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استنادا إىل مجعية القلب
األمريكية، يعاني حوالي 250

ألف أمريكي من املوت الفجائي
سنويا، ونصف هؤالء قد ال

يكون لديهم أي عالمات إنذار
مسبق. ويف حوالي 5 -10 باملائة

من احلاالت يبقى هذا املوت
الفجائي جمهول السبب طاملا أن

القلب ال يبدي أي عالمات
مرئية غري طبيعية. 

ويف حماولة ملعرفة ما إذا كان
وجود شذوذ يف املورثات قد
يكون له دور يف حدوث هذا
املوت املفاجئ الغامض، قام

فريق من الباحثني بدراسة
مخس مورثات عرفت سابقا

أنها تزيد يف نسبة خطورة
تعرض الشخص للموت القليب

املفاجئ، حيث وجدوا أن
مسؤولية وجود مثل هذا

الشذوذ يف املورثات ضعيفة
جدا.

ويعرف املوت املفاجئ عادة
بأنه املوت الذي حيدث خالل

ساعة واحدة من بدء
األعراض اليت قد تشتمل على

األمل الصدري، أو صعوبة
التنفس. وحتدث هذه احلالة

لدى معظم الناس بسبب
وجود شذوذ يف ضربات

القلب، يعرف باضطراب
النظم القليب.

وللمرة األوىل مت مراجعة
حاالت اثنا عشر مريضا توفوا

فجأة وكانت قلوبهم طبيعية
البنية. وقام الفريق بدراسة

التحوالت الطارئة على مخس
مورثات ثبت ارتباطها حبدوث

مرضني قلبيني يعود السبب
فيهما إىل مشاكل يف النظام
الكهربائي للقلب ويؤديان

للموت املفاجئ وهما: طول
موجة QTالقلبية، وتناذر

برغادا.
الدراسة الوراثية اليت قام

الفريق بإجرائها اعتمدت على
حتضري الـ DNAاملأخوذ من

أنسجة عضلة القلب بعد أن مت
متديدها على قطع من الشمع

اخلاص باالختبارات. 
واستخدم الفريق التحليل

الوراثي واالختبارات اخللوية
ملعرفة ما إذا كان أحد

املورثات اخلمس له عالقة
حبوادث الوفاة تلك.

وقد كان من املرجح وجود
مشاكل وراثية لدى أولئك

األفراد األصحاء الذين توفوا
رغم أنه مل يسبق أن حدث
لديهم أي مشاكل قلبية من

قبل. 
من احلاالت االثنا عشر كان

هناك اثنتني فقط إحداهما
يف سن 32 واألخرى يف سن 37
ممن ظهر لديهما تبدالت يف

املورثات اخلمسة احملددة.

Science12املدى العلمي

ان الفيـتامـني اجلديـد يتمـيز بـاهميـة بالـغة
للغـايـة بـالنـسبـة جلمـيع الكـائنـات بـدءا من
البكرتيا وحتى االنسان، اذ يعمل هذا الفيتامني
كعـامل مسـاعد النـزميات اهلـضم، باالضـافة اىل
قيـامه باملسـاعدة يف تكـسري االنزميـات االخرى،
االمر الـذى يؤدى اىل عدم حدوث طفرات داخل
اخلليـة، ومن املـعروف ان االصـابة بـالسـرطان
تـرجع بـالـدرجـة االوىل اىل حــدوث اضطـراب
داخل اخللية، وبـالتاىل تنحـرف اخللية عن اداء
وظائفهـا املعتادة لـكى تتحـول اىل عنصـر هدام
للخاليا االخرى، وهذا ابسط تعريف للسرطان ،
ومـن ثم فـإن مجيع احملــاوالت السـابقـة لعالج
املـرض كانت تـركز علـى كيفـية وقف تـدهوره
ومنعهـا من تدمري اخلاليـا السليمـة ، وان كانت
طرق العالج باجلراحة او بـاالساليب الكيماوية
او بـــاالشعـــاع تعـمل علــى تــصفـيــة الـبــؤر

السرطانية اليقاف تأثريها املدمر. 
يـدخل يف تـركـيب الفـيتــامني اجلـديـد احـد
االنـزميات الـذى يطلـق عليه اسم NAD بيـنما
 B33محل الفيتـامني املكـتشف حـديثـا اسم ب
ويرتكب هـذا الفيتـامني بصـورة رئيـسيـة من
ومركب الـنيكوتني امـايد الذى NAD  االنزيم
مت اكتـشافه عـام 1938، ويعمل هذا املـركب على
مقــاومــة مــرض الـبالجــرا )جفــاف اجللــد
وتــشققه( فـضال عن املـسـاعــدة يف التحـكم يف

اخلاليـا يف اخلمـرية، وتنطـبق هذه املعـايري ايـضا
على اخلـاليا احلية داخل اجلسـم، اذ ان حرمانها
من هذا االنزيم يعمل على ذبوهلا وفقدها لكافة
مـظاهر النشـاط واحليوية، من الـثابت علميا ان
الفيتـاميـنات حتفـظ على اخلـاليا القـدرة على

التجدد املستمر. 
رغم االهمية الفائـقة هلذا االنزيم ومشتقاته اال
انه لــدى ختليـقه يف املختـربات يتحـول اىل مـادة
شـديدة السمية، وبـالتاىل ال ميكن االستفادة منه
يف تصـنيع االدويـة املعـاجلـة للـسـرطــان، ولكن
اكتـشف فريق الـبحث ان احد الـبكرتيا املعـروفة
بــاسم اهلـيمــوفليـس تـستـطيع ان حتـول هـذا
االنـزيم اىل عـنصـر غـذائـى شـديـد الفعـاليـة،
وبالتاىل فـإن استنباط وتـطوير جينـات بشرية
تـشبه اجلنيـات املسئـولة عن حتـويل االنزيم اىل
عنـصر غري سـام يعد انـعطافـا حامسـا يف مسرية
العلماء الكتشـاف دواء فعال ضد السرطان، ولكن
نظـرا لصعـوبـة البحـوث املـرتـبطـة بـالـبكرتيـا
اجــرى البــاحثـون املـزيـد مـن التجـارب علـى
اخلمـرية حيث مت اكتشـاف تشابه تـركيب خاليا
اخلمرية مع اخلاليـا البشـرية، ومن ثم فـإن احد
اجلـينـات املـشتقـة من اخلـمرية سـوف يـسـاعـد
اجلـــــســم االنـــــســــــانـــــــى علــــــى متــثـــيل
واالستفـادة مـنه يف احليلـولـة دون NADانـزيـم

انقالب اخلاليا اىل بؤر مصابة بالسرطان.

ويضـاهى هـذا االنزيـم يف تركيـبته الكيمـائية
وخــواصه احـد االنـزميــات التــى تعـمل علـى
احنراف اخلاليـا اىل االصابـة بالـسرطـان، فمثال
يف اخلمرية فـإن غيـاب انـزيم NAD يـؤدي اىل
احليلولـة دون حدوث التغريات الكيمـاوية التى

حتدث للخمرية يف وجود اهلواء اجلوي.
اي ان هـذا االنــزيم يعـد ضـروريـا لـتنـشـيط

معدالت الكـوليسرتول داخل الـدم، اال ان انزيم
 NADامكن ختليقه يف املختربات، وبالتاىل فإن

مشكلة ادراجه ضمن العناصر الفعالة يف تركيب
منظومة جديدة مـن االدوية املضادة للسرطان

باتت مسألة وقت ليس اال. 
قام فـريق البحث بدراسـة التأثريات الكيـمائية
،NADالحــد االنــزميــات املـشــابهــة النـــزيم

اكدت دراسة قام بها األساتذة يف قسم السرطان بكلية الطب بجامعة دارمتوث
االمريكية اكتشاف احد الفيتامينات اجلديدة املوجودة يف جزئيات بعض املواد الغذائية

الشائعة حيث يقوم هذا الفيتامني بالتحكم يف عملية تنظيم اجلينات داخل اخللية ،
اضافة الى التحكم يف التمثيل الغذائى وضبط العمليات التى تؤدي الى ظهور اعراض

الشيخوخة يف مرحلة متأخرة من العمر . 

متكن علماء أوروبيون من
استخراج أطول عمود ثلجي

يضرب يف عمق األرض، من إحدى
مناطق الغطاء الثلجي يف القارة

القطبية اجلنوبية. وسيفيد هذا
الكشف الذي يعترب أقدم سجل

تارخيي أمكن احلصول عليه حول
تاريخ العصور اجلليدية، يف

دراسة هذه العصور اليت مرت بها
األرض ويف توقع مناخ األرض يف

العصور القادمة، وذلك من خالل
دراسة الدورات واألمناط املناخية

السابقة.ويصل طول العمود إىل
ثالثة آالف مرت ومسكه عشرة
سنتيمرتات. ويقدر عمر أقدم

نقطة على العمود )عند قاعه(
حبوالي 740 ألف عام. وهذا مياثل

تقريبا ضعف عمر “فوزتوك”
وهو العمود الثلجي الذي سبق

استخراجه من القارة القطبية
اجلنوبية أيضا أواخر التسعينيات

املاضية. وكان عمر أقدم نقطة
فيه حوالي 420 ألف عام. ووفقا

للمؤشرات الدالة على درجات
احلرارة يف عمود الثلج املكتشف،

مرت األرض بثمانية عصور
جليدية ختللتها سبع فرتات

بينية دفيئة، وأعقبت آخر هذه
العصور الفرتة الدفيئة اليت

نعيشها اآلن. ويقدر العلماء أن
العصور اجلليدية كانت حتدث
كل 40 ألف عام، ثم كل 100 ألف

عام. واستنتجوا أن درجات
احلرارة يف الفرتات البينية

الدفيئة خالل 400 ألف عام
ماضية كانت متاثل درجات

حرارة الكوكب اآلن. أما قبل ذلك
فقد كانت درجات حرارة هذه

الفرتات أقل، ولكن الفرتات نفسها
كانت أطول. يذكر أن حتليل ذلك
العمود الثلجي ال يفيد يف معرفة

تغريات درجة احلرارة على كوكب
األرض يف األزمنة السحيقة

فحسب، وإمنا يفيد كذلك يف
معرفة تراكيز الغازات واجلزيئات

يف الغالف اجلوي لألرض.
وأكد العلماء املشاركون يف مشروع
البحث أنه إذا مل يتدخل اإلنسان
فإن الفرتة الدفيئة احلالية ميكن

أن تستمر 15 ألف عام أخرى.
ولكنهم ذكروا من ناحية أخرى
أن األرض رمبا تتعرض ملوجات

احرتار نتيجة تركز غاز ثاني
أكسيد الكربون يف غالفها اجلوي.

لذا فإن اخلطوة التالية هي دراسة
حمتوى ثاني أكسيد الكربون يف

العمود الثلجي العميق ملعرفة
مدى ارتباط درجة ترّكز الغاز

بالتغريات املناخية يف احلقب
السابقة، مما سيساعد على

تصميم مناذج لتوقع التغريات
املناخية، خاصة أن الدراسة

املبدئية قد أشارت إىل أن نسبة
ذلك الغاز يف الغالف اجلوي

لألرض )من خالل ذرات اهلواء
اليت احتجزت داخل طبقات

الثلج( كانت عالية يف فرتة 440
ألف عام املاضية مقارنة مبا

سبقها من أعوام.
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فيتامني جديد يفتح آفاقا واسعة أمام عالج السرطان

 ويعتقـد األطبـاء أن منح القلـب فرتة من
الـراحـة مـن وظيفـة الـضخ بـنقلهــا الي
مضخـة او جهاز كهـربائي ميـكن أن يؤدي
يف الـنهايـة لشفـاء عضلـة القلـب بالـكامل
وبـالتـالي ميكـن االستغنـاء بعـد ذلك عن
املضخة نهائيا. وتقوم املضخة مثل املوتور
الصغري بـضخ الدم احململ بـاألوكسجني يف
الـشــريـــان األورطي، وذلـك عن طــريق
بطـارية تستـمد طاقتهـا من اجلمجمة، اال
أن اجليل اجلـديـد مـن املضخـات ستكـون
قابـلة للـشحن ذاتيـا من خالل بطـاريات
دون احلاجـة لتوصيلـة كهربـاء. وفى هذا
الصـدد، جنح طبيـب أمريـكي يف تطـوير
أول مضخـة قلب تـصلح لألطفـال، حتمل
اسـم “بـي بـيـكــي”. وأوضح الــطـبـيـب
األمــريكـي “ميـشـيل بيـبيـكي” صــاحب
االخرتاع أن هـذه املـضخــة هي اخلـطـوة
األوىل يف اخـرتاع أجهزة خـاصة بـاألطفال
وهى أصغر من مضخات الكبار حيث يبلغ
وزنهـا أربعة أوقـيات وطوهلـا من واحد إىل
ثالث بوصـات . وعن حالـة املريـضة اليت
استخــدمت أول مـضخـة، أفـاد الـطبـيب
املعـاجل أن احلالة مـستقرة واملـضخة تعمل
بنجـاح ولكن املريضـة ستظل باملـستشفى
حتـى يتم زراعـة قلـب هلا وهـذا يتـطلب
عدة شهور وتـرجع أهمية هذه املضخة إىل
أنها تـساعـد األطفال مـرضى القلـب على
ضخ الــدم أى أنهــا تـعمـل عمـل البــطني
األيـسـر يف الـقلب. وعلـى اجلـانب اآلخـر،
جنح بـاحثـون بـريطـانيـون يف تطـويـر
طـريقـة الستـخدام أول أكـسيـد الكـربون

توصل علماء
بريطانيون إلى
تطوير مضخة
كهربائية صغيرة
بحجم اصبع االبهام
تتولى وظيفة القلب
يف ضخ الدم للجسم،
حيث القت جناحا
مع أربعة افراد
وسيتم تعميمها يف
العام القادم على 40
مريضا. من املنتظر
أن تغني هذه
املضخة عن عمليات
زرع القلب والتي
يصل عددها
إلى150 عملية
سنويا، كما ميكن
انقاذ حوالى 100
الف شخص من
مرضي القلب اذا
اتيحت لهم فرصة
اجراء عملية زرع
قلب.

القسطـرة. وترسل اآللـة صورها مـباشرة
إىل شاشـة تلفزيـونيـة خاصـة. وألن هذه
اآللــة تــدخل إىل الـتجــويف الــداخـلي يف
القلب، فـإنه ميكن لألطـباء احلصـول على
صور مـباشـرة عن عمـله ورؤية طـريقة
دوران الدم فـيه. ويف جمال الطـب البديل،
يعكف بـاحثـون أمـريكيـون علي دراسـة
إمكـانية االسـتفادة من اإلبـر الصيـنية يف
إنقـاذ حيـاة مرضـي القلب، حـيث الحظ
القـائمون علي الـدراسة أن اإلبر الـصينية
املستخدمة يف العالج منذ مخسة آالف سنة
تقلل نـشـاط العـصب الـسمـبتـاوي الـذي
ينـظم العملـيات الالراديـة مثل ضـربات

القلب وضغط الدم.

تقنيـة تصوير بـسيطة تسـاعد يف حتديد
املرضـى املصابني بطفرات جينية مسببة
إصـابتهم مبـرض قليب خـطري . وتعتـمد
التقنـية اجلديـدة على استخـدام املوجات
فــوق الـصـــوتيــة يف إجـــراء غري مــؤمل،
لتحـديد سرعة حركـة عضلة القلب أثناء
عملييت االنقبـاض واالرختاء.ويف ظل هذا
التطـور، أعلنت شـركة “سـيمنز” األملـانية
أنهـا ستقوم بـتصنيع آلـة تصويـر صوتي
دقـيقة ميكـنها االتـصال بـالقلب مبـاشرة
والتـقاط صـورله . والكـامريا اجلـديدة ال
يـزيـد قطـرهـا علـى ثالثـة ميللـيمرتات
فقـط، وميكن إيـصاهلـا إىل القلب مبـاشرة
عـن طــريـق وضعهــا يف طــرف أنـبــوب

السام ملعـاجلة املصـابني باالزمـات القلبية
ألول مـرة يف املـملكــة املتحـدة، وتعـتمـد
الطريقة املطورة يف العالج علي جعل غاز
أول اكسيـد الكربـون يتحرر اىل جـزيئات
ومستويـات منخفضة يف اجلـسم. وقد قام
الباحثـون بنجاح بـاجراء اختـبار معملي
اسـتخدم فـيه أول اكسـيد الـكربـون لزرع
خاليا القلب ممـا قد يفتح آفـاقًا كبرية يف
عالج امـــراض القلـب، مــشـرييـن إلـي أن
الكـميـات القـليلــة من الغـاز تعـمل علـى
محايـة خاليـا القلب من الـتوتـر ونقص
األكسجني وهـو ما يظهـر يف حالـة حدوث
أزمـة قلبيـة عنـد االنسـان حيث تـسبب
هذه اآلثار موت خاليـا القلب اثناء األزمة
القـلبية. جدير بالـذكر أن غاز أول أكسيد
الكـربــون يكـون ممـيتــا عنـدمـا يـتم
استـنشـاقه بـكميـات كبـرية ولكن اجلـسم
يتـقبـله بكـميــات قلـيلــة وأقــدر علــى
السـيطـرة عليهـا. ويف الـواليـات املتحـدة،
جنـح باحثـون أمريـكيون يف تـطويـر نوع
جـديـد من املغنـاطـيسـات املـصممـة ملنع
اإلصابة بـالنوبات واألزمـات القلبية، وقد
تستـخدم ملعـاجلة األمـراض السـرطانـية
أيـضا . ويعـتقد األطـباء أن هـذه التقنـية
تعمل على جـذب األدوية املضـادة للتخثر
إىل منـاطق اجلسم احملتـاجة إليهـا، أي أنها
تـتـغلـب علـــى واحـــدة مـن املــشـكالت
الرئيسيـة للعالج التقليدي اليت تتمثل يف
صعـوبة احلصـول على الـكمية الـصحيحة
من الـدواء يف املكــان الصـحيح. ويف نفـس
اإلطـار، جنح علمـاء أمريكـيون يف تطـوير

جهاز صغري لضخ الدم للقلب 
كاميرا صوتية تتصل به وترسل الصور إلى شاشة خاصة 
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يقـول خرباء شـركة مـايكروسـوفت إنهم ابـتكروا
كـامريا ميكن ارتـداؤها ملـساعـدة االشخاص الـذين
يعـانون مـن مشكالت يف الـذاكرة. وتـقوم الكـامريا
الفـريـدة من نـوعهـا، واليت حتـمل اسم سنـسكـام،
بالتقاط صور فـورية حلظة إحساسها حبدوث تغري

يف احلركة أو احلرارة. 
وبـاسـتطـاعـة الكـامريا يف الـوقت احلـالي ختـزين
حوالي 2000 صـورة على بطـاقة الـذاكرة اخلـاصة
بـها وسعتهـا 128 ميجابـايت، ومن هنـا ميكن هلا أن

لتلف يف أدمغـتهم من حـادثـة أو مـرض أو بـسبب
اهلــرم، دائمـا مـا يـطلـب منهـم كتـابـة مـذكـرات
مفـصلة اليـام حيـاتهم ، كـما إن ذلـك قد يـكون يف
غـايــة الصعـوبـة بـالنـسبــة للبعـض وخصـوصـا
االطفـال. ومن هنا ميكن لكامـريا سنسكام أن تكون
طريقة سريعة وسهلـة لتسجيل االحداث وإعادتها
يف أي وقت.  الـسيـاحـة جمـال آخـر ميكـن استغالل
سنسكام فيه، حيث تريح أصحاب االيدي املتعبة من

محل كامريا الفيديو لتسجيل الدقائق اجلميلة .

تتجـاوز فائدة هـذه الكامريا جمرد تـوفري مذكرات
مصورة الصحابها. 

ورغم أن مايكروسـوفت ال تعتزم تطـوير االبتكار
ليصبح يف شكل منتج يف الوقت الراهن، فإن احدى
املستشفيـات تعتزم اختباره علـى مرضاها ، حيث
إن هـذه الكـامـريا ميكن أن تـوفـر لـبعض مـرضـى
ضعف الـذاكـرة القـدرة علـى تـسجيل مـذكـراتهم
بـشكل مــرئي وبــالتــالي إمكــانيـة حتـسني نـوع
حيـاتهم .  إن الـكثري من املـرضى الـذين تعـرضوا

تساعد الناس يف تسجيل أحداث أيامهم. 
وقـالـت رئيـسـة فـريق الـبحث صـممـت سنـسكـام
لـتعمل كأنهـا صندوق أسـود للجسم الـبشري . وأن
الكـامريا قــد تصـبح الطـريقــة املثلــى الحتفـاظ
الـشخص مبـذكـرات مـرئيـة حليـاته.  وتـستخـدم
الكـامريا جهـازا دقيقـا لقيـاس احلركـة والسـرعة
لـرصــد التحـركـات، وآخــر يعمل بـاالشعـة حتت
احلمـراء لـرصـد وجـود أنـاس آخـريـن، وجمسـات
رقمية ملراقـبة الضوء ودرجات احلرارة. وميكن أن

وملرضـــى ضعــــف الذاكــــرة كامريتهـــــــم

تلـقت شــركــات مكــافحــة الـفريوســـات أول فريوس
كمبيوتر ينتـشر باهلواتف احملمـولة. وبالرغم من إنه
مل يـتم اإلبالغ عن وقـوع أضرار بـاألجهزة حـتى اآلن
وبالـرغم مـن أن الدودة غـري ضارة هـذه املرة إال إنـها
دليل على أن اهلواتف احملـمولة معرضة خلطر اإلصابة

بالفريوسات. 
وتصـيب الــدودة، اليت تعـرف بــاسم كــابري اهلـواتف
احملمولة واألجهزة اليت تعمل بنظام تشغيل سيمبيان.
وانقـسم رأي شركـات مكافحـة الفريوسات حـول ما إذا

كان الفريوس سيفتح الباب أمام فريوسات مشابهة. 

لذلك جيب أن يأخذ األشخاص هذا األمر جبدية بنفس
القدر عنـدما يتعلق بأجهـزة الكومبيوتـر الشخصية ،
وسيتطلب هذا أن يقـوم املستخدمـون بتحميل برامج

محاية من على شبكة االنرتنت. 
ولكن الكثري مـن شركات مكافحـة الفريوسات ال تعتقد
إن املـسـتقـبل القــريـب سيـشهــد ظهــور الـكثـري من
فريوسات اهلـواتف احملمولـة ، اذ مت رصد فريوسـا منذ
أربعـة أعـوام وكــانت تــوقعـات شـركــات مكــافحـة
الفريوسات وقتها ان تظهـر الكثري من الفريوسات، لكن

ذلك مل حيدث . 

تسبقه رسالة بأن مصدر الفريوس غري معروف. 
وكـانت شركـة اف سيكـيور من بـني عدد من شـركات
مكافحة الفريوسـات اليت تلقت الفريوس، واليت يعتقد
إن مصدرها مجاعة من مصممي الفريوسات ، وال متيل
هذه اجلماعـة إىل تصميم فريوسـات ضارة. ولكن سبق
أن اسـتخــدمـت جمـمــوعــات أخــرى الــرمــوز الـيت
يستخدمونها وال يستبعد أن نرى حماوالت أكثر خطرا

يف األشهر القليلة القادمة . 
وميكن أن يـؤدي فريوس ضـار إىل مسـح أرقام اهلـواتف
والـبيانـات املخزنـة على اجلهـاز وإرسال رسـائل منه ،

ويقول اسـتشاري الـتكنولـوجيا يف شـركة سـوفوس إن
هـذا الفـريوس تطـور كـبري ولـكنه غـري متـميــز من
النـاحيـة الفنـية ، وعـندمـا يصـيب الفريوس اهلـاتف
تظهـر على الشـاشة كلمـة "كاريب"، ويقـوم بالبحث
عن أجهـزة أخرى الصـابتهـا ، وأن هذا الـفريوس مثري

لكنه اليستحق إثارة خماوف مستخدمي اهلواتف. 
وحيث إن الفريوس يـنتقل عرب القلم االلـكرتوني فإنه
ينتقل يف إطار 30 مرتا. كما إنه يعتمد على وجود نفس

التكنولوجيا يف اهلاتف األخر لكي يعمل. 
وجيب أن يـقبل اهلــاتف املــرسل إليـه الفريوس الـذي

اشتعلـت املنافـسة بني Yahooو Googleمع بـدء األوىل العمل
بـرفع سعة بـريدهـا اإللكرتونـي ملستخـدميها مخـسا وعـشرين
مّرة، لتبـلغ ضعف ما تقرتحه منافـستها ضمن خطـة تطويرها

الذي أعلنته يف نيسان.
وقّررت  Yahooفضال عن ذلك، إعـادة إحياء عـشرات املاليني

اهلواتف النقالة مل تعد مبنأى عن الفريوسات

املنافســـة بــني  Yahooو google ال حـــدود هلـــا
طورتها الشركة.

http:// املـنــتج اجلــــديــــد الــــذي افـتـتـح علــــى عـنــــوان
 /www.gmail.com ينـظم الـرسـائل ذاتيـا طبقـا للمـوضـوع
وسيـسمح للمـستخـدمني بـالبحـث يف بريـدهم بعـناصـر مثل
املرسل والنص وعـنوان الرسـالة بنفـس الطريقـة اليت يتم بها

البحث على االنرتنت.

التابعة للـمشرتكني لديها بـإعالنات والسماح للـمستخدمني بأن
يضـّمنوا رسائلهم ملفـات تصل سعتها إىل ثالثـة أضعاف املعمول

به سابقا.
Google Inc. يـأتي ذلك بعد أسابيـع من إعالن شركة جوجل
صاحـبة أكرب حمـرك حبث على االنـرتنت أنها سـتبدأ يف اخـتبار
بـريـد الـكرتوني جمـانـي يسـتفيـد من إمكـانيـات البـحث اليت

من الصنـاديق اإللكرتونية اليت مّت جتـميدها علـى مدى سنوات
ألسباب عديدة من ضمنها عدم االستخدام الدوري.

ويف حمـاولة أخرى جللب مزيـد من الزبائن، قـررت الشركة رفع
سعـة االسـتيعــاب يف الربيـد الـشـخصـي للمـستخــدمني إىل 100

ميغابايت، بعد أن كانت تقتصر على 4 ميغابايت فقط.
كمـا قررت الشركة إيقاف تضمني الرسائل الربيدية اإللكرتونية


