
وصل في دجـلة قـبل ستـة أشهـر  ح غـرق عبـارة ا
فقد مائتان وخمسون شـخصاً معظمهم اطفال ونساء
ـوصل ـنــقـذيـن من ابـنــاء ا ارواحــهم ومـعــهم بــعض ا
الـذي رمــوا بـأنـفــسـهم من دون جتــهـيـزات فـي الـنـهـر

النقاذ الناس .  
كــان ذلك حــدثـــاً غــيــر عــادي  وكـــان من الــســذاجــة
اخــتـصـاره بـعـمـلـيـة اسـتــعـراض سـيـاسي في تـغـيـيـر
احملـافظ وجلب أخـر . ومن الـسذاجـة األكبـر الظن أنه

ملف مطوي ال يفتح.
الـقصـة ليـست هـنا  فال احملـافظ السـابق وال احلالي
كان ربّان العبّارة التي غرقت  لكـنهما ربّانان لسفينة

أكبر هي احملافظة بشكل كامل .
ـأسـاويـة االلـيــمـة  انـكـشف هـزال في تـلك احلــادثـة ا
االسـتـعدادات لـلـشـرطـة الـنـهـريـة واالدارة احملـلـية في

التعامل مع احوال الطواريء . 
ــأسـاويـة لـيــست مـنـقـطــعـة عن سـيـر وتــلك الـظـروف ا
مـكن تـكرارهـا  ذلك انّ نـهر دجـلة لن الـزمن  فـمن ا
يتـوقف عن اجلريـان السـريع في مواسـم االمطار ولن
يتوقف منـسوبه عن االرتفاع في اوقـات تصريف مياه
والبدّ ـوصل  كما انّ الـناس ليسـوا في سجن  سد ا
أن يـذهـبوا اين مـا يـشاءون في مـديـنتـهم  لـكن ماهي
االحــتـيـاطـات الـتي اتـخـذت بـعــد تـلك الـنـكـبـة الـكـبـرى
والـتي جـاءت بـعـد نكـبـة االبـادة شـبه الـتـامـة لـلـساحل
ــوصل في ســيـاق عـمــلـيــات طـرد تــنـظـيم ن من ا اال

داعش االرهابي .
كم زورقـاً أضـيف لـلقـوة الـنهـريـة ? وكم دورة تدريـبـية
ـدني متصلة أقيمت للـشرطة النهـرية وطواقم الدفاع ا
وصل مـكن ان حتتاجها ا بعمليـات االنقاذ التي من ا

في أية ساعة ? 
وكم مرة اجتمع احملافظ مع تـلك الكوادر بعد احلادثة
وتــفـقـد مـسـتـلــزمـات عـمـلـهم? وهل صــحـيح مـا اعـلـنه
بـعض الـسـيـاســيـ في انـهم تـبـرعـوا بـزوارق حـديـثـة

للشرطة النهرية? 
ــوصل يـتــابع شــأن خــمــسـة وهل هــنـاك مــســؤول بــا
وسـتـــــــــــ مواطـنـاً غـرقـوا ولم تـظـهـر جـثـثهـم حتى

اآلن ?.
ـا نحن هـنا ال نـشيـر بأصـبع االتهـام الى شخص  ر
مــا  لــكن إذا بـقــيت هــذه االســئـلــة من دون اجــابـات
وافـية تـمثل مـكاشـفات حـقيـقيـة ال تخـشى االعـتبارات
ـكن أن يـتم فـتـحه في ـلف  الـسـيـاسـيـة  فـإنّ هــذا ا

أكثر من مجال محلي أو دولي.
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ي ـمـثـلـة األمـريـكـية د كـشـفت ا
مــــور تــــفــــاصــــيل صــــادمــــة عن
طـفــولـتــهـا وتـعــرضـهــا لالعـتـداء
اجلنسي في كتـاب حديث يتوقع
أن يحدث ضجة ونـقاشا واسع
بــــســـــبب مـــــا ورد فــــيـه. وقــــالت
الـنـجـمـة (56 عـامـا) في كـتـابـهـا
كـتبات امس الذي يـعرض في ا
إنها تعـرضت لالغتصاب من قبل
رجـل مـــــــسـن حــــــــ كـــــــانـت في

اخلامسة عشرة.
وولــــــــــــدت مــــــــــــور فـي واليــــــــــــة
نيومكسيكو لكن والديها سرعان
ما انـفصال ثم عـاشت الطـفلة مع
والدتها وزوجهـا اللذين كانا من

مدمني الكحول.
ي; واســــمــــهـــا ودأبت والــــدة د
فـرجـيـنـيـا كـيـنغ عـلى اصـطـحاب
ابـنـتـهـا إلى احلـانـات ألجل جذب
انـــتـــبــــاه الـــرجــــال وفي إحـــدى
ـرات عـادت الصـغـيـرة ووجدت ا
رجـال مـــســـنـــا فـي الـــبـــيت وهـــو
يـنـتـظـرهـا ولم يـغـادر إال بـعـدمـا
اعـتدى عـلـيـهـا جـنـسـيـا. وبـعـدما
انـــتـــهى اجلـــاني من اغـــتـــصــاب
الفتاة القاصر قال بسؤالها على
نحو مـستفز: (كيـف تشعرين وقد
باعتك والدتك مقابل 500 دوالر).
ولــكـن الـــفــنـــانـــة تـــصـــاحلت مع
والــدتــهـــا في الــعــام  1998قــبل

رحيلها بفترة وجيزة . 
وحـــ ســئــلـت صــاحــبـــة كــتــاب
(إنسـايد أوت) بشـأن ما إذا كانت
تــعــتــقــد في قـرارة نــفــســهــا بـأن
والـدتـهـا قـد قـامت فـعال بـبـيـعـها
حـتى تتـعرض لـالغتـصاب مـقابل
ــــال حـــــاولت مــــور أن بـــــعض ا
تلتمس عذرا لـوالدتها). وأضافت
(في أعــمــاق قــلــبي ال أعــتــقـد أن
ثـابة صفـقة صـريحة األمر كـان 
(بـينـهمـا) ومع ذلك فـأنا أرى أن
أمي ســـمــحت لـه بــأن يـــصل إلى

وذاك ما كان سببا إليذائي).
مـثلة عـند هذا ولم تقف مـتاعب ا
احلــــد ألنـــهــــا قـــضـت مـــرحــــلـــة
الـطــفـولــة في (وهم) ألنـهــا كـانت
تـعتـقد أن زوج والـدتهـا هو األب
لــكن مــا إن عــثــرت عــلى شــهــادة
ـيالد وهـي في الـثــالــثـة عــشـرة ا
حــــتى اكــــتــــشــــفت احلــــقــــيــــقـــة

(الصادمة).
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حـبس الـعـالم أنـفــاسه عـنـدمـا أسـقـطت إيــران الـطـائـرة األمـريـكـيـة
سـيرة وإمـتألت الفـضائـيـات بالـتحـليالت واحلـوارات والتـكهـنات ا
ـرج عـنـدما صـرح بـأنه ـنـابزات الـى أن أوقف تـرامب الـهـرج وا وا
أوقف هجومـاً على إيـران قبل حدوثه بـعشـرة دقائق عنـدما علم أن
ذلك سـيـنـجم عـنه خـسـائـر بـشـريـة إيـرانـيـة وأعـلن فـرض عـقـوبـات

جديدة.
رج عـلى نطـاق واسع وضجـيج أعلـى عندمـا حصل عاد الـهرج وا
زلزل) الى أن جاء الهجـوم على أرامكـو بإنتـظار الرد األمريـكي (ا
رد تـرامب بـتـعـزيز دفـاعـات الـسـعـوديـة لـتـتـحـمل ضـربـات إيـرانـية

قادمة وفرض عقوبات جديدة على إيران.
فسـر الـبعض بـأن عـدم ذهاب تـرامب الى احلـرب يعـود الى رغـبته
بإستمرار االزمة إلبتزاز دول اخلليج وفسر آخرون ذلك بخوفه من
ـنطقـة وذكّر البـعض اآلخر بأن سـلحة في ا بأس إيران وأذرعـها ا
الـرجل ال ينـوي الـدخـول في حـروب بـعـد أن كـان وعـده االنـتـخابي
االنـسـحــاب من مـنـاطق الــنـزاعـات وعــودة الـقـوات األمـريــكـيـة الى
بالدهـا خـصوصـا وأن مـوضـوع االنـسـحـاب كـان ورقـة نـاجـحة له
ولــسـلــفه فـي االنـتــخــابــات الــســابـقــة وســيــبــقى ورقــة رابـحــة في
االنـتــخـابــات اجلـديـدة. وثــمـة حــدس آخـر إســتـنــادا الى غـيــبـيـات
ـتمثـلة بالـيم معتـقدات  جزء فـاعل من قاعدة تـرامب االنتخـابية ا
أن ترامب هـو كورش هـذا الزمان سيـحي والتي تـعتـقد والزالت  ا
نـقـذ لـهم من أوضـاعـهم الـبـائسـة واحملـقق لـهم  ولـبـني إسـرائيل ا
أحالمهم وقـد  كـان  لـلمـلك الـفـارسي كـورش  نصـيب حـقـيقي في
فوز تـرامب في االنتـخابـات األخيـرة و سيـكون حـاضرا أيـضا في
ــردود االنــتـخــابي لــهـذه االنـتــخــابـات الــقــادمـة وبــاإلضــافـة الى ا
الغـيـبـيات  فـقـد جـاءت  على مـا يـشـتهـي  ترامب وقـد تـبـاهى فعال
بكـنـيـة كورش مـلك فـارس وكـنيـة مـلك إسرائـيل الـتي أطـلـقهـا عـليه
بـعض اإلسـرائـيـلـيــ ولـيس مـسـتـبـعـدا أن يــرى نـفـسه قـيّـمـا عـلى
ـالـكه االفـتراضـيـة وهو يـكـرر رغـبته في أن تـعـود ايران سالمة  
أمة عـظـيـمة - (بـعـد أن تـستـلـهم وتـهتـدي بـوصـايا بـومـبـيو االثـنـتا
عشر  طبعا ) . ومهما يكن فيما ما تقدم من الصواب أو اخلطأ  
تخـاصمـ الهائـلة  تـمكنـهم من إطالـة النزاع الى فإن إمكـانيـات ا
أمد قد يفوق الثـماني سنوات  للـحرب العراقية  –اإليرانية فإيران
لم تدخل حرباً منذ عام 1988 وتمكنت من أن تـتمترس من خالل
ؤمـن بـنـهجـها وطـروحـاتهـا في لـبنـان والعـراق والـيمن وسـوريا ا
وهي تكـرر القول اآلن بـأنهـا لن تسـمح بنـقل احلرب الى أراضـيها
والسعودية التي تكفي إستثـمارتها اخلارجية إلدامة صمودها الى
أكثـر من ربع قـرن  في أي نـزاع مـسـلح أو غـير مـسـلح  تـسـتـطيع
إبعـاد اخلطـر عن أراضيـها وتـرامب إن أعيـد إنتـخابه يـستـطيع أن
يصمد بدون خسائـر الى ما شاء الله . وعليـه يتضح أيها السادة
أننا أمـام حرب إستـنزاف وكسـر إرادات ال تنـقص جميع أطـرافها
ــوارد واإلرادة وعـــلى الـــعـــراق إن أراد احلـــيــاة إبـــعـــاد مــوارده ا
ـاديـة عـنهـا بـالـضـبط الـصـارم جلـمـيع صـنـوف قـواته الـبـشـريـة وا
سلحـة واإلسراع في إيجـاد منافـذ بديلة لـتصديـر نفطه واستالم ا
اسـتيـراداته تـفـاديـا لـفـتـرات غلـق اخللـيج احملـتـمـلـة وزيـادة الـكلف
الرتــفــاع كــلف الــتـــأمــ وعــلــيه كــذلك عــدم
التعويل عـلى االستثمـار األجنبي ألن حرب
االستنزاف هـذه ستكون طاردة لـإلستثمار
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حلـظــات إنـسـانــيـة مــوقف نـبـيل ومــشـاهـد
مؤثرة بالفعل رصدتـها صحيفة (ديلي ميل)
الــبـريــطـانــيـة عـنــد هـبــوط آخـر رحــلـة عـلى
اإلطـالق تــنــظــمــهــا شــركــة (تــومــاس كـوك)
الـبــريـطـانـيـة لــلـسـيـاحــة الـتي أعـلـنت أمس

انهيارها وإفالسها رسمياً.
فبـحسب ما نـشرته الصـحيفـة أمس هبطت
الــرحــلــة الــقـادمــة من نــيــويــورك في مــطـار
(مـانـشـسـتـر) الـبـريـطـاني في تـمـام الـسـاعة
الـــتــــاســـعــــة من صــــبـــاح أمـس بـــتــــوقـــيت
(غـرينـتش) عـلى م الـطـائرة (إيـرباص أيه
330) الــــقــــادمــــة مـن مــــديــــنــــة (أورالنـــدو)
األمـريـكـيـة مسـدلـة الـسـتـار على 178 عـاماً
ـتـألق لـشـركة كـامالً من الـنـجـاح والـتاريخ ا
»توماس كوك «التي كانت عمالقة يوماً ما
. وصارت ب عشية وضحاها أثراً بعد ع
وعـنـد هـبـوط الـطـائـرة تـقـدمت إحـدى أفراد
طــاقـمـهـا بـالــشـكـر عـبـر مــكـبـر الـصـوت إلى
ـسافـرين لتـواجـدهم على مـ الطـائرة في ا

آخر رحالت (توماس كوك) على اإلطالق.
ـــســـافــريـن يــدركـــون أن أفـــراد طــاقم وألن ا
الطـائرة صـاروا بال عمل شـأنهم شـأن كافة
نـهارة قام عدد منهم العاملـ في الشركة ا
في مـوقف انـسـاني نـبـيل بـجـمع مـبلـغ مالي
من بـــعــضـــهم الـــبــعض وأعـــطــوهـــا ألفــراد
الــطــاقم كــدعم مــالي لــهـم يـســاعــدهم عــلى
مواجهـة حالة البـطالة التي وجـدوا أنفسهم
فـيــهـا عـلى نـحــو مـبـاغت. وكـانـت حـصـيـلـة
ــبـلغ هي خــمـســة آالف جـنـيـه إسـتـرلــيـني ا
(حوالي 6.200 دوالر). وذكـرت (ديلـي ميل)
وقف لم يـكن هو الوحـيد من نوعه أن هذا ا
عـلى مـ رحالت (تومـاس كـوك) الـتي جرت

خالل األيام األخيرة.
ــثــال حـدث مــوقف مــشـابه فــعــلى سـبــيل ا
ـاضي عـنـد هـبــوط رحـلـة تـابـعـة اجلـمـعــة ا
ـفلسة في مطـار (مانشستر) قادمة للشركة ا

من مدينة (الس فيغاس) األمريكية.
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احــتــضـــنت مــديـــنــة تـــريــكــاال
اليونـانية جتـمعا هو األول من
نوعه للـتوائم من جمـيع أنحاء
الــبالد لـالحــتــفـــال بــالــروابط
الــفــريـــدة الــتي يــتــقـــاســمــهــا

التوائم والثالث توائم.
وذكــــرت صــــحـــيــــفــــة (جــــريك
ريبـورتر) اليـونانـية أن احلدث
 في حــــديـــقـــة ســـان جـــورج
ــنــطــقـة ــديــنــة الــكــائـنــة  بـا
ثـيـسالى حـيث جتـمع الـتوائم
ومــجـمــوعـة واحــدة عـلى األقل
من ثالثة تـوائم للـمشـاركة في
هـذا االجـتـمـاع اخلـاص وأقيم
الــــــعــــــديـــــد مـن األنــــــشــــــطـــــة
والــفـعــــــالــيــات اخملـتــلــفـة من
ـسابـقات ومـحاضرات بـينـها ا
لــــــلــــــخــــــــــــــــبــــــراء بــــــشـــــأن
تعلقـة بالتوائم وضوعـات ا ا
خـــاصــة بــالــنــســـبــة لألشــقــاء

. تماثل ا
ونـــظـــمت االجـــتـــمـــاع رابـــطــة
الـتوائم وبـلديـة مـدينـة تريـكاال
بـــنـــاء عــــلى اقـــتــــراح جملـــلس
ـديـنـة من سـيـدتـ تـوائم من ا
ـــنــطـــقـــة حـــيث اســـتـــجــاب ا
سـئولون لـطلبـهما بـعقد هذا ا
االجتـماع الـفريـد على مـستوى
اليونـان وقد استجـاب للدعوة

عــشـــرات الــتـــوائم من جـــمــيع
األعمار الـذين ذهبوا لـالحتفال
مـــرتـــدين مـالبس مـــتــطـــابـــقــة

للتأكيد على تشابههم.
وقـال أحد الـتوائم لـلصـحفـي
إن (الـــشيء الــوحـــيـــد الــذي ال
يـعــمالنه سـويــا هـو مــشـاهـدة
مــبـاريـات كـرة الـقـدم بـ أكـبـر
فريـق لكـرة القدم في الـيونان
وهـمـا اخلـصـمـان األبـديـان في
اليونان) بينـما أضاف الشقيق
اآلخر: (عندما يتعلق األمر بكل
شيء آخـر فـإننـا نـتـفق ونحب
بــعـضـنـا الــبـعض ومع ذلك لم
نشـاهد مبـاراة معًا مـنذ ثالث

عاماً)..
على صعيد اخـر حذرت منظمة
يــونـيــسف الــثالثـاء من أنّ 10
ماليــ طـفـل في انــدونـيــســيـا
مـــهــــددون نـــتــــيـــجــــة حـــرائق
الـــغـــابــــات وســـحـب الـــدخـــان
نبثقة عنها في وقت السامة ا
يــخـشـى الـعــلــمـاء من كــمــيـات

نبعثة. الغازات الدفيئة ا
وتسببت احلرائق في جزيرتي
بــــورنـــــيــــو وســــومـــــطــــرة في
إنـدونيـسـيا بـتـلوّث الـهواء في
مـــــــســـــــاحــــــــة واســـــــعـــــــة في
جـنوب–شـرق آسـيـا وأجـبرت
ـــــــــدارس عــــــــلـى إغالق آالف ا

أبــوابـهـا والـعـديـد من الـسـكـان
عــلى ارتــداء اقـنــعــة أو الـعالج
نـتـيـجـة الــتـهـابـات في اجلـهـاز

التنفسي.
ونـشـرت جـاكـرتـا 29 ألف رجل
إطـــفــاء وعـــســكـــري حملــاصــرة
احلــرائق الــتـي تــســبــبت بــهــا

أنشطة بشرية.
وتــــنــــدلع حــــرائق كل عــــام في
األرخـبـيل االندونـيـسي غـير أنّ
احلـرائـق احلـالــيــة ذات نــطـاق
أوسع من ســابــقــاتــهــا بـســبب

موسم جفاف طال واشتد.
ويعـيش نـحو 10 مالي طفل
تــــقل أعـــمـــارهم عن 18 عـــامـــاً
وربــــعـــهـم حتت عـــمــــر خـــمس
ـــنــاطق األكــثــر ســنــوات في ا
تــضـرراً في سـومــطـرة واجلـزء
االنــــدونـــيـــسي فـي بـــورنـــيـــو
بـــــحـــــسب بـــــيـــــان صـــــادر عن

اليونيسف.
ــنــظــمــة الــدولــيــة إنّ وقــالـت ا
األصـغر سـناً هم األكـثر عـرضة
للـخطر في ظـل ارتفاع مـنسوب
ناعة التلوّث وذلك ألنّ جـهاز ا
لـديـهم ال يـزال في طـور الـنـمـو.
وأوضــــــــــــــحـت أنّ الــــــــــــــرضّـع
ــولــودين ألمـهــات كنّ عــرضـة ا
لـلـتـلـوث خالل فـتـرة احلـمـل قد
ــعـدّل يــولــدون بــوزن أقل مـن ا

الـــوســطـي وقــد يـــولـــدون قــبل
األوان.

وأشــارت ديـبــورا كـومــيـني في
الـبـيـان إلى أنّ (نـوعـيـة الـهـواء
الـــســــيـــئـــة حتـــدٍ خــــطـــيـــر في

إندونيسيا وهي تسوء).
وكـــــشــــفت أرقـــــام صــــادرة عن
ـراقــبـة خــدمـة كــوبـرنــيـكــوس 
الـغالف اجلـوي في إشارة إلى
بـــرنـــامج أوروبـي يـــســـتـــخــدم
معـطيـات االقمار االصـطنـاعية
أنّ حــرائق انــدونــيـســيــا لــهـذا
الــــعـــــــــام أدت إلـى انــــبــــعـــاث
كــمـــيـــات مـن ثــانـي اوكـــســـيــد
الـكربـون تـكاد تـوازي الـكمـيات
نـبعثـة عن حرائق عام 2015 ا
الــتـي كــانت األســوأ في الــبالد

منذ عقدين.
وبـ بدايـة آب/اغـسطس و18
ايـلـول/سـبـتـمـبـر انـبـعث 360
مليـون طن من الغازات الـدفيئة
نــتــيــجــة احلــرائق في مــقــابل
400 مليون في 2015  بحسب

ما ذكر البرنامج األوروبي.
وفي ذروة أزمــة حــرائق 2015
كـانت الــنـيــران تـصــدر يـومــيـاً
غـازات دفيـئة مـوازيـة للـكمـيات
ـنـبعـثة مـن أنشـطـة االقتـصاد ا
وارد األميركي بحسب معهد ا

ية. العا
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ــســاويـة أن اظـهــرت دراســة 
الـتفـاحـة العـاديـة حتتـوي على
أكثر من  100مليون ميكروب.
نـشـرت الدراسـة الـتي أجـراها
فـريق من الـبــاحـثـ بــجـامـعـة
غراتس لـلعـلوم الـهنـدسية في
عددهـا من مجـلة (فـرونتـييرس
إن مـــــايـــــكــــروبـــــايــــولـــــوجي)
تخصصة في أبحاث األحياء ا
الدقيقـة. وأوضح الباحثون أن
هـذه الـبـكـتـيـريـا تتـركـز بـشـكل
خـــاص في بــــذور الـــتــــفـــاحـــة

ولُبها.
وأوضحت جـابـريله بِـرغ التي
شـــــاركـت في اإلشــــــراف عـــــلى
الـــدراســـة أن (الـــبـــكـــتـــيـــريـــا
والفـطريات والـفيـروسات التي
نـتـنــاولـهـا في غـذائــنـا تـعـيش
ا فـتـرة مـؤقـتة في أمـعـائـنـا) 
يـعني أن هـذه األحيـاء الـدقيـقة
مـــهـــمـــة لـــلــوسـط اجلــرثـــومي
ــعــوي. وأوضــحت بـرغ: »إن ا
غلي األطـعمـة يقـتل معـظم هذه
اجلــــراثـــــيم فــــإن الــــفــــاكــــهــــة
واخلـضـراوات الـتي يـتـنـاولـها
اإلنـسـان نـيـئـة تـعـتـبـر مـصدراً
بـــــالـغ األهـــــمـــــيـــــة لــــــلـــــوسط

عوي). اجلرثومي ا
وقـــــارن الـــــبـــــاحـــــثـــــون خالل
الـدراسـة نـوعـ مـخـتـلـف من
التفاح بعضـهما ببعض وهما
ـزروع الـتـفـاح الـعـضـوي أي ا
بـــدون اســـتــخـــدام أســـمــدة أو
مــبـيــدات صـنــاعـيــة والـتــفـاح
نتـشر في األسواق التـقليـدي ا

العادية.
وتـــبــــ لـــلــــبـــاحــــثـــ أن كال
الـنـوعـ يـحــتـويـان عـلى عـدد
ــيــكــروبـات وإن مــشـابـه من ا
ـزروع كــان الـتــفــاح الــطــازج ا
بــشــكـل عــضــوي يــحــتــوي في
ــــتــــوسط عــــلـى جتــــمــــعـــات ا
بكـتيريـة أكثر تـنوعاً بكـثير من
الــتـفــاح الـتــقـلــيـدي حــسـبــمـا
ــــا يـــجـــعل أوضــــحت بِـــرغ 
ـزروع بشـكل عـضوي الـتفـاح ا
أفـــضـل لإلنـــســــان عـــلى األقل

بالنسبة ألمعائه.
على صعـيد اخر  ثـبتت دراسة

الـعـديـد من األمـراض لإلنـسـان
نـاعة واحليـوان خاصـة ذوي ا
ـنــخـفـضــة. عـنــد دخـول هـذه ا
الـــبـــكـــتـــيـــريـــا لـــلـــجـــروح أو
األشـخــاص الـذين يـعـانـون من
ــنـاعــة فــإنـهــا تــسـبب نــقص ا
الـتـهـابـات شـديـدة تـعـفن الـدم
وتــدمـــيــر األنــســـجــة. وإذا مــا
أصــــــابـت أجــــــهــــــزة اجلــــــسم
ـسـالك احلـيــويـة كـالــرئـتــ ا
البولية أو الكلى قد تؤدي إلى

الوفاة.
فيما اشارت أبحاث حديثة إلى
أن مــــضـــادات االكـــتــــئـــاب قـــد
تـخفف من الـقلـق بشـكل أفضل
ا تقلل من أعراض االكتئاب.
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أجـراهـا فـريق من الـعـلـمـاء في
جـامعـة سري في بـريـطانـيا أن
مـضـادات األكـسـدة الـطـبـيـعـيـة
ـوجـودة في الـشـاي األخـضـر ا
ــكن أن تـسـاعـد فـي مـكـافـحـة
االلــتــهـــابــات اخلــطــيــرة الــتي

ضادات احليوية. تقاوم ا
ووفقا للدراسة التي نشرت في
صحـيفـة (ميديـكال إكـسبرس).
فـقـد وجـد الـبـاحـثـون أن مركب
يـــبــيـــغـــالــوكـــاتـــشـــ غــاالتي
ـــوجــــود بــــنـــسب (EGCG) ا
عـــالــيـــة في الــشـــاي األخــضــر
يــســاعــد عــلى تــنــشــيـط عــقـار
أزتــريـونـام هـو مــضـاد حـيـوي
يـســتـخــدم في مـقــاومـة عـدوى
الـبـكـتـيـريا فـي أجزاء مـخـتـلـفة
مـن اجلـــــــــسـم. وأظــــــــــهـــــــــرت
االختبارات اخملتبرية أن مزيج
مـــــــــضــــــــادات األكـــــــــســــــــدة
ـضـادات احلـيـويـة أكـثر وا
فعالـية من استـخدام هذه

واد كل على حدة. ا
يـــذكـــر أن بـــكـــتـــيـــريـــا
الــزائـــفــة الـــزجنــاريــة
Pseudomonas ae-
ruginosa توجد في
مـــعــــظم الــــبـــيــــئـــات
الــطــبــيــعــيـة تــســبب


