علوم واجتماعيات

أطفال اليوم هم رجال املستقبل ،هم
أحباب الله وفلذات أكبادنا وقرة أعيننا
وبهجة قلوبنا وزينة الحياة الدنيا التي
ُتسعدنا ونفخر بها .أبناؤنا هم الرثوة
الحقيقية والعامد القوي لبناء األوطان
وازدهارها .لقد حرص اإلسالم عىل حفظ
وصون اإلنسان يف جميع مراحل حياته.
قال الله تعاىل ولقد ك َّرمنا بني آدم
وحملناهم يف ال ّرب والبحر ،ورزقناهم
من الط ّيبات ّ
وفضلناهم عىل كث ٍري م َّمن
خلقنا تفضي ًال.
ّ
وألن الطفولة هي أول مرحلة يف حياة
اإلنسان فقد خصَّ ها اإلسالم بكمٍّ هائلٍ
من التوجيهات واإلرشادات ليكون البناء
متيناً وقوياً الحقاً .ولكن التف ّكك ُ
األ َسي
وانهياره أحيانا بسبب الخالفات الزوجية
أو تعذر االب واالم تربية االطفال تربية
صحيحة لقلة الحيلة وانعدام الوعي،
طاملا تفجر عنه اطفال مرشدين أو يتامى
أو أطفاال يجولون يف الشوارع كسبا
للرزق.
فرنى أطفاال تنهكهم أشعة الشمس
أثناء العمل وكثريون غريهم يقضون
طفولتهم يف املصانع والورش للحصول
عىل مبالغ مالية ال تكفي حتى لرشاء

الخبز .والــقــرآن الكريم تحدَّث عن
األطــفــال واألوالد بكث ٍري من الجامل
والطاقة اإليجابية ،قال تعاىل :املال
والبنون زينة الحياة الدنيا ،وقال الحبيب
الصادق االمــن صـ َّ
ـى الله عليه وآله
وس ّلم :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال
من ثالث صدقة جارية ،أو ِعلم ُي ْن َت َفع
به ،أو ولدٌ صالحٌ يدعو له .فالولد الصالح
يصل إحسانه وب ّره وعمله إىل والديه
وهام يف دار اآلخرة.
لهذا ،فأن عاملة االطفال وهم يف سن
مبكرة بكل تأكيد سوف تؤدي اىل أرضار
اجتامعية نفسية سلوكية ثقافية خطرية
عىل املجتمع وعىل االطفال وأرسهم يف
ذات الوقت ،أي مبعنى أوضح ،ينتج عن
تشغيل األطفال أو عاملة األطفال العديد
من اآلثار الضا ّرة التي تنعكس عليهم ،فقد
يتع ّرض بعض األطفال العاملني للعديد
من االعتداءات الجسدية والنفسية إضافة
إىل سوء املعاملة العاطفية ،ويتم ّثل ذلك
بالعقاب البد ّين كالرضب ،أو من خالل
الشتم وال ّلوم والرفض واإلهانة إىل جانب
إهــال تأمني احتياجاتهم من الغذاء
واملأوى والعالج واملالبس ،وقد يظهر ذلك
عىل شكل إصابات مختلفة يف أجسامهم
كالحروق والجروح والكسور واإلرهاق
والدوار وغريها ،وميكن أن تتفاقم االرضار
فينجم عنه شباب مسلوب االرادة فاقد
للوعي ناقص لالنسانية وروح التعاون ،يف
املستقبل.
ما يعني أن هناك دون شك ،آثار
اجتامعية لألطفال العاملني سلباً بسبب
العمل ،فــبــد ًال مــن قضائهم مرحلة
الطفولة بال ّلعب مع غريهم من األطفال
واالستمتاع مع أفراد عائالتهم والتفاعل
مع اآلخرين بطريقة سليمة وصحيحة،
نراهم يقضون الكثري من الوقت يف
العمل ،ما يؤدّي إىل ضعف قدراتهم عىل
التواصل االجتامعي باألرسة واملجتمع،
إىل جانب ضعف كبري يف بناء شخصياتهم،
وانخفاض ثقتهم بأنفسهم ،وقد يواجه
بعض األطفال العاملون مشاكل نفسية
تتم ّثل باالكتئاب ،فاألطفال واملراهقون
الذين يعملون أكرث من  20ساعة يف
األسبوع مع ّرضون الكتساب عادات سيئة
وغري سليمة بشكل كبري إضافة إىل من ّو
السلوك العدوا ّين يف شخصياتهم.
هــذا وتنعكس اآلثــار النفسية عىل
األطفال العاملني بجوانب عدّة أخرى
تتم ّثل يف تع ّرضهم للتن ّمر واملضايقات
والرفض من قبل زمالئهم وأقاربهم،
إىل جانب عدم تل ّقيهم ملعاملة عادلة،
ما يؤدّي إىل تنامي العزلة االجتامعية
لديهم وضعف روابطهم العاطفية
وإمكانية مامرسة سلوكيات خطرية تهدد
املجتمع بأرسه ال سمح الله.
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عزل الحجرة التي يتس ّرب منها الهواء في احملطة
الفضائية الدولية

أطفالنا فلذات أكبادنا

عمالة األطفال
وانعكاساتها
الخطيرة على
المجتمع

6

عالج حاالت العقم في ايران ..انجازات بناءة
بسبب التطور الكبري الذي حققته يف عالج العقم
وحاالته املستعصية ،أصبحت ايران مالذا آمنا للذين
يعانون من مشاكل صحية تؤثر بشكل وبآخر عىل
حاالت االنجاب لألطفال .فكانت نسبة النجاح العالية
والتكلفة املنخفضة لعالج العقم يف ايـران سببان
أساسيان لجعل ايران حالياً واحد ًة من أفضل البلدان
يف املنطقة التي ميكن أن يختارها املرىض لعالج حاالت
العقم.
ويف هذا الخصوص أعلنت ايران وقبل أكرث من سنتني
عن تأسيس حوايل سبعة عرش مركزا للخصوبة وعالج
حاالت العقم .وكشف مساعد الشؤون العالجية يف
وزارة الصحة يف حديث له ،يف اشارة اىل النتائج التي
خرج بها مرشوع تطوير الصحة يف البالد ،كشف عن
إجراء اكرث من مليوين ومئة ألف عملية والدة طبيعية
بشكل مجاين بعد تنفيذ هذا املرشوع.
كذلك افصح عن تأسيس  1800وحدة مخصصة
لإلنجاب ( )LDRيف  366مشفى يف البالد ،مضيفا :من
ضمن االجراءات التي ا ُتخذت يف اطار مرشوع تطوير
الصحة هي تغطية  85يف املئة من تكلفة عالج العقم

بالتعريفة الحكومية.
وأعلن املسؤول يف وزارة الصحة عن تأسيس 17
مركز للخصوبة وعالج حاالت العقم ،حيث تم الرتكيز
عىل املناطق املعانية من الحرمان ،قائال :سوف يتم
تأسيس وتشغيل هذه املراكز يف  6محافظات :ياسوج
وزاهدان وبندر عباس وشهركرد وكلستان ولرستان.
أيضاً أشار مساعد وزير الصحة اىل تطوير وتجهيز 24
مركزا مخصص لعالج حاالت العقم ،مؤكدا ان جميع
هذه االجراءات تصب يف اطار رفع مستوى الصحة
والسالمة لدى مرىض حاالت العقم يف ايران.
ويف سياق عالج حاالت العقم ،فقد سعت ايران
اىل متابعة املوضوع بكل جدية حرصا عىل سالمة
مواطنيها ،كذلك املواطنني الوافدين إليها من خارج
البالد ،حيث ساهم باحثون ايرانيون يف اكتشاف
عالج جديد من شأنه أن يعيد فرصة اإلنجاب للنساء
الاليئ بلغن سن اليأس ويأملن من خالله أن يسمح
بتجديد األمل لديهن بالحصول عىل أطفال وهن يف
الخمسينات من العمر وذلك عرب عقار طبي خصص
إىل املرأة بعد سن اليأس يزرع عن طريق الخاليا

الجذعية املوجودة يف دم املرأة ميكنه أن ينهي مشكلة
العقم دون خوف.
وقالت عضوة يف مركز لالبحاث الطبية ان ايران
هي احدى الدول الثالث يف العامل التي تأسس مركزا
لتخزين الخاليا الجذعية لدم الحيض لغرض عالج
العقم عند النساء .واضافت ان البحوث الرسيرية
اثبتت انه باالمكان إعادة الخاليا الجذعية لدم الحيض
عند سن اليأس التي يقل فيها الخصوبة ،مؤكدة ان
النتائج تشري اىل زيادة الخصوبة بنسبة  46باملائة عند
تلك النساء.
وبينت انه بإستخدام تلك الخاليا فأنه ستزداد فرص
الوالدة بنسبة  33باملائة وان الحمل الطبيعي وبعد
حقن تلك الخاليا سيزداد بنسبة  26باملائة .واوضحت
الدكتورة ان البحوث استمرت ملدة  11عاما ،مؤكدة
ان فريقها الوحيد عامليا الذي قام بتقديم تقريره حول
نتائج بحوثه املخربية والرسيرية يف مجال معالجة
العقم باستخدام الخاليا الجذعية ،مضيفة ان ايران
تعد الدولة الثالثة يف العامل بعد امريكا والهند التي
اسست مركزا لتخزين الخاليا الجذعية لدم الحيض.

محاذير استخدام عالج حب الشباب والتوصيات الالزم اتباعها
يعترب حــب الشباب من
األمور املزعجة جدا ،خصوصا
لــدى ظــهــوره يف الــوجــه ،ما
يجعل البحث رضوريــا عن
سبيل التخلص منه ،دون أي
علم مبدى اآلثار الجانبية لهذه
العالجات .يقول متخصص:
حمض الساليسيليك يعمل
أفضل عــاج لحب الشباب
الــخــفــيــف ذات الــــرؤوس
السوداء والبثور ،وميكن أن
يحمي ً
أيضا من التعرض لحب
الشباب والندبات وكذلك
التصبغ.
يخرتق حمض الساليسيليك الجلد ويعمل عىل إذابة خاليا الجلد امليتة التي
تسد املسام ،قد يستغرق استخدامه عدة أسابيع حتى يتضح التأثري بالكامل،
ويجب استشارة طبيب األمراض الجلدية إذا مل تظهر النتائج بعد  6أسابيع.
هذا الحمض ،قد يتسبب يف تهيج الجلد عند البدء باستعامله ،وقد يزيل ً
أيضا

الكثري من الزيوت املوجودة
عــى الــبــرة ،مــا يــؤدي إىل
الجفاف والتهيج املحتمل،
وتــشــمــل اآلثــــار الجانبية
املحتملة األخـــرى الحكة
والتهاب البرشة وتقشري الجلد
والقشعريرة.
ولتقليل املخاطر ينصح
املتخصص بأال تضع منتجات
حمض الساليسيليك عىل
مناطق كبرية من الجسم،
باإلضافة لعدم استخدامه
لفرتات طويلة من الزمن،
أو تحت ضــادات محكمة
اإلغالق .كذلك يجب التوقف الفوري عن استخدام حمض الساليسيليك واستشارة
الطبيب املختص إذا وجدت أيًا من هذه األعراض أو العالمات التالية :الخمول
وصداع الراس وطنني يف األذنني أو حتى فقدان السمع بهام ،باإلضافة للغثيان
واإلسهال.

تقرير علمي يكشف عن احتضار
«رئة األرض»

التعرض لتلوث الهواء يؤدي الى سوء الصحة العقلية

توصلت دراسة جديدة إىل أن األطفال والشباب الذين يكربون وسط تلوث الهواء املرتبط بحركة
املرور الشديدة تكون لديهم معدالت أعىل من األمراض العقلية عند بلوغهم سن  18عاما .وقال
األكادمييون إن هناك صلة بني التعرض ألكاسيد النيرتوجني والجسيامت يف الطفولة وتطور اضطرابات
مثل القلق واالكتئاب.
والنتائج مأخوذة من دراسة بريطانية أمريكية مشرتكة استمرت  25عاما عىل  2039طفال ،جميعهم
من التوائم ،ولدوا يف إنجلرتا وويلز خالل عامي  1994و ،1995وتم تقييم صحتهم العقلية يف سن .18
وخلص الباحثون إىل أن هذه النتائج مجتمعة تشري إىل أن الشباب الذين يتعرضون باستمرار ملستويات
معتدلة من تلوث الهواء بأكسيد النيرتوجني قد يواجهون مسؤولية عامة أكرب تجاه األمراض النفسية
لدى الشباب يف سن الرشد.
وأضافوا أن الصلة بني تلوث الهواء وخطر اإلصابة باألمراض العقلية متواضعة لكنها حقيقية .وكان
الرابط أيضا مسؤولية مستقلة عن التأثريات الفردية والعائلية عىل الصحة العقلية ،مثل الفقر والتاريخ
العائيل لالضطراب النفيس.
وتم قياس الصحة العقلية للمشاركني عندما كانوا يف سن  18باستخدام تقييم األعراض لعرشة
اضطرابات نفسية شائعة ،مثل اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه والقلق ،لحساب مقياس صحتهم
العقلية والذي يسمى عامل علم النفس املريض أو عامل  .pوأولئك الذين لديهم درجة عامل  pأعىل
أظهروا املزيد من تلك األعراض.
ووجد الباحثون أن أولئك الذين تعرضوا ألعىل نسبة ألكاسيد النيرتوجني سجلوا  2.62نقطة أعىل يف
درجة علم النفس املريض العام من أقرانهم يف الربع الثالث السفيل .وسجل أولئك الذين تعرضوا ألكرب
قدر من الجسيامت  2.04نقطة أكرث من أقرانهم.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
الحمل
 22مارس  20 -إبريل
عزي��زي ب��رج الحم��ل ،ف��ي عالقت��ك
الزوجي��ة تتأرج��ح بي��ن القلق المباش��ر
م��ن جه��ة ورف��ض تحم��ل أي مس��ؤولية
م��ن جه��ة أخ��رى .إذا ل��م تك��ن قري ًب��ا
من��ك  ،فاعتم��د على تأثي��رات المريخ
لدعم لقاءاتك العاطفية .ال تستسلم
النعكاس��ات تفاؤل��ك  ،فق��د يتس��بب
ذل��ك ف��ي اإلف��راط ف��ي تن��اول الطع��ام
وإرهاق جهازك الهضمي.

الثور

يف كشف علمي خطري ،توصل باحثون يف مجلة ناتشور كليامت تشانغ إىل أن غابات األمازون األكرب
يف العامل مل تعد قادرة عىل مساعدة الكوكب يف عملية امتصاص انبعاثات الكربون .ليس هذا وحسب،
بل كشف تقرير للمجلة أنه ،وعىل مدار العقد املايض ،أصبحت غابات األمازون تطلق غاز ثاين أكسيد
الكربون بشكل أكرب مام تستطيع امتصاصه بنسبة عرشين يف املئة.
ووفقا للتقديرات فإنه من عام  2010وحتى عام  ،2019أطلقت غابات األمازون يف الربازيل 6.16
مليار طن من ثاين أكسيد الكربون ،بينام استطاعت تخفيض  9.13مليار طن فقط من حجم االنبعاثات.
كام كشفت الدراسة أيضا أن عمليات إزالة الغابات سواء من خالل الحرائق أو عمليات قطع األشجار،
ارتفعت بنحو  4أضعاف يف عام  2019مقارنة بالعامني السابقني ،لتزيد من حوايل مليون هكتار إىل 3.9
مليون هكتار ،أي مبساحة تعادل حجم دولة هولندا.
وأرجعت الدراسة ارتفاع نسبة االنبعاثات إىل تدهور حالة الغابات التي تؤدي بدورها لحدوث
انبعاثات أكرث بثالثة أضعاف من الغابات املدمرة بالكامل.

أعلن رائد الفضاء
الرويس بيوتر دوبروف
عن غلق الباب املؤدي
إىل وحـــدة زفــيــزدا
يف الــقــطــاع الــرويس
باملحطة الفضائية
الدولية ،التي يترسب
منها الهواء لغاية شهر
يوليو الــقــادم .وقبل
عزل هذه الحجرة ،نرث
رائد الفضاء مكونات
الحساء الجاف فيها
لتحديد مكان ترسب الهواء ،ووضع كامريا فيديو لتسجيل هذه األماكن.
من جانبه أبلغ خبري مركز إدارة الرحالت الفضائية رائد الفضاء ،أن الحجرة الوسطية يف وحدة زفيزدا
ستبقى مغلقة لحني وصول مركبة الشحن بروغريس إم إس 17-التي من املقرر إطالقها يف  30يونيو
املقبل ،إىل املحطة الفضائية الدولية.
وتجدر اإلشارة ،إىل أنه يوجد عىل منت محطة الفضاء الدولية حاليا  11رائد فضاء هم :أوليغ نوفيتسيك
وبيوتر دوبروف من روسيا ومارك فاندي هاي ومايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر وشانون ووكر وشني
كيمربو وميغان ماك آرثر من الواليات املتحدة وسوييش نوجوتيش وأكيهيكو هوشيد من اليابان
والفرنيس توم بيسيك.

 21إبريل  21 -مايو
عزي��زي ب��رج الث��ور ،تندل��ع المش��اعر
وتتج��دد الوع��ود ف��ي الحي��اة الزوجية ،
ً
مرتبط��ا  ،فق��د تج��د
ولك��ن إذا ل��م تك��ن
نفس��ك ف��ي اجتم��اع رائع حيث س��يتم
أس��ر قلبك وضميرك .وعلى المستوى
المهن��ي ،يمكن��ك أن تك��ون واث ًق��ا م��ن
قدرات��ك  ،فه��ذا األس��بوع  ،يخرج��ك
اإلبداع من روتين الدراسة الخاص بك
ويتعامل معه برؤية مبتكرة.

اجلوزاء

 21مايو  20 -يونيو

عالقت��ك الزوجي��ة الحميم��ة الت��ي تعي��د
التوازن واالنسجام إلى حياتك العاطفية ،
بل وتش��فيك من جروح الماضي .إذا كنت
غير ذي صلة  ،فال توجد دبلوماسية في الجو
ما يقلل م��ن خياراتك ويقيك من البحث
غي��ر اله��ادف  ،كوك��ب الزه��رة م��ن ناحية
أخرى يدعم طريقك ضد منافس��يك وهو
يتمت��ع بصح��ة جي��دة  ،ومس��توى طاقت��ك
يرتفع من يوم األربعاء.

السرطان

 22يونيو  23 -يوليو
مهما كانت حالتك العاطفية فإن العبء
ال��ذي كلف��ك األس��بوع الماض��ي خف��ي
عن��ك خصوص �اً أن��ك تعب��ر ع��ن نفس��ك
بس��هولة وتي��رة تس��ارع عمل��ك ف��ي أوائ��ل
ديس��مبر يتطل��ب من��ك تنظي��م مهام��ك
لتجن��ب أي توت��ر لك��ن حاجت��ك الملح��ة
لتحويل عقلك إلى أرض الواقع دون القدرة
على تلبي��ة أفكارك الصحية يمكن أن تتعب
أعصابك.

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ربم��ا يكون هذا األس��بوع تحديًا كبي ًرا
في حياتك الزوجية :أنت تمر بتقلبات
عاطفي��ة حيث ال يمكن��ك التحكم في
لغت��ك التعبيري��ة .إذا ل��م تك��ن لديك
أي صل��ة قراب��ة فأن��ت ف��ي حال��ة ح��ب
بي��ن الثالث��اء والخمي��س ،ولك��ن عل��ى
المس��توى المهن��ي لدي��ك ق��درة غي��ر
عادي��ة عل��ى إيج��اد حل��ول عملي��ة ف��ي
حاالت الطوارئ.

العذراء

 24أغسطس  23 -سبتمبر
أن��ت تعب��ر ع��ن رغبات��ك لصديق��ك حت��ى
األق��رب منه��م بلغ��ة روحي��ة تق��رب المس��افات
بينكم��ا وتث��ري عالقت��ك الزوجي��ة .إذا كن��ت
غير مرتبط  ،فال ش��يء جديد يظهر في األفق
المتوق��ع أم��ا بالنس��بة لألعم��ال التجاري��ة ،
فالنجوم يدخلون مجاالت مهنية أو أكاديمية
جدي��دة باإلضاف��ة إل��ى تعزي��ز الش��راكات
والمفاوضات وعلى المس��توى الصحي السالم
والسعادة يأتيان بعد االنتهاء من المهام.

امليزان

 24سبتمبر  23 -اكتوبر
ه��ذا األس��بوع يج��ب أن تحت��رم ترتيب��ه
ال��ذي ال يتطابق تمامًا مع ديناميكياتك
العاطفية لكن بلوتو وفينوس سيساعداك
إذا لم تكن قري ًبا .اخلق ظرو ًفا مواتية لك
للتع��رف عل��ى االخري��ن ،عل��ى المس��توى
الصحي ،يهدئ وصول كوكب المشتري
بعض األم��راض ويقوي جهازك العصبي،
بينم��ا عل��ى المس��توى المهن��ي يتحد مع
التفاصيل التي ال تتوافق مع مثالياتك.

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر
مهم��ا كان��ت حالت��ك العاطفي��ة توف��ر
الظ��روف الخارجي��ة بيئ��ة مناس��بة ل��ك
إلع��ادة الت��وازن إل��ى حياتك الش��خصية
لكنه��ا بعي��دة كل البع��د ع��ن التغيي��رات
الجذري��ة ف��ي ما لدي��ك حال ًي��ا كما هو
الح��ال عل��ى المس��توى المهن��ي .تدخ��ل
س��احة األعمال في نفس الوقت بوحش��ية
وش��غف .وبدع��م فلك��ي لمفاوضاتك من
يوم الخميس خاصة في مجال التجارة.

القوس

 23نوفمبر  22 -ديسمبر
مهم��ا كان��ت حالت��ك العاطفي��ة فأن��ت
متحمس بش��كل عاجل لجذب اآلخر إليك
وبالتال��ي فإن��ك تعب��ر ع��ن نفس��ك بش��كل
عفوي ورومانس��ي بس��بب تأثي��رات كوكب
كوك��ب الزه��رة  ،ولك��ن عل��ى المس��توى
المهن��ي أن��ت تف��وز .الثق��ة الس��هلة م��ن
ش��ركائك أو رؤسائك خاصة وأن فهمك
اإلبداع��ي موض��ع تقدي��ر .احذر م��ن تقديم
المساعدة المجانية واستغل طاقتك.

اجلدي

 23ديسمبر  20 -يناير
س��واء كن��ت متص ً�لا أو تنتظ��ر ف��ارس
أحالم��ك  ،كوك��ب الح��ب يرتف��ع ف��ي
م��دار برج��ك ويش��ع بج��و م��ن ال��دفء
والمصالح��ة في الحياة الزوجية ويش��جع
عل��ى والدة ح��ب جدي��د إذا أن��ت ترغ��ب
بذل��ك .له .فيما يتعل��ق بالعمل ال يوجد
شيء يمكنه إدارة عملك إال بالنسبة لك
ه��ذا األس��بوع :أن��ت األفض��ل واألخي��ر في
مجال تأثيرك.

الدلو

 21يناير  19 -فبراير
أن��ت منفت��ح عل��ى صديق��ك وتميل إلى
التواص��ل مع��ه بصراح��ة :ال تح��ارب هذا
المي��ل ال��ذي يدع��وه كوك��ب الزه��رة
فيك حتى ال يتم قمع عالقتك أكثر.
إذا ل��م تك��ن مرتبط��ا ب��ك س��تنصحك
النج��وم بش��رح مش��اعرك لل��ذي تري��ده
ولكن على المس��توى المهني على الرغم
م��ن ضغ��وط الوظيف��ة  ،ف��إن كوك��ب
أورانوس يدفعك في االتجاه الصحيح.

احلوت

 20فبراير  21 -مارس
إنه��ا بداي��ة أس��بوع متقل��ب ف��ي حيات��ك
الزوجي��ة  ،م��ع بع��ض األم��ور الت��ي يج��ب
التعام��ل معه��ا ف��ي المس��تقبل .إذا كن��ت
�خاصا جريئي��ن في
عاز ًب��ا  ،فق��د تج��ذب أش� ً
الطبيع��ة ،والذي��ن يمكنه��م إخراج��ك م��ن
حالتك العاطفية الجامدة .على المستوى
المهن��ي يمكن��ك التحك��م ف��ي عمل��ك
وتنظيم��ه وتحف��ز رغبت��ك ف��ي التق��دم في
مجالك تأثيرات أورانوس على برجك.

