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نوفو�س���تي  �أنب���اء  وكال���ة  ذك���رت 
م���ن  �لع�س���ر�ت  �إن  �لرو�س���ية 
مو�طن���ي طاجيك�س���تان يف مدين���ة 
خوجاند ب�سمال �لبالد قد �أبلغو� عن 
روؤية ج�س���م طائ���ر غريب يحلق فوق 
�ملدين���ة يوم �الثن���ن، ولكن �ل�س���بي 
"باختوفار خور�س���يديوف"وحده قد 
متكن من ت�س���وير �جل�س���م �لطائر يف 
مقط���ع فيديو مدت���ه 50 ثاني���ة بهاتفه 
�إن���ه  خور�س���يديوف  �ملحمول.وق���ال 
كان يلعب مع �أخيه �ل�سغري يف �لفناء 
عندما الحظ �جل�سم �لطائر يحلق يف 

�ل�سماء يف هدوء تام.
و�أ�ساف: "لقد كان �لطبق �أحمر �للون 
حتيط���ه هال���ة بي�س���اء وكان يتح���رك 
ز�دت  وفج���اأة  �جلب���ال  نح���و  بب���طء 

�سرعته �ختفى.. مل يكن طائرة".
وذك���ر �س���كان �ملدين���ة �إن هذه لي�س���ت 
�ملرة �الأوىل �لتي يرون فيها �أج�س���اما 
طائرة ف���وق �ملدينة حي���ث �أكدو� �أنهم 
يف  يحل���ق  �س���بيها  ج�س���ما  �س���اهدو� 
�س���ماء �ملدينة يف �أو�خر �لت�سعينيات 
من �لقرن �ملا�س���ي لكن �أحد� مل يتمكن 
من تقدمي "دليل ملمو�س" يربهن على 

ذلك �الأمر حينذ�ك.

غرائب طب

النوم قد 
يكون م�صدرًا 

لل�صباب

ت�صوير طبق 
طائر بهاتف 

حممول

وجد باحثون �أمريكيون �أن �لنوم 
�لليلي �جلّيد قد ي�ساعد على 

مكافحة تدهور �ل�سحة �لناجت 
عن �ل�سيخوخة، وذكرت �لدر��سة 

�لتي ن�سرت يف جملة '�يج' �أن 
�لباحثن من جامعة �أوريغون 

�الأمريكية ربطو� �لتدهور 
بال�سحة و�ملوت �ملبكر �إىل فقد�ن 

�أحد �جلينات �الأ�سا�سية �لتي 
ت�سبط �ل�ساعة �لبيولوجية �لتي 

تنظم دورة �لنوم.
ووجد �لباحثون �لذين �أجرو� 
در��ستهم على �لذباب، �أن تلك 

�لتي تفتقد لهذ� �جلن لدى 
تعّر�سها لل�سغط يف عمر متو�ّسط 

ومتقّدم، يظهر عليها �سرر 
ملحوظ.

بّين���ت در��س���ة �أمريكية جدي���دة �أن �لدهون �ل�س���حية غري �مل�س���بعة �ملتعددة 
كتلك �ملوجودة يف �الأ�س���ماك تقلل خطر �الإ�س���ابة باأمر��س �لقلب بن�سبة 19 

باملائة.
وذكر موقع "كالوري الب" �الأمريكي �أن باحثن يف جامعة هارفارد تو�سلو� 
�إىل �أن ��ستبد�ل �لدهون �مل�سبعة يف �لطعام بدهون متعددة غري م�سبعة من 

�ساأنها �أن تقلل �حتماالت �الإ�سابة باأمر��س �لقلب بن�سبة 1%9.
وق���ال �مل�س���وؤولون عن �لدر��س���ة �إنه "ب���دل حماولة �لتخفيف من ��س���تهالك 
�لدهون �ملتعّددة غري �مل�س���بعة "بي يو �ف �يه"، فاإن �لتحّول نحو ��س���تهالك 
هذه �لدهون بدل �لدهون �مل�سبعة ميكن �أن يخفف بطريقة ملحوظة معدالت 

�الإ�سابة باأمر��س �لقلب".
يذك���ر �أن تخفيف مع���دالت �لدهون �مل�س���بعة هي من �س���من �لثو�بت �لطبية 
ل�س���بط خطر �الإ�س���ابة باأمر��س �لقلب، لكن در��س���ات قليل���ة �أجريت ملعرفة 
تاأث���ري زيادة �لدهون �ملتعددة غري �مل�س���بعة يف �الأنظمة �لغذ�ئية، ويو�س���ي 
�الأطباء باأال ت�سكل �لدهون �مل�سبعة �أكرث من 11% من حاجة �لبالغن للطاقة، 
و�ل�س���بب ه���و �ن هذ� �ل�س���نف م���ن �لده���ون يرفع م�س���توى �لكول�س���رول 
"�ل�سيئ" يف �لدم، ومعروف �ن �رتفاع ن�سبة �لكول�سرول ي�سيق �سر�ين 
�لقلب، �أما �لدهون غري �مل�سبعة �ملتعددة فلها �ثر معاك�س، �إذ �أنها ترفع ن�سبة 

�لكول�سرول "�جليد" يف �لدم.

الدهون ال�صحية تخفف خطر 
اأمرا�ض القلب

�صل�صات ال�صواء مفيدة لأمرا�ض ال�صيخوخة
وج��دت در����س��ة ج��دي��دة �أع��ده��ا علماء يف 
علم �الأحياء �أن �سل�سات �ل�سو�ء �ل�سعبية 
على  �ح��ت��و�ئ��ه��ا  ب�سبب  لل�سحة  م��ف��ي��دة 
و�لفاكهة  �لبهار�ت  من  متنوعة  جمموعة 

و�خل�سار �مل�سادة لالأك�سدة.
وذكرت �سحيفة "ديلي تلغر�ف" �الأربعاء 
هذه  يف  �مل��وج��ودة  �لكيميائية  �مل��و�د  �أن 
تر�فق  �لتي  �الأمر��س  تكافح  �ل�سل�سات 
مع �لتقدم يف �لعمر مثل �ل�سرطان و�لقلب 
و�لتهاب  و�لزهامير  �لدماغية  و�جللطة 
معروف،  �لعن،  عد�سة  و�إع��ت��ام  �ملفا�سل 
لالأك�سدة  �مل�سادة  �ملو�د  �أن  �أطباء  بح�سب 
ت��ق��اوم �جل��زي��ئ��ات �مل���وؤذي���ة �ل��ت��ي تهاجم 

خاليا �جل�سم.
ووج�����د �ل��ع��ل��م��اء يف ج��ام��ع��ة و���س��رن 
�ل�سو�ء  �سل�سات  �أن  كند�  يف  �أونتاريو 
حت���ت���وي ع��ل��ى ك��م��ي��ة ك���ب���رية م���ن �مل����و�د 
وتقي  �ملناعة  جهاز  تعزز  �لتي  �لطبيعية 

من كثري من �الأمر��س.
وق����ال �ل��دك��ت��ور ر�مي���ون���د ت��وم��ا���س "�إن 
م�����س��ادر ممتازة  و�ل��ب��ه��ار�ت  �الإع�����س��اب 

"�إنها  م�سيفًا  لالأك�سدة"،  �مل�سادة  للمو�د 
�الأطعمة  يف  كبرية  بكميات  ت�ستخدم  ال 
�خل�سار  �إىل  بالن�سبة  �حل���ال  ه��و  ك��م��ا 
مميزة  نكهة  الإ�سفاء  �لنا�س  وي�ستخدمها 

على �أطعمتهم".
فيها  ��ستخدمت  جت��ارب  ه���وؤالء  و�أج���رى 
من  �أن���و�ع  �سبعة  يف  �ل�����س��و�ء  �سل�سات 
من  عالية  ن�سبة  فيها  �أن  فتبن  �الأطعمة 

�ملو�د �مل�سادة لالأك�سدة، م�سريين �إىل 
حتتوي  �ل��ت��ي  �ل�سل�سات  �أن 

على �لثوم و�لفلفل �ملحم�س 
�الأحمر و�لزجنبيل مفيدة 

�أي�سًا للج�سم.
وخ���ل�������س �ل��ب��اح��ث��ون 
�لتي  �مل�����و�د  �أن  �إىل 
�سنع  يف  ت�����س��ت��خ��دم 
قد  �ل�����س��و�ء  �سل�سات 

قيمتها  ن�����س��ف  ت��ف��ق��د 
برغم  ولكنها  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 

بالكثري  حتتفظ  تظل  ذل��ك 
من مكوناتها �ملفيدة للج�سم.

�أمر�����س �لقل���ب، و�ل�س���قوط عل���ى �الأر�س، 
�لث���دي  و�س���رطانا  �لعظ���ام،  وتك�س���ر 
و�لربو�س���تاتا، و�لكاآب���ة، وفق���د�ن �لذ�كرة، 
كل ه���ذه م�س���كالت ال يب���دو �رتباط بع�س���ها 
باالآخر، غري �أنها تت�س���بب يف تدهور �حلالة 
�ل�س���حية وحدوث �لوفاة، وتفر�س �أبحاث 
مث���رية �أن هناك ر�بط���ا ما بينه���ا، فالكميات 
�ل�س���ئيلة ج���د� من فيتام���ن )دي(، �مل�س���مى 
)فيتامن �ل�س���م�س(، ت�س���هم يف حدوثها، وال 
يح�س���ل مالين �الأمريكين، خا�سة من كبار 

�ل�سن، على كميات كافية من فيتامن )دي(.
و�الإر�س���اد�ت �لوطنية �حلالية ب�ساأن تناول 
�حل�س���ة �ليومية من فيتام���ن )دي( - وهي 
ل���ذوي  400 وح���دة دولي���ة م���ن �لفيتام���ن 
�الأعم���ار ب���ن 51 و70 �س���نة، و600 وح���دة 
دولي���ة للذي���ن يزي���د عمرهم على 70 �س���نة - 
قد ال تكون كافية لهم لدرء م�س���كالت نق�س���ه.
وتعت���رب مكم���الت )حب���وب( فيتام���ن )دي( 
�لتي تق���دم ب���ن 800 و1000 وحدة دولية، 
�أ�س���هل و�س���يلة للح�س���ول علي���ه، كم���ا ميكن 

�ال�ستفادة من �أ�سعة �ل�سم�س الكت�سابه.

ت�سنيع فيتامن )دي(
�إن فيتامن )دي( لي����س يف �لو�قع فيتامينا، 
ب���ل �إن���ه هرم���ون ينتج���ه �جل�س���م بطريق���ة 
ت�س���نيعية. فعندما ت�س���قط �أ�س���عة �ل�س���م�س 
عل���ى �جلل���د، فاإنها حت���ول �إحدى �مل���و�د من 
)�أقرباء( �لكول�س���رول، �إىل مادة ت�سمى )ما 
قب���ل فيتام���ن دي( وعندما تاأخذ ه���ذه �ملادة 
يف �لدور�ن يف �ل���دورة �لدموية، فاإن �لكبد 
يقوم بتحويلها �إىل مادة )25 - هيدروك�سي 
ن�س���طة  غ���ري  م���ادة  وه���ي  دي(،  فيتام���ن 
بيولوجي���ا )وه���ذه ه���ي �لت���ي يتم قيا�س���ها 

لتحدي���د مق���د�ر فيتام���ن )دي( لدي���ك(، ث���م 
تق���وم �لكلية بعد ذلك بتوف���ري مادة كيميائية 
ت���وؤدي �إىل �إنت���اج فيتام���ن )دي( �لن�س���يط، 
�ل���ذي ميكن���ه �لتاأث���ري عل���ى �خلالي���ا يف كل 
�أنح���اء �جل�س���م.ويعتمد مقد�ر م���ادة )25 - 
هيدروك�س���ي فيتامن )دي(( �ملوجودة لديك 
على كمية �ل�س���م�س �لتي تعر�ست لها، وعلى 
�س���كل �س���بغة جلدك )فاجللد �لغام���ق �للون 
يقلل من �إنتاج فيتامن )دي((، وعلى نظامك 
�لغذ�ئ���ي )�ل�س���لمون وغ���ريه م���ن �الأ�س���ماك 
وعل���ى  )دي((،  بفيتام���ن  غني���ة  �لدهني���ة، 
عمرك )كلما كنت �أكرب �س���نا، قل �إنتاج �جللد 
لفيتام���ن )دي(، وق���د ح���دد �خل���رب�ء ثالثة 
�أ�س���ناف ملقادير فيتامن )دي( يف �جل�س���م: 
�ل�س���نف �الأول، هو �لعوز منه، عندما يكون 
مق���د�ر م���ادة )25 - هيدروك�س���ي فيتام���ن 
)دي(( �أق���ل من 20 نانوغر�ما لكل مليلر من 
�لدم )نغم/م���ل( )�لنانو هو ج���زء و�حد من 
مليار جزء(، و�ل�س���نف �لث���اين، هو �لنق�س 
يف فيتامن )دي(، عندما ير�وح مقد�ر مادة 
)25 - هيدروك�س���ي فيتام���ن )دي(( بن 20 
و30 نغم/م���ل، و�ل�س���نف �لثالث هو �ملقد�ر 
�ل���كايف منه، عندم���ا يكون مق���د�ر تلك �ملادة 

�أكرث من 30 نغم/مل.

تاأثري�ت و��سعة
- يع���رف فيتامن )دي(، �أف�س���ل م���ا يعرف، 
باأنه ي�ساعد �جلهاز �له�سمي على �مت�سا�س 
�إح���دى  وه���ذه  و�لفو�س���فور،  �لكال�س���يوم 
و�س���ائل �مل�س���اعدة يف بناء �لعظام �ل�سليمة 
و�ملحافظة عليها، �إال �أن هذ� �لفيتامن يوؤدي 

�أعماال �أكرث بكثري من ذلك.
ي���وؤدي  �لتاجي���ة:  �ل�س���ر�ين  �أمر�����س   -

تر�كم �لكال�س���يوم يف �ل�س���ر�ين �إىل ت�سلب 
�ل�س���ر�ين، وحتدث هذه �لعملية على �الأكرث 
ل���دى �الأ�س���خا�س �لذي���ن لديهم مق���د�ر قليل 
من فيتامن )دي(، ووجدت در��س���ة �ملتابعة 
للمهني���ن �ل�س���حين �لت���ي �أجرته���ا جامعة 
هارفارد، �أن �لرجال �لذين لديهم مقادير �أقل 
من فيتامن )دي(، كانو� يتعر�س���ون لظهور 
�أمر�����س �لقلب مبرتن �أكرث من �لذين لديهم 

مقد�ر كبري من هذ� �لفيتامن.
- �رتفاع �س���غط �ل���دم: يقل���ل فيتامن )دي( 
�لن�س���ط م���ن �إف���ر�ز �لكلي���ة لهرم���ون �لرنن 
rennin، وه���و هرمون يزيد من �س���غط 
�لدم. وتفر�س عدة در��سات �أن قلة فيتامن 
)دي( ت�س���هم يف حدوث �رتفاع �س���غط �لدم، 
يف  ي�س���اعد  �لفيتام���ن  تن���اول  زي���ادة  و�أن 

�ل�سيطرة على �سغط �لدم.
- عجز �لقلب: غالبية �مل�س���ابن بعجز �لقلب 
لديه���م ع���وز م���ن فيتام���ن )دي(، ول���ذ� فق���د 
ت�س���اعد زي���ادة تناوله يف تقوية �نقبا�س���ات 

�لقلب.
- �آالم �لع�س���الت �لناجم عن �الإجهاد: بع�س 
�الأ�سخا�س �لذين يتناولون �أدوية )�ل�ستاتن( 
�ملخف�سة مل�ستويات �لكول�سرول، يتوقفون 
عنها ب�سبب �آالم �لع�سالت، ويف در��سة على 
�آالم �لع�س���الت لدى 128 رجال و�مر�أة، ظهر 
�أن مقادير مادة )25 - هيدروك�س���ي فيتامن 
)دي((، كان���ت لدى ثلثيهم �أق���ل من 20 نغم/
م���ل، �أم���ا �لذي���ن كان���و� يتناول���ون حب���وب 
فيتام���ن )دي( منه���م �أثناء تناوله���م الأدوية 
)�ل�س���تاتن(، فقد �ختفت �أعر��س �الآالم لدى 

90 يف �ملائة منهم.
- �لعدوى: تفر����س �لتجارب �البتد�ئية �أن 
�لقليل جد� من فيتامن )دي( يعر�س �جل�سم 

�إىل �لع���دوى بدرج���ة �أكرث، 
�أك���رب  مق���د�ر  وج���ود  و�أن 
ي�س���اعد �جل�س���م  ق���د  من���ه 
على درء �الإ�سابة بعدوى 
�الأنفلونز�، وكذلك �ل�سل، 
م���ن  �أخ���رى  و�أن���و�ع 
�لتنف�سي  عدوى �جلهاز 

�لعلوي.
- �أمر�����س �أخ���رى: مت 
�لعث���ور عل���ى �س���الت 
بن �لعوز من فيتامن 
)دي( وبع�س �أمر��س 
�ل�س���رطان، ومر����س 
�ل�س���كري م���ن �لنوع 
و�لكاآب���ة،  �لث���اين، 

�لعظ���ام،  وه�سا�س���ة 
�ل�س���قوط،  وح���و�دث 

وفقد�ن �لذ�كرة، و�الأمر��س 
�ملزمنة �الأخرى.

�ح�س���ل على فيتامن )دي( �لغذ�ء هو �أف�سل 
�لو�س���ائل للح�سول على �لفيتامينات، �إال �أن 
�الأمر لي�س كذلك فيما يتعلق بفيتامن )دي(، 
�إذ ال توفر هذ� �لفيتامن �سوى �أنو�ع حمددة 
م���ن �لغذ�ء، مثل �س���مك �ل�س���لمون، و�لتونا، 
حب���وب  ورقائ���ق  و�حللي���ب،  و�ل�س���ردين، 

�الإفطار �ملعززة بالفيتامن.
فعال���ة  و�س���يلة  �ل�س���م�س  �أ�س���عة  وتعت���رب 
للح�سول على مقد�ر �أكرث من فيتامن )دي(، 
وميكن للكثري من �لنا�س �حل�س���ول على كل 
م���ا يحتاجونه م���ن �لفيتام���ن باخلروج من 
منازله���م لف���رة م���ن 5 �إىل 10 دقائق يوميا، 
وتعري�س �أنف�س���هم لل�س���م�س من دون و�سع 
مر�هم حلماية �جللد. لكن، ال تعر�س نف�س���ك 

�أكرث من �لالزم لل�س���م�س، الأن �الأ�س���عة، �لتي 
حتفز على ظه���ور فيتام���ن )دي(، هي ذ�تها 
�لت���ي توؤدي - عند �لتعر�س لها لفرة طويلة 
- �إىل �لت�س���بب يف حروق �جللد، و�س���رطان 

�جللد.
وحب���وب �لفيتامين���ات ه���ي �أب�س���ط و�أك���رث 
�لو�سائل �أمانا للح�سول على فيتامن )دي(، 
وحتتوي حب���وب �لفيتامينات �ملتعددة عادة 
عل���ى 400 وح���دة دولية م���ن فيتامن )دي(، 
�لكال�س���يوم  حب���وب  بع����س  حتت���وي  كم���ا 
عل���ى فيتام���ن )دي( م�س���افا �إليه���ا، ويعترب 
�حل�سول على 800 �إىل 1000 وحدة دولية 

من �حلبوب، هدفًا جيدً�.

فيتامني دي .. عالمة م�صيئة فـي اأبحاث التغذية

يعانون  �لذين  و�الأمهات  �الآب��اء  جميع  �ىل  ن�سيحة  هولنديون  باحثون  قدم 
طريق  عن  لينة  يجعلوها  �ن  وهي  �خل�سر�و�ت  بتناول  �أطفالهم  الإقناع 
�لطهي بالبخار �و �ل�سلق.و�خترب باحثون من جامعة و�جننجن نوعن 
و�لفا�سولياء-  -�جل��زر  و�ل�سائعة  د�ئما  �ملتوفرة  �خل�سر�و�ت  من 
مدر�سة  �أط��ف��ال  م��ن  جم��م��وع��ات  على  خمتلفة  ط��رق  ب�ستة  طهيت 

�بتد�ئية ليعرفو� �أي �لطرق هي �الأحب �ليهم.
وعلى  مهرو�سة  طهيت  �ن  بعد  و�لفا�سولياء  �جل��زر  وق��دم 
�الأطفال  �ىل  وحممرة  وم�سوية  ومقلية  وم�سلوقة  �لبخار 
عاما.وقدمت  �ىل 12  �أع���و�م   4 ب��ن  �أع��م��اره��م  ت��ر�وح��ت  �ل��ذي��ن 
جمموعة  �ىل  نف�سها  بالطرق  طهيت  �ن  بعد  نف�سها  �خل�سر�و�ت 

حاكمة من �لبالغن تر�وح �عمارهم بن 18-25 عامًا.
�لدول  من  �لعديد  يف  �الأطفال  �ن  قالو�  �لذين   - �لباحثون  ووج��د 
�لرعاية  خ��رب�ء  به  يو�سي  �ل��ذي  �لقدر  من  �ق��ل  خ�سر�و�ت  ياأكلون 
�أو  بالبخار  �ملطهوة  �خل�سر�و�ت  �حبو�  �الأطفال  غالبية  �ن   - �ل�سحية 
بطعمهما  �حتفظو�  و�لفا�سولياء  �جل��زر  �ن  حقيقة  �ىل  ذلك  وع��زو�  �مل�سلوقة، 
�الأ�سلي ولونهما وليونتهما و�ن هذه �لطريقة للطهي -�لتي �عتادها �لكثري من 

�الأطفال- �بقت �سطح �خل�سر�و�ت متماثال ومن دون �أي لون بني.

الأطفال يف�صلون اخل�صر املطهوة بالبخار اأو امل�صلوقة
�لبنف�سجية �ملوجودة يف �سوء  �أمريكيون �ن كمية �الأ�سعة ما فوق  وجد باحثون 
�ل�سم�س ميكن �أن تلعب دورً� �أكرب من �لفيتامن "د" يف �ل�سيطرة على مر�س ت�سلب 

�الأن�سجة �ملتعدد.
مادي�سون   � وي�سكون�سن  جامعة  م��ن  بيمالند  وب��ر�ي��ن  ديلوكا  هكتور  وق��ال 

�الأمريكية �ن ت�سلب �الأن�سجة �ملتعدد �سائع يف �الأماكن �ملرتفعة �أكرث منه 
يف �ملناطق �ال�ستو�ئية.

وقال ديلوكا "�سحيح �ن كميات كبرية من �لنوع �حليوي من �لفيتامن 
ملعدل  مقبول  غري  بارتفاع  يت�سبب  لكنه  �ملر�س،  تعيق  �أن  "د" ميكن 
ال  �ال�ستو�ئية  �ملناطق  �سكان  �ن  نعلم  �ننا  �إال  �ل��دم،  يف  �لكال�سيوم 
ن�سب  �ن  �لرغم  على  �لدم  يف  �لكال�سيوم  معدالت  �رتفاع  من  ي�سكون 

�إ�ساباته بت�سلب �ل�سر�ين �ملتعدد قليلة".
مبر�س  لالإ�سابة  قابلة  فئر�ن  حقن  �إىل  در��ستهم  يف  �لباحثون  وعمد 

ثم  ع�سبية،  �ألياف  من  بربوتن  �ملتعدد  �ل�سر�ين  ت�سلب  �سبيه 
عر�سو� �لفئر�ن ملعدالت معتدلة من �الأ�سعة ما فوق �لبنف�سجية 

طو�ل �أ�سبوع.
"برو�سيدنغو  جملة  يف  ن�سرت  �لتي  �لدر��سة،  يف  وتبن 
�لتعر�س  �ن  �ساين�سز"،  �أوف  �أكادميي  نا�سونال  ذي  �أوف 

لالأ�سعة ما فوق �لبنف�سجية مل يغري عدد �لفئر�ن �لتي �أ�سيبت باملر�س لكنه قل�س 
�لعو�ر�س بخا�سة عند �حليو�نات �لتي عوجلت يوميًا، ووجد �لباحثون �أي�سًا �نه 
"د" �إال �ن هذ�  �لفيتامن  �لبنف�سجية ترفع معدالت  �الأ�سعة ما فوق  بالرغم من �ن 
ت�سلب  عو�ر�س  تخفي�س  يف�سر  �أن  ميكن  ال  ذ�ته  بحد  �لتاأثري 

�الأن�سجة �ملتعدد.
ت�سلب  م���ر����س  �ن  �إىل  ي�����س��ار 
مر�س  هو  �ملتعدد  �الأن�سجة 
�لنظام  على  ي��وؤث��ر  م��زم��ن 
وميكن  �ملركزي  �لع�سبي 
من  ب��ال��ع��دي��د  يت�سبب  �أن 
�الأعر��س، من �سمنها تغرّي 
م�ساكل  �الإح�������س���ا����س،  يف 
ع�سالت،  �سعف  ب�����س��ري��ة، 
�لتن�سيق  يف  �سعوبات  كاآبة، 
�إع���ي���اء ح����اد، �سعف  و�ل���ك���الم، 
بالتو�زن،  م�ساكل  �إدر�ك����ي، 
�رتفاع درجة �حلر�رة و�أمل.

ال�صم�ض تعيق ت�صلب الأن�صجة املتعدد

وجدت در��س���ة جديدة �س���ملت �أكرث من 15 
�ألف ر��س���د �أمريكي �إنهما كلما �أفرط �لنا�س 
يف �س���رب �لكحول كانت خيار�تهم �لغذ�ئية 

تزد�د �سوءً�.
بالوكال���ة  �ملدي���رة  و�رن  كيني���ث  وقال���ت 
للمعه���د �لوطني ل�س���وء ��س���تخد�م �لكحول 
وزمالوؤه���ا م���ن معه���د �ل�س���رطان �لوطن���ي 
ووز�رة �لزر�عة �الأمريكي���ة �ن �الإفر�ط يف 

�س���رب �لكحول و�لعو�مل �لغذ�ئية مرتبطة 
كل عل���ى ح���دة باأمر�����س �لقل���ب و�الأوعي���ة 
�لدموية �إ�س���افة �إىل بع�س �أنو�ع �ل�سرطان 

و�مل�ساكل �ل�سحية �ملزمنة.
و�أ�سافت و�رن: "هذه �لنتائج تطرح �أ�سئلة 
ب�س���اأن ما �إذ� كان �ملزج بن �س���وء ��ستهالك 
ق���د  �ل�س���يئ  �لغذ�ئ���ي  و�لنظ���ام  �لكح���ول 
يت�س���بب مبخاطر �س���حية �أكرب"، و�أظهرت 

�لدر��س���ة، �لتي تن�س���ر يف عدد �سهر ني�سان 
�ملقبل من جملة �الحتاد �لغذ�ئي �الأمريكي، 
�نخفا�س���ًا لن�سب ��ستهالك �لفاكهة و�رتفاعًا 
يف مع���دل �لوحد�ت �حلر�ري���ة عند �لرجال 
و�لن�س���اء عن���د �الإفر�ط يف �س���رب �لكحول، 
كم���ا تب���ن م���ن �لدر��س���ة �ن زي���ادة مع���دل 
��ستهالك �مل�سروبات �لكحولية كان مرتبطًا 
بر�جع تن���اول �حلب���وب �لكاملة و�حلليب 

�لرئي�س���ية  �ملع���دة  وقال���ت  �لرج���ال.  عن���د 
للدر��س���ة روز�لين���د بري�س���لو "وجدن���ا �نه 
كلما �رتفع ��س���تهالك �مل�سروبات �لكحولية، 
كان���ت �لنق���اط يف موؤ�س���ر �لطع���ام �لغذ�ئي 
�خلي���ار�ت  عل���ى  موؤ�س���ر  وه���ذ�  تر�ج���ع، 
�لغذ�ئية �ل�س���يئة"، و�أ�س���افت �نه "من �ملهم 
�الإ�س���ارة �إىل �ن در��ستنا مل حتدد �سبب هذ� 

�الرتباط".

�صرب الكحول يدفع اإىل خيارات غذائية �صيئة

حقق حلم �مللياردير �لربيطاين ريت�سارد بر�ن�سون �الثنن 
ب�سياحة �لف�ساء قفزة نحو �لو�قع، بعد حتليق �أول مركبة 

ف�ساء جتارية يف �سحر�ء موجايف بكاليفورنيا.
 VSS" �ل�س���اروخ  �أن  غاالكتي���ك"  "فريج���ن  و�أعلن���ت 
�أنربر�ي����س" حلق بنجاح وهو مت�س���ل باملركبة �لناقلة، 
طيل���ة فرة �لتحلي���ق �لتجريبي���ة �لتي ��س���تمرت زهاء 3 

�ساعات، بلغ فيها �رتفاع  45 �ألف قدم.
و�س���تحمل �لطائ���رة �لناقل���ة �ملزدوج���ة �لبدن �ل�س���اروخ 
"�أنرباي�س"، �لذي يبلغ طوله 60 قدمًا، �إىل �رتفاع 60 
�ألف قدم فوق �الأر�س، قبل �أن تطلقه ليطري ب�س���رعة �ألفي 
ميل يف �ل�س���اعة ملدة ع�س���رة ث���و�ن، ومن ث���م تندفع نحو 
�لف�س���اء، وم���ن �ملتوقع �أن ت�س���تمر �لرح���الت �لتجريبية 

طيلة عام 2011.
وتعت���زم "فريجن غاالكتي���ك"، �إطالق رحالتها ل�س���ياحة 
�لف�س���اء مبعدل رحلة و�حدة �أ�سبوعيًا، حتمل على متنها 
6 �س���ياح، و�ست�س���تغرق �لرحلة حو�يل �س���اعتن ون�سف 
�ل�س���اعة ويعي����س �ل���ركاب نح���و خم����س دقائ���ق يف حالة 
�نعد�م �لوزن، و�س���تبلغ "تذكرة" رحلة �لف�ساء 200 �ألف 

دوالر، و�سجل قر�بة 80 �ألف �سخ�س �أ�سمائهم يف الئحة 
�النتظار.

ويذكر �أن 300 �سخ�س قد حجزو� بالفعل لدى "فريجن 
غاالكتي���ك" بدفع 20 �أل���ف دوالر  كمق���دم، و�أن �لرحالت 
�لف�س���ائية لرو�د �لف�س���اء كانت حتى وق���ت قريب حكرً� 
على �لرب�مج �حلكومية، ولكن �سهدت �ل�سنو�ت �الأخرية 
رح���الت الأثرياء دف���ع كل منهم ح���و�يل 20 مليون دوالر 
لل�س���فر �إىل حمطة �لف�ساء �لدولية على منت مركبة ف�ساء 
رو�س���ية، وت�س���تند فكرة "فريجن غاالكتيك" على روؤية 
م�س���تقبلية مفادها �أن �لرحالت �لف�س���ائية �ست�سبح �أمرً� 

�س���ائعًا يف �مل�س���تقبل �لقريب، متام���ًا مثل �لرحالت 
�جلوي���ة، وكان���ت "فريج���ن غاالكتيك" قد ك�س���فت 
�لنق���اب ع���ن  �ل�س���اروخ �ملجن���ح "�س���بي�س �س���يب 

ت���و" SpaceShipTwo، �أو كم���ا يطل���ق علي���ه 
يف  "موج���ايف" بكاليفورني���ا  "�أنربر�ي����س" يف 
�أن  م���ن �ملتوق���ع  دي�س���مرب/كانون �الأول �ملا�س���ي، 
تنطلق �أوىل �لرحالت عام 2011، من ميناء ف�سائي 

قيد �لت�سييد يف "نيومك�سيكو".

مركبة "فريجني غالكتيك" الف�صائية تنهي رحلة جتريبية

ميكانيك

�صيارات `توب 
فيول` �صاروخ 

مي�صي على الأر�ض
تعد �ل�سيار�ت �لتي ت�سارك يف �سباقات 

"توب فيول"، من �لطر�ز�ت �لتي متتلك 
حمرًكا جباًر� ي�ستطيع توليد ما يقرب 
من نحو 7000 ح�سان، �أي ما يعادل 
37 �سعف متو�سط �لقدرة �حل�سانية 
لل�سيار�ت �لعادية، وت�ستطيع "توب 

فيول" �لتي تعمل مبادة �لنيروميثان، 
�أن تت�سارع من �ل�سفر حتى 100 

ميل/ �س يف �قل من 8 ثو�ين، �أي 
�أ�سرع بنحو 11 ثانية من �لوقت �لذي 

ت�ستغرقه �سيارة بور�س 911 توربو 
للو�سول �ىل �ل�سرعة نف�سها.

وتنطلق �ل�سيارة من نقطة �لبد�ية 
ب�سرعة �أكرب من �سرعة �لطائرة 

�جلامبو، و�لطائرة �ملقاتلة و�سيارة 
�سباق �لفورموال- 1، كذلك يعادل 

ا خم�سة  �نطالقها من خط �لبد�ية �أي�سً
�أ�سعاف قوة �جلاذبية، وهي �أ�سبه 
بقوة �نطالق �ساروخ ف�سائي من 

قاعدة كاب كانافري�ل، وت�ستهلك �سيارة 
�ل�سباق، �لتي تتجاوز �سرعتها 28 

ميال/ �س خالل 660 قدما فقط، ما بن 
�أربعة �ىل خم�سة 

جالونات وقود 
�أثناء �سباق 

�لربع ميل، كما 
ت�ستهلك ما بن 
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