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مايكرو�سوفت 
لن تدعم 

تطبيقات فال�ش 
يف مت�سفحها 

"9 "�إك�سبلورر 

تطبيقات

�أعلنت �شركة 
مايكرو�شوفت �أنها لن تدعم 
تطبيقات فال�ش �لتي تقدمها 

�شركة �أدوبي يف �لإ�شد�ر �ملقبل 
من مت�شفح �لنرتنت �لذي 

تنتجه "�نرتنت �ك�شبلورر 9"، 
م�شرية �إىل �أن �لإ�شد�ر �ملقبل من 

�ملت�شفح �شيدعم فقط تطبيقات 
�لفيديو H.264، و�أكد �ملدير 

�لعام ملت�شفح �لإنرتنت "�إنرتنت 
�إك�شبلورر" �أن م�شتقبل �لإنرتنت 
  HTML5 يكمن يف تطبيقات

لأنها �شت�شاهم يف تطوير 
تطبيقات �إنرتنت غنية وتفاعلية 

وتقدم �أف�شل خيار لدعم �لفيديو، 
مبينًا �أن ن�شق تطبيقات فال�ش 

تعاين من م�شكالت كثرية خا�شة 
فيما يتعلق بالثبات و�لنو�حي 
�لأمنية و�لأد�ء، ويتميز معيار 

للهادروير،  قوي  بدعم   264.H
بحيث ميكن للم�شتخدم بب�شاطة 

�أن يقوم باأخذ ما قام بالتقاطه 
بكامري� فيديو عادية ورفعها �إىل 
�لإنرتنت وت�شغيلها عرب مت�شفح 

 264.H إنرتنت يدعم معيار�
بغ�ش �لنظر عن نظام �لت�شغيل �أو 

�جلهاز، وكانت �شركة �أبل �أعلنت 
على ل�شان مديرها �لتنفيذي 

�شتيف جوبز �أن تطبيقات فال�ش 
لي�شت �خليار �لأمثل لالأجهزة 

�ملحمولة وبالتايل قررت �ل�شركة 
عدم دعمها لتطبيقات فال�ش يف 

بر�جمها �لقادمة.
يف �ملقابل، �أعلن �لرئي�ش 

�لتنفيذي ل�شركة �أدوبي �شانتانو 
نار�ين �أن �شركته تعتمد على 

دعم �ملن�شات �ملتعددة، وهذ� ما 
�شيكون �ملفتاح لالنت�شار يف هذ� 

�لنز�ع، وكان موقع يوتيوب �أعلن 
موؤخرً� �لتخلي نهائيًا عن تطبيق 

فال�ش من �أدوبي و��شتبد�له 
بتطبيق يعتمد على تقنية 

.  HTML5

�كت�ساف

طرف �لعينني 
يعني ذهنًا �ساردً�

�كت�شف باحثون كنديون �ن زيادة 
وترية طرف �لعينني موؤ�شر على �ن 

�شاحبها �شارد �لذهن.
وقال �لربوف�شور د�نيال �شمايك 

وزمالوؤه يف جامعة و�ترلو 
�لكندية �نه عندما يكون �لذهن 

�شاردً�، ل يعري �لإن�شان �نتباهًا �إىل 
ما هو موجود �أمامه، م�شريين �إىل 

�ن در��شتهم تظهر �ن �لذهن لي�ش 
�لوحيد �ملتاأثر و�إمنا �جل�شم �أي�شًا، 

وعمد �لباحثون �إىل در��شة عدد 
�ملر�ت �لتي تطرف بها �لعينان يف 

حالت يكون فيها �لذهن �شاردً� 
و�كت�شفو� �ن �لنا�ش يطرفون 

�أكرث يف هذه �حلالة ما يفعلون 
عندما يقومون مبهمة معينة.

وقال �شمايك "ما جنده هو �نه 
عندما يبد�أ �لذهن بال�شرود، 

يبد�أ �لعمل على �إعاقة و�شول 
�ملعلومات حتى عند �لأجز�ء 

�ملتعلقة باحلو��ش يف �جل�شم، 
ويتم �إغالق جفن �لعني حتى ت�شل 

معلومات �أقل �إىل �لدماغ"، ي�شار 
�إىل �ن فريق �لبحث يتحدث عن 

در��شته هذه يف جملة "�لعلم 
�لنف�شي".

حر�رة ج�سم �لإن�سان ت�سحن هاتفك
�أك����د باحث����ون �أمل����ان �أن �لهو�ت����ف �ملحمول����ة يف �مل�شتقب����ل ق����د ميك����ن ت�شغيلها 
بالكهرب����اء �ملول����دة عن ح����ر�رة ج�ش����م �لإن�شان، ويج����ري �لباحث����ون يف معهد 
فر�ونهوف����ر �لأملاين جتاربه����م علي �أقل معدل من �لطاق����ة ميكن �حل�شول عليه 
م����ن خالل حر�رة ج�ش����م �لإن�شان، نظر� للفارق يف درج����ة �حلر�رة �لعادية بني 

ج�شم �لإن�شان وبيئته.
ويق����ول بيرت �شباي�ش �مل�ش����رف علي هذ� �مل�شروع: "هن����اك حاجة لإنتاج و�حد 
�أو �ثن����ني فولت وهي كمية �لكهرباء �لالزم����ة لت�شغيل معظم �لهو�تف �ملحمولة 
وغريه����ا من �لأجهزة �لإلكرتوني����ة، خا�شة �أن فريق �لباحثني جنح يف ت�شنيع 

�أجهزة تعمل علي هذه �لفولتات �ل�شغرية".
و�أ�ش����اف �شباي�����ش: �أن ه����ذه �لتج����ارب مكنته����م م����ن ت�شمي����م بع�����ش �لأنظمة 
�للكرتوني����ة �لتي ل تتطل����ب بطارية د�خلية، و�إمنا ت�شتم����د طاقتها من حر�رة 
ج�ش����م �لإن�ش����ان فقط، ويتوقع �لباحث����ون �أن �أي فارق يف درج����ة �حلر�رة ولو 
ن�شف درجة قد تكون كافية يف �مل�شتقبل لت�شغيل �لهو�تف �ملحمولة، ما ي�شمح 
للم�شتخدم����ني با�شتعم����ال ح����ر�رة �أيديهم لت�شغيل ه����ذه �لأجه����زة، كما تو�شل 
�لعلم����اء �إىل تكنولوجي����ا جدي����دة تتمث����ل يف �إنت����اج طاق����ة كهربائي����ة من ج�شد 
�لإن�ش����ان تكف����ي لت�شغيل بع�����ش �لأجهزة �لطبي����ة �لتي تتطل����ب �لرقابة �لد�ئمة 
مثل �أجهزة قيا�ش �ل�شغط ور�شم �لقلب وقيا�ش �شرعة �لنب�ش وذلك عن طريق 

حمول حر�ري يتوىل حتويل حر�رة �جل�شم �إىل تيار كهربائي �شغري.
و�أو�ش����ح �خل����رب�ء �أن �لتكنولوجي����ا �جلدي����دة ل حتت����اج م����ن �ملري�����ش �شوى 
�ل�شغ����ط بر�حة �ليد على جه����از �ملحول �لذي يقوم ب����دوره باإر�شال �ملعلومات 
�خلا�ش����ة بال�شغ����ط و�حلر�رة و�لقل����ب �إىل �أقرب م�شت�شفى ع����ن طريق �لهاتف 
�ملحم����ول، كم����ا �أنه ل يحت����اج �يل بطارية فيعم����ل على �إنت����اج �لكهرباء �لالزمة 

لت�شغيل نف�شه.

زيادة وزن �جل�شم عن  باأنها  �لبد�نة  تعرف 
و�أ�شبابها   %20 م��ن  ب��اأك��رث  �مل��ث��ايل  �ل���وزن 
عديدة ومن هذه �لأ�شباب �لعو�مل �لور�ثية، 
عاد�ت  �إت��ب��اع  �لطعام،  ت��ن��اول  يف  �لإف���ر�ط 
�ل��ن�����ش��اط و�حلركة،  ق��ل��ة  خ��اط��ئ��ة،  غ��ذ�ئ��ي��ة 
�أمر��ش يف �لغدد �ل�شماء، و�لعالج ببع�ش 
�لأدوي���ة.وي���رت���ب���ط �ل��ع��دي��د م��ن �لأم��ر����ش 
�لدموية  �لأوع��ي��ة  �أم��ر����ش  مثل  ب��ال��ب��د�ن��ة 
و�لذبحة  �ل����دم  ���ش��غ��ط  ك��ارت��ف��اع  و�ل��ق��ل��ب 
�ل�شدرية و�أمر��ش �جلهاز �لتنف�شي ك�شيق 
�ل�شماء،  �ل��غ��دد  و�أم���ر�����ش  �ل��ت��ن��ف�����ش  يف 
�ل�شكري  مب��ر���ش  �لإ���ش��اب��ة  و�أه��م��ه��ا 
�جل��ه��از  يف  و�أم�����ر�������ش 
�له�شم  كع�شر  �له�شمي 
و�لتهابات �ملر�رة، �إ�شافة 
�جل�شمانية  �لعيوب  �إىل 
و�ل�شطر�بات �لنف�شية مع 
�زدياد يف معدلت �لوفيات.
يبتعد  �ل������وزن  ولإن���ق���ا����ش 
�لكثريين عن �لأطعمة �لد�شمة 
لتحقيق  �ل�����ش��ه��ي��ة  و�لأك������الت 
�لتي  �ل�شعبة  �لر�شاقة  معادلة 
يكتفي  ب��ي��ن��م��ا  ب��ه��ا،  ي��ح��ل��م��ون 
�ل��ب��ع�����ش �لأخ����ر ب��الم��ت��ن��اع عن 
وجبة �لإفطار ظنًا منهم �أنها ت�شهم 
ب�شكل كبري يف �إ�شابتهم بالبد�نة، 
�أبرزت  لكن در��شة تايو�نية حديثة 
�لوقاية  يف  �لفطور  وجبات  ��شتهالك  دور 
من �ل�شمنة، موؤكدة �أن �إهمال تلك �لوجبات 
�ل�شباحية قد يوؤثر �شلبًا على نوعية �حلياة 
�ل�شحي. باجلانب  يخت�ش  فيما  ل��الأف��ر�د، 
من  باحثون  �أع��ده��ا  �لتي  �ل��در����ش��ة  �شملت 
�ألف   15 عن  يزيد  ما  �لطبية  تايبيه  جامعة 
�مل�شوح  �إح��دى  يف  �مل�شاركني  من  �شخ�ش، 
تايو�ن  يف  �أجريت  �لتي  �لوطنية  �ل�شحية 
خالل عام 2005.ق��ام فريق �لبحث بتحديد 
وجبات  ي��ت��ن��اول��ون  ل  �ل��ذي��ن  �لأ���ش��خ��ا���ش 
"�لقد�ش  ب��وك��ال��ة  ورد  مل��ا  ط��ب��ق��ًا  �لإف���ط���ار، 
تكر�ر  معدل  يتجاوز  ل  �لذين  وهم  بر�ش"، 
����ش��ت��ه��الك��ه��م ل��وج��ب��ات �لإف����ط����ار ع���ن مرة 
�أ�شبوعيًا. كما مت ت�شنيف �حلالت �مل�شابة 

بلغ  �لتي  وهى  �لعينة،  �أف��ر�د  بني  بالبد�نة 
معامل �لكتلة للج�شم )IBM( لديها 27 �أو 
يزيد، �إ�شافة �إىل ذلك مت تقييم نوعية �حلياة 
�مل�شاركني. جميع  عند  بال�شحة  �ملرتبطة 
ن�شرتها  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ة  ن��ت��ائ��ج  وبح�شب 
ل�شهر  �ل�����ش��ادرة  لل�شمنة  �لدولية  �ل��دوري��ة 
�إبريل من عام 2010، �رتفعت خماطر ن�شوء 
يتناولون  ل  �لذين  �لأ�شخا�ش  بني  �ل�شمنة 
من  ع��دد  �شبط  عند  حتى  �لإف��ط��ار،  وجبات 
�جلن�ش،  ن��وع  �ل�شن،  مثل  �لهامة  �لعو�مل 
�لجتماعية،  �حل��ال��ة  �لتعليمي،  �مل�شتوى 

�لدخل �ل�شهري، وغريها.
�أو�شح  مل��ا  ووف��ق��ًا 
�ل�����ب�����اح�����ث�����ون، 
نوعية  �نخف�شت 
�حل���������ي���������اة م���ن 
�ل�شحية  �لناحية 
�لأ�شخا�ش  ع���ن 
يتناولون  �ل��ذي��ن 
�لإفطار،  وجبات 
وم�����������ن وج����ه����ة 
تدعم  ن���ظ���ره���م، 
�لدر��شة  ن��ت��ائ��ج 
�لأخ������رية وج���ود 
حم���ت���م���ل  دور 
ل���ت���ن���اول وج��ب��ة 
�ل�������ف�������ط�������ور يف 
�ل������وق������اي������ة م���ن 
�أكد  كما  �ل�شمنة، 

ف��ري��ق م���ن �لأط���ب���اء 
جتاهل  ب���اأن  �ل�شائد  �لع��ت��ق��اد  �أن  �لت�شيك 
�ل��وج��ب��ة �ل�����ش��ب��اح��ي��ة ق���د ي��خ��ف�����ش �ل���وزن 
يف  �لدم  يف  �لكول�شرتول  ي�شبح  وبالتايل 
و�أثبتت  خاطئ،  �عتقاد  �لطبيعية  ح��دوده 
مينح  ذل��ك  م��ن  �لعك�ش  على  �أن���ه  �ل��در����ش��ة 
�ملنا�شبة  �لطاقة  للج�شم  �ل�شباحي  �لفطور 
م��ن �أج����ل �لن���ط���الق يف ن��ه��ار ع��م��ل منظم 
وحيوي ما يعطي �لإن�شان �لر�حة �لنف�شية 

�ملطلوبة طو�ل �ليوم.
�لفطور  تناول  ع��دم  �أن  �لدر��شة  �أو�شحت 
�ملطلوب  بال�شكل  �جل�شم  ��شتجابة  مينع 

ف��ي��ه وبالتايل  �مل���وج���ودة  �لأن���زول���ني  مل���ادة 
ترتفع ن�شبة �لكول�شرتول، و�أن هذه �لوجبة 
�إم����د�د �جل�����ش��م بربع  �أج���ل  م��ن  مهمة ج���د� 
�لطاقة �أي 20 �إىل 25% من �لطاقة �لالزمة، 
مارتينكوفا  ري��ن��ات��ا  �ل��ط��ب��ي��ب��ة  و�أ�����ش����ارت 
�شري  �آَل��ي��ة  �أن  �إىل  �ل��در����ش��ة،  على  �مل�شرفة 
�أجل  م��ن  تف�شري  �إىل  حت��ت��اج  �جل�شم  عمل 
تبني  لذلك  �لآلية،  هذه  تنا�شب  خطة  و�شع 
�أن���ه ل ب��د م��ن �لن��ت��ب��اه �إىل �أم���ور ع��دة يف 
بالطاقة  �إم��د�د �جل�شم  تنظيم  مر�عاة  جمال 
عمل  ي��وم  ق�شاء  �أج���ل  م��ن  يحتاجها  �ل��ت��ي 

من  �أن��ه  و�أك��دت  �إ�شكالت،  �أي  دون  طبيعي 
كبريتني  وجبتني  بتناول  �لكتفاء  �خل��ط��اأ 
�لطعام  كمية  توزيع  يجب  بل  �لنهار،  خالل 
�إعطاء  �ل�شروري  من  لذ�  �ملنا�شب،  بال�شكل 
�جل�شم خالل �لن�شف �لأول من �لنهار طاقة 
يومية يحتاجها وت�شل �إىل 60% وي�شرفها 
لأنه يكون يف كامل ن�شاطه، �أما مدة ما بعد 
�لطاقة  لنف�ش  يحتاج  فال  و�مل�شاء  �لظهرية 
فائ�ش  �إىل  �لطعام  بتحويل  �جل�شم  فيقوم 

يتكد�ش يف �جل�شم م�شببًا �لبد�نة.

�لإفـــطـــار يــحــمــيــك مـــن �ملـــوت 
�ملفاجئ

�لإفطار،  بوجبة  �لأط��ب��اء  �هتمام  �إط��ار  يف 
�أف����ادت در����ش��ة ح��دي��ث��ة ب���اأن �إه��م��ال وجبة 
�ملفاجئ،  �مل���وت  يف  يت�شبب  ق��د  �لإف���ط���ار 
بينما تناول وجبة خفيفة يف �ل�شباح رمبا 
و�أو�شحت  �لقلبية،  بال�شكتة  �لإ�شابة  يقلل 
�لإفطار  وجبة  �إهمال  خطورة  �أن  �لدر��شة 
�ل�شكتات  ح��الت  معظم  �رت��ف��اع  �إىل  ي��وؤدي 
�لقلبية و�جللطات �مل�شببة للوفاة يف �شاعات 

�ل�شفائح  ت��ك��ون  ح��ي��ث  �لأويل،  �ل�����ش��ب��اح 
�أكرث ن�شاطًا ومتيل  �لوقت  �لدموية يف ذلك 
دموية ، يف  ت�شكيل جتلطات وتخرث�ت  �يل 
�شباحا  �لطعام  من  �لقليل  تناول  �أن  حني 
حيث  �ل�شفائح  تلك  ن�شاط  م��ن  يقلل  رمب��ا 
تندفع كمية كبرية من �لدم �يل �ملعدة لإمتام 
فائق  فايز  �لدكتور  �له�شم ،  و�أ�شار  عملية 
�إهمال  �أن  �إىل  �لقلبية،  �لأم��ر����ش  �أ���ش��ت��اذ 
وج��ب��ة �لإف���ط���ار ل ي����وؤدي ب��ال�����ش��رورة �إىل 
توؤدي  �أخ��ري  �أ�شباب  هناك  و�إمن��ا  �لوفاة ، 

�إيل ذلك ينبغي �لتعامل معها بوعي وحر�ش 
�شديد ، حيث يجب على مر�شي �لقلب تناول 
�إفطار خفيف وقليل �لد�شم يتكون من طبق 
�شغري من �لفول وقطعة جنب قري�ش وبي�شة 
م�شلوقة، كذلك ميكن تناول �لزبادي و�لع�شل 
و�خلبز �لأ�شمر وقطع من �لفو�كه مع �لبعد 
�لد�شمة و�ل��ت��وق��ف عن  �لأك���الت  ع��ن  مت��ام��ًا 
�لتدخني وتقليل كميات �مللح �مل�شتخدمة يف 

�لطعام ، وممار�شة ريا�شة �مل�شي يومياً .

فو�ئدها ل تنتهي
�أهم  �لإف��ط��ار  وجبة  �أن  �لتغذية  خ��رب�ء  �أك��د 
نحو  للج�شم  توفر  لأنها  �ل��ي��وم،  يف  وجبة 
�لتي يح�شل عليها  �لغذ�ئية  30% من �ملو�د 

طو�ل �ليوم.
�لتغذية  �أخ�شائية  لوجارد  فابيان  وتقول 
�لفرن�شية �إن نوعية �لأغذية �ملقدمة يف هذه 
�لوجبة تلعب دورً� كبريً� يف عمل كل �أجهزة 
�أن  �لعلمية  �لأبحاث  كل  �أك��دت  فقد  �جل�شم، 
وجبة  يتناولون  ل  �لذين  و�لكبار  �لأطفال 
�لنوعية  م��ن ح��ي��ث  ك��اف��ي��ة وج��ي��دة  �إف���ط���ار 
يكونون �أقل قدرة على �لأد�ء ويظهر ذلك يف 
�شكل قلة �لرتكيز و�شعوبة �لتذكر، وتن�شح 
فابيان لوجارد ب�شرورة توفري وجبة �إفطار 
كاملة �لعنا�شر �لغذ�ئية تتكون من �حلبوب 
�لثالثة  �لعنا�شر  لأنها  و�لفو�كه،  و�لألبان 
�أي  يف  �جل�شم  يحتاجها  �لتي  �لأ�شا�شية 

�شن.
�ل��دك��ت��ورة �شلوي  ت��وؤك��د  �أخ����رى،  م��ن جهة 
بجامعة  �لأط��ف��ال  طب  �أ�شتاذ  �لدين  �شرف 
من  �لإفطار  وجبة  �أن  �مل�شرية  �شم�ش  عني 
�أهم �لوجبات للتفوق و�لتح�شيل �لدر��شي 
�جل��ي��د وح��ت��ى يف وق��ت �لإج����ازة م��ن �أجل 
ما  �أه��م  �أن  و�أ�شافت  للطفل،  �أف�شل  �شحة 
�أي  �أو  �لإف���ط���ار  وج��ب��ة  حت��ت��وي��ه  �أن  ي��ج��ب 
وجبة يتناولها �لطفل خالل �ليوم �أن تكون 
بروتينات  على  حمتوية  �لأوىل  بالدرجة 
�لربوتينات  �أو  و�للحم  و�لدجاج  كالأ�شماك 
�لهتمام  كذلك  و�لعد�ش،  كالفول  �لنباتية 
ب��ت��ن��اول �خل�����ش��ر�و�ت و�ل��ف��اك��ه��ة و�مل���و�د 

�لن�شوية لتمده بالطاقة و�لن�شاط.

تناولها ول ترتدد.. وجبة �لإفطار تبعدك عن �سبح �ل�سمنة
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قال طبيب بريطاين �ن خال�شة من 
زهرة "نف�ش �لطفل" �لبي�شاء ميكن 

�أن حت�شن فعالية �لأدوية �مل�شادة 
ل�شرطان �لدم بنحو مليون مرة.

ونقلت �شحيفة "�ل�شن" 
�لربيطانية عن �لدكتور ديفيد 

فالفيل قوله "�أنا عادة حذر عند 
�لكالم عن �أمور كهذه لكن هذ� 

�لكت�شاف قد يحدث بالفعل ثورة 
يف طريقة عمل �لأدوية �لتي 
حتتوي على �أج�شام م�شادة 

لالأمر��ش و�شوف تنقذ حياة 
�لنا�ش"، ي�شار �إىل �ن �لباحثني يف 
جمعية "لوكيميا با�شرتز" �خلريية 

�لتي �أ�ش�شها مع زوجته �إثر وفاة 
�بنها جر�ء �إ�شابته ب�شرطان �لدم، 

هم �لذين �كت�شفو� فعالية زهرة 
�لطفل". "نف�ش 

و�أ�شاف فالفيل: "هذه �لنتائج ل 
تقت�شر على �شرطان �لدم بل ثمة 

�إمكانية كبرية يف �ن ت�شتخدم مع 
�أنو�ع �ل�شرطان �لأخرى �أي�شًا".

و�أفادت "�ل�شن" �ن �لتح�شري جار 
للبدء بالتجارب �ل�شريرية �لتي 
قد ت�شتغرق بني 3 و5 �شنو�ت، 

و�أ�شارت �إىل �ن جزيئات تعرف 
با�شم "�شابونني" موجودة يف 

هذه �لزهرة �أبدت خالل �لتجارب 
فعالية يف حتطيم غ�شاء �خلاليا 

�ل�شرطانية ما ي�شهل على �لأدوية 
مهاجمة �ل�شرطان.

زهرة "نف�ش 
�لطفل".. 

ثورة يف عالج 
�ل�سرطان

عالج

تو�شلت در��شة طبية حديثة �إىل �أن �ل�شباحة 
تلعب دورً� مهمًا يف تخفيف �أعر��ش �أزمات 
�لرب����و عن����د �لأطف����ال م����ا يع����د تدخ����اًل غ����ري 
كيميائ����ي يف تخفي����ف ح����دة �أزم����ات �لرب����و، 
وعمد �لباحثون خ����الل جتربتهم على تق�شيم 

جمموع����ة من �لأطف����ال تر�وح����ت �أعمارهم ما 
بني �ل�شابع����ة و�حلادية ع�شرة �إىل جمموعتني 
خ�ش����ع �أفر�د �لأوىل جلل�ش����ات متارين �شباحة 
مل����دة �شت����ة �أ�شابيع يف �لوقت �ل����ذي مل ميار�ش 

�أفر�د �لثانية �أي ن�شاط ريا�شي.
�ل�شباح����ة  متاري����ن  �أن  �لباحث����ون  و�أو�ش����ح 
جنح����ت يف تخفي����ف ح����دة �أزم����ات �لرب����و بني 
�أفر�د �ملجموع����ة �لأوىل، حي����ث تر�جعت حدة 
�شي����ق �لتنف�����ش و�آلم �ل�شدر باملقارن����ة باأفر�د 
�ملجموع����ة �لثاني����ة �لذي����ن �عتم����دو� فقط على 

�لعقاقري �لطبية �ملعاجلة.

�ل�سباحة تخفف 
حدة �أزمات �لربو

�أن  نوعها  م��ن  طريفة  در����ش��ة  ك�شفت 
ك���ب���ريً� يف  دورً�  ت��ل��ع��ب  �ل�����ش��م  ح��ا���ش��ة 

�لجنذ�ب بني �ملحبني.. 
من  �حلب  يف  �لوقوع  م�شاألة  �أن  فيبدو 
�أول نظرة لي�ش لها عالقة ب�شكل �حلبيب 
و�إمنا بر�ئحته، فقد �كت�شف �لعلماء مبعهد 
ماك�ش بالنك �لأملاين بجامعة كيل �أن لر�ئحة 
�جل�شم دورً� كبريً� يف �ختيار �ملر�أة ل�شريك 
حياتها ويف �ختيار �لرجل ل�شريكة حياته، 

تختلف ف����ر�ئ����ح����ة  م��ن��ا  ك���ل  ج�����ش��م 
باختالف جينات �ملناعة 

�إيل  ينجذب  ف��رد  وك��ل  �شاحبها،  ل��دي  �لتي 
لديه،  لي�شت  و�لتي  �ملناعة  جينات  ر�ئحة 
وقد قام �لعلماء بتف�شري هذه �لظاهرة علي 
كان  ف��اإذ�  �لن�شل  علي  �حلفاظ  مبد�أ  �أ�شا�ش 
�لزوج له جينات مناعة خمتلفة عن جينات 
�ملناعة لدى �لزوجة فهذ� موؤ�شر باأن طفلهما 
كثري  �شد  كبري  بقدر  حم�شنًا  يكون  �شوف 
غريزة  فهي  و�لأم���ر�����ش  �ل��ف��ريو���ش��ات  م��ن 
�كت�شف  وق��د  �لن�شل  علي  للحفاظ  بد�خلنا 
�لعمر  ���ش��ري��ك  �خ��ت��ي��ار  �أن  �أي�����ش��ًا  �ل��ع��ل��م��اء 
�إن�����ش��ان له  ي��اأت��ي ع��ن طريق �لأن���ف لأن ك��ل 

تدخل  عندما  �لر�ئحة  وهذه  خا�شة  ر�ئحة 
منجذبًا  �أما  نف�شه  يجد  �لآخ��ر  �لطرف  �أنف 
ر�ئحة  له  �شخ�ش  فكل  منها،  نافرً�  �أو  �إليها 
خا�شة به يفرزها �جللد ويوؤكد �لعلماء يف 
هذ� �لبحث �أن هذه �لر�ئحة من �أهم �أ�شباب 
�إنها  �لأ�شخا�ش،  بني  �لنفور  �أو  �لجن��ذ�ب 
عملية تفاعل كيمائي حتدث دون �أن ندري؟! 
"�شريك  �لآخ�����ر  ل��ل��ط��رف  �جل��اذب��ي��ة  ف��ه��ذه 
رقة  و�لأك��رث  �لأجمل  نر�ه  �حلياة" جتعلنا 
فالأنف  ذل��ك،  يكن  مل  لو  حتى  ورومان�شية 

يع�شق قبل �لعني.

�لأنف يع�سق قبل �لعني

ح���ذر تقرير �أمنى ل�شركة مايكرو�شوف���ت �لعاملية من ��شتمر�ر 
�لآن  تعم���ل  و�لت���ي  �للكرتوني���ة  �جلرمي���ة  ون�ش���ج  من���و 
وكاأنه���ا �أعم���ال تقليدية با�شتخ���د�م �أ�شالي���ب خمتلفة لرتويج 
�لربجمي���ات �ل�ش���ارة يف �لأ�شو�ق مبا يف ذل���ك عمليات �إنتاج 
ه���ذه �لربجميات.وك�ش���ف تقرير مايكرو�شوف���ت �لثامن حول 

�أمن وتكنولوجيا �ملعلومات وه���و �لتقرير �لذي ير�شد و�شع 
�أم���ن تكنولوجي���ا �ملعلومات عاملي���ا يف �لفرتة م���ن يوليو �إىل 
دي�شم���رب 2009 �لذي �أعلن خالل موؤمت���ر �شحفي يف �لقاهرة 
بح�ش���ور فين���ى جوللوت���و مدي���ر ع���ام مرك���ز مايكرو�شوفت 
للحماي���ة م���ن �لربجمي���ات �ل�ش���ارة �أن �لتهدي���د�ت و�ملخاطر 
�لت���ي يو�جهها �مل�شتخدم ما ز�ل���ت م�شتمرة يف �لظهور وتهدد 
�جلمي���ع، كم���ا ك�ش���ف �لتقري���ر �أن �ملهاجم���ني قام���و� بتطوير 
�أ�شاليبه���م لزيادة فعاليتها �شد �لأه���د�ف �ملختلفة، م�شري� �إىل 
�أن �شب���كات �ملوؤ�ش�ش���ات ل ز�لت عر�شة لهجم���ات �لديد�ن فيما 
�أن م�شتخدم���ي �ملن���ازل هم �أك���رث تعر�شًا للربجمي���ات �ل�شارة 
و�لتهديد�ت عرب �ل�شبكات �لجتماعية، �إ�شافة �إىل ذلك ي�شتمر 
جمرم���ي �لنرتن���ت يف جتمي���ع �لتهدي���د�ت ع���رب �ل�شبك���ة يف 
"حزم" لتحقيق �أكرب قدر من �لتاأثري�ت �ملحتملة، وي�شتمرون 
يف حتدي���ث برجمياته���م �ل�ش���ارة م���ن خ���الل ��شتغ���الل حزم 
�خلدم���ات �أو حتديث���ات �لربجمي���ات. و�عتمد �لتقري���ر لر�شم 
خريطة عاملي���ة لن�شب �إ�شابة �أجه���زة �لكمبيوتر معيار� يطلق 
عليه "�لأجه���زة �لتي مت تنظيفها لكل مليون"، وهى متثل عدد 
�أجه���زة �لكمبيوت���ر �لتي مت تنظيفه���ا لكل �ألف عملي���ة ت�شغيل 

لأد�ة "مايكرو�شوفت لإز�لة �لربجميات �ل�شارة".

 "E" بّين���ت در��ش���ة �أمريكي���ة جدي���دة �أن �لفيتامني
ميك���ن �أن ي�ش���كل عالج���ًا �شافيًا ملر�ش �لته���اب �لكبد 

�لدهني غري �لكحويل �ملزمن �ل�شائد.
ونق���ل موق���ع "هل���ث دي" �لأمريك���ي ع���ن �مل�شوؤول 
ع���ن �لدر��ش���ة يف جامع���ة "فريجيني���ا كومونولث" 
�لطبيب �رون �شانيال قوله: "هذ� يظهر ب�شكل جلي 
باأن �لفيتامني "E" فعال يف عالج �ملر�شى �مل�شابني 
بالتهاب �لكبد �لدهني غري �لكحويل �لذين ل يعانون 

من �أمر��ش �ل�شكري".
وح���ددت �لدر��ش���ة �لفيتامني "E" كع���الج ميكن �أن 
يكون �شافيًا لأغلب �لأمريكيني �مل�شابني بهذ� �ملر�ش 
�لكب���دي �ل�شائع و�لذين يقّدر عدده���م ب� 10 ماليني، 
و�أ�ش���ار �شانيال �إىل �أنه مت �ختبار دو�ء �آخر، لكنه مل 

يحقق �لأهد�ف �لتي و�شعتها �لدر��شة.
وذك���ر �لطبي���ب �أن �لدر��ش���ة �أظهرت �أن���ه بالإمكان ل� 

43% مم���ن يعان���ون من ه���ذ� �ملر�ش لك���ن لي�شو� 
م�شاب���ني بال�شكري �أن ي�شتعينو� بكميات حمددة 

يومي���ة من هذ� �لفيتام���ني، و�شملت �لدر��شة 247 
بالغًا م�شاب���ًا بالتهاب �لكبد �لدهني غري �لكحويل، 

�ل�شك���ري، وب���رز  م���ن  لكنه���م جميعه���ا ل يعان���ون 
�لتح�ش���ن ل���دى 43% مم���ن تناولو� جرع���ات يومية 
م���ن �لفيتام���ني "E"، مقارن���ة ب� 19% مم���ن تناولو� 

عالجًا خا�شًا باملر�ش، وذكر �شانيال �أن 
ن�شب���ة كبرية م���ن �لنا�ش ل 

ت�شتجي���ب �أج�شامها 
�لفيتامني  ه���ذ�  مع 
ف���اإن هذ�  وبالتايل 

يت���م  �أن  يج���ب  �لع���الج 
حتت مر�قبة طبي���ب ملعرفة ما �إذ� 

كان ذلك جمٍد.

فيتامني E عالج �ساٍف للتهابحتذير من منو �جلرمية �للكرتونية
�لكبد �لدهني

��شته���دف �لقر��شنة م�شتخدمي كمبيوتر "�آي باد" �للوحي �جلديد 
عرب ر�شائ���ل حتديث تدفعهم �إىل حتميل بر�مج �شارة، وفقًا لباحث 

يف جمال �لأمن �لإلكرتوين.
"ب���ت ديفين���در"  "ب���ي �ش���ي ورل���د" ع���ن �شرك���ة  ونق���ل موق���ع 
�ملتخ�ش�ش���ة يف جمال مكافحة �لفريو�ش���ات قولها، �إن �لر�شائل 
تدع���ي �حتو�ئها عل���ى حتديث لربنام���ج "�آي تيونز" لت�شغيل 

�لو�شائط �ملتعددة.
و�أ�ش���اف �ملوقع �ملتخ�ش�ش يف جم���ال �لتقنية، �أن �لر�شائل 
تق���ول �إن �لتحديث �لأخري يف غاي���ة �لأهمية لتوفري �أف�شل 

بجانب  للربنام���ج،  �أد�ء 
دعمه مبميز�ت ت�شغيلية 
�أف�شل.و�أ�شار  و�أمني���ة 
�ملوق���ع �إىل �أن �لر�بط 
�مللحق بالر�شائل ينقل 

�مل�شتخدم���ني �إىل موق���ع 
مماث���ل ملوقع حتمي���ل "�آي تيون���ز" �لأ�شل���ي، حيث يطلب 

منهم �ملو�فقة على حتميل �لر�بط �ملبني عليه.

قر��سنة يطلقون حتديثات �سارة لـ"�آي باد"

وجبة 
�لإفطار من 
�أهم �لوجبات 
للتفوق 
و�لتح�سيل 
�لدر��سي �جليد 
وحتى يف وقت 
�لإجازة من 
�أجل �سحة 
�أف�سل للطفل


