
�أطباء يربطون 
�اللتهابات �ملزمنة 

بفقد�ن �لذ�كرة
يف �لكرب

ك�شف فريق من الأطباء الأمريكيني 
اأن اللتهابات التي ت�شيب ج�شم 

الإن�شان، وت�ؤدي اإىل اإطالق الآليات 
الدفاعية جلهاز املناعة، ت�ؤثر على 

عمل الدماغ مع التقدم يف ال�شن، ما 
قد يت�شبب بحدوث خلل يف الذاكرة 

وتقلبات مزاجية.
ونقلت جملة "�شاين�س" الأمريكية اأن 

�شتا�شي بيلب�، الباحثة يف جامعة 
دي�ك بكارولينا ال�شمالية، عرثت 

على اأدلة ت�شري اإىل اأن الأبحاث 
املختربية دلت على اأن الفئران 

التي تعر�شت للتهابات �شببتها 
بكترييا من فئة "ك�يل" يف 

�شغرها مل تتمتع بق�ة الذاكرة 
نف�شها لدى اأقرانها من الفئران 

ال�شليمة.
واأ�شافت بيلب� اأن ال�شبب 
يع�د اإىل اأن جهاز املناعة 

ي�ا�شل مع الزمن اإنتاج 
خاليا "ميكروغليال" 

الأ�شا�شية يف نظام الدفاع 
عن اجل�شم، كما اعتاد اأثناء 

ال�شغر، فترتكز هذه اخلاليا 
يف منطقة من الدماغ م�ش�ؤولة 

عن الذاكرة، الأمر الذي ي�شر 
بعملها وقد متكن الفريق الطبي 

العامل على البحث من تاأكيد 
نظريته بعد اأن قام بخف�س ن�شبة 

هذه اخلاليا يف اجل�شم، ما انعك�س 
حت�شنًا يف اأداء الذاكرة والقدرات 

التعليمية.
 من جهتها، قالت روث بارين�ت�س، 

التي عملت على بحث مماثل يف 
جامعة ك�ل�رادو اأن حتقيقاتها 
اأثبتت اإمكانية اأن تظهر حالت 

�شعف الذاكرة املرتبطة باللتهابات 
املتكررة حتى خالل مرحلة ال�شباب، 
اأما الطبيبة ج�دي فان دو واتر، فقد 

عملت على اأبحاث م�شابهة، لكنها 
تهدف اإىل معرفة تاأثري جهاز املناعة 

على عمل الدماغ ككل، فعرثت على 
اأج�شام م�شادة يف اأج�شام بع�س 

الأمهات ميكن لها التاأثري على من� 
اأدمغة الأجنة، وربطت ذلك باإمكانية 

اأن تلد تلك الن�شاء يف امل�شتقبل 
اأطفاًل يعان�ن الت�حد.

�كت�ساب �لقدرة 
على �لكالم يوؤثر 

على طريقة �ل�سمع
ت��شل علماء اأمريكي�ن اإىل اأن 

اكت�شاب القدرة على التحدث ي�ؤثر 
اأي�شًا على الطريقة التي ن�شمع بها 

الكلمات.
وقال العلماء يف خمتربات ها�شكينز 

بجامعة يال اإن ذلك قد ي�ؤدي اإىل 
حت�شني حالة الذين يعان�ن من 

ال�شطرابات يف النطق ب�شكل كبري.
واأو�شح كل من دافيد اأو�شرتي، الذي 

يعّد اأحد كبار العلماء يف خمتربات 
ها�شكينز، والربوف��ش�ر يف علم 

النف�س يف جامعة ماك غيل "اأن 
النتائج التي ت��شلنا اإليها ت�شري 

اإىل اأن تعلم كيفية الكالم اأو التحدث 
يجعل من ال�شهل فهم ما يق�له 

الآخرون".
وقال اأو�شرتي اإنه "عندما يكت�شب 
الطفل القدرة على التكلم، اأو عندما 

يتعلم ال�شخ�س البالغ لغة جديدة 
تزداد قدرتهما على التمييز بني 

اأ�ش�ات الكالم املختلفة"، م�شريًا 
اإىل اأنه يف حني اأن هذه القدرات 

قد تتط�ر ب�شكل منعزل عن غريها 
من الع�امل الأخرى، فاإن اكت�شاب 

القدرة على الكالم قد يغري الطريقة 
التي ن�شمع بها اأ�ش�ات الكالم 

ال�شادرة من ح�لنا.

�إطالق فاأرة 
جديدة بثمانية 

ع�سر زرً�

اأطلقت م�ؤ�ش�شة "اأوبن اأوفي�س" 
املناف�شة ل�شركة مايكرو�ش�فت 
الأمريكية فاأرة جديدة متعددة 

الأزرار مبنية على برنامج "مفت�ح 
امل�شدر" مل�شتخدمي باقة برامج 

الن�ش��س  اأوفي�س" ملعاجلة  "اأوبن 
وجداول البيانات.وت�شم "اأوبن 
اأوفي�س ماو�س" ثمانية ع�شر زرًا 

مربجمًا لتنفيذ 52 اأمرًا، ف�شاًل عن 
عجلة الفاأرة الدوارة وذاكرة فال�شية 

مدجمة، متتد �شعتها اإىل 512 
كيل�بايت.وتك�ن الفاأرة مثالية عند 

ا�شتخدامها يف األعاب الكمبي�تر 
ال�شهرية مثل "نداء ال�اجب" 

و"ورلد اأوف واركرافت"، ومل حتدد 
امل�ؤ�ش�شة حتى الآن م�عد طرح 

الفاأرة اجلديدة بالأ�ش�اق.

�إناث �لعناكب 
�ملائية تف�سل 

�لذكور �لهادئة
ك�شف باحث�ن اأمريكي�ن اأن اأنثى 

العناكب ذات ال�شيقان الط�يلة التي 
ترك�س بخفة ف�ق �شطح املياه متيل 

للذك�ر الهادئة جن�شيًا وتف�شلها 
على الذك�ر التي تت�شم بال�شيطرة 

واجلراءة واملبادرة.
واأ�شار عامل احل�شرات عمر ت�ن�شي 

امل�شرف على الدرا�شة بجامعة اأريزونا، 
اإىل اأن هذه الدرا�شة تبني اأن فر�س 

الذك�ر ال�ديعة يف اإغ�اء الإناث اأعلى 
من فر�س الذك�ر الأخرى، كما اأنها 

تدح�س النظريات ال�شابقة التي تق�ل 
اأنه كلما كان ذكر العنكب�ت عدائيًا 

جن�شيًا ازدادت قدرته الإجنابية.
وت��شل العلماء اإىل هذه النتيجة 

باإجراء جتربة مت خاللها متابعة عدد
 من هذه احل�شرات يف م��شم التزاوج، 
وحدد العلماء كل ح�شرة بل�ن خمتلف، 

ثم �شنف الباحث�ن الذك�ر بح�شب 
درجة عدائيتها اجلن�شية و�شكل�ا �شتة 
اأزواج و�شع�ها يف �شت غرف 

منف�شلة.
وخل�شت الدرا�شة اإىل 

اأن الذك�ر العدائية 
�شيطرت على الإناث، 

ولكن حني فتح 
الباحث�ن الغرف 

على بع�شها لل�شماح 
للعناكب بالتج�ل بحرية 

غادرت الإناث الذك�ر 
العدائية للتقرب من الذك�ر 

الهادئة.
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اوف  "ج�رن����ال  جمل����ة  اأعلن����ت 
�شاين�����س" العلمية يف مق����ال ن�شرته 
ان فريق����ا م����ن العلم����اء متك����ن من فك 
�شيف����رة اخلارط����ة اجليني����ة حل�ش����ان 

اليف.
واأعل����ن فري����ق اخل����رباء الذي عم����ل على 
البح�����ث ان هن����اك اوج����ه �شبه ع����دة بني 
اخلي����ل وثديي����ات م����ن ف�شيل����ة الظلفي����ات 
)الث�����ر  والبي�ش�����ن  كالأبق����ار  نف�شه����ا 
الأمريك����ي( واملاع����ز، كم����ا اأف����ادت الأبح����اث 
ب����اأن هناك ت�شابه كبري ب����ني احلام�س الن�وي 
الب�ش����ري واحلام�����س الن�����وي للح�ش����ان ما قد 
يك�ن ل����ه انعكا�شات يف جم����الت طبية وبحثية 
عديدة.وقال����ت الدرا�ش����ة ان اخلي����ل تع����اين من 
اك����رث من 90 م����ن الأمرا�س ال�راثي����ة ت�شبه اىل 
ح����د بعيد الأمرا�����س ال�راثية الت����ي يعاين منها 

الإن�شان.

معه����د  م����ن  ليندبالد-ت�����  كري�ش����ن  وقال����ت 
ما�شت�ش��شت�����س للتكن�ل�جي����ا )MIT( وه����ي 
�شاهم����ت يف  الأبح����اث  امل�ش����اركات يف  اإح����دى 
�شياغ����ة التقري����ر ان "اخلي����ل والب�ش����ر يعان�ن 
م����ن اأمرا�����س مت�شابه����ة لذلك ف����ان ف����ك ال�شيفرة 
اجلينية للح�شان تب�شر باإمكانية ان يكثف العلم 
معرفت����ه يف جمال الأمرا�س ل����دى كل من الب�شر 

واخليل".
ي�ش����ار اىل ان عمل الباحثني جرى على اخلارطة 
اجلينية لفر�س تدع����ى "ت�اياليت" ال�شفق، وقد 
مت حتليل حم�����س ت�اياليت الن�����وي ب�ا�شطة 
تكن�ل�جيا عالية ومتقدمة تعرف ب�"تكن�ل�جيا 
الت�شل�ش����ل ال�شع����ري" او "ت�شتل�ش����ل �شاجن����ر" 
ليظه����ر يف النهاية باأن اخلارطة اجلينية للفر�س 
حتت�����ي على 2.7 مليار ح����رف جيني، واإ�شافة 
اىل درا�ش����ة اخلارط����ة اجليني����ة للفر�����س، عم����ل 
الباحث�����ن على درا�شة خرائ����ط جينية لأ�شناف 

اأخرى م����ن اخليل ينتمي بع�شه����ا اىل ال�شاللت 
الأندل�شية والهان�فرية والهاكايدو والي�شلندية 

والرنويجية و�شاللة الفي�رد و�شتانداردبريد.
ومن خالل العمل على كل هذه اخلرائط اجلينية 
متك����ن الباحث�����ن من و�شع قائم����ة حتت�ي على 
اكرث من ملي�ن حرف جيني حت�شي الختالفات 

اجلينية بني خمتلف ال�شاللت.
ي�شار ان هذه النتيج����ة تتخطى مبجالت كبرية 
النتائج التي مت الت��شل اليها يف اأبحاث مماثلة 
اأجريت على اخلرائط اجلينية للكالب، والأبقار 

والإن�شان.
ويذك����ر ان الإن�ش����ان ب����داأ با�شتخ����دام احل�ش����ان 
وتروي�شه لي�شب����ح األيفًا منذ ما يقدر بني 4 و 6 
اآلف عام، ومع التط�ر والث�رة ال�شناعية حلت 
ال��شائل امليكانيكية املتط�رة مكان احل�شان يف 
املجالني الزراعي وال�شناعي ما اأدى اىل حت�ل 

ا�شتخدام اخليل لأغرا�س ريا�شية وترفيهية.

علمــاء يفكــون �سيفــرة �خلارطــة 
�لـجـيـنـيـة لـلـحـ�ســان

ك�شف امل�شم���م ال�شابق ل�شيارات فريق ماكالري���ن ل�شباقات الف�رم�ل 
1، غ����ردون م����راي، ع���ن �شي���ارة جديدة تعم���ل بالطاق���ة الكهربائية 
وا�شمها T.27، على ان يتم انتاج ثالثة مناذج منها خالل ال�شهر ال�16 
املقبلة.ويطلق على التكن�ل�جيا املعتمدة يف �شنع ال�T.27 ا�شم "اآي 
�شرتمي"، وقد كلفت ا�شتثمارا قدره 9 ملي�ن جنيه ا�شرتليني )ح�ايل 
15 ملي����ن دولر(، وف���رت ن�شف���ه م�ؤ�ش�شة حك�مي���ة بريطانية تعنى 
بال�شرتاتيجيات يف جمال التكن�ل�جيا.ومت ت�شميم كل قطع ال�شيارة 

بالكمبي�ت���ر قب���ل ان تلح���م ببع�شها، ب���دل ان ت�شغط م���ن �شفائح 
معدنية، ح�شبما �شرح ديفد ب�ت امل�ش�ؤول يف امل�ؤ�ش�شة.

وي�ؤك���د ب����ت: ان ه���ذه املقاربة جديدة متام���ا يف ميدان �شنع 
ال�شي���ارات، علم���ا ان ال����T.27 ت�شت����يف كل املعاي���ري الت���ي 
ت�شرتع���ي الهتم���ام كقل���ة انبعاث���ات الكرب����ن وا�شته���الك 

ال�ق�د وال�شنع املتقن.
واأ�ش���اف ب�ت: ان ال�شيارة �شمم���ت لال�شتخدام يف املدن، 
واأع���رب عن ثقت���ه بانها �شتجت���از كل اختب���ارات ال�شالمة، 
مذك���رًا بان ما يجع���ل ال�شيارات ثقيلة ال����زن ب�شفة عامة 
ه� كل الإ�شافات غري الأ�شا�شية، ويعمل غ�ردون م�راي 
منذ 1999 على تط�ير تكن�ل�جا "اآي �شرتمي"، كما جلب 
زم���الءه القدامى يف الف�رم�ل واح���د للعمل معه يف هذا 

امل�ش���روع. وق���ال امل�شم���م: ان منط تفك���ريه ل يختلف عنه 
يف ماكالري���ن، فه� يركز عل���ى الأداء وخفة ال�زن، والفرق 

ال�حيد ك�ن المر يتعلق الآن ب�شيارات مدن.
يذك���ر ان �شل���ف ال����T.27، وا�شمه���ا T.25 الت���ي تعم���ل بالبنزي���ن، ل 
تتع���دى  زنتها 600 كيل�غراما، وه� ن�ش���ف وزن �شيارة عادية، واأكد 
م����راي ان اأغل���ى ج���زء يف ال�شي���ارة الكهربائية تكلفة ه���� البطارية، 
مم���ا يجعل من ال�شروري تخفيف وزن ال�شي���ارة "ل�شتثمارها اأح�شن 

ا�شتثم���ار، وباإم���كان ال����T.27 بل����غ �شرع���ة 60 ميل 
يف ال�شاع���ة، وقط���ع 100 مي���ل ب�شحنة 

واحدة.
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اأ�شا�شي علي التغيري  يعتمد الرجيم ب�شكل 
وا�شتبدالها  الغذائية  العادات  يف  اجلذري 
التخ�شي�س  اأن  اأي  جديدة،  �شحية  بعادات 
ولكن  فقط ،  الريجيم  اإتباع  علي  يعتمد  ل 
يعتمد على املثابرة واللتزام بنظام �شحي 
ذي  طعام  من  فائدة  له  لي�س  ما  جتنب  اأي 
ممار�شة  بجانب  عالية،  ح��راري��ة  �شعرات 
املاء  من  اأك���اب    8 اأن   العلم  مع  الريا�شة، 
�شرورية لل�شحة ولل�شع�ر بال�شبع اأ�شرع . 

درا����ش���ة وج������اءت 

امل�شروبات  اأن  ل��ت���ؤك��د  ح��دي��ث��ة  ع��ل��م��ي��ة 
ت�شاعد على  قد  ال�شكر  الغازية اخلالية من 
ر�شيق  بق�ام  والتمتع  وزنك  على  احلفاظ 
وظائف  اختالل  فر�س  من  ت�شاعف  لكنها 
من  علبتني  ت��ن��اول  اأن  وج��د  حيث  الكلى، 
على  يعمل  الك�ل  خا�شًة  امل�شروبات  هذه 
وظائف  يف  خلل  ح��دوث  فر�س  م�شاعفة 

الكلى.
الالتي  ال�شيدات  اأن  الأب��ح��اث  واأو�شحت 
يتناولن اأثنتني اأو اأكرث من هذه امل�شروبات 
لديهم  ت��رتاج��ع  ال��ك���ًل  خا�شة  ال��غ��ازي��ة 
يف  الكلى  وظائف  كفاءة  بن�شبة%30 
الكلي  اأطباء  فيه  يري  ال��ذي  ال�قت 
الن�شبة  هذه  اأن  الب�لية،  وامل�شالك 
الذي  للحد  للغاية  مرتفعة  ت��ع��د 
تناول  وحدود  مراعاة  معه  يجب 

هذه امل�شروبات.
التي  ال���درا����ش���ات  خ����الل  وم����ن 
اأج����ري����ت ع���ل���ى م����ا ي���ق���رب من 
تق�شيمهن  ومت  ���ش��ي��دة،   3256
املجم�عة  جم��م���ع��ت��ني:  اإىل 
م�شروبات  ت���ن���اول���ت  الأوىل 
الثانية  بال�شكر،  حم��الة  غ��ازي��ة 
ت��ن��اول��ت م�����ش��روب��ات خ��ال��ي��ة من 
اأن  اإىل  الدرا�شة  ال�شكر.ت��شلت 
ال�شيدات الالتي داأبن على تناول 
من  اخلالية  الغازية  امل�شروبات 
تراجعت  ال��ك���ل  خا�شًة  ال�شكر 
بينهن بن�شبة 30% كفاءة وظائف 
بني   %12 بنح�  باملقارنة  الكلي 
ال�����ش��ي��دات ال���الت���ي ت���ن���اول هذه 

اإل  التقليدية،  بالطريقة  حمالة  امل�شروبات 
اأنهن اأي�شًا وقعن حتت براثن زيادة فر�س 

الإ�شابة مبر�س ال�شكر.  
�شكر الدايت يفتح �شهيتك

التحلية  م�اد  اأن  حديثة  درا�شة  اأكدت  كما 
حرارية  �شعرات  اأي  علي  حتت�ي  ل  التي 
قد  امل�اد  القليل منها هذه  اأو حتت�ي على 

ت�ؤدي اإىل زيادة ال�زن بدًل من نق�شانه .
اأخ�شائي  الديب  حمم�د  الدكت�ر  واأ���ش��ار 
معهد  وزم��ي��ل  ال��دم���ي��ة  والأوع���ي���ة  القلب 
القلب بك�بنهاجن، اإىل اأن املخ ل ي�شتطيع 
التفرقة بني الطعم احلل� الناجت عن ال�شكر 
اإ�شارة  التحلية واإمنا ي�شدر ف�رًا  اأو مادة 
ملقابلة  الأن�ش�لني  لإف��راز  البنكريا�س  اإىل 
خف�س  اإىل  الأن�ش�لني  في�ؤدي  ال�شكر  هذا 
النتهاء  بعد  الإن�شان  في�شعر  بالدم  ال�شكر 
من وجبته الغذائية بفرتة ق�شرية باجل�ع 
الكرب�هيدرات  لتناول  امللحة  وبالرغبة 
تكرار  اإيل  ي���ؤدي  ما  ال�شكريات،  وخا�شًة 
ال�شكر  م�شت�ي  وخف�س  الأن�ش�لني  اإف��راز 
التفاعالت  ه��ذه  اأن  اأخ����رى ،اأي  م��رة  بالدم 

تدخل يف دائرة مفرغة .
ق�ي  �شع�ر  انتابك  اإذا  اإن��ه  ال��دي��ب  واأك���د 
ف���رتة ق�����ش��رية م��ن تناولك  ب��ع��د  ب��اجل���ع 
بال�شكر  املحالة  الغذائية  املنتجات  اإح��دى 
الدايت اأو بعد ا�شتخدام "ال�شكارين" مثاًل 
تناولت  اأن��ك  مع  ال�شاي  اأو  القه�ة  لتحلية 
وجبتك الغذائية منذ قليل فاأنت تعرف الآن 
تفاعالت  من  بج�شمك  دار  قد  يك�ن  قد  ما 
اأدت اإيل دخ�له يف احللقة املفرغة املعروفة 
"بالهيب�جال�شيميا" وتدرك ملاذا ل ينق�س 

اأو  لإنقا�شه  نظامًا  تتبعني  اأن��ك  مع  وزن��ك 
الكم  بالرغم من ت�فريك كل هذا  ملاذا يزيد 
الهائل من ال�شعرات احلرارية بعدم تناولك 

لل�شكر يف غذائك .

م�شروبات الدايت ال تخفف 
الوزن

املحليات  اأن  اأم��ري��ك��ي���ن  ع��ل��م��اء  واأف�����اد 
م�شروبات  يف  امل�����ج�����دة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
كثرية،  حرارية  �شعرات  متلك  "الدايت" ل 
الطبيعية  قدرة اجل�شم  مع  تتداخل  ولكنها 
قد  اإل��ي��ه، مما  الداخلة  احل��ري��رات  ع��ّد  على 
ي�شعف ق�ته على مكافحة البدانة.واأو�شح 
اأحد الباحثني اأن اجل�شم ي�شتخدم م�شت�ى 
احلالوة يف الأطعمة وامل�شروبات لتحديد 
تناول  ف��اإن  ل��ذا  احل��راري��ة،  ال�شعرات  ع��دد 
م�شروبات "الدايت" لي�س اأف�شل حل مل�شكلة 
البدانة، م�شريين اإىل اأن ال�شتهالك املتزايد 
من املحليات ال�شناعية وامل�شروبات عالية 
لل�شمنة،  ال�حيد  ال�شبب  لي�س  ال�شعرات 
ولكنه عامل م�شاهم، وه� ذو اأهمية بالغة، 
نظرا لإقبال الكثري من النا�س على املحليات 
ال�زن  على  لل�شيطرة  ك��شيلة  ال�شناعية 
لإر�شاء  باحلريرات  الغنية  وامل�شروبات 

الرغبة الذاتية وال�شبع.
الغذائية  الأنظمة  باإتباع  الدرا�شة  وتن�شح 
الريا�شة،  ممار�شة  �شرورة  مع  املت�ازنة 
�شاعات   4 اإىل   3 مبعدل  امل�شي  وخ��ا���ش��ًة 
اأ�شب�عيًا، والبتعاد على الإفراط فى تناول 

امل�شروبات الغازية.
كما اأفادت اأحدث الدرا�شات ال�شحية بكلية 

الفرد  تناول  ب��اأن  ب��شطن  بجامعة  الطب 
لأك���رث م��ن ع��ب���ة داي���ت ���ش���دا واح���دة يف 
الي�م، تعر�س قلبه لنف�س املخاطر ال�شحية 
ال�ش�دا  ي�شرب  من  لها  يتعر�س  قد  التي 

العادية املحت�اة على ال�شكر.
واأده�شت الدرا�شة الباحثني الذين ت�قع�ا 
وج�د فرق يف ن�شبة تعر�س القلب للخطر 
بني من ي�شرب ال�ش�دا العادية ومن ي�شرب 

ال�ش�دا الدايت.
اإىل  راما�شندران،  دفا�شان  الدكت�ر  واأ�شار 
الدايت  ال�����ش���دا  اأن  تعني  ل  النتائج  اأن 
القلب،  اأم��را���س  ح���دوث  ف��ى  ال�شبب  ه��ي 
ت�شتحق  وا�شحة  عالقة  وج�د  ثبت  ولكن 
باأنه  الأم��ر  هذا  الباحث�ن  الدرا�شة.وف�شر 
تزيد  ال�شعرات  خالية  ال�ش�دا  �شرب  حتى 
من  واأن  ال�شكريات،  تناول  يف  الرغبة  من 
�ش�اء  ي�ميًا  �ش�دا  علبة  من  اأكرث  يتناول 
احتمال  لديه  يتزايد  عادية  اأو  دايت  كانت 
الغذائي  بالتمثيل  م�شكلة  ح���دوث  خطر 
كمية  يتناول�ن  ممن  ه���ؤلء  مع  باملقارنة 
بالتمثيل  م�شكلة  واأن  بكثري،  ذلك  من  اأق��ل 
مت�شابكة  تعني جمم�عة  باجل�شم  الغذائي 
من الأعرا�س تزيد من خطر اأمرا�س القلب 
وترفع من م�شت�يات �شغط الدم كما ترفع 
والك�ل�شرتول وده�ن  بالدم  ال�شكر  ن�شبة 
الباحث�ن  الثالثية.واأكد  وال��ده���ن  ال��دم 
على �شرورة العتدال يف تناول ال�ش�دا، 
بال�ش�دا  امل�ج�د  الكراميل  يت�شبب  حيث 
الدايت وال�شكر امل�ج�د بال�ش�دا العادية 

ال�شروري  الأن�����ش���ل��ني  م��ق��اوم��ة  على 
حلرق ال�شعرات احلرارية.

م�سروبــــات "�لد�يــت" توؤثــر �سلبــًا علــى وظائــف �لكلــى

بتعلم  ي��ب��داأ  اجل��ن��ني  ان  اأمل���ان  باحث�ن  اأع��ل��ن 
ال�الدين خالل وج�ده يف رحم  نربة حديث 
طفال   60 م��ن  اأك���رث  �شملت  دار���ش��ة  بعد  الأم 
�شملت  التي  الدرا�شة  ال�لدة.وبينت  حديث 
امل�اليد  من  مماثال  وع��ددا  اأملانيا  م�ل�دا   30
فرن�شيني  اأب���ي��ن  من  امل���ل���د  ان  الفرن�شيني 
قرينه  يبكي  بينما  ت�شاعدية  ب��ن��ربة  يبكي 

الأملاين بنربة تنازلية.
بها جامعة  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  واأ����ش���ارت 
"علم  جملة  يف  ون�شرت  الأملانية  ورزب����رج 
البي�ل�جيا املعا�شر" الدورية اىل ان امل�اليد 

اجل�����������دد ي�����ح�����اول������ن 
عن  باأمهاتهم  الرت��ب��اط 
تقليدهن.وي�شري  طريق 

ان  اىل  البحث 
جنة  لأ ا

جدار  تخرتق  لتي  لغة  اأول  باأ�ش�ات  تتاأثر 
الرحم.

ق����ادرة ع��ل��ى تذكر  م��ن امل���ع���روف ان الأج���ن���ة 
الأ������ش������ات ال���ت���ي ت�����ش��م��ع��ه��ا يف الأ����ش���ه���ر 

احل����م����ل ال���ث���الث���ة الأخ���������رية من 
ب�شكل  ت���ت���اأث���ر  خ��ا���س وان���ه���ا 
امل�ج�دة  بالإيقاعات 
امل������������ش�����ي�����ق�����ى  يف 

والأ�ش�ات الب�شرية.
كاثلني  الباحثة  وقالت 
اأ�شرفت  التي  فرميكة 

ع���ل���ى 

ان  تثبت  مل  الدرا�شة  ت��شلت  ما  ان  الدرا�شة 
الأج��ن��ة ق��ادرة على اإ���ش��دار اأ���ش���ات بنربات 
خمتلفة لكنها تف�شل اأي�شًا ان ت�شدر اإيقاعات 
�شمعتها  التي  اللغة  لإيقاعات  مماثلة  �ش�تية 

خالل احلمل.
التف�شريات  "بعك�س  ال��درا���ش��ة  ان  واأ���ش��اف��ت 
اجلامدة ت�ؤكد اأهمية مرحلة وج�د اجلنني يف 
رحم الأم فيما يتعلق بتط�ر اللغة لديه لحقا"، 
وبعد ت�شجيل وحتليل �شراخ الأطفال ال�شتني 
الأ�شحاء بعد 3 اىل 5 اأيام من ال�لدة ل�حظ 
ان اإيقاع �شراخهم ميا�شي اإيقاع لغة اأمهاتهم.

امل�اليد  ان  اىل  فرميكة  الباحثة  واأ����ش���ارت 
بغر�س  اأمهاتهم  تقليد  اىل  "ينزع�ن  اجل��دد 
لفت اهتمامهن وتعزيز ال�شلة بهن عن طريق 
تقليد اإيقاعاتهن ال�ش�تية لن امل�اليد اجلديد 
قد ل ميتلك�ن و�شيلة غري ذلك وه� ما يف�شر 
مرحلة  يف  لالم  ال�ش�تية  لالإيقاعات  تقليدهم 

مبكرة من اأعمارهم".

�الأجنة تقلد نربة �سوت �الأم �أثناء �حلمل

اأنتج���ت �شرك���ة "ان اي �ش���ي" للتكن�ل�جي���ا املتقدمة نظ���ارة ميكنها تقدمي 
�شري���ط ترجم���ة. وت�شمل ه���ذه النظارة الت���ي اأطلق عليها "تيل���ي �شك�تر" 

�شماعة راأ�س ومكرب لل�ش�ر.
وتق�ل �شركة ان اي �شي انها تهدف اىل انتاج ن�شخة من هذه النظارة تقدم 

ترجمة ف�رية ملحادثة بني �شخ�شني ل ت�جد بينهما لغة م�شرتكة.
وذك���رت ال�شركة انه كان ق���د مت انتاج هذه النظارة مل�شاع���دة عنا�شر فريق 
املبيع���ات بت�ف���ري املعل�م���ات لهم عن التاري���خ ال�شرائ���ي للزبائن من خالل 

اإظهاره اأمام اأعينهم فيما يتحاورون معهم.
واأ�شاف���ت "ث���م وجدن���ا انه ميك���ن تط�ير اخلدم���ة وت�ف���ري الرتجمة حيث 
يلتق���ط امليكروف����ن امل�ج����د يف �شماعة الرا����س الأ�ش����ات وي�شخها يف 
برنام���ج للرتجم���ة يح����ل الأ�ش����ات اىل ن�ش�����س مكت�ب���ة ويعيدها اىل 
ال�شماع���ة وفيما ي�شمع امل�شتخدم الأ�ش�ات يقراأ �شريط الرتجمة على مكرب 

ال�ش�رة".
وق���ال تاكاي�ك� اأومين���� املتحدث با�ش���م �شرك� ان اي �ش���ي ل�كالة الأنباء 
الفرن�شي���ة "ان هذا اجلهاز ميكن ا�شتخدام���ه يف الأحاديث اخلا�شة التي ل 

ي�شتحب وج�د مرتجم فيها".
وقال���ت ال�شركة انه �شيتم ط���رح اجلهاز اجلديد يف ال�ش����ق اليابانية يف /
ت�شري���ن ثاين ع���ام 2010 ولك���ن دون خدمة الرتجمة الت���ي �شيتم ت�فريها 

بحل�ل عام 2011.

نـظــارة ذكــيــة تــوفــر
ترجمــة فـوريــة

كاليف�رني���ا: تبنى حم���رك بحث "ج�جل" 
امل�اق���ع  اأك���رث  م���ن  وجمم�ع���ة  ال�شه���ري 
ا�شتخدام���ا عل���ى الإنرتن���ت �شم���ت م�قع 
اإل" و"ياه�و" و"مايكرو�ش�فت  اأو  "اإيه 
بالك�ش����" وم�قعي الت�ا�ش���ل الجتماعى 
ا�شتعمال  �شبي�س"،  ب�ك" و"م���اي  "في�س 
ا�ش���م م�شتخدام وكلمة �ش���ر واحدة خا�شة 

باأحدهم للدخ�ل على كافة امل�اقع.
واعتم���دت الفكرة عل���ى بروت�ك�ل "اأوبن 

امل�شتخ���دم  ميّك���ن  ال���ذي   ،"2.0 دي  اآي 
م���ن الدخ�ل عل���ى اأغلب امل�اق���ع عرب ا�شم 
م�شتخ���دم وكلمة �شر واح���دة، وفقا ملا ورد 
عن م�قع "بي �ش���ي ورلد" املتخ�ش�س يف 

جمال التقنية.
ول ت���زال بع����س امل�اق���ع ترف����س قب����ل 
الت�شجي���ل بح�شاب "اأوب���ن اآي دي"، وعزا 
"ج�جل"  اإىل تلميح  "بي �شي رولد" ذلك 
ال�شريع عن مدى  فائدة اخلدمة مل�شتخدمي 

"في�س ب�ك" و"بالك�ش�" على مدونته 
الر�شمية.

و�شيتمك���ن م�شتخدم���� بريد "ج�جل" 
الإلكرتوين "ج���ي ميل"، الذين ت�شلم�ا 

دع����ة ل���� "في����س ب����ك" اأو "بالك�ش�" من 
الدخ�ل على اخلدمتني با�شتخدام ح�شاب 
اإىل  دون احلاج���ة  الإلك���رتوين،  بريده���م 

ت�شجيل ح�شابني جديدين.

"جوجل"
باأمل باإن�ساء ��سم 
م�ستخدم وكلمة �سر 
و�حــــدة
جلميع �لـمو�قـع


