
جني.. يعيق 
القدرة على 

النطق!

قال علماء �أمريكيون �أنهم 
تو�شلو� �إىل �كت�شاف �إجابة على 

�شوؤ�ل: ملاذ� متكن �لب�شر �لقريبون 
جينيا من حيو�ن �ل�شمبانزي من 
تطوير �للغة و�لقدرة على �لنطق 
يف حني مل يتمكن �لأخري من ذلك.

ورجح فريق من �لباحثني من 
جامعتّي كاليفورنيا و�إميوري 

يف در��شة ن�شرت يف جملة 
على  �لإجابة  تكون  "�لطبيعة" �أن 

هذ� �لت�شاوؤل تكمن يف جني 
يعرف بـ FOXP2 �لذي حني 

يتعر�ض للتحول، قد يعيق �لقدرة 
على �لنطق و��شتخد�م �للغة.
كما �أ�شار �خلرب�ء �إىل وجود 
�ختالفات كبرية يف طريقتّي 

عمل جني FOXP2 عند �لب�شر 
و�ل�شمبانزي، ما قد يف�شر مَل 
�لب�شر وحدهم قادرون على 
��شتخد�م �للغة، كما �أو�شح 

�لعلماء �أن �كت�شافهم يقدم 
معلومات جديدة حول تطور 

�لدماغ �لب�شري، وقد يفتح 
�لطريق �أمام �شنع �أدوية جديدة 

ملعاجلة ��شطر�بات ت�شيب �لب�شر 
وتتميز باإعاقة �لقدرة على �لنطق 
مثل �لتوحد و�نف�شام �ل�شخ�شية.

وقال �لباحث د�نييل جي�شويند 
من جامعة كاليفورنيا "�أثبتت 
�لدر��شات �ل�شابقة �أن تركيبة 

�حلو�م�ض �لأمينية �ملوؤلفة جلني 
تغريت  �لب�شر  عند   FOXP2
ب�شرعة كبرية يف �لوقت عينه 

تقريبًا �لذي ظهرت فيه �للغة عند 
�لإن�شان �ملعا�شر"، غري �أنه لفت 
�إىل �أن هذه �لدر��شة �لأوىل من 

نوعها �لتي تخترب تاأثري تبدل 
�حلو�م�ض �لأمينية يف جني 

�لب�شرية. �خلاليا  يف   FOXP2
و�أو�شح �أن هذه �لدر��شة تفيد 

 FOXP2 أن �شكل وعمل جني�
يختلفان عند �لب�شر و�ل�شمبانزي، 

ما قد يف�شر ملاذ� يتمتع �لدماغ 
�لب�شري بالقدرة على �لنطق 

وتطوير �للغة يف حني ل يتمتع 
دماغ �ل�شمبانزي بذلك.

الغفوة خلف 
عجلة القيادة 

اأمر خطري
قالت ر�بطة م�شنعي �ل�شيار�ت 

�لأملانية �إن �لغفوة ولو جلزء من 
�لثانية تعد من �أكرث �أ�شباب وقوع 
حو�دث �ل�شري �خلطرية �نت�شار�.

و�أكدت �أنه على قادة �ل�شيار�ت �أن 
ياأخذو� حذرهم لدى �ل�شعور باأول 

بو�در �لإرهاق.
لقد �كت�شف �لباحثون يف �أ�شباب 

وقوع �حلو�دث �أن قلة �لنوم 
متاثل يف خطورتها �لقيادة حتت 

تاأثري �لكحول، �إذ �أن �ل�شيارة 
�لتي ت�شري ب�شرعة 100 كم/�شاعة 

قد تخرج عن �ل�شيطرة مل�شافة 
28 مرت� �إذ� غفا �لقائد مدة ثانية 

و�حدة. 

وتقدم بع�ض �ل�شركات �ملنتجة 
لل�شيار�ت ما يطلق عليه نظم 

�مل�شاعدة �لتنبيهية، ميكنها �لتقاط 
�أوىل دللت �لرهاق بكامري� 

مثبتة د�خل �ل�شيارة تر�قب 
جفون �ل�شائق.

ثم ينطلق �أزيز �أو �هتز�ز يف 
عجلة �لقائد تنبئه �أن �لوقت قد 

حان ليتوقف، غري �أن �مل�شوؤولية 
يف �لنهاية هو م�شئولية �ل�شائق، 

لذ� �إليكم بع�ض �إر�شاد�ت 
�لأمانالحظ نظامك �لبيولوجي.. 

فبع�ض �لنا�ض على �شبيل �ملثال 
ي�شعرون باإرهاق خالل فرتة 

�لظهرية �أكرث من �لفرتة �لأوىل 
من �مل�شاء، ل تقد �شيارتك �أكرث 

من �شاعتني متو��شلتني دون 
��شرت�حة.ل ينبغي �أن تكون على 

�لطريق ملدة �أكرث من ع�شر �شاعات 
يوميًا، �إذ� �شعرت بالرهاق.. 

توجه لأقرب نقطة �نتظار وخذ 
�شنة من �لنوم حتى ولو ملدة ربع 
�شاعة �أو ع�شرين دقيقة. �شت�شعر 

بعد ذلك �أنك �أكرث ن�شاطا، بدل من 
�إجبار نف�شك على مو��شلة �لقيادة 

وتذكر د�ئما �أن توفري دقائق 
على �لطرق ل ي�شتحق �ملخاطرة 

بنف�شك �أوبحياة �لآخرين على 
�لطريق.
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�سيــارة كهـربائيـة ال تـنـتـج اأي عـوادم
�ل�شيـــار�ت  ل�شناعـــة  "ثينـــك"  �شركـــة  طرحـــت 
�لكهربائيـــة خالل �ملعر�ـــض �لفنلنـــدي لل�شيار�ت 
�لكهربائيـــة بالعا�شمة هل�شنكـــي ن�شخة "جاهزة 
للطـــرح فى �لأ�شـــو�ق" من �شيـــارة "ثينك �شيتي" 
�إىل  بهـــا  �لنبعاثـــات  معـــدل  ي�شـــل 
�ل�شفـــر ويتوقع �إنتاجها لالأ�شو�ق 

قريبا يف �أحد �مل�شانع بفنلند�.

وقـــال ريت�شـــارد كاين �ملديـــر �لتنفيـــذي ل�شركـــة 
�شيار�ت كهربائية منذ  "تنتج  �شركته  "ثينك" �إن 
عـــام 1991 و"ثينـــك �شيتي" هـــي �أول �شيارة يف 
�لعـــامل للمدن تكـــون جاهـــزة للطرح فـــى �ل�شوق 
تعمل ببطارية كهربية وهي متاحة للبيع �لآن يف 

بع�ض �لدول �لأوروبية".
"فامليـــت"  �ل�شيـــارة يف م�شنـــع  �إنتـــاج  و�شيتـــم 

يف مدينـــة "�و�شيكاوبونكـــي" �لفنلنديـــة حيـــث 
يتـــم بالفعل ت�شنيع �شيـــار�ت "�شـــاب" �ملك�شوفة 

و"�أوبل ��شرت��ض" و"بور�ض بوك�شرتز".
ويف بيانهـــا �لر�شمـــي قالـــت "ثينـــك" �إن �ل�شيارة 
خ�شعت لتجـــارب مو�شعة وفقا "ملعيـــار �لعتماد 
�لأوروبـــي "�شي �إي" و�شـــروط �لعتماد لالحتاد 
�لأوروبي "�شهادة �إم1"، �إنها �أول �شيارة كهربية 

حت�شل على �شهادة �عتماد لعموم �أوروبا.
وت�شتطيـــع �شيـــارة "ثينك �شيتـــي" ذ�ت �ملقعدين 
�ل�شـــري مل�شافـــة 180 كيلومـــرت� قبل �إعـــادة �شحن 
 106 �إىل  ت�شـــل  ق�شـــوى  ب�شرعـــة  �لبطاريـــة 
كيلومـــرت�ت يف �ل�شاعـــة، وو�شل �شعـــر �لن�شخة 
�ل�شابقـــة مـــن �شيـــارة "ثينـــك" �أكرث مـــن 15 �ألف 

يورو "23 �ألف دولر".

لفتت در��شة �أمريكية حديثة �أن �لأ�شخا�ض 
�لن�شفي  �لـــ�ـــشـــد�ع  مـــن  يــعــانــون  �لـــذيـــن 

وبو�قع  عــر�ــشــة،  �لأكـــرث  هــم  "�ل�شقيقة" 
�ل�شعف، خلطر �لإ�شابة بال�شكتة �لدماغية 
�لن�شاء.و��شتندت  ول�شيما  �لن�شد�دية، 
نــــــــــتــــــــــائــــــــــج 

"جامعة  مــن  باحثون  بها  ــام  وق �لــدر��ــشــة، 
مر�جعة  على  �لأمريكية  هوبكينز"  جونز 
�شملت  �ل�شدد،  هذ�  يف  خمتلفة  در��شة   21
تر�وحت  �جلن�شني،  من  �شخ�شًا   622381
�أعــمــارهــم بــني �ــشــن 18 عــامــًا �إىل 
و�أمريكا  �أوروبــــــا  يف  عـــامـــًا،   70

�ل�شمالية.
ووجد �لفريق �لعلمي �أن �لأ�شخا�ض 
�ل�شقيقة  ــــن  م يـــعـــانـــون  ــــن  ــــذي �ل
�أكرث  مــرة،   2.3 وبو�قع  معر�شون، 
�لدماغية  بال�شكتة  �لإ�ــشــابــة  خلطر 
 ،ischemic storke �لإن�شد�دية 
ون�شف  مــرتــني  �إىل  �خلــطــر  و�زد�د 
لديهم  �ل�شقيقة  �أمل  ي�شاحب  مــن  بــني 
�لن�شاء  �أن  علمًا  �لروؤية،  يف  ت�شوي�ض 
هن  �لعار�ض  هــذ�  من  يعانني  �للو�تي 
بـ2.9  بجلطة  لالإ�شابة  عر�شة  �لأكــرث 
يف  �شمنت  �لتي  �لدر��شة  ح�شب  مــرة، 
�أمر��ض  "جلمعية  �ل�شنوي  �لجــتــمــاع 
وحتدث  بــفــلــوريــد�.  �لأمريكية"  �لقلب 
�جللطة �لدماغية �لن�شد�دية، عندما ت�شد 
جلطة دموية �أحد �ل�شر�يني �لتي متد �ملخ 

مما يوؤدي �إىل نق�ض يف �لدم و�لأوك�شجني 
خاليا  فتدخل  لــه،  و�ل�شروريني  �لــالزمــني 
تبد�أ  ثــم  �لــبــد�يــة  يف  �ل�شدمة  مرحلة  �ملــخ 
تقدمي  يف  �لتاأخري  يـــوؤدي  وقــد  �ملـــوت،  يف 
�ملخ.  �أكـــرب يف  �ــشــرر  �إىل  �لــــالزم  ــعــالج  �ل
�شعف،  �أو  مفاجئ  خــدر  �أعــر��ــشــهــا،  ومــن 
�جل�شم،  من  فقط  و�حــد  جانب  يف  ل�شيما 
�لتفكري،  يف  مفاجئ  ت�شوي�ض  �أو  �رتــبــاك 
متاعب  �لكالم،  فهم  �أو  �لنطق  يف  م�شكالت 
يف �لروؤية، و�شعوبة يف �مل�شي �أو �حلفاظ 

على �لتو�زن.
�أخ�شائي  كبري  نــاز�ريــان،  �شامان  د.  وقــال 
هوبكنز"  "جونز  بجامعة  �لقلب  �أمــر��ــض 
�إن �لنتائج تدعم نظرية  و�لذي قاد �لبحث، 
وجود ر�بط بني �ل�شقيقة و�جللطة �لدماغية 
وت�شحح بع�ض ت�شحيح بع�ض �لتناق�شات 
يف در��شات �شابقة �أثمرت نتائج مت�شاربة.

�أجريت  وبحوث  در��شات  �أ�شارت  وقد  هذ� 
ي�شنب  ن�شاء  ثــالث  �أن  �إىل  �ل�شاأن  هــذ�  يف 
هذه  و�حــد.وحــول  رجــل  مقابل  بال�شقيقة 
�شول�شبريغ،  مــارك  �لدكتور  يقول  �لن�شب 
�لن�شاء  ن�شبة  "تبلغ  �أعــ�ــشــاب:  �أخ�شائي 

�ملائة،  يف   18 �ل�شقيقة  من  يعانني  �للو�تي 
يف   6 �إىل  �لرجال  عند  �لن�شبة  ت�شل  بينما 
�شول�شبريغ  �لأع�شاب  طبيب  �ملائة."ويرى 
يعود  �جلن�شني  بني  بالن�شب  �لتفاوت  �أن 
�إىل �ختالف نوع �لهرمونات وتوزيعها بني 
"بالن�شبة  ي�شيف:  حيث  و�لن�شاء،  �لرجال 
�ل�شقيقة  بــني  قــوي  ر�بـــط  هــنــاك  للن�شاء، 
م�شتوى  فهبوط  �ل�ــشــرتوجــني،  وهــرمــون 
فرتة  نهاية  مــع  خ�شو�شا  �ل�ــشــرتوجــني، 
زيادة  يف  يت�شبب  �حلمل،  ونهاية  �لطمث، 

�آلم �ل�شقيقة".
�لن�شاء  �ل�شقيقة لدى  �أمل  �أن  ويعتقد خرب�ء 
تكون  �حلمل  منع  حبوب  يتعاطني  �لالتي 
�لو��شع  ــار  ــ�ــش ــت �لن بــرغــم  بــكــثــري،  �أكــــرث 
لل�شد�ع، و�لذي تقدر ن�شبة �شحاياه بنحو 
90 يف �ملائة من �لن�شاء و70 يف �ملائة من 
�أن �لأطباء ما ز�لو� ل يعرفون  �إل  �لرجال، 
�ملوؤمل. �لعار�ض  �أو  �ملر�ض  هذ�  عن  �لكثري 
ويف در��شة �شابقة وجد باحثون �أن �رتفاع 
�ل�شغط  و�نــخــفــا�ــض  �حلــــــر�رة،  درجـــــات 
�جلــــوي عـــامـــالن لــهــمــا تـــاأثـــري يف حـــدوث 

�ل�شد�ع �ل�شديد.
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�أو�شكـــت جمموعة من �لباحثـــني يف جامعة مالجا 
�ل�شبانية علـــى تقدمي "�شيارة روبـــوت" �شت�شاعد 
علـــى تقليل �لتكاليف و�لوقـــت لتنفيذ �أعمال ر�شف 
وتطويـــر �لطـــرق، �لتـــي تت�شبـــب عـــادة يف �إثـــارة 
�إزعاج �ملو�طنني، وتتطلب تكاليف باهظة بالن�شبة 

لل�شركات �لتي تقوم بتنفيذها.
ويحمل �مل�شروع ��شم "روودبوت"، ويقام بتكليف 
من �شركـــة �لن�شاء�ت "�شاكايـــر"، ويهدف �ىل حل 
�مل�شاعـــب �لتـــي كانت متثلها علميـــة �إجر�ء خريطة 
ثالثيـــة �لأبعاد للطريق، وهي خطوة مهمة لعمليات 

�لر�شف وتطوير و�إن�شاء �لطرق.

وللح�شـــول علـــى خ�شائ�ـــض حمـــددة للطريـــق يف 
�لوقت �حلايل يتم ��شتخد�م طرق يدوية، ت�شتطيع 
��شتخال�ـــض بيانـــات مل�شافـــة 100م/�شاعـــة، ولكن 
مـــع "�لروبوت" �جلديـــد �ملطور من قبـــل �ل�شاتذة 
و�لباحثـــني يف ق�شـــم هند�شـــة �لنظـــم و�لآليـــة يف 
�جلامعة، ميكن جمـــع �ملعلومات على م�شافة �أربعة 
كم/�شاعـــة، مـــا يقلـــل �لوقت �لـــذي ت�شتغرقـــه هذه 

�لعملية نحو 50 مرة.
ويقول رئي�ض �لق�شم خابيري جونثالث " هذ� يعني 
تخفي�ـــض �لتكاليف و�حلد مـــن �لزعاج مل�شتخدمي 
�لطرقـــات، �نـــه �لفـــرق بني قطـــع �لطريـــق لإ�شبوع 
و�يقافـــه لب�شع �شاعات فقط".ومـــن �ملتوقع �ن يتم 
�لنتهـــاء من هـــذ� �مل�شـــروع بنهاية �لعـــام، و�شوف 
ين�شم فور �لنتهاء منه �ىل �أعمال �شركة "�شاكاير" 
�لر�ئدة يف جمال �شق �لطرق، ومياثل "روودبوت" 
�ل�شيـــارة �لكهربائيـــة �لتـــي ت�شتخـــدم يف مالعـــب 
�جلولـــف، ومت تزويد حميطـــه باأجهـــزة ��شت�شعار 
بالليـــزر، ويتـــم توجيهـــه وحتديد مكانـــه من خالل 
نظـــام حتديـــد �ملوقـــع "جي بـــي ��ض"، ومـــن خالل 
�ملعلومـــات �لتي يح�شل عليها ميكنه تكوين �شورة 

ثالثية �لأبعاد للطريق �ملر�د �إن�شائه بدقة عالية.

�سيارة روبوت".. لقراءة الطريق

�أظهـــرت در��شـــة طبيـــة �أمريكيـــة جديـــدة �أن 
�لتاأمـــل يخفف مـــن خطر �لإ�شابـــة بالنوبات 
�لقلبيـــة و�ل�شكتـــات �لدماغيـــة و�ملوت بنحو 
�ل�شريـــان  باأمر��ـــض  �مل�شابـــني  لـــدى   %50
�لتاجـــي، و�أن �لر�حة و�لرتكيز �لعقلي ميكن 
�أن تكون فعاليتهما يف معاجلة �أمر��ض �لقلب 

مو�زية لفعالية �لأدوية �جلديدة �لقوية.
و�أ�شار موقع "�شاين�ض ناو" �لأمريكي �ليوم 
�أن �لباحثني وجدو� على مدى �لعقود �لأربعة 
�لأخرية موؤ�شر�ت كثرية باأن �لتاأمل �لغيبي، 
وهـــي تقنيـــة �لتاأمل �لأكرث رو�جـــًا، ميكن �أن 

توؤدي �إىل منافع �شحية متنّوعة.
و�لتقنيـــة هذه �لتي �كت�شفهـــا �ملعلم �لروحي 
�لهنـــدي ماهاري�شـــي ماه�ض يوغـــي، تتطلب 
�أن يركـــز ممار�ض �لتقنية علـــى �شوت و�حد 

يرتدد با�شتمر�ر.

و�أظهـــرت تقنية �لتاأمـــل �لغيبي �نخفا�شًا يف 
�شغـــط �لدم و�نخفا�شـــًا يف م�شتوى �لإجهاد 
وحت�ّشنـــًا يف �لرتكيـــز �لعقلي لـــدى �لطالب، 
لكـــن لي�ض من �لو��شـــح �إن كانت تلك �لفو�ئد 

تف�ّشر �شحة عامة للج�شد.
و�أجـــرى �ملخت�ـــض روبـــرت �شت�شنيـــدر مـــن 
فايرفيلـــد  يف  لـــالإد�رة  ماهاري�شـــي  جامعـــة 
�لأمريكيـــة بالتعاون مع طبيب �لغدد تيودور 
كوت�شن مـــن جامعة ويزكونزيـــن �لطبية يف 
ميلوكـــي، �لدر��شـــة �لأوىل يف جمال فح�ض 
تاأثري �لتاأمـــل على مر�شى �لقلـــب، على 201 
�شخ�شـــًا م�شابـــًا باأمر��ض �ل�شريـــان �لتاجي 
�لأمريكيـــني  �لأفارقـــة  مـــن  غالبيتهـــم  وكان 
�ملعر�شـــني ب�شـــكل كبـــري �إىل نوبـــات قلبيـــة 
و�شكتـــات دماغيـــة، وق�شمـــو� �ملجموعة �إىل 
فريقـــني �أعطوهما �لعـــالج نف�شـــه بالعقاقري، 

لكنهـــم طلبـــو� مـــن فريـــق دون �لآخـــر �إجر�ء 
تقنيـــة �لتاأمل �لغيبـــي بـــني 15 و200 دقيقة 
يوميًا بعد �إعطائهم �إر�شاد�ت من متخ�ش�شني 

بهذ� �ملجال.
وعلى مدى 5 �شنو�ت، وحتى 9 �شنو�ت لدى 
بع�ـــض �ملر�شى، وجد باأن �أولئك �لذين نفذو� 
تقنيـــة �لتاأمـــل �لغيبـــي تعر�شو� �أقـــل بن�شبة 
47% لأزمات قلبية و�شكتات دماغية و�ملوت، 

من �لفريق �لآخر.
وقال �شت�شنيدر �إن �لتاأمل �لغيبي برهن قوته 
مثلـــه مثل �أي نوع جديد مـــن �لعالجات �لتي 

تدخل �ل�شوق.
ومل يعـــرف �شبب هذ� �لتح�ّشـــن �لدر�ماتيكي 
ب�شـــكل و��شح بعد لكن �لباحثني �أ�شارو� �إىل 
�أنه �شّجل لدى �ملر�شى �نخفا�ض يف م�شتوى 
�شغـــط �لدم ويف خماطـــر �لتعر�ـــض لأزمات 

قلبية 

وكانـــت  دماغيـــة،  و�شكتـــات 
�لتاأمـــل  �أن  �إىل  �أ�شـــارت  �شابقـــة  در��شـــات 
يخف�ـــض م�شتويـــات �لهرمـــون �لـــذي ي�شبب 

�لإجهاد ويريح �جلهاز �لع�شبي.

التـاأمــل يخـفـف مــن النوبـات القلـبـيـة

�عترب بروفي�شور �أمريكي متخ�ش�ض يف 
طب �لأ�شنان �ن �شحة �لفم تعترب موؤ�شرً� 

�إىل �لو�شع �ل�شحي للج�شم باأكمله.
وقـــال �لدكتـــور يل مـــاو مـــن كليـــة طـــب 
�لأ�شنان يف جامعة ماريالند يف بالتيمور 

يف در��شة �أعدها �نه وجد �نه ميكن فح�ض 
�لأن�شجـــة �ل�شطحية للخد لكت�شاف مدى 
�ل�شرر �لـــذي �أحلقه �لتدخـــني بالرئتني. 
و�أ�شـــاف يف بيان �أ�شـــدره "�فرت�شنا �ن 

�لتعديـــالت �لذريـــة �لناجمة عـــن �لدخان 
يف �لطبقـــة �لعليا من �أن�شجـــة �لفم ت�شبه 
تلـــك �ملوجودة يف �لرئتني، مـــا يعني �نه 
من �ملمكن ��شتخد�م �لفـــم ليكون موؤ�شرً� 
ب�شـــكل عام.وقـــال  لل�شحـــة  ت�شخي�شيـــًا 

عميـــد كليـــة طـــب �لأ�شنـــان يف �جلامعـــة 
كري�شتيـــان �شتوهلـــر �ن مـــاو، �لذي كان 
طبيبـــًا لأمر��ض �لر�أ�ض و�لعنق يف مركز 
�شرطان يف جامعة تك�شا�ض، يعرب �جل�شر 

بني �لطب �لعام وطب �لأ�شنان.

ــم ــس ــ� ـــى �ــســحــة اجل ـــر عـــل ـــس ـــوؤ� �ــســحــة الـــفـــم م

�كت�شـــف باحثون �أن �لتوت �لربي لي�ض مفيدً� فقط ملكافحة 
�ل�شرطان بل ملعاجلة �أمر��ض مثل �لنقر�ض.

و�لنقر�ـــض �لتهـــاب ي�شيـــب �جل�شـــم ب�شبب جتمـــع و ترّكز 
حام�ـــض �لفوليـــك "يوريـــك �أ�شيـــد" يف �أجـــز�ء معينـــة فيه 
وخا�شـــة �ملفا�شل، وينتج عن ق�شور يف �ل�شفات �لور�ثية 
للب�شـــر. وي�شتخـــدم �لتـــوت �لـــربي " ر��شبرييـــز" و�أنو�ع 
�أخرى منـــه من �أجل معاجلة �شرطان �لرئتـــني عند �لن�شاء، 
وقد �أظهرت در��شات خمربية موؤخرً� على �لفئر�ن �أنه يوقف 
منـــو �خلاليـــا �ل�شرطانيـــة يف �أج�شامها.وذكـــرت �شحيفة 
�أجل معرفة  "ديلـــي ميل" �أن �لعلماء يجـــرون جتارب من 
مـــا �إذ� كان للتـــوت �لربي فو�ئـــد مماثلة على �لب�شـــر �أي�شًا 
ولذ� فاإنهـــم يعطون متربعني "جرعات" مـــن �لتوت �لربي 

مبـــا يف ذلـــك �لفريز "�لفرو�لـــة" و�لبالكربيـــز ور��شبرييز 
وبلوبرييـــز وزنها 40 غر�مًا يوميًا من �أجل معرفة تاأثريها 
عليهم.ويقـــول �لباحثون �إن حم�ـــض "�إيالجيك" هو مركب 
ينظـــم م�شتويات �ل�شرتوجني ومينع �لإ�شابة بال�شرطان، 
م�شرييـــن �إىل �أن له عالقـــة بالنمو �ل�شرطـــاين يف �جل�شم، 
م�شيفـــني �أن �لتـــوت �لـــربي –ر��شربيز- " م�شـــدر ممتاز 
للمـــو�د �مل�شـــادة لالأك�شـــدة وقـــد يخف�ـــض خطـــر �لإ�شابـــة 
بالكثـــري من �لأمر��ض �ملزمنة".ويعتـــزم علماء �إنتاج دو�ء 
مـــن �لتـــوت �لربي مـــن �أجل عـــالج مر�ض �لنقر�ـــض و�لذي 
ي�شمـــى �أي�شا مبر�ض �مللوك وذلـــك لأول مرة منذ 40 �شنة. 
ي�شـــار �إىل �أن نحـــو مليـــون بريطـــاين يعانـــون مـــن مر�ض 

�لنقر�ض �لذي ي�شبب �أور�مًا و�أوجاعًا يف �ملفا�شل.

التوت الربي يكافح ال�سرطان
ويعالج النقر�س �أن  �ملتحدة  �لوليات  يف  موؤخر�  �أجريت  در��شة  �أثبتت 

كبري�  دور�  تلعب  �أن  ميكن  �لق�شرية  �ملحمول  ر�شائل 
�جللد  �ــشــرطــان  مــر�ــض  مبخاطر  �ملــو�طــنــني  توعية  يف 

�لدر��شة  به.و�أ�شارت  �لإ�شابة  جتنب  و�شبل 
جريدة  ن�شرتها  �لتي 

"�ملوندو" �لإ�شبانية �ليوم، �إىل �أن ر�شائل �ملحمول ميكن 
�أهم و�شائل حماربة �شرطان �جللد �لذي  �أحد  �أن ت�شبح 

�لأفر�د تــــــــــــــزد�د  �نتباه  دون  �لوقت  مع  خطورته 
عدد  �أن  �لــدر��ــشــة  �لأمـــر.وذكـــرت  لهذ� 
�مل�شابني ب�شرطان �جللد يف �لوليات 
�ملتحدة ي�شل �شنويا �إىل مليون حالة، 
حول  �ملو�طنني  توعية  يتوجب  لــذ� 

�لإجر�ء�ت �لوقائية من �ملر�ض.
�لدر��شة  ت�شري  �ملنطلق  هــذ�  ومــن 
�إىل �أن ر�شائل �ملحمول تعد �إحدى 
لأن  نــظــر�  �لتوعية  طــرق  �أفــ�ــشــل 
80% من �لأمريكيني لديهم هاتف 
�لتي  �لر�شائل  بني  حممول.ومن 
لعدد  �ل�شباح  �إر�شالها يف  �شيتم 
"�لأربعاء،  �لأ�ــشــخــا�ــض  مـــن 
�لــ�ــشــمــاء مــلــبــدة بــالــغــيــوم لذ� 
يف�شل و�شع �لكرمي �ملرطب".
�لتعر�ض  �أن  بالذكر  �جلــديــر 
�أو  �ل�شم�ض  لأ�شعة  �ملبا�شر 
ــادر �لأ�ــشــعــة �لأخــــرى  ملــ�ــش
يكون من �حد �هم �ل�شباب 
ب�شرطان  لال�شابة  �ملــوؤديــة 

�جللد.

ر�سائل املحمول حتارب �سرطان اجللد

�لتكنولوجيـــا  "ميكرو�شوفـــت" عمـــالق  �شركـــة  تعتـــزم 
�لرقمية يف �لوليات �ملتحدة و�لعامل ك�شف �لنقاب �ليوم 
عـــن �آخـــر �مل�شتجـــد�ت �لتي يقدمهـــا برناجمهـــا "�أوفي�ض 
2010" يف موؤمتـــر �ملطورين �ملحرتفني 2009 �ملقام يف 
لو�ـــض �آجنلي�ض.وي�شتعر�ـــض �مل�شـــوؤول بال�شركة كورت 
ديـــل بني �ملز�يا �لتي �شتت�شمنهـــا جمموعة ميكرو�شوفت 

�ملكتبية �لتقليدية �ملكونة مـــن معالج �لن�شو�ض "وورد" 
و�أدو�ت �لح�شـــاء "�ك�شـــل" وعار�ـــض �شر�ئـــح �ل�شـــور 

بوينت". "باور 
ومـــن �ملتوقع �ن يخـــرج "�أوفي�ـــض 2010" �ىل �لأ�شو�ق 
ر�شميـــا بد�ية �لعـــام �ملقبل، يف حني ينتظـــر طرح ن�شخة 
جتريبيـــة خـــالل هـــذ� �ل�شهر.وكانـــت "ميكرو�شوفت" قد 
�شمحت جمانا با�شتخـــد�م �لتطبيقات �لتي �شيتكون منها 
�لإ�شـــد�ر �جلديد مـــن "�أوفي�ض"، وريـــث ن�شخة 2007، 

عرب �شبكة �لنرتنت.
وبـــد�أ موؤمتر �ملطورين �ملحرتفني �أعماله �لثالثاء، ويقدم 
 "Windows azure" خالله �لإ�شـــد�ر �لنهائي مـــن
�ملطـــور من قبل ميكرو�شوفت مـــن �أجل حت�شني تطبيقات 
�شبكـــة �لنرتنت.وميكن �حل�شول علـــى �أدو�ته �لآن عرب 
�شبكـــة �لنرتنت بناء على طلب م�شبق، و�شيتو�فر ب�شكل 
جماين على �ل�شبكة حتى �لول من �شباط، ويتم ت�شويقه 

يف �إ�شبانيا و�أمريكا �لالتينية يف كانون �لثاين.

ميكرو�سوفت تك�سف عن "اأوفي�س 2010"


