
قد ي�ساع���د الت�سوير بالرن���ن املغناطي�سي 
على ت�سخي�ض مر�ض التوحد عند الأطفال 
دخولهم  قب���ل 

اإىل املدر�س���ة، وتو�سل���ت دار�س���ة و�سعه���ا 
الباحث تيموث���ي روبرت�ض م���ن م�ست�سفى 
الأطف���ال يف فيالدلفي���ا اإىل ه���ذا ال�ستنتاج 
بع���د ا�ستخدامه تقني���ة الت�سوير 

بالرن���ن املغناطي�س���ي لت�سخي����ض مر����ض 
التوحد.

وا�ستخ���دم روبرت����ض وفري���ق البحث هذه 
التقني���ة لكت�س���اف التغ���رات يف احلقول 
طف���اًل   25 عن���د  الدم���اغ  يف  املغناطي�سي���ة 
يعان���ون من ه���ذا املر�ض وذل���ك باإ�سماعهم 
يف  متحرك���ة  واأح���رف  �سف���ارة  �س���وت 
اأن ا�ستجاب���ة الأطف���ال  الإنكليزي���ة فتب���ن 
الذي���ن يعانون من املر����ض كانت11 مل/ثا 
فيما كانت اأقل م���ن ذلك عند نظرائهم الذين 
ل يعان���ون من هذا املر����ض ممن مياثلونهم 

عمرًا.
وذك���رت الدرا�س���ة الت���ي ن�س���رت يف جملة 
اأبح���اث التوحد اأن ه���ذه الطريقة قد تعترب 
املراح���ل  يف  املر����ض  لت�سخي����ض  معي���ارًا 
املبك���رة قب���ل دخ���ول الطف���ل اإىل املدر�س���ة 
واكت�س���اف ال�سعوب���ة الت���ي يع���اين منه���ا 
الطفل عند التخاطب مع الآخرين والتفاعل 

معهم.
وخل����ض روبرت�ض اإىل اأن الفح�ض بالرنن 
يف  حمط���ة  اأول  يك���ون  ق���د  املغناطي�س���ي 
ت�سخي����ض  اإىل  التو�س���ل  نح���و  الطري���ق 
املر����ض يف مراحل مبك���رة وتوفر العالج 

وامل�ساعدة لالأطفال الذين يعانون منه.

عندم���ا تزداد �سرب���ات قلب املراأة، دون ال�سبعن من العمر، ع�سر م���رات يف الدقيقة عن املعدل 
املطلوب، فقد يزيد ذلك من خطر وفاتها بالنوبة القلبية بن�سبة %18.

وذكر موقع "هل���ث داي نيوز" اأن باحثن نرويجين تابعوا احلالة ال�سحية 
لنح���و 50 األ���ف �سخ����ض من البالغ���ن من الرج���ال والن�ساء مم���ن يتمتعون 
ب�سح���ة جيدة يف الع�سرين م���ن العمر وما فوق لنحو 18 �سنة. ومات خالل 
ف���رة الدرا�س���ة 6033 رجاًل و4442 ام���راأة، وتبن للباحث���ن اأن اأكرث من 
58% من الرجال ماتوا باجللطة الدماغية والنوبة القلبية، يف حن اأن عدد 

الن�ساء اللواتي توفن ب�سبب هذين املر�سن مل يتجاوز ال� %41.
وتو�سل الباحثون اإىل اأنه كلما زادت �سرعة �سربات القلب، فاإن ذلك يزيد 
احتم���ال الوفاة بالنوبة اأو الذبح���ة القلبية اأو الأمرا�ض القلبية الوعائية 

ب�سكل عام.
وق���ال هوؤلء اإنه عندما ت�س���ل �سربات قلب الرج���ل اإىل 101 �سربة يف 
الدقيق���ة، فاإن 42% منهم يكونوا اأكرث عر�سة من غرهم للموت بالنوبة 
اأو الذبح���ة القلبية، مقارنة بنظرائهم الذي ت�س���ل �سربات قلوبهم اإىل 
61 و72 �سربة يف الدقيقة، وهو املعدل ال�سحي بح�سب الأطباء، كما 
تب���ن اأن الن�ساء اللواتي لديهن 101 �سربات قل���ب يف الدقيقة فهناك 
احتمال بن�سبة 42% اأن مينت ب�سبب النوبة اأو الذبحة القلبية مقارنة 
بنظراته���ن التي لديه���ن �سربات قلب عادي���ة وبخا�سة من هن دون 

ال�سبعن من العمر.
ولكن الدرا�سة التي ن�سرت يف علم الأوبئة و�سحة املجتمع وجدت 
اأي�س���ًا اأن الن�س���اء اللوات���ي ميار�س���ن الريا�سة بانتظ���ام ينخف�ض 
لديه���ن احتمال الوف���اة بالنوب���ة اأو الذبحة القلبية حت���ى لو كانت 

�سربات قلوبهن مرتفعة.
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امل�شاهد 
الطبيعية ت�شتت 
انتباه ال�شائقني

قال باحثون اأمركيون ان الهواتف 
اخللوية لي�ست الوحيدة التي 

ت�ستت انتباه ال�سائقن واإمنا ميكن 
اأن يكون للم�ساهد الطبيعية اأي�سًا 

التاأثر ال�سيئ نف�سه عليهم.
وذكر مركز اأبحاث �سالمة الطراق 
يف كارولينا ال�سمالية ان من بن 
الأ�سباب ال�10 التي ت�ستت انتباه 

ال�سائقن اإ�سافة اإىل اخللوي 
وامل�ساهد الطبيعية هي تبديل 
الأقرا�ض املو�سيقية املدجمة، 

وتعديل موجة الراديو واحلديث 
مع املرافقن اإ�سافة اإىل احللم.

وقال الباحثون يف بيان لهم "ل 
�سك ان التكنولوجيات اجلديدة من 

التحدث عرب الهاتف اخللوي اأو 
توجيه ر�سالة ق�سرة ت�ستت انتباه 

ال�سائقن، لكن بع�ض امل�ستتات 
القدمية ما زالت موجودة".

واأ�ساف البيان ان "نتائج هذه 
الدرا�سة تطرح �سوؤاًل حول ما اإذا 
كان يفر�ض بال�سائق القيام باأي 
�سيء يف ما عدا و�سع يديه وراء 

عجلة املقود والنظر اأمامه والقيادة 
بحذر".

من جهته قال وزير النقل الأمركي 
راي حلود ملوقع "كارز دوت كوم" 

انه ل بد من تثقيف ال�سائقن 
ال�سبان وتعليمهم اأهمية النظر اإىل 
الطريق والتنبه اإىل ان ت�سرفاتهم 

ترك تاأثرًا على الآخرين، واأكد 
حلود ان وزارته تعمل مع �سرطة 

نيويورك وكونيكتيكت لتطبيق 
قوانن تتعلق بت�ستت النتباه خالل 

القيادة.

حملول ال�شق 
يت�شدى لغبار 

العوادم
بداأت مدينة �ستوجتارت الواقعة 

جنوبي اأملانيا حملة ملكافحة جزيئات 
العوادم امل�سر بال�سحة من خالل 

ر�ض حملول ل�سق للغبار يف الهواء.
وقامت ال�سلطات املخت�سة يف 

�ستوجتارت، التي بها اأعلى ن�سبة 
غبار يف اأملانيا منذ �سنوات، الثالثاء 

بر�ض حملول يحتوي على اأ�سيتات 
الكال�سيوم واملاغن�سيوم ب�سكل 

جتريبي يف الهواء. ووفقا لبيانات 
املدينة ي�ستخدم هذا املحلول حتى 

الآن يف الغالب لإذابة اجلليد، اإل 
اأنه من املمكن ا�ستخدامه اأي�سًا يف 

مكافحة الغبار.
يذكر اأنه مت اإجبار مدينة �ستوجتارت 

ق�سائيا بزيادة جهودها يف مكافحة 
الغبار، وقد اأعادت �ستوجتارت 

تطبيق حظر مرور ال�ساحنات داخل 
املدينة لتقليل العوادم ال�سارة 

بال�سحة.

مايكرو�شوفت 
تخف�ض اأ�شعار 

"اأوفي�ض 
"2010

تعتزم �سركة "مايكرو�سوفت" 
الأمريكية تخفي�ض اأ�سعار باقات 

برامج "اأوفي�ض 2010" املقرر 
اإطالقها خالل العام احلايل.
ونقل موقع "بي �سي ورلد" 

املتخ�س�ض يف جمال التقنية عن 
متحدث با�سم ال�سركة، قوله اإنه 

جرى تخفي�ض الإ�سدارات املحدثة 
من الربنامج، على الرغم من عدم 

تاأكيد "مايكرو�سوفت" ذلك ب�سكل 
مبا�سر.واأ�سار املوقع اإىل اأن 

ثالثة  اإطالق  "مايكرو�سوفت" تنوي 
اإ�سدارات خمتلفة من الربنامج، من 

بينهم اإ�سدار ل يعمل 

اإل على 
جهاز كمبيوتر �سخ�سي واحد، 
بينما الإ�سدارين الآخرين �سوف 

ي�سلحان للتحميل على جهازين 
اأو ثالثة اأجهزة على الأكرث، وفقًا 

لطلبات ال�سراء.
ومن جانبها، اأكدت "مايكرو�سوفت" 
اأن اأكرث من 2 مليون م�ستخدم قاموا 

بتحميل الإ�سدار التجريبي من 
الربنامج، م�سيفة اأن ت�سعة من بن 
كل ع�سرة م�ستخدمن يعتقدون اأنه 
�سم حت�سينات كبرة عن املنتجات 

ال�سابقة.واأ�سافت "مايكرو�سوفت" 
حت�سينات مبتكرة على "اأوفي�ض 

2010"، حيث من املتوقع اأن يدعم 
اأدوات ت�سمح للم�ستخدمن بتحرير 

ومعاجلة ال�سور ومقاطع الفيديو 
من خالله، كما يدعم اإمكانية م�ساركة 

امللفات، التي ت�سمح لعدد كبر من 
امل�ستخدمن بتحرير م�ستندًا واحدًا 

عرب الإنرنت.

تعاون بني باري�ض 
"غوغل"

ل ت�ستبعد فرن�سا عقد �سراكة مع 
حتويل  م�سروع  "غوغل" يف 

الكتب اىل ن�سخ رقمية �سرط ان 
يتم ذلك يف اإطار عملية تبادل 

ملفات من دون اأي ح�سرية ف�سال 
عن احرام حقوق املوؤلف، على 
ما اأعلن وزير الثقافة فريديريك 

ميرانو رفع تقرير يتناول 
مو�سوع حتويل العمال الأدبية 

املكتوبة اىل ن�سخ رقمية اىل 
وزارة الثقافة فيما با�سر عمالق 

النرنت الأمركي بعملية 
حتويل مالين الكتب اىل 

ن�سخ رقمية يودعها مكتبته 
اللكرونية "غوغل بوك�ض"، 

المر الذي اثار قلقا يف اأوروبا 
ل�سيما يف باري�ض.ويقرح 

التقرير اإقامة �سراكة "على 
اأ�سا�ض تبادل متوازن للملفات 

الرقمية، دون اي بند ي�سر اىل 
ح�سرية يف هذا ال�ساأن".

يف موازاة ذلك يدعو اىل تطوير 
من�سة "غاليكا" التابعة للمكتبة 
الوطنية يف فرن�سا "بي ان اف" 

واإطالق "وحدة تعاون اأوروبية".
وقال الوزير ميران خالل ا�ستالمه 

التقرير يف بيان ان "منوذج ال�سراكة 
بن القطاعن العام واخلا�ض 

ول  لأهدافنا  مالئمة  يل  "..." تبدو 
اأرى �سببا لإبعاد اأي كان عن هذه 

املقاربة".

ك�سف علماء بريطاني����ون اأن التمتع بوزن زائد يف منطقة الفخذين 
واملوؤخرة يحمي من اأمرا�ض القلب وم�ساكل الأي�ض.

وذك����رت هيئ����ة الإذاع����ة الربيطانية "بي ب����ي �س����ي" اأن الدهون يف 
منطقة الورك تق�سي على الأحما�ض الدهنية املوؤذية وتتمتع بعامل 

م�ساد لاللتهاب مينع تخرث ال�سراين.
واأو�س����ح الباحثون من جامع����ة "اأوك�سف����ورد" اأن التمتع مبوؤخرة 

كبرة اأف�سل من املعاناة من وزن زائد حول منطقة اخل�سر.
وقالوا يف املجلة الدولية للبدانة، اأنه يف امل�ستقبل قد ي�سعى العلماء 
اإىل زي����ادة الوزن ع����ن ق�سد يف منطقة الوركن، كم����ا اأن الأطباء قد 
ي�سف����ون و�سائ����ل لإع����ادة توزيع الده����ون يف اجل�س����م ليتجمع يف 
الورك����ن لتاأمن احلماية م����ن اأمرا�ض القلب وم�س����اكل الأي�ض مثل 

ال�سكري.
واأ�س����اروا اإىل اأن نق�����ض الده����ون يف منطق����ة الورك����ن ق����د ي����وؤدي 
اإىل م�س����اكل خط����رة يف الأي�ض، وت�سر الأبح����اث اإىل اأنه ي�سعب 
التخل�����ض م����ن الده����ون يف منطقة الفخذي����ن اأكرث م����ن الدهون يف 
منطق����ة البط����ن، وق����د يك����ون لذلك فائ����دة كب����رة، لأنه ح����ن تتفكك 
الده����ون ب�سرع����ة، تنتج كمية كبرة م����ن ال�سيتوك����ن التي تت�سبب 

بالتهابات يف اجل�سم.
وق����د ربط����ت درا�س����ات �سابق����ة ب����ن ال�سيتوك����ن واأمرا�����ض القل����ب 
بط����يء يف منطق����ة  ب�س����كل  الده����ون  ح����رق  وال�سكري.وي�ساه����م 

الورك����ن يف انتاج املزيد من هرمون الأديبونيكتن الذي يحمي 
ال�سراي����ن ويوؤدي اإىل التحكم ب�سكل اأف�سل مب�ستوى ال�سكري 
يف ال����دم، غر اأن الوزن الزائد يف منطقة البطن واملعدة يرفع 

من خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب ومر�ض ال�سكري.
وق����ال الع����د الرئي�س����ي للدرا�س����ة الطبي����ب ق�سطنطينو�����ض 

مانولوبولو�����ض من جامعة "اأوك�سف����ورد" "اإن ال�سكل هو 
املهم، واملنطقة التي تتجم����ع فيها الدهون، اإذ اإن الدهون 
يف الورك����ن والفخذي����ن جي����د ل����ك ولك����ن وج����وده حول 

البطن اأمر �سيئ".
وقال اإن����ه يف عامل مثايل، كلما كانت كمي����ة الدهون اأكرث 
يف منطقة الفخذين، كلم����ا كان ذلك اأف�سل، �سرط اأن يظّل 

البطن نحيفا، غر اأن����ه اأ�سار اإىل اأن معظم النا�ض مييلون 
اإىل احل�س����ول عل����ى الأمري����ن مع����ًا، بط����ن �سم����ن وفخذين 

�سمينن.

ت�س���در "اجلن�ض" و"ال�سور الفا�سح���ة" قائمة املفردات 
الأك���رث بحثاُ ل���دى الأطف���ال يف عام 2009 حي���ث احتلتا 
املركزي���ن الراب���ع واخلام����ض بع���د مواق���ع "يوتي���وب" 
و"جوجل" و"في�ض بوك" الذين حلوا يف املراكز الأوىل 
والثاني���ة والثالثة على الت���وايل، وفقًا لإح�ساءات �سركة 
"نورت���ون" التي اأ�سدرت خدم���ة جمانية تراقب �سلوك 

الأطفال اأثناء ا�ستخدام الإنرنت.
وذك���ر موق���ع "بي �س���ي ماجزين" املتخ�س����ض يف جمال 
التقني���ة اأن معظ���م الوقت ال���ذي يق�سيه قراب���ة 30% من 
الأطف���ال مي�س���ي يف البح���ث ع���ن املو�سوع���ات املتعلقة 

باملو�سيقى اإذ ت�سدر ملك البوب مايكل جاك�سون القائمة 
تبعت���ه النجم���ة تايل���ور �سويف���ت، بينما تل���ى املو�سيقي 

البحث عن الأفالم وبرامج التليفزيون بن�سبة %12.
واأ�س���اف املوق���ع اأن الإح�س���اءات �سمل���ت قراب���ة 14.6 
ملي���ون طفل وانح�سرت يف الفرة ما بن �سهري فرباير 
ودي�سم���رب، حيث جمعتها ال�سرك���ة من خالل خدمة موقع 
"اأون لي���ن فامل���ي دوت نورت���ون" ال���ذي قدمته �سركة 
"نورتون" املتخ�س�سة يف برامج مكافحة الفرو�سات.
وقال���ت "نورتون" يف بيانه���ا الر�سمي اإن ظهور مفردات 
متعلق���ة باجلن�ض على راأ����ض القائمة يدق ناقو�ض اخلطر 

ل���دى الآب���اء، الذي���ن مل يتحدث���وا م���ع اأطفاله���م ب�س���اأن 
املحتوي���ات الت���ي رمب���ا يكون م���ن غر الالئق���ة اطالعهم 

عليها.
واأ�ساف���ت ال�سرك���ة اأن���ه بينم���ا تع���د مواق���ع "يوتيوب" 
و"جوجل" و"في�ض بوك" ممتعة ومفيدة فاإن على الآباء 
اجللو����ض م���ع اأطفالهم والتح���دث عما يليق وم���ا ل يليق 
البحث عنه، عند م�ساهدة مقاطع الفيديو على الإنرنت اأو 

حت���ى البحث عن املعلومات  اأو 
التوا�سل التفاعل مع مواقع 

الجتماعي.

يذك���ر اأي�س���ًا اأن القائم���ة مل تخل من ظه���ور �سل�سلة اأفالم 
م�سا�س���ي الدم���اء "تويالي���ت" اأو "ال�سف���ق"، حيث جاء 
اجل���زء الأخر م���ن ال�سل�سلة "القمر اجلدي���د" يف املركز 
الأربع���ن، بينما حل بطل ال�سل�سل���ة "تايلور اوترن" يف 
املرك���ز الثمانن واللقط���ات املجمعة منه جاءت يف املركز 

احلادي والت�سعن.

اجلن�ض يت�شدر قائمة بحث االأطفال على االإنرتنت لعام 2009

الوزن الزائد فـي الفخذين يحمي من اأمرا�ض القلب

ع���دا عن طعمها اللذيذ، حتتوي ثمرة املانغا على مركبات 
مفي���دة متن���ع الإ�سابة ببع����ض اأنواع �سرط���ان القولون 

وخاليا �سرطان الثدي.
وذك���ر موقع "اأغريل ليف ني���وز" اأن علماء يف تك�سا�ض 

تو�سل���وا بع���د درا�س���ة اأجروه���ا عل���ى خم�س���ة اأن���واع 
م���ن املانغا يف اأم���ركا وه���ي: "كن���ت"، و"فران�سن" 
اأن  اأتكين���ز" و"هادي���ن" اإىل  و"اأتولف���و" وتوم���ي/ 
ه���ذه املانغ���ا متن���ع الإ�سابة ببع����ض اأن���واع �سرطان 

القولون.
وعل���ى الرغ���م م���ن اأن ه���ذه الثم���رة قدمي���ة وياأكلها 

كث���رون يف خمتل���ف اأنحاء العامل، لك���ن ل يعرف 
ع���ن فوائده���ا ال�سحي���ة �س���وى القلي���ل، وطل���ب 

املجل�ض الوطن���ي للماجنا يف اأمركا 
من الباحث���ن اإعداد درا�سات ملعرفة 
اأو حتدي���د القيم���ة الغذائي���ة له���ذه 

الثمرة.
وقال���ت الدكتورة �س���وزان تالكوت 
الت���ي اأع���دت درا�سة ح���ول اخلاليا 
�ستي���ف  زوجه���ا  م���ع  ال�سرطاني���ة 

م���ا  اإىل  نظ���رت  تالك���وت" اإذا 
اأغذي���ة  اأنه���ا  النا����ض  يعتق���د 
يفكرون  "خارقة" تراهم 
امل�س���ادة  بتل���ك 
ولك���ن  لالأك�س���دة 

املفاجاأة اأن املانغا 
لي�ست من بينها".

واأ�ساف���ت اإن املواد امل�س���ادة لالأك�سدة 
يف املانغ���ا عل���ى الرغ���م من اأنه���ا اأقل 
من تل���ك املوجودة يف التوت الربي 
اإّل اأن  "بل���و بري" والرم���ان مثاًل 
فعاليته���ا كب���رة ج���دًا يف مكافح���ة 
اأو من���ع الإ�سابة بب�س���ع �سرطانات 

القولون والثدي.
وقال���ت تالك���وت " عل���ى الرغم م���ن اأن 
احت���واء ثم���رة املاجن���ا على م���واد م�سادة 
لالأك�س���دة باأرب���ع اأو خم����ض مرات اأق���ل ما هو 
موج���ود يف النبي���ذ اإّل اأن قدرتها عل���ى مكافحة 

ال�سرطان كبرة".

ون�سحت باأن تكون ثمرة املانغا 
يج���ب  الت���ي  الفاكه���ة  ب���ن  م���ن 

ب�سب���ب  با�ستم���رار  تناوله���ا 
املتع���ددة،  فوائده���ا 

تالك���وت  واأج���رت 
وزوجه���ا فحو�سات 
م�ستخل�س���ات  عل���ى 
البوليفين���ول املوج���ودة يف املانغا فتبن 
لهما باأنها مفيدة يف منع اأو وقف الإ�سابة 
بهذه الأمرا�ض ال�سرطانية ويف م�ساعدة 
 " ال���دم  ابي�سا����ض  مبر����ض  امل�ساب���ن 

لوكيميا" و�سرطان الربو�ستات.
اإن  للمانغ���ا  الوطن���ي  املجل����ض  وق���ال 
املانغ���ا  ت�ست���ورد  املتح���دة  الولي���ات 
م���ن املك�سي���ك والأك���وادور والب���رو 
والربازيل وغواتيمال وهايتي.ومن 
املع���روف اأن موطن ه���ذه الثمرة هو 
جن���وب �سرق اآ�سيا، وب���داأ ت�سديرها 

اإىل اأمركا يف عام 1800.

ــرطــان ــ�ــش ــال ـــة ب ـــاب ـــش ــع االإ� ــن املــانــغــا مت

الرنني املغناطي�شي يك�شف مر�ض التوحد مبكرا�شرعة نب�شات القلب يزيد خطر النوبة القلبية

ذك���رت درا�س���ة ان امل�ساهدي���ن ال���ذي يبقون 
اكرث من اربع �ساعات اأمام التلفزيون يوميا 
يقل�س���ون املهم باحلياة مقارنة بالأ�سخا�ض 

الذين ينجحون يف احلد من ذلك.
واأو�سح ديفي���د دان�ست���ان الباحث يف معهد 

ال�سكري وامرا�ض القلب يف ملبورن لوكالة 
فران����ض بر����ض "يواج���ه الأ�سخا����ض الذين 
يت�سمرون اأكرث من اأربع �ساعات اأمام اجلهاز 
احتم���ال الوف���اة م���ن اأمرا����ض خمتلفة اكرث 
بن�سبة 46 % من الأ�سخا�ض الذين ي�ساهدون 

التلفزيون اقل من �ساعتن يوميًا".
و�س���ع  يف  �س���ارك  ال���ذي  دان�ست���ان  وق���ال 
الدرا�س���ة الت���ي ن�س���رت يف جمل���ة "امركان 
ه���ارت ا�سو�سيي�سن" ان ه���وؤلء الأ�سخا�ض 
يواجهون "خطرا بن�سبة 80 % اأكرث لالإ�سابة 

باأمرا�ض يف اأوعية القلب".
واأو�س���ح الباح���ث ان الربام���ج التلفزيونية 

لي�س���ت م�سرة بحد ذاته���ا بل البقاء يف 
و�سعية اجللو�ض طوياًل من دون حتريك 

الع�س���الت مين���ع اجل�س���م م���ن امت�سا�ض 
ال�سكر والدهون بطريقة �سليمة.

ومت التو�س���ل اىل ه���ذه ال�ستنتاج���ات بناء 
عل���ى درا�س���ة ا�ستم���رت �ست �سن���وات حول 
ع���ادات 8800 ا�س���رايل بالن�سب���ة مل�ساهدة 
التلفزيون، وي�ساهد ال�سراليون التلفزيون 
لثالث �ساعات يوميا كمعدل و�سطي، واأ�سار 
الباح���ث اىل ان البقاء يف و�سعية اجللو�ض 

ال�سح���ة  يعر����ض  طويل���ة  لف���رة 
للمخاطر.

اجللو�ض طويال اأمام التلفزيون.. خطر


