
ن�سب���ة  خف����ض  �إن  بريطاني���ون  باحث���ون  ق���ال 
يبط���ئ  ق���د  و�لأ�سم���اك  �للح���وم  يف  �لربوت���ن 
�ل�سيخوخ���ة ويطي���ل �لعم���ر وق���د يك�س���ف �س���ر 

�حلياة �ملديدة.
ويعتقد �لعلماء منذ بع�ض �لوقت �أن �إتباع حمية 
منخف�س���ة �ل�سع���ر�ت �حلر�رية بن�سب���ة 60% قد 
تطي���ل �لعمر، ولكن باحث���ن بريطانين يقولون 
�لآن �إن خف����ض �لربوتين���ات ولي����ض �ل�سع���ر�ت 
�حلر�ري���ة هو �س���ر �حلياة �ملديدة.وه���ذ� يعني، 

بح�س���ب �لبع����ض، �أن �لتقليل م���ن �لأطعمة �لتي 
حتتوي على �لربوتينات مثل �للحوم و�لأ�سماك 
وبع�ض �أنو�ع �ملك�سر�ت قد يطيل �لعمر من دون 

�حلاجة �إىل خف�ض وجبات �لطعام �ليومية.
وق���ال �لدكتور ماثيو بايرب من معهد �ل�سيخوخة 
�ل�سحي���ة يف يونيفر�ستي كولدج لندن ل�سحيفة 
�إن �لبديل من  "ديل���ي تلغر�ف" �ليوم �خلمي�ض 

ذلك قد يكون �إتباع نظام غذ�ئي نباتي.
وبين���ت در��س���ات �أجري���ت عل���ى �حليو�نات من 
بينه���ا �لقردة �أن �لتقليل من تناولها للطعام مفيد 
لل�سحة وق���د يزيد عمرها، ووج���د �لباحثون �أن 
خف�ض �ل�سعر�ت �حلر�رية بنحو30% قد يخف�ض 
خطر �لإ�سابة باأمر��ض �لقلب و�ل�سرطان بن�سبة 
�لن�س���ف ويزي���د �لعم���ر بن�سب���ة �لثلث.وخل����ض 
�لدكتور باي���رب �إىل "�أن �مل�ساألة لي�ست �سهلة مثل 
�لق���ول تناول كمية �أقل �أو �أكرث من �ملك�سر�ت كي 
تعي����ض لفرتة �أطول ولكن �مله���م هو �لتو�زن يف 
تناول �لربوتينات يف �لأطعمة �لتي تختارها".

ال�شعور 
بالوحدة 

"فريو�س" 
معد!

�أظهرت در��سة جديدة �أن 
�لوحدة قد تكون معدية، �إذ 
ميكن لل�سخ�ض �لذي يعاين 

من �لوحدة �أن ينقلها �إىل 
�أ�سدقائه وجري�نه وغريهم.
وذكرت �سحيفة "و��سنطن 
بو�ست" �أن در��سة جديدة 

ن�سرت �ليوم �أظهرت �أن 
�لوحدة قد تنتقل من �سخ�ض 

�إىل �آخر.
و�سملت �لدر��سة �لتي 

�أجر�ها �لطبيب �لنف�سي 
جون كا�سيوبو من جامعة 

�سيكاغو و�لربوفي�سور 
نيكول �سري�ستاكي�ض من 

جامعة هارفرد ون�سرت يف 
عدد كانون �لأول/ دي�سمرب 
من جملة "�ل�سخ�سية وعلم 
�لنف�ض �لجتماعي" 4793 

�سخ�ض متت مقابلتهم كل 
�سنتن بن عامّي 1991 

و2001، و�أظهرت �أن �لعالقة 
مع �سخ�ض يعاين من �لوحدة 

يزيد من �حتمال معاناة 
�لآخر من �ل�سعور بالوحدة 

�أي�سا، �إذ �إن �سديق �ل�سخ�ض 
�لذي يعاين من �لوحدة 

معر�ض بن�سبة 52% من �أن 
يعاين من �لوحدة بحلول 
موعد �ملقابلة �لتالية، كما 

�أن �سديق �ل�سديق معر�ض 
بن�سبة 25%، و�سديق �سديق 

�ل�سديق معّر�ض بن�سبة 
.%15

و�أظهرت �لدر��سة �أن �لعدوى 
�أقوى من �ل�سخ�ض �لذي 

يعاين من �لوحدة �إىل 
�سديقه ثم �إىل جاره غري 

�أنها تنخف�ض بن �لأزو�ج 
و�لأخوة، كما تنتقل ب�سكل 

�أقوى من �لن�ساء �إىل �لرجال.
وقال كا�سيوبو �ن در��سات 

�سابقة �أظهرت �أن �لأ�سخا�ض 
�لذين يعانون من �لوحدة 

يت�سرفون بطرق �سلبية مع 
�لأ�سخا�ض �لذين يتفاعلون 

معهم، ما قد ي�ساهم يف 
نقل ذلك �ل�سلوك، كما كانت 

در��سات �سابقة قد ربطت بن 
�ل�سعور بالوحدة وجمموعة 

من �مل�ساكل �لطبية مثل 
�لإحباط و�ل�سطر�ب يف 

�لنوم وغريها.

اخرتاق فـي 
عالج التهاب 
الكبد "�شي"

جنحت جتارب على �لقردة يف 
عالج جديد للتهاب �لكبد من 
�لنوع "�سي" ي�ستهدف خاليا 

�لكبد نف�سها مما ي�سكل �خرت�قا 
يف عالج هذ� �ملر�ض �ملزمن لدى 

�لإن�سان، وفقا لدر��سة.
و�أو�سح معدو �لدر��سة 

من جمعية 
"�ساوثو�ست 

فاوندي�سن فور 
بايوكيميكال 
ري�سريت�ض" 

لالأبحاث 
يف �لطب 

�حليوي يف 
�سان �نطونيو 

جنوب"  "تك�سا�ض، 
�ن �لدو�ء �جلديد 

ي�سبب هبوطا و��سحا 
يف ن�سبة �لفريو�ض 
�لتي تبقى يف �لدم 

مدة �أ�سهر بعد �نتهاء 
�لعالج.وبد�أت �لآن 

�ملرحلة �لأوىل من 
�لتجارب �ل�سريرية، �أي 

�ن �لدو�ء يجرب على 
متطوعن �ساملن من �أجل 

�لتاأكد من �نه غري م�سر.
ويعترب هذ� �لدو�ء �لأول 

من نوعه وفقا للباحثن 
�لذين ن�سرو� در��ستهم 

على �لن�سخة �للكرتونية 
من جملة "�ساين�ض 

�ك�سرب�ض" يف �لثالث من 
كانون �لأول.

و�أطلقت ت�سمية "��ض 
بي �سي 3649" على 
�لدو�ء �لذي �سنعته 

�سركة "�سانتاري�ض فارما" 
�لدمناركية.ويعتمد هذ� 

�لدو�ء على حم�ض نووي 
يدعى "�حلم�ض �لنووي 

�ملثبت" وهو يحب�ض 
جزئية حم�ض ريبي 

نووي يحتاجها فريو�ض 
�لتهاب �لكبد "�سي" من �جل 

�لتكاثر.ويقول �مل�سرف على 
�لدر��سة روبرت لندفورد �نه 

"وبالتعاون مع �سركة �سانتاري�ض 
فارما متكنا من �أثبات �ن هذ� 
�لدو�ء فعال جد� يف معاجلة 

�لتهاب �لكبد �سي لدى �لقردة".
 و�أو�سح �لطبيب �ن �أهمية هذ� 
�لدو�ء تكمن يف �ن �لفريو�ض ل 

ي�ستطيع مقاومته وهذه كانت 
�برز �مل�ساكل يف كل �لعالجات 
�ألت جربت �سابقا على �لتهاب 

�لكبد "�سي".
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ق���ال عامل نف�سي بريط���اين �ن حركات �لقدم ه���ي و�حدة من �أهم 
�ملوؤ�سر�ت حول ما �إذ� كانت �ملر�أة جتد �لرجل جذ�بًا �أم ل.

ونقل���ت �سحيف���ة "د�يلي تلغ���ر�ف" �لربيطانية ع���ن �لربوف�سور 
جي���ف بيت���ي، عميد كلية �لعل���وم �لنف�سية يف جامع���ة مان�س�سرت، 

�ن���ه ر�قب كيفية حتريك �لنا����ض لأقد�مهم يف عدة حالت فوجد �ن 
�لن�ساء ميلن �إىل حتريك �أقد�مهن بعيدً� عن �أج�سامهن عندما يتحدثن 

�إىل �سخ����ض يجدن���ه جذ�بًا.و�أ�س���اف بيتي �ن �سبك �ل�ساق���ن �أو �إبقاءهما 
حت���ت �جل�س���م يوؤ�س���ر �إىل عدم وج���ود �جن���ذ�ب جن�سي عند �مل���ر�أة جتاه 

�ل�سخ�ض �لذي �أمامها.
وتاب���ع �ن �لرج���ال مل يظهرو� �أي �جن���ذ�ب جن�سي 

عرب حركة �لقدمن، و�إمنا من �ملالحظ �ن 
�لرجل يحرك �ساقيه �أكرث عندما 

يك���ون متوت���رً� يف ح���ن 
تبق���ي �مل���ر�أة �ساقيه���ا 

ثابت���ة يف مثل هذه 
�حلالة.

حركة القدم موؤ�شر على 
االجنذاب اجلن�شي

اإتباع حمية منخف�شة الربوتني 
تطيل العمر

يف وقت �سبق و�أن �أعرب فيه �لعلماء عن ده�ستهم من 
�أن �مر�أة "�لهوبيت" ذ�ت �جلمجمة �مل�سغرة و�لهيكل 
�لعظم���ي بال���غ �ل�سغ���ر �لت���ي مت �لك�سف عنه���ا للمرة 
�لأوىل ع���ام 2004 ويبلغ طولها 3 �أقد�م ودماغها يف 
حج���م ثمرة �لغريب فروت، )نحو ثلث متو�سط حجم 
دم���اغ �لإن�سان �حلديث(، كان���ت موجودة يف جزيرة 
فلوري����ض يف �ندوني�سي���ا. يبدو �أن �آخ���ر �لأنو�ع من 
هذ� �جلن�ض، وهو �إن�س���ان فلوري�ض، قد �نقر�ض بعد 
�أن عا����ض منذ ما يقرب م���ن 18 �ألف عام بفرتة لي�ست 

بطويلة.
لكن ويف غ�س���ون �أ�سابيع من �لإعالن ع���ن �كت�سافها 
على �سفحات جملة �لطبيعة، بد�أ ُيعرب علماء �آخرون 
ع���ن �سكوكه���م يف فر�سي���ات تتح���دث ع���ن �حتمالية 
�نتم���اء تلك �ملر�أة بالفعل �إىل �أح���د �لأنو�ع �جلديدة، 
حيث قال���و� �إن �ملر�أة "�لهوبيت" �لوحيدة كانت على 
�لأرجح �سيدة م�سابة باملر�ض �خللقي �ملوؤ�سف �لذي 
ُيع���رف ب�سمور �جلمجمة، �ل���ذي ل ينمو فيه �جل�سم 
و�لدماغ باحلجم �لكامل.وبعد �سنو�ت من �لدعاء�ت 

و�لدع���اء�ت �مل�س���ادة حول ه���ذ� �لإن�س���ان �ل�سغري، 
�ل���ذي ُعرثرِ على بقاياه مدفونة مب�سافات عميقة د�خل 
رو��سب كهف يف جزيرة فلوري�ض، بد�أ يجمع �لعلماء 
�لآن �أدلة �أخرى تثبت �أن تلك �ملر�أة تنتمي بالفعل �إىل 
ن���وع منف�سل من �لب�سر، خمتلف متاًم���ا عن �لإن�سان 
�لعاقل، �أو �أي �أع�ساء منقر�سة من �لأ�سرة �لب�سرية.

"�لندبندن���ت"  �سحيف���ة  تق���ول  �لإط���ار،  ه���ذ�  ويف 
ب���اب،  وكاري���ن  جونغ���رز  ولي���ام  �إن  �لربيطاني���ة 
�ملتخ�س�سن يف علم �لأنرثوبولوجيا باملركز �لطبي 
�لتابع جلامعة �ستوين بروك يف نيويورك، قد �أجريا 
حتليال ً �إح�سائًيا جلمجمة وعظام �مر�أة "�لهوبيت" 
وقارنوه���ا بغريه���ا م���ن �لأن���و�ع �لب�سري���ة وكذل���ك 
ا خارج نطاق  �لق���ردة، وق���د خل�سا �إىل �أنها تق���ع �أي�سً
�حلجم �لعادي لالإن�سان �ملعا�سر �أو �لإن�سان �مل�ساب 
ب�سغر يف حجم �لدم���اغ، �لأمر �لذي يرجح بقوة من 
فر�سية �نتماء "�لهوبيت" �إىل نوع جديد.من جهتها، 
تق���ول دكتورة ب���اب، �لتي ُن�س���رت در��ستها يف جملة 

�جلمعي���ة �لإح�سائية �مللكي���ة:" لقد باءت 

بالف�س���ل م���ر�رً� وتكر�ر� ً حماولت ع���زل "�لهوبيت" 
عل���ى �أنه���م مر�س���ى، لأن �لت�سخي�ض �لطب���ي لتقزمي 
�ملتالزم���ات و�سم���ور �جلمجم���ة ل يحم���ل �أي ت�سابه 

للت�سريح �لفريد من نوعه لإن�سان فلوري�ض".
وتلف���ت �ل�سحيفة هنا �إىل �أن هذ� �لإن�سان ذو �لدماغ 
�ل�سغ���ري غري طبيع���ي متاًما، وقد �تف���ق �لعلماء على 
�أم���ر و�حد هو �أنه ميكن فقط ��ستي�ساح حقيقة �مر�أة 
عانت  قد  كانت  �إن  �لو�قعية  �لناحية  "�لهوبيت" من 
بالفعل �إما من ت�سوه خلقي يف �لنمو �أو ثبت �نتمائها 
جلن����ض ب�سري خمتلف متاًما. لك���ن �لعلماء �نق�سمو� 
فيم���ا بينهم حول م���ا �إن كانت �م���ر�أة "�لهوبيت" هي 
ن���وع جديد حقًا من �لإن�سان �ل�سغري، �أو جمرد �مر�أة 
���دت ب�سمور غ���ري طبيعي يف �جلمجم���ة و�لدماغ  ُولرِ
ويتاب���ع جونغ���رز وب���اب حديثهما بالق���ول: "خل�ض 
�لبع����ض �إىل �أن �ل�سب���ب ور�ء من���و �لر�أ����ض ب�سورة 

�ساذة قد يكون �أحد �لأمر��ض �لباثولوجية.
وم���ع ه���ذ�، فاإنه وبالرغم م���ن �سغر حجمه���ا �ملطلق، 
يك�سف �لتحلي���ل �لإح�سائي �ملتن���وع عن عدم وجود 

�أي ت�ساب���ه عل���ى �لإط���الق م���ع �س���كل دم���اغ �لإن�سان 
�ملعا�سر �مل�ساب ب�سغر يف حجم �لدماغ.

ووجدت �لتحاليل �لإح�سائي���ة لأ�سكال �جلمجمة �أن 
�لإن�سان �ملعا�سر يقع باإحدى �ملجموعات، و�لإن�سان 
�مل�س���اب ب�سغ���ر يف حج���م �لدماغ مبجموع���ة �أخرى 
وكذل���ك �مر�أة "�لهوبيت"، جنًب���ا �إىل جنب مع �أنو�ع 
�لهومينن �لقدمي���ة، يف جمموعة ثالثة، هذ� وقد قام 
���ا بتحليل �أطر�ف �م���ر�أة "�لهوبيت"  �لباحث���ون �أي�سً
بالطريقة �لإح�سائية ذ�تها ووجدو� �أن هيئة ج�سمها 
و�أبع���اده تختل���ف متاًما ع���ن تلك �خلا�س���ة بالإن�سان 
�ملعا�س���ر. وبالرغ���م من �أن �ل�ساق���ن �أق�سر بكثري مع 
ما يتنا�سب مع �جل�س���م، تعترب �أذرع �لهوبيت طويلة 

ن�سبًيا.
وقد ر�أى �لربوف�س���ور جونغرز �أن �مر�أة "�لهوبيت" 
ه���ذه تطورت م���ن جن�ض ب�س���ري �سلفي �أك���رث بد�ئية 
يجمل نف�ض هيئة �جل�س���م، بدل ً من �لنتماء لف�سيلة 
تطورية من �لإن�سان �لعاقل �لذي �رتد �إىل هيئة �أكرث 

بد�ئية.

ويف �لوق���ت �ل���ذي ع���رث فيه عل���ى بقاي���ا "�لهوبيت" 
عام 2003 عل���ى يد طاقم من �لباحثن �لندوني�سين 
و�ل�سرت�لين كان يقوم باأعمال تنقيب يف كهف ليانغ 
ب���و� باندوني�سيا يف جزي���رة فلوري����ض، كانت هناك 
�أدو�ت حجرية متطورة ن�سبًيا، بد� �أنها م�سابهة لتلك 
�لت���ي عرث عليها باأماكن �أخرى يف مناطق خمتلفة من 
�لعامل بو�ساطة جن�ض ب�س���ري �أويل يعرف بالإن�سان 
�ملنت�سب. ومع ذل���ك، كان �لفارق �حلا�سم بن �أدو�ت 
�لإن�س���ان �ملنت�س���ب وتل���ك �لت���ي عرث عليه���ا يف كهف 
ليان���غ بو� هو �أن �لقطع �لأثرية �لتي مت �لعثور عليها 
يف كهف فلوري�ض كانت �أ�سغر بكثري، ما يوحى باأنها 

كانت ُت�سحذ بو��سطة �ليد �ل�سغرية للب�سر �ملُ�سغر.
وهن���ا، طرح���ت �ل�سحيفة ت�س���اوؤل ً مهم���ا ً قالت فيه: 
)كي���ف كان لأ�سخا�ض مبث���ل هذه �لأدمغ���ة �ل�سغرية 
ع���و� وي�ستخدم���و� �أدو�ت متط���ورة ن�سبي���ا ً  �أن ي�سنِّ
بو�ساط���ة رقائ���ق تقطيع من ن���و�ة �إح���دى �ل�سخور 

لت�سنيع حو�ف حادة؟(.
ويق���ول �لربوف�س���ور جونغ���رز يف �خلت���ام �إن حجم 

�لدم���اغ وح���ده ل ينبغ���ي �أن ي�ستخ���دم يف حتدي���د 
درج���ة �لذكاء �لتي كان���ت تتميز بها تل���ك �ملخلوقات. 
فالنطباع���ات �لت���ي مت �أخذه���ا م���ن و�سعي���ة �لدماغ 
�خلا�س���ة بام���ر�أة "�لهوبي���ت" تك�سف ع���ن �أنها كانت 
متتل���ك دماغًا يت���م تنظيمه ب�سكل خمتل���ف متاما ً عن 
�لأدمغ���ة �خلا�س���ة بالق���ردة، �لت���ي كان���ت يف نف����ض 

�حلجم تقريبا.
 وتاب���ع قائ���اًل : "هذ� يعن���ي �أن بنية �لدم���اغ وبع�ض 
�جلو�ن���ب �لوظيفية لي�س���ت مقيدة باإح���كام باحلجم 
�ملطلق؛ فاإذ� �رتكزنا على حجم �لدماغ مبفرده، فاإننا 
ق���د نقلل ب�سدة م���ن �لقدر�ت �ملعرفية لل���� "�لهوبيت"، 
حي���ث تظه���ر �لتقنية �لتي كان���و� يتبعونه���ا لت�سنيع 
ح���و�ف ح���ادة �أنه���م كان���و� �أبع���د م���ا يك���ون عن غري 
�لأذكياء. ومن �ملعروف �أن �لأدمغة عبارة عن �أع�ساء 
غالي���ة من حي���ث متطلب���ات �لطاقة، لذ� فم���ن �ملعقول 
ذ �لقيود �لبيئية �ملوجودة على جزيرة  بِّ �أي�س���ا ً �أن حُتَ
�سغ���رية مثل فلوري����ض تلك �لأدمغ���ة و�لأج�سام ذ�ت 

�لأحجام �ل�سغرية نوعا ً ما".

ـــان ـــش ـــ� ـــــدى االإن ـــور والــــتــــقــــزم ل ـــط ـــت ـــــول ال ـــــدل ح ج

كب���رية  در��س���ة  �ن  باحث���ون  �أعل���ن 
��ستم���رت 30 عام���ا �سمل���ت كل �س���كان 
�لدول �ل�سكندينافي���ة مل تظهر وجود 
�لهو�ت���ف  ��ستخ���د�م  ب���ن  �سل���ة  �ي 

�خللوية و�لإ�سابة باأور�م �ملخ.
وكت���ب �لباحث���ون يف "دوري���ة �ملعهد 
�لقوم���ي ل���الأور�م" قائل���ن �ن���ه حتى 
بالرغ���م م���ن �ن ��ستخ���د�م �لهو�ت���ف 
�خللوية �رتف���ع يف �لت�سعينات وما 
بعده���ا، مل ت�سب���ح �أور�م �ملخ �كرث 

�سيوعا خالل تلك �لفرتة.
وكان���ت بع�ض جماع���ات �لن�سطاء 
ق���د  �لباحث���ن  م���ن  قلي���ل  وع���دد 
�ثارو� خماوف م���ن وجود �سلة 

بن �لهو�تف �خللوي���ة و�أنو�ع عديدة 
م���ن �ل�سرطان وم���ن بينه���ا �أور�م �ملخ 
رغم �ن �سنو�ت م���ن �لبحث ف�سلت يف 

تاأكيد وجود �سلة.
وكتب���ت �يز�بي���ل ديلت���ور م���ن جمعية 
له���ا  وزم���الء  �لدمنركي���ة  �ل�سرط���ان 
قائل���ة "مل نر�سد �أي تغ���ري و��سح يف 
�لجتاه���ات عل���ى �مل���دى �لطوي���ل يف 
�لإ�ساب���ة ب���اأور�م �مل���خ يف �لفرتة من 
جمموع���ة  �أي  يف   2003 �ىل   1998

فرعية".
وحلل فري���ق ديلت���ور مع���دل �لإ�سابة 
�ل�سنوي بنوع���ن من �أور�م �ملخ وهي 
�جلليوم���ا وميننجيوما ب���ن �لبالغن 

�لذين ترت�وح �عمارهم من 20 �ىل 79 
عاما م���ن �لدمنرك وفنلن���د� و�لرنويج 
 .2003 �ىل   1974 م���ن  و�ل�سوي���د 
ولدى ه���ذه �لدول �سج���الت جيدة عن 
�ل�سرط���ان و�لت���ي حتتف���ظ مبح�سل���ة 

حالت �لإ�سابة �ملعروفة بالأور�م.
وقال���و�: �ن هذ� ميث���ل يف و�قع �لأمر 
كل �ل�س���كان �لبالغ���ن �لبال���غ عدده���م 
16 مليونا. وعلى م���د�ر �لثالثن عاما 
مري����ض  �ل���ف   60 �إ�ساب���ة  �سخ�س���ت 

ب�سرطان �ملخ.
و�أ�ساف �لباحثون �ن �لنتائج ل ت�سري 
�لهو�ت���ف  ب���ن  �أي �سل���ة  �ىل وج���ود 
�خللوي���ة و�لإ�ساب���ة باأور�م.ومعظ���م 

�لدر��سات �لعلمية مل تو�سح �سلة بن 
��ستخ���د�م �لهو�تف �خللوي���ة و�أور�م 
�ملخ و�خفق �لباحث���ون �لذين حاولو� 
�إيج���اد �أي تف�سري بيولوج���ي للطريقة 
�لتي رمبا يت�سبب بها هاتف خلوي يف 
�لإ�ساب���ة ب�سرط���ان باملخ.وق���ال فريق 
ديلت���ور "نظ���ر� لالنت�س���ار �لكب���ري يف 
��ستخد�م �لهو�تف �خللوية بن هوؤلء 
�ل�سكان ويف �لع���امل، فهناك حاجة �ىل 
متابع���ة على م���دى �أط���ول لالجتاهات 
�لزمنية يف معدلت �لإ�سابة ب�سرطان 

�ملخ."

الهواتف اخللوية.. بريئة من �شرطان املخ

باحث���ون  ق���ال 
خماط���ر  �ن  �سويدي���ون 
ل���دى  تت�ساع���ف  قلبي���ة  باأزم���ات  �لإ�ساب���ة 
�لأ�سخا�ض �لذي يكتمون غ�سبهم وي�سكتون 

على �لظلم �لذي يلحق بهم يف �لعمل.
وتو�س���ل �لباحث���ون �ىل ه���ذه �لنتائ���ج بعد 
در��س���ة �أكرث م���ن 2755 عام���ال يف �لعا�سمة 
�ستوكه���ومل مم���ن مل يكون���و� يعان���ون م���ن 
بالدر��س���ة،  �ملبا�س���رة  عن���د  قلبي���ة  م�س���اكل 
وق���د ط���رح عل���ى �لأ�سخا�ض �لذي���ن خ�سعو� 
للدر��س���ة �أ�سئل���ة ح���ول كيفي���ة تعامله���م م���ع 
وروؤ�سائه���م وزمالئه���م يف �لعم���ل عند بروز 

خالف���ات بينهم.تناول���ت �لدر��س���ة �لتي متت 
و1995   1992 عام���ي  ب���ن  به���ا  �ملبا�س���رة 
�لو�س���اع �ل�سحية للم�سارك���ن �لذين كانو� 
يف �حلادي���ة و�لأربع���ن من �لعم���ر من حيث 
�لكحولي���ة  �مل�سروب���ات  وتن���اول  �لتدخ���ن 
و�لن�س���اط �جل�س���دي و�لتعلي���م و�سغوطات 
�لعم���ل وحري���ة �تخ���اذ �لق���ر�ر�ت يف �لعم���ل 

و�سغط �لدم و�لكول�سرتول و�لوزن.
ويف ع���ام 2003 جرت در��سة �أو�ساع هوؤلء 
�لأ�سخا����ض، وتنب���ن �ن 47 منه���م �أ�سيب���و� 
باأزم���ات قلبي���ة �و توف���و� ب�سب���ب �أمر�����ض 

قلبية.

وتبن �ن �حتمالت �إ�سابة �لأ�سخا�ض �لذين 
يتف���ادون �ملو�جه���ة ويتكيف���ون م���ع �مل�ساكل 
باأمر��ض قلبية �و �لوفاة ب�سبب �أزمات قلبية 
هي �سع���ف �لن�سب���ة ل���دى �لأ�سخا����ض �لذي 
يو�جهون �مل�ساكل يف �لعمل ويت�سدون لها.
لك���ن هذ� �لحتمال ل يزيد �ذ� عانى �ل�سخ�ض 
من �ل�سد�ع �و �لم معوية �و مز�ج �سيء يف 

�لبيت.
ويرى �لباحثون �ن �لغ�سب يوؤدي �ىل توتر 
في�سيولوج���ي �ذ� مل يت���م تنفي�س���ه و ي���وؤدي 
�ىل �رتف���اع �سغ���ط �ل���دم ويف �لنهاية �إحلاق 

�ل�سرر بالأوعية �لقلبية.

وقال���ت �لدكت���ورة كون�ستان���ز لينفيرب �لتي 
�لنف�س���ي  �لتوت���ر  �بح���اث  مرك���ز  يف  تعم���ل 
يف �لعا�سم���ة �ل�سويدي���ة �ستوكه���ومل و�لتي 

�أ�سرفت على �لدر��سة �ن در��سات �سابقة.
�أ�س���ارت �ىل مث���ل ه���ذه �لنتائ���ج لك���ن �لم���ر 
�ملفاج���ئ كان �ل�سل���ة �لقوي���ة ج���د� ب���ن كتم 

�لغ�سب و�أمر��ض �لقلب.
لك���ن كب���رية �ملمر�س���ات يف مرك���ز �أمر�����ض 
�لقلب يف بريطانيا ج���ودي �و�سيليفان قالت 
�ن �لتوت���ر بح���د ذ�ت���ه ل ميثل م�س���در خطر 
عل���ى �لقل���ب �و �ل���دورة �لدموية لك���ن بع�ض 
�لإف���ر�ط يف  �و  �لتدخ���ن  يلج���اأون  �لنا����ض 

�لأكل عن���د �سعوره���م بالتوتر وه���و ما يزيد 
م���ن ه���ذه �ملخاط���ر عل���ى �لقلب.وقال���ت " �ن 
�جلميع يعاين من �لتوتر لهذ� �ل�سبب �و ذ�ك 

و�أعر��ض �لتوتر تختلف من �سخ�ض �ىل 
�آخ���ر لكن م���ن �ل�س���روري �ن نتعامل 

معه بطريق���ة �يجابية �سو�ء كان 
يف �لعمل �م يف �ملنزل".

كتم الغ�شب يزيد من خماطر االأزمات القلبية

حذرت جمموعة �ملعلوماتية مايكرو�سوفت من ت�ساعف 
�أجهزة  �م��ن  ي��ه��دد  مم��ا  �سنتن  خ��الل  �لقر�سنة  ح���الت 
على  حت��ت��وي  �مل����زورة  �ل��رب�م��ج  معظم  لن  �لكمبيوتر 
يف  �لقر�سنة  مكافحة  ع��ن  �مل�����س��وؤول  وق��ال  ف��ريو���س��ات. 
�ملوقع  على  ن�سرت  مقابلة  يف  فن  ديفيد  مايكرو�سوفت 
�للكرتوين للمجموعة �ن "�لقر��سنة غالبا ما يتالعبون 

برموز معلوماتية حقيقية".
و�أ����س���اف: م��ا �ل���ذي مي��ن��ع منظمة 

مقر�سنة  بر�مج  ت�سنع  �إجر�مية 
مرمزة  م��ع��ل��وم��ات  �إ���س��اف��ة  م���ن 

م�������س���رة مم����ا ي���ع���ر����ض �أج���ه���زة 
يتيح  ح��ت��ى  �و  للخطر  �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر 

ل���ه���ا ����س��ت��خ��د�م 
�ل�سخ�سية؟  و�أ�����س����ار بياناتكم 

من  ك����ب����ري�  ع�������دد�  �ن  �ىل  ف����ن 
بتقليد  ي��ن��ج��ح��ون  �ل��ق��ر����س��ن��ة 
يجعل  مم��ا  مايكرو�سوفت  غ��الف 
�لأ�سلي  �ملنتج  �لتمييز بن  عملية 
معظم  ع��ل��ى  ���س��ع��ب��ة  �مل���زي���ف  �و 

�مل�ستهلكن.
�لقر�سنة  م�ساألة  تعد  "مل  وتابع: 
تنزيل  ��سطو�نة  بن�سخ  مرتبطة 
عملية  �ل��رب�م��ج  قر�سنة  باتت  بل 
و�لقر��سنة  وم��ت��ط��ورة  م��ع��ق��دة 

باتو� جمرمن حقيقين".

مايكرو�شوفت حتذر من ت�شاعف القر�شنة

متك���ن باحث���ون م���ن �بت���كار رقاق���ة ملعاجلة 
�آلم �لظه���ر ت���زود بالطاقة بو��سط���ة �لهاتف 

�جلو�ل.
و�أ�س���ارت لن �سي و�ن �خت�سا�سية �لهند�سة 
�لطبية �حليوية يف جامعة تايو�ن �لوطنية، 
�إىل �أن ه���ذه �لرقاق���ة ت���زرع يف ظهر �ملري�ض 
هاتف���ه  م���ن  �لكهرب���اء  وت�ستم���د  مبا�س���رة 

�جلو�ل.
و��ستوحي���ت هذه �لفك���رة من جه���از م�سمم 
�سابق���ًا يتاألف من حمف���ز�ت للنخاع �ل�سوكي 
ي�ستم���د �لطاقة من بطاري���ات تزرع يف ج�سم 
�ملري����ض، �إل �أن ه���ذه �لتقني���ة مزعج���ة جدً� 

بالن�سبة للمري�ض بح�سب �لباحثن.
و�أو�سح���ت ل���ن �أن ه���ذه �لرقاق���ة ل يتعدى 

حجمه���ا �لقطع���ة �لنقدي���ة وه���ي نتيجة �ست 
�سن���و�ت م���ن �لأبح���اث، وق���د زودت �لرقاقة 

لنق���ل بقطب���ن  كهربائي���ن 
ت  ج���ا ملو �

�لأمل. لت�سك���ن  �لكهرومغناطي�سي���ة 
يذك���ر �أن �آلم �أ�سف���ل �لظه���ر ه���ي ر�بع 
�أكرب م�س���در لإنف���اق �س���ركات �لتاأمن 

�لتايو�نية، ح�سبما �أعلنت وكالة �لأنباء 
�ملركزية على موقعها �لإلكرتوين.

رقاقة لعالج الظهر ت�شتمد الطاقة من املحمول


