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جلأ الدكتور حسين عودة
األستاذ بقسم اهلندسة

الكيميائية يف جامعة النجاح
بنابلس إىل األعشاب الطبية

الستخالص دواء جديد لعالج
السرطان. 

ومنذ اكتشافه إصابة أخيه
مبرض قاتل حبث عودة يف كل

الطرق العلمية والطبية للوصول
إىل دواء يساعد يف شفاء أخيه من
مرض سرطان الغدد الليمفاوية.

وقال عودة للجزيرة نت إن
أحباثه ركزت على استخالص

املواد املؤثرة يف األعشاب الطبية
يف فلسطني أو ما يسمى “بالطب

البديل”، ألن معظم النباتات
اليت يأكلها اإلنسان هي مصدر

طبيعي وثري باملركبات
العالجية. 

وأضاف أنه ركز على تسريع
عملية البحث عن إمكانية

تكميل العالج الكيمائي
التقليدي بعالج طبيعي يعتمد
على الغذاء واألعشاب، وقال “إن
شقيقه بعد عامني من تعاطيه

عالج األعشاب مل يعد يعاني من
أي أمل مثلما كان يف السابق، كما

مل تظهر عليه أعراض السرطان
اليت كانت تظهر عليه، مشريا إىل
أن آخرين استخدموا هذا الدواء

البديل يتمتعون بصحة جيدة”. 
وأوضح الدكتور عودة أنه الحظ

على أخيه تغريات عدة منذ
تناوله الدواء ومن بينها توقف
تساقط الشعر من رأسه والذي

كان حيدث معه كرد فعل طبيعي
حينما كان يأخذ الدواء

الكيميائي العادي، ما يعين أنه
استخلص عالجا مانعا لتساقط

الشعر من العالج املصنع
للسرطان. 

Science12املدى العلمي

هاتف نقال يستقبل االرسال التلفزيوني 

بادىء ذي بـدء من املـسلمـات األساسـية يف احلـياة
الـبايولـوجية لعـامل األحياء إن الـعلوم التطـبيقية
استنـدت يف أسـاسيـاتهـا اىل املشـاهـدات العيـانيـة
والــوصـفيــة يف بــدايــاتهـــا األوليــة. لكـن بفعل
االبتكارات واالكتـشافات العلميـة يف هذا اجملال فإن
العلوم البايولوجيـة أخذت مسارًا وصفيًا أكثر مما
حتـتضنه مـن ألغاز وأسـرار مبعثـة على الـتبجيل
واإلعجاز، فلم تتجلي لإلنسان مكامن هذه األسرار

القاطنة يف أحضان الطبيعة وأشكال احلياة. 
ومـن هذه األسـرار، عمليـة التـكاثـر والتنـسيل يف
األحياء والـكائنات اجملهـرية، ملا حتـمله من ظواهر
متعـددة وأشكال متنوعـة، و وجوه خمتلفة أخذت
طابـع النامـوس الطبـيعي للعمـلية يف احلـياة وفق
املفاهيم الـدينية و الفـكرية والعلمـية اليت محلها
اإلنـسان مـن بدايـة املراحل الـتارخيـية الـيت ظهر
فيهـا للوجـود و حتى اآلن، و هكـذا تولـدت األفكار
عن احلياة الـطبيعية والبيئـة واإلنسان، ومن هذه
األفـكار فكرة احليـاة و كيفية استمـرارها، وحفاًظ

إحياءها على مسة التوالد وخلق األجيال.
وهكذا وجد إن احليـاة تبدأ بزوجـني، أنثى وذكر،
هكذا وجد هـذا املنطق و النامـوس الطبيعي الذي
اعتـدنا علـيه يف تكاثـر الكائـنات احليـة واألحياء
اجملهـريــة، عرب كل زمـان ومكـان علـى كـوكـبنـا
احلـامل للنبـضة احليـوية اليت تـستوطـن املخلوق
احلي من حلظة خلقه إىل حلظة مماته. هذه السنة
من أسـاسيـات احليـاة عـربت عن نفـسهـا بـأشكـال
مـتفــاوتــة ومـتغــايــرة يف الـتعـبري عـن كيـفيــة
استمرارية وجود أي نوع من الكائنات احلية لكنها
اتفقـت مجيعـًا يف صب بـنيـة ركيـزة جـوهـريـة
اسـتندت عليهـا استمراريـة احلياة، و الـركيزة هي

توالي األفراد و تعاقب األجيال.
ويـذكر )أن احلياة استمرت على األرض منذ ثالثة
آالف مليـون عام أو يـزيد، و لفرتة تـبلغ ثلثي تلك
املـدة تكاثـرت الكائـنات احليـة عن طريق انقـسام
اخلليـة الثنـائي. و كقـاعـدة أسـاسيـة يـؤكـد هـذا
االنقسام إىل إنتاج صغار تشبه متامًا اخلاليا األبوية
اليت تنقسـم فتنتجها و ال تظهـر أشكال جديدة إال
يف حاالت نـادرة فقط، عن طـريق الطفـرة. لذلك
كان التطور خالل كل تلك الفرتة غاية يف البطء، و
يـبدو اآلن إن أول كائنات حيـة تكاثرت عن طريق
اخلـاليا اجلـنسـية نـباتـات قريـبة عـن الطحـالب
اخلضـراء. وجـدت ذلـك قبل أقل مـن ألف مليـون
عـام. الـذي دفع الـتطـور حنـو األمـام، و تـسـارع
الظهـور هو الـسبب يف وجـود ذلك التنـوع املذهل
الذي نالحظه اآلن(. ارتقاء اإلنسان، عامل املعرفة،

الكويت، 1981، ص300.
ولكي نفهم تلك العملية بصورتها العلمية املبسطة
اليت هي أساس إدامة بقاء النـوع للمخلوقات احلية
مـن اإلنسـان واحليـوانـات والنبـاتـات و الكـائنـات
األخرى مثل الفطريات واجلراثيم والطحالب، فإن
احلـاجة لـفهم تلك املسـألة تعيـد بنا إىل املعلـومات
األوليـة األساسية اليت تعلمناهـا سابقًا على مقاعد
الدراسـة. فمن أول الصور اليت شـرحت لكل إنسان
مـتعلم منـا، إن الزهـرة تتكـاثر حبـبة اللـقاح اليت
حتملها الرياح و احلشـرات. ثم بينت لنا إن نتيجة
التلقيح تلك هي بذور خمـصبة تنمو من جديد يف

الرتبة املالئمة لتعطي زهرة أخرى. 
ثم وضحت لنـا صورة أخـرى وهي أن حبـة اللقاح
أوتيت من أجزاء ذكرية لنفس الزهرة أو من نبتة
أخـرى من نفـس النـوع تتحـد معهـا. و مبـراحل
متالحقـة من الدراسة كشفت لنـا عمليات التكاثر
يف بعض األحياء ومنها اإلنسان.. إىل أن تعرفنا على
عـملية التكاثر يف الكائنات املتناهية الصغر اليت ال
ترى إال بـاجملهر أو بواسطـة اجملهر االلكرتوني اليت
متلك قابلـية التكبري ملئـات األلوف من املرات، مثل
جـراثيم البـكترييا و اجلـسيمات الفـريوسية. ومن
خالل التعــرج إىل تلك الـدراســات تبـينـت لنـا إن
مـسألـة التكـاثر يف األحـياء و الـكائـنات الـنابـضة
بـاحليـاة، املنظـورة منهـا و اجملهريـة، تنتج عـنها
ظهـور فرد جـديد من نفـس النوع. و بـذلك تدام
عمليـة احلفاظ على النوع، ويف حالة غياب أو قطع

االستنســاح البايولوجــي فــي عالــم احليـــوان
األصل جاءت إىل احلياة بنفس املسار السابق املألوف
للنـاموس الطبيعي من التكـاثر..؟ ولإلجابة نقول
نعم أيـضًا، و هـو املألـوف يف علم احليـوان بعملـية
التكـاثر الـعذري يف احلشـرات والتكاثـر النسخي يف
بعـض أنواع الـطفيلـيات واألحـياء اجملهـرية، األول
جنـده يف الـنمل والـزنـابـري وحشـرة املن، و الثـاني
جنــده يف جمـمــوعــة األوالـي والـثــالـث جنــده يف
الفطـريات والبكرتيا والطحـالب. كذلك جند صورة
الـتكاثـر النـسخي يف عـامل الفريوسـات الذي يـتسم
مبقومات اجلـماد واحلياة يف آن واحد. فالفريوس يف
خـارج اخلليـة جسـيم غري حـي و يف داخل اخلليـة

جسيم حي. 
لكـن أوضح الـصــور اليت متـثلهـا هــذا النــوع من
الـتكــاثــر مـن أحيــاء عـــامل احليـــوان هي عــامل
احلـشرات. و علـى ما يبـدو فإن مـسألـة التكـاثر يف
هـذا النوع مـن الكائنـات احلية أخـذت أمناطـًا جدًا
متـطورة مقـارنة بـالعوامل األخـرى للحفـاظ على
وجودهـا والبقاء على أنواعهـا. و سبب هذا التطور
يعـود إىل قدم تواجد احلشـرات على الكرة األرضية
حـيث يعــود إىل 400 أربعمـائــة مليـون سنــة قبل
ظهور اإلنسـان. فمن أمناط التكاثر املتطور يف عامل
احلشـرات، التكاثر العـذري إلنتاج حشـرات عذرية
من نفس الـنوع، والتكـاثر البكـري إلنتاج الـذكور
والتكـاثر البكـري إلنتاج اإلنـاث والتكاثـر البكري
إلنتـاج املختـلط والتـكاثـر الريقـي الوالدي لـبعض
أنواع احلـشرات، واألخـرية تتسـم بغرابـة نادرة يف
عامل البيولوجيا وهي استهالك احلشرة األم نتيجة
تغـذي الريقـات مبـاشـرة علــى أنسجـة األم. وعلـى
العمـوم فإن هذا الـنوع من التكـاثر العـذري إلنتاج
أفـراد من نفـس النـوع دون إخصـاب يـعترب رديف
التكاثر اخلضري لعامل النبات يف عامل احليوان، ألن

األساس واحد وهو التكاثر خباليا غري جنسية.
لكن جتـربة العامل ستيـوارد اليت انطلقت من عامل
الـنبـــات، كيـف طبـقت يف عـــامل احليــوان بـغيــة
احلصـول على نسخ طبق األصل بتـقنيات خمتربية
و بتـدخل من اإلنـسان..؟ يف جـامعـة أكسـفورد يف
بـريطـانيـا، جهـز الدكـتور جـريدون نفسـه ووفر
لـدراسته مـستلـزمـات كل مــا يسـاعـده يف إجـراء
جتربة فريدة تنبهر بها العقول وتغر بها النفوس.
وهـذا ما حصل، فسـارت التجربة علـى غري ما وقر
يف النـفوس و صـدقه العـقول، إذ ظـهر إىل الـوجود
كائن حي طبق األصل من الـكائن األم دون إخصاب

أو احتاد جنسي. 
والكـائن هـو ضفـدع كـامـل التكـويـن عن طـريق
إحـالل نواة البـويضـة بنواة خـلية جـسميـة. وقد
جنح الــدكتـور جـريدون يف إنتـاج 11 ضفـدعــًا من
جممـوع حمـاوالت بلغت 707  حمـاوالت قضـى فيه
سنوات عـدة. و بهذه التجـربة أسدل الـستار وفتح
الطريق للولوج إىل طريقة التكاثر النسخي يف عامل
احليـوان. وبالنظـر لسحريـة اجلاذبيـة املثرية اليت
امـتلكتهـا هذه الـتجربـة و النـتائج املـدهشـة اليت
متخضت عنهـا، فإنها انتقلـت كالصاعقـة والتقطها
املخـتربات واملـراكـز العلـميـة يف الــدول املتقـدمـة
بسـرعة لتكـرار التجربـة وتطور تـطبيقاتـها على
أنواع أخـرى من احليوانـات لكشف الكنـوز املكتنزة
يف عوامل احليـاة، و الولـوج يف دهالـيز خمبـئها لفك
رموز طالمسـها، تعـظيمـًا هلل القديـر خالـق الكون
العظـيم الـذي قـدره تقـديـرًا، و تـبجياًل ملـوجـد

احلياة الذي نفخ فيها روح منه. 
وحالـة والدة الشاه االسـكتلنديـة اليت أخذت أوسع
تغطية إعالمية على النطاق الدولي، كنسخة طبق
األصـل من نعجة أخـرى دون حصول إخـصاب، هي
نـتيجـة طبـيعيـة للـتطـورات احلـاصلــة يف مسـار
التجارب اليت أجريت يف هذا اجملال يف عامل احليوان
بعـد جناح جتـربة الـدكتور جريدون. وهـذا الكائن
اجلديد نسخة طبق األصل ال حيمل تغريًا يف موازين
الـنامـوس الطبـيعي غري املـدرك لديـنا حـتى اآلن
لعملـية التكـاثر يف األحيـاء، ويف الوقت نفـسه فإنه
حيـمل تغريًا يف النـاموس الـطبيعي املـألوف لـدينا،
فتجـربـة الضفـادع املـنتجـة ال جنـسيـًا والنعجـة

االسكتلندية تطور فريد يف عامل البيولوجيا.

أخــر انشــأ خمتربيـًا أول ذريــة لنبـات اجلـزر من
خاليـا ال جنـسيـة، و هـي غري املـسـار املـألـوف يف
النـامـوس الـطبـيعي لـلتكـاثــر بتقـابل اخلاليـا

اجلنسية بني أفراد النوع الواحد.
فأول مـا قام به العـامل ستيـوارد هو فـصل خاليا
غري جنسية، املعروفة علمـيًا باخلاليا اجلسدية أو
اجلسميـة، من أنسجة اللحاء لنبات اجلزر بتقنيات
خمتربية، ثم قـام بسحب تلك اخلاليـا املفككة من
تلك الـوسط بتقنيـة خاصة ونقلـها إىل وسط آخر
فيه حمالـيل غذائيـة مستـنبتة وظـروف مالئمة
للنمـو. و بتجـارب متـكررة الحـظ ستيـوارد بدء
اخلاليا املفصولة بالتكاثر وحتوهلا إىل أنسجة شتى
ومن األخرية الحظ بـروز جذور للنبتـة اخللوية،
ثم قام بزرعهـا يف وسط غذائي متصلب فتفرعت
اجلـذور و تـشكل الـســاق واألوراق منهـا. ثم قـام
بنقل النـبتة الـناميـة إىل األرض يف تربـة مالئمة
فنـمت اجلـذور والـسـاق و األوراق إىل نبـات جـزر
كامـل. وبذلك أعـطت اخلليـة نبتـًا جديـدًا طبق
األصـل من الـنبـــات اليت أخــذت مـنهــا اخلـليــة
بـطريقـة غري طريـقة التكـاثر الـتقليديـة. بهذه
التـجربـة فتح العـامل ستـيوارد أبـواب البـحوث و
الدراسات والتجارب على مـصراعيها يف هذا اجملال
أمام مـراكز الـبحوث العلـمية املـتعطشـة اللتقاط
مثل هذه الـتجارب املثرية. وعلى هذا األساس جنح
العلمـاء يف إعـادة جتـربـة ستيـوارد علـى نبـاتـات
أخرى مثل التبغ و البقدونس و اهلندباء و احلور،
فحصلوا عـلى ذريات جديدة من تلك النباتات من

خاليا جسدية.
هذا مـا حصل يف عـامل النبـاتات يف هـذا اجملال، و
لكن هل هذا يعين إن هذه التجربة ليست هلا نظري
يف الطبيعة؟! واجلواب نعم.. يـوجد هلا نظري وهو
املعــروف يف علم الـنبـات بـالـتكـاثـر اخلـضـري
الالجنـسي الذي يتم بطريقـة غري طريقة زراعة
البذور، وذلك بـأخذ جزء صغري متفرع من الساق
حـاوي على بـرعم من النـبات األصلي وغـرسها يف
تربـة منـاسبـة، فتنمـو إىل نبـات جديـد كنـسخة
طبق األصل من النبات املأخوذ منها الربعم. وهذا
هـو املعتـاد يف الورد والـعنب والبـطاطـس وقصب
الــسكـــر وغريهـــا. لكـن نبـــات األوركيــد تـثري
االستغـراب بــأنهــا تعـطي بــرعمهــا من ورقهـا
وبــالتحـديـد مـن قمـة ورقـة بـالغــة التكــوين،
فتنفـصل عنها بفعـل الرياح لـتنمو يف مـكان آخر
مالئم إىل نـبات جـديد كـنسخـة طبق األصل من

النبات األم. 
هـذا يف عـامل الـنبـات أمـا يف عـامل احليـوان الـذي
يتـسم بـتعقيـد أكثـر، هل جنــد فيه نـسخ طبق

هذه الفعالـية املولـدة للبقاء عن أفـراد نوع واحد
من األحيـاء، فـإن هـذا النــوع سيفقـد وجـوده يف

البيئة إن كانت أرضية أو مائية أو هوائية.
أمام هـذه الظاهـرة البايـولوجيـة اليت تتـسم بها
الكائـنات احليـة يف زيادة إعـدادها و احلفـاظ على
نـوعهـا، كيـف نفسـر احلـدث الـعلمي الـكبري الـذي
محله إلينا التـطور البايـولوجي خبصـوص مسألة
إنتـاج شـاة طبق األصـل من نعجـة عمـرهـا سبع
سنوات بعمليـة خمتربية غري ممـاثلة ألي نوع من
أنواع التكـاثر املألـوفة يف علوم األحيـاء.. حقًا إنها
مسـألـة مـثرية للجـدل وحمفـزة لطـرح تسـاؤالت
كبرية عن مسألة اخللق هذا. هل احلدث عبارة عن
خلق جديد مل تألفه احلـياة من قبل، أم حتوير يف
املسـار الـطبـيعي لعـمليـة التكـاثـر اليت متـر بهـا
الكـــائـنـــات احلـيـــة مـن إنــســـان وحـيـــوان
ونـبات…؟ وماذا حتمل هـذه التجربة

املثرية من آثار على اإلنسان و احلياة..؟!
قبل اإلجـابة علـى تلك التسـاؤالت، ينبغي علـينا
الـتعرف علـى ماهـية الـتجربـة املثـرية، ولتحقيق
ذلك نسرتجع بالـذاكرة إىل الوراء و نقلب صفحات
الـبيولوجيـا يف هذا اجملال لكـشف احملاوالت األولية
اليت أجـريت لغرض الوصول إىل تـكاثر الالجنسي
خمتربيـًا. فنجد إن هـذه الفكرة قـد راودت عقول
العلماء منذ سنني عديدة. فمادامت كل املخلوقات
تنـشــأ بصفـاتهـا من أشـرطـة وراثيــة فلمـاذا ال
يبـتكـرون جــزءًا من أشـرطـة إحـدى اخلاليـا و
يصلونهـا بأحد األشرطة يف خلية أخرى لتعرب عن
نفسهـا بصفة جـديدة يف اخللـية اليت نقلـت إليها،
ثم من يستطيع أن يـنقل اجلينات و املورثات بني
كـائن وحيد اخلليـة إىل كائن أخر مـن نفس النوع
خللق صفــة جــديــدة ومـــا يتـمخـض عـن ذلك
مسـتقباًل لن تعـيبه احليلـة يف نقل اجلينـات بني

الكائنات احلية األكثر رقيًا.
و طبـيعي إن بلـوغ هـذا اهلـدف يـستلـزم معـامل
ومعـاهد متطـورة تناسب هـذا االختصاص ، ومن
أجل ذلك أخذت بعض املـؤسسات و كليات البحوث
والـشركـات على عـاتقهـا منـذ سنـوات كثـرية هذا
التنـوع مـن البحـوث املعقـدة للتـوصل إىل نتـائج
وراثيـة تغـري من صفـات األحيـاء بـشكل يـصعب
تصـورهـا وتـقلبهـا يف حـدود الـعقل. واسرتشـادًا
باملـراجع املتـخصصـة بعلـوم البـيولـوجيـا، تشري
املصادر إىل أن سبق االكتشاف يعود إىل عامل النبات
ستيـوارد من جامعـة كورنيل بـالواليـات املتحدة
األمــريكيـة، حـيث يعـود إلـيه سبق أول جتـربـة
علمية تارخيية ناجحة بهذا االجتاه، حيث جنح يف
تكاثر نبات عن طريق خاليا غري خمصبة، مبعنى
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يعكف جممـوعة من الـعلماء األمـريكيني عـلى تطـوير روبـوتات
تعمل بـالطاقة النوويـة ، لتدمري الكويكبـات الشاردة وتفتيتها اىل
أجــزاء تتنـاثــر يف الفضـاء اخلـارجـي بعيـدا عن كـوكب االرض،
وتعتمـد هذه الـروبوتـات على جـهاز للـحفر يـقوم بقـذف املواد
احملفــــورة إىل الفــضـــاء اخلـــارجـي عـن طــــريق الـتــســـارع
الكهرومغـناطيـسي، إال أن ردة الفعل من عمـلية القـذف هذه من
شأنهـا أن تدفع بالكـويكب نفسه إىل االجتاه املعـاكس أي بعيدا عن
وجهة االرض. ويبلغ وزن الروبوت الفضائي طنًا واحدا وإرتفاعه
حنو11 مرتا أي اطول مـن مركبة أبولو الفضـائية اليت هبطت على

سطح القمر، ليقف على سطح الكويكب. 
وعلى اجلـانب اآلخر، صمم باحثون يابانيون روبوتا بشريا بآذان

روبوتــــات حتاكــــــي البشـــــــــر
الـروبـوت الـذي يصل طـوله لـستـة أقـدام يتحـرك
بنفس الطـريقة اليت يتحـرك بها اإلنسـان، ويبتسم
أثناء احملـادثات مثل اإلنـسان، ويـتمثل يف شكل وجه

متحرك يـظهر علـى شاشـة كمبيـوتريـة، حيث
يعتـمد يف حركته على أشعـة الليزر، ومكونات
جهاز الـسونـار ، باإلضـافة إىل نـظام للـرؤية،
وتقنـية للتعـرف على األصـوات تساعـده على
التعـرف علـى إميـاءات األشخـاص وأصـواتهم ،

ومن ثم يـسهم املخ الـصنـاعي املـوجـود
بداخله يف جتميع املعلـومات لتحديد

الرد املناسب.

اجلـديد علـى كامـريا بداخل رأسه وتقـنية خـاصة للتعـرف على
الـصــوت والــوجه . وميـكن بــرجمــة هــذا الــروبــوت لـيتـصل
أوتوماتيكيـا بشبكة اإلنرتنـت للقيام بإرسال رسـائل بريدية عرب
الربيد األلكـرتوني يف حاالت الـطواريء، أوعنـد اكتشـافه شيئـا ما
غري طبيعي حـول املنزل أو داخله. وأوضحـت الشركـة أن الفكرة
األساسية مـن تطوير هـذا الروبوت هـي تقديم املسـاعدة والعون
لكبـار الـسن و املـرضـى، حيـث ميكن لـه أن يكتـشف مـا إذا كـان

صاحبه يعاني من بعض املضاعفات نتيجة لتناوله عقارا ما. 
ويف إطـار كل ما هـو جديـد يف عامل الـروبوتـات، كشـف فريق من
العلماء األمـريكيني النقـاب عن روبوت جـديد حياكـي اإلنسان يف
تصرفاتـه. وطبقا ملا ذكره الباحثون الـذين قاموا بتصميمه، فإن

من السليكـون تسمح بالتقاط ثالثة أمنـاط متمازجة من الصوت
البشري، والتمـييز بينها، ممـا يسمح للروبوت بـالتعرف على كل
صـوت علـى حـدة رغم أن االشخـاص املتكلـمني يتحـدثـون يف آن
واحـد، كما يـستطيع الـروبوت االنـتباه اىل مـصدر ورود الـصوت
وتوجيه الكامريات الصغرية املوضوعة على عينيه حنوه ، ويعتزم
الـباحـثون تـطويـر نظـم للرصـد تعتـمد علـى تقنـيات مسعـية
وبصرية متقدمة ختصـص للروبوتات البشرية العاملة يف حميط

واقعي .
ويف إطار سعي الـشركـات العامليـة وراء تطـوير روبـوتات تـشارك
البشر يف تصرفاتهم ، طورت شركة ميتسوبيشي اليابانية روبوتا
يعمل كـممرضة و ربة مـنزل يف نفس الوقت ، ويـشتمل الروبوت

استنساخ احليوان حدث علمي بارز يف حياة اإلنسان املعاصر، استقطب اهتمامات
أغلب أفراد اجملتمعات يف العالم املتقدم والعالم املتخلف، وعلى جميع األصعدة

العلمية والسياسية واالجتماعية والفكرية والدينية، ولكي نعطي هذا املوضوع املهم
حقه، سنسلط الضوء عليه بشفافية ومرونة كتابية صحافية لكي يكون األمر

مفهوما ومتناوال لدى جميع القراء الكرام.  

ذكر معهد الرتبـية البدنيـة االملاني يف كولـونيا أن ركوب
الدراجة أحد الطرق املثالية اليت ميكن للمرء من خالهلا
حتـسني مجيع وظـائف اجلـسم واحملـافظـة علـى صحته
إمجاال إذا ما حرص على ممارسة هذه الرياضة ملدة عشر

دقائق فقط يوميا. 
ويف تقريـر يتـضمن ملخـصا حلـوالي سبعـة آالف دراسة
بشـأن فوائـد ركوب الـدراجة كـوسيلـة للتـمتع بليـاقة
بـدنية عـالية، قـال املعهد إن ركـوب الدراجـة ملدة عـشر
دقـائق كل يـوم يـسـاعـد يف تقـويـة الـعضالت والـدورة

الدموية ومفاصل اجلسم. 
وأشار املعهد إىل أنه ميكن أيضـا أن تتحسن حالة القلب إذا
مارس االنسـان رياضة ركـوب الدراجة ملـدة نصف ساعة
يومـيا وأن ممـارستهـا ملدة 50 دقـيقة يـوميـا يسـاعد يف
عمـلية بـناء الربوتـوبالزما الالزمـة الحراق الـدهون يف
اجلـسم فضال عـن أن هذه الـرياضـة تعمل عـلى تقـوية

عضالت الظهر والعمود الفقري. 
وقال الـتقريـر إن ركوب الـدراجة بـديل جيـد لريـاضة
العدو البطيء النه حيتاج جلهد أقل من مفاصل الركبة. 

رياضة ركوب الدراجات حتافظ على الصحة 
أعلنت شـركـة سـامسـونج إلـكرتونيـكس كـورب الكـوريـة
اجلـنوبيـة أكرب منتج لـشرائـح ذاكرة الكمـبيوتـر يف العامل
االثنني عن تطوير شرحية جديدة للهواتف احملمولة ميكن
استخـدامهـا يف إنتـاج أجهـزة هـاتف حممـول قـادرة علـى
استقبـال خدمـات االذاعات الـرقميـة االرضيـة متـعددة

الوسائط. 
ونقلت وكـالـة يـونهـاب الكـوريـة اجلنـوبيـة لالنبـاء عن
سامسونج القـول بأن هذه الشـرائح هي االوىل من نوعها يف
العـامل وأنهـا ستتـيح تشـغيل التـطبيقـات اليت حتتـاج إىل

ذاكـرة قـويـة واسـتهالك كـبري للـطـاقــة علـى اهلــواتف
احملمولة. 

تسمح الشرائح اجلديدة إنتاج أجهزة هاتف حممول تتمكن
من اسـتقبـال االرســال التلفـزيــوني الـرقـمي ســواء عرب

الشبكات االرضية أو االقمار الصناعية جبودة عالية. 
يـذكر أن كـوريا اجلنـوبية واليـابان وضـعت بالفعل حـاليا
املـعايـري اخلاصـة بالـبث االذاعي الـرقمـي ووفرتـا البنـية
االسـاسيـة الالزمـة لـذلك يف حني أن دولـة مثل الـواليـات
املتحدة ال توجد بها حتى االن خدمات التلفزيون الرقمي.

فلسطيين خيرتع
عالجًا للسرطان

باألعشاب 

جنح فريق من علماء سنغافورة
يف إنتاج احليوانات املنوية

معمليا من اخلاليا اجلذعية، مما
قد يساعد يف عالج مشاكل

العقم لدى الرجال ويف إنتاج
سالالت أفضل من املاشية. 

فقد متكن فريق حبث من كلية
علوم احلياة باجلامعة الوطنية

يف سنغافورة بقيادة الدكتور
هونغ يونهان، من إمناء

حيوانات منوية “معمليا” لنوع
من األمساك يسمى “ميداكا”،

وهي أمساك صغرية ال يزيد
طول الواحدة منها عن 4سم

وتعيش يف املياه اجلارية. وقد
وقع االختيار عليها ألن عملية

إنتاج احليوانات املنوية يف
ذكورها تشبه مثيلتها يف

الثدييات. وقد نشرت دراسة
عن ذلك يف العدد األخري من

جملة “فعاليات األكادميية
الوطنية األمريكية للعلوم”.
واحليوانات املنوية هي تلك

اخلاليا الذكورية ذات األهداب
اليت ختصب البويضات األنثوية،
وهي تتطور من فئة من اخلاليا

اجلذعية تسمى أمهات املين
 Spermatogoniaويتأثر

حتول اخلاليا اجلذعية إىل
حيوانات منوية بالظروف

احمليطة كمستوى اهلرمونات،
ومعدل احلمضية PH، ودرجة

احلرارة وغريها. وختتلف
الظروف املثالية إلنتاج

احليوانات املنوية من كائن
آلخر، وكان ذلك هو السبب يف

عدم جناح احملاوالت السابقة
إلنتاج احليوانات املنوية يف
أنابيب االختبار. يذكر أن

احليوانات املنوية ال تتضاعف
عدديا من حيوانات منوية

أخرى، وإمنا تتطور فقط من
خاليا أمهات املين. وكانت

حماوالت حبثية سابقة قد حاولت
حفظ خاليا أمهات املين

للفئران حية لفرتات طويلة،
ولكنها مل تنجح. 

انتاج 
احليوانات

املنوية من
اخلاليا
اجلذعية

أظهرت دراسة حديثة أن
األمراض العقلية والنفسية بدءا

من االكتئاب احلاد إىل نوبات
الغضب اجلامح شائعة يف العامل
بصورة تبعث على الدهشة وأن

معظم احلاالت السيئة ال يتم
عالجها. 

وقالت الدراسة اليت تعترب أكثر
الدراسات تنسيقا على مستوى

العامل “إن نسب انتشار هذه
األمراض ختتلف من دولة إىل
أخرى، حيث ظهرت أعراض

األمراض النفسية على 4.3% من
سكان شنغهاي خالل األثين عشر

شهرا املاضية، بينما بلغت
النسبة 26% يف الواليات

املتحدة”. 
وقال رونالد كيسلر من كلية

هارفارد للطب يف بوسطن والذي
أشرف على الدراسة لصاحل
منظمة الصحة العاملية “إن

الناس مل خيفوا تاريخ مرضهم
النفسي، وأوضح أن املرضى يف
بعض الدول كانوا أكثر تقبال

للتصريح بأنهم يعانون من
أمراض عقلية ونفسية مثل
الوسواس القهري والبوليميا

واضطرابات ما بعد التعرض
للصدمات النفسية.” 

وأضاف “دائما جند النسب عالية
يف الواليات املتحدة وال نعرف ما
إذا كان هذا صحيحا أو أن الناس

يف الواليات املتحدة أكثر
استعدادا لالعرتاف مبا يعانون”. 

انتشار االمراض
النفسية

قال باحثون  “إن ارتفاع السكر يف
عينات الدم بنسبة معينة قد

يكون مؤشرا على أن بعض الناس
لديهم قابلية لإلصابة بسرطان

القولون واملستقيم أكرب من
غريهم بثالثة أضعاف”.  ويف

دراسة أجريت على عشرة آالف
شخص خلص الباحثون إىل أن

احتمال إصابة من سجلوا ارتفاعا
يف نسبة السكر يف الدم بسرطان

األمعاء بعد ستة أعوام، كبري حتى
لو مل يكونوا مصابني بالسكري.

وذلك يعين أن البول السكري
الذي يصاب به 194 مليون شخص

ويقتل سنويا أكثر من 490 ألفا
حول العامل يصلح أن يكون

قرينة على مؤشر آخر يرفع
نسبة خطر اإلصابة بالسرطان.

وقالت كاي تي خو من جامعة
كمربدج بإجنلرتا “نعتقد أن تأويل

هذا هو أن هناك عوامل يف
أساليب احلياة الشائعة تهيئ

لإلصابة بكل من البول السكري
وسرطان القولون واملستقيم مثل

الغذاء والنشاط البدني”. 

السكري وسرطان
القولون


