدب العربي. ورغم ذلك 
تربيراً  هذا  ويربر  نفسه،  تثقيف  يكره  أنه  يقول 
عجيباً.. فهو نصح بالدرس، ولكنه كان خيشى أن 

يقضي الدرس على فرديته وعبقريته.
حني  ذاته  بتضخيم  ونشعر 
أني  قائاًل:  ماري  إىل  يكتب 
املستقبل  أن  ماري  يا  أؤمن 
نتاجي..  على  قاسياً  يكون  لن 
العربي  األدب  يف  أعرف  أنا 
آثاري،  من  أعظم  أشياء كثرية 
آثاري  أن  أقول بصراحة  ولكن 
العربية  اللغة  آثار يف  هي أكرب 

اليوم.
وتظهر هذه الر سائل بشكل 
جربان  مرض  عالمات  واضح 
رسائل  وهي  العظمة،  جبنون 
عشاق  يتمنى  حقًا،  مثرية 
النور.  ترى  مل  أنها  لو  جربان 
كما يتبني منها انه كان يعيش 
والتناقض  التمزق  من  حالة 
قلق  على  يدل  مبا  الذاتي 
وعجز  بالنقص  وشعور  عصيب 
يف الشخصية، وأنه يف كتاباته 
كان ينافس )دون كيشوت( يف 

واألزمات  للمواقف  واختالقه  ومبالغاته  مغامراته 
الكاذبة مع نفخ وتعظيم للذات.

صدعت  اخلاصة  الرسائل  تلك  أن  ريب  وال 
صروح الكثريين وبددت أحالمهم يف بطولة جربان 

املثالية!
رغم  ما متتع به جربان من)بارانويا اخليالء( فإن 
ذلك مل مينع القارئ من أن يشغف بأدبه أكثر مما 
يقف عند حمطة مرضه )الشعور بالعظمة(، فالكبار 
أتت  بل  األهم،  هي  أعماهلم  تبقى  مرضوا  مهما 
نتيجة املعاناة مع تعدد أشكاهلا أو ألوانها، وإال 
تبيان  دون  للعظماء  الذاتية  السرية  كيف ستكتب 
ونفسية  جسمية  أمراض   من  العظمة  هذه  ظواهر 

وإبداعية.
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جرى يف األوروغواي اجتماع ملسؤولني صحيني من كافة أحناء لوضع قوانني 
مزارعي  قبل  من  القوانني  هذه  ورفضت  التبغ  بصناعة  تتعلق  صحية صارمة 

التبغ ومصانع التبغ.
حدث هذا االجتماع من قبل منظمة الصحة العاملية بعد أن صرحت شركة 
األوروغواي  قوانني  بأن   Philip Morris International التبغ 

ملكافحة التدخني تؤذي أعماهلا.
وقعت 171 دولة يف مؤمتر مكافحة التدخني وكان أحد األهداف هو احلد من 
استعمال املواد املضافة يف صناعة التبغ حيث أشار أعضاء منظمات الصحة إىل 
أن هذه املواد الكيميائية تغري من خواص التبغ وجتعل الزبون يدخن كميات 
أكرب، يف حني قالت شركات التبغ إن مثل هذه اإلجراءات ستجعل زراعة 

التبغ ترتاجع بشكل تدرجيي. 
وقد دافعت جمموعة داعمي صناعة التبغ عن نفسها بأن مثل هذه القوانني 
ستتسبب خبسارة 3,6 مليون مزارع أفريقي يعملون ضمن زراعة التبغ.حيث 
أن بعض البلدان األفريقية الفقرية تعتمد على زراعة التبغ وبالتالي فإن ذلك 

سيتسبب مبشكلة اقتصادية كما صرح رئيس مجعية تنمية التبغ العاملية.
بالنتيجة األوروغواي حتاول وضع قوانني صارمة للحد من التدخني مبساعدة 

كل  من  صحية  هيئات 
وشركات  العامل  أحناء 
الدول  تستخدم  التبغ 
للحفاظ  كحجة  الفقرية 
صناعة  من  دخلها  على 
وزراعة التبغ. فمن سيفوز 
صحة اإلنسان أم ميزانية 
شركات التبغ اليت ختاف 

على الفقراء؟
القرار  ذلك  احلقيقة  يف 
كل  يف  حنن.  إلينا  يعود 
علبة  فيها  نشرتي  مرة 
أي  أو  أركيلة  أو  سجائر 

نوع من التدخني حنن نشجع شركات التبغ ويف كل خطوة منشي فيها حنو 
جمتمع غري مدخن حنن نشجع منظمة الصحة..... حنن باحلقيقة أصحاب 

هذا القرار......

الصراع بيـن القوانيـن الصحية وصناعة التبغ
من سينتصر؟
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الفتيات اللواتي ميشيـن إلـى املدرسة يقدمن امتحانات أفضل
)وليس  الفتيات  أن  إسبانية  دراسة  نشرت 
يركنب  أو  املدرسة  إىل  ميشني  اللواتي  الصبية( 
الدراجة بدل من أن يتم توصيلهن بالسيارة يقمن 
بأداء امتحانات بشكل أفضل. وكلما زادت املسافة 
التمارين  مدة  كانت  مهما  النتائج،  ارتفعت  كلما 

الرياضية األخرى خارج املدرسة اليت يقمن بها.
أم  املهم  هو  املسار  كان  إن  الواضح  غري  ومن 
التمرين الذي يقمن به، وهل يعادل مشوار طويل 

إىل املدرسة املشاركة مبباراة كرة سلة مثاًل؟
على  بساعة  املراهقون  يقوم  بأن  األطباء  ينصح 
مثل  يومياً  النشيطة  الرياضية  األلعاب  من  األقل 
اجلري أو كرة السلة. لكن عدد األطفال يف أمريكا 
الذين يقومون بهذا قليل، أما املراهقون فأعدادهم 

أقل بكثري.
يف  عديدة  تغريات  املراهق  دماغ  على  حيصل 
أن  الباحثني  من  العديد  ويعتقد  والوظيفة،  البنية 
تزيد  إجيابياً. فهي  يلعب دوراً  الفيزيائي  النشاط 
من تدفق الدم إىل مناطق يف الدماغ حيث تتحسن 
القدرة على الرتكيز وتتقوى الذاكرة وتتأثر عوامل 

أخرى هلا عالقة بعملية التعلم.
املدن  أطفال  على  أجريت  سابقة  دراسة  ويف 
اإلسبانية، وجد أن املراهقني الذين يتمرنون أكثر 
خارج املنزل يتمتعون مبقدرات أعلى يف االمتحانات 

اللغوية )إمالء وتعبري وقراءة(. 
وملعرفة إن كان للمشي أو ركوب الدراجة نفس 
التأثري، قام الباحثون بسؤال 1500 مراهق حول 
تقريباً   %65 أن  ووجدوا  للمدرسة.  ذهابهم  كيفية 
الفتيات  أن  ووجدوا  الدراجة.  يركبون  أو  ميشون 
اللواتي يصلن إىل املدرسة بالسيارة أو الباص حيصلن 
نظرياتهن  عالمات  عن   %8 تقل  عالمات  على 
اللواتي ميشني إىل املدرسة. كما أن اللواتي ميشني 
أكثر من 15 دقيقة حيصلن على عالمات تزيد عن 

اللواتي ميشني أقل من 15 دقيقة.
الصبيان،  عند  واضحة  تكن  مل  العالقة  هذه 
السويد.  من  أخرى  دراسة  املالحظة  هذه  وأّكدت 
وقد يكون ألن الصبية أكثر نشاطًا، ولن يغري مسري 

عدة دقائق كثرياً.

هذه النتائج قد ختتلف بني البلدان، ففي أوروبا 
وسوريا جند يف الشوارع مقاهي وحمالت جتارية 
صغرية، يف حني أن شوارع األحياء األمريكية ودول 
وقد  والفلل  البيوت  فيها  ترتاصف  أخرى  عربية 

تكون أقل أمناً لألطفال.

املوافقة على أول حبوب منحفة جديدة منذ أكثر من عقد
وافق مستشارو هيئة الغذاء والدواء األمريكية يوم 
الثالثاء املاضي على أول حبوب جديدة لتخفيف 
وافقت  وقد  الزمن.  من  عقد  من  أكثر  منذ  الوزن 
Contrave من  دواء  جلنة من اخلرباء على 
املخاوف  من  الرغم  على   Orexigen شركة 
وقد  يسببها.  اليت  القلبية  باألمراض  املتعلقة 
تضاعف قيمة أسهم الشركة املصّنعة هلذا الدواء 

منذ هذا اإلعالن.
تناقشه  الوزن  لتخفيف  دواء  ثالث  هذا  وكان 
اللجنة هذا العام، لكنها سبق ورفضت الدوائني 

السابقني يف تشرين الثاني /أكتوبر.
مل ينبهر اخلرباء بالنتائج املتواضعة هلذا الدواء 
من  الوزن، لكنهم وافقوا عليه خوفاً  يف ختفيف 
أن يؤدي الرفض إىل انهيار تطوير األدوية يف هذا 
مفرطوا  أو  بدناء  األمريكيني  ثلثي  ألن  اجملال، 

الوزن.
وقد صرح أبراهام توماس رئيس اللجنة الطبية: 
األدوية  تطوير  صناعة  نسحق  أال  اهتمامنا  »كان 

ألخطر مرض نواجهه وهو البدانة.«
وقد وافقت اللجنة بـ13 صوتاً مقابل 7 أصوات 
أن  والدواء  الغذاء  هيئة  حّثت  لكنها  معرتضة، 
لدراسة  األمد  طويلة  اختبارات  إجراء  على  تصر 

تأثري الدواء على أمراض القلب.

يتكون الدواء اجلديد Contrave من مزيج 
إدمان  لعالج  )املستخدم   naltrexone من 
 bupropion ومن  واملخدرات(  الكحول 
االستقالب  لزيادة  حماولة  يف  اكتئاب(،  )مضاد 

)حرق اجلسم للطعام( وإنقاص للشهية.
ضغط  معّدالت  يف  زيادة  الدراسات  بّينت  وقد 
البالسيبو  الدواء مقارنة مع  تناول هذا  الدم عند 

)دواء نفسي هدفه املقارنة: من النشاء(. 
والدواء  الغذاء  الدواء متطلبات هيئة  وقد حقق 
حيث خّفض الوزن عند 35% من األشخاص بنسبة 
النهائي يف 31 كانون  القرار  5%. وسيتم إصدار 

املقبل  العام  من  /يناير  الثاني 
عند االتفاق على تفاصيل متابعة 

املرضى بعد تسويق الدواء.
كما حّلت األخبار اجليدة على 
 Vivus الشركات املنافسة مثل
املطّورة لدواء Qnexa، حيث 
كانت اللجنة قد طلبت املزيد من 
القلبية  املعلومات حول املشاكل 
بعد  لكن  الدواء.  يسببها  اليت 
 Contrave على   موافقتها 
على  موافقتها  املتوقع  من  فإنه 

هذا الدواء أيضاً.

من املتوقع أن تصل مبيعات Contrave إىل 
1,2 مليار دوالر حبلول 2018، وسيبدأ بعائدات 
382 مليون دوالر سنوياً. علماً أن هذا الدواء هو 
الدواء الوحيد لشركة Orexigen الذي دخل 

األسواق.
لقد عانت الشركات الدوائية اليت تقدم أدوية 
للتنحيف من مشاكل عديدة مرتبطة مع أدويتها، 
سحبها  طلب  إىل  والدواء  الغذاء  هيئة  دفع  مما 
من األسواق وآخرها كانت منتجات السيبوترامني 
السورية فور سحبها  واليت سحبت من األسواق 

عاملياً.
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ختضع النساء قبل تناول احلبوب اجملهضة إىل 
تصوير باإليكو )أمواج فوق الصوتية(، وتقول دراسة 

جديدة أن التصوير باإليكو قد ال يكون ضرورياً.
جيرى اإلجهاض يف أمريكا باستخدام احلبوب 
خالل تسعة أسابيع من آخر يوم للدورة الشهرية. 
الدوائي  اإلجهاض  عمليات  معظم  تشمل  حيث 
 )mifepristone )Mifeprex تناول عقار
يليه تناول misoprostol، مما يسبب حدوث 

تقلصات يف الرحم واإلجهاض.
ال يوجد هناك توصيات رمسية حول كيفية إجراء 
اليت  املرأة  ذهاب  عند  لكن  باألدوية،  اإلجهاض 
يتم  فإنه  إجهاض،  عيادة  إىل  باإلجهاض  ترغب 
تصويرها باإليكو ملعرفة مدى تطور احلمل لديها. 
لكن هذه العملية تضيف كلفة تقدر بني 350 إىل 

650 دوالر. 
على  معتمد  باإليكو  التصوير  أن  الدراسة  تقول 
الفحوص والتحاليل األخرى اجملراة، كما أنه قد 
ال يكون متوفراً يف أحناء خمتلفة من العامل، مما قد 

جيعله عائقاً أمام عملية اإلجهاض.
هذه  بإجراء   Gynuity مجعية  قامت  وقد 
غري  حبثية  منظمة  هي  اجلمعية  وهذه  الدراسة، 

رحبية ترّكز على خدمات التناسل الصحية. وقد 
امرأة سعت إىل خدمات  الدراسة 4845  مشلت 
10 دور الرعاية وعيادات إجهاض، ونشرت يف 
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وتستنتج الدراسة إىل أن حساب تاريخ احلمل 
من قبل املرأة والفحص الفيزيائي كافيان لتحديد 
حيث  الدوائي.  اإلجهاض  استخدام  إمكانية 
سن  بعد  حبوباً  النساء  من  فقط   %1,6 أعطي 
التسع أسابيع عندما مل يتم إجراء اإليكو واعتمد 
أولئك  وحتى  لوحده.  الفيزيائي  الفحص  على 
الدواء  فعالية  كانت  احلبوب  استخدموا  الذين 
يعتقد  حيث  خطرية،  جانبية  آثار  بدون  عالية 

الباحثون أن حّد فّعالية الدواء هي 11 أسبوعاً.
بنسبة  فّعااًل  الدوائي  اإلجهاض  يكون  ما  عادة 
إىل  اللجوء  يتم  األخرى  احلاالت  ويف   ،%97

اإلجهاض اجلراحي. 
تقول الدراسة أن املختصني الطبيني قادرون على 
تصوير  لديهم  يكن  مل  لو  حتى  خدماتهم  تقديم 
أمام  حاجزاً  هذا  يكون  أن  جيب  وال  باإليكو. 

اخلدمات يف املناطق الريفية والنائية.
يستخدموا  أن  جيب  ال  الذين  النساء  بني  من 

خارج  احلمل  حاالت  هي  الدوائي  اإلجهاض 
يف جوف  نامياً  الرحم، وهي حالة يكون اجلنني 
قد  خطرية  حالة  وهي  فالوب  قنوات  أو  البطن 

تتسبب بوفاة املرأة إذا مل تعاجل جراحياً.
اإلجهاض يف  استخدام حبوب  على  املوافقة  مت 
أمريكا عام 2000، وتوقعوا أن ينتشر استخدامها 
يف كل األماكن كخيار آمن لإلجهاض. لكن تبني 
عام 2005 أن 96% من استخدامها كان يف املدن 

الكبرية، و3% يف املدن الصغرية، و1% يف الريف.

ال ضرورة لتصوير  إيكو  قبل اإلجهاض

يف  جديد  قانون  إقرار  مت 
أمريكا لتنظيم صناعة الغذاء، 
قبل  من  متويله  يتم  حيث 
ويتوقع  األمريكية.  احلكومة 
يف  عليه  املصادقة  يتم  أن 
آخر األسبوع من قبل جملس 

النواب.
وهذا القانون يعطي للحكومة 
احلق يف طلب سحب أغذية 
من األسواق، واحلصول على 

خطة سالمة تصنيع الطعام يف 
املعمل، وزيارات متكررة بشكل 
أكرب إىل معامل تصنيع الطعام. 
القانون اجلديد سالمة  ويغطي 
واخلضراوات  املعاجل  الغذاء 
يف  يتدخل  ال  لكنه  والفواكه، 

صناعة اللحوم.
استوحي القانون من عمليات 
حدثت  اليت  األغذية  سحب 
منذ عام 2006، حيث سحبت 

البيض  من  كبرية  كميات 
بسبب تلوثها بالساملونيال، كما 
تسبب اخلس والفلفل والفستق 
وأمراض  بتسممات  والسبانخ 

غذائية على نطاق واسع.
اجلدير بالذكر أن إقرار قانون 
ينّظم عمل قطاع اللحوم بشكل 
يف  جداًَ  صعب  أمر  هو  صحي 
الصناعة  ضغوط  بسبب  أمريكا 
النواب  جملس  على  القوية 

والسياسيني.

إقرار قانون تنظيم صناعة الغذاء
أفريقيا  جنوب  قررت 
سحب اجلهاز البالستيكي 
والذي  للجدل  املثري 
الذكور.  خلتان  يستخدم 
جنوب  حكومة  وكانت 
أفريقيا بدأت بتوزيع هذا 
خلتان  واستخدم  اجلهاز 
أفريقي  جنوب   9000

منذ نيسان أبريل املاضي. وكان 
اجلهاز الذي يدعى مقبض تارا 
يوزع أماًل يف السيطرة على وباء 

اإليدز الذي ينتشر يف البالد.
اخلطوة  بهذه  ورحبت 
مجعيات مساندة مرضى اإليدز 
واصفة اجلهاز باخلطري واملؤمل. 
جنوب  أن  بالذكر  واجلدير 
من  عدد  أكرب  حتوي  أفريقيا 
أصيب  حيث  اإليدز،  مرضى 
سكانها  أصل  من  مليوناً   5,7

البالغ عددهم 50 مليون.
اخلتان  استخدام  أن  وجد 

والدعوات  الذكرية  والواقيات 
قد  واحد  شريك  مع  للبقاء 
خفضت من نسبة انتشار املرض 

بنسبة وصلت حتى %60.
اخلتان  أن  من  الرغم  على 
مرض  انتقال  من  خيفف 
أن اجلهاز يسبب  إال  اإليدز، 
ومع  شديدين.  وأملاً  تورماً 
»ختان  هيئة  اشرتت  ذلك 
الذكورالطبية« حوالي 22,500 
جهازاً جديدًا، وقد صرح ناطق 
الطريقة  هذه  »إن  بامسها: 
طريقة  أي  جودة  بنفس  هي 

أخرى«.

سحب جهاز بالستيكي للختان 
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تزايد أعداد األطباء الذين يرفضون 
القيام باإلجهاض

الصحة  لوزارة  التابعة  اإلجهاض  هيئة  تقول 
الربيطانية أن األمور تتجه إىل أزمة بسبب ازدياد 
بعمليات  القيام  يرفضون  الذين  األطباء  عدد 
األزمة اجلمعية  إجهاض. وقد كشفت عن هذه 

امللكية لألمراض النسائية والتوليد. 
رفض  بسبب  ببطء  متنامية  مشكلة  وظهرت 
أعداد من األطباء الشباب اخلضوع لتدريب إجراء 
اإلجهاض ألسباب أخالقية. ويعزو بعض األطباء 
القدماء سبب هذا االحندار إىل نقص »االنبهار« 

الذي يرافق هذا العمل.
وختفيض  املناوبات  جداول  تغيري  أن  كما 
إىل  يسعوا  لن  األطباء  أن  يعين  العمل  ساعات 
املهنية  مسريتهم  من  حتّسن  ال  دورات  إتباع 

الحقاً.
طبيبات  إحدى  غوثري  د.كايت  وقالت 
النسائية: »إننا ال نتلقى مدحاً عند قيامنا بعملية 
اإلجهاض، بل قد يبصق علينا بعض املتطرفني. 
وال ينظر لنا زمالؤنا بفخر يف اجتماعاتنا. إنها 

حقاً عملية حمرجة للعناية بصحة املرأة.«
لكن مل تتمكن اجلمعية من تقديم أرقام واضحة 
حيال هذا االخنفاض يف عدد األطباء. لكن بعض 
مخسة  كل  من  واحداً  أن  إىل  تشري  الدراسات 
أطباء ال يقومون بعملية اإلجهاض ملرضاهم، وهذا 

ال مينع أغلبهم من تقديم العون هلم.
لذا تسعى اجلمعيات املؤيدة لإلجهاض 
إىل مترير قانون يسمح للممرضات بالقيام 
املبكرة من  املراحل  بعملية إجهاض يف 
احلمل، حيث تعد هذه العملية بسيطة 

جداً من الناحية التقنية.
ويقول أحد األطباء املسؤولني عن واحد 
من أكرب العيادات اخلاصة لإلجهاض: 
»إن هذا يسمح بتقديم خدمات صحية 
حاالت  من   %90 من  فأكثر  أفضل، 
الثاني  األسبوع  قبل  تتم  اإلجهاض 
بسيطة  عملية  وهي  احلمل.  من  عشر 
جداً تقنياً. وصحيح أن هذا العمل ليس 
الشاب يف  لكن اجليل  بريٌق طيب،  له 

األعوام اخلمسة أو الستة األخرية مل يعد يتذكر 
غري  اإلجهاض  فيها  كان  أيام  عن  يعرف  أو 

قانوني.«
اخلضوع  رفضوا  الذين  األطباء  أحد  بينما 
يدرسون  األطباء  »إن  اإلجهاض:  على  لتدريب 
ويتدربون لشفاء األمراض وإنقاذ املرضى، وليس 
لقتل حياة بريئة. إن الرأي العام ووجهات نظر 
السياسيني تغريت يف األعوام األخرية، لذا نتوقع 
أن حيدث إعادة نظر يف القوانني، حبيث يصبح 

تدريس طرق اإلجهاض أمراً اختيارياً.«
مثرياً  أمراً  يكون  ال  »قد  كايت:  د.  تضيف 
كأحباث اخلاليا اجلذعية أو الـDNA، لكن 
يضطروا  مل  الشباب  األطباء  من  اجلديد  اجليل 
القيام  حاولن  أن  بعد  ببطء  نساء مينت  ملشاهدة 
واجب  من  زال  ما  املنزل.  يف  إجهاض  بعملية 
فمهما  مرضاه،  مساعدة  على  العمل  الطبيب 
وتغريت  اإلجهاض  حول  العامة  آراء  تغريت 
نسبة  أن  إىل  تشري  الدراسات  أن  إال  القوانني 

اإلجهاض تبقى ثابتة.«

صابون تار لعالج الصدف
هل تعلم؟

فائدة  أن  جديدة  دراسة  تقول 
األسربين كبرية يف الوقاية من أنواع 

خمتلفة من السرطان .
بالضبط  نعرف  ال  أننا  احلقيقة  يف 
من  لكن  األسربين،  يعمل  كيف 
املتوقع أن له دوراً مضاداً لاللتهاب 
السرطان  تأثري  يف  حماربة  يساعد 

على اجلسم.
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الرتبية اجلنسية واألطفال
من مخس  أقل  بعمر  األطفال  بعض  لدى  تظهر 
اللعب  مثل  الغريبة  التصرفات  بعض  سنوات 
بأعضائهم التناسلية أو النظرات العاطفية أو التعلق 
ميل  بأنه  السلوك  هذا  يفسر  وقد  بأعضاء حمددة 
جنسي أو سلوك طبيعي بسبب الرغبة باكتشاف 

الذات واحمليط اخلارجي وعالقتهم به. 
غالباً ما يواجه هذا السلوك بالتعنيف مما جيعله 
حياته،  مدى  الطفل  يرافق  سيئاً  انطباعاً  يرتك 
هذه احلالة هو جتاهل  فعله يف  ما ميكن  وأفضل 
ما  غالباً  السلوك  هذا  بأن  علماً  الطفل،  سلوك 
عندما  إال  السادسة،  بعد  ما  بعمر  تلقائياً  خيتفي 
تعلق بذاكرة الطفل ذكريات سيئة عن املوضوع مما 
يزيد  ما  وغالباً  وبعمق.  حياته  على  يؤثر  جيعله 
بسلوكه  الطفل  تعلق  من  العنيف  األهل  فعل  رد 

اجلنسي وتذكره بشكل أوضح وأعمق الحقاً.
جسمه  حول  األسئلة  بعض  الطفل  لدى  يكون 
تشعروا  أو  تهزؤوا  أو  تضحكوا  ال  جسمك(،  )أو 
اجلد،  حممل  على  السؤال  خذوا  باإلحراج. 
وأجيبوا عنه مبا يناسب عمر الطفل، على جوابكم 
كان  إن  ومباشراً.  الفهم  وسهل  واضحاً  يكون  أن 
لدى الطفل أسئلة أخرى فسيسأهلا، لذا ال داعي 

لتشتيت ذهنه.
اكتشاف الذات:

قد يقوم بعض األطفال بتلمس أعضائهم، فيقوم 
الصبيان بشد قضيبهم، وتقوم الفتيات بفرك األجزاء 
اخلارجية من أعضائهن. هذا السلوك يكون مؤقتاً 
عادة، وينصح األطباء بأن يشرح األهالي لألطفال 
أن هذه العادة هي أمر طبيعي لكن جيب أن يكون 
خصوصياً. إن قام به الطفل يف العلن فيجب على 
األهل حماولة إهلائه، وإن فشلوا يف هذا، فيجب 
يف  »اخلصوصية«  أهمية  وشرح  جانباً  الطفل  أخذ 

هذا املوضوع.
قد تكون هذه التصرفات املتكررة ناجتة عن مشكلة 
عن  نابعة  تكون  فقد  الطفل.  منها  يعاني  أخرى 
شعوره بالقلق لعدم حصوله على الرعاية الكافية يف 
املنزل. أو قد تكون دلياًل على االستغالل اجلنسي. 
جيب تعليم الطفل أنه من غري املسموح ألي شخص 
مالمسة أعضائه اجلنسية بدون إذنه. وعند القلق 

من سلوك الطفل جيب مراجعة الطبيب.
اكتشاف أجسام اآلخرين:

يف سن الثالثة أو الرابعة يكتشف األطفال الفرق 
بني الصبيان والبنات، ويبدؤون باالستكشاف من 
اآلخرين.  عند  األعضاء  ويتلمسون  الفضول،  باب 
هذا السلوك أبعد ما يكون عن التصرفات اجلنسية 
عندما  األذى  عديم  السلوك  وهذا  البالغني.  عند 
يتضمن أطفااًل فقط. لكن يفضل العديد من املربني 

وضع حدود هلذا االستكشاف.

طريقة احلديث:
ملرة  يقال  موضوعاً  ليست  اجلنسية  الرتبية  إن 
واحدة، لذا ينصح أن يتم احلديث فيه كلما أتيحت 
العائلة، جيب  الفرصة هلذا. إن حدث محل يف 
الطفل  أراد  إن  األم.  داخل  ينمو  الطفل  أن  شرح 
مزيداً من املعلومات حول كيفية »دخول« الطفل إىل 

األم أو حول الوالدة ينصح بتقدميها له.
قد يظن البعض أن التفاصيل الدقيقة هي ما تهم 
األطفال، لكن الطفل يسأل من باب الفضول وليس 
من باب الرغبة باإلحراج. وليس من املنصوح به أن 
تقدم له معلومات خاطئة، فهي ستضره على املدى 
الطويل وتهز ثقته بأهله. فقد يقول بعض األهالي 
أن الطفل قد دخل بطن األم ألن األم ابتلعته. هذه 
الفكرة ستخيف الطفل ومتنعه من النوم لياًل ألنه 
سيخاف من أن تبتلعه أمه. كما أن احلديث عن 
أن الطفل وجد يف زهرة أو جاء به اللقلق أو وجد 

العاطفي  الرابط  الطريق سيقطع  يف 
سيصبح  ألنه  أهله،  وبني  بينه 
جسدية  بعالقة  حيس  ولن  غريباً 

تربطه مع أهله.
مثل  بأجوبة  األطباء  ينصح 

هذه:
داخل  إىل  الطفل  دخل  كيف 

بطن األم؟
ميكن اإلجابة عنه: »بأن األب 
واألم قد صنعا الطفل ألنهما تقاربا 
وأمسكا ببعضهما بطريقة خاصة«.

كيف يولد األطفال؟
يكفي عادة اجلواب بأن األطباء 
واملمرضات يساعدون األطفال الذين 

حيني موعد والدتهم. أما إن أراد الطفل املزيد من 
املعلومات فيمكن القول بأن األم تدفع الطفل ليخرج 

من املهبل.
ملاذا ال ميلك اجلميع قضيباً؟

والبنات  الصبيان  أجسام  أن  البسيط  اجلواب 
خمتلفة. 

ملاذا عندك شعر أسفل هناك؟
أجسامنا  بأن  القول  فيمكن  هنا  البساطة  تنفع 
تتغري مع كربنا بالعمر. وقد حيتاج األطفال املزيد 
ينمو  الصبيان  أن  القول هلم  فيمكن  التفاصيل  من 
لديهن  ينمو  والبنات  القضيب  قرب  شعر  لديهم 

شعر قرب املهبل.
صحيحة  مصطلحات  تستخدموا  أن  تنسوا  ال 
ومناسبة، قد ال يشعركم هذا باالرتياح متامًا، لكنه 

أمر ضروري لبناء الثقة يف األعوام القادمة.
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للحالة الصحية النفسية، فإن الطبيب قد يقدم لك  نظراً 
نصائح مفيدة...

بل وحتى قد يعطيك األدوات حلل مشاكلك...

نصيحة طبيب

أصدقاء أخبار الطب 
 يف مدينة الالذقية

د. ميساء راغب علي- أخصائية تخدير وإنعاش 0944449484
د.بسام زيني - أخصائي توليد وأمراض نساء - 244200

د. راتب شعبو - أخصائي أذن أنف حنجرة - 0932898496
د. كمال عزيز برهوم - طبيب أسنان - 412591

د. غادة عبد الكرمي حسن - طبيب أسنان - 431710
د. أسامة منير ابراهيم - طبيب أسنان - 0933335986

الصيدالنية غادة جوني - 412983
الصيدالنية نبيهة ابراهيم - 439303
الصيدالنية ساميا عيسى - 474396

د. عبداهلل عليا - طبيب أسنان - 423485
د. راغب علي - عامة -مفرق بوقا - 422822

 الصيدالني باسل سلمان 420420
د. علي عمران - طبيب أسنان - 0933441910

أصدقاء أخبار الطب 
 يف مدينة محص

د..شريف الزهوري -صيدالني- القصير

د. تيسير علوش- صيدالني - تلبيسة- هـ8018184

د. مفيد الناصر أخصائي طب أسنان - الكورنيش الشرقي مقابل االسكان العسكري – هاتف 2615454 
د. الصيدالنية فاطمة حميد – الزعفرانة – هاتف 8819350 

د. الصيدالني أحمدالسعيد – تلبيسة –هاتف 8814007 
د. الصيدالنية ليزا درويش – الشنية – هاتف 7187422 
د. الصيدالنية يارا احلمصي – حديدة - هاتف 4758209 
د. الصيدالني يوسف بطرس – ربلة – هاتف 4660858 
د. الصيدالنية عفراء حمامة – فاحل – هاتف 7373672

د. نوال علي ريشة -صيدلية نوال - الوعر- جانب جامع فاطمة - هاتف: 2516968

د. عمار محسن الّسعد – اختصاصي جراحة عصبية ومجهرية )فرنسا(- السوق: بناء األتاسي هــ: 

2453774،الزهراء هــ 2617514.
د. أزدشير محسن الّسعد – اختصاصي تقومي أسنان وفكني – عضو اجلمعية السورية لتقومي األسنان 

– الزهراء – هــ 2617513.
م.عبيرمحسن الّسعد – مركز السعد للبصريات – الزهراء – هــ 2617559.

د. سها مجيب عودة - اختصاصية تقومي أسنان وفكني - منتصف شارع احلضارة – هــ 2165562

د. مليس إبراهيم – صيدلية مليس – الزهراء – مقابل جامع الزهراء – هــ 2618889

استشارات طبية جمانية
مالحظات هامة

استشارات  خدمة  اجلديد  بشكله   www.med-syria.com الطب  أخبار  جريدة  موقع  يقدم 
جمانية على املوقع. حيث يقوم جمموعة من املختصني بالرد على أسئلة الناس ومساعدتهم وتوجيههم.

لكن خدمة االستشارات على اإلنرتنت حتتاج إىل بعض الوعي أثناء استخدامها. وهذه بعض التعليمات 
املفيدة لكي حتصل على استشارة سليمة:

1- اكتب عنوانك بشكل صحيح
ومدى  باحلالة  أصبت  متى  السكن،  مكان  العمل،  اجلنس،  )العمر،  بالتفصيل:  حالتك  اذكر   -2

شدتها(
أو  بارتفاع حرارة شديد  إن أصيب طفل  الطارئة واإلسعافية:  للحاالت  3- ال تستخدم هذه اخلدمة 
مسن بأمل يف الصدر أو أمل شديد ال حيتمل فعليك مراجعة الطبيب أو املستشفى، وليس انتظار رسالة على 

اإلنرتنت.
خدمة استشارات أخبار الطب مفيدة للتعرف على األمراض وعلى العالجات واخلدمات الطبية وعلى 

فوائد النباتات ومضارها، وعلى توجه ألي طبيب عليك أن تذهب.
لقد واجهنا يف هذا املوقع منذ انطالقه وعلى مدى أربع سنوات العديد من األسئلة املتنوعة، وسنبدأ بنشر 

أرشيفنا على املوقع وعلى صفحات اجلريدة يف الفرتة القادمة.
إن موقع أخبار الطب يقدم هذه اخلدمة بشكل جماني، وهون غري ملزم بالرد على كل الرسائل. كما أن 

األجوبة قد تستغرق وقتاً خاصة ألن بعضها حيتاج إىل خمتصني قد ال ميتلكوا وقتاً كثرياً يف اإلجابة.

أصدقاء أخبار الطب
يف مدينة دمشق

أ. معن علوان - بناء جممع فيكتوريا
جمموعة مشوط التجارية -املنطقة احلرة- 2123946

د. حممد احلليب - مدير مشفى السالم - طريق درعا -قبل جسر صحنايا
أ. خليل خاروف - دمشق- دوار كفر سوسة- 0988611533

أ. إياد الدالي - مدير إداري مشفى الرجاء - عربني - 5239660
د. نبيل الوزة - مدير مشفى داريا الوطين

د. عبد اهلل العسلي -مدير مشفى دوما الوطين
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فريوز...
إىل  سيارتي  أقود  ثم  الشاي،  وأشرب  صباح  كل  أستيقظ 
العمل، أحاول أن أستمع إىل الراديو باحثاً عن الدعايات 
أهوى  ألني  ليس  خمتلفة...  إذاعية  قناة   20 من  أكثر  على 
مشكلة  من  تعاني  السورية  اإلذاعات  ألن  بل  الدعايات... 

كبرية... كلها تضع أغاني فريوز يف الصباح...
وقد يستفهم البعض عن املشكلة يف هذا... املشكلة أني 

ال أحب فريوز...
ال داعي ألن ترفعوا حواجبكم استهجاناً، وال أن تتجهموا 
استنكاراً، وال أن حتّمر وجهوكم غضباً، وال حتى أن تشحذوا 

حناجركم استعداداً لالعرتاض...
أعرف أنكم من حميب أغاني فريوز... لكين ال أحبها... وال 
عالقة هلذا بأنين ال أحتسي القهوة أو املتة... وال أني ال أهوى 
مشاهدة شروق الشمس... وال حتى أني أصلع... أنا فقط ال 

أحبها...
لفريوز...  أستمع«  »ال  وأنا...  خالي  علّي  قبض  عندما 
بدأ سلسلة طويلة من االعرتاضات واحملاضرات حول فوائد 
االكتئاب  حاالت  يف  تفيد  أنها  وكيف  لفريوز،  االستماع 
صوتها  أن  وكم  والكلية...  الكبد  وأمراض  واخلمول... 
عذب كاملالئكة... وأغانيها من النوعية املمتازة واليت ال مثيل 

هلا يف األسواق... وأن كل الناس تسمعها...
قلت له: يا خالي... أنا أعرف أن صوت فريوز رائع وأغانيها 
كل  حب«  »سهرة  إىل  أستمع  أن  أحب  ال  لكين  حلوة... 

يوم... ولست مضطراً أن أحب كل ما حيبه اآلخرون...
جيب  مريض...  أنك  أظن  قال:  ثم  إلّي  ونظر  خالي  توتر 
أن تراجع طبيباً... نفسياً... أو قد حتتاج إىل أن تزور مشفى 

أمراض عقلية... لعدة أيام فقط... ال أكثر...
أنين  أعتقد  مجياًل...  ليس  فريوز  صوت  أن  أقول  ال  أنا 
لذيذة...  فاكهة  فالبطيخ  باألكل...  املوضوع  تشبيه  أستطيع 
لكين ال أهوى تناوهلا... وهنا قام خالي فزعاً وصرخ: »أعوذ 

باهلل.. ال حتب البطيخ كمان...«

Phobia

اخلوف
حتضري لوسيون مزيل للمكياج حول العيـن

جريدة أخبار الطب
تصدر  اجتماعية(.    - )طبية  علمية  جريدة 
السورية  العربية  اجلمهورية  في  أسبوعياً 
 13 رقم  الوزراء  مجلس  رئاسة  قرار  مبوجب 
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د.رسالن العلي  
صاحب امتياز الترخيص واملدير املسؤول

د. ربا العبد اهلل 
 رئيس التحرير

د. حنا جبور
مدير تنفيذي

أ.محمد أسعد فّرا
مدير تسويق

أ.هبة سلطان
متابعة الزبائن

م. رشاد السيروان
مدير فني

املستشارون العلميون
د. علي علوش
د. عزام عمار 

د. أيهم أحمد
د. زهور السعد

د. رواء اجلمال
د. رمي عليان

لالستفسار واإلعالن
اإلدارة العامة الالذقية:

أ. عبد اهلل سلمو
 041552447 

0956-933235
مكتب حلب وإدلب:

أ. محمد أسعد فّرا
021-2224748
0944-648771

aleppo@med-syria.com

مكتب حمص:
 د. طارق حسن
0955644699

مكتب دمشق:
0936245354

0941934184 
info@med-syria.com

العنوان: الالذقية - مشروع الريجي - خلف الهجرة واجلوازات - ط أرضي.

كافة املراسالت تتم باسم املدير املسؤول

املكونات
زيت لوز حلو: 5•  مل

غليسريين طيب: 10•  مل
ماء ورد: 85•  مل

طريقة التحضري:
معتمة  عبوة  يف  وتوضع  جيداً  السوائل  متزج 
فصل  حيدث  قد  فرتة  بعد  اإلغالق.  حمكمة 
لطبقة الزيت لذا جيب رّج احمللول جيداً قبل 

االستعمال.
االستعمال

قبل استخدامه، ويوضع  اللوسيون جيداً  يرّج 
النظيف.  القطن  من  قطعة  على  منه  القليل 

وميسح حول العني.
يغسل بعدها باملاء فقط.

فوائده:
يعطي زيت اللوز احللو طراوة للجلد وليونة، كما أنه خيفف من التجاعيد. يعطي ماء 

الورد والغليسرين للجلد رطوبة وحيوية ونضارة.

كما جيب  الشوائب.  من  وخالية  جيدة  نوعية  وذات  نظيفة  السوائل  تكون  أن  جيب  حتذير: 
االنتباه إىل أي حساسية ملركبات هذه اخللطة. ال يوضع هذا اللوسيون على البشرة املتهيجة أو 

احملمّرة أو امللتهبة.
د.حنا جبور
hjabbour@med-syria.com


