
للحزن.. 
جانب 

�إيجابي!
اإذا تعكر مزاجك فال 
تبتئ�س.. فقد اكت�شفت 

درا�شة اأجريت يف ا�شرتاليا اأن 
احلزن يجعل النا�س اأقل عر�شة 

لالنخداع ويزيد من قدرتهم على 
احلكم على الآخرين كما يقوي 

الذاكرة.
واأظهرت الدرا�شة التي اأ�شرف 

عليها جوزيف فورجا�س ا�شتاذ 
علم النف�س يف جامعة نيو �شاوث 
ويلز ان النا�س الذين يعانون من 
املزاج ال�شلبي يكونون اكرث قدرة 

على النظر بعني ناقدة يف البيئة 
املحيطة بهم مقارنة بال�شعداء 

الذين مييلون عادة لت�شديق كل ما 
ي�شمعونه، وكتب فورجا�س "يف 
حني يعزز املزاج اليجابي فيما 

يبدو القدرة على البداع واملرونة 
والتعاون والعتماد على البديهيات 

العقلية يزيد املزاج ال�شلبي 
من القدرة على التفكري املتيقظ 

احلذر واإيالء انتباه اأكرب للعامل 
اخلارجي".

واأ�شاف اأن البحث تو�شل اإىل 
اأن احلزن "يعزز ا�شرتاتيجيات 

معاجلة املعلومات الكرث مالءمة 
للتعامل مع املواقف ال�شد 

اإحلاحا."
ويف الدرا�شة اجرى فورجا�س 

وفريقه جتارب عديدة بداأت 
با�شتحداث �شعور احلزن اأو 

ال�شعادة عن طريق م�شاهدة افالم 

او تذكر احداث ايجابية او �شلبية.
ويف احدى التجارب طولب من 

امل�شاركني احلكم على ا�شاطري 
و�شائعات ووجد ان ال�شخا�س 
الذين يعانون من حالة مزاجية 

�شلبية اقل ت�شديقا لهذه الروايات.
وكان هوؤلء اأي�شًا اقل اتخاذا 

للقرارات ال�شريعة املبنية على 
اأ�شا�س عن�شري اأو ديني كما كانوا 

اقل خطاأ يف تذكر الأحداث.
ووجدت الدرا�شة اي�شا ان من 

يعانون من م�شاعر احلزن كانوا 
اأف�شل يف و�شف حالتهم كتابة 

وهو المر الذي قال فورجا�س انه 
يظهر ان "املزاج ال�شلبي اىل حد ما 

قد يعزز فعال ا�شلوب ات�شال اكرث 
واقعية وتفاعال ويف النهاية اأكرث 

جناحًا".
وكتب فورجا�س "املزاج اليجابي 

على اإطالقه غري مرغوب فيه.. 
فذوو املزاج ال�شلبي اقل عر�شة 
للخطاأ يف احلكم على الخرين 
واأكرث مقاومة لختالل الذاكرة 

كما انهم اف�شل يف توجيه ر�شائل 
مقنعة"، ون�شرت الدرا�شة يف 

عدد نوفمرب/دي�شمرب من الدورية 
ال�شرتالية للعلوم.

�شــكـــل 
�لوجـه يك�شـف 

�لـمـــز�ج

قد ل تكون الكلمات اأو الإمياءات 
الغا�شبة ال�شبيل الوحيد ملعرفة 
مزاجية �شخ�س ما، اإذ اأن اإلقاء 
نظرة �شريعة على �شكل الوجه 
قد يكون كافيًا للتكهن بالنزعة 

العدوانية لالآخرين.
وبح�شب درا�شة ن�شرتها جملة 

موقع  النف�شية" ون�شر  "العلوم 
منها  �شاين�س" مقتطفات  "ليف 
فاإن قيا�س عر�س الوجه وطوله 

و امل�شافة بني اخلدّين الأي�شر 
والأمين ومدى بعدهما عن ال�شفة 
العليا ومنت�شف اجلبني قد يعطي 

فكرة عن النزعة العدوانية اأو 
ال�شلمية للنا�س.

ويت�شابه تركيب وجوه ال�شبيان 
والبنات عند ال�شغر، ولكن خالل 

مرحلة الن�شوج تتغري اأ�شكال 
وجوه الإناث والذكور في�شبح 
�شكل وجه الرجل اأكرب من وجه 

املراأة ب�شكل عام.
واأظهرت اأبحاث �شابقة اأن الذكور 
الذين تتباعد امل�شافة بني خدودهم 
الي�شرى واليمنى تتملكهم نزعات 

عدوانية مثل لعبي الهوكي الذين 
غالبًا ما توجه اإليهم اإنذارات 

خالل اللعب.
واأجرى الخت�شا�شيون يف 

علم النف�س جو�شتني اأم. كاير، 
وت�شرييل اأم. 

ماك كورميك و كاثرين موندلوخ 
من جامعة بروك جتربة من اأجل 
معرفة ما اإذا كان با�شتطاعة املرء 
حتديد �شخ�س عدواين من خالل 

النظر اإىل �شورته الفوتوغرافية، 
ثم طلب الخت�شا�شيون من 

متطوعني النظر اإىل �شور رجال 
عدوانيني وتقدير العالمة التي 

يعتقدون باأنهم ي�شتحقونها 
على مقيا�س من واحد اىل �شبع 

عالمات، بعد تاأمل ال�شورة 
الواحدة لثوان معدودات حيث 

تبني اأن املتطوعني كانوا يرفعون 
عالمة الأ�شخا�س الذين تباعدت 

امل�شافة بني خدودهم اليمنى 
والي�شرى يف كل مرة.

وتو�شل الباحثون اإىل اأن 
هذه النتيجة ت�شري اإىل اأن 

الختالفات الطفيفة 
يف �شكل الوجه 

قد توؤثر على 
الطريقة التي 

نحكم فيها 
على الآخرين 

وكيفية التعامل 
معهم.
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�لع�شل..

ل يعود الف�شل يف مزايا ع�شل مانوكا،امل�شادة للبكترييا، اىل ن�شبة 
ال�ش���كريات داخل���ه، الت���ي ت�ش���ل اىل 75 اىل 80 يف املئة، كما �ش���اد 
العتقاد لغاية اليوم.يف �ش���ياق مت�شل، يفيدنا الباحثون يف جامعة 
"والز")Wales( اأن ثمة مركبات اأخرى، كانت جمهولة �شابقًا اإمنا 
موجودة يف هذا النوع من الع�شل الفريد من نيوزلندا، تن�شط لتدمري 

بروتينات الكائنات امليكرو�شكوبية العدوة باجل�شم.
و�ش���ملت الدرا�ش���ة اجلرثومة العنقودي���ة املقاومة للم�ش���اد احليوي 
البكتريية  اأن اخلاليا  النتائج اىل  "ميتي�شيلني" وم�شتقاته، وت�شري 
الت���ي تتعر�س لهذا النوع من الع�ش���ل تتكبد اأ�ش���رارًا كب���رية مقارنة 
با�ش���تهدافها ح�شرًا بال�ش���كريات التي يحتويها الع�شل، اإذ يتم تدمري 
بروتني اأ�شا�ش���ي يف عملية ا�ش���طناع احلمو�س الد�شمة. بغياب هذا 
الربوت���ني، فان بكترييا املكورات العنقودية الذهبية متعددة املقاومة 

للم�ش���ادات احليوية، ومن �ش���منها امليتي�ش���يلني، متوت.يذكر 
اأن العالج بوا�ش���طة ع�ش���ل "مانوكا" النيوزلندي اأثبت علميًا 

قدرت���ه الفائق���ة على ع���الج اأمرا����س قرحة الع���دة والتهاب 
احلنج���رة والتقرح���ات اجللدي���ة واجل���روح واحل���روق 

وحب ال�شباب.
ع���الوة على ذل���ك، يكفي تن���اول ملعقة واح���دة من هذا 
الع�ش���ل قبل الوجب���ات الرئي�ش���ية ب�ش���اعة وكذلك قبل 
النوم لل�ش���فاء ب�ش���ورة طبيعية ل �ش���لة لها بالأدوية 
واآثاره���ا اجلانبية، كما يعترب ع�ش���ل "مانوكا" عاماًل 
متوازنًا ل�شوائل اجل�شم وميكن ا�شتعماله اأي�شًا على 
�ش���كل كرمي يتمكن من الت�ش���رب بفعالي���ة عالجية اىل 

اأن�شجة اجل�شم العميقة.

م�شدر لألف عالج طبيعي

حتديث  اأظهر 
ل�������ق�������اع�������دة 
ب�������ي�������ان�������ات 
حول  ع��امل��ي��ة 
اأن  ال�����ش��ع��ادة 

دولة  مواطني 
امل���ت���ح���دة الإمارات العربية 

����ش���دارة  يف  العربية ي����اأت����ون  ال����دول 
الر�شا عن احلياة و�شنوات  من حيث درجة 
والعراق  ولبنان  اليمن  وت��ذي��ل  ال�����ش��ع��ادة، 
املرتبة  الإم���ارات  العربية.واحتلت  القائمة 
لأن  فيها،  احلياة  نوعية  جلهة  عربيا  الأوىل 
 57- �شعيدة  �شنني  اأط��ول  يعي�شون  �شكانها 

�شنة- ودرجة الر�شا عن احلياة "3،7".
والكويت  قطر  اخلليجية  ال���دول  وج���اءت 
الأردن  ثم  الرتتيب،  يف  تاليا  وال�شعودية 
وجيبوتي  وم�����ش��ر  وت���ون�������س  و����ش���وري���ا 
وال�شودان  وفل�شطني  وامل��غ��رب  واجل��زائ��ر 
كو�شتاريكا  والعراق.وحلت  ولبنان  واليمن 
اي�شلندا  تليها  ع��امل��ي��ًا  الأوىل  امل��رت��ب��ة  يف 
وال����دمن����ارك وت��ت��ذي��ل ال��ق��ائ��م��ة ب���ورون���دي 

وتنزانيا.

وا�شتخل�س الباحثون الهولنديون يف درا�شة 
اأطلقوا عليها ا�شم "ال�شنوات ال�شعيدة" بعد 
اأكرث  بلدًا و�شملت  باأبحاثهم يف 148  القيام 
كو�شتاريكا  ان  ال��ع��امل،  �شكان  من   %95 من 

حتتل املركز الأول ومعدل ال�شنوات ال�شعيدة 
�شنوات"   66.4" اإي�شلندا  تليها   ،66.7 فيها 
عدد  وب��ل��غ  �شنة"،   65" ال��دمن��ارك  ث��م  وم��ن 
ال�شنوات ال�شعيدة يف اأمريكا 58 �شنة، فيما 

على  الأخ��رية  املرتبة  يف  زميباوبوي  حلت 
بوروندي  وت�شبقها  �شنة"   12.5" الالئحة 

�شنة".  14.4" �شنة" وتانزانيا   14.3"
وجت��م��ع ق���اع���دة ال��ب��ي��ان��ات ال��ع��امل��ي��ة حول 
ب��ل��دًا ميثل  امل��ع��ل��وم��ات م��ن 148  ال�����ش��ع��ادة 
الأر�شية.  ال��ك��رة  �شكان  م��ن   %95 �شكانها 
"ايرا�شمو�س"  جامعة  من  باحثون  وح��ّدث 
البيانات  قاعدة  الهولندية  روت��ردام  مبدينة 
باإدراج معدلت تقييم احلياة ومعدلت العمر 
�شعادتهم  ال�شكان عن مدى  املتوقع، و�شوؤال 
وعن الفرتة التي ينوون البقاء فيها ببلدهم 
احلايل، وتعتمد قاعدة البيانات الأ�شلية 22 
معيارًا لقيا�س ال�شعادة، وتقييم موؤ�شر كل بلد 
على حدة، وت�شمل هذه املعايري: ال�شتهالك 
الجتماعي،  وامل���ن���اخ  ال��ث��ق��ايف،  وامل���ن���اخ 
واحلرب  وال��رثوة،  الجتماعي،  والتما�شك 
وال�شحة  واحل��ك��وم��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال��ق��ي��م 
واجل��������ودة واجل����رمي����ة وال���دمي���وغ���راف���ي���ا 
واملخاطر. العامة  وال�شيا�شات  واجلغرافيا 
يف  موؤخرًا  ن�شرت  اأخ��رى  درا�شة  وتو�شلت 
جملة "درا�شات ال�شعادة": ما مل تكد وجتهد 
فلن حت�شل على مبتغاك اأو تكون �شعيدًا يف 

حياتك.
يحاولون  الذين  النا�س  اإن  الدرا�شة  وذكرت 
يبذلون  والذهنية  العملية  مهاراتهم  حت�شني 
جهودًا تكون اأحيانا م�شنية من اأجل حتقيق 
ما بعد  التي يجنونها يف  الفوائد  ذلك ولكن 
رايان  الباحث  وواع��دة.وق��ال  كبرية  تكون 
ه��وي��ل، وه���و م�����ش��اع��د ب��روف�����ش��ور يف علم 
ملوقع  فران�شي�شكو  ���ش��ان  بجامعة  النف�س 
اأحيانًا  النا�س  "يتخلى  ديلي":  "�شاين�س 
بكثري  ي�شعرون  لأنهم  اأهدافهم  حتقيق  عن 
هذه  اأن  وجدنا  ولكننا  النف�شي  ال�شغط  من 
القيام  تعلمهم  لأنها  لبع�شهم  مفيدة  احلالة 
"الالفت  جيدة".واأ�شاف  بطريقة  ما  ب�شيء 
يف الأمر هو اأنه لي�س عليك حتقيق هدفك من 
الرفاهية"،  اأو  ال�شعادة  اإىل  الو�شول  اأج��ل 
الباحثون  اأخ���رى وج��د  ل��درا���ش��ات  وخ��الف��ًا 
يف  غريهم  يناف�شون  الذين  الأ�شخا�س  اأن 
قد  ذل��ك  غري  اأو  الريا�شي  النادي  يف  العمل 
لأنهم  ف��وري،  ب�شكل  بال�شعادة  ي�شعرون  ل 
قد يكونون م�شطرين لتحمل الإجهاد ب�شكل 
موؤقت من اأجل جني فوائد ال�شعادة املرتبطة 

بزيادة الكفاءة.

�لإمار�تيون �أكرث �لعرب �شعادة و�للبنانيون و�لعر�قيون �لأقل ر�شا

اأظ�����ه�����رت 
درا����������ش���������ة 
ن�شرت  ج���دي���دة 
�شحيفة  ن��ت��ائ��ج��ه��ا 
اليوم  اإك�شربي�س  دي��ل��ي 
اأن  التمارين اخلفيفة ميكن  اأن 
تقلل وب�شورة دراماتيكية من اأخطار 

الوفاة املبكرة نتيجة اأمرا�س القلب.
وقالت الدرا�شة اأن ممار�شة ريا�شة اجلري ملدة 30 دقيقة اأو 
ركوب الدرجات الهوائية ثالث مرات يف الأ�شبوع ميكن اأن 
اأمرا�س  من  يعانون  الذين  لالأ�شخا�س  مذهلة  نتائج  حتقق 
املتحدة.ووجدت  اململكة  يف  قاتل  اأكرب  تعد  والتي  القلب، 

الدرا�شة اأن ممار�شة هذه التمارين مدة ثالثة اأ�شهر ميكن اأن 
تخّف�س حدوث الوفاة املبكرة بن�شبة 60% لدى الأ�شخا�س 
الذين يعانون من اأمرا�س القلب هناك ع�شرات الآلف منهم 

يف بريطانيا.
�شبعة  واإم��راأة بني كل  ويعاين رجل بني كل خم�شة رج��ال 
بحياة  تفتك  والتي  بريطانيا،  يف  القلب  اأمرا�س  من  ن�شاء 

200 األف �شخ�س كل عام.
ونّوهت الدرا�شة باأن امل�شتفيدين اأكرث من التمارين اخلفيفة 
هم املر�شى الذين يعانون من الإجهاد والذي ميكن اأن يزيد 
مبعدل اأربعة اأ�شعاف من خطر الوفاة لدى الأ�شخا�س الذين 
التمارين  اأن  الدرا�شة  واأك��دت  قلبية،  م�شاكل  من  يعانون 
اخلفيفة تقدم منافع مزدوحة تتمثل يف تخفي�س م�شتويات 

الإجهاد وحت�شني �شحة القلب.

�لتمـــاريــــن 
�خلفيفة تقلل خطر 

�لوفاة �ملبكرة

تو�شل الدكتورعادل بن عمر املقرن اأ�شتاذ 
املناعة وا�شت�شاري اأمرا�س املناعة بكلية 
بجامعة  اجلامعية  وامل�شت�شفيات  الطب 
ريتنهاو�س  كيت  والدكتورة  �شعود  امللك 
من  الأورام  م��ن��اع��ة  اأ���ش��ت��اذة  اول�����ش��ون 
جامعة ولية نيويورك وعلماء م�شاركون 
اآخرون اإىل اكت�شاف طبي لطريقة جديدة 
انت�شار  من  يحد  مناعي  ع��الج  اإىل  تقود 
ال�����ش��رط��ان��ي��ة يف ح���الت  اخل���الي���ا 
وامل�شتقيم  ال���ث���دي  ����ش���رط���ان 
وال��ق��ول��ون وال��رئ��ة وذل���ك عن 
م�شت�شدات  ا�شتهداف  طريق 
تقنية  ب��ا���ش��ت��خ��دام  الأورام 
التماثل اجلزيئي، وقد اأثمرت 
الدرا�شات املتوا�شلة التي قام 

يف  البحث  ف��ري��ق  بها 
ال�شنوات  اخلم�س 

امل������ا�������ش������ي������ة 

الأورام  مل�شت�شدات  مناعي  عالج  تطوير 
ويرتكز  اجل��زي��ئ��ي  التماثل  با�شتخدام 
يف  الأول  حمورين  على  الكت�شاف  ه��ذا 
اإنتاج اأج�شام م�شادة يف معامل الأبحاث 
وا�شتخدامها مبا�شرة يف مقاومة انت�شار 
ال�شرطان وهذا النوع جاهز لتطبيقه يف 
والتي  املر�شى  على  ال�شريرية  املرحلة 
واملحور   2010 يناير  �شهر  يف  �شتبداأ 
ال��ث��اين ه��و اإن��ت��اج ل��ق��اح م��ن��اع��ي وال���ذي 
حيوانات  على  واخ��ت��ب��اره  ت�شميمه  مت 
ال��ت��ج��ارب ب��ن��ج��اح وال����ذي ي��ح��ف��ز جهاز 
اإنتاج  على  امل�شابني  املر�شى  يف  املناعة 
النوع  امل�شادة، وما يجعل هذا  الأج�شام 
هو  وم�شجعا  واع��دًا  املناعي  العالج  من 

من  احل������د  يف  ر ق����درت����ه  نت�شا ا

اأو  احل��د  وب��ال��ت��ايل  ال�شرطانية  اخل��الي��ا 
الكيميائي  العالج  ا�شتعمال  من  التقليل 
�شلبية يف  اآث����ار  ل��ه  ال���ذي  وال���ش��ع��اع��ي 

ا�شتعماله  عند  الأح��ي��ان  اغ��ل��ب 
من  الأن����واع  ه��ذه  مر�شى  على 

ال�شرطان.
واأ���ش��ار ال��دك��ت��ور ع���ادل ب��ن عمر 

اإىل  الدرا�شة  يف  امل�شارك  الع�شو  املقرن 
ان النتائج التي خل�شت اإليها الأبحاث 
تعترب  املو�شوع  ه��ذا  يف  املتوا�شلة 
اكت�شافا مهما يف جمال العالج املناعي 

القنوات  اح��دى  يعترب  وال���ذي  ل���الأورام 
املهمة والواعدة التي لفتت انتباه العلماء 
واملخت�شني نظرا لأنها تتعامل مع اجلهاز 
امل���ن���اع���ي يف 

الفعل ج���������ش����م  رد  وط��ري��ق��ة  الإن�����ش��ان 
املناعي لهذه الأورام.

العاملي  الطبي  الكت�شاف  ه��ذا  ان  يذكر 
املهم ن�شر يف �شل�شلة من املقالت البحثية 
ال���رائ���دة يف هذا  يف ع���دد م��ن امل��ج��الت 

لتخ�ش�س  وال���������ت���������ي ا
ن�شر مبجلة /نيوبال�شيا/  ما  اأخرها  كان 
يف  املهمة  الدرا�شات  هذه  لنتائج  توثيقا 
جملة  وه��ي   2009 اأغ�شط�س  �شهر  ع��دد 

عاملية رائدة يف اأبحاث الأورام.

عـالج منـاعـي و�عـد يت�شـدى للخـاليـا �ل�شرطـانيــة

ي�ش���عى طالب يف جامعة �شتانفورد اىل �شنع �شيارة دون 
�ش���ائق على ان يجربوها العام املقبل على طريق وعرة يف 

جبال الروكي المريكية.
ويق���وم الط���الب يف الهند�ش���ة امليكانيكية حاليا بت�ش���ميم 
ال�ش���يارة اللي���ة التي �ش���تجرب الع���ام املقبل عل���ى طريق 
بايك�س بيك يف كولورادو يف غرب الوليات املتحدة وهي 
طري���ق وعرة يف جب���ال الروك���ي، وقد ح���از الفريق الذي 
يهتم بهذا امل�ش���روع اجلديد يف جامعة �ش���تانفورد والذي 
متول���ه جزئي���ا �ش���ركة فولك�ش���فاغن جوائز يف ال�ش���نوات 
الخرية يف م�ش���ابقات ب�ش���اأن ال�ش���يارات من دون �ش���ائق 
بف�ش���ل �ش���رعتها وقدرتها على املناورة خ�شو�شا.ويقول 
الطالب ان هذا امل�ش���روع ل يقت�ش���ر عل���ى التحدي التقني 
والهند�شي اذ انه طريقة لخرتاع انظمة �شالمة وجتربتها 

لكي ت�شتخدم لحقا يف �شناعة ال�شيارات.
وتو�ش���ح احدى الطالب���ات وتدعى كري�ش���تني تالفال "اذا 
متكنا من ت�ش���ميم �شيارة من دون �شائق ميكنها ان ت�شعد 
بايك�س بيك ميكننا تاليا ان ن�ش���مم �ش���يارة قادرة على ان 

حتل مكان ال�شائق عندما ينام خالل قيادته ال�شيارة".
وال�ش���يارة التي تربمج ل�ش���تخدامها يف هذه التجربة من 

نوع "اودي تي تي ا�س" حتمل ا�شم "�شيلي" تيمنا ب�شائقة 
الراليات الفرن�ش���ية مي�شال موتون اول امراأة فازت برايل 
بايك����س بيك لل�ش���يارات الع���ام 1985، و�ش���يلي لن تكون 
اول �ش���يارة اآلية حتاول �ش���عود هذه الطريق املمتدة على 
20 كيلوم���رتا م���ع 156 منعطفا التي تنته���ي على ارتفاع 
4300 مرت عن �ش���طح البحر لكن املحاولت الخرى جرت 
ب�ش���رعة و�ش���طية قدرها 40 كيلومرتا يف ال�شاعة يف حني 
ان ال�ش���يارة التي ت�شممها �ش���تانفورد التي �شجلت �شرعة 
208 كيلوم���رتات يف ال�ش���اعة يف ال�ش���حراء، ته���دف اىل 
حتقيق �ش���رعة قريبة من تلك امل�شجلة يف راليات ال�شرعة، 
وبا�ش���تثناء هوائيني على �ش���كل فطر على ال�ش���طح ت�ش���به 
�شيلي �شيارات اودي تي تي ا�س الخرى. فيعمل حمركها 
بوق���ود ع���ادي ونظ���ام املكابح واملق���ود وفر�ش���ها اجللدي 
كلها �ش���بيهة بال�شيارات الخرى لل�ش���ركة الملانية.بيد ان 
�ش���ندوق ال�ش���يارة مليء بالجهزة اللكرتونية ويت�شمن 

جهاز حتديد املوقع "جي بي ا�س" بكلف مئة الف دولر.
املخت���رب يف �ش���تانفورد حي���ث �ش���ممت برجميات �ش���يلي 
بقي���ادة ا�ش���تاذ الهند�ش���ة امليكانيكة كري����س غريدي�س هو 
مزي���ج بني قاعة درا�ش���ية جامعية عادي���ة ومراآب فريق يف 

�ش���باقات الفورم���ول واحد م���ع اجه���زة كمبيوتر حممولة 
مو�ش���وعة على كد�ش���ة من الطارات.ويوؤكد الربوف�ش���ور 
غيدري����س "عل���ى املدى الطوي���ل ميكننا التفكري بت�ش���ميم 
�ش���يارات ل تتعر����س حل���وادث، ه���ل بامكانن���ا جتنب كل 
احلوادث؟ هذا هو مو�ش���وع عملنا"، ويف الفريق املوؤلف 
من اربعة طالب تهتم كري�شتني تالفال خ�شو�شا بال�شعيد 
النظ���ري. ام���ا كري�ش���ادا كريتاياكريان���ا وهو م���ن تايالند 
فيع�ش���ق ال�ش���يارات وق���د ترع���رع حامل���ا بان ي�ش���بح بطل 

راليات. 
وق���د باع قطع غيار �ش���يارات يف بانكوك قبل النتقال اىل 
�شتانفورد لتح�ش���ري اطروحة دكتوراه عن انظمة التحكم 

بال�شيارة.
ويقول مبتم�ش���ا "ت�ش���ميم �ش���يارة �ش���باق من دون �شائق 
ام���ر رائع الي�س كذلك؟" ويو�ش���ح الربوف�ش���ور غريدي�س 
ان �ش���يلي �ش���تجري اول جترب���ة لها ب�ش���رعة كب���رية على 
طريق بايك�س بيك مع �شائق حتى يتمكن الفريق من ر�شد 
ردود الفعل الب�شرية وبرجمتها لحقا يف جهاز الكمبيوتر 

التابع لل�شيارة قبل ان تطلق مبفردها ل�شعود اجلبل.

�لـــ�ـــشـــعـــبـــة! لـــلـــطـــرقـــات  �ـــشـــائـــق  دون  ـــــن  م ــــارة  ــــي ــــش �

ل يقت�ش���ر خطر الإ�شابة به�شا�شة العظام على كبار ال�شن فقط ، فال�شباب 
اأي�شا مهددون بالإ�شابة به ، حيث اأو�شحت يوتا زميلر من حركة "�شحة 
العظ���ام" مبدينة �شين�ش���هامي جنوبي اأملانيا اأن خطر الإ�ش���ابة به�شا�ش���ة 
العظ���ام يحدق بال�ش���باب اإذا م���ا كانوا يعانون مثال من نق����س بالوزن اأو 
اإذا كانوا من املدخنني. وللتحقق من الإ�ش���ابة به�شا�ش���ة العظام من عدمه 

تن�شح يوتا باإجراء قيا�س لكثافة العظام.
ويف حديثها جلريدة الأطباء الأملانية اأ�ش���ارت يوتا طبيبة العظام املقيمة 
بالعا�شمة برلني اإىل اأن م�شادات ال�شرع والعوامل الوراثية كاإ�شابة اأحد 
الوالدين بك�ش���ر بعظ���ام الفخذ وبع�س الأمرا�س كال�ش���كري من النوع 1 
واللتهابات الروماتيزمية والف�شل الكلوي تعد كلها من عوامل اخلطورة 

التي تزيد من فر�س اإ�شابة ال�شباب به�شا�شة العظام.
وتن�ش���ح يوت���ا الأ�ش���خا�س الذي���ن يعانون م���ن انخفا�س كثاف���ة العظام 
باإتباع نظام حياة "يحافظ على عظامهم" ول يت�ش���بب يف تدهور حالتهم 
ال�ش���حية، كالإقالع عن التدخني والإق���الل من الكحوليات واملواظبة على 
احلرك���ة لتدعيم القوة الع�ش���لية واحلفاظ على تنا�ش���ق البنية العظمية، 
واإ�ش���افة اإىل ذل���ك ينبغ���ي جتن���ب نق�س ال���وزن، وذل���ك من خ���الل اإمداد 
اجل�ش���م مبزيد من الكال�شيوم وفيتامني D الالزمني لنمو العظام. وتبعا 
حلدة الآلم تن�ش���ح يوتا باإج���راء قيا�س لكثافة العظام كل �ش���نة اأو ثالث 

�شنوات.

�ل�شباب لي�شو� مبناأى
عن �لإ�شابة به�شا�شة �لعظام


