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يولد طاقته من

الذباب

الكركم حيمي
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رسطان الدم
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بدأ علماء بريطانيون بتطوير
إنسان آلي يولد طاقته الذاتية

عن طريق التهام الذباب. 
وقالت مجلة نيو ساينتيست إن
فكرة هؤالء العلماء تعتمد على

توليد الطاقة من خالل اصطياد
الذباب وهضمه يف خاليا وقود
خاصة حتلل السكر يف العمود

الفقري للحشرات وتطلق
إلكترونات من شأنها أن تولد تيارا

كهربائيا.
وأشار املصدر إلى أن اإلنسان

اآللي الذي يطلق عليه )إيكوبوت(
هو جزء من محاولة لصنع إنسان

آلي ذاتي التشغيل ميكن إرساله
إلى مناطق خطرة وغير مريحة
للقيام بعمليات مراقبة صناعية

أو عسكرية عن بعد لدرجات
احلرارة أو تركيزات الغاز السامة

على سبيل املثال. 
وكان على كريس ميلهويش

وفريقه الذين يقومون بتصنيع
اإلنسان اآللي أن يطعموا

إيكوبوت الذباب يدويا ألنهم
اليزالون يصممون نوعا من

املضخات ميكنها جذب احلشرات
إلى داخله. 

وقال ميلهويش إن أحد أفضل
األشياء يف الذباب هو أن بإمكانك

أن جتعله يأتي إليك. ويتمثل
اجلانب السلبي يف اإلنسان اآللي
الذاتي التشغيل يف أنه سيتحتم

استخدام مياه الصرف الصحي أو
الغائط جلذب الذباب مما يعني

حتمل رائحة فظيعة.
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أعلن مولكي ناجابهوشان األستاذ
باملركز الطبي بجامعة لويوال يف

شيكاغو أمام مؤمتر أمس
اخلميس أن الكركم وهو من

البهارات التي تستخدم على نطاق
كبير يف آسيا كمادة رئيسية للكاري

قد يحمي األطفال من اإلصابة
بسرطان الدم. وقال مولكي إن

بعض عوامل اخلطر املعروفة التي
تسهم يف ارتفاع نسبة اإلصابة

بسرطان الدم لدى األطفال هي
تفاعل لكثير من العوامل املرتبطة

بأسلوب احلياة والبيئة.
ويشتبه علماء يف أن بعض

األطفال يولدون ولديهم استعداد
لإلصابة باملرض الذي يظهر

غالبا لدى األطفال ممن تتراوح
أعمارهم بني عام وأربعة أعوام لكن

أعراضه ال تظهر عليهم إال إذا
حفزتها عوامل بيئية.وتأتي

األمراض املعدية والفيروسات
واإلشعاع ومبيدات اآلفات الزراعية

والكيماويات بني العوامل املشتبه
بها بشأن ظهور أعراضه.

وقال مولكي إن دراسته تظهر أن
وجود الكركم واللون املستخلص
منه يف األسلوب الغذائي يخفف

من آثار بعض هذه العوامل.
وأظهر هذا العالم وزمالؤه أن هذا

النوع من البهارات يثبط بشكل
قاطع تكاثر خاليا سرطان الدم يف

دراسات معملية ويبدو أنه يوفر
احلماية من األضرار الناجمة عن

التدخني وعن تناول أغذية
مصنعة. ويشار إلى أن معدالت

اإلصابة بسرطان الدم قد ازدادت
بشكل مطرد على مدى األعوام

اخلمسني املاضية لكن حدوثها يف
آسيا يقل كثيرا عنه يف بالد الغرب

كيف ميكنك ان تلغي امللفات من غير ان
ترسلها لسلة املهمالت أوال .؟

ميكنـك ذلك ببسـاطة عن طـريق اختيـار امللف الذي
تـريــد إلغـاءه و الـضغـط علـى  SHift+ Deleteفيـتم

إلغاء من امللف من غير إرساله لسلة املهمالت.
Send to اضف ملفك اخلاص لقائمة

هل لديك مجلـد بإسمك تسـتخدمه دائما و أردت ..
ان تــرسـل له امللفــات بـســرعــة ..ميـكن الـضغـط علــى
املـلف و الــــضغــــط علــــــى الــــــزر االميــن مـــن الفــــــأرة و
اختـيار send to ولكـن غالـبا مـا يكـون هنـاك ملـفات
اتــومـــاتيـكيـــا من الـــوينــدو ميكـنك إضــافـــة مجلــدك

وقت اقصر.
2-علـى فـرض انك ال تـريـد أن تبـدأ الـنظـام ككل من
جديد فقـط نظام الويـندو..اختر  Shutdownاختر
ابقــــى  Shitf اضغـــط علــــى زرrestart مــن القــــائـمــــة

OK ممسكا به و انت  تضغط على زر
Short Cut إزالة السهم من جانب

مــن  قـــــائــمـــــة Strartإذهــب إلـــــىRunومـــنهـــــا اكــتــب
regedit وهناك من قائمة 

KEY_CLASSES_ROOT 
على اليسار ..ابحث عن امللفني التاليني 

ــــــــــــــــص مــــــــــــنــــهــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــا.  ـ lnkfileوpiffile وتــــخــــل ـ

سـتـظهـــر لك قــائـمــة بـكل الـبـــرامج الـتـي تعـمل اآلن
اختـر اسـم البـرنـامج و اضـغط End taskالحـظ انه
ســـنـــــطـفـــئ جـهـــــــــازك  ctrl+Alt+Delete أذا ضـغـــــط

اتوماتيكيا .. ال تضعط أكثر من مرة
ادخل واخرج من الويندو يف اسرع وقت

ممكن
سنعرض هنا طريقتان ..

Explorer ــــــــــــر 1-اضـغـــــــط  Ctrl+Alt+Deleteاخـــــت
واختـر Endtaskانتظر ملـدة 30 ثانيـة الن اجلهاز لن
يـستـطيع ان يـعمل مـن غيـر االكــسبلـورر او املـسجل،
سيعـود الـوينـدو لـفتحه و كـأنك عـملت ريـستـارت يف

ـ

تستخـدم حرف مخـتلف.. من ثم اختـر Next ومنها
ضع االســـم للــــــوصلــــــة الــتــي تــــــريــــــدهــــــا مــثـل نحــن

.exitwindows سنسميه
كيف تتخلص توقف عملية أو برنامج يجمد

جهازك من غير أن تخرج من الويندوز؟
افـــرض أنـك تعـمل عـــدة بـــرامج .. وانـت تعــمل علـــى
بـرنــامج معـني .. جتمـد اجلهــاز عنـد هــذا البـرنـامج
أنت تعلـم ان اجلهاز مـا زال يعمل و لكـن املدة طـالت
و يبــدو ان البـرنـامـج الفالني هـو الـسـبب يف كل هـذا
ميـكنـك ات تغلق هـــذا البــرنــامج مـن غيــر ان تفـســد

Ctrl+Alt+Delete عمل البرامج التالية، اضغط

Windows لـتلك اجمللدات عن طريق الـذهاب جمللد
Send to عـــن دخــــــــولــك جملـلــــــــد Send to و مـــن ثـــم
ستجـد اجمللـدات االســاسيـة الـتي تــأتي مع الــوينـدو

اضف مجلدك اخلاص لهم
كيف ميكنك إغالق جهازك يف خطوة واحدة

بدل الطريقة الطويلة العادية؟
أضغــط علـــى الـــزر االميـن مـن الفـــأرة علــــى خلفـيـــة
Shortcut ومنها NEWالـشاشة يف الـويندوز. واختـر
سـتظهـر لك شـاشـة تطلـب منك إدخــال املسـار ادخل

C:\windows\rundll.exe user.exe:املسار التالي
حـيث C هـو القـرص الــرئيـسي لــديك غيـره إذا كـنت

وجـدت دراسـة عـلميـة حـديثـة حـول تكـاثـر
املـيكـروبـات يف اجلـسـم البـشــري أن العالج
الــشعـبـي القــدمي واملعــروف بـ"احلجــامــة"
رمبـــــا كــــــان دواًء فعـــــااًل لــبعـــض احلـــــاالت

املرضية.
ووجد الباحثـون يف علم األحياء اجملهرية
بجـــــامعــــة شـيـكــــاغــــو أن لــــدى مـيـكــــروب
"ســتـــــاف" املــــســبــب الـــــرئــيـــــس لعـــــدد مــن
االلتهـابـات علـى رأسهـا االلتهـاب الـرئـوي،
قــــدرات فــــريــــدة، ظلـت مـجهــــولــــة لفـتــــرة
طويلة من الوقت، على تزويد نفسه مبادة

احلديد.
واملعروف أن البكتيـريا حتتاج إلى احلديد
للتسبب يف االلتـهابات، غير أن ميكانيكية
الدفاعات يف اجلسم الـبشرية، تصعب من
عـمليـة امـتصــاص امليكـروبـات لـتلك املـادة
من الــدم أو األنسجـة الـبشـريـة األخـرى أو
مـــــا يـــطلـق علــيهـــــا عــملــيـــــة "محـــــاصـــــرة
احلديـد"، والتـي متتلك بعـض امليكـروبات

القاتلة قدرة االلتفاف عليها.

دراسة علمية ترجح أن: احلجامة ربام كانت عالجاً فعاالً

درجات احلرارة. 
كـمــــا عـثــــرت يف كـتـب الــطــب اإلجنلـيــــزي

وفق ما أشارت البـاحثة تريسي رووالت من
معاهد الصحة.

ــــــــوم ــــــــوصـــي الـــــطـــب احلــــــــديـــث الـــي وال ي
بـــاحلجـــامـــة، الـتـي يـنـظـــر إلـيهـــا الـبعـض
كـتقليـد بـربـري، خـاصـة وأن عـمليــة فصـد
جــسم املــريـض يف أمــاكـن محــددة إلخــراج
"الــــدم الفـــاســـد" كـمــــا يعــتقـــد، قــــد أوقف
العمل بهـا منـذ منـتصف القـرن العشـرين

وبعد اختراع املضادات احليوية.
وأثـار األمــر الكـثيـر مـن التـسـاؤالت بـشـأن
كيـفيــة أن تكــون احلجــامــة أسلــوب عقـيم
وقد انـتهجت كأسلوب عالجي لـفترة تزيد

عن 2500 سنة.
وشددت البـاحثة تريسي على أن احلجامة
قـــد اســتخـــدمـت لـلعـــديـــد مـن األسـبـــاب،
الـكثير منها "دون إدراك"، وبـإجراء العديد
مــن الـــبحــــــوث يف كــتــب الـــطـــب القــــــدمي،
وجـــدت أن األطـبـــاء يف فـــرنــســـا يف القـــرن
الثــامن عـشـر، أوصـوا بهـا فقـط عنـد بـدء
معــــانــــاة املــــريــض مــن ارتفــــاع شــــديــــد يف
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وسـيــســـاعـــد فهـم الـبـــاحـثـني ملــيكـــانــيكـيـــة
عمـليــة االلـتفــاف تـلك علــى إيجــاد عالج
أفــضـل للـكـثـيــــر مـن حــــاالت االلــتهــــابــــات

اخلطرة، وفق وكالة األسوشيتد برس.
وكــشف الـبــاحـثــون اجلـيـنــات الـتـي حتكـم
االلتهابات التي يتسبب بها "ستاف" حيث
يقوم امليكـروب بنسف خاليا الدم احلمراء
المــتـــصــــــاص حــــــاجـــته مــن اجلــــــزئــيــــــات
احلـاملـة لألوكـسجني واحلـديـد واملعـروفـة

باسم "هيم" . 
وتـكمن خطـوة العلمـاء القادمـة يف السعي
إلنتاج عقـار قادر علـى احلد من إمكـانيات
"ستـاف" يف احلـصــول علـى مـادة احلـديـد
من الـدم، بعـد أن جنحـوا يف إضعـاف ذلك

اجلني.
ـــــــد أن الـعـالج ـــــــرجـح الــكــــــشـف اجلـــــــدي وي
الـشعـبي القــدمي املتـبع منـذ حــوالي 2500
عام، " احلجـامة" رمبا لعب دوراً يف حرمان
مـيكـــروب "ستـــاف" من حـــاجتـه للحــديــد،

ـ ـ ـ

طور بـاحثون بـريطانيـون أسلوبـا تخديـريا
جـــديـــدا وآمـنــــا لالسـتعـمـــال يف جـــراحـــات
الفـم واألسـنـــان الـتـي كـــانـت تــسـتـــدعـي يف
السابـق تخديرا كليا، وهـو األمر الذي كان

محفوفا باخملاطر.
وأثبت األسلوب اجلـديد جناحه بعد أن مت
ــــــــــان ــــــــــادات طــــب األســــن جتــــــــــريــــبـه يف عــــي
)إكليـنيكيا( علـى أكثر من 600 طفل، ممن
كـــان يــسـتـــدعــي عالجهـم وفقـــا للـطـــريقـــة
الـتـقلـيـــــديـــــة إجـــــراء تخـــــديـــــر كلـي حـيـث
أجـريت اجلراحـات كاملـة لـ 93% من هؤالء
األطفـــــال بـــنجـــــاح، أي دون أن يـــــشعـــــر أي

منهم بأي ألم خالل إجراء اجلراحة.
ويعـتـمــــد األسلـــوب اجلـــديـــد الـــذي طـــوره
بـــاحـثـــو جـــامعـــة نـيـــوكـــاسل الـبـــريـطـــانـيـــة
بقـيـــادة الـــدكـتـــور بـــول آفـــرلـي علـــى حقـن
املـــــريـــض بـعقـــــار مــــسـكــن هـــــو املــيـــــدازوالم
ــــــد، ويــــصـحـــبـه ــــــوري  midazolam يف ال
اسـتـنــشــاق غــازيـن مخــدريـن هـمــا أكــسـيــد

النيتروز وسيفوفلورين 
sevoflurane وقد نـشرت تفاصيل ذلك
األسلــوب التخـديـري يف تقـريـر بعـدد هـذا

ـ ـ ـ
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أسلــوب ختـديـري جـديـــد أكثــــر أمــانــا جلـراحــات األسنـان
العقــارات املـسـكنــة احملقــونــة وريــديــا مـثل
املـيــــدازوالم مقــــارنــــة بـعقــــارات الــتخــــديــــر
ــــــوضعــي. ولـكــن بــــــاســـتخــــــدام العــــــوامل امل
اخملــــــدرة املـــــســتــنـــــشقــــــة مع ذلـك الـعقــــــار

املسكن، 
كـانت النتـائج إيجابيـة، كما لم تـكن هناك

أي آثار سلبية.
وكـانت الـسلطـات الطبـية يف بـريطـانيـا قد
مــنعـت مـنـــذ كـــانـــون الـثـــانـي 2002 إجـــراء
عمـليـات جـراحــة األسنـان الـتي تــستــدعي
ـــــــان ـــــــادات األســـن ـــــــا يف عـــي ـــــــرا كـلـــي تـخـــــــدي
اخلــارجيـة، نـتيجـة تـزايـد نـسبـة الــوفيـات،
وأجبــرت أطبــاء األسنــان علـى إجـراء مـثل
تلـك العــملـيــــات يف املـــسـتــــشفـيــــات، حتـت

إشراف أطباء مختصني يف التخدير.
وأهـمـيــــة أسلــــوب الــتخــــديــــر اجلــــديــــد أنه
سـيخفف مـن القلق الـذي يـنتـاب املـرضـى
من عمليات جراحة األسنان، حيث سيتيح
األسلـوب اجلـديـد إجـراء اجلـراحـة كـاملـة،
واملـريـض واع، ودون الـشعـور بـأي ألـم. كمـا
أنه سـيقلـل من قــوائـم انتـظــار املــرضــى يف

املستشفيات، خاصة يف بريطانيا.

ـ ـ ـ
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وذكـــر الـــدكـتـــور آفـــرلـي أن أطـبـــاء األسـنـــان
كــانـــوا أكثــر تـشـككــا يف الـســابق يف فــاعـليــة

الـشهــر أيلــول مـن اجمللــة األكــادمييــة "عـلم
التخدير".

يـذكر أن اإلصابـة بداء السكـري تسبب
ضعفا بـالدورة الدمويـة لألطراف وقد
تتسـبب بتلف األعصاب املغـذية للقدم
ممــــــا يـــــسفــــــر عــن تـــطــــــور اجلــــــروح أو
اخلدوش الصغيـرة يف القدم إلى قروح

خطيرة قد حتتم بتر الساق. 
وينصح األطـباء املرضى بداء السكري
بـفحــص أقــــدامهـم يــــومـيــــا واإللـتــــزام
بــرعــايــة طـبـيــة مـنـتـظـمــة فـــور ظهــور
أعـــراض ضعف األعـصـــاب الـطـــرفـيـــة.
فقـد يــؤدي إهمـال الـرعـايـة املـنتـظمـة
واملـتـــابعـــة يف حـــاالت املـــرضـــى الـــذيـن
يعانون من مثل هذه القروح اخلطيرة
إلــى بـتــر األصـــابع أو القـــدم بل ورمبــا

الساق برمتها. 
ويقـــــول املـــــريــض، بـــــول هـــــانـــســن، أنه
أضطـر مـؤخـرا إلجــراء متـابعـة دوريـة
أسبــوعيــة يف عيـادة آروس، الـتي تـبعـد
60 كـيلــومتــرا عـن مقــر اقــامـته، وذلك
يف أعـقـــــــاب إصـــــــابــتـه يف الـقـــــــدم قــبـل

شهرين. 
ويـتــــوقع دكـتـــور نــيلـيـــس ايجـيـــسكـــار،
رئـيـــس املعهـــد املـتخـصـص يف أمـــراض
قـــــــدم مـــــــريــــض الـــــسـكـــــــري، أن متـكــن
الــــضــمـــــــادة الـــــــذكــيـــــــة املـــــــرضـــــــى مــن

اإلستغناء عن مثل هذه الزيارات. 
وقال ايجـسكار يف حديث للبي بي سي
"البـــــد أن تــــســـــاهــم الــتـكــنـــــولـــــوجــيـــــا
احلــديثــة يف متـابعـة املـرضــى عن بعـد
وإبالغـنــــا بحـــالــته دون احلـــاجـــة إلـــى
زيــــارة املـــسـتـــشفــــى مــثل حــــالــــة بــــول"
مــشـيـــرا إلــــى أمكـــانـيـــة الـتـــوصل إلـــى

ضامدات ذكية ملساعدة مرضى السكري
يطور األطباء
الدامناركيون ضمادة
ذكية ستتمكن من
مراقبة اجلروح أثناء
شفائها. 
وستزود الضمادة
اجلديدة، التي أبتكرت
خصيصا ملساعدة
مرضى السكري،
مبجس إلكتروني
صغير ترسل من خالله
بيانات عبرالهاتف
النقال أو اإلنترنت إلى
مسؤولي متابعة
املرضى بالعيادات
الطبية. ويعتقد
الباحثون مبعهد
"آروس" ملرض السكري
أن الضمادة اجلديدة
قد تساعد مرضى
السكري على احملافظة
على صحة أقدامهم
وجتنب خطر بترها. 

الـذكيـة بــاتت فكـرة يـانعـة السـتغاللهـا
يف أنـظمـة املتـابعـة الـطبيـة عن طـريق
الهـاتف التي يـنتظـر ان تكـتسب زخـما

يف املستقبل. 
ويقـــوم معهــد آروس بـــالفعـل بتـطــويــر
مزيد من املـشروعات الشـاملة النظمة
املـتـــابعــة الـطـبـيــة عـن طـــريق الهـــاتف
بهـــــدف إحالل زيــــارات املـــسـتــــشفـيــــات
بـنـظـــام املـتـــابعـــة عـن بعـــد مـن مـنـــزل
املــريـض بــاسـتخــدام كـــاميــرات رقـميــة
اللـــتقــــــاط صــــــور ألقــــــدام املــــــرضــــــى و
اتــصـــــاالت هـــــاتفـيـــــة عـبـــــر االنـتـــــرنـت

إلرسال هذه الصور إلى العيادات. 
وال يــــــزال يـــتعـــني علــــــى املــمــــــرضــــــات
احملليـات زيـارة املـرضـى لإلشـراف علـى
حالتهم ولتغيير الضمادات. ويف حالة
تـطــويــرالـضـمــادة الــذكـيــة بـنجــاح لـن
تـكــــون هـنــــاك حــــاجــــة إلــــى الــــزيــــارات
املـنــــزلـيــــة إال أن الـنــــوع اجلــــديــــد مـن
الــضمــادات اليــزال يفـتقـــد حتــى االن
ــــــــربـــــط ملــكــــــــون هــــــــام هــــــــو وحــــــــدة ال

االلكترونية. 
وبــيــنــمــــــا يحــــــاول معـــظــمــنــــــا جتــنــب
اإلقـتــــراب مـن أقــــدام االخــــريـن الـتـي
تـبعـث مـنهــــا رائحــــة نفــــاذه تعـــد هـــذه
الروائـح بالنسبة للطبـيب مؤشرا قويا
علــى احلــالــة الـصـحيـــة للقــدم. وقــال
الـــدكتــور ايجــسكــار" قـــد النتـمكـن من
رصـد االلتـهاب يف القـدم إذا لم تـرصد
الضمادة الذكيـة رائحة القدم، وهو ما
ميكـن ان يشـكل عقبـة يجب ان نـتغلب

عليها يف مشروعنا". 
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ويــتـــيح الــتـــطــــــور الــــــذي طـــــــرأ علــــــى
الــتـكــنـــــولـــــوجــيـــــا الـالسلـكــيـــــة إجـــــراء
املـتـــــابعـــــة الــطـبـيـــــة مـن أي مـكـــــان يف
العـــالـم، وقـــال الـــدكـتـــور ايجـــسكـــار إن
مريض الـسكري "سيـتمكن عبـر هاتف
نقـال مـتصل بـالـضمـادة من أن يـذهب
لـقضـاء إجـازة يف قـارة أخـرى بيـنمـا ال

يزال يجري متابعته". 
التــــزال فكـــرة املـتـــابعـــة عـن بعـــد قـيـــد
الـــدراســـة، ورغـم تـــوصل الـبـــاحـثـني يف
آروس إلـى تــوصيل مجـسـات احلـرارة و
الرطـوبة بشريحة كـمبيوتر إال أن هذه
االجهــــــزة أكــبــــــر بـكــثــيــــــر مـــن احلجــم

العملي الذي يتيح استعمالها. 
ويعـتقد الدكتور ايجسكار أن الضمادة

"بـقاء هذه الـضمادات علـى اجلرح ملدة
أطـــول ممـــا سـيـــوفــــر نفقـــات العـنـــايـــة
الطبـية ويجـنب املريـض الزيـارات غير

الضرورية للمستشفيات". 
وأوضـح أنـه "إذا جنـحــنـــــــا يف تـــــــزويـــــــد
الــضـمــــادات مبجــســـات سـنـتــمكـن مـن
احلصول على معلومات بشأن اجلروح
أثناء شـفائها مثل درجـة حرارة اجلرح
ونـسبـة الـرطـوبـة، و رمبـا نـتمكـن أيضـا
من معرفة نوع البكتريا التي املوجودة

باجلرح". 
وستتـمكن الضمـادة الذكيـة من إرسال
الـبيـانـات الـطـبيـة بـشـأن اجلـروح إلـى
العيـادة بسـهولـة عن طـريق الهـاتف أو

خط االنترنت. 

ناسا وابحاث
الذرات

الشمسية
قالت وكالة أبحاث الفضاء

األميركية )ناسا( إن العلماء
األميركيني متكنوا من احلصول

على عينات غير متضررة من
الذرات الشمسية التي كان

يحملها مسبار جينيسيس الذي
سقط األربعاء يف صحراء يوتاه

غربي الواليات املتحدة. وقد عزز
هذا االكتشاف آمال الوكالة يف
إنقاذ أبحاث الذرات الشمسية

رغم حتطم املسبار.
وقال روجي وينس الفيزيائي يف

مختبر لوس أالموس الوطني
بوالية نيومكسيكو جنوب غربي

الواليات املتحدة إن فريق
الباحثني سعيد لعدم إصابة أهم

أجهزة املسبار بضرر. مؤكدا أن
عينات من املواد التي أخذت من
الفضاء قد تسمح بإجناز أغلب

األبحاث.
من جهته قال دان سيفيال

املهندس املكلف بفحص
واسترجاع األدوات العلمية التي

حملها جينيسيس إن نتائج
فحص املسبار باملرايا واملصابيح

الكشافة أثبتت أن اجلهاز
الرئيسي الذي يحقق هدف ناسا

العلمي اليزال سليما على ما
يبدو. ويحاول الباحثون

املسؤولون عن جينيسيس حتليل
اجلزئيات الشمسية التي أعيدت
إلى األرض على أمل أن يفهموا

بشكل أفضل عملية تكوين
كواكب اجملموعة الشمسية.

وكان من املقرر أن جتلب
الكبسولة إلى األرض 10 إلى 20
ميكروغراما من اجلزئيات غير
املرئية وهي املواد األولية التي

يتم جمعها من خارج املدار
القمري لتقدمي معلومات عن
كيفية تكوين كواكب اجملموعة

الشمسية.

ابتكـر مـزارعـون يف هـولنـدا وسيلـة حـارة وحـريفـة
ملنـع األرانب والقــوارض من تــدميـر محــاصيـلهم

من اخلس واجلزر والقمح )احلنطة(. 
وقـال مـتحـدث بـاسـم جمـعيــة زراعيــة محـليـة ان
رش احلقـول بصلـصة أمـريكـية مـن نوع تـاباسـكو
يجـعل الفـئـــران "تقفــز لـثالثــة أقـــدام يف الهــواء"
وهي يف حــالــة صــدمــة وجتــري بـحثــا عـن مكــان

حلمايتها. 
وعبـرت جـمعيــة حمـايــة احليـوان يف هــولنــدا عن
سعـادتها بـالصلـصة احلـريفة الـطاردة غـير قـلقة

بشأن احتمال احتراق أفواه األرانب. 
وقـــال نــــايلـــز دورالنـت املـتحـــدث بـــاسـم جـمعـيـــة

يبــدو أن األذن ليــست الـعضـو الــوحيـد
الـذي يـحتـاج إلــى الهـدوء والــسالم بل
والقـلب أيـضــا.. فقــد حـــذر البـــاحثــون
األملـــــــــان مــــن أن الــــتـعـــــــــرض املـــــــــزمــــن
للــضجـيج قـــد يـــزيـــد خـطـــر اإلصـــابـــة

باألزمات والنوبات القلبية. 
ووجــد هــؤالء بعــد متــابعــة أكثــر من 4
آالف مــريـض مـصــابني بــأزمــات قلـبيــة
أدخلـــوا إلـــى مــسـتــشفـيـــات بـــرلـني بـني
العـــامني 1998 و 2001، وحتــديــد مــدى
انـــــزعـــــاجهــم مــن األصـــــوات العـــــالــيـــــة
املـــنــــطـلـقــــــة مـــن مــــصــــــادر مـخـــتـلـفــــــة
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الضجـيــج العــالــــي يـــــؤذي القلـــــــب 
لـنــوبـــات قلـبـيـــة بحــوالـي 30 يف املــائــة،
بـيـنـمــــا لـم تـنــــزعج الـنـــســــاء مـن هــــذه

األصوات. 
وأوضح البـاحثـون يف مـؤمتـر اجلـمعيـة
األوروبيـة للعلـوم القـلبيـة أن التعـرض
املــزمن لـلضـجيج يـسبـب التـوتـر الـذي
يـــؤدي بـــدوره إلـــى ارتفـــاع ضغـط الـــدم
وتـغيــر مــستــويــات الكـــوليــستــرول إلــى
وضع سـيء يــســـاهـم يف ظهـــور أمـــراض
الـقلب مشيرين إلـى أن كمية الضجيج
املرضـية لم تتضح بعـد ألن االستجابة

لألصوات تختلف من إنسان إلى آخر

كاالختناقات املـرورية واملصانع ومواقع
املبــاني وتـسجـيل درجـة قــوتهـا ملـدة 10
ـــــوات أن الــــضجـــيج الــبــيــئــي شــكل ســن
تهــديــدا مبــاشــرا علــى صحــة النـســاء،
حيـث واجهت الـسيــدات الالتي سـجلن
انــزعــاجــا قــويـــا من األصــوات الـبيـئيــة
خـطـــرا أعلـــى لإلصــابــة بــأزمـــة قلـبـيــة
بنسـبة 50 يف املـائة مقـارنة بـالالتي لم

يسجلن تعرضا لهذه األصوات. 
ـــــــرجـــــــال ويف املـقـــــــابـل لـــم يـــتـــــــأثـــــــر ال
بـــــالـــضجــيج الــبــيــئــي وإمنـــــا بـــضجــيج
ــــــذي زاد خــــطــــــر تـعــــــرضـهــم الـعــمـل ال
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الصلصة احلريفة أفضل وسيلة حلامية زراعات اهلولنديني من األرانب
مـدافعة عن حقوق احليوان "االجـراءات الوقائية
هي بـالضـبط مـا نـريـده. انهـا أفضـل من التـوجه

الى احلقل ببندقية صيد." 
وسـيحـاول املـزارعــون اآلن جعل تـابــاسكـو مـبيـدًا
رسمياً معترفا به لتسهيل استخدامه على نطاق
أوسـع.  ويتـطلـب رش محـصـول مـسـاحـته هـكتـار
واحـد )2.5 فـدان( الـي خمـس زجـاجـات صـغيـرة
علـى االقل مـن الصـلصـة احلـريفـة بـحجم الـتي
تـبــــاع يف محالت الـبقـــالـــة.  وعلـــى الـــرغـم مـن ان
املطر يغسل صلصة تاباسكو فان احملاصيل ترش
بها يف مراحل منوها االولى حلفظها من االرانب

والقوارض للمستهلكني اآلدميني

رقائق
كومبيوتر

فائقة الرسعة
كشفت شركة إنتل أكبر شركة لصنع
رقائق الكمبيوتر يف العالم الثالثاء

النقاب عن تقنيتني جديدتني
السكات النقاد الذين يقولون أن

الشركة أصبحت أقل إبداعا.
وعرضت الشركة رقائق الكمبيوتر

التي تعرف باسم "روزديل" يف
املنتدى السنوي للقائمني على

تطوير منتجات شركة إنتل الذي
بدأ أعماله أمس الثالثاء يف سان

فرانسيسكو ورقائق الكومبيوتر هي
أول رقائق تدمج يف وحدة مفردة
حتتاجها املكونات للقفز خارج

شبكة ومياكس الالسلكية الواسعة.
وينظر إلى الشبكة على أنها معيار

للصناعة يف املستقبل ميكن أن
تقدم تكنولوجيا فائقة السرعة على
مساحات أعرض عن املساحات التي
تقدمها تكنولوجيا )وي-يف( حاليا

وميكن أن تنقل السرعة إلى 75
ميجابايت للثانية الواحدة وميتد

نطاق اخلدمة ملسافة نحو 50
كيلومترا. وكشف رئيس الشركة بول

أوتيليني أن شركته بدأت إنتاج
عينات شحن من رقائق ومياكس

للمستهلكني وتخطط لضمها يف
كتيب سنترينو اخلاص برقائق

الكمبيوتر العام املقبل. وأشار
أوتيليني إلى أن شركة إنتل ستكشف

أيضا عن أجهزة معاجلة رئيسية
جديدة مزدوجة ملعاجلة البيانات

تأتي كجزء رئيسي من استراتيجية
الشركة. وتسمح تلك االجهزة
الثنني من رقائق الكومبيوتر

باالندماج معا يف كمبيوتر واحد
مما يسمح للكمبيوتر بأداء وظائف

كانت مقصورة سابقا على أجهزة
الكمبيوتر املركبة املعقدة. وكانت

شركة )إيه.إم.دي( املنافسة لشركة
إنتل قد احتلت الصدارة يف تطوير

تلك التكنولوجيا.
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القـــدمي علـــى أن احلجـــامـــة قـــد مـــورسـت
على مرضى االلتهابات الرئوية.


