
{ كافايت  –تايالند - وكاالت -
لـم يــعــبـــأ زوجــان في الــفـــلــبــ
بـــاحــتـــمــال ثـــوران بــركـــان تــال
وأصـرا عـلى إقـامـة مـراسم حـفل
زفـافــهـمـا عــلى مـقــربـة مـنه.وفي
لــقــطــات انــتــشــرت عــلى نــطــاق
واسـع عـــلى مــــواقع الــــتـــواصل
االجـتــمـاعي تــبـادل الــعـروسـان
تــشـيــنـو وكــات بـالــومـار عــهـود
الـزواج في إقـلـيم كـافـايت األحـد
اضي حتت سحابة عمالقة من ا
الـــدخــان والـــرمــاد الـــصــادر عن
الـبــركـان أحـد أصـغــر الـبـراكـ

النشطة في العالم.
مــصـور حــفل الــزفــاف رانـدولف
إيفان في تـصريح(األجواء كانت
هــادئــة عــلـى نــحــو مــدهش رغم

ســحب الــدخــان الــكــبــيـرة الــتي
كـانت ظـاهرة بـالـفـعل عـلى نـحو

كبير في منطقة احلفل).
وحـكى إيـفـان كـيف بـدأ الـبـركان
في إطالق الدخـان قبل سـاعة أو
سـاعــتـ مـن بـدء الــزفـاف وقـال
(إن الــرمــاد راح يــتــســاقط عــلى

راسم). احلفل عند نهاية ا
وأجبـرت السـلطـات أكثر من 24
ألف شخص على إخالء منازلهم
في اجلزيرة الـبركانـية التي يقع
فيها بـركان تال إلى اجلنوب من
ـــنــــطـــقـــة وسـط مـــانــــيال وفـي ا

احمليطة به مباشرة.
وتـــفـــاعل مــســـتـــخــدمـــو مــواقع
التـواصل االجـتـماعي بـانـدهاش
ـصورة لـلـزوج مع الـلقـطـات ا

واحلــفل الـــذي أقــيم في خــيــمــة
بـيــضـاء مـضـاءة بــأنـوار جـذابـة
حتت ســـحب الــدخـــان وأضــواء

البرق.
ثيـرة للقلق قال ورغم األجواء ا
إيفان (إن الزوجـ لم يعيرا ذلك

اهتماما).
وأضــــاف (كـــانــــا في حــــالـــة من
الــهـــدوء وربــاطــة اجلــأش خالل

راسم بأكملها). ا
الى ذلك شــاركت مــجــمــوعــة من
الــتالمـيــذ والـفــيــلـة في تــايالنـد
سيرة صامتة في متنزه للفيلة
ـاليــ ــا  يـــوم االثـــنـــ تـــكـــر
احليوانـات التي سقـطت ضحية
ــســـتــعــرة حلـــرائق الــغـــابــات ا
بــأســتــرالــيــا.وحــمــلت الــفــيــلــة

وحـراسـهـا الفـتـات عـلـيـهـا صور
ورسومات لـلحيـوانات وعبارات
تـقـول صـلـوا من أجل أسـتـرالـيـا
خالل احلدث الـذي نـظمـه متـنزه
أيــوتـهــايـا إلــيــفـانت بــاالس أنـد
رويال كرال وهو مقصد سياحي

محلي.
ووصـفت احلـكــومـة األسـتـرالـيـة
حــرائق الــغـابــات بــأنـهــا كــارثـة
بـيــئـيـة خـاصـة بــعـدمـا بـلغ عـدد
ـهـددة احلـيـوانـات الـنـافـقـة أو ا

نحو مليار حيوان وطائر.
ويــــشـــــمل ذلـك قــــطـــــعــــانـــــا من
حيوانات الـكواال والكـنغر فضال
عن أنـــواع مــهــددة بــاالنــقــراض
مثل طـائـر آكل العـسل والـببـغاء

األرضي الغربي.
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Withings كشفت شركة
الفرنسية عن الساعة الذكية
Scanwatch اجلديدة التي
تُطلق إنذاراً عند انقطاع
Sleep) النفس أثناء النوم
apnea syndrome) وذلك من
خالل قياس معدل تشبع
األكسج بالدم.
كما تتمتع الساعة بوظائف
صحية أخرى مثل قياس
النبض وتخطيط كهربائية
كن للساعة القلب كما 
مشاركة البيانات مع التطبيق
اخلاص بالشركة وتطبيقات
صحية أخرى عبر تقنية
 .Bluetooth LE
وتشتمل الساعة الذكية على
دة شهر تقريبا بطارية تدوم 
دون احلاجة إلى شحنها.
قرر إطالق الساعة ومن ا
الذكية في الربع الثاني من
العام اجلاري نظير نحو 250
يورو.
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األســبـاب األكـثـر شـيـوعـاً مـثل:
زواج األقـارب ونقـص فيـتـام
(د) والـســمـنــة. كـمـا قــد تـرجع
أسـباب الـعـقم عنـد الـذكور إلى
احلــاالت الــطــبــيــة واألمــراض
ـزمــنـة مــثل مــرض الـســكـري ا
واضـطــرابــات الـغــدة الـدرقــيـة
وأمـــراض الــكـــلى بــاإلضـــافــة
لتـأثيـر بعض األدويـة وتعاطي
اخملدرات والتدخ واإلجهاد.
ويُنصح الذكـور بإجراء حتليل
ـنـويـة لـتـحـديـد لـلـحـيـوانــات ا
حالتهم بشـكل صحيح ومعرفة
ــــشـــكــــلــــة بـــدقــــة. وأشـــارت ا
الــــدكـــتــــورة لــــورا إلى وجـــود
تـقـنـيات مـتـطـورة حلل مـشاكل
ـنويـة مثل جـودة احليـوانات ا
اإلخــصـاب في اخملـتــبـر وحـقن
ــنــوي داخل الــرحم الــســائل ا
وغـيـرهــا من الـتـقــنـيـات الـتي
أثـبـتت فـعـالـيتـهـا في مـسـاعدة
األزواج لــلــحـصــول عــلى حـمل

ناجح.

ÆÆ WJ×C*« WO½uOK*«

WOJ³*« WO½uOK*«

Âö « b³Ž #U
fatihabdulsalam@hotmail.com

ليونية بسرعة كبيرة في الشارع العربي  شاع مصطلح ا
السيـما الـعـراقي  وأصبح بـيد بـعض األحـزاب والتـيارات
واجلـهــات سالحــاً ال يـقــهــر يـلــوح به ضــد احلـكــومـات أو

اخلصوم السياسي على حد سواء . 
ـليونـيات هي التي ليـونية األكـثر شـهرة ب سـواها من ا ا
يــقـصــد بــهــا  خـروج مــلــيــون مـتــظــاهــر إلى الــشـارع في
ليونيات احتجاج يفرض األمر الواقع . وانتشـر التلويح با

كثيراً في العراق.
غير ان هناك مـليونية مسـتمرة من التظـاهرات التي شبعت
اضي  وال دماً مراقـاً منـها مـنذ األول من تـشرين األول ا
تزال مستمرة  وهنـاك مليونية يـجري التعبئة الـشعبية لها
ـتـوزعـة بـ بـغداد لـيـونـيـة الـعـفـويـة ا خـارج أهـداف تلـك ا

ومحافظات اجلنوب .
ـشـتـرك لـكل مــايـجـري هـو انّ الـبالد تـبـحث عن الـقـاسم ا
هويتها الضائعة وسط مـا أصابها من رهن القرار الوطني
ــصــيـــر وطن صــار في نــظــر لــلــخــارج وتالعـب جــهــات 
بعضهم نوعـا من األمتعة الـتي تباع وتشتـرى ويقضى بها

الواجب.
هناك مليونيّات يجري جتـاهلها منذ سنوات عن عمد وسط

هذه االفتعاالت اخمليبة لآلمال في الوطن اجلريح .
مليونية النازح التي ال جتد حالً . 

مـليـونـيـة الـتالمـيـذ الـذين يـفـترشـون األرض في أمـاكن من
الكفر أن تسمى مدارس يتربى فيها اجليل اجلديد .

هـاجـرين خارج الـبالد ألسـباب شـتى لـكنـها من ملـيونـيـة ا
صنع الطبقة السياسية ومن نتائج افعالهم .

مليونية األرامل واأليتام .
مليونية الرازح حتت خط الفقر.

 مليونية العاطل عن العمل . 
مليـونيـة براميل الـنفط الـتي تهـرّب من موانيء غيـر قانـونية
حلساب عصابات تتستر بعناوين رسمية أو عمامات دينية

.
مـلــيـونـيــة الـعــمـوالت والـصــفـقـات الــتي ذهـبـت الى جـيـوب
الـفـاسـدين الـذين اليـزالـون يـتـحـكّـمـون في بـعض مـفـاصل

صير بالبلد التعيس . ا
دارس مليـونيـة األمية حـيث اجلهل يـنتشـر والتـسرب من ا
العالمـة األوضح في بـلـد كان اخلـالي األول من األمـية في

العالم الثالث قبل ثالث عاماً .
ليونية يجري التلويح بها اليوم ? هل بقي معنى 
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نزل مر الطويل الـذي يطل على البـاحة الداخليـة لذلك الركن من ا أمس بقيـت الشموع مضـاءة في ا
مع انكـسار ضوء الذي تضـطرب ارجـاؤه وتتبـعثـر موجـوداته…. تقاطـعت فيه زوايـا انكـسار الضـوء 

القمر الساطع في ليلة مقمرة .
وشالل النور يـسترسل مـنحدرا وكـفيهـا الى السمـاء  متكـورة بسـوادها وقد اتـكات الى اجلدار 
من صـفح اللـيل القـلق خرز سـبحـتهـا الفـضيـة تتـشابك مع اصـابعـها تـشع بقـبس من ضـياء الـقمر
سمى ـتعاقبـة في وئد ا …تراقب السـاعة التي تـرجتف عقاربهـا في دائرة مغلـقة جتبرهـا تلك االرقام ا

بالوقت …..
قـالت في نـفسـهـا :ايهـا الـليل الـقـلق انا امـنت الـيك بـدون جدل .. لم تـسـمع صدى من الـلـيل ولكن رد

اليها صًوت الساعة البطيء قائال :
التهتمي انها مسألة وقت …. اجلدار مزدحم بصور من مالمحها السعيدة باحتكام الوقت اليه..

وت… فانت التهتم سينتهي كل هذا يوما قالت :حتى ان لم يعد هناك شيء اسمه ا
ميز وعيناها ائلة الى السمرة القاسـية وجهها ا ينسحب قـبس النور ليطغي على السحنة الـبرونزية ا
بـدفء الصـيف احلـار كـاشـفـة مـقدمـة راسـهـا تـصدع شـبه مـقـفـلـت كـحـجـرين فـيـروزيـت تـتـقـدان 
تتوالى وتـتراقص لهيب الشموع في سوادشعـرها القا ببياض خـجول.. تتمتم باالدعـية والصلوات 
االرجاء مع عطـر البخـور الهنـدي الذي ينبـعث من الغرفـة التي بابـها يطل الى الـباحة الـصغيـرة للبيت
نـهايـة البـاحـة مكـان اشـبه بخـمـيلـة شـقيـة وسط هـذا الضـيـاع من االجزاء …. اشـبه بـطقـوس جـنائـزية
ـراة اخلمـسيـنيـة الى احلـائط البـائس وفي هذه االثـنـاء انفـرج البـاب اخلارجي قـليال كـالعـادة اتـكات ا
ـنازل بـا الذي تـتـكدس  فـتـوح للـزقـاق  من نـصف الـبـاب ا الى الـوراء لـيلج قـطع من هـيـاكل سوداء 
ـكـتظ بـالـكـائـنـات ….تـلك الـكـائـنـات الـتي تـعـبث والـتي تـلـوح عـطـر ازهـار الـنـارجن فـي فـسـيح الـزقـاق ا

باقدارها في سكون الظالم الذي يدس نفسه في الشوارع …
اولـئك الذيـن يخـرجون ويـعـودون كل يوم الى روتـيـنهم  جـلـست الهـيـاكل البـشـرية حـولهـا وهي تـلتف
ـكان تـرسم عـلى اجلدران ظاللـها حـيث بقـايا رسـومات بـسوادهـا كـلهـيب شمـعة تـتراقص في وسط ا

لصغار من اعراس وجنوم وقطط تموء بجوار نخلة تراخت سعفاتها.
نظرت الواحدة لالخرى في وسط الباحة وتلعثمن بالعبارات..

تـرهل حيث شـبـكت كفـيهـا واخذت قـامت احداهـن لتـأدية طـقوس راقـصـة تنـحدر من جـسد الـتـاريخ ا
ترهل حتت الـسواد مع همهمات صادرة من رئـتيها وسرعان ما انضمت تضرب بـهما فوق صدرها ا

بقية النسوة اجلالسات اليها حيث تشكلت حلقة من االداء التعبيري الراقص للحزن ….
ترجلة قالت : شعرت برعشة وسط هذه اللوحة ا

ائي توقفن …دعوني انضم اليكن توقفت النسوة في مشهد مسرحي ا
تلـوح الـزهرة احلـمراء لـلـقمـر فوق جـبيـنه كـانهـا اخلمـيـلة الـصغـيـرة واجلرح غـائر عـمـيقـا كبـركان من

واذا نظرته عميقا كعمق الليل ساكن كطفل وليد. احلمم 
رة االولى التي يسكن فيها كجدول رقراق يلفه االبيض مثل بهاء يداه هادئتان فوق صدره  ولعلها ا
نازل التي تـنسكب فيها الشمس من الشقوق والفتحات نخفضة ا نازل ا الشمس في الـصباح فوق ا
ساء كانثى تتهيأ لزفافها الحتتاج الى نـوافذ تنكسر عند الظهيرة لترسم خيوطا وهـمية وتغادر في ا
دامـع كخـيول جامـحة الـصمت وت وتـنطـلق ا في الـيوم الـتالي.. هـكذا تـصمت االنـفاس فـي مهابـة ا
راة اخلمسينية وت بسيطا تـلمست ا ـسمى االخر با الرهـبة قد يكون القرب ب احلياة وا اخلوف 

من هذا….. اطرافه الساكنة الجدوى 
ـارة صراخـهم هـناك في سـكـنت فوق صـدره وحـولـها ضـجـيج كثـيـر عجالت تـذهب وجتيء اصـوات ا
نـزل يجلس جـميال حتيـطه الشمـوع في شموخ شـفتاه تـنفرجـان عن ابتسـامة صغـيرة تهرول زاوية ا
نحـوه تـتـعثـر بـاذيال ثـوبـهـا تركع عـلى ركـبـتيـهـا يـختـفي هـناك خـلف الـنـافذة يـقـتـرب من اصيص ورد
ـطـر ترجتف نـزل هـناك تـضع يـدها فـوق الـزهـرة الصـغـيرة حتت ا الـداوودي الـتي تطل عـلى بـاحـة ا
اوراقهـا الـنـاعـسة تـرجتف اعـداد كـثـيرة مـن نسـاء احلي يـجـلـسن حولـهـا تـتـساقط من مـقـلـهن امـطار
بـحبـات كبـيرة تـرجتف تلـتف حـول نفـسهـا كوردة ثـرية ثم تـسافـر في خوف لـقد وجـد اجلسـد منـتاه
ـقـبرة كـبيـرة كـانوا مـنتـشريـن فيـها يـدسون حتت الـثرى واسـتقـر هادئـا سـاطعـا كشـمس احلـقيـقة.. ا
قبـرة ابتسـمت وهي تنـظر الى صبي االجساد فـيها فـمهـا مفتـوح وبشهـية االجـساد الرطـبة.. خـارج ا
البس متسخة يخفي حتت ردائه ديكا يافعا يبدو انه يتدرب على الصياح صغيـر يفترش الرصيف و
توشحة بالسواد اقتربت منه دست راة ا كالهما فـتياناخفى الطفل الصغير وجهه خجال من نظرات ا
في ثنايـا مالبسه قطعا من السكر بدا الـولد مسرورا وضع امام ديكه قطعة مـن السكر التهمه بسرعة
ضـحك االثنـان …. امـتزج صـوتـهمـا في فضـاء مـفتـوح مع بـقايـا الشـمس الـتي تنـظـر الى العـالم الذي
ـبجل التي تـنطفىء فـوق بريقه اضواء ـساء الغابـر كباقي كل االمـسيات قـرب النهر ا تودعه في ذلك ا

وت ككل مرة تلقى فوق صدرها وتتحمل وزر الدفن هي الغيرها …. دينة التي تتدرب على ا ا
رأة بـالبـكاء وهي تـراقب هفـوات الطـفل مع طائـره اليـانع قفـزاته فوق الـرصيف بـريء هو اجهـشت ا
وت وهو يلتهم قطع السكر والسوائل تتدافع من فمه ينظر الى العالم كحيوان بريء اليعرف لعبة ا

شوهة قائال: رأة تفوه ببضع مفردات خرجت مضطربة من ب اسنانه ا نظر الى ا
احتفظي بالباقي البنك ياسيدتي …..

راة انت ابني اجابت ا
تعجب الولد
اجاب قائال

بسرعة والله ولكني ال اعرفك سيدتي
وكيف انا ابنك……?
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ذكـــرت وكـــالــــة أنـــبــــاء الـــصـــ
اجلــديـدة (شــيــنـخــوا) أن بــكـ
بــدأت رســـمــيـــا تــشـــغــيل أكـــبــر
تلسـكوب يلـتقط موجـات الراديو
في الــعــالم وســتــســتــخــدمه في
أبــحـــاث الــفــضـــاء والــبــحث عن

حياة خارج كوكب األرض.
ويـبـلغ قطـر الـتـلـسـكـوب (فاست)
500 مــــتــــر أي مـــا يــــعـــادل 30
مـلـعـبــا لـكـرة الـقـدم وهـو مـثـبت
عــلى جــبل في إقــلــيم قــويــتــشـو
جــنـــوب غــربي الـــبالد. ويــعــرف
أيــضـــا في الــصـــ بــاسم (عــ
السـماء). وقـالت وكالـة شيـنخوا
بـــأن الــتـــلــســـكــوب حـــصل عــلى

موافقة لبدء عملياته.
وانـــتــهـت الــصــ مـن تــشـــيــيــد

حسابها على موقع (فيس بوك):
(قـريـبـا مفـاجـأة رائـعـة جلـمـهور
الــفـنــان الـقـديــر جـورج ســيـدهم
زوجـي وشـــريك حـــيــــاتي ربـــنـــا
يخليه يا رب وكل عام وجمهوره
الــعــريق بــألف خــيــر وحتــيــاتي
لــلــفــنــان الــقــديــر ســمــيــر غــا
والــــفــــنــــانــــة اجلــــمــــيــــلـــة دالل
عـبـدالـعـزيـز.. أشـكركـم جدا عـلى

محبتكم الغالية حتياتي لكم).
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ـــصــري جــورج غـــاب الــفـــنــان ا
سيـدهم عن السـاحة الـفنـية مـنذ
سنـوات ولكـنه يـظهـر جلمـهوره
ـشـتــاق إلـيه من وقت إلى آخـر ا
في مـنـاسـبـات مـخـتـلـفـة. الـفـنان
ــصـري هــاني رمــزي وشـقــيـقه ا
أمير وإيهاب حرصوا على زيارة
الفـنان جـورج سـيدهم في مـنزله
لالطـمـئنـان عـلى صـحـته ونـشر
هاني صورة لـهم مع الفنـان عبر
حـســابه اخلــاص. جـورج تــغـيـر
شـــكــلـه بــصـــورة كــبـــيــرة وذلك
ــرض الـــذي أثــر عــلى بــســـبب ا
حيـاته حيث ظـهر علـى الكرسي
ـتــحـرك. وكـانت زوجــة الـفـنـان ا
جورج سـيدهم لـينـدا سيـدهم قد
نـــوهـت عن حتـــضـــيـــر الـــفـــنــان
فـاجأة فـنيـة جديدة فـي القريب
الــعـــاجل. لـــيــنـــدا كــتـــبت عـــبــر

الـتلـسـكـوب عام 2016 ويخـضع
مــــنـــذ ذلـك احلـــ الخــــتـــبـــارات
ومراجعة لتالفي ما قد يظهر من

عيوب فنية.
وقــــال جـــــيــــانغ بـــــيــــنـغ رئــــيس
ــهـــنـــدســـ الـــقـــائـــمــ عـــلى ا
الــتـــلـــســـكـــوب لــشـــيـــنـــخــوا إن
العمليات التجريبية تسير بشكل
جـيـد حـتى اآلن وإن حـسـاسيـته
تزيـد أكثـر من مرتـ ونصف عن

ثاني أكبر تلسكوب في العالم.
ــشــروع أيـــضــا بــعض وجــمـع ا
الـبيـانـات العـلمـيـة القـيّـمة خالل
ـــتـــوقع أن تـــلـك الـــفـــتـــرة ومن ا
يـــســــاعــــد في حتــــقــــيق بــــعض
اإلجنازات في مـجاالت عـدة مثل
رصـــد مــوجـــات اجلــاذبـــيــة ذات
ـنــخـفض واجلــزيـئـات الـتــردد ا

{ لــنــدن  –وكـــاالت  - اقــتــرح
رئــــيــــس وزراء بـــريــــطـــانـــيـــا
بــوريس جــونـــســون الــثالثــاء
حملة تبرعات من أجل أن يتاح
دق جـــــرس ســــــاعـــــة بـــــيـغ بن
ـثل بـرجـهـا الـشـهـيـرة الــتي 
ـــــان أحـــــد مـــــعــــــــالـم الـــــبـــــر
الـــبـــريــطـــاني حلـــظـــة خــروج
بريطانيا من االحتاد أألوروبي

(بريكست).
واجلــرس الــذي يـزن 13.7 طن
صــــــــامت إلى حــد كـبـيــر مـنـذ
عـــام 2017 بــــســــبـب أعــــمـــال
حتـديث جار تـنـفيـذهـا في برج
إلـيـزابيـث الذي يـضم الـسـاعة
وال يــــــــــــدق اجلـــــــــــرس إال فـي
ـــهــــمــــة مـــثل ــــنــــاســـبــــات ا ا
احـــتـــفـــاالت عــشـــيـــة الـــســـنــة

اجلديدة.
وكــان رئـيـس الـوزراء يــتـحـدث
بــــعــــد أن رفــــضت جلــــنــــة في
مــجـلس الـعـمـوم اقـتـراحـا بـأن
يـدق اجلرس وقت تـرك الـتـكتل
األوروبـي ألن ذلك ســـــيـــــكـــــون

مكلفا للغاية.
وقــــــــــــال جــــــونـــــــســـــون (إن
تـــكـــالــــيف دق اجلــــرس عـــنـــد
الــــســــاعـــة 2300 بــــتــــوقــــيت
جـــريــــنـــتش يـــوم  31كـــانـــون
الثـاني حلظة خـروج بريطـانيا
رســمــيــا من االحتــاد األوروبي
تـــــــبــــــــلغ 500 ألـف جـــــــنــــــــيه

استرليني). 
ــكن أن وأضــاف (أن الــنــاس 

يتبرعوا من أجل ذلك).
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بـ النـجـوم خالل فـتـرة تـتراوح
ب ثالث وخمس سنوات.

ـثل تـطـويـر بـرنـامج الـفـضـاء و
أولــــويــــة لــــدى الـــــصــــ الــــتي

تـــســتـــهـــدف مـــواكـــبـــة روســـيــا
ــتـحـدة وأن تـصـبح والـواليـات ا
قـوة عــظـمى في مــجـال الــفـضـاء

بحلول 2030.
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الـــســاقـــ والــذراعــ بـــشــكل
مــــتــــكــــرر وكــــثــــرة اإلصــــابــــة
ـــواجـــهـــة هــذا بـــالـــعـــدوى. و
الـــنــقص تـــنــصح اجلـــمــعــيــة

ـــعــدل بــتـــنـــاول الـــبــروتـــ 
يتـراوح ب 0.8 و2 غـرام لـكل
كـيــلـوغــرام من الــوزن يـومــيـاً
ـرأة الـتي يـبـلغ مـوضـحـة أن ا
وزنها 60 كـيلـوغـراماً حتـتاج
عدل يصل إلى إلى البروتـ 

120 غراماً يومياً.
ــصــادر الــغــذائــيـة وتــتــمــثل ا
للـبروتـ في اللـحوم والـبيض
ومـنتـجات األلـبان والـبقـوليات
مــــــثـل الــــــعـــــــدس واحلــــــمص
والــبـازالء. فـيـمـا سـاعـد تـنـاول
الـطــمـاطـم في مـحــاربـة الــعـقم
عـنـد الـرجل حـيث تـعـمـل مادة
ـــوجــودة في »الاليــكــوبـ «ا
الـطــمـاطـم عـلى تــعـزيــز جـودة
نويـة وذلك وفقاً احليوانـات ا
لـنتـائج دراسة جـديـدة أجرتـها
جامعة (شيفيلد) في بريطانيا.
وأظــهــرت نـتــائـج الــدراسـة أن
مادة »الاليكوب ?«وهي أحد
ــوجـودة مــضــادات األكـســدة ا
ـكن أن تسـاعد في الـطمـاطم 

في تـعــزيـز جــودة احلـيــوانـات
ــنـويـة حـيث جـاءت الـنـتـائج ا
بــعــد رصــد الــبــاحــثــ وجــود
نــســبــة أعــلى من احلــيــوانــات
نوية ذات الشكل الصحي مع ا
حـــركـــة أفـــضل لـــدى الـــرجــال
( الــذين تـنــاولــوا (الاليــكــوبـ

أثناء جتربتهم. 
وقـالت الـدكـتـورة لـورا مـيالدو
أخصائية التـلقيح االصطناعي
في عـــيــــادة (آي في آي مـــيـــدل
إيـست لـلـخـصـوبـة) (تـأتي هذه
الـــدراســـة داعـــمـــة جلـــهـــودنــا
ــســتـمــرة لــفـهم ومــســاعـيــنـا ا
العقم لـدى الذكور بـشكل كامل
خــــاصــــة مـع ارتــــفــــاع حـــاالت
اإلصـــابــــة في جـــمـــيع أنـــحـــاء
الــعــالـم. وتــعــد هــذه الــدراســة
رتبط نافعة بالـفعل ألن العقم ا
ــنـويــة يـصـيب بـاحلــيـوانـات ا
حوالي ?40 من األزواج الذين
يـعـانـون من مـشاكـل في حدوث

احلمل الطبيعي).

وأضــافت الــدكـــتــورة مــيالدو:
»مـن خالل هــــذا االكــــتــــشــــاف
اجلــديـد ســنـكـون قــادرين عـلى
مشاركة هذه احلقـيقة الغذائية
مع األزواج وحتـــقـــيق نـــتـــائج
أفضل حيث إن الـرجال الذين
يـــعــانــون مـن ضــعف نـــوعــيــة
نـوية قد وجودة احليـوانات ا
يكون نافعاً بالنسبة لهم تناول
ـــوصـى بـــهـــا من الـــكـــمــــيـــة ا
مـضادات األكـسدة فـي نظـامهم

الغذائي اليومي.«
ووفـقـاً لـلـبـروفـيـسـور الـدكـتور
ـدير الـطبي (هـومان فـاطمي) ا
لعيادة (آي في آي ميدل إيست
للخصوبـة) فإن مشاكل احلركة
والـشــذوذ في شـكل أو حـيـويـة
ـنــويـة قـد يـكـون احلـيـوانـات ا
سـبـبـهـا انــخـفـاض اإلنـتـاج أو
وجــود بــعض االلــتــهــابــات أو
الــــــــتــــــــغــــــــيــــــــرات فـي عـــــــدد
الـــكــرومــوســـومــات وتـــفــتــيت
احلــمض الــنــووي إلى جــانب
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انية للتغذية قالت اجلمعية األ
كن االستـدالل على نقص إنه 
الـبـروت في اجلـسم من خالل

مالحـظـة بـعض األعـراض مـثل
ــســتــمــر بــاجلــوع الــشــعــور ا
وتــراجـع الــكــتــلــة الــعــضــلــيـة
وتــــســــاقـط الــــشــــعــــر وتــــورم


