
�أظه����رت در��صة �أمريكي����ة �أن �إر�صاع �لأم لأطفالها يخفف م����ن خطر �إ�صابتها 
بال�صك����ري و�أمر������س �لقل����ب يف �مل�صتقبل.وذك����رت �صحيف����ة "ي����و �أ�����س �أيه 
تودي" �أن �لدر��صة �أظهرت �أنه كلما طالت �لفرتة �لتي تر�صع فيها �لأم طفلها 
�نخف�����س خطر �إ�صابتها مبتالزمات �أي�س مثل �رتف����اع �صغط �لدم و�لبد�نة 
�مل�صبب����ة لأمر��س �لقل����ب و�ل�صكري.وقالت �ملعّدة �لرئي�صي����ة للدر��صة �أريكا 
غاندر�ص����ون "قد ي�صكل �حلمل �آث����ارً� �صيئة على بع�س عو�مل �خلطر �لقلبية 
�لوعائية". و�أ�صافت "ميكن للر�صاعة �أن تعك�س بع�س هذه �لآثار".وذكرت 
�أن �لر�صاع����ة ت�صاع����د �لن�صاء �للو�تي يعانني من �ل�صك����ري �أثناء �حلمل على 
ع����دم �ل�صابة به����ذ� �ملر�س بع����د �لولدة.و��صتن����دت �لدر��صة �لت����ي �أجرتها 
غاندر�ص����ون وزمالوؤه����ا �إىل در��ص����ة ممول����ة حكومًي����ا، و�صمل����ت 704 ن�صاء 
ترت�وح �أعمارهن بني 18 و30 �صنة وتتعلق بعو�مل خطر �لإ�صابة باأمر��س 
�لقلب، خالل �لفرتة بني عامّي 1985 و1986.وظهر �أنه بني �لن�صاء �للو�تي 
مل يعان����ني م����ن �ل�صك����ري �أثن����اء �حلم����ل، خّف�ص����ت �لر�صاعة خط����ر �لإ�صابة 
مبتالزمات �لأي�س بن�صبة ترت�وح بني 39% و56% .و�نخف�صت هذه �لن�صبة 

عند �لن�صاء �للو�تي �أ�صنب بال�صكري �أثناء �حلمل بني 44% و%86.
و�أف����اد �لباحثون �لذين تن�صر در��صتهم يف جملة �لر�بطة �لأمريكية لل�صكري 
�أن����ه كلما طالت �لفرتة �لت����ي تر�صع فيها �لأم طفلها خف �خلطر عليها.وقالت 
غاندر�ص����ون �إن �لر�صاع����ة تخّف�����س �ل����وزن �ملكت�ص����ب خالل �حلم����ل وتر�كم 

�لدهون يف منطقة �لبطن، �لذي يت�صل بال�صكري من �لنوع 2.

بطريق يحارب 
ال�سرطان

يخ�صع بطريق �أ�صيب بال�صرطان 
يف مدينة نيوبورت بولية كنتاكي 

�لأمريكي للعالج بالأ�صعة وهو 
يبدو على خري ما ير�م.ونقلت 

�صحيفة "ذي �صين�صيناتي �إنكو�يرر" 
�لأمريكية عن ريك �أوربن مربي 

�لطيور و�لثديات يف "حو�س 
نيوبورت" �ن �لبطريق "تيكا" ياأخذ 

عالجًا لل�صرطان �لذي �أ�صابه يف 
ذيله، وهو يلقى �هتمامًا كبريً� من 

كل �لقائمني على �لأحو��س وحد�ئق 
�حليو�نات يف خمتلف �أنحاء 

�لوليات �ملتحدة.
و�أ�صاف �أوربن "نحن ل نو�جه �لأمر 

مبفردنا و�إمنا يجري �حلديث عن 
�ملو�صوع يف كل مكان".ي�صار �إىل 

�نه يف �أيلول/�صبتمرب �ملا�صي ظهر 
تورم يف ذيل "تيكا" تبني بعدها �نه 
�صرطان يف �جللد.ولكن مبا �ن عمر 
عدم  تقرر  فقط  �صنة   16 "تيكا" هو 

��صتئ�صال �لغدة �مل�صوؤولة عن �لتورم 
و�إخ�صاعه لعالج �ل�صرطان، مع �لعلم 
�ن معدل عمر حيو�نات �لبطريق هو 
28 �صنة.و�أ�صاف �أوربن �ن "تيكا" 

على  قادر  وهو  �صغار   6 "�أجنب 
�لإجناب �أكرث".

من جهته قال �لطبيب �لبيطري 
د�نيال كاري لل�صحيفة �ن �لعمل 
على م�صاعدة "تيكا" هو م�صدر 

بهجة له.�أما مدير ق�صم �لرعاية يف 
�صين�صيناتي فقال �نه "من �لر�ئع 

�أن نعالج بطريقًا، فهذ� �أمر مهم يف 
�ملجال �لطبي كما �نه من �جليد �أن 

ن�صاعد "�لبطريق".

الأنانا�س عالج 
جيد لالإم�ساك

ن�صح خرب�ء �لتغذية بتناول فاكهة 
�لأنانا�س، نظرً� لحتو�ئها على 

كمية هائلة من �لعنا�صر و�ملعادن 
�لو�قية �صد عدد كبري من �لأمر��س 
كالإم�صاك و�لتهاب �جليوب �لأنفية 

و�ل�صرطان.و�أ�صار �لعلماء �إىل �أن 
تناول �لأنانا�س يعالج �لأ�صخا�س 

�لذين يعانون من ع�صر �له�صم، 
وذلك لإحتو�ئه على مو�د و�إنزميات 

حم�صية حت�صن من عملية �له�صم، 
بجانب �لألياف و�ل�صو�ئل �لتي 

تعالج �لإم�صاك.و�أو�صح �لعلماء 
�أن �صرب ع�صري �لأنانا�س يفيد يف 

عالج �لتهاب �جليوب �لأنفية �إذ 
يحتوي على مركب "بروميلني" �لذي 

يوجد على هيئة �أقر��س عالجية يف 
�ل�صيدليات.

ومن جهة �أخري، ك�صف باحثون من 
معهد كوينزلند با�صرت�ليا عن مادة 
ميكن ��صتخال�صها من جذع �صجرة 

�لأنانا�س، تزيد من قوة جهاز �ملناعة 
يف مقاومة �خلاليا �ل�صرطانية 

وتعرقل منو عدد كبري من �لأور�م 
منها �أور�م �لثدي و�لرئة و�لقولون 

و�ملبي�س. يذكر �أن هذه �لفاكهة 
�ل�صتو�ئية تخف�س من �رتفاع 
حمو�صة �ملعدة وتخفف �آلمها، 
وتطرد �لغاز�ت، وتزيد �ل�صهية.

ن�سائح يجب 
مراعاتها عند 
�سراء بطارية 

هاتف جوال
ميثل �نخفا�س قدرة بطارية �لهاتف 
�جلو�ل م�صكلة كبرية توؤرق �لكثري 

من مقتني �لهو�تف �جلو�لة، 
فعندما تو�صك �صحنة بطارية �لهاتف 

على �لنفاد، يهرول مقتنو �لهاتف 
لتو�صيله مب�صدر �لتيار �لكهربائي 

لإعادة �صحن �لبطارية يف �أ�صرع 
وقت ممكن.

وي�صعر مقتنو �لهاتف �جلو�ل 
بال�صيق و�ل�صجر عندما تو�صك 

�لبطارية على �أن تفرغ جمددً� بعد 
�أول مكاملة هاتفية يتم �إجر�وؤها.

ويف مثل هذه �حلالت يكون من 
�لأف�صل �صر�ء بطارية جديدة. 
و�أو�صحت �ملجلة �لإلكرتونية 

�لأملانية teltarif.de من �لعا�صمة 
برلني �أن �صعة بطارية �لهاتف 

�جلو�ل تقل مع �ل�صتخد�م.
ووفقا لطبيعة �ل�صتعمال قد يتعني 

على مقتني �لهاتف �صر�ء بطارية 
جديدة بعد �صنتني فقط من �صر�ء 

�لهاتف، وعند �صر�ء بطارية جديدة 
يقع �مل�صتخدم يف حرية من �أمره 

ب�صبب تعدد �أنو�ع �لبطاريات 
�ملتو�فرة يف �لأ�صو�ق، فاإىل جانب 

�لبطارية �لبديلة �لأ�صلية �لتي 
تقدمها �ل�صركة �ملنتجة للهاتف 

توجد �لعديد من �لبطاريات غري 
�لأ�صلية �لتي ت�صعى هي �لأخرى 

�إىل نيل ر�صا �لعميل.ويتمثل 
�لفارق �لأ�صا�صي بينهما يف 

�ل�صعر. وين�صح مانفريد برويل 
من �لر�بطة �لأملانية لالت�صالت 

وتكنولوجيا �ملعلومات، �مل�صرتي 
باأل ينطلق من �ل�صعر فقط عند 

�صر�ء بطارية جديدة، م�صريً� �إىل 
�أن �لأعو�م �لقليلة �ملا�صية �صهدت 
بالغات عديدة عن تعر�س �أنو�ع 

من بطاريات �لهو�تف �جلو�لة 
لل�صخونة �ملفرطة �أو حتى عن 

�نفجارها.ومن هذ� �ملنطلق ين�صح 
برويل ب�صر�ء �لبطارية �لأ�صلية 

�لتي تقدمها �ل�صركة �ملنتجة للهاتف، 
حتى و�إن كانت باهظة �لثمن، 

ل�صمان �ل�صالمة �ل�صخ�صية.
فالبطاريات �لأ�صلية ت�صمن ملقتني 
�لهو�تف �جلو�لة �أنه قد مت مر�عاة 
معايري �ل�صالمة و�لأمان عند �إنتاج 

�لبطارية و�أن �ل�صركة �صتقوم 
ب�صحب �لبطاريات �لتي تنطوي على 
عيوب من �لأ�صو�ق، وهو ما ل تكفله 
�لبطاريات غري �لأ�صلية.كما تن�صح 

�ملجلة �لإلكرتونية �لأملانية بعدم 
�صر�ء �لبطاريات غري �لأ�صلية ملجرد 
�أن �صعرها رخي�س، وذلك لي�س فقط 

لدو�ع تتعلق بال�صالمة و�لأمان، 
بل �أي�صا لأ�صباب تتعلق بقدرتها 

و�صعتها.
و�أو�صحت �ملجلة �أن �حتمالية خطاأ 

�لبيانات �ملتعلقة بقدرة �لبطارية 
وكذلك �نخفا�س فرت�ت �ل�صتعد�د 

و�لتحدث تكون �أكرب بكثري يف 
�لأنو�ع �لرخي�صة جمهولة �مل�صدر، 

موؤكدة �أنه لي�س هناك ما يوؤخذ 
على �لبطاريات غري �لأ�صلية �لتي 

تنتجها �صركات �أخرى �صهرية �أو 
�لتي تباع لدى جتار وموزعني 

يتمتعون ب�صمعة طيبة.
وي�صري برويل �إىل �أن مقتني 
�لهو�تف �جلو�لة �حلديثة ل 

يحتاجون يف �لغالب �إىل �صر�ء 
بطارية بديلة، لأن �لبطاريات 

�حلديثة تتمتع ب�صعة عالية وعمر 
�فرت��صي طويل، ميكنها من �لعمل 
ب�صورة جيدة ودون م�صاكل طو�ل 
دورة ��صتخد�م �لهاتف. وبناًء على 
ذلك قلت �حلاجة �إىل تغيري بطارية 

�لهاتف �جلو�ل ب�صورة ملحوظة يف 
�لآونة �لأخرية عما كان عليه �لأمر 

قبل خم�س �صنو�ت تقريبًا، ول يعني 
هذ� �أن مقتني �لهو�تف �جلو�لة 

�لقدمية ن�صبيًا لي�س باإمكانهم 
�ل�صتفادة من هذه �لتطور �لتقني، 

فاإذ� كان �لهاتف ما ز�ل يتمتع بحالة 
جيدة ويرغبون يف �لحتفاظ به، 
فاإنه ميكنهم �صر�ء بطارية جديدة 

م�صممة بالتقنيات �حلديثة لتبعث 
�حلياة يف �لهاتف �جلو�ل من جديد 

وجتعله �أكرث كفاءة.
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مو�صيقي  �آل��ة  �ىل  فون"  "�ي  هاتف  حت��ول 
من  جمموعة  نظمته  مو�صيقي  حفل  خ��الل 
�لباحثني من جامعة �صتانفورد "كاليفورنيا، 
غرب" معتمدة فح�صب على �لهاتف �خللوي 
عازفني  خم�صة  �لع�صر.و�صعد  يجاري  �لذي 
يرتدون �لأ�صود �ىل �خل�صبة يحملون هاتف 
"�ي فون" �لذي ت�صنعه �صركة �بل يف كل يد 

�أي����دي����ه����م وقد �ل�صقو� على ظاهر 

�أجهزة د�ئرية لت�صخيم �صوت "�لآلت".
وعلت يف قاعة �لعرو�س يف خمترب �لأبحاث 
و�ل�صوت  �مل��و���ص��ي��ق��ى  ح���ول  �مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 
�ند  م��ي��وزي��ك  �ن  ري�صرت�س  "كومبيوتر 
�كو�صتيك�س" يف جامعة �صتانفورد �أ�صو�ت 
مئة  من  جمع  ح�صور  يف  ومبهرة،  �صاحرة 
حفل  �أول  لكت�صاف  �أت��و�  �صخ�صا  وخم�صني 

ر���������ص��������م��������ي م���و����ص���ي���ق���ي 

لورك�صرت� "موبايل فون �ورك�صرت�".
ور�ح �ملو�صيقيون يلوحون باأياديهم وكاأنها 
وي�صغطون  ���ص��غ��رية،  ه��و�ئ��ي��ة  ط���و�ح���ني 
�لآخ���ر  ق��ب��ال��ة  فون" �ل���و�ح���د  "�ي  ج��ه��ازي 
�و  �ل�صا�صة  على  �أ�صابعهم  �ح��د  ومي���ررون 
يوجهون �جلهاز �صوب �حد �أفر�د �ملجموعة، 
ث���م ي��ت��ن��ق��ل��ون وي��ن��د���ص��ون ب���ني �حل�����ص��ور.

م���ك���رب ����ص��ت��خ��دم �ل��الع��ب��ون 

حترك  �ل��ت��ي  هو�تفهم  و���ص��ا���ص��ات  �ل�����ص��وت 
معلوماتية  بر�مج  بعدما مت حتميل  باللم�س 
�لناي  �أ�صو�ت  ت�صدر  �ن  بغية  عليها  خا�صة 
�لوقت، مل يكن  �لطبول، ولكن يف معظم  �و 
�ل��ه��و�ت��ف مياثل  ه��ذه  م��ن  �ل�صوت �خل���ارج 
�أي ���ص��يء م��األ��وف.وي��ق��ول ج��ي و�ن���غ وهو 
وموؤ�ص�س  �صتانفورد  يف  �ملو�صيقى  �أ�صتاذ 
�ورك�صرت� �جليل �جلديد "تقوم �لفكرة على 
حياتنا  يف  �حل�صور  �صديد  جهاز  ��صتخد�م 
ومتحرك مثل �لهاتف بغية ��صتنباط و�صائل 

جديدة لإنتاج �ملو�صيقى".
ويبدو جي مقتنعا باأن هذه �لهو�تف �خللوية 
�أكانو�  للجميع،  ر�ئعا  خالقا  �أ�صا�صًا  توفر 
�مل��ج��ال.وك��ان جي  �أم من خ��ارج ه��ذ�  فنانني 
"�صتانفورد لبتوب �ورك�صرت�"  و�نغ ��ص�س 
�لتي ��صتخدمت �حلو��صيب �ملحمولة كاآلت 

مو�صيقية.
كريك  ترينر  وي��دع��ى  �لعازفني  �ح��د  ويلفت 
�ملحمولة  "�حلو��صيب  ����ص��ت��خ��د�م  �ن  �ىل 
�نه  لي�صيف  �ملو�صيقيني من �حلر�ك"،  مينع 
�كرث  "�صرنا  فون"  "�ي  هو�تف  و"بف�صل 
رهافة  �كرث  �ل�صوت  �صار  �نطالقا. يف حني 

وحميمية".
وطو�ل �حلفل �ملو�صيقي �لذي ��صتمر �صاعة، 
مقطوعات  ت�صع  ت��ع��زف  �مل��ج��م��وع��ة  ر�ح���ت 
و�ف���ر�د  و�ن���غ  ج��ي  معظمها  �ل��ف  مو�صيقية 
�آخ��رون من �ملجموعة وهم يف غالبيتهم من 

طالب �لدكتور�ه.
على هذ� �لنحو مترر مقطوعة "مو �صا"وند" 
خاللها  يقوم  ترفيهيا  �ح�صا�صا  با"ون�س"" 
هاتف  من  �فرت��صية  كرة  باإمر�ر  �لعازفون 
�أ�صا�صًا  �ملتالية  قفز�تها  لت�صري  �آخ���ر  �ىل 

للمو�صيقى، وخالل "توت�س باترين" يتم بث 
�إحدى  على  عليها  يح�صلون  �لتي  �لأ�صو�ت 
�ل�صا�صات لتتخذ �صكل مربعات ملونة.ويقول 
"ر�قني  مارك ز�بارو، وهو �حد �حلا�صرين 
�لنغمات  ميررون  كانو�  عندما  �جلزء  كثري� 

فيما بينهم".
�كت�صاف  لالهتمام  �مل��ث��ري  "من  وي�صيف: 
�ملو�صيقى  �أ�صتاذ  فون" وح�صر  +�ي  قدر�ت 
��صتمع  �ن  بعد  �بلباوم  مارك  �صتانفورد  يف 

�ىل طريقة تقدمي �إحدى موؤلفاته.
مر  "على  �ل��ع��ر���س  ���ص��اه��د  ب��ع��دم��ا  وي���ق���ول 
�لأ���ص��اب��ي��ع ي��ج��يء �ل��ع��ازف��ون ب��غ��ي��ة تقدمي 
مقطوعتي �ملو�صيقية م�صتخدمني �آلت �لكمان 
و�لناي و�لرتومبون و�آلت مزج +مك�صاج+، 
من  �ملوؤلفة  �لورك�صرت�  هذه  طريق  من  �ما 
جد�  خمتلفا  �لمر  ف�صار  فون+  +�ي  �أجهزة 

وجديد� بالن�صبة �يل. �لن�صيابية عالية".
�لغر�فيكي  �لت�صميم  فنانو  ق��ام  �ن  و�صبق 
من  فون"  "�ي  ج��ه��از  ق���در�ت  با�صتك�صاف 
�أيار/مايو  ويف  �لنحو  ه��ذ�  على  "�بل"، 
�أ�صبوعية  �ختارت  �لثاين/نوفمرب  وت�صرين 
لوحات  �أغلفتها  تت�صدر  �ن  "نيويوركر" 
من  بالكامل  �أجن��زه��ا  كولومبو  خل��ورخ��ي 
خالل �للم�س على �صا�صة "�ي فون" من طريق 
ر�صم".وذ�ع  "فر��صي  "بر��صيز"  برنامج 
�صيت جي و�نغ عندما �أ�ص�س �صركة "�صونيك 
ميول" وهي منتجة تطبيق "�وكارينا" �لذي 

مت حتميله �أكرث من �صتمئة �لف مرة.
فون"  "�ي  يتحول  �لتطبيق  ه��ذ�  وبف�صل 
�ىل �آلة نفخ، ف�صال عن �نها جتعل من �ملمكن 
�ل�صتماع �ىل �ملوؤلفات �ملو�صيقية مل�صتخدمني 

�آخرين لالنرتنت عرب �لعامل.

م��و���س��ي��ق��ي��ة اآل������ة  ي���غ���دو  فون"  "اآي  ه���ات���ف 

قد يكون �حلب �أعمى، ولكن �حلم�س �لنووي 
يرى جيدً�، �إذ غالبًا ما يتزوج �لنا�س �أ�صخا�صًا 

يت�صاركون معهم �لأن�صاب ذ�تها.
وق���ال �ملع���د �لرئي�ص���ي للدر��ص���ة، ني���ل ري�س 
م���ن جامع���ة كاليفورني���ا- �ص���ان فر�ن�صي�صكو 
�إن �لعالق���ة ب���ني �ملميز�ت �خلارجي���ة �ملت�صلة 
بعل���م �لأن�ص���اب مث���ل ل���ون �لب�ص���رة ونوعي���ة 
�ل�صع���ر ول���ون �لعين���ني لي�ص���ت كافي���ة ل�صرح 
ه���ذه �لظاه���رة ب�ص���كل ت���ام، كم���ا �أن �لعو�مل 
�جلغر�فية و�لجتماعي���ة �لقت�صادية ل تكفي 

ل�صرح تاأثري علم �لأن�صاب على �حلب.
وترتكز ه���ذه �لدر��صة �لت���ي ن�صرت يف جملة 
جمعها  معلومات  بيولوجي" عل���ى  "جين���وم 
�لعامل ��صتبان غونز�ل�س بور�صارد من �أمريكا 

�لالتينية.
وقال ري�س "تقدم لن���ا �أمريكا �لالتينية فر�صة 
ن���ادرة لدر��ص���ة بني���ة �ل�صكان و�لت���ز�وج غري 

�لع�صو�ئ���ي بينه���م وذل���ك ب�صب���ب �لتو�ج���د 
�لتاريخ���ي للمجموع���ات �لعرقي���ة �لأوروبية 

و�لأمريكية �لأ�صلية و�لأفريقية خالل �لقرون 
�خلم�ص���ة �ملا�صي���ة". ووجد ري����س وبو�صارد 

وزمالوؤهم���ا �أن �ملك�صيكي���ني يتز�وجون 
م���ع �أ�صخا�س م���ن �ص���اللت �أوروبية 

�أو �أمريكية �أ�صلية، يف حني يختار 
م���ن  �أ�صخا�ص���ًا  �لبورتوريكي���ون 

و�أفريقي���ة  �أوروبي���ة  �ص���اللت 
قريب���ة منه���م، ول تكتف���ي هذه 
�لأمناط �ملتعلقة بعلم �لأن�صاب 
بالتو�جد بني �لأزو�ج فح�صب، 
ل ب���ل ثمة خارط���ة للكثري من 

�لرتباط���ات �جليني���ة غ���ري 
�لع�صو�ئي���ة ب���ني �لأن�صاب 
يف �لهند�ص���ة �جلينية لكّل 

فرد.

احلب اأعمى.. لكن احلم�س 
النووي له خياراته

يتي���ح ذوب���ان �جللي���د يف �لقط���ب �ملتجم���د 
�ل�صمايل ب�صبب �رتفاع حر�رة �لأر�س �لكثري 
من �لفر�س �لقت�صادية للدول �مل�صاطئة لكن 
ه���ذه �لتغ���ري�ت حبل���ى بتهدي���د�ت ج�صيمة 
بالن�صب���ة لل�ص���كان �لأ�صلي���ني و�حليو�ن���ات 
�ملتوطنة.فاملحي���ط �ملتجم���د �ل�صمايل حيث 
ترتف���ع �حل���ر�رة �أ�ص���رع مبرت���ني م���ن باقي 
�لع���امل، ي�صب���ه "ع�صف���ور كن���اري يف منجم 
للفح���م" وف���ق تعب���ري �لأم���ني �لع���ام ل���الأمم 
�ملتح���دة بان كي مون يف �ص���ورة ��صتعارية 
�لأر�س.و�لغط���اء  ينتظ���ر  �ل���ذي  للم�ص���ري 
�جللي���دي ه���و �ل�صاه���د �لول عل���ى �رتف���اع 

حر�رة �لأر�س.
ففي �يل���ول2007 تر�جع���ت م�صاحة �جلليد 
�ىل �أربعة ماليني كلم مربع ويخ�صى �لعلماء 
�ن يختف���ي متام���ا بنهاي���ة �لق���رن �حل���ايل.
حت���ى �ن مدير مركز �و�صل���و لأبحاث �لبيئة 
و�ملن���اخ "�صي�ص���ريو" بول بر�ص���رتود يبدو 
�لتوقع���ات  �أك���رث ت�صاوؤم���ا بقول���ه �ن ه���ذه 
تتوقع  �لت���ي  للمالحظ���ات  نظ���ر�  "متفائل���ة 
تر�جع �جللي���د �لبحري �أ�صرع من �ملتوقع"، 

و�صي���وؤدي ذوب���ان �جللي���د �ىل فت���ح ط���رق 
مالحية جديدة مثل �لطريق �لذي ينطلق من 
�ل�صم���ال �لغربي على ط���ول �ل�صاحل �لكندي 
و�لطريق �ل�صمايل على طول رو�صيا، وبذلك 
يت���م �خت�صار �مل�صافة �لت���ي جتتازها �ل�صفن 
�لتجاري���ة ب���ني �لأطل�صي و�له���ادئ ب�صورة 
كب���رية دون �ن تع���رب م�صي���ق بنم���ا �و قناة 

�ل�صوي�س.
ويتوق���ع �ن يوؤدي ذل���ك �ىل تقلي�س �مل�صافة 
بني روترد�م ويوكوهاما يف �ليابان بن�صبة 
�لعمالق���ة  �لطاق���ة  40%، وتتطل���ع �ص���ركات 
ب�صغف للعث���ور على حقول للنف���ط �و �لغاز 
كان �جلليد يعيق �لو�صول �ليها �أمام خ�صية 
�ملد�فعني ع���ن �لبيئة من ظهور بقع �صود يف 
حميط �صديد �لنقاء يف �ل�صل، ويفيد مركز 
�مل�ص���ح �جليولوج���ي �لأمريك���ي �ن �ملنطقة 
تختزن م���ا ي�ص���ل �ىل ت�صعني ملي���ار برميل 
من �لنفط، وهي ث���روة تقدر بحو�يل �صبعة 
ترليون���ات دولر با�صع���ار �ليوم، و30% من 

�حتياطات �لغاز �لعاملية �ملتوقعة.
وحترك هذه �لرثو�ت �أطماع �لدول �مل�صاطئة 

وكن���د�  ورو�صي���ا  �ملتح���دة  �لولي���ات  مث���ل 
و�ل���روج و�لدمنارك عرب جزيرة غرينالند، 
و�لت���ي يطال���ب كل منها من جهت���ه ب�صيادته 
على تل���ك �ملنطقة - و�ل�صاهد على ذلك غر�س 
عل���م رو�ص���ي عل���ى عم���ق �أربع���ة �آلف م���رت 
حت���ت �لقطب �ل�صم���ايل - �إ�صافة �ىل �لنز�ع 
ب���ني كند� و�لدمنارك عل���ى جزيرة هان�س �و 
�ل�صغرية، ولتاأكيد �صيادتهما، قررت رو�صيا 
وكند� تعزيز وجودهما �مل�صلح يف �ملنطقة.

ويقول فريدريك ل�صري �أ�صتاذ �جلغر�فيا يف 
جامعة لف���ال يف كيبك يف كند� �نه ل يتوقع 

ن�صوء حرب باردة ب�صبب �لقطب �ل�صمايل.
ت���وؤدي  �ن  قليل���ة  "�لحتم���الت  ويق���ول: 
�لتغري�ت �ملناخي���ة �ىل توتري �لعالقات بني 
ه���ذه �ل���دول"، م�ص���ريً� �ىل رغبته���ا �ملعلن���ة 
بحل �مل�صكالت عرب �حلو�ر.وعليه ل يتوقع 
ن�صوب نز�ع م�صلح و�ن كان يتوقع �ن تخلف 
هذه �لتغري�ت عدد� كبري� من �ل�صحايا �أولهم 
�ل�ص���كان �لأ�صليون �لذين يعدون نحو 400 
�ل���ف و�لذي���ن �صي�صط���رون �ىل تغيري منط 
عي�صهم، ويوؤدي تاأخر ظهور �جلليد و�صرعة 

ذوبان���ه ل���دى �صع���ب �لينوي يف كن���د� �ىل 
تقلي����س مو�صم �ل�صيد، كم���ا ت�صجل حو�دث 
غرق �ك���رب بني �ل�صيادين ب�صب���ب رقة طبقة 
�جلليد، كم���ا ي�صطر �آخرون �ىل �لتخلي عن 
�لكالب �لتي جت���ر عربة �لثلج �و قتلها لنهم 
غري قادرين على �أطعامها، ويت�صارع �رتفاع 
�حل���ر�رة يف �لقطب �ل�صم���ايل ب�صبب عامل 
�لبيا����س �و �لنعكا�صي���ة "�لبي���دو �يفكت": 
فالثلوج �لنا�صعة �لبيا�س �لتي تعك�س %80 
من �أ�صعة �ل�صم�س حت���ل حملها كتل من �ملاء 

�لد�كنة �لتي متت�س �حلر�رة.
وبات���ت بع����س �حليو�ن���ات مث���ل �لطي���ور 
�ل�صغ���رية و�لبوم���ة و�لبعو����س ت�ص���ل �ىل 
مناط���ق يف �ل�صم���ال مل تكن ت�صله���ا من قبل 
يف  �ملتوطن���ة  �حليو�ن���ات  تو�ج���ه  وبذل���ك 
�ملناطق �جلليدية مناف�ص���ة من قادمني جدد، 
كم���ا يو�صح بر�صرتود، وحتى �لدب �لقطبي 
بات مه���ددً� �ذ يتوقع �لعلماء �ن ثلثي �لدببة 
�لقطبية �صتكون بحلول منت�صف هذ� �لقرن 
ق���د �ختفت ب�صب���ب تر�جع �جللي���د، ول تعد 

هذه �لدببة حاليا �كرث من 20 �و 25 �لفا.
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الر�ساع�ة حتم�ي الأم م��ن ال�سك��ري

عن���د ممار�ص���ة �ألع���اب �لكمبيوتر يفق���د �لأطف���ال �صريع���ًا �لإح�صا�س 
بالوقت. ولذلك تو�صي مبادرة »ر�قب ماذ� يفعل �أطفالك!« بالعا�صمة 
�لأملاني���ة برلني، �لآباء بالتفاق مع �لأطفال على وقت 
معني ملمار�صة �ألعاب 

�لكمبيوتر، حتى ل ميكثو� �صاعات طويلة �أمام كون�صول �لألعاب �أو 
�أم���ام �صا�صات �لكمبيوت���ر، فالأطفال حتى عم���ر 7 �صنو�ت ينبغي �أن 

ميار�ص���و� �ألع���اب �لكمبيوتر ملدة 30 دقيقة عل���ى �لأكرث يوميًا، 
�أم���ا �لأطف���ال �لذين ت���رت�وح �أعمارهم ما ب���ني 8 – 9 �صنو�ت 
فيمكنه���م ممار�ص���ة �لألعاب مل���دة 45 دقيقة تقريب���ًا، يف حني 

ميك���ن لالأطفال من عمر 10 �إىل 11 �صن���ة ممار�صة �ألعاب 
�لكمبيوت���ر مل���دة 60 دقيقة. وبالن�صبة للفئ���ة �لعمرية من 
12 �إىل 13 �صن���ة ينبغ���ي �أل تزي���د م���دة �للع���ب على 75 
دقيق���ة. وت�ص���ري �ملبادرة �إىل �أنه من �ل�ص���روري �أن ينفذ 
�لآباء و�لأمهات معًا هذ� �لتفاق لكي يكلل بالنجاح، ومن 

�ملفيد �أي�صًا �أن يتعرف �لآباء على �للعبة �لتي يرغب �لطفل يف 
ممار�صته���ا، عندئذ �صيمكنهم تقييم �لوقت �ملنا�صب ملمار�صة هذه 
�للعب���ة. و�أ�صاف���ت �ملب���ادرة - �ملدعومة من قب���ل وز�رة �صوؤون 

�لأ�صرة �لأملانية - �أنه �إذ� �لتزم �لطفل باإتباع �ملدة �ملخ�ص�صة 
ملمار�ص���ة �ألعاب �لكمبيوتر فيجب على �لآباء �أن ميتدحوه، 

حيث ي�صجع ذلك �لطفل ويدفعه �إىل �ملو�ظبة على ذلك.

حتذير من ا�ستخدام الأطفال الكمبيوتر طوياًل

يع���رف كثري من �لأ�صخا�س �للبالب 
كنبات مت�صلق على و�جهات �ملباين 
يف  ب���ذوره  حف���ظ  يت���م  عندم���ا  �أو 
�لقدور، غري �أن �لدر��صات �ل�صريرية 
�أثبت���ت �أن �لع�صارة �مل�صتخرجة من 
ه���ذ� �لنبات لها �آثار مفيدة يف عالج 
�أعر��س �ل�صع���ال، حيث جعل فريق 
�لدر��ص���ة �خلا����س ببح���ث تاري���خ 

�لنباتات �لطبية باجلامعة �ملوجودة 
�لأملاني���ة،  فورت�صب���ورغ  مبدين���ة 
م���ن �صم���ن مهام���ه �لرتوي���ج لنبات 
�للب���الب و�لإع���الن عن���ه باعتب���اره 

�لنبات �لطبي لعام 2010.
وجتدر �لإ�ص���ارة �إىل �أن �لأطباء يف 
�لع�ص���ور �لقدمي���ة ق���د ��صتخدم���و� 
كم�صك���ن  �للب���الب  وثم���ار  �أور�ق 

ل���الآلم �أو كمره���م لع���الج �حلروق، 
ويف ط���ب �لأع�ص���اب �حلدي���ث يت���م 
�مل�صتخرج���ة  �لع�ص���ارة  ��صتخ���د�م 
�صبي���ل  عل���ى  �للب���الب  �أور�ق  م���ن 
�ملث���ال يف عالج �للتهاب���ات �حلادة 
بال�صع���ب �لهو�ئية �لت���ي تظهر كاأثر 
جانب���ي م���ع �ل�صع���ال �أو يف حالت 
�ملج���اري  ت�صي���ب  �لت���ي  �ل���زكام 

�لتنف�صية �أو ملعاجلة �أعر��س مر�س 
�للتهاب �ملزم���ن بال�صعب �لهو�ئية.
و�أعل���ن فري���ق �لبح���ث �أن �لع�صارة 
�مل�صتخرجة من نبات �للبالب ميكن 
��صتخد�مه���ا �أي�ص���ًا لع���الج �ل�صعال 
ب�ص���ورة  ت�صتعم���ل  كم���ا  �لديك���ي، 
تقليدية لإذ�ب���ة �ملخاط �ملوجود يف 

�ل�صعب �لهو�ئية.

و�ص���دد �لباحث���ون عل���ى �أن �لتعامل 
يكتنف���ه  �لطب���ي  �لنب���ات  ه���ذ�  م���ع 
بع����س �خلط���ورة، حيث ميك���ن �أن 
تت�صب���ب �أور�ق �للب���الب �لطازج���ة 
ظه���ور  يف  �لأور�ق  ع�ص���ري  �أو 
�أعر�����س ح�صا�صية عن���د مالم�صته، 
كم���ا �أنه م���ن �لأف�صل ع���دم مالم�صة 
ثماره، كما يح���ذر �لباحثون من �أن 

تن���اول �للبالب قد يوؤدي �إىل حالت 
ت�صمم خا�ص���ة لدى �لأطفال �ل�صغار 
حي���ث تك���ون م�صحوب���ة باأعر�����س 
�لغثي���ان و�لق���ي و�لإ�صه���ال. لذل���ك 
ين�صح �خلرب�ء ب�صرورة ��صتعمال 
�مل�صتح�ص���ر�ت �لطبي���ة �مل�صنوع���ة 
من نب���ات �للب���الب عن���د �لرغبة يف 

��صتعماله كعالج.
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