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على عمق مئة متر حتت
املنطقة احلدودية الفرنسية

السويسرية، يقع مختبر فريد
من نوعه يعمل فيه آالف

العلماء على حل بعض ألغاز
الكون من خالل اعادة إحداث

االنفجار العظيم، النظرية
العلمية التي تتحدث عن

بداية تكون عاملنا الفسيح. لكن
التجارب التي يجريها علماء

املنظمة االوروبية لالبحاث
النووية )سيرن( تشكل لغزا
باملستوى ذاته للكثير ممن
يعيشون يف كل من فرنسا
وسويسرا فوق هذا النفق

الدائري الذي يبلغ طوله 27
كيلومترا. 

ويف محاولة لتعريف السكان
احملليني بنشاطاته ولالحتفال

بالذكرى اخلمسني النشاء
"سيرن"، وهو جتمع لعلماء من
85 دولة يجرون جتارب بتمويل

حكومي، ينظم اخملتبر يوما
مفتوحا للجمهور يف تشرين

اول القادم. 
وتقول اميا ساندر، املنظمة
الرئيسية ملا يوصف باكبر

نشاط للمختبر ينظم
للجمهور حتى االن  )إنه

احتفال عيد ميالد كبير، ولوال
جهود "سيرن" العلمية على

مدى العقود اخلمسة املاضية،
لكانت احلياة بال شك ستكون

اليوم مختلفة على كوكبنا،
السيما اذا عرفنا ان من اشهر

ثمار عمل املركز استحداث
شبكة االنترنت العاملية وورلد

وايد ويب( ، واخترع العالم
البريطاني تيم بيرنرس-لي

شبكة االنترنت قبل اكثر من
عشر سنوات لتمكني العلماء

املرتبطني مبختبر "سيرن" من
نقل املعلومات وتبادلها فورا

من اي مكان يف العالم.  
وخالل اليوم املفتوح الذي

سينظم يف 16 تشرين األول ،
سيتمكن الزائرون من القاء

نظرة على عالم فيزياء
اجلزيئات عبر خمسني موقعا،

كل منها ميثل سنة من عمر
املركز، معظمها يف مقر "سيرن"
فوق االرض يف ضواحي جنيف.

وستكون من بني الفرص
اجلذابة الرئيسية بالنسبة

للزائرين، فرصة اكتشاف
النفق الضخم املشيد حتت

االرض، والذي تستخدم اربع
حجرات فيه جلعل اجلزيئات

تصطدم ببعضها، يف اطار
مشروع يهدف حلل اسرار

االنفجار العظيم، وهو
االنفجار الهائل الذي وقع قبل

12 مليار او 15 مليار سنة،
ويعتقد انه مصدر تكون عاملنا

الذي نعيش فيه. 
وقام "سيرن"، حتى االن بجعل

ايونات الرصاص ترتطم
ببعضها مولدة لبرهة درجات

حرارة تفوق مبئة الف مرة
درجات احلرارة املولدة يف قلب
الشمس، وطاقة اكثف مبقدار

عشرين مرة من املادة العادية. 
ويف احدث مسعى لتحديد ماذا

حدث قبل دخول عاملنا حيز
الوجود، يقوم آالف من الفنيني
والعلماء ببناء جهاز لتحطيم

الذرة يعرف باسم "الرج هاردون
كواليدر" ليحل محل جهاز
اصغر حجما.  وتبلغ تكلفة

اقامة اجلهاز الكبير 2.4 مليار
دوالر. 

ويقول ايف شوتز، الفيزيائي
لدى سيرن واملتحدث باسمه ،

)يتعني االنتهاء من إنشائه
بحلول 2007 عندها سنبدأ يف

إحداث انفجارات "عظيمة"
صغيرة ، نريد ان نتمكن من

تقدمي تفسير مقنع حول اصل
الكون، اصل املادة ( 
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البواسير عبارة عن دوال يف
منطقة اخملرج. تعاني

منطقة نهاية القناة
الهضمية وفتحة اخملرج من

هذه الظاهرة. تلتهب
الشرايني يف تلك املنطقة

بسبب الضغط الذي يسلط
عليها خالل عملية التبرز

وبسبب االمساك املتكرر
أواملزمن.

كما قد حتدث عند النساء
بسبب احلمل او نتيجة

لزيادة واضحة يف الوزن يف
كال اجلنسني،  وبسبب

انتفاخ الشرايني فانها غالبا
ما تتعرض لالنفجار مسببة

النزف.
البواسير نوعني اخلارجي

والداخلي والفرق بينهما هو
ان اخلارجي يكون خارج

فتحة الشرج او قريب منها
بحيث يظهر خارج الفتحة

والداخلي يكون داخلها. 
البواسير ظاهرة منتشرة

وتسبب النزف يف الكثير من
االحيان.

الظاهرة ليست خطرة على
االطالق رغم انها غير

مريحة للمصاب. اخلطورة
االكبر تكمن يف ان النزف
احلاصل قد ال يكون من

البواسير فحسب بل انه قد
يكون بسبب اصابة بسرطان

االمعاء الغليظة وبصورة
خاصة بالنسبة لالشخاص
الذين جتاوزوا االربعني من

العمر.
يجب احلذر من هذه النقطة

بالذات. 
اما النزف املستمر فقد يؤدي

الى االصابة بفقر الدم
ونقصان احلديد. 

من اهم الترتيبات التي على
املرء البدء بتنفيذها حاال
هي ان يتاكد من ان ليس

هنالك اي امساك يف جهازه
الهضمي.

اما اذا اصبت بالبواسير
فعليك تنظيف املنطقة

جيدا بعد كل عملية تبرز
باملاء والصابون وتنشيفها

كليا من املاء.
وبغية التخلص من االمساك

والوقاية من االصابة
بالبواسير عليك ان تتبع

نظاما غذائيا تسوده الفواكه
واخلضر وااللياف.

كما ميكن ابتالع بعض انواع
الكبسوالت اخلاصة التي

تريح من االلم وتخفف من
االلتهاب واالنتفاخ.

ومن االجراءات التي ميكن
اتخاذها استخدام حوض

مليء باملاء الساخن اململح.
واذا لم تنفع كل هذه الطرق

فعلى املصاب ان يراجع
الطبيب حاالخاصة اذا

استمر االلم لفترة تزيد على
االثني عشرة ساعة وبعد

تعاطي املسكنات.
يقوم الطبيب عادة بوصف

العديد من العقاقير املسكنة
واملراهم وبعض انواع

الكبسوالت التي تساعد يف
تقليص حجم البواسير كما

يصف بعض امللينات.
أما اذا كانت حالة املريض

من النوع الذي ال تنفع معه
االجراءات التي ذكرناها فقد
يتطلب االمر اجراءات اخرى

كعملية جتميد للقضاء
نهائيا على االنسجة أو

احلقن مبادة خاصة تقلص
حجم البواسير. ويف بعض

احلاالت الصعبة قد يتطلب
االمر تدخال جراحيا.

7 196

قـــال بـــاحـثـــون إن تـنهـــدات الـــرضــيع لهـــا
فــوائـــد أكثــر مـن مجــرد جــذب الــوالـــدين
إليه، فهي تسـاعد على األرجح يف تنظيم
أمنـــاط التـنفـس وتـســاعــد الـــرئتـني علــى
الـتطــور. وأوضح البــاحثــون أن مثل هـذه
الــــشـهقــــــات العــمـــيقـــــة الــتــي يـــــأخـــــذهـــــا
ـــــــرضـع األصـحـــــــاء مـــــــرة كـل األطـفـــــــال ال
خمـسني إلـى مئـة نفـس تسـاعـد يف إعـادة
فــتح أجـــزاء مـن الـــرئـــة السـيـمـــا ممـــرات

ـ ـ ـ ـ

تتـمكـن البـــاكتــريـــا من ان تـنجـــو من
ــــــــــد اصــــــطــــــــــدام االرض الـهـالك عــــن
بكـواكب اخـرى، تـدعم هـذه النـتيجـة
الفكـرة التي تقول بـان كائنـات دقيقة
من املـريخ ميكن ان تكون قـد سقطت
علــــى االرض مع الـنـيــــازك والـــشهـب

فولدت احلياة على االرض.
فــاجلـــراثيـم داخل الكـتل الـصخــريــة
ميـكن ان تـبقـــى حيـــة عنـــد التـصــادم
بسـرعـة تـزيـد علــى 11كم يف الثـانيـة،

هذا ما يقوله الباحثون.
ويـبـني الــبحـث ايــضــــا بــــان بــــامـكــــان
البــاكتــريــا الـبقــاء علــى قيــد احليــاة
عنـد الـتصـادم مـع االسطح الـثلجيـة
ــــــــا و ــــــــري اورب مـــثـل قـــمــــــــري املـــــــشـــت

.Ganymede
طرحت احتماليـة انتقال احلياة الى
االرض بــواسـطــة صــواريخ فـضــائـيــة
اتبـاع فـرضيـة الـنطفـة عـام 1903 من
قــبل عـــــالـم الـكـيـمـيـــــاء الـــســـــويـــــدي

سفانت ارهنيوس.
وضع بـــــورشـل وزمالؤه مــن جــــــامعـــــة

ـ ـ

ـ ـ ـ

اجلراثيـــم  تســتطيـــع ان تنجـــو عنـــد التصــــادم باالرض
ترجمة فاروق السعد

تعاطــي العقــاقيـــر الريـاضيـــة يسبــب ضــررًا كبيـــرًا
اظهـــرت جتـــارب ان الـعقـــاقـيـــر
املــنــــشـــطــــــة الــتــي يــتــنـــــــاولهــــــا
الـــــريـــــاضـيـــــون لـتـحفـيـــــز منـــــو
عـــضـالتهـــم واملعـــــروفـــــة بـــــاســم
"أنــابــولـيك سـتـيــرويــد"، تــؤدي
الـى اضعـاف املنـاعـة الـطبـيعيـة

للجسم ضد االمراض.
ووجـــد علـمـــاء اسـتـــرالـيـــون انه
حـتــى اذا تـنــاول املــرء جــرعــات
تـقـل 50 مـــــــرة عــن اجلـــــــرعـــــــات
الــــشـــــــائعــــــة الــتــي يــتــنـــــــاولهــــــا
الريـاضيـون فإن هـذه العقاقـير
تـــــــؤدي ايــــضـــــــا الـــــــى اضـعـــــــاف

اجلهاز املناعي للجسم.
وأظهرت التجـارب التي أجريت
بجــــــامعـــــة ســـــاثـــــرن كـــــروس يف
أســتـــــرالــيـــــا علـــــى مــتــطـــــوعــني
تعـاطــوا العقــاقيــر املنــشطـة ان
تغيـرات طرأت عـلى سلـوكهم اذ

أصبحوا اكثر عدوانية. 
وعلى مدى ستة اسابيع وافقت
مجــمـــــــوعـــــــة مــــــــؤلفـــــــة مــن 24
شخصـا مـن دول مختلفـة علـى
تـناول عقـاقيـر منـشطـة بغرض

اجراء البحث.
وشـــارك املـتـطـــوعـــون يف بـــدايـــة
ــــــــة مـــن ــــــــدراســــــــة يف سـلــــــسـل ال
البـطــوالت الــريـــاضيــة لـقيــاس

ـ ـ ـ

تأثير الذاكرة على مشكالت البرامج
قــد يكــون أحـــد أسبــاب املـشــاكل احلــادثــة
للـبـــــرامج أو الـتــطـبــيقـــــات أن مـــســـــاحـــــة
الــذاكــرة املـتــاحـــة علـــى الكـمـبـيــوتــر غـيــر
كـــافيـــة لتـشـغيـل البــرنــامج، لــذلك يـجب
علــيـك قــبـل القــيـــــام بـــــأي عــمل آخـــــر أن
تتـأكـد مـن املسـاحـة املتـاحـة لتـشغيل هـذا
البرنامج، وذلك باتباع اآلتي : 1- اضغط
علــــى مفـتـــاح Alt أثـنـــاء الــنقـــر املـــزدوج
علـى My Computer تظهــر مسـاحـة

جهـــــــازك. بعـــض الــبــــــرامـج يحـــــــدث لهــــــا
RAM مـشاكل إذا قـلت مسـاحة الـذاكرة

.32MB عن
5- البـــــد أن يحـتــــــــــــــــوي جهــــــــــــازك علــــى
Virt 32 مـن الـــذاكـــرةMB األقـل علـــى
 tual Memory وإذا قـلـــت عـــن هــــــــذا
احلــد احـــذف بعــض امللفــات مـن قـــرصك
الـصـلب لـتتـيح لــوينــدوز مـســاحــة كــافيــة
لـعمـل أكبــر مـســاحــة ممـكنــة من الــذاكــرة

التحليلية .

3- انقر زر Virtual Memory تـظهر
Hard لـك املسـاحة املـتاحـة داخل مـربع
 disk وبرغم أن البـيانات الـتي تعبر عن
Virtualحـجم الــذاكـــرة اإلفتـــراضيــة أو
 Memory رمــــــاديـــــــة إال أنهــــــا تـــــــوضح
Windows املـــــــســـــــــاحـــــــــة املـــتـــــــــاحـــــــــة لـ

.Virtual Memory لتستخدمها كـ
4- اجــمع الــــرقـمــني معــــا لــتحــصـل علــــى
مــســاحــة الــذاكــرة الـكلـيــة املـتــاحـــة علــى

الذاكـرة شريحة Ramبالقرب من أسفل
املربع احلـواري، يجب أن يحتـوي جهازك
23MB علـى ذاكـرة مقـدارهـا علـى األقل
لـو أن الكـمبيـوتـر يحتـوي علـى ذاكـرة أقل
يـجب علـيك زيـادة هـذه الـذاكـرة بـإضـافـة

شرائح جديدة . 
Performance2- نـــــشــــط الــتــبـــــــويــب
Ramالـذى يعــرض أيضــا حجم الـذاكـرة
املتـاح علـى جهــازك وهي تعـرض يف أعلـى

املربع احلواري. 

تعــمل شــــركــــة فـيــــزيــــوتـك علــــى
مــشــــروع تقـنـيـــة احلـــاسـب اآللـي
بطـريقـة بـرايل بـاللغـة العــربيـة،
لــتـــصـــبح مـــن أوائل الــــشــــــركــــــات
املـتخـصـصــة يف تـطــويــر وتعـــريب
الـبـــرامج احلـــاســـوبـيـــة اخلـــاصـــة
بـــاملـكفـــوفـني يف العـــالـم العـــربـي.
وتهدف الشركـة ومقرها اإلمارات
مــن خـالل هـــــــذا املـــــشـــــــروع إلـــــــى
مــســاعــدة املـكفــوفـني السـتخــدام
احلـاسب بـاللغـة العـربيـة لتنـشئ
جـــيـال جــــــــديــــــــدا مـــن الـــبــــــــرامـج
احلـاسوبية التـي تدعم املكفوفني

وضعاف البصر.
وقــد متكـنت الـشـركــة من تعــريب
بــرنــامجـني وهمــا بــرنــامج قــارئ
الشـاشـة بطـريقـة بـرايل العـربيـة
"فــيـــــــرغـــــــو"، وبـــــــرنـــــــامـج عـــــــربــي
لـــطــــــابعــــــات بــــــرايل "ون بــــــرايل"

وطرحهما باألسواق.
ويـعمل بـرنــامج فيـرغـو الـذي مت

أصبح بـإمكـان مـرضـى الـسكـري االسـتمتــاع بتنـاول
رقــــائق الــشـيـبــس والـبــطـــاطـــا املـقلـيـــة واحملـمــصـــة
بـــالـــزبـــدة دون اخلـــوف مـن االنــتكـــاســـات املـــرضـيـــة،
بفـضـل البـطــاطــا اجلــديــدة اخلـــاليـــة من الــسكــر ،
فـبعـــد أن اجتــاحـت املنـتجــات اخلـــاليـــة من الــسكــر
األسـواق العـامليـة، تـأتي اآلن الـبطـاطـا اخلـاليـة من
الـــسـكــــر اخملــصــصــــة ملــــرضــــى الـــسـكــــري الــــذيـن ال
يـستـطيعـون االقتـراب من الـبطـاطـا العـاديـة بـسبب

محتواها العالي من النشا والسكريات.   
وأوضح الباحثون يف معهد البحوث املركزي بالهند،
أن الـبطاطـا اجلديـدة لم تنـتج باستـخدام الهنـدسة
الوراثيـة والتكنـولوجـيا احليـوية، ولكـن عبر تـنظيم
درجـة حــرارة التخــزين الـتي تـضمـن محتـوى قـليل

من السكر يف درنات البطاطا.
وقـــد أظهــرت الـبحــوث أن ثـمــار الـبـطــاطـــا نفــسهــا
حتتــوي علـى نــسبــة قلـيلــة من الــسكــر ولكـن خالل
عـملـيــة الـتخــزيـن علــى درجــات حــرارة مـنخفـضــة،
تعـمل ساللـــة معـيـنــة مـن الـبكـتـيــريــا الـتـي تـصـيـب
البطـاطا علـى رفع مسـتويـات السـكر فـيها، لـذا فإن
الـتخــزيـن علــى درجــة حــرارة أعلــى يـبقـي محـتــوى

السكر قليال وحتت السيطرة. 
والحــظ الـبــــاحـثــــون أن رفع درجــــة حــــرارة تخــــزيـن

تطوير برامج حاسوبية بالعربية للمكفوفني
الـشــاشــة إلـــى 48 ضعفــا وتغـييــر
األلــوان املتجـانـسـة للـوصـول إلـى

الوضوح األمثل للقراءة.
كـما استـطاعت الـشركـة بالـتعاون
مع شــركــة ســويــديــة مـن تعــريـب
بـــرنــــامج "ون بــــرايل" لــيعـمـل مع
الـطابعات واألشرطـة اإللكترونية
اخلـاصة بـاملكفـوفني. وهـي كذلك
تـــوفـــر أشـــرطـــة بـــرايل وطـــابعـــات

للمكفوفني وضعاف البصر.

الـبــطـــاطـــا مـن 36 - 52 درجـــة مـئـــويـــة يـــســـاعـــد يف
الـتحـكم مبــستــويــات الــسكــر فـيهــا حلــدود مـقبــولــة
يـسمح ملـرضـى الـسكــري بتنـاولهـا، فـيمكـن تصـنيعهـا
علـى شكل رقائق شـيبس أو وجبـات مقلية مخـصصة

لهم.
واكـتــشف الـبـــاحـثـــون أن سـم "بـــافـيلـــومـــايــسـني" مـن
بكتيـريا "سـتربـتومـايسيـز" التي تـصيب اخلـضراوات
كـالبـطاطـا واللفت والفجـل، تشجع إصـابة األطـفال
املستـعدين وراثيا، بسكري النوع األول، حيث تبني أن
السيـدات التي يأكلن اخلضـراوات الدرنية كـالبطاطا
واللفـت أثنــاء احلـمل، يعــرضـن أطفــالهـن لإلصــابــة

بداء السكري بنسبة كبيرة. 
وقد بـينت البحـوث أيضـا أن املناطـق التي يكثـر فيها
استهـالك مثل هـذه اخلـضــراوات التـي حتتــوي علـى
الــسم الـبكـتيـري املـذكــور، تعـانـي من وجــود معـدالت
عالـية مـن إصابـات السـكري، مـثل فنلنـدا التي يكـثر

فيها استهالك البطاطا.
وأوضح األطـبـــاء أن سكــري الـنــوع األول يـشـكل 10 -
15 يف املـئــة مـن جـمـيع حــاالت الــسكـــري يف العــالـم،
بـينمـا ميثـل السكـري الثـاني معظـم حاالت اإلصـابة
ويحـدث نتيجـة لعـوامل حيـاتيـة واتبـاع أمناط حـياة

غير صحية.

بطـــاطــــا خاليــــة مــــن السكـــــــــر

تنهدات األطفال الرضع تساعد يف تنظيم التنفس
يـتنهـدون يف مـا يبـدو أكثــر من األصحـاء
ويجـدون علـى األرجح صعـوبـة يف تنـظيم
عملية الـتنفس. وقال البـاحثون إنه رمبا
يكــون ممـكنــا اسـتخــدام أمنـــاط التـنفـس
لتحـديــد من هـم األكثـر عـرضـة ملـشكالت
ــــــــــرضـع الــــتـحــكــــم يف الــــتــــنـفـــــــس بــــني ال
املـبـتــســـريـن مبـــا يف ذلك أعـــراض الـــوفـــاة
ــــــة للــــــرضـع املعــــــروفــــــة بــــــاملــــــوت املفــــــاجــئ

السريري.
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إضـــــافـــــة إلـــــى عـــــوامل أخـــــرى مـــــرتـبــطـــــة
بالتنفس. 

ووجـــد الـعلـمـــاء أن الـتــنهـــدات هـي آلـيـــة
لـتحــسني الـتحكـم العــصبـي يف التـنفـس.
وقالوا إنه قبـيل التنهيدة مبـاشرة يصبح
تـنفـس الـرضـيع مـنتـظمـا إلـى حـد كـبيـر
مـــــوضحـني أن الـتــنهـيــــدة تــضـيـف بعــض

التنوع الصحي لنمط التنفس. 
وأضـافـوا أن الـرضع املـرضـى واملـبتـســرين

الهـــــواء الـــــدقــيقــــــة املعـــــرضــــــة لالنـغالق.
ويــــرغـب فـــــريق الـعلـمــــاء يف مـــسـتــــشفــــى
األطـفال اجلامعـي يف بيرن بسـويسرا ويف
بيـرث بــأستــراليـا يف معـرفـة مـا إن كــانت

التنهدات تفعل املزيد. 
ودرس الـعلــمـــــاء 25 رضـــيعــــــا أصحـــــاء يف
عمـر شهر أثناء نـومهم يف مهدهم أو بني
ذراعـي أحـــد األبـــويـن وفحـصـــوا معـــدالت
نـبض الـقلب ونـسبـة األوكــسجني يف الـدم

تطـويـره مبـسـاعـدة شـركـة أملـانيـة
بـطـــريقـــة عـــالـيـــة اجلـــودة حـيـث
يقــوم بقــراءة وحتلـيل املعلــومــات
املــرسلـة إلـى الـشـاشـة وحتــويلهـا
إلــى لغــة بــرايـل ثم إرســالهــا إلــى
شـريط إلكتروني أو حتـويلها إلى

كالم منطوق يف الوقت نفسه.
وإضافة إلى ذلك يعمل البرنامج
مع شـبكـــة اإلنتــرنـت كمــا يعــطي
ضعــيفـي الـبــصــــر مـيــــزة تـكـبـيــــر

من جــراء تـصــادم الـنيــزك، جنــى مــا
يقـــرب مـن واحـــد مــن كل 10 ماليـني
من R. erythropolis وبضعـة من كل
ــــــــد ــــــــة الـف مـــن B.subtilisعـــن مــــــــائ

االصطدام باجلالتني. 
يحـتــــوي عــــادة الغــــرام الــــواحــــد مـن
التربة االرضية على مليار من خاليا

الباكتريا.
كــان معــدل البــاكتــريــا التـي جنت يف
التصـادم مع اجللـيد عـشرة اضـعاف،
لــذلـك يعـتقــد بـــورشل وزمالؤه بـــانه
ليــس فقـط االرض واملــريخ ميـكن ان

تتبادال احلياة.
فـــأقـمـــار املــشـتـــري اجللـيـــديـــة، علـــى
سبيل املثـال، على اقل احتـمال واحد
منهـا، اوربا، ميتلك محيطا من املياه
اجلــوفـيـــة،  ميكـنهـــا  تلقـيح بعـضهــا

البعض.
او ميـكــن للـكــــوكــب ان يعـيــــد تـلقــيح
نفسه يف حالة حدوث اصطدام هائل
يقـضي علــى كل اشكــال احليــاة، كمـا
حـــــــدث لـالرض يف مـــــــراحـل مــبـكـــــــرة

حسب ما يرى البعض.
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الـسيرامـيك، يتراوح سـمكها بني 0.1
- 2 مـلـــم، الـــــــى اجلـالتـــني او الـــثـلـج.
شحـنت املقـذوفــات ببــاكتـريــا التـربـة
Rhodococcus rythropolis or

.Bacillus subbtilis 
يف حـــاالت الــضغــط املـمــــاثل لــــذلك
الذي ميـكن ان تتعـرض له البـاكتـريا

الـضغـط املتـولـد يف جتـربـتهم ميـكن
مقارنته بـالتصادم النـاجت عن نيزك.
كمـا انـهم اليعـرفـون انـواع اجلـراثـيم
الـــتـــي ميـكـــن ان تـــــــرحتـل. ولـغـــــــرض
اكــتــــشـــــاف هـــــذا الــــشــيء، اســتخـــــدم
الفـــــريق بـنــــدقـيـــــة تعــمل بــــواســطــــة
ــــــــرمـــي قـــــطـع مـــن ـضـغـــــط الـغــــــــاز ل ـ

كــيــنــت، فــــــرضــيــــــة الــنــــطفــــــة حتــت
االخـتـبــــار عـن طــــريق رمـي كــتل مـن
الـــسـيـــــرامـيـك املـــســـــامـي املــــشحـــــون

بالباكتريا الى داخل تروس.
تعــرضت البـاكتـريـا اثنـاء االصطـدام
الـى ضغط يزيد عن الضغط اجلوي

مبليون مرة.
يقول بورشل" قـبل بضعة سنوات كان

اجلميع يتهمنا باجلنون. 
كـــــانــــــوا يعــتقـــــدون بــــــان الفـــــرضــيـــــة
التعمـل". ولكن يف عـام 2001 بني هـو
وزمالؤه بــان بـــاكتــريـــا التــربــة تـبقــى
حـيــة يف االصـطــدام عــالـي الــســرعــة

داخل املادة الهالمية اللينة.
مــاتت معـضم اجلــراثيـم، ولكن جنـى
منها مـا يكفي جلعل نظريـة النطفة
ممـكــنــــــة، شــــــريـــطــــــة ان ال تــــســــــافــــــر
اجلراثيم مسـافات طويلـة جدا: فقد
تـتعــرض للـتعقـيم بــواسـطــة االشعــة
الكــونيـة و االشعـة فـوق الـبنفـسجيـة
خالل رحلتـها مـن منظـومة شـمسـية

اخرى. 
ولكـن الـبـــاحـثـــون اليعـــرفـــون ان كـــان

ويــــــتــحــــــمــل قــــــــــــــدرا اقــل مــــــن
املسؤولية عن تصرفاته.

وقد يترتب على ذلك اجراءات
قانـونية الن االشخـاص الذين
يـتنــاولــوا العقـــاقيـــر املنـشـطــة
ويتـهمــوا بــارتكــاب جــرائـم من
املمـكن ان يـطـلبــوا يف دفــاعـهم
عــن انفـــسهـم حتــمل قــــدر اقل
مـن املـــســــؤولـيــــة. وقــــال جــــون
بـرويـر اخلبيـر يف مـركـز للـطب
الـــريـــاضـي الـبـــدنـي والـنفــسـي
بـبـــريــطـــانـيـــا: "هـــذه الـنـتــــائج
لـيــسـت مفـــاجـــأة كـمــــا انهـــا ال
تـتعلق بــاجلهــاز املنـاعـي فقـط
اذ مـن املـــرجح ان يعـــانـي املـــرء
ايــضــــا مـن مـــشــــاكل يف الـقلـب
واعــضــــاء اخــــرى مــثل الـكـبــــد
والكلى." واضـاف "قد ال تظهر
اآلثـار اجلــانبيـة إال بعــد سنني

طويلة.
الـرسـالـة قـويـة جــدا وواضحـة
وهي ال تـتنــاولــوا املنـشـطــات."
ـــــــــــرء واردف "رمبـــــــــــا يـحـقـق امل
مكــاسـب علــى املـــدى القـصـيــر
من نــاحيــة االداء لـكن الـضــرر
الـــذي سـيـلحق بــصحــته علـــى
املـدى البعيـد كبير ورمبـا يكون

مميتا."
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حقنت بالعقار املنشط.
وقــال الــدكتــور روبــرت ويــذربي
الــذي قــاد الـبحـث "اسـتـطعـنــا
الول مــــــــــــــرة ان نــــــــظــهــــــــــــــر ان
العقــاقـيــر املـنــشـطـــة لهــا اثــار
ضـارة للغـايـة علـى جــزء معني
مـن اجلهــاز املنــاعـي للجــسم."
واضــــاف "اي شخــص يـتـنــــاول
املنـشطــات لفتـرة طـويلـة رمبـا
يعــــرض صحــته خلــطــــر بــــالغ
علــى املــدى الـبعـيــد." وذكــر أن
الــــريــــاضـيـني الــــذيــن حقـنــــوا
بـالعـقار املـنشـط طرأت عـليهم

تغيرات سلوكية. 
فقــد بـــدا ان املنـشـطــات حــدت
من حساسيتهم جتاه اآلخرين
وجـعلــتهــم اقل مــــراعــــاة الثــــار

تصرفاتهم على االخرين.
وقـــــــال الـــبـــــــاحـــثـــــــون ان هـــــــذه
النتـائج تعتبر مـهمة الن عددا
قلـــيال جــــــدا مــن الـعقــــــاقــيــــــر
ــــــــا يف ــــــــرا فـعـلـــي يـــــــســـبـــب تـغـــي
الـشخصيـة وليس مـجرد تغـير
يف املزاج يـعود بـعده املـستـخدم

الى حالته الطبيعية.
ويجعل الـتغيـر يف الـشخـصيـة
املـــــرء اقل احـــســــاســــا بــــشعــــور
االخــــــريــن وكــثــيــــــر الــــشـكــــــوى
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مـــســتـــــوى ادائهــم الــــشخــصــي
وقـــــــدرتهـــم علــــــى املــنــــــافـــــســــــة
وقـــــــوتـهـــم وســـــــرعـــتـهـــم وقـــــــوة

حتملهم.
وجـرى تقـسيم املـتطـوعني الـى
مجمــوعتـني مت حقن احـداهـا
بعقـار تيـستـوسيتـرون انـانثـات
املـــنـــــــشـــــط واحملـفــــــــز لـــنـــمــــــــو
العـضالت واجملمـوعـة االخـرى

بعقار ليس له أي تأثير.
ولـــم يـكـــن الـعـلـــمـــــــاء الـــــــذيـــن
يــشـــرفــــون علـــى الـتجـــربـــة، او
املـتــطــــوعــني علــــى درايــــة مبــــا

حقنت به اي اجملموعتني.
وخضع جـميع املتـطوعـني بعد
ذلـك لــنـــظـــــام تـــــدريــبــي حتــت
اشــــــراف مــــــدرب مـــتخـــصـــص.
وكمـا هو متوقع ادت املنشطات
الــى حتــسـني اداء الــريــاضـيـني
وخــصـــوصـــا عـن طــــريق زيـــادة
قـوة وطـاقـة اجلـسم لكـن ليـس

بدون اثار جانبية.
فقد انخفضت فعالية نوع من
كـــرات الـــدم الـبـيـضـــاء تــسـمـــى
"اخلاليــا القــاتلــة الـطـبيـعيــة"
الـتـي تــشـكل اهـمـيــــة للـنــظـــام
املـنــــاعـي لـلجـــسـم بـنـــسـبــــة 20
بـــاملـئـــة لـــدى اجملـمـــوعـــة الـتـي
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