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دراسة تكشف انخفاض
مضادات «كورونا» لدى
الرجال أسرع من النساء
كشفت دراسة جديدة أن مستويات األجسام املضادة
لكورونا تنخفض بشكل أس��رع ل��دى ال��رج��ال مقارنة
بالنساء ،وه��و اكتشاف قد تكون له آث��ار على أبحاث
اللقاحات ،وفق ما نشرته صحيفة “الغارديان”.
وأثبتت دراسات أخرى أن هناك اختالفات بني النساء
وال��رج��ال ف��ي كيفية اإلص��اب��ة ب��األم��راض ومكافحتها،
وك��ورون��ا مثال على ذل��ك حيث تزيد احتمالية إصابة
النساء فيما تزيد احتمالية وفاة الرجال بالفيروس مبقدار
الضعف.
وال��دراس��ة التي لم تتم مراجعتها حتى اآلن ،امتدت
لنحو ستة أشهر وشملت  308من املوظفني في مستشفيات
جامعة ستراسبورغ في فرنسا ممن لديهم ثبتت إصابتهم
بالفيروس ،وكان معظمهم يعانون من أعراض خفيفة.
ومت قياس مستوى األجسام املضادة باستخدام ثالثة
اختبارات مختلفة وعينتني من الدم خالل فترة  172يوما،
وفي أول عينة من الدم أظهر الرجال الذين تزيد أعمارهم
عن  50عاما ومؤشر كتلة اجلسم لديهم أكثر من ،25
أظهروا أعلى مستويات من األجسام املضادة.
والح��ظ الباحثون أن��ه في العينة الثانية انخفضت
مستويات األجسام املضادة ،مبا في ذلك البروتينات التي
متنع الفيروس من االلتصاق باخلاليا البشرية ،بشكل
أكبر لدى الرجال عنها لدى النساء ،بغض النظر عن العمر
ومؤشر كتلة اجلسم.
وقالت سميرة فافي كرمير رئيسة قسم علم الفيروسات
ف��ي مستشفيات جامعة س��ت��راس��ب��ورغ وأح���د مؤلفي
ال��دراس��ة :إن دراس��ات أخ��رى أظهرت أن الرجال لديهم
استجابة أعلى لألجسام املضادة مقارنة بالنساء في
حاالت اإلصابة احلرجة.
وأضافت إنه على الرغم من أن الرجال لديهم استجابة
أعلى ف��ي ب��داي��ة اإلص��اب��ة ،إال أن انخفاض مستويات
األجسام املضادة لديهم أسرع بكثير مبرور الوقت ،بينما
يبدو أن النساء لديهن مستويات أكثر استقرارا.

«سعودي» يتبرع مبجموعة من صقوره
إلعادتها إلى مواطنها األصلية
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مجموعة من صقور فالح العدواني

تبرع م��واط��ن س��ع��ودي مبجموعة من
الصقور إلى برنامج “هدد” إلعادة الصقور
إلى مواطنها األصلية ،والذي أطلقه نادي
الصقور ال��س��ع��ودي م��ؤخ��را ً ،سعياً إلى
تكاثر الصقور ،واإلسهام في بذل مزي ٍد من
احلماية للبيئة الفطرية والتوازن البيئي.
وق��ال الصقار فالح ال��ع��دوان��ي ،ال��ذي
يقتني أن��واع الصقور ،في هواية توارثها
من والده ،لـ”العربية.نت”“ :ال يعد تبرعي
إلط�ل�اق ال��ص��ق��ور خ��س��ارة بالنسبة لي،
وإمنا استثمار لتنمية هذه الهواية وضمان
تكاثرها ،مبا ينعكس على وجودها داخل
السعودية ،فالصقر هو رمز الهدايا والقوة

املاس مصنع

جنح فريق دولي من العلماء
ف���ي ت��ص��ن��ي��ع امل������اس ،مم��اث��ل
للمستخدم ف��ي خ��وامت ال��زواج
واخل��ط��ب��ة ،ف��ي درج���ة ح���رارة

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

� 12صفحة ــ  100فل�س

بني امللوك ،ورم��ز إلرث وتاريخ اجلزيرة
العربية”.
وأض��اف :ورث��تُ هواية تربية الصقور
م��ن وال���دي ،وعشت ف��ي صغري حلظات
رحالت املقناص ،وتعلمت طرق التعامل مع
هواية قنص الصقور ،فالتعامل مع الصقور
عالم ث��انٍ من املتعة التي ال ميكن أن تقدر
بثمن ،وحياة الطبيعة مع صقور نتعلم
منها الكثير من الدروس في احلياة.
وسرد العدواني قصة هوايته في إيواء
الصقور حني مت تخصيص مخطط إليواء
أراض يصرف
ٍ
ال��ص��ق��ور ،ك���أول مخطط
للصقور ف��ي ال��س��ع��ودي��ة ،وحت��دي��دا ً في

علماء يصنعون أملاس في دقائق معدودة داخل املختبر!

الغرفة باستخدام سندان ماسي،
وهو جهاز عالي الضغط يدمج
ال��ق��ط��ع ال��ص��غ��ي��رة مبستويات
هائلة.

www.alwasat.com.kw

وشملت التجربة استخدام
تبلور الكربون ثم تطبيق قوة
ضغط ملتوية أو انزالقية تعرف
ب��اس��م “اجلز” ،وأم��ك��ن إع��ادة

تشكيل قطع امل��اس الصغيرة،
وجتمعت معً ا على شكل عصبة
ذات هيكل قوقعة أساسية بعد
املعاجلة بالضغط العالي في
درج��ة ح��رارة الغرفة ،التي قال
اخل��ب��راء إنها “تعادل (ضغط
ال
متولد ع��ن أوزان)  640في ً
إفريقياً تقف على ط��رف ح��ذاء
للباليه”.
وك��ان��ت اجل��ام��ع��ة الوطنية
األس��ت��رال��ي��ة  ANUوجامعة
 ،RMITقد سبق أن جنحتا في
تصنيع امل���اس م��ن خ�لال بيئة
معملية ،ولكن فقط باستخدام
درجات احلرارة شديدة االرتفاع.
ولكن يُظهر االكتشاف اجلديد
ك�لا م��ن امل��اس
غير املتوقع أن ً
العادي واللونسداليت ،ميكن أن
أيضا في درجات حرارة
يتشكل ً
الغرفة العادية مبجرد تطبيق
ضغوط عالية فقط.

منطقة حفر الباطن ،ومت تنظيمه إلي��واء
الصقور واستقبال ال��ص��ق��ارة ف��ي غرف
خاصة ومجالس كانت تستقبل الهواة من
دول اخلليج.
وأشار إلى أن حفر الباطن تعتبر وجهة
لهواة املقناص نظرا لوفرة الطرايد البرية
في وقت الثمانينات ،وحني قلت تلك الطرايد
مت اللجوء إلى املغرب العربي وباكستان
وشرق آسيا”.
وتابع :لدينا مركز العدواني للصقور
الستقبال الطيور ،ليقوم بعملية إي��واء
ومقيظ الطيور في مركز متخصص لرعاية
الصقور والتنظيف وتهيئة العلف واملراقبة

األفغان كما وصفهم أحد الرحالة قدمياً مثل التيوس
اجلبلية يتقاتلون حتى ميوت أحدهم  ،فمنذ سبعينيات
القرن املاضي إل��ى اليوم لم يتوقفوا عن القتال سواء
املشروع أو احملرم  ،قاتلوا ضد احملتل الروسي وعندما
خرج قاتلوا بعضهم البعض ،اجلهود التي تبذلها قطر
مشكورة إلح�لال ال��س�لام من املتوقع أال تنجح  ،فهذا
الشعب العنيد الذي ولد حتت القصف ال يعرف للسلم
طريقا ً.

إرسل كلمة «اشتراك»

عالج عشبي شائع قد
يوقف صلع الذكور!
يصعب للغاية مواجهة تساقط الشعر ألنه غالباً ما
يكون نتيجة عمليات طبيعية في اجلسم ،مثل الصلع
ال��وراث��ي ،املعروف أيضاً باسم الصلع ال��ذك��وري عند
الرجال.
وق��رر الباحثون أن ه��ذا ال��ن��وع م��ن تساقط الشعر
مرتبط بهرمونات تسمى األندروجينات.
وت��ق��ول ه��ارف��ارد هيلث ،إن اجل��ان��ي الرئيسي هو
“ديهدروتستوستيرون” ( ،)DHTال��ذي يعمل على
اجللد ،وفي بعض األحيان ينتج حب الشباب ،وعلى
بصيالت الشعر ،ما يؤدي إلى انتشار الشعر على الصدر.
ويسهل إنزمي يسمى  d 5-alpha reductaseهذه
العملية.
وحلسن احل��ظ ،حدد الباحثون ع��ددا من العالجات
التي تعطل هذه السلسلة من األحداث ،ما يعوق تساقط
الشعر في هذه العملية.
وثبت أن اجلينسنغ  -وهو عالج عشبي شائع ينمو
في أجزاء من آسيا وأمريكا الشمالية  -يعزز منو الشعر
عن طريق تثبيط إنزمي .d 5-alpha reductase
وتعد اجلينسنوسيدات مكونات نشطة للجينسنغ،
ويعتقد أنها مسؤولة عن تأثيرها اإليجابي على الشعر.

Retweet
 @a_t_alanboeyعبداللـه تركي االنبعي
الوقاية من الفساد بحلول جذية إستباقية خير من إنتظار صراع الفاسدين
و كشفهم لبعضهم البعض ثم محاولة محاسبتهم بأدلة ركيكة و خروجهم
بالبراءة .

 @lawyer_dashtiاملحامي حممد د�شتي
وضعت
البيروقراطية وصلت حدها األعلى في وزارة العدل املواعيد ِ
لتنظيم األمور ولفرض التباعد االجتماعي اكتشفنا بعد ذلك أنها أصبحت
وسيلة لتعطيل مصالح الناس ولتخفيف العمل على من ال يعمل! الوضع جدا ً
تعيس ..في ظل روح إدارية منعدمة في طلب اإلصالح وتسهيل أمور الناس

 @BasilAlsalemبا�سل ال�سامل
نحتاج استحداث وزارة االقتصاد و تكون من أهم مهامها :خلق فرص
العمل للمواطنني العمل على توسعة القطاع اخلاص خللق اي��رادات جديدة
للدولة املراقبة و التحكم بتضخم األسعار من اراضي و سلع و ايدي عاملة
خلق بيئة مناسبة جللب االستثمارات االجنبية سلطة كافية على بقية الوزارات
لتحقيق األهداف

 @AFH_Alkhaledعالية في�صل اخلالد
مع إع�لان قيم العجوزات في امليزانية ،ال نرى حديث عن تغيير النهج
الذي أوصلنا إلى هذه النقطة من خالل فتح السوق والعمل على بيئة تنمية
مستدامة ،بل نرى استمرار النهج ذاته وهمسات عن الضرائب.

 @AlAnood2002العنود احلربي _
سؤال ليش أغلب الكراسي اللي توافق عليها اللجنة تكون من شركتني
بس مع العلم إن في أكثر من  ٧شركات عندهم كراسي للمعاقني وهالشركات
معتمدة؟ ولو قلنا ما نبي هالشركتني تنقلب الدنيا ومايعطونا الكراسي اللي
نبيها نبي رد غير الرد القدمي “أقل األسعار” ألن موصحيح وعندنا عليه رد

 @adel_alsadoonعادل ال�سعدون
عض العائالت تلزم اخلادمة بلبس لباس خاص باخلادمة وهذا ال مشكله
فيه في البيت عندما تعمل وتنظف ولكن ملاذا تلزمها بابس لباس اخلدم عند
الذهاب مع سيدة البيت الى اجلمعية او السوق او اي مكان أخر؟ اليس هذا
تدخل في احلرية الشخصية للخادمة؟ اليس هذا الفعل نوع من االجبار
والقهر؟ متى نرتقي؟

 @Daddy80545087بو عبا�س
اذا مت الغاء قانون اجلرائم اإللكترونية ،على كل اللذين تضرروا منه و
انسجنوا يطالبون بتعويض على األضرار اللي حلقت فيهم ملجرد التعبير عن
رأيهم
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