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اكتشاف لقاح بديل ألدوية الكوليسترول
اكت�شف فريق من العلماء لقاحا ي�ؤخذ
مرتني يف ال�سنة قد يكون بدي ً
ال عن
الأدوي��ة اخلاف�ضة للكولي�سرتول �أو ما
ُيعرف بـ«ال�ستاتينات» وقد ي�صنع فارق ًا
كبري ًا يف حياة ماليني الأ�شخا�ص الذين
يعانون من ارتفاع معدل الكولي�سرتول
يف الدم.
والدرا�سة التي �أجراها علماء يف �رشكة
«مدي�سين�س» الربيطانية التي تعمل
على تطوير ال���دواء ،خلُ�صت �إل��ى � ّأن
تلك احلقنة � ّأدت �إلى خف�ض م�ستويات
الكول�سرتول ال�سيئ يف ال���دم لدى
امل�شاركني �إلى الن�صف من دون �أن ترتك
� ّأي �آثار جانبية وا�ضحة� .إ�شارة �إلى �أن
الدرا�سة �شملت � 1600شخ�ص وا�ستغرق
�إج��را�ؤه��ا � 18شهراً .وق��اد الدرا�سة

كوزيك راي ،وهو �أ�ستاذ ال�صحة العامة
وا�ست�شاري قلب يف «�إمربيال كوليدج»
ّ
يف لندن.
ووفقا للأطباء� ،سيتمكن املر�ضى من
ا�ستبدال �أق��را���ص ال�ستاتني اليومية
باحلقنة ال�سنوية والتي ت�ساعد �أي�ضا
يف خف�ض خطر الإ�صابة بنوبة قلب ّية �أو
�سكتة دماغ ّية.
ويف معر�ض تقدمي النتائج �إل��ى �أبرز
�أط��ب��اء القلب يف «م���ؤمت��ر اجلمع ّية
الأوروب ّية لأمرا�ض القلب» يف باري�س
ي�شكل
بفرن�سا ،قال راي � ّإن «اللقاح
ِّ
حت ً
وال الفت ًا يف معاجلة الكول�سرتول.
�سهولة �أخ��ذ اللقاح ،ب��د ً
ال من تناول
الأدوية يومياً ،هي املفتاح».
ويتوقع �أن ي�صبح اللقاح متوافّ ر ًا يف

الأ���س��واق يف غ�ضون �سنتني تقريباً.
وي�أمل الباحثون� ،أن ي��ؤدي ذلك �إلى
حت�سني حياة مر�ضى ارت��ف��اع معدل
الكولي�سرتول يف الدم ،والذين ين�سون
تناول الأدوية اخلاف�ضة له �أو يعانون
�آثار ًا جانب ّية من الأدوية.
و�أ�ضاف الربوفي�سور راي � ّأن اللقاح
�سي�ؤخذ يف البداية �إلى جانب �أقرا�ص
«�ستاتني» اليوم ّية ،وميكن �أن ي�ساعد
زه��اء � 700أل��ف �شخ�ص يف اململكة
املتحدة.
من جانبه ،قال مارك تيمني ،الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة «مدي�سين�س»�« :إننا
تقدم ملحوظ
متحم�سون لإمكان ّية �إحراز ّ
وحتويلّ يف عالج �أمرا�ض القلب والأوعية
ّ
الدموية».
ّ

دراسة تحذر :البطاطس المقلية قد تسبب العمى
• �أ�رضار كبرية لل�سجائر الإلكرتونية على �صحة الن�ساء

حذرت درا�سة امريكية حديثة من
ان تدخني ال�سجائر االلكرتونية
قد ي�صيب الن�ساء بالعقم.
ون��ق��ل��ت ���ص��ح��ي��ف��ة «ذا �صن»
الربيطانية عن جامعة نورث
كاروالينا االمريكية ان هذا النوع
من التدخني ي�سبب العقم عن
طريق منع ا�ستقبال االجنة يف
الرحم.

وك�شفت الدرا�سة عن ان �رضر
تدخني ال�سجائر االلكرتونية
ميتد ليلحق بعد ذلك بالفتيات
الالتي ول��دن المهات دخن هذه
ال�سجائر.
كما اظهرت االختبارات ان هذا
التدخني ي�رض بعملية االي�ض،
ويعر�ض الكثريين خلطر اال�صابة
بامرا�ض القلب واالوعية الدموية

ومر�ض ال�سكري.
وا�شار العلماء الى ان التجارب
اج��ري��ت ع��ل��ى ال��ف��ئ��ران ،لكن
النتائج قد تنطبق على الب�رش،
ووج��دوا ان ا�ستخدام ال�سيجارة
االلكرتونية قبل احلمل ي�ؤدي الى
ت�أخري كبري يف ا�ستقبال جنني
خم�صب يف الرحم ،ما ي�ؤدي الى
ت�أخري وتقليل اخل�صوبة.

روسي يحطم الرقم القياسي
في جر شاحنة
حطم الريا�ضي الرو�سي
ب��وري�����س خ��ارالم��وف21 ،
عاما ،رقما قيا�سيا يف �سحب
الأثقال.
و�سحب ال�شاب �شاحنة تزن
�أك�ثر من  30طنًا ،مل�سافة
� 4.75أمتار خالل  35ثانية
حمققا بذلك رقما قيا�سيا
جديدا.
وت��ع��د تلك ه��ي املحاولة
ال��ث��ان��ي��ة ل��ب��وري�����س يف
حتطيمه للرقم القيا�سي يف
�سحب الأثقال ،حيث قام يف
 2018بجر �سفينة �سمريت�ش
ال�صاروخية ولكن مل تكن
امل�سافة امل�سجلة كافية
لت�سجيل رقم قيا�سي.

• بوري�س خارالموف خالل �سحب ال�شاحنة

ألمانيا تسعى لحظر استخدام
األكياس البالستيكية
مهدت وزارة البيئة االملانية الطريق حلظر تداول
االكيا�س البال�ستيكية يف املحال التجارية.
ويتعلق احلظر بـ«احلقائب البال�ستيكية اخلفيفة»،
ولي�س االكيا�س اخلفيفة اخلا�صة باخل�رضاوات
والفاكهة او االكيا�س املتينة.
وجاء يف م�رشوع القانون اخلا�ص بوزيرة البيئة

�سفينيا �شولت�سه ان كل فرد يف �أملانيا ي�ستخدم
�سنويا نحو  20كي�سا من االنواع املقرر حظرها.
وبح�سب م�رشوع القانون ،ف�إن احلظر �سي�رسي
فقط على االكيا�س البال�ستيكية اخلفيفة التي
ت�ستخدم يف حمل امل�����ش�تري��ات م��ن املحال
التجارية.

ك�شفت درا���س��ة حديثة ع��ن �أن
مراهقًا �أ�صيب بالعمى بعدما
اقت�رص طعامه على البطاط�س
املقلية ورق��ائ��ق «برينغلز»
واخلبز الأبي�ض فح�سب.
وذك�����ر امل���وق���ع الإل���ك�ت�روين
الإخباري «�سي بي �أ�س نيوز» �أن
درا�سة ن�رشت يف جملة طبية،
�أك���دت �إ�صابة م��راه��ق بالعمى
ب��ع��دم��ا اق��ت����صر ط��ع��ام��ه على
البطاط�س ورقائق «برينغلز»
واخلرب الأبي�ض فح�سب ،حمذرة
من �سوء التغذية و�أ�رضارها على
ال�صحة.
و�أف��ادت الدرا�سة ب�أن املراهق،
ال��ذي بقيت هويته جمهولة،
تناول فقط البطاط�س املقلية
ورقائق «�شيب�س» برينغلز واخلبز
الأبي�ض والنقانق منذ دخوله
مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،وزار
عاما
طبي ًبا حني كان بعمر 14
ً
ل�شعوره بالتعب والإعياء.
و�أو�ضح املوقع الإلكرتوين� ،أن
ال�صبي مل يتناول �أدوي��ة معينة
وقتها ،وبعد �إج��راء التحاليل
الالزمة اكت�شف الأطباء �إ�صابته
بنق�ص ح��اد يف فيتامني B12
وفقر يف ال���دم ،وحقن حينها
بالفيتامني ،فيما ق��دم��ت له
م�شورة طبية لتح�سني نظامه
الغذائي� ،آنذاك.
وبعد مرور عام على ذلك عانى
ال�صبي من م�شكالت يف ال�سمع
والنظر ،لكن الأطباء مل يتمكنوا
من حتديد ال�سبب ،حيث تدهورت
حالته ال�صحية لتقارب �إ�صابته
بالعمى التام عندما بلغ �سن
الـ .17و�أ�شارت الدرا�سة �إلى �أن

• خطر البطاط�س املقلية

طبيعة الطعام الذي تناوله ما
بني البطاط�س املقلية ورقائق
ال�شيب�س ،ق��د ت�سببت بنق�ص
يف تغذية الأع�صاب الب�رصية،
ما �أدى �إل��ى �إ�صابتها باختالل
وظيفي.

بيع خطاب كان على متن مهمة
«أبولو» إلى القمر بـ 11ألف يورو

جرى بيع خطاب قام رواد ف�ضاء احدى مهمات «�أبولو»
الى القمر ومنه الى االر�ض ،يف مزاد مقابل � 11ألف
يورو يف مدينة هامبورغ االملانية.
وكان رواد الف�ضاء ديفي�س �سكوت وجيم�س �أروين
و�ألفريد وردن قد اخذوا اخلطاب خالل مهمة «�أبولو
 »15يف عام  1971بدون ت�رصيح من وكالة الف�ضاء
االمريكية «نا�سا».
وكان تاجر امريكي �أملاين قد نظم ان يتم اخذ ع�رشات
اخلطابات املختومة الى القمر واعادتها حتى ميكن
بيعها لهواة اجلمع ،وتردد ان التاجر باع اخلطابات
ل�رشكة اختام يف والية بادن  -فورمتربغ االملانية.
وبيع اخلطاب يف دار «�أوك�شن غالريز» للمزادات يف
هامبورغ مل�شرت من �آ�سيا الذي مل يرد الك�شف عن
هويته وبد�أ املزايدات بـ 7500يورو ،بح�سب الدار.
وبعدما علمت نا�سا عن االتفاق ال��ذي �أبرمه رواد
الف�ضاء ،منعتهم من امل�شاركة يف اي مهمات تالية
الى القمر.

وحذر الباحثون من الإكثار من
تناول الوجبات ال�رسيعة ،التي
ال حتوي الفيتامينات الالزمة
للنمو الطبيعي للج�سم ،بالأخ�ص
لدى الأطفال ،م�شريين �إلى �أن
اعتماد الأطفال يف ال�صغر على

تناول �أ�صناف معينة قد ي�صعب
من اختيارهم لأطعمة متنوعة
عند تقدمهم بال�سن ،ف�ضال عن
ن�صيحة �أو �رضورة تناول مكمالت
غذائية لتجنب النق�ص بفيتامني
..B12

إعصار عنيف يقتل  5أشخاص ويدمر
مئات المنازل في كوريا الشمالية
ت�سبب �إع�����ص��ار عنيف مبقتل
خم�سة �أ���ش��خ��ا���ص يف كوريا
ال�����ش��م��ال��ي��ة ودم���ر م�ساحات
م���زروع���ة وم���ئ���ات امل���ن���ازل
واملباين ،وفق ما نقلت وكالة
ا لأن��ب��اء ال��ك��وري��ة ال�شمالية
الر�سمية �أم�س ا لأول.
وق����ال����ت ال����وك����ال����ة« :وف����ق
املعطيات املتوافرة قتل خم�سة
�أ�شخا�ص و �أ�صيب ثالثة يتلقون
العالج يف امل�ست�شفيات».
اً
منزل
و �أ�ضافت �أن �أكرث من 460
واث��ن��ي ع�رش مبنى على ا لأق��ل
«دمرت ب�شكل كامل �أو جزئي �أو
�أغرقتها» املياه.
أي�ضا وفق
وط��اول��ت ا لأ��ض�رار � ً

امل�صدر نف�سه حوايل � 46ألف
هكتار من ا لأرا���ض��ي الزراعية
واملحا�صيل.
وا لإع�صار نف�سه كان خلف ثالثة
قتلى يف كوريا اجلنوبية.
وقبل و�صول االع�صار ال�سبت
املا�ضي ،انتقد الزعيم الكوري
ال�شمايل كيم جونغ �أون تق�صري
ال�سلطات وع��دم ا�ستعدادها
ملواجهته.
وقال كيم خالل اجتماع طارئ
دع���ا �إل���ي���ه �إن امل�����س ��ؤول�ين
ال��ك��وري�ين ال�����ش��م��ال��ي�ين «ال
يزالون على املوقف نف�سه وهم
عاجزون يف مواجهة ا لإع�صار
وال يدركون خطورته».

ممارسة الرياضة 4
دقائق يومي ًا أفضل
نظام إلنقاص الوزن
متكن �شاب ياياين من انقا�ص وزنه  13كيلو غراما،
خالل  5ا�شهر باتباع نظام ريا�ضي يعتمد على
ممار�سة الريا�ضة فقط لــ 4دقائق يوميا.
يعرف ذلك النظام الريا�ضي با�سم «تاباتا» او
«تدريب متواتر عايل الكثافة» وهو نظام ريا�ضي مت
تطويره يف الت�سعينات.
وحتدث عن ممار�سته لهذا النظام ،قائال« :بف�ضل
الـ«تاباتا» ونظام غذائي �صحي واالميان متكنت من
ازالة الوزن الزائد» ،معتربا يف الوقت نف�سه االمر
�صعبا حيث يجب املثابرة عليه.
واكد �صحة نظرية «تاباتا» النقا�ص الوزن من خالل
اتباع هذا الربنامج اخلا�ص.
ويعتمد هذا النظام على ممار�سة عدد من التمارين
الريا�ضية خالل  4دقائق فقط وب�شكل يومي ،حيث
يتم اجراء متارين مبعدل  20ثانيةلكل مترين مع
ا�سرتاحة ال تتعدى الـ 10ثواين بينهما ،ويدخل
�ضمن ه��ذه التمارين متارين ال�ضغط مع القفز
للأعلى ورفع الركبة.

• القطة التي توجت باللقب

توج بلقب ملكة جمال
قطة ُت ّ

تُ وجت قطة بلقب ملكة جمال القطط يف مدينة د�سوق بدلتا النيل يف
م�رص وذلك يف م�سابقة نظمها �أطباء بيطريون ي�سعون لن�رش الوعي
ب�أهمية رعاية احليوانات الأليفة من الناحيتني اجلمالية وال�صحية
على ال�سواء.
وتوجه �أ�صحاب ع�رش قطط لعيادة بيطرية �صغرية يف املدينة التي
تقع مبحافظة كفر ال�شيخ للم�شاركة يف امل�سابقة التي نظمها الطبيب
البيطري امل�رصي حممود رفعت.
و�أعلن رفعت عن تنظيم امل�سابقة على موقع في�سبوك حيث تقدم 50
من �أ�صحاب القطط لال�شرتاك.
وطلب الطبيب البيطري من امل�شرتكني �أن يذكروا �أ�صدقاءهم و�أن
يختاروا �أجمل قطة.
و�أو�ضح رفعت �أنه �أراد بهذه امل�سابقة �أن ي�ؤكد لأ�صحاب القطط على
�أهمية الفح�ص الدوري والتح�صني واالهتمام بالنواحي التجميلية
حليواناتهم الأليفة.

• ممار�سة الريا�ضة يومي ًا حت�سن �صحة الإن�سان

