
امل�شت�شفى 
مـكـان للعـالج 

وال�شجيج!
غالبًا ما يتذمر املر�ضى من ان 

ال�ضجيج يف امل�ضت�ضفى مينعهم 
من النوم لكن عددًا من الباحثني 

الربيطانيني قالوا ان اأمورًا 
ب�ضيطة قادرة على تخفيف هذا 

ال�ضجيج بن�ضبة 20%.وقال 
الباحثون من نيوكا�ضل ان 46 

موظفًا من 3 اأجنحة يف اأحد 
م�ضت�ضفيات تاين يبلغ عدد الأ�ضرة 

فيها92 �ضريرًا �ضاركوا يف 
الدرا�ضة التي اأعدوها، واأخ�ضعوا 

لتدريب على م�ضتوى فردي من 
املمر�ضة نف�ضها للتاأكد من دقة 

الإجراءات.
وقالت املعدة الرئي�ضية 

للتقرير اأنيت ريت�ضارد�ضون ان 
تكون  اأن  ميكن  "امل�ضت�ضفيات 
مكانًا مليئًا بال�ضجيج، فرمي 
وعاء من الفولذ اأر�ضًا يخلق 

�ضوتًا قوته 108 دي�ضيبل، وهو 
�ضوت اأعلى من �ضوت بوق 

�ضيارة اأو من�ضار خ�ضب الذي يقدر 
بـ100 دي�ضيبل".

واأ�ضافت ان "فتح علبة قفازات 
ي�ضدر �ضوتًا بقوة 86 دي�ضيباًل 

وهو اأعلى من �ضوت حركة املرور 
الكثيفة التي ت�ضدر �ضوتًا يقدر 

بـ80 دي�ضيبل".
واأ�ضارت اإىل ان جمموعة من 
الإجراءات الب�ضيطة اتخذت 

لتخفي�ض ال�ضجيج ومن بينها 
نظام باب الدخول ومكان وارتفاع 

رنني الهواتف، ونظام ا�ضتدعاء 
املمر�ضات وجتهيزات الغرف 

مثل الأبواب واجلوارير و�ضالت 
املهمالت وغريها.

وتبني ان قوة ال�ضجيج يف 
اأوجها عند بداية الدرا�ضة بلغت 

96.48 دي�ضيباًل خالل 24 �ضاعة 
وانخف�ضت اإىل 77.52 دي�ضيباًل 

عند انتهائها.
ي�ضار اإىل ان نتائج الدرا�ضة 
ن�ضرت يف جملة "التمري�ض 

ال�ضريري".

تدخني 
نرجيلة يزيد

بـ 48 �شعفًا عن 
تدخني �شيجارة
اأظهرت درا�ضة اأمريكية جديدة اأن 
كمية الدخان التي يتم ا�ضتن�ضاقها 
عرب تدخني الرنجيلة ي�ضاوي 48 

�ضعفًا عما يتم ا�ضتن�ضاقه من خالل 
تدخني �ضيجارة واحدة. وذكر 

موقع "هيلث داي نيوز" اأن درا�ضة 
جديدة ن�ضرت يف عدد كانون الأول 

من املجلة الأمريكية للطب الوقائي، 
�ضملت 31 متوطعًا ترتاوح اأعمارهم 

بني 18 و50 عامًا يدخنون التبغ 
بالرنجيلة اأو عرب �ضيجارة واحدة، 

وقا�ض الباحثون معدل النيكوتني 
ومونوك�ضيد الكربون يف دم 

امل�ضاركني ومعدل دقات القلب وعدد 
وحجم اللهاث بعد كل جل�ضة تدخني. 

واأظهرت الدرا�ضة اأن كمية الدخان 
امل�ضتن�ضق نتيجة ا�ضتخدام الرنجيلة 

يبلغ 48 مرة اأكرث من الدخان الذي 
يتم ا�ضتن�ضاقه يف �ضيجارة واحدة. 

وقال املعد الرئي�ضي للدرا�ضة توما�ض 
اإيزنربغ من جامعة فريجينيا 

كومنويلث اإن نتائج الدرا�ضة مهمة 
لن النا�ض غالبًا ما يعتقدون اأن 

تدخني التبغ عرب "اأنابيب املياه" اأي 
الرنجيلة ل يدخل اإىل ج�ضمهم املواد 
الكيميائية امل�ضرة، غري اأن هذا الأمر 

غري �ضحيح.

غوغل" يطلق 
قامو�شا ومرتجما 

على �شبكة 
الأنرتنت

اأطلق عمالق النرتنت "غوغل" ومن 
دون �ضو�ضاء قامو�ضا الكرتونيا 

يقرتح تعريفات وترجمات يف اكرث 
من ثالثني لغة.و�ضمح بلوغ موقع 
كوم/ديك�ضينوري"  دوت  "غوغل 

اجلمعة بالطالع على �ضفحة 
الكرتونية متق�ضفة ووا�ضحة، تقدم 
من جهة لئحة متدرجة للغات عدة 

مقرتحة، ومن جهة ثانية ميكن 
للم�ضتخدم طباعة الكلمات التي يرغب 

يف احل�ضول على ترجمتها.
ويقدم قامو�ض "غوغل" تعريفات يف 
اكرث من ثمان وع�ضرين لغة ف�ضال عن 
ترجمات لكلمات من واىل النكليزية، 

ميكن امل�ضتخدم البحث عنها.
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يتناف�ــــض ال�ضــــناعيون يف اليابــــان على ت�ضــــنيع 
اأجهزة اقل ا�ضــــتهالكا للطاقة انطالقا من قناعتهم 
بــــان التكنولوجيــــا التــــي قدمــــت لهــــم الكثري يف 
مل�ضــــاكل  احلــــل  �ضــــك  دون  مــــن  متلــــك  اعمالهــــم 
جمتمعاتنا اليوم.يقول فوميو اوت�ضــــوبو املدير 
العام ل�ضــــركة بانا�ضــــونيك "يف هــــذا املنزل، حني 
يجل�ض احدهم على الأريكة ي�ضتغل مكيف الهواء 
من تلقاء نف�ضه ويوجه الهواء باجتاهه وبالكمية 
واحلرارة املنا�ضــــبتني. كمــــا ان درجة الإنارة يف 
التلفــــاز تتغــــري بتغــــري النــــور يف الغرفــــة، وذلك 
من اجــــل املحافظة على اجلــــودة العالية وادخار 
الكهربــــاء يف اآن".يف الواقــــع ل ميل اوت�ضــــوبو 
مــــن تكرار انــــه يريــــد ان يجعل من �ضــــركته التي 
تبني "بيت امل�ضتقبل القريب" يف خليج طوكيو، 
الأوىل على �ضــــعيد البتكار الع�ضــــري وو�ضائل 
الراحة العالية التقنية التي تقت�ضــــد يف ا�ضتهالك 

الطاقة او "�ضو-ايني تيتان�ضو" باليابانية.
وتابــــع ات�ضــــوبو: "عنــــد اخلــــروج مــــن اي غرفة 

ينطفــــئ النــــور والتلفــــاز واملكيــــف فيهــــا بينمــــا 
ت�ضــــتغل كلها يف املــــكان الذي تتوجــــه اليه، وكل 
ذلك يتم بف�ضــــل لواقط تديرها �ضــــرائح ت�ضت�ضعر 

احل�ضور واحلرارة وال�ضوء".
ويحــــد توليــــد الكهربــــاء يف املنــــزل مــــن خــــالل 
ال�ضــــفائح ال�ضــــوئية الفولطيــــة والبطاريات مع 
التخزين يف بطاريات من الليثيوم من ا�ضــــتهالك 
الطاقــــة، كما ي�ضــــمح بتدفئة اأر�ضــــية املنزل بفعل 
املياه ال�ضــــاخنة التي ينتجها هــــذا النظام.ولدى 
"نيكاي"  "بانا�ضــــونيك" التي �ضنفتها جمموعة 
الأجهــــزة  ت�ضــــنيع  يف  الأوىل  القت�ضــــادية 
البتــــكارات  مــــن  جمموعــــة  للبيئــــة،  ال�ضــــديقة 
القت�ضــــادية الذكية للحد من ا�ضتهالك املوارد يف 
املنازل.وتو�ضــــح امل�ضيفة يف منزل امل�ضتقبل انه 
"باحناء جرن الغ�ضالة قليال ميكن احلد من كمية 
املياه امل�ضــــتهلكة حتى الن�ضــــف لن املياه ت�ضبح 

موزعة بت�ضاو".
اما الثالجة فم�ضنوعة من مواد عازلة جديدة يف 

غايــــة الرقة ذات اأداء عــــال ول تتطلب مواد اأولية 
كثــــرية، وباإمــــكان هــــذه الثالجة تقديــــر الأوقات 
التي يفتح او يغلق بف�ضل لواقط و�ضريحة "فهو 
ينتقل اىل نظام ال�ضــــبات حني يعرف انه لن يفتح 

مدة طويلة لنه يحفظ عادات �ضكان املنزل".
وبالطبع لي�ضــــت �ضركة "بانا�ضونيك" وحدها يف 
هذا ال�ضــــباق ل�ضــــيما مع ارتفاع الطلب على هذه 
الأجهزة فبح�ضــــب ت�ضــــنيف "نيكاي" "�ضــــارب" 
حتل ثانية ثم "ميت�ضوبي�ضــــي الكرتيك" و"ان اي 
�ضــــي" متقدمة على "تويوتا" الرائدة يف �ضناعة 

ال�ضيارات الهجينة.
من جهتها، اأعلنت متحدثة با�ضــــم �ضركة "�ضارب" 
تدعى ميوكي ناكاياما ان "انارة خلفية �ضا�ضــــات 
امل�ضــــع  الديــــود  بوا�ضــــطة  ال�ضــــائل  الكري�ضــــتال 
عو�ضــــا عــــن الأنابيب املنــــرية تتطلــــب ثلث كمية 
الكهرباء من اجل حتقيق النتيجة نف�ضــــها"، فيما 
يقــــول رئي�ض ال�ضــــركة الفرعيــــة لالإنــــارة التابعة 
ل"�ضــــارب" �ضيني�ضــــي ت�ضــــونيكاوا ان م�ضابيح 

التوهــــج التقليدية تهدر 95% مــــن الكهرباء التي 
ت�ضتهلكها على �ضكل حرارة.

امــــا ا�ضــــتخدام الديود امل�ضــــيء "فيعطــــي كمية 
النــــور نف�ضــــها لكــــن بكميــــة كهرباء اقل ب�ضــــبع 
يف  اللكرتونيــــات  عمالقــــة  مرات".ويعتــــرب 
اليابــــان انــــه يجــــب ال ن�ضــــطر اىل الختيــــار 
بــــني م�ضــــتوى العي�ــــض املرفه واحلفــــاظ على 
الأر�ــــض، بــــل علينــــا ان نكــــون مبدعني حتى 
ل يكــــون احدهمــــا على ح�ضــــاب الآخر ولكي 
يتمكن املرء من العي�ض برفاهية على الرغم 
مــــن احلــــدود التي تفر�ضــــها عليــــه الأر�ض 
والحــــرتام الواجب علينا جتاهها.ويذكر 
املــــوارد  علــــى  الطلــــب  ب"ان  اوت�ضــــوبو 
الطبيعية ي�ضهد منوا هائال. ان ا�ضتمرينا 
با�ضــــتهالك النفط بهذا النمط فلن ي�ضمد 
اكــــرث مــــن اأربعني عامــــًا، امــــا الإنديوم 
امل�ضــــتخدم من اجل ال�ضا�ضات امل�ضطحة 

فلن يعود متوفرا بعد �ضت �ضنوات".

بـيـت "الـمـ�شتقبــل" �شديـق للبيئـة

يف حماولـــة حتمـــل بـــني طياتهـــا قدًرا 
خمتلـــف  علـــى  الأهميـــة  مـــن  كبـــرًيا 
الأ�ضعدة العلمية، يجري الآن باحثون 
دمـــاغ  علـــى  دقيقـــة  ت�ضـــريح  عمليـــة 
�ضـــخ�ض �ضـــبق لـــه اأن فقد القـــدرة على 
تكوين ذكريـــات جديدة اإثر خ�ضـــوعه 
جلراحـــة يف الدمـــاغ عـــام 1953، اإىل 
اأن اأ�ضبح هذا ال�ضخ�ض ويدعى هرني 
مولي�ضـــون، على مدار اأكرث من ن�ضـــف 
قرن املري�ض الأكرث خ�ضوًعا لدرا�ضات 

علوم الدماغ.
تاميـــز  النيويـــورك  �ضـــحيفة  وتلفـــت 
اأن  اإىل  الإطـــار  هـــذا  يف  الأمريكيـــة 
الباحثـــني اأقدمـــوا علـــى تلـــك اخلطوة 
يف م�ضـــعى مـــن جانبهم لإماطـــة اللثام 
عـــن الغمو�ض الـــذي يكتنـــف الطريقة 
واملـــكان الذي تتكـــون فيـــه الذكريات، 

وكذلك طريقة ا�ضتعادتها.
بدايـــة، ت�ضـــري ال�ضـــحيفة اإىل اأن ذلـــك 
املري�ـــض الـــذي ُعـــِرف طيلـــة حياتـــه بـ 

قد  " حلماية خ�ضو�ضيته،  اإم   . "اإت�ض 
وافق قبـــل �ضـــنوات عدة علـــى التربع 
بدماغـــه خلدمة الأبحاث. ويف �ضـــباط 
دكتـــور  ح�ضـــل  املا�ضـــي،  /فربايـــر 
جاكوبو اأني�ضـــيه، الأ�ضتاذ امل�ضاعد يف 
الطب الإ�ضـــعاعي بجامعـــة كاليفورنيا 
يف �ضـــان دييغـــو، علـــى ذلـــك الدمـــاغ. 
لوفـــاة  الأوىل  الذكـــرى  مـــع  وتزامًنـــا 
مولي�ضـــون الذي فارق احلياة عن عمر 
اأول  بـــداأ  الثانيـــة والثمانـــني،  يناهـــز 
اأم�ض د/ اأني�ضـــيه برفقـــة جمموعة من 
زمالئه املتخ�ض�ضني يف علم الأع�ضاب 

جتربتهم اخلا�ضة بت�ضريح الدماغ.
و�ضت�ضـــفر تلك العملية عـــن اإنتاج 

2500 عينة من الأن�ضـــجة �ضيتم 
ال�ضـــحيفة  وت�ضـــري  حتليلهـــا. 
اإىل اأن الكمبيوتـــر الذي �ضـــيقوم 

بت�ضجيل كل عينة �ضينتج خريطة 
للدماغ ميكن ال�ضتعانة بها يف اأعمال 

البحـــث علـــى غـــرار خرائـــط برنامـــج 

غوغـــل اإيـــرث، وهـــي اخلريطـــة التـــي 
يعـــول عليها الباحثون كثري من الآمال 
يف �ضـــبيل حتقيـــق غايتهم املن�ضـــودة، 
عمليـــة  اأني�ضـــيه  دكتـــور  راقـــب  وقـــد 
ك�ضـــط موجهـــة بو�ضـــاطة الكمبيوتـــر 
لإحدى املواد الرمادية اللون من دماغ 
مولي�ضون املجمد، اإىل اأن قام بو�ضعها 

يف �ضائل كي يتمكن من حفظها.
مـــن جهته، يقـــول دكتـــور �ضو�ضـــومو 

تونيغـــاوا، اأ�ضـــتاذ علم الأع�ضـــاب يف 
معهد بيكـــوار للتعلـــم والذاكرة مبعهد 
ما�ضات�ضو�ضـــت�ض للتكنولوجيـــا: "اإنـــه 
لأمـــر مده�ض اأن ي�ضـــهم هذا املري�ض – 
ذلك ال�ضـــخ�ض مبفرده – ب�ضـــكل كبري 
مـــن الناحيـــة التاريخية يف الدرا�ضـــة 
دماغـــه  و�ضـــيكون  للذاكـــرة.  الأوليـــة 
ـــا لكـــي يخ�ضـــع لالأبحاث  متاًحـــا اأي�ضً

والدرا�ضات امل�ضتقبلية".
ال�ضـــحية  احلالـــة  طبيعـــة  وعـــن 
قبـــل  مولي�ضـــون"  "هـــرني  لــــ 
وفاتـــه، تنقـــل ال�ضـــحيفة عـــن 
دكتـــورة �ضـــوزان كوركـــني، 
الأع�ضـــاب  علـــم  طبيبـــة 
ما�ضات�ضو�ضـــت�ض  مبعهـــد 
للتكنولوجيـــا والتي قامت 
حالـــة  ومتابعـــة  بدرا�ضـــة 
مولي�ضـــون يف اآخـــر خم�ضـــة 
عقـــود من حياتـــه، قولها: "كان 
ُيِحب اأن يدخل يف حمادثات، فعلى 

�ضـــبيل املثال، لكن ويف غ�ضون خم�ض 
ع�ضـــرة دقيقـــة، جتـــده يخربك الق�ضـــة 
نف�ضها ثالث مرات، م�ضتخدًما الكلمات 
ذاتهـــا واأ�ضـــلوب ال�ضـــرد، مـــن دون اأن 

يتذكر اأنه قد انتهى لتوه من ق�ضها.
ويف كل مـــرة كان يتعـــرف فيهـــا علـــى 
�ضـــخ�ض جديـــد، اأو يـــزور فيهـــا اأحـــد 
املتاجـــر، اأو كان يقوم بال�ضـــري متمهال 
كان  فاإنـــه  ال�ضـــكنية،  البنايـــة  حـــول   ً
يت�ضـــرف وكاأنه يخو�ض تلك التجربة 

للمرة الأوىل".
اأن  اإىل  لت�ضـــري  ال�ضـــحيفة  ومت�ضـــي 
العلماء كانوا يعتقـــدون قبل التجارب 
التـــي اأجروهـــا علـــى دماغ مولي�ضـــون 
اأن الذاكـــرة تتـــوزع على نطاق وا�ضـــع 
يف جميـــع اأنحـــاء الدمـــاغ، ول ترتكز 
علـــى اأي منطقـــة واحـــدة. لكـــن وبعـــد 
اأن قامـــوا باختبـــار دماغ مولي�ضـــون، 
�ضرعان ما اأثبت باحثون يف مونرتيال 
وهارتفورد اأن املناطق التي اأزيلت من 

ف�ض املخ امل�ضـــوؤول عن الذاكرة املرئية 
 medial Temporal( املوقتـــة 
واحـــدة  بو�ضـــة  عمـــق  علـــى   )lobe
تـــوؤدي دوًرا  نف�ضـــه،  الأذن  مب�ضـــتوى 
حيوًيـــا يف تكوين الذكريات اجلديدة، 
وقـــد ات�ضـــح اأن هناك منطقـــة ُتعرف بـ 
بـــدور  تقـــوم   )hippocampus(
كبري على وجه اخل�ضو�ض يف ت�ضكيل 
الذاكرة، وتخ�ضـــع الآن لدرا�ضة مكثفة 
مـــن جانـــب العلمـــاء يف هـــذا ال�ضـــاأن.
ويف الوقـــت الذي �ضـــبق واأن غريرّ فيه 
مولي�ضون عرب �ضل�ضـــلة من الدرا�ضات 
فهـــم التعلم باإثبات اأن جزًءا من ذاكرته 
كان �ضليًما متاًما، و�ضيتمكن الباحثون 
الدمـــاغ  خرائـــط  ر�ضـــم  م�ضـــروع  يف 
اجلديـــد، مـــن درا�ضـــة مناطـــق بدمـــاغ 
مولي�ضـــون مب�ضـــتوى معني مـــن الدقة 
والتف�ضـــيل مل تك�ضـــفه �ضـــور الأ�ضعة، 
وذلـــك مـــن اأجـــل حـــل الألغـــاز العالقة 

ب�ضاأن الرجل وكذلك الدماغ.

اأثـــار  اأن  ملولي�ضـــون  �ضـــبق  وبينمـــا 
اندها�ـــض العلماء مرات عـــدة باإظهاره 
القدرة على الت�ضـــبث ببع�ض الذكريات 
اجلديدة، رجحـــت تلك الأمور وغريها 
من املفاجاآت اأن دماغ الرجل، املحروم 
كان  املركـــزي،  ذاكرتـــه  حمـــور  مـــن 
يقـــوم بت�ضـــغيل باقي املناطـــق القريبة 
يف حماولـــة لتعوي�ـــض ذلـــك، بح�ضـــب 

العلماء.
وبو�ضاطة التجربة اجلديدة، �ضيتمكن 
الباحثون الآن من البدء يف درا�ضة تلك 
املناطـــق غـــري املفهومة ب�ضـــكل وثيق.

وي�ضـــري الباحثون اإىل وجـــود منطقة 
 parahippocampal( بـ  تعرف 
بدعـــم  تقـــوم  اأنهـــا  يبـــدو   )cortex
ذاكـــرة  عليهـــا  يطلـــق  التـــي  الذاكـــرة 
"املعرفـــة"، التي ن�ضـــعر فيها واأننا قد 
�ضـــمعنا اأو راأينا �ضيًئا ما من قبل، على 
الرغـــم مـــن عـــدم قدرتنـــا علـــى حتديد 

مو�ضعه.

وهنـــا، تنقـــل ال�ضـــحيفة عـــن دكتورة 
ليـــال دافات�ضـــي، طبيبة علم الأع�ضـــاب 
بجامعة نيويورك، قولها: "لقد تعلمنا 
الكثري عن الذاكرة، و�ضـــوف ي�ضاعدنا 
يف واقع الأمر دماغ هرني مولي�ضـــون 
يف تو�ضيح تق�ضيم العمل بتلك املنطقة 

لإن�ضاء الذكريات".
اإن  اخلتـــام  يف  ال�ضـــحيفة  وتقـــول 
عمليـــة الت�ضـــريح اجلديـــدة هـــذه هـــي 
تقنيـــة م�ضـــتحدثة جتـــرى علـــى املـــخ 
باأكمله، وهي جزء من م�ضـــروع ُيعرف 
بـ "مر�ضـــد الدمـــاغ"، كما اأنهـــا تتويج 
املحمـــوم.  التح�ضـــري  مـــن  ل�ضـــنوات 
ويختـــم دكتور اأني�ضـــيه بقوله: "بينما 
يتطور هذا امل�ضروع، ناأمل يف اأن يقوم 
بتحفيز �ضـــبل التعاون عرب العديد من 
ا�ضـــطرابات  لدرا�ضـــة  التخ�ض�ضـــات، 
والهـــزات،  الذاكـــرة،  فقـــدان  منهـــا 
واخلـــرف، لكننا اأردنـــا اأن نبداأ ذلك مع 

الدماغ الأ�ضهر يف هذا ال�ضاأن".

ـــــــــرار الـــــــذاكـــــــرة رحــــــلــــــة الـــــبـــــحـــــث عـــــــن اأ�ـــــــــش

التخزين  مــنــ�ــضــاأة  عــن  بريطانية  مكتبة  ك�ضفت 
اأ�ض�ضتها قرب مدينة  التي  الأوتوماتيكية اجلديدة 
مليون  اأكرث من 43  الربيطانية وكلفتها  ويذرباي 
من  الأكــرب  بالق�ضم  روبــوتــات  تقوم  حيث  دولر، 

املهام.
وذكرت هيئة الإذاعة الربيطانية "بي بي �ضي" ان 
الروبوتات تهتم بت�ضنيف ورفع املواد يف من�ضاأة 

ي�ضبا". "بو�ضطن 
 7 نحو  تدريجيًا  �ضت�ضم  املن�ضاأة  ان  اإىل  واأ�ضارت 

الربيطانية  الوطنية  املجموعة  من  كتاب  ماليني 
تخزن يف اأكرث من 140 األف حاوية مرمزة.ولفتت 
اإىل ان الروبوتات ت�ضحب احلاويات وتاأخذها اإىل 
املطلوبة،  الوثائق  املوظفون  منها  ياأخذ  منطقة 
واأو�ضحت ان حمتويات املن�ضاأة �ضتتاألف من كتب 

و�ضحف.
وقالت وزيرة يورك�ضاير وهمرب، روزي زينرتتون 
مذهل  تطور  "هذا  املبنى  ر�ضميًا  افتتحت  التي 
املكان  هــذا  لأن  �ضعيدة  ــا  واأن الربيطانية  للمكتبة 

مهمة  من�ضاأة  لبناء  اختري 
وطنيًا كهذه".

" اأرحب  واأ�ــضــافــت: 
املكتبة  ــــتــــزام  بــــال
املوقع  هذا  بتطوير 
الطويل  املــدى  على 
املجموعة  حلــمــايــة 

ـــــــة يف  ـــــــي ـــــــوطـــــــن ال
امل�ضتقبل".

الـــــــروبـــــــوت يــــخــــدمــــك فـــــــــي املــكــتــبــة

اأعلــــن علمــــاء ايطاليــــون اأنهــــم قــــد 
يتمكنــــون خــــالل �ضــــنتني اأو ثــــالث 
مــــن �ضــــنع "يــــد الكرتونيــــة ذكية" 
خفيفــــة يتــــم التحكــــم بها بوا�ضــــطة 
النب�ضــــات الع�ضــــبية يف املخ.وقال 
عــــامل التقنيــــات احلديثــــة الإيطايل 
عر�ــــض  الــــذي  داريــــو،  باولــــو 
اأمنوذجًا عــــن "اليــــد الذكية" خالل 
احتفــــال يف رومــــا لوكالــــة الأنبــــاء 
الإيطاليــــة " اأن�ضــــا"، اإنهــــا "خفيفة 
ومرنة وقوية"، م�ضــــبهًا اإياها باليد 

الب�ضرية الطبيعية.
وقــــاد داريــــو فريقًا مــــن العلماء من 

جامعــــة الطــــب احليــــوي يف رومــــا 
ومدر�ضــــة القدي�ضــــة اآنا للدرا�ضــــات 
املتقدمة يف بيزا �ضــــاركوا يف �ضنع 
اليــــد اجلديــــدة و"اليــــد الذكيــــة" ل 
تختلف عن الأيــــادي الأخرى وفيها 
خم�ضــــة اأ�ضــــابع ووزنهــــا يزيد عن 
اليد احلقيقية للب�ضــــر بحواىل مائة 
اأمنــــوذج  وزن  وكان  فقــــط  غــــرام 
عــــن يــــد الكرتونيــــة �ضــــنعت العام 
املا�ضي بلغ حوايل كيلوغرامني اأي 
ثالث مرات اأكرث من وزن يد الب�ضر 

العادية.
وقال داريو "من ال�ضــــعب التكهن.. 

ولكن علينا و�ضع �ضيء كهذا "اليد" 
يف الذراع الب�ضرية خالل ال�ضنوات 
القليلــــة املقبلــــة"، واليــــد اجلديــــدة 
املقــــاوم  الفــــولذ  مــــن  م�ضــــنوعة 
لل�ضــــداأ وقد بداأ العمل يف امل�ضروع 
منذ العام 1983 وا�ضــــتلهم العلماء 
هذه الفكرة من �ضناعة الروبوتات 

وق�ض�ض اخليال العلمي.
واأو�ضــــح داريو اأن اليد هي اإحدى 
اأكرث الأجــــزاء احل�ضا�ضــــة واملعقدة 
يف اجل�ضم الب�ضري، م�ضيفًا "كانت 
عملية م�ضنية" ل�ضنعها، م�ضبهًا ذلك 
بـ"حماولة �ضــــنع �ضــــيارة فورمول 

واحد كل ب�ضعة اأ�ضابيع".
"اليــــد  اأن  حــــني  اأنــــه يف  واأ�ضــــاف 
الذكية" ا�ضــــتجابت لكافة النب�ضات 
حركــــة  عــــن  امل�ضــــوؤولة  الع�ضــــبية 
هنــــاك  تــــزال  ل  لكــــن  الأطــــراف، 
�ضعوبات تتعلق با�ضتجابة الدماغ 

لذلك ب�ضكل كامل.
وختــــم بالقــــول قــــد يتطلــــب الأمــــر 
زرع رقاقة حتــــت اجللد تقوم بدور 
املرتجم "بني الأطــــراف والدماغ"، 
للتــــو  بــــداأ  فريقــــه  اأن  اإىل  م�ضــــريًا 
البحث عن متطوعــــني لتجربة اليد 

اجلديدة عليهم.

املخ فـــي  الع�شبيــة  النب�شــات  بهــا  "يــد ذكيــة" تتحكــم 

افاد تقرير ن�ضـــر موؤخرا بان جيـــف اجلمال الربية 
املتحللـــة التي نفقت ب�ضـــبب اجلفاف يف �ضـــحراء 
و�ضـــط ا�ضـــرتاليا تلـــوث املـــوارد املائيـــة ومواقع 

مقد�ضة بالن�ضبة لل�ضكان الأ�ضليني.
ال�ضـــكان  ار�ـــض  بـــاإدارة  املعنـــي  املجل�ـــض  واأفـــاد 
الأ�ضليني يف و�ضط البالد الذي يعاين من اجلفاف 
ان اأعـــدادًا هائلة مـــن اجلمال الربية نفقت ب�ضـــبب 
اجلفاف وبداأت اجليف املتحللة ت�ضمم املياه.وقال 
مدير املجل�ض دايفد الك�ضاندر عرب الإذاعة الر�ضمية 
"بع�ض هـــذه اجلمال تقع يف  "اإيـــه بي �ضـــي" ان 
الربك ول ت�ضـــتطيع اخلروج منهـــا فتنفق وتتحلل 
يف املياه، فيما تت�ضـــارع احليوانـــات املتبقية على 
اآخـــر نقطة مـــاء". واأ�ضـــاف املدير ان عـــددا كبريا 

مـــن الربك والبحـــريات التي يعتمد عليها ال�ضـــكان 
الأ�ضـــليون �ضت�ضـــبح غري �ضاحلة لل�ضـــرب ب�ضبب 
املخاطـــر العالية على �ضـــحة الإن�ضـــان الناجتة عن 
هـــذا التلـــوث، ومـــا مل تت�ضـــاقط الأمطـــار �ضـــينفق 

ع�ضرات الآلف من هذه اجلمال الوح�ضية.
ولفـــت الك�ضـــاندر اىل ان هذه الظاهرة من �ضـــاأنها 
ان تغـــري طابـــع املنطقـــة ومنظرهـــا الطبيعي علما 
ان ثقافة ال�ضـــكان الأ�ضـــليني مبا فيها من اأ�ضـــاطري 

واغان وغريها مرتبطة بهذه املنطقة بالتحديد.
وتوؤثر هذه الظاهرة علـــى التنوع احليوي مبا ان 
اأجنا�ضـــًا حملية تنفق اأي�ضـــًا ب�ضـــبب تلـــوث املياه.
ودفـــع اجلفاف مبجموعة من اجلمـــال اىل اقتحام 
البلـــدات املاأهولـــة بحثا عن املاء مـــا اأثار حالة هلع 

بني ال�ضكان.وكانت ال�ضـــلطات قررت �ضابقا �ضوق 
اجلمـــال اىل مكان بعيد عن البلـــدات واإطالق النار 

عليها وتركها تتحلل يف ال�ضحراء.
و�ضي�ضتعني القنا�ضـــون بطوافات ومبجموعة من 
كبار ال�ضـــن من ال�ضـــكان الأ�ضـــليني لإر�ضادهم اىل 
املكان املنا�ضـــب لالإجهاز على احليوانات بعيدا عن 

املوارد املائية.
يذكـــر ان اجلمال الربية اأدخلت اىل ا�ضـــرتاليا قبل 
ان توجـــد �ضـــكك احلديد ثم تركـــت طليقة فتكاثرت 
مـــن  تواجـــه خطـــرًا حقيقيـــًا  اذ ل  ملفـــت  ب�ضـــكل 
حيوانات مفرت�ضة فتخطى عددها املليون.وتعترب 
اجلمال الربية يف �ضـــحراء و�ضـــط ا�ضرتاليا اكرب 

قطيع غري مدجن يف العامل.

ــا ــي ــرتال ــش ــمــم مـــيـــاه ا� ــة تــ�ــش ــل ــل ــح ــت ـــال امل ـــم ــث اجل ــث ج

تو�ضـــلت درا�ضـــة اإىل اأن اإقنـــاع طفلـــك بتناول 
الفاكهـــة واخل�ضـــار املفيـــدة له ي�ضـــبح اأ�ضـــهل 

عندما ُتعر�ض اأمامه �ضورًا جذابة لها.
ريدنـــغ  جامعـــة  يف  نف�ـــض  علمـــاء  وتو�ضـــل 
الربيطانيـــة اإىل اأن الأطفال يف ال�ضـــنة الأوىل 
مـــن العمر الذيـــن ينظرون بانتظام اإىل �ضـــور 
الفاكهة واخل�ضار التي ل ت�ضكل جزءًا اأ�ضا�ضيًا 
ال�ضـــديدة  بالرغبـــة  ي�ضـــعرون  اأطعمتهـــم  مـــن 

لتذوقها.
وذكرت �ضـــحيفة الدايلي تلغراف اأن الباحثني 
زودوا بع�ض الآباء بكتب فيها �ضور عن نوعني 
من الفاكهة ومثلهما من اخل�ضار وطلبوا منهم 

عر�ـــض �ضـــورها علـــى اأطفالهـــم وقراءتها لهم 
يوميـــًا ملدة اأ�ضـــبوعني.وكان من بني اخل�ضـــار 
والفاكهة نوعـــان ياأكلهما الأطفال بانتظام مثل 
اجلـــزر والعنـــب ونوعان اآخران من اخل�ضـــار 
مثل الفجل وفاكهة "الليت�ضـــي" احللوة املذاق 

وم�ضدرها ال�ضني.
وبعـــد م�ضـــي اأ�ضـــبوعني علـــى قـــراءة الآبـــاء 
لأطفالهـــم هـــذه الكتـــب بـــداأ هـــوؤلء يظهـــرون 

اهتمامًا بتناول هذه الفاكهة وتذوقها.
براي�ـــض  هيو�ضـــن  كارميـــل  الدكتـــور  وقـــال 
من مدر�ضـــة علـــم النف�ـــض ال�ضـــريري والعلوم 
الذي قاد الدرا�ضـــة "نعتقـــد اأن عر�ض الأطعمة 

على  ال�ضحية 
الأطفـــال قد 

هـــم  حتفز
علـــى 

تذوقها"، 
م�ضـــيفًا 

هـــذه  بـــاأن 
قـــد  الطريقـــة 

تكـــون مفيـــدة يف اإقنـــاع 
الأطفـــال النتقائيـــني يف اختيارهم 

لأطعمتهـــم على تذوق ماأكـــولت جديدة مفيدة 
لهم.

ال�شـور اجلـّذابــة للفاكهــة ت�شجـع الأطــفـــال
عـــلــــى تـــنـــاولــهـــا


