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أثبت علماء وباحثون أمريكيون
ويابانيون وهنود -للمرة األوىل-

العالقة بني ختزين اخلربات
احلياتية يف الذاكرة الطويلة

املدى من ناحية، وحجم وشكل
التشابكات العصبية يف قشرة

الدماغ، من ناحية أخرى.
أنتج الباحثون فئرانا حمورة

وراثيا، حبيث يتم إنتاج
synaps التشابكات العصبية

 sesيف قشرة الدماغ بصورة
غري طبيعية )مشوهة(، بينما

تركت التشابكات العصبية
لتأخذ مسارها الطبيعي يف

منطقة عمق الدماغ.
ووجد الباحثون أن عملية

إنتاج الذاكرة القصرية املدى –
اليت يعتقد أنها حتدث يف عمق

الدماغ  –مل تتأثر، بينما مل
حيدث حتول وختزين للخربات

من الذاكرة القصرية املدى يف
عمق الدماغ إىل الذاكرة

الطويلة املدى يف القشرة
الدماغية )املشوهة(.

وقد تعرف الباحثون على ذلك
من خالل تعريض فئران

حمورة وأخرى طبيعية ملا
يعرف مبتاهة املاء، وهي

الوسيلة التقليدية لقياس
مستوى ذاكرة الفئران.

فنجحت كل الفئران احملورة
والطبيعية يف عبور هذه املتاهة

يف بادئ األمر، ولكن بعد
أسبوعني، مل تتمكن الفئران

احملورة من عبورها ثانية،
الفتقادها الذاكرة الطويلة

املدى بسبب تشوه قشرة
الدماغ.

وتعد هذه الدراسة أول تأكيد
لالعتقاد السائد يف الوسط

العلمي  –والذي مل يقم عليه
دليل من قبل –بأن مثة أماكن

يف املخ تعمل “كمخازن” ملا
يكتسبه اإلنسان من معارف

وخربات.
فعندما مير اإلنسان خبربة ما،

أو يتعرف على حقيقة ما
بصورة متكررة، أو عندما يكون
هلذه اخلربة احلياتية أثر شعوري

قوي، فإنها تتحول من الذاكرة
القصرية املدى –يف منطقة عمق

الدماغ  –إىل ذاكرة طويلة
املدى يف قشرة الدماغ. ويعتقد
أن ذلك اجلزء هو املسؤول أيضا

عن العمليات اإلدراكية العليا
مثل التفكري اجملرد والقدرة

اللغوية.
كذلك تلقي هذه الدراسة الضوء

على مشاكل الذاكرة
واالختالالت اإلدراكية عند

مرضى االضطرابات العقلية.
فاجلينات )املورثات( املرتبطة

بالتخلف العقلي هي نفسها
املسؤولة عن تنظيم التشابكات

العصبية حال تكوينها. ومن
ثم فإن التشابكات العصبية غري

الطبيعية غالبا ما تكون هي
السبب وراء االختالالت

اإلدراكية املصاحبة للتخلف
العقلي.

Science12املدى العلمي

ان هـذه اجلـرثـومــة التــى تصـيب فـى األسـاس
احليـوان ، هـى بـالفعل األوفـر حظـًا فـى حبـوث

احلرب البيولوجية ضد  اإلنسان !! 
إن التـاريخ ذكـر الكـثري من األمـراض الـوبـائيـة
ومنهــا أوبئــة اجلمــرة اخلبـيثـة، وإن صحـائفه
لتحتفظ فـى غري موضع حبوادث مأساوية وقعت
، بسبب هذا الداء الوبيل. للحيوان ولإلنسان معـًا
ففى القـرن السابع عشر، وصـف التاريخ لنا وباء
ضـرب القـارة األوروبيـة، وخلـف وراءه ما يـربو
علـى سـتني ألفـًا من الـبشـر القتلـى ، إىل جـانب
عـشرات األلوف من رؤوس احليـوان، ومرة أخرى
.. ضـرب الـوبـاء القــارة األوروبيـة فــى أواسط
القرن الثامن عـشر، وأدى إىل نفوق نصف مليون

رأس من األغنام .
ومضـى التـاريخ يـأتي بـالـوبــاءات اليت امتـدت
فـشملت العامل، ومنها الوباء الذي اجتاح سيبرييا
يف عـام 1875، والـذي أطـاح مبـائــة ألف رأس من
اجلياد. والـوباء الذي عـم القارة األوروبية خالل
القـرن التـاسـع عشـر، وأطـاح حبيـاة مـا يقـارب
نصف رؤوس األغنـام يف فرنسا وحـدها، ثم امتد
الـوبـاء إىل سـائـر حيـوانـات املـزرعـة من أبقـار
وخنـازيـر ومـاعــز   وجيـاد . وبـاتـت الثـروة

احليوانية مهددة باألفول والفناء . 
ويف روسيا عام 1914، وتسبـب فى نفوق ما ال يقل
عن ثالثـة وأربعني ألـفًا من رؤوس املـاشية ، ويف
إيـران عــام 1945، وأودى حبيــاة مليــون رأس من
األغنـام ، والوبـاء الذى ضـرب زميبابـوي ما بني
عـام 1978 وعام 1980، والـذى أدى إىل إصابـة حنو
عشـرة آالف من البـشر، مـات مائـة منهم بـسبب
هـذا املرض الـلعني. ومنهـا الوبـاء الذى بـدأ فى

سيبرييا عام 1979 .
وال يـزال مــرض اجلمــرة اخلبـيثــة - إىل اليـوم -
مرضـًا مستـوطنًا فـى بعض البلـدان االفريـقية
واآلسـيويـة، وأخصهـا الفقرية، التـى ليس لـديها
بـرامج بيطـرية تـطيعمـية كـافيـة، وهو يـثور
وميتـد أحيـانـًا. وهـو إذ يثــور يطــول من بعـد
الثروة احليوانية، اإلنسان. ويكتشف فى العامل ما
بني ألفني إىل مـئيت ألف حالـة باجلمـرة ، فى كل

عام .
والواقع أن الـضريبة التى يفرضها مرض اجلمرة
اخلبيثـة على اإلنـسان واحليـوان ، تكون بـاهظة
فى كثري من األحـيان. ولقد ظل علماء بيولوجيا
الكائنـات الدقيقـة طوال املـائة والعـشرين عـامًا
املـاضيـة يتعلقـون بفكـرة مغريـة ، هى حمـاولة
اسـتئـصـال شـأفـة هـذا املــرض ، واتقـاء آثـاره

املدمرة بقدر املستطاع .
اجلمـرة اخلبيـثة : تـعرف فـى لغـة الطب بـاسم
وهــى كلمـة مـشتقـة من Anthrax االنثـراكـس
الـيونـانيـة، مبعنـى الفحم أو البـقعة الـسوداء أو
الدملـة اخلبيـثة. والتـسميـة دقيقـة، ألن الناس
منـذ مئـات األعـوام - كـانـوا يـرون علـى جلـود
املصـابني بثـرات ورديـة تتـسع رقعتهـا سـريعـًا
ويتحـول قلبهـا إىل اللـون األسـود، ثم يـتسـاقط

خضريـة ناشطة، تهوى غـزو األبدان فتمرضها ..
أبدان احليوان واإلنسان معًا. 

اجلمرة فى مزرعة احليوان
أن النفـوق الفجـائـي للحيـوان يثري عـاصفـة من
الـشك فــى أن تكـون حـالـة حـادة مـن اجلمـرة
اخلبيثـة ، هى سبـب املوت. وتبـدو عندئـذ جثة
احليـوان منتفخة، تـسيل من فتحـاتها الطـبيعية

)كاألنف واألذن ..( دماء سوداء ال تتخثر .
ولـكن فـى اإلصـابـات األقل حـدة ، تـظهـر علـى
احليـوان هـذه األعـراض : بطئ فـى الـسري، وتقل
احلـركـة، وختـور القـوى، ويـسري منـكس الـرأس،
مـرتعد األوصـال ، جتتاحه محـى شديـدة، وشيئًا
فشيـئًا تضيق لديه األنفـاس. وقد تظهر يف اجلزء
السفلي من العنق تقيحـات، كما حيدث تضخم فى
غـدده الليمفـاوية، ويـشتـد عليه اإلسهـال. وفى
احليوانـات العشار حيـدث عادة إجهـاض، كما يقل
إدرار احلليب لـدى احليوان الـذى يرضع الـصغار،
ومييل لـون احللـيب النـاتج إىل الصفـرة أو يكـون
دمويـًا. واحلق أن احليـوانات الـثدييـة ذوات الدم
احلــار، السيمـا املـاعـز واألغنـام والبقـر واجليـاد

واجلمال، ميكن أن تصاب بهذا الداء الوبيل .
ومن املـثري.. أن عــدوى اجلمـرة قـد تـنتـقل من
حيــوان مصـاب إىل آخــر سليـم، من خالل لـدغ
احلشرات املاصـة للدماء. على أن الشائع أن تنتقل
العــدوى إىل احليــوان عن طـريـق الفم، إذا غـذى
بعليقة حتتوى على مسحوق عظم ملوث باألبواغ
، وإذا أكل عشـبًا نـاميـًا فى تـربة ملـوثة، كـانت

مدفنًا ملا نفق باجلمرة من احليوان .
من احليوان إلى اإلنسان 

الواقع أن مـرض اجلمرة اخلـبيثة يعـد واحدًا من
األمراض املشرتكـة املهمة بني اإلنـسان واحليوان .
وهو من األمـراض املهنـية التـى تصيب اإلنـسان.
وألجـل ذلك يـتعـــرض هلجـمـتـه الكـثـريون ممـن
تقتضي طـبيعة عملهم خمالـطة احليوان، وكذلك
ممن يتعاملون مع إفـرازاته أو منتجاته كالصوف

والشعر واجللد والعظام . 
وعلى هـذا النحو .. فإن اجلمـرة تصيب املزارعني
ومربى احليوانات، كما ميكن أن تبلغ العاملني فى
السلـخانـات، واجلزاريـن فى احملـالت. وقد تـطال
أيضًا مـن يعملون فـى صناعـة الصوف، وصنـاعة
دبـغ اجللود، والـذين يعملـون بصنـاعة األحـذية
وفـرش احلالقـة وفـرش الـشعـر وحنـوهـا. وقـد
ينـتقل املـرض إىل العــاملني بـصنـاعـة الـسجـاد
والفراء والبطـانيات الصـوفية، وإىل العـاملني فى
صناعـة املخصبات العضوية، التى تقوم على روث
وخملفات احليـوان .وقد تصل جـرثومـة املرض -
عرب الذبائح املصابـة- إىل العاملني بصناعة حفظ
اللحـــوم ، وال يـنجـــو مـن شـــرورهـــا األطـبـــاء
البـيطريون ومـساعدوهـم، حيث انهم أوثق صلة
بصحـة احليـوان. ونـضيف إلـيهم، العـاملني فـى
خمتربات التحاليل الباثـولوجية والبكرتيولوجية
الذين يقتـضى عملهم زرع امليكـروب فى األطباق

واألنابيب.

به بعض املـواد لتنـطلق منهـا الطـاقة الـالزمة
للحيـاة . ولكــى حيفظ هــذا امليكـروب العـنيـد
نفسه مـن البيئة اخلـارجية، فـإنه حياط بغالف
طبـيعـي واق يعـرف بــالعـلبـة أو الـكبـسـولـة

Capsule، كما تساهم الكبسولة أيضًا فى
متاسك اخلاليا مع بعضها  البعض .

والواقع أن لـدى بكتـرييا اجلـمرة حـيل وقدرات
كثـرية للـتغلـب علــى الـظــروف الـصـعبــة غري
املواتية، التـى قد جترب على العيـش فيها ، فلكى
تبقـى علـى قيـد احليـاة، فـإنهـا قـد تـستخـدم
األســاليـب التـى تـزاوهلــا بعـض أخــواتهــا من
البكتريات ، وأعنـى بها تكوين األبواغ )اجلراثيم

Endospores . )الداخلية
والواقع أن جراثيم اجلمـرة تعد من أكثر أشكال
احلـياة الـتى نـعرفـها مـقاومـة لظـروف البيـئة
القــاسيـة، فهــى تبـدو صـامـدة أمـام احلـرارة
العالية، كما تقاوم بشدة أشعة الشمس، واجلفاف
الطـويل، لفرتة متـتد إىل عـشرات الـسنني، فـهى
ذات عـمر وسطـى مديـد. وهذا مـا يشكل عـائقًا
أمام إزالة التلـوث من أى مكان أو بيئة تلوثه، إذ
جتعل اجلـــراثيـم الرتبـــة التــى تـسـتقـــر بني
حبيـباتهـا خطـرة لسـنوات طـويلة. كـما جتعل
سائـر املنتجات احليوانية التـى تلوثها، كالصوف
ومـسحـوق الـدمـاء ومـسحــوق العظـام، وحتـى

اجللود بعد دبغها مصدرًا خطرًا للعدوى.
علـى أن هذه اجلـراثيـم، املتينـة اجلامـدة، على
ضراوتها ميكن أن متتص املاء من الوسط احمليط
، مبجرد أن تـتحسـن حوهلـا الظـروف، وعنـدئذ
تـنتفخ ممـزقـة جـدارهـا، وختـرج منهـا خليـة

اجللد كرماد الفحم سواء بسواء.
ولعل التساؤل الذى قد يطرأ بذهنك اآلن هو: هل
لبكـترييا اجلمرة شكل خاص ميكن به أن نتعرف
عـليها ؟ .. نعم  فهـي تظهر حتت عـدسات اجملهر
كعـصيـات Bacilli طـويلـة، وهلـذا يطـلق عليهـا
البكـرتيولـوجيـون اسم “بـاسيلـيس انثـراكيس”
 . Bacillus anthracisعلـى أنهـا ال تظـهر
كعـصيـات مفــردة، بل إنهــا متيل إىل االنـتظـام
مرتاصـة جـنبـًا إىل جـنب، فـى شـكل خيـوط أو
سالسل طـويلة، كمـا تنتظـم عقل اإلصبع مثال،
وقد قدر الباحثون طول بكترييا اجلمرة بنحو 8
ميكروميرت، وعرضها بنحو ميكروميرت واحد .

وحتـت عدسـات اجملهـر، الحظـوا أن البكتـرييا ال
تـتحرك حـركة ذاتـية مـستقلـة بل تعتمـد فى
انتشارها علـى النقل باهلواء أو بالـتيارات املائية
أو على محلها فى جتاويف احليوانات التى تعوهلا
، أو تلك التى حتملهـا على ظهورهـا، وفى صوفها

وأوبارها وشعرها .
وألن البـاحـثني ال يعـتمــدون كليـًا علــى شكل
امليكـروب لـوضعه فـى مكـانـه الصـحيح ، فقـد
راحوا جيـرون املزيد من االختبارات . فعرفوا أن
عصيـات اجلمرة مـوجبة الـتلوين بصـبغة جرام
اجلـرام : صبغـة تقبلهـا بعض أنـواع Gram+ 
البكترييا فتسمى موجبة اجلرام وترفضها بعض
األنـواع فتـسمـى سـالبـة اجلـرام[ . وهـذه صفـة
مفيـدة فـى حـالــة متييـز أنـواع البـكترييـا عن

بعضها على وجه العموم .
وعـرفوا أنـها ال تـستـطيع العيـش طويـاًل بدون
اهلواء ، فهى تستخلص األوكسجني منه ، وتؤكسد

جنح العلماء يف تطوير اختبار
يقولون انه ميكن ان يتوقع
موعد انقطاع الطمث عند

املرأة. وتبدأ خصوبة املرأة يف
الرتاجع بسرعة قبل حنو عشر

سنوات من انقطاع الطمث
وميكن أن تساعد هذه املعلومات

النساء على اختاذ قرار بشأن
موعد اإلجناب. وقال باحثون

اسكتلنديون يف تقرير نشر
بدورية “هيومان ريربوداكشن”
ان هذه املعلومات قد تؤدي اىل
ثورة يف جمال تنظيم االسرة ،

لكنهم اكدوا على احلاجة اىل
اجراء املزيد من االحباث قبل ان
تذهب النساء اىل االطباء لتقييم

حالتهن. 
وحيتوي املبيض على قناة ثابتة
للبويضات غري الناضجة تتكون

يف الشهر الرابع للحمل. وتصل
اعداد هذه البويضات اىل عدة

ماليني يف الشهر اخلامس
للجنني قبل ان تبدأ االعداد يف

الرتاجع. وقبل الوالدة يكون
هذا العدد قد تراجع ويستمر

الرتاجع بال توقف. ويصل عدد
البويضات اىل حنو 25 الفا عندما
يكون عمر املرأة 37 عاما تقريبا
وبعد ذلك تبدأ سرعة اخنفاض

االعداد يف الزيادة. وعندما
تقرتب املرأة من سن اليأس تصل

اعداد هذه البويضات اىل 1000
وهو عدد قليل جدا لتكوين

بويضة ناضجة ميكن ختصيبها.
واوضح اخلرباء انه من املمكن

معرفة عدد البويضات
املوجودة يف مبيض املرأة عن

طريق قياس حجم البويضات. 
وينقطع الطمث لدى النساء يف
سن اخلمسني تقريبا لكنه قد

حيدث مبكرا يف سن الثانية
واالربعني وقد يتأخر حتى سن

الثمانية واخلمسني. 
وصمم الباحثون منوذجا

لتقدير احلجم املتوسط ملبيض
املرأة خالل فرتة خصوبتها.

ويقول الباحثون انه باستخدام
هذا النموذج سيكون من املمكن

تقييم ما اذا كانت املرأة ستواجه
انقطاعا مبكرا او متأخرا

للطمث اعتمادا على حجم
املبيض. 

وستتابع دراسات طويلة املدى
نساء صغريات يف السن ويتمتعن

بصحة جيدة خيضعن لتقييم
منتظم حلجم املبيض حتى

يصلن اىل فرتة انقطاع الطمث
حتى ميكن للباحثني اختبار

افرتاضاتهم بشكل كامل. 
ويقول الباحثون ان املعلومات

ستكون مفيدة للنساء الالئي
خيضعن لعالج من السرطان يف
فرتة مبكرة من العمر ميكن ان
تؤثر على خصوبتهن ، وكذلك

للمرأة اليت تعتزم تأجيل
احلمل السباب عملية او

شخصية. 
ان ذلك يعين ان هنالك االن
امكانية البالغ املرأة مبدى

السرعة اليت تتحرك بها
ساعتها البيولوجية والوقت

املتبقي هلا قبل ان تتوقف.

ثبت أخريا صحة نظـرية أن احلب أعمى وأصم فعال،
فقـد اكتـشف باحـثون يف بـريطـانيـا أن احلب يـؤثر
علـى الـدارات العـصبيـة املهمـة يف الـدمـاغ، وُيفقـد
اإلنـسـان قـدرته علـى تقــويم اآلخــرين وحتـديـد

عيوبهم.
فقد وجد العلـماء يف كلية لنـدن اجلامعة، أن الدارات
العصبية املسؤولة عن التقويم االجتماعي لآلخرين

أوضحت نتائج دراسة علمية طبية قام
بها فريق عـلمي من جامعـات فلوريدا،
وجانـسفيل، وتكساس أن الوقت الفعلي
الـذي حيتـاجه اإلنـسـان حتـى يـشعـر
بكـفايته من كمية الطعام اليت يتناوهلا
يف كل وجبـة هـو عـشـر دقـائـق فقط.
ومـن خالل الـتجــربــة قــام الفــريق
بالطلـب من مثانـية عشـر متطـوعًا أن
يصـومـوا ملـدة 12 سـاعــة، ثم وضعـوا
جمـســات وأجهــزة قيـاس لـتخـطيـط

البدانــة تؤثــر يف سـرعة إصدار املخ إشارات الشبع
يـذكــر أنه يف مثل هـذه األحبـاث سـواء
القـدميـة أو احلـديثـة وجـد العلمـاء أن
األشـخاص الـذين يـعانـون من البـدانة
يقـضون الـكثري من الـوقت لكي حيـسوا
بــاالكـتفــاء ، حـيث ميـكن أن تـسـبب
البـدانـة خلـاًل يف عمليـة املعـادلـة اليت
يقـوم بها الـدماغ وذلك فيـما خيتص يف
االكتفـاء بالـطعام ، فـاألشخاص الـذين
يعانـون من الـبدانـة ال يتمتعـون بهذا

التنظيم الدماغي .

الثـانيــة، ومن ثم أظهـر اختبـار الـدم
زيـادة مـستـوى الـسكـر يف الـدم لـدى
املتـطوعـني. والحظ العلـماء بعـد ذلك
الـتغريات الـدمـاغيـة واليت تـركـزت يف

مركز املخ والذي يدعى هايبوثاملوس.
ويعلق قـائد الـفريـق الطيب علـى هذه
الـنـتــيجــــة قــــائـاًل: يعــــرف عـن
اهلايبوثـاملوس دوره يف تنظـيم التخمة
ولكن كـانت هـذه التجـربـة األوىل اليت
تظهر التغريات عندما نتناول الطعام.

اإلشــارات الـصــادرة عـن املخ ملــدة 48
سـاعة. وبعد عشر دقـائق من التصوير
املغنـاطيـسي للمخ، شـرب املتطـوعون
حملـواًل سكـريـًا. ومن ثم قـاس اخلرباء
الـتغريات اليت حـدثت يف نشـاطات املخ
ومــستــويــات الــسكــر يف الــدم وذلك
بـواسطة اخـتبار الدم. ومـن هنا اتضح
أن كل املتـطوعـني بلغوا ذروة االكـتفاء
يف التـسـعني ثــانيــة األوىل من شــرب
احمللـول، ومن ثم ظهـرت ذروة االكتفاء
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قال باحثون كنديون ان التحدث بلغتني خري
من الـتحـــدث بلغــة واحــدة فـيمـــا يتـعلق
بـاحلفـاظ علـى حيـويـة املـخ ونشـاطه. فقـد
وجـد الباحـثون ان البـالغني الـذين ينـشأون
وهم يتحدثون لغتـني يتمتعون بعقلية أكثر
فـاعليـة عنـدمــا خيضعـون الخـتبـارات عن
هــؤالء الـــذين يـتحــدثــون لغــة واحــدة اذ
يـظهــرون معــدالت اقـل من حـيث الـرتاجع
الطبيعي لقدرات املخ وهو ما يقرتن بالتقدم

احلــــب أعمـــــى.. نظريــــة صحيحــــة متامــا

أعلن فريق من علماء الفلك السويسريني والفرنسيني أنهم عثروا
على أبعد جمـرة تكتشف حتى اآلن، وهي جمموعة جنوم ترجع إىل
فجر الكـون وتبعد 13.2 ملـيار سنـة ضوئيـة عن األرض. وتكشف
الصـور اجلديـدة جمرة عنـدما كـان عمر الـكون 470 مليـون سنة
فقط، وستـساعد العلمـاء يف معرفة كيف تـشكلت. وحتى اآلن فإن
أحدث صور متاحـة للمجرات يعتقد أنهـا ترجع لنحو 750 مليون
سنـة بعد االنفجـار العظـيم. وقال احـد املشـاركني يف املشـروع ما
نـراه هنا هو اللحظات األوىل لـتشكل الكون ، وإن صور اجملرة “أبيل
1835- أي. آر-1916 “ أكــدت آراء العـلمــاء عمــا بــدا علـيه شـكل الكــون

جـامعة بيـزا، أن احلب يؤثـر على املـواد الكيميـائية
العـصبيـة يف الـدمـاغ أيضـا، فتقل مـستـويـات مـادة
السـريوتونـني الدمـاغيـة املسـؤولة عـن املزاج عـند
احملبـني، وتكـون مـشـابهـة لـتلك املـوجــودة عنـد
األشخــاص املـصــابني مبــرض الــوســواس القهــري
النفسي، األمـر الذي يفّسـر سبب غرية احلـبيب على

حبيبه، وامليل لالستحواذ والسيطرة عليه.

دراسة إيطالية أجريت على 12 رجال و12 امرأة، ممن
وقعـوا يف احلب، خـالل الستـة أشهر مـاضيـة، وجود
مستـويات أقل من هـرمون التـستوستـريون الذكري
عند الـرجال العـاشقني، بيـنما ازدادت عـند النـساء
عما هـي عليه يف احلالة الـطبيعية، ممـا يدل على أن
الرجال يصبحون بطريقة ما نساء، والنساء يصبحن
رجاال، يف حالة الوقوع يف احلب. وأوضح الباحثون يف

يف احلـالـة الـطبـيعيـة، تـضعف بـشـكل كبـري عنـد
األشخـاص الــواقعني يف احلب، وهـو مــا يفّسـر سبب

جتاهل العشاق ألخطاء بعضهم . 
أن هذا االكـتشـاف قد يـساعـد يف تطـوير عـالجات
مضـادة لـلحب والغــرام يف املسـتقبل، خمـصصـة ملن
يعـانــون من مـشـكالت يف العالقــات الغــراميـة، أو
اضطـرابات عـاطفيـة. وعلـى الصعيـد ذاته، بـينت

تعلــم اللغـــات يبقــي املــــخ سليمــــا
أو لغـتني وتـرتواح اعمــارهم مــا بني 30 و59
عاما و50 شخـصا من املرحلة العمرية ما بني

60 و88 عاما. 
واسـتخدم الـباحثـون اختبـارا يقيـس الوقت
الذي يـستغـرقه رد الفعل بـالنـسبـة للمـهام
االدراكيــة مثـل التعـرف علـى اي جــزء من
شاشـة الكمبـيوتـر سيظـهر مـربعـا ملـونا ،
وتبني ان الشبان وكبار السن الذين يتحدثون
لغـتني كـانـوا االسـرع يف هـذا االخـتبـار .  

يف العمر. 
وأوضح البـاحثون امـس االول ان االختبارات
اليت أجريت على االشخاص الذين نشأوا وهم
يتحدثـون االجنليزية اضافـة اىل التاميلية او
الفـرنسـية رجحت ان الـتحدث بلغـتني يبقي
املخ أكثـر مـرونـة وقــد مينع حـدوث بـعض

الرتاجع يف القدرات العقلية. 
واكد الباحثون قائلني انهم اجروا اختبارات
على 104 أشخـاص ممن يتحدثـون لغة واحدة

اكتشـــــــاف جمـــــرة جديــــــدة
بعـد قليل من بدء مصادر الضـوء األوىل يف اخرتاق الضباب الكوني
الذي أعقـب االنفجار العـظيم وأنهـى ما يـطلق عليه العلـماء اسم
العصـور املـظلمـة. وأضـاف “فــور احنسـار احلـرارة النـامجـة عن
االنفجـار العظيم أصبح العامل مكانا مـظلما وباردا جدا”. ويعتقد
أن اجملــرات مثـل أبيل-1835 تــشكلـت من كـتل المعــة من املـادة

جتمعت بعد االنفجار العظيم.
وشـدت اجلاذبيـة هذه الكتل معـا لتشكل مـا يشبه العنـاقيد مثل
أبيل-1835 الـيت تصــادمت الحقـا وانـدجمت فـيمـا بعــد لتكـون

اجملرات الضخمة املوجودة حاليا.

أســرار 
الذاكـــرة 

سن اليأس
وحتديده

أشـارت دراســة إىل إن االنبعـاثـات اهليـدروكـربـونيـة
الناجتة من أشجـار الغابات تساعـد بصورة ملحوظة يف
عمليـة التلوث اهلوائـي، حيث اظهرت البيـانات يف هذه
الدراسة، مـؤشرات على أن هـذه االنبعاثات الـطبيعية
ذات صـلة بـالتـلوث اهلـوائي، وحتتـم ـ بالـتالـي ـ إعادة
الـنظر يف السياسـات املتبعة اآلن ملواجهـة خطر التلوث

اهلوائي.
ويقـول املـسئـول عن البـحث ) من املعـروف أن أشجـار

على خالف ما متعارف عليه .... الغابات تلوث البيئة
اجلـدير بالذكر أن جـزيء بي. ام 10 يعترب األكرب حجما
يف قائمـة جزيئـات التلوث وهـو خليط من اجلـزيئات
السائلة والصلبـة املتعلقة يف اهلواء. ويقول باحث علوم
املـناخ »غـويدو فـيسكـونيت« ان مـسببـات التلـوث هي
نتـيجــة للـتفــاعل الـكيـميـــائي الــذي حيـــدث بني
اهليــدروكــربــونــات املـنبـعثــة مـن األشجـــار وتلك
»الـصناعـية« النـاجتة من عـوادم املركـبات مبقـدورها

زيادة معدل التلوث واألوزون.

والية »بنسلفانيا« األمريكية بهدف دراسة الغالف اجلوي
يف غابة »ميتشيغان« األمريكية . 

وتكـشف الدراسـة أن 15% من جزيـئيات الـتلوث، مـنها
تلك املعروفـة اختصارا بـاسم بي. ام 10، حول مـدينة
»لوس أجنلـوس« األمريكية هلـا عالقة بـاألشجار، بـينما
ترتفع هذه النـسبة لتصل اىل 29% يف مديـنة مارسيليا
الفـرنسيـة وتنخفض اىل حـدود 6% يف مدينـة ميالنو

يف الشمال االيطالي.

الغـابات تشـكل مصدرا للهـيدروكربـونات ولكن نـسبة
لضآلـة كميـتها كمـا كان يعتـقد العلمـاء سابقـا مل يتم
اعتـبارهـا كعـامل جيب ان يـضع يف احلسـبان لـدراسة
التلوث اهلوائي ، ولكن البيانات اليت حصلنا عليها تثبت

العكس متاما (.
اجلـدير بالـذكر أن هذا الـبحث انطلق منذ بـداية هذه
األلفيـة، وبـدأ بتعـاون مـشرتك بـني كليـة الفيـزيـاء
باجلامعة االيطالـية وكلية الدراسات املـناخية جبامعة

“ملاذا هذه السرية حول هذا املرض اجلرثومي الذى يصيب عادة مزارع تربية احليوان.. ؟ “ .. هكذا تساءل رئيس
الوزراء البريطاني “ونستون تشرشل“ ، بينما كان يفض تقريراً بتاريخ 24 شباط عام 1944، قدمه إليه

مستشاره العلمي وكتب عليه باحلبر األحمر وباخلط السميك )سرى للغاية( !!إنه تقرير عن مرض
اجلمرة اخلبيثة، والذى يصفه التقرير “ بأنه من أخبث األمراض .. فلو أن أحداً استنشق قدراً محدودًا

من جراثيمه ، لداهمه املوت فى غضون ساعات أو أيام “. وميضى التقرير قدماً : “ ولو أن طائرة من
طائراتنا رشت من جراثيمه فوق مدينة من مدن أعدائنا األملان، فانتشرت فيها لكانت لها نتائج

مذهلة فى حسم ما بيننا وبينهم من صراع .. “ .

اجلمــــرة .. إنهـــا خبيثـــة حقــــا !!


