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أعلن فريق بحث من جامعة
هونغ كونغ عن جناحه يف وقف

منو سرطان املعدة باستخدام
توليفة من األعشاب الطبية

واخلمائر.
استخدم فريق البحث الذي

نشرت دراسته يف العدد األخير
من اجمللة الدولية للعلوم

الطبية مجموعة من األعشاب
واخلمائر املنخفضة السمية

،CKBMوتعرف مجتمعة بـ
وتتكون من عشبة شيساندرا

تشاينيسيس وعشبة جنسينغ
وعشبة هوثورن وعشبة

جوجوبي وفول الصويا وخميرة
اخلبز.

ودرس الباحثون تأثير
 CKBMعلى منو سرطان

املعدة يف الفئران عارية اجللد
باستخدام منوذج التطعيم

اجلراحي يف اإلنسان بأنسجة
دخيلة. 

ــة سرطــــان فقد مت زرع أنسجـ
معدة )1.5 مليمتر مكعب(

حتت اجللد يف منطقة الظهر
اليمنى للفئران.

وبعد زرع األنسجة بعشرة أيام
مت تقسيم الفئران عشوائيا إلى

مجموعتني للعالج وأطعموا
بجرعات مختلفة من

 CKBMعبر املعدة يوميا،
وملدة 14 و28 يوما على الترتيب،
باإلضافة إلى مجموعة مقارنة

CKBM لم تتلق عالج
CKBM وبينت النتائج أن

قد منع بشكل ملموس منو
الورم )السرطان( املعدي يف
الفئران. كما ظهر أن كفاءة
العالج متوقفة على حجم

اجلرعة يف فترة عالج 28 يوما،
وأظهر  CKBMفاعلية يف

وقف منو الورم بعد 21 يوما من
بدء العالج. 

وتراوحت اجلرعات املؤثرة بني
0.4 و0.8 مليلتر لكل فأر مما
أدّى إلى إنقاص عدد اخلاليا

املصابة يف أنسجة الورم وزيادة
عدد اخلاليا التي متوت بشكل

طبيعي مبرمج.
وأظهر العالج باألعشاب قدرة

على حتسني االستجابة
املناعية من خالل حتفيز إنتاج

وسائط السيتوكاين، وهو
بروتني موصل للرسائل فيما
بني خاليا اجلهاز املناعي أو

بينها وبني باقي اجلسم.
ولم يترك عالج  CKBMأي

آثار على األوعية الدموية،
عندما كان يوقف منو الورم يف

مجموعتي العالج، رغم أنها
تزايدت مع الوقت بتزايد الورم

يف مجموعة فئران املقارنة التي
CKBM لم تعالج بـ
ويتضح من النتائج أن

 CKBMقد كبح منو
السرطان املعدي، وذلك
بخفض انتشار اخلاليا

السرطانية، وتعزيز الطريقة
الطبيعية املبرمجة ملوت

اخلاليا  Apoptosis تفتح
الدراسة آفاقا مستقبلية

الستخدام  CKBM كعالج
ممكن لسرطان البشر.

وثمة حاجة لتجريب العالج
إكلينيكيا على البشر لدراسة

اجلوانب املتعلقة بفعل العالج
يف اجلسم من امتصاص

وحتويل وتوزيع ومدة التأثير،
ودوره العالجي يف الشفاء من

السرطان.
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مبجرد جتاوز املدخل،
تقود عبارات الترحيب

القادمني باجتاه
املصاعد، وتتوافر يف كل

غرفة أجهزة االتصال
الالسلكية والنفاذ إلى
اإلنترنت، والغرف غير

متاحة ألكثر من شخص
واحد، باإلضافة إلى أن

األسرة فيها قابلة للطي،
هكذا ستكون املستشفيات

يف القرن احلادي
والعشرين.

يف نيوجيرسي، بالواليات
املتحدة، بدأ "مركز ساوث

جيرسي الطبي
اإلقليمي" بوضع معايير

مستشفيات القرن
احلادي والعشرين،
عندما أضاف مزايا

التكنولوجيا احلديثة
ووسائل الراحة إلى غرف

املرضى فيه.
حيث استخدمت الغرف
الفسيحة ذات اإلضاءة

اجليدة خللق بيئة
مثالية للمساعدة يف

معاجلة املرضى. 
وأخذت العديد من

املستشفيات اجلديدة يف
الواليات املتحدة تلجأ
إلى دمج هذه املعايير

احلديثة باعتبارها جزءا
من الوسائل العالجية

املساعدة. 
ويعتقد املسؤولون إن

هذه الوسائل تسرع من
عملية الشفاء، ومتنع

حدوث األخطاء الطبية،
وتزيد من كفاءة

العاملني يف اجملال
الطبي، كما أنها تلبي

املطالب واآلمال املتزايدة
لألجيال اجلديدة. 

ويستخدم العاملون يف
القطاع الطبي الهواتف

الالسلكية بدال من
أنظمة النداء اآللي

املزعجة.
بالنسبة لدخول املرضى،
فإنه يتم مسبقا بواسطة

الهاتف. 
وخارج كل غرفة هناك

أجهزة كمبيوتر محمولة،
التي توفر الوقت الكثير

على املمرضني
واملمرضات فيما يتعلق

بنتائج الفحوصات
اخملبرية أو السريرية. 

كذلك تستخدم التقنية
احلديثة يف حتسني

مستوى الطعام يف هذه
املستشفيات، ذلك أن

وجهة نظر العاملني يف
القطاع الطبي، تقول إن

االنتقال إلى املستشفيات
احلديثة ال يعني القيام
باألمور كما كانت عليه

سابقا، بل يجب أن
يتبعها حتديث يف كل

شيء.
ويتوقع اخلبراء، أن يتم
إنفاق ما بني 12 إلى 25

مليار دوالر، خالل العقد
القادم، على إنشاء

املستشفيات احلديثة يف
الواليات املتحدة كل عام.

مجموعات او قوائم الياهو ما
هي؟

القـــوائـم الـبـــريـــديـــة عـبـــارة عـن نـظـــام أرشفـــة وإدارة
وتـعمـيم الــرســائل والــوثــائق ذات املــوضــوع الــواحــد،
علـى مجـموعـة من األشخـاص املشـتركـني بالـقائـمة،
عـبر البـريد إلكتـروني،  وفق خيـارات وأمناط عـديدة
من اخلصـائص ، وتـقدم شـركة الـياهـو هذه اخلـدمة
مجـــــانـــــا معــتــمـــــدة علـــــى الـــــدعــم الـــــذي يـــــأتــي مــن

االعالنات التجارية، 
http://www.yahoo.com

جنـح العلـمـــاء يف نـيـــوكـــاسل يف الـتـــوصل إلـــى صـنع
جهاز جديـد قد يسـاعد األطبـاء على القيـام مبهمة
تشخـيص حـاالت من يـشتبه يف إصــابتهم بـإصـابـات

يف الرأس بشكل أكثر دقة. 
ويف الــــوقـت احلــــالـي، يـــسلــط األطـبــــاء ضــــوءا علـي
عـينـي املصـاب ملـالحظــة استجـابـة بـؤبــؤ العني، فـإذا
كـانت استجـابته غـير مـتزنـة، يكـون ذلك دليال عـلى
إصــابــة بــالغــة يف الــدمـــاغ ، غيــر أن هــذه الـطــريقــة
ليـست مـضمـونــة مئــة يف املئـة، غــالبـا ألنهـا تعـتمـد
علــى حـكم الـطـبيـب علــى درجــة اتــزان حــركــة بــؤبــؤ

العني. 

كيف أنقل قائمتي البريدية الى
قوائم الياهو ؟

قـم بجمع املعـرفـات البـريـديـة إلعضـاء قـائمـتك، قم
يتـسجـيل معــرف بــريــدي لــدى اليــاهــو ، اذا لم يـكن
لــــديك مـن الــســـابق ، وكــــذلك قـم بعــمل مجـمـــوعـــة
بــريــديـــة )سيـتم شـــرح كيـفيــة عـمل قـــائمــة بــريــديــة

بالتفصيل يف درس منفصل انشاء اهلل ( 
عنـدمـا تصـبح داخل القـائمـة، اختـر خيـار االعضـاء
،  ومن الـصفحــة التــاليــة اختــر خيـار members 

.add إضافة

األعـضاء يكـون حجم بـريدهـا كبيـرا وكثيفـا ، ويجب
عليك أن تتأكد مـن ان البريد الذي تستحدمه يوفر
سعــة كـبيـــرة الستـقبـــال البــريـــد  كمــاهــو احلــال مع
بريد الياهو )100ميجا( ، كما انه يجب عليك افراع

بريدك من وقت الخر
بعض مـواقع البـريـد تقـدم خـدمـة البـريـد من خالل
املــــوقع وهــــو أقل ســـرعـــة مـن خـــدمـــة الـبـــوب  والـتـي

يوفرها بريد الياهو
بعـض املـــواقع مـثل امــــريكـــا اون اليـن يــظهـــر بعـض
املـشاكل يف استقبال بـريد قوائم اليـاهو وهي مشاكل

تخص امريكا اون الين 

مـتــصفح نـتــسكـيـب االصـــدار 3 أو اعلــى او مـتــصفح
مـيكـروسـوفـت انتــرنت اكـسـبلــورر 3 أو اعلـى ، كــذلك
ميـكنـك استـعمــال القــوائم مـن خالل مــوقع امــريكـا
اون الين وغيرهـا من مواقع تقـدمي خدمـة االنترنت

ميكنك استخـدام قوائم الياهو بدون ان يكون لديك
بريدا من الياهو ، ولكن عليك مالحظة االتي :

يف حـال رغـبتك الـدخـول ملـوقع قـائـمتك أو قــوائمك
والتمتع بكل خصائصهـا فإنه يلزمك احلصول على

بريد من الياهو 
بعـــض القـــــوائـم وخـــــاصـــــة ذات العـــــدد الـكـبـيـــــر مـن

ومـن مميـزات قـوائـم اليـاهـو انه  ميـكنك ان تـشتـرك
به من خالل أي معرف بريدي ترغب .

تعـتـمــد شــركــة الـيــاهــو بـشـكل أســاسـي علــى الــدعـم
االعالنـي لـتقــدمي خــدمـــة القــوائـم بــشـكل مجــانـي،
وتعـرض على من يـرغب من مـدراء القوائم اسـتبعاد
اللوحات االعالنية املـرفقة مع الرسائل مقابل مبلغ

يقل قليال عن خمسة دوالرات شهريا 
كـل ماحتتـاجه الستـعمال قـوائم اليـاهو هـو ان يكون
لـديك صالحـية الـدخول لـشبـكة االنـترنـت وبرنـامج
بـــريـــد السـتالم بـــريــــد القـــوائـم، ويف حـــالـــة رغـبــتك
الدخـول ملوقع القـوائم فـإنه ميكنك ذلك عـن طريق

يعـد زواج املعــاقني ذهـنيـا هـو الـضمـان
الـوحيـد عنـد بعض األسـر التي لـديها
معـاق ذهني من املـصير اجملهـول الذي
ـــــديه، وذلـك يــنــتـــظـــــره بعــــد وفــــاة وال
حلـاجتـه الدائـمة واملـستمـرة ملزيـد من
الـرعـايــة والعنـايـة ممـا يـضطـر اآلبـاء
لــتقـــدمي املـــزيـــد مـن الـتــضحـيـــات يف
الـــبـحـــث البـــنـهـــم املـعــــــــاق عـــن زوجـه

تتحمل مسؤوليته بعد وفاتهما. 
ــــس القـــــومــي املـــصـــــري ـــــولـــي اجملل وي
للـطفــولــة واألمــومــة أهـمـيــة خــاصــة
بــــاملعــــاقـني ذهـنـيــــا مــن خالل تــــوفـيــــر
البيئة التربـوية والنفسية لهم أمال يف
مـسـاعـدتـهم علـى الـنمـو والـتكـيف مع
متـطـلبــات احليــاة اليــوميــة، وحتقـيق
التـوافق الـشخصـي واالجتمـاعي لهم،
ــــــأهـــيـل الـقــــــادريـــن مـــنـهـــم لـلـعـــمـل وت
ــــدمــــاجهـم بــصــــورة طـبــيعـيــــة مع وان

اجملتمع. 
ونــاقــش اجمللــس مــؤخــرا قـضـيــة زواج
ــــدمـجهـم بــصــــورة ــــا ل املعــــاقـني ذهـنـي
ــــــأهــيـلـهــم ــــــة يف اجملــتــمـع وت طــبــيـعــي
ــــــا مــن خـالل ملــــســتـقــبـل اكــثــــــر أمــــــان
الـدراسـات العلـميـة الـشـاملـة بـدال من
الــــزواج العـــشــــوائـي الــــذي يــــزيــــد مـن
احـتمــاليــة تــوريث اإلعــاقــة ألبنــائـهم،
حـيث تقـول الــسفيـرة مــشيــرة خطـاب
ــــس الـقــــــومــي األمــني الـعــــــام لـلــمـجـل
للــطفــولــة واألمــومــة "إذا كــان الــزواج
ــــة الــتــي حق مــن احلقــــوق اإلنـــســــانــي
يـكفلهــا الـــدستـــور لكل أفـــراد اجملتـمع
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أثبـت الكــرمي اجلــديــد املــصنــوع
أســــاســــا مـن فـيـتــــامـني )ب 12(.
فعـــــالــيـــته يف حتــــســني احلـــــالـــــة
املـرضية لألكـزميا اجللـدية التي
تعـــرف طـبـيـــا بـــالــتهــــاب اجللـــد
الــــتـحــــــــســــــــســــي. وفـق دراســـــــــات
وجتارب سـريرية جديـدة نشرتها
اجمللــــة الـبــــريــطــــانـيـــــة للـعلــــوم

اجللدية حديثا.
وأوضح الـبـــاحـثـــون أن األكـــزميـــا
هي حالة التهابية تصيب اجللد

ـ

هل زواج املعاقني ذهنيا حيميهم من املصري املجهول؟
طـبـيعـيـــة واالسـتفـــادة مـن طـــاقـته يف
ضــــوء إمـكــــانـيــــاته خلــــدمــــة أنفـــسهـم

واجملتمع. 
وحـثـت الــدراســة يف تــوصـيـــاتهـــا علــى
الكثـير مـن احملاذيـر قبل زواج املعـاقني
ذهنيا لتجنب الكثير من املشاكل حال
فـشل تــوافقهم االجـتمـاعي والـزواجي
ــــامج مـن بـيــنهــــا ضــــرورة إقــــامــــة بــــرن
تــــدريـبــي للــمعــــاقـني ذهـنـيــــا الرتفــــاع
تـــوافـقهـم الـــزواجـي وتـــأهـيـلهـم لهـــذه
احلياة مبسئوليتها. مع ضرورة توعية
القائـمني على تـدريبهم حـتى يتـدربوا
علـى كـيفيـة تعـديل الـسلـوك اجلنـسي
عـنـــد املعــاق ذهـنـيــا، وأيـضــا تــدريـبهـم
على التوافق االجتماعي والزواجي. 

كـمــا أوصـت الــدراســة بــإقــامــة نــدوات
آلبــاء وأمهــات املعــاقـني عقـليــا بهــدف
توعيتهم بكـيفية التعامل مع أوالدهم
يف سـن املــــراهقــــة، مع إقــــامــــة بــــرامج
لـتوعـية اجملـتمع كله بـكيفيـة التعـامل
مع ذوي االحـتيـاجـات اخلـاصــة حتـى
ـــــإصـــــابـــتهــم ال يــتــــســبــب اجملــتـــمع ب

باالنعزالية واإلحباط. 
ومتنـت الدراسـة يف توصـياتهـا أن يقام
قريـة محمية للمتـزوجني من املعاقني
عقليـا وخـاصـة الـذين يعـانـون حـاالت
تــــدنـي الـتــــوافق الــــزواجـي وأن يـكــــون
ــــــى رعــــــايـــتـهـــم ــــــاك قــــــائـــمـــني عـل هـــن
وتوعـيتهم وتـدريبهـم ورمبا قـد يصـلوا
لـدرجـة عـاليــة من التـوافق ممـا يـؤدي

إلى استقاللهم عن القرية. 

ـ
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الـتي ميـكن أن يــؤديهــا ملعــاونــة املعــاق
ذهـنـيـــا علــى أعـبــاء احلـيــاة الــزوجـيــة

وخاصة رعاية األطفال". 
واستعرضت النـدوة دراسة وصفية عن
ــــة مــن ــــدى عــيــن ــــزوجــي ل الــتـــــوافق ال
املعـاقني ذهـنيـا بـاعـتبـار أن زواج املعـاق
ذهـــنـــيـــــــا يـــــــدخـل يف إطـــــــار الـعـــــــامـل
اإلنــســـانـي، ولـه نفـــس احلقـــوق أســـوة
بـاألسويـاء، كما يعـد زواج املعاق ذهـنيا
ــــــة للـــمجــتـــمع مــن انــتــــشـــــار حــمـــــاي
األمــــراض االجـتـمــــاعـيــــة لــــسهــــولــــة
اسـتهـــواء املعــاق ذهـنـيــا واسـتـغالله يف
ــــر الــــشــــرعــيــــة. بعـــض األعــمــــال غــي
بــاإلضــافــة إلــى تــوفـيــر عــامـل تكــافــؤ
الفــرص للـمعــاقـني يف احليــاة بـصــورة

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

تــصـنــيف أنــــواع اإلعــــاقــــة الــــذهـنـيــــة
ودرجــاتهــا، وأي نــوع مـنهــا يـسـمح فـيه
بــــالــــزواج واإلجنــــاب معــــا، وأيهـمــــا ال

يـسـمح بــاإلجنــاب وأيهــا ميـنع الــزواج،
وأال يـسمح بـالـزواج للمعــاق ذهنيـا إال
بــاحلـصـــول علـــى شهــادة مـــوثقــة مـن
مـركــز طبـي متخـصص، وكـذلك البـد
من حتـديـد الـضمـانـات الـتي تـوفـرهـا
الــــدولــــة لـتـكـفل جنــــاح هــــذا الــــزواج،
ونحدد دور اجملتـمع املدني واخلـدمات

ـ ـ

فــــإنه يجـب علـيـنــــا أن نقف عـنـــد حق
املعـــاق ذهـنـيـــا يف الـــزواج واإلجنـــاب ال
لـشـيء إال ألننـا نـعمل معـا علـى احلـد

من اإلعاقة ومن احتمال انتقالها إلى
أبناء املعاقني". 

ـــــدوة الــتــي وأضـــــافــت خـــطـــــاب يف الــن
نـظمهــا اجمللــس ملنـاقـشـة قـضيـة زواج
املـعاقـني ذهنيـا "انه عمال مببـدأ إعالء
حقــــوق الــطـفل ومــــراعــــاة املــصـلحــــة
ــــا يجــب أن نعــمل ــــى له فــــإنـن الفـــضل

ـ ـ ـ

ـ ـ

وهل تنتقل االعاقة إىل أبنائهم؟ 

عندئذ. 
ودرس الـعلمـاء مـوجـات مخ املــريضــة أثنـاء
نـــــومهــــا ولــم يجــــدوا اضــطــــرابــــات يف دورة

نومها. 
واضاف الـباحـثون ان املـرأة استعـادت بعض
القـــــــدرة علـــــــى احللــم لـكــن أحـالمهـــــــا أقل

إشراقا. 
وقــال بــاسـيـتـي "معــرفــة مــزيــد مـن االمــور
املـتعلقــة بهــذه املنـطقــة مـن املخ ودورهــا يف
األحالم سـيـتــطلـب مـــزيـــدا مـن الـــدراســـات
الــتــي حتـلـل الــتـغــيـــــــرات يف األحـالم لـــــــدى

املرضى الذين يعانون من تلف يف املخ."

ـــــــــى االرجـح؟ ..ســـــــــؤاالن غـــــــــرض لـهـــــــــا عـل
مطروحان يف هذه النقطة." 

أضــاف بـــاسيـتي الــذي قــاد فــريق الــدراســة
قـــــــائال "هــــــذه الــنــتـــــــائج تــــصف ألول مــــــرة
وبــــالــتفــصــيل مــــدى الــضــــرر الــــذي يــتعـني
وقــــــوعه لـــضــيــــــاع احللــم يف ظل غــيـــــاب أي

قصور آخر لألعصاب.
انهــــا تعـــرض مــثال هـــدفـــا لـــدراســـة أخـــرى

مستقبلية بشأن متركز احللم." 
وأفاد بـاسيتي وزمالؤه ان املـرأة العجوز )73

عاما( فقدت بعض نظرها. 
وقـد استعادت نظرهـا لكن أحالمها اختفت

ـ ـ ـ ـ  قـال علمـاء يـوم اجلمعـة ان سكتـة دمـاغيـة
حـــرمت امــرأة مـن أحالمهــا قــد تـســاعــد يف

حتديد أين وكيف تولد االحالم يف املخ؟. 
فقــــد وجــــدوا ان الـــسـكـتــــة أتـلفـت مـنـــــاطق
عميقة يف النصف اخللفي من املخ املسؤول

عن معرفة الوجوه والعالمات املميزة. 
وكــتــبـــــوا يف حـــــولــيـــــات طــب األعـــصـــــاب ان
الـنتــائج تــوحي بـأن هــذه املنـطقـة حــاسمـة

بالنسبة لألحالم. 
وقــــــال كلـــــوديـــــو بـــــاســيــتــي اخــصـــــائــي طــب
االعـصــاب يف مــستــشفــى جــامعــة زوريخ يف
سـويسـرا يف بيـان "كيف تـتولـد االحالم وأي

األحالم الضائعة قد تكشف عن قوام األحالم

دخل تلــسكــوب هــابل الفـضـــائي إلــى
فقـــــاعـــــة مـكـــــونـــــة مــن الغـــــازات بــني
النجـميــة والغبـار نـتجت عـن إعصـار
مـن اجلــــزيـئــــات الــصــــادرة عـن أحــــد
النجـوم الـشـابــة.ويفقـد هـذا الـنجم
الــشـــاب الــصغـيـــر، والـــذي لـم يــطلق
علــيه اسـم حـتـــى اآلن، مـئــــة ملـيـــون
ضعف مـا تفقده الشمـس من كتلتها
يف الثـانيـة الـواحـدة، ممـا يتـسبب يف
صــدور هــذه املــوجـــات من اجلـــزيئــات

تـــشــبه األصـــــابع مــن الغـبــــار الـبــــارد
والغاز، ويبلغ طول كل منها من أربع

إلى ثماني سنوات ضوئية. 
وتــــتــكـــــــــــون هـــــــــــذه األصـــــــــــابـع بـفـعـل
أشعـاعــات األشعـة فـوق الـبنفــسجيـة
لـلـــنـجـــم، وتـــتـجـه يف اجتــــــــاه فـــيــــض

الطاقة. 
وقد التقطت صور هذه الفقاعة عبر
فالتــــر تفــصل الــضـــوء الـــذي يـــشـعه

الكبريت.

مجمـوعــة أكبـر مـن الفقـاعـات الـبني
جنمية، وتـضم هذه اجملمـوعة واحدة
من هـذه الفقـاعـات الفـائقــة. وتبعـد
هــذه اجملـمــوعــة عـنــا مبـــا يقــرب مـن
ألف سنة ضـوئية، كما أنهـا تبعد عنا
بعــدة نطـاقـات جنـميــة، وهي مـوزعـة
حــول إطـــار الفقــاعــة الفــائقــة الـتي

تقع يف مركزها. 
واجلـــدار الــــداخلــي لهـــذه الـفقـــاعـــة
الغـــازيـــة مـبـطـنـــة بـــأعـمـــدة عـمالقـــة

N44Fصـــــورة لهــــا. وهــــذه الـفقــــاعــــة
هي واحـدة من عدة فقـاعات سمـاوية
قلـيلــة يعـرف عـلمــاء الفـضـاء عـنهـا،
حـيث لــوحــظت يف املــاضـي تكـــوينــات
مــــشـــــــابهــــــة بـــــــالقــــــرب مــن الـــنجــــــوم
الكـبـيـــرة، وكـــذلك قـــرب اجملـمـــوعـــات
الـــنـجـــمـــيــــــــة، وأطـلـق عـلـــيـهــــــــا اســـم

"الفقاعات الفائقة". 
والفقـاعــة التي يقـوم تلـسكـوب هـابل
بـــــدراســتهـــــا حـــــالــيـــــا هــي جـــــزء مــن

املـنطلقـة يف الفـضاء بـسرعـة فائـقة.
ويــرجع الــسبـب يف ذلك إلــى أن هــذا
الــنجــم محــــاط بـغالف مــن الغــــازات
الـكــــونـيــــة واجلــــزيـئــــات الــصلـبــــة، أو
الــريح الكــوني، الــذي يتـصــادم بقـوة

مع الغازات. 
ويـتـــسـبـب هــــذا الــتفــــاعـل القــــوي يف
انــــــطـالق فـقـــــــــــاعـــــــــــة مــــن الـغـــــــــــازات
واجلـــزيـئـــات الــصلـبــــة علـــى شــــاكلـــة
الفقـاعة التي أرسل التلـسكوب هابل

تلسـكــــوب هــابــل يفـحــص فقــاعـــة سـمــاويــــة

وافقـت 49 دولــــة علـــى املــشـــاركـــة يف
مـشروع يستغرق عشر سنوات بهدف
فــحـــــــــص صــحـــــــــــــــة األرض وجــــــمــع
املعلـومـات، إضـافـة الـى املسـاهمـة يف
آالف القـيــاســات املـتـعلقــة بــاألرض،
لتـشـمل الـطقـس والـتلــوث اجلــوي،

مرورا بالزالزل وحرائق الغابات.
ويخطط العلماء إلى قياس "نبض"
الكوكب األزرق، يف محاولة لتحسني
دقـة الـتنبـؤات اجلـويـة، والعمل علـى
حتــديــد احـتيــاجــات الـطــاقــة بــوقت

ـ

علمـــــاء يفحصــــون "صحـــــــة" ونبـــض األرض

ــــــــــا ــــــــــر هــــــــــؤالء أن اخلـالي وفــــــــسّ
اللــيــمفـــــاويـــــة "تــي"، وهــي أحـــــد
أنــــــواع خاليـــــا الـــــدم الــبــيـــضـــــاء
املــســـؤولـــة عـن املـنـــاعـــة. تــصـبح
أنــشـط وتــطلق مــوادا الـتهــابـيــة
تعـرف بـاسم "سـايتـوكـايـن" التي
حتفــز بــدورهــا خاليــا معـينــة يف
اجلـــسـم إلفــــراز مــــادة أوكـــسـيــــد
النـيتـــريك املـســؤولــة عـن ظهــور
االحـــــمـــــــــــــرار واالنـــــتــفـــــــــــــاخ مــع

األكزميا.

ـ ـ ـ

ـ ـ

وتـتـمـيـــــز بـــظهـــــور طـفح أحـمـــــر
وحكـة شـديـدة قـد يـتصـاحب مع
انتفــاخ واحمــرار وبثــور وتقـشـر.
ومع احلـكـــــاك املــتـكـــــرر. يــصــبح
اجللـد أكثــر سمكــا وأغمق لـونـا.
مــــــشـــيــــــــريـــن إلــــــــى أن اخلـلـل يف
وظـائف جهاز املنـاعة قد يـساهم
يف ظهــور األكــزميــا الـتـي تـظهــر
غــــــالــبـــــــا علــــــى الــــــوجـه والعـــنق
والـيـــــديـن والـــــذراعـني واألقـــــدام

وظهر الركب.

فيتـــاميـــن )ب 12( عـــالج فعـــال ضـد األكزيمــا
بؤبؤ العني للضوء، عن طريق سوفت وير لتحميض

الصور.  
وقـال العلمـاء الـذين اختـرعـوا هـذا اجلهـاز اجلـديـد
إنه قــــد يــــسهـل مهـمــــة األطـبــــاء ومـــســــاعـــــديهـم يف
تـشخـيص إصـابـات الـرأس الــداخليـة.  لـكنهـم أيضـا
يقـــــولـــــون إن اجلهـــــاز مــن املــمـكــن أن يـــســتخـــــدم يف
تـشخـيص أمـراض العني الـدقيقـة، والـتغيـرات الـتي
تطـرأ عـليهـا وال ميـكن لـلعني اجملـردة أن تالحـظهـا.
وتأمل الـشركة املنتجة لهـذا اجلهاز يف طرحه للبيع
يف معـرض جتاري يف مـدينة دولـسدورف األملـانية يف

وقت الحق من هذا العام.  

ويــــســـتخـــــــدم اجلهــــــاز اجلــــــديــــــد الــتـكــنــــــولــــــوجــيــــــا
اإلليـكتــرونيـة، وميـكن االعـتمـاد عـليه بـشكل أفـضل
يف تشـخيص اإلصـابـات الـداخليـة يف الـرأس. ويضم
اجلهــــاز احملـمــــول يف الـيــــد آلــــة تــصــــويــــر رقـمـيــــة،
وأنبــوبتـني لتــوليـد األشعـة حتـت احلمــراء املضـيئـة،
إضـافة إلـى مصـباح عـادي، ومعـالج عمليـات صغـير،
وشاشة بالزما سائلة.  ويوضع هذا اجلهاز على بعد
28 ملـليـمتــر مـن عني املـصــاب، ملــدة تقـل عن ثـــانيــة
واحدة.  ويطلق اجلهاز خالل هـذه الثانية دفقة من
الضوء الالمع، ويسجـل رد فعل العني لها.  ثم يأتي
دور معـالج العـمليـات يف حتـديـد مـدى اتـزان رد فعل

وسـيلـــة جـــديــدة لتشـخيــص إصـــابـــات الــــــرأس

منـاطق النـشاط الـزلزالـي، ومراقـبة
تهــــديــــدات الــتلــــوث ملــصــــادر املـيــــاه

احمللية، وغير ذلك من املعلومات.
ومن الفـوائـد األخــرى املتــوقعــة من
هـذا املشـروع، التنبـؤ بحالـة الطقس
شــتــــــــاء ألشهــــــــر مقـــــــدمـــــــا، ذلـك أن
التحـسن مبقـدار درجـة واحـدة علـى
التنبـؤات اجلوية شتاء سيوفر مليار
دوالر يف تــكــــــــــالــــيـف الــكـهــــــــــربــــــــــاء،
بــــاإلضــــافــــة إلــــى مــــراقـبــــة حـــــرائق

الغابات، وغيرها.

التــربــة ومــستــوى سقــوط األمـطــار
سوف يـساعـد املزارعـني على معـرفة
أي احملــــــــــاصـــيـل يــــــــــزرعــــــــــون، وأيـــن
يــــزرعـــــونهــــا ، ويـنــبغـي أن يـــســــاعــــد
الــنــظـــــام اجلـــــديـــــد علـــــى حتـــــديـــــد
املـنــــاطق الـــســــاحلـيـــة الـتـي تـتـــأثـــر
بعـمليــات التعـريــة، وتغيــر التقـاريـر
حـول الـتيــارات البحـريـة الـتي تـؤثـر
يف حركة السمك وانتقاله من مكان
آلخــر. كـمــا يـنـبغـي أن يــوفــر أحــدث
املعلـومات حـول اخلسـائر املـمكنة يف

مــــــســـبـق؛ وكــــــــذلــك تــــــــوقـع ظـهــــــــور
األمـــــراض واألوبــئـــــة وانــتــــشـــــارهـــــا،
وحــتـــــى بــث الـــتقـــــاريـــــر لـــصــيـــــادي
الــــســمـك حــــــول أمــــــاكــن جتــمـعهــــــا

وتوافرها بغزارة.
وقال كـونراد لـوتنـباتـشر رئـيس إدارة
األجــــــواء واحملــيـــطـــــــات القــــــومــيــــــة
األمــــــريـكــيــــــة، "إن األرض أصـــبحــت
بحـــــاجـــــة إلجـــــراء عــملــيــــــة فحــص

كاملة."
مــشيــرا إلــى أن تــوقع حــالــة رطــوبــة
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