
�إطالق مركبة 
�لف�ساء "كريو�سات" 

�لعام �لقادم 

يعكف علماء من وكالة الف�ضاء 
الأوروبية على تقييم اأو�ضاع 
جليد الكرة الأر�ضية وطبقتها 

الثلجية،للو�ضول لتقييم اأكرث دقة، 
لذا تقرر اإطالق مركبة ف�ضائية اأطلق 

عليها ا�ضم "كريو�ضات" يف فرباير 
2010.و�ضيحمل مركبة للف�ضاء 

�ضاروخ من طراز "دنيرب" من قاعدة 
بياكونور اجلوية يف كازاخ�ضتان.

واأو�ضح العلماء اأن القمر الف�ضائي 
امل�ضمم لهذه املهمة هو ن�ضخة مطابقة 
لقمر حتطم ب�ضبب ف�ضل عملية اإطالق 

بعد دقائق يف عام 2005، و�ضيقوم 
رادار "Cryosat-2" بر�ضم 

خرائط تف�ضيلية للجليد والطبقة 
الثلجية يف القطبني على الياب�ضة 

ويف مياه املحيطني املتجمدين 
ال�ضمايل واجلنوبي.

وكانت املعلومات التحليلية التي 
ح�ضل عليها العلماء من مهمات 
�ضابقة، قد اأظهرت وجود بع�ض 

التاآكل يف الطبقات اجلليدية 
والثلجية على نحو مت�ضارع ب�ضبب 

التغريات املناخية التي ت�ضهدها 
الأر�ض ، اأما الأكرث تاآكاًل فهي القارة 

القطبية ال�ضمالية.
وياأمل الربوفي�ضور دونكان وينجهام 
وهو كبري املحققني من يونيفري�ضتي 

كوليدج لندن، اأن تلقي املعلومات 
التي �ضيح�ضلون عليها من املهمة 

اجلديدة مزيدًا من ال�ضوء على 
امل�ضكلة، وهي معلومات مل تتمكن اأي 

مهمة ف�ضائية �ضابقة من تقدميها.

�نتظار �لأمل �أ�سعب 
من �لأمل نف�سه

اأكد باحثون اأن انتظار التعر�ض 
ل�ضئ موؤمل يكون عند البع�ض 

اأ�ضعب من التعر�ض له بالفعل، 
كما اأن اإلهاء العقل عند مرحلة 

النتظار رمبا يكون اأمرًا م�ضاعدًا.
وتو�ضلت الدرا�ضة اإيل اأنه من بني 
32 متطوعًا وافقوا علي التعر�ض 

ل�ضدمات كهربائية علي اأقدامهم، 
فاإن البع�ض منهم �ضعروا بخوف 

�ضديد قبيل كل �ضدمة، اإيل حد اأنهم 
اختاروا التعر�ض ل�ضدمات ذات 

جهد اأعلي للتخل�ض من ال�ضدمات 
ب�ضرعة.

وقد �ضعر هوؤلء الأ�ضخا�ض الذين 
اختاروا ال�ضدمات الأ�ضد يف زمن 

اأقل بدرجة ق�ضوى من الرعب 
�ضهدت ن�ضاطًا اأكرب يف منطقة باملخ 

لها عالقة بالمل والنتباه معًا. 
واأكد الباحثون اأن النتائج ت�ضري 

اإيل اأن الرعب ل ين�ضاأ من اخلوف 
العادي، واإمنا من انتباه املخ 

للحدث غري ال�ضار.

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.comالعدد )1612( ال�سنة ال�سابعة  -  ال�سبت )26( ايلول 2009 طب وعلــــــــــوم12
Medicine & Science

�لذكريات �لأليمة 
قد ت�سبب وفاة 

مفاجئة 
اأفادت درا�ضة حديثة باأن ال�ضغط 
النف�ضى العاطفى املرتبط بذكرى 

وفاة �ضخ�ض عزيز ميكن اأن 
يت�ضبب بوفاة مفاجئة خ�ضو�ضًا 

لدى الرجال.واأ�ضار الدكتور 
خوان ماركي�ض من جامعة فنزويال 

املركزية، اإىل اأن القلق واحل�ضر 
النف�ضى مثل ذلك الذى تت�ضبب به 

ذكرى وفاة قريب ميكن على ما يبدو 
اأن تت�ضبب بوفاة مفاجئة لدى بع�ض 

الأ�ضخا�ض الذين يتميزون باح�ضا�ض 
مرهف.وقام هوؤلء الباحثون 

بدرا�ضة ظروف �ضل�ضلة من 102 
حالة وفاة مفاجئة لدى اأ�ضخا�ض 

ترتاوح اأعمارهم بني 37 و79 عامًا، 
ات�ضح اأن 70% منهم توفوا مبر�ض 

قلبي، وفى 12% من احلالت ح�ضلت 
الوفاة فى تاريخ ذكرى وفاة اأحد 

الوالدين، �ضبع منها فى يوم ذكرى 
وفاة الأب وخم�ض فى ذكرى وفاة 
الأم.واأو�ضحت الدرا�ضة اأن الثلث 
تقريبًا توفوا فى عمر الأهل نف�ضه 

واأن نحو 80% من الذين توفوا فجاأة 
وترتبط وفاتهم بذكرى وفاة اأحد 
الوالدين هم من الرجال، وذلك قد 

ي�ضري اإىل اختالف رد الفعل النف�ضى 
بني اجلن�ضني اأمام اأو�ضاع موؤثرة.

"�أمتنى".. 
�حلقيقة يف 

جمتمع �فرت��سي
اأطلق اأحد امل�ضاركني يف موقع 
جمموعة  "تويرت" الجتماعي 

جديدة �ضماها iwish، اأو "اأمتنى"، 
بحيث ميكن مل�ضتخدمي "تويرت" 

امل�ضاركة عرب كتابة اأمنياتهم، 
والتي، بعد متابعتها، وجدنا جزءا 
منها يتميز بالغرابة بع�ض ال�ضيء.

وذكرت �ضبكة "�ضي اآن اآن" اأن 
اإحدى امل�ضاركات متنت لو تتمكن 

من ال�ضتيقاظ لتجد نف�ضها يف 
العام 2010، بينما متنت م�ضاركة 
اأخرى باأن يكون لديها �ضعر ناعم.

اإل اأن معظم امل�ضاركات، وخ�ضو�ضا 
املر�ضلة من ال�ضباب، دارت حول 

عالقات احلب والغرام، والتمنيات 
املرتبطة بلقاء اأحباء واأ�ضدقاء 

�ضابقني، اأو باإعادة الزمن اإىل الوراء 
لتغيري العالقة، اأو اإعادة النظر فيها.
من ناحية اأخرى، ا�ضتخدمت بع�ض 

ال�ضركات التجارية واملوؤ�ض�ضات 
اخلريية هذه املجموعة للرتويج 

لبع�ض منتجاتها اأو خدماتها، كموقع 
يف  قال  الذي  اأونالين.كوم،  "ا�ضالم 
م�ضاركته:" نتمنى اأن يتعّرف العامل 
على الإ�ضالم ب�ضكل اأف�ضل."وكتبت 

�ضركة "ايديا فلريي"، حول اأمنياتها 
بالقول: "نتمنى اأن تطلعوا على 

منتجنا اجلديد يف جمال اأ�ضواق 
ال�ضمك."ولعل معظم امل�ضاركات يف 

هذه املجموعة بالذات هي تعبري 
عن اأمنيات �ضخ�ضية، كالنجاح يف 

المتحانات، اأو الفوز بفر�ضة عمل، 
اأو ق�ضاء اإجازة جيدة، وما اإىل ذلك.
يذكر اأن معظم امل�ضاركات عرب موقع 

بال�ضرورة  تكون  ل  "تويرت" قد 
حقيقية، لأنها تن�ضر من قبل اأ�ضخا�ض 

عاديني، ول يتم مراجعتها من قبل 
مراقب اأو م�ضوؤول.

ُيعرف الث����وم باأنه "ع�ض����ل الإن�ضان الفقري"، 
لأن����ه ا�ضتخ����دم لع����الج العديد م����ن الأمرا�ض 
والآلم واملتاع����ب، فال يخلو منزل من وجود 
الث����وم في����ه ولحتل����و كث����ري م����ن الأكالت اإل 
بوج����ود الث����وم. واكت�ضفت درا�ض����ة اأمريكية 
ميك����ن  والتواب����ل  الث����وم  زي����ت  اأن  حديث����ة 
المرا�����ض  �ض����د  طبيعي����ًا  ع����ازًل  ت�ض����كل  اأن 
البكتريي����ة مث����ل "اإي ك����ويل" و"�ضاملونيال" 
اأن  اإىل  الباحث����ون  و"لي�ضترييا".واأ�ض����ار 
م����ن  ال����ذي ميك����ن احل�ض����ول علي����ه  الزي����ت 
م�ضتخل�ض����ات نبت����ة "املردقو�����ض" يفي����د يف 
بالأهمي����ة  ذل����ك  ويل����ي  اجلراثي����م  مكافح����ة 
بقي����ة التواب����ل والثوم.واأك����د الباحث����ون اأن 
م�ضتخل�ض����ات الطماطم مفي����دة للقلب ب�ضبب 
احتوائها على مواد م�ض����ادة للجراثيم وباأن 
زي����ت نبتة "املردقو�ض" متن����ع منو ما ل يقل 
عن ثالثة اأنواع م����ن البكترييا.وعن رائحته 
الكريه����ة، اكت�ض����ف العلم����اء اأن ال�ضر يف ذلك 
يكم����ن يف م����ادة "اولي�ض����ني" الت����ي تتك�ض����ر 
فتنت����ج عنه����ا مركب����ات الكربي����ت التي جتعل 
رائحة الفم كريهة عن����د اأكل الثوم، وذلك لأن 
هذه املركبات تتفاعل مع خاليا الدم احلمراء 

فينت����ج عنه����ا ث����اين كربيتي����د الهيدروج����ني 
الت����ي ت�ضاع����د بدورها على ارتخ����اء الأوعية 
الدموي����ة، م����ا يجعل ال����دم يتدف����ق ب�ضهولة.
وح����ذر اخل����رباء الربيطاني����ني م����ن تن����اول 
الأقرا�����ض التي حتتوي عل����ى مكونات الثوم 
ما قد ي����وؤدي اإىل اأعرا�����ض جانبية، واأو�ضح 
العلم����اء اأن����ه يف الأوعي����ة الدموي����ة تن�ض����ط 
اخلالي����ا املبطنة له����ا فتزيد الأوعي����ة ات�ضاعًا 
وي����وؤدي ذل����ك اإىل خف�����ض �ضغ����ط ال����دم مب����ا 
ي�ضم����ح ل����ه بحمل املزي����د م����ن الأك�ضجني اإىل 
ويخف����ف  اجل�ض����م  يف  احليوي����ة  الأع�ض����اء 

العبء على القلب.

الثوم يحمي الكبد من ال�سموم
واأكد الباحث امل�ضري يحيى ر�ضالن بالهيئة 
القومي����ة للرقاب����ة والبح����وث الدوائي����ة، اأن 
تناول الثوم الط����ازج يوميًا يحمي الكبد من 
ال�ضم����وم الكيميائي����ة، والت����ي تتجمع نتيجة 
البيئ����ة  اأو ملوث����ات  تن����اول الأدوي����ة  ك����رثة 
واأو�ض����ح املتخ�ض�ض����ون اأن الث����وم يحتوي 
للجراثي����م  م�ض����ادة  كيميائي����ة  م����واد  عل����ى 
والفطري����ات والفريو�ض����ات، م����ا يجعل زيت 

الذن.اأ�ض����ار  اآلم  ع����الج  ف����ى  فع����اًل  الث����وم 
الأطب����اء اإىل طريقة تناول����ه والتي تتمثل يف 
اأخ����ذ راأ�����ض ثوم كام����ل وهر�ضه ث����م يغمر يف 
ن�ضف كوب زي����ت ويرتك مغطى ملدة اأ�ضبوع 
عن����د درجة ح����رارة الغرفة، بع����د ذلك ي�ضفى 
الزي����ت الناجت من خالل قطع����ة �ضا�ض نظيفة 
ويو�ض����ع الزيت يف الثالج����ة حلني احلاجة.
وعن����د ال�ضتعمال يخرج الزي����ت من الثالجة 
ويرتك خارجها حتى تزول برودته ثم يقطر 
قطرت����ني يف الأذن امل�ضاب����ة مع مالحظة عدم 
ا�ضتعماله لالأ�ضخا�ض الذين يعانون من ثقب 

يف طبلة الأذن.

ويعالج ال�سعف اجلن�سي
كم����ا ك�ضف����ت درا�ض����ة علمية ق����ام به����ا موؤخرًا 
الهند�ض����ة  اأ�ضت����اذ  جربي����ل  اأحم����د  الدكت����ور 
الوراثي����ة بجامعة ماينز باأملانيا، اأن الثوم له 
تاأثري وا�ضح يف تقوية القدرة اجلن�ضية لدى 
الذك����ور مبا يف����وق تاأثري الفياج����را مبراحل 
واأو�ضحت الدرا�ض����ة اأن تناول الثوم طازجًا 
مين����ع الإ�ضاب����ة ب�ضرط����ان القول����ون واملعدة 
و�ضرط����ان الربو�ضتاتا واملبي�����ض عند املراأة 

، ب����ل اأنه 
يعم����ل 
عل����ى 

تخفي�����ض 
ن�ضبة ال�ضكر الزائد 

يف الدم والبول.
وبديل طبيعي للأن�سولني

وتو�ضل���ت درا�ض���ة حديث���ة اإىل اأن الث���وم يق���اوم 
الكث���ري م���ن الأمرا����ض ويطل���ق علي���ه يف ع���امل 
الأع�ضاب الطبية "بن�ضل���ني الفقراء".واأفاد علماء 
الأع�ض���اب ب���اأن الث���وم يحمي من �ضم���وم اجل�ضم ،  
فه���و ع���دو لده���ون ال���دم اخلبيث���ة الت���ي تت�ضلق 
ج���دران ال�ضراي���ني وت�ضب���ب ال�ضي���ق والن�ضداد 
والق�ض���ور   وت�ضب���ب جلطات القل���ب وذبحة املخ .
واأ�ض���ارت الدكت���ورة  نهي حلمي الباحث���ة باملركز 
القومي للبح���وث، اإىل اأن الث���وم يتعقب ال�ضموم 
الت���ي تعل���ق بالكب���د ويبددها .واأو�ضح���ت حلمي 
اأن الثوم مين���ع الت�ضاق ال�ضفائ���ح الدموية ويف 
بع����ض احل���الت يحف���ز البنكريا����ض عل���ى اإفراز 
هرم���ون الن�ضول���ني ،  اأي اأن الث���وم احيانًا يزاحم 

الن�ضولني لدى مر�ضى ال�ضكر.

�ســـهـــادة 
تقدير يونانية

وق���در اليوناني���ون والروم���ان الثوم ح���ق تقدير 
ب�ضبب خ�ضائ�ض���ه العالجية. واأعل���ن الفيل�ضوف 
الث���وم  اأن  م���رة،  ذات  "هيبوق���راط"  اليون���اين 
العالج  اأنه  للبول" كما  ا مدر  "ملني �ضريع واأي�ضً
الروح���اين من ق���دمي الأزل يف الهن���د وي�ضتخدم 
حت���ى الآن.وق���د ا�ضتخ���دم الث���وم يف ت�ضكني اآلم 
اللته���اب ال�ضعب���ي، مر����ض الرب���و، والأنفلون���زا 
الغ���ازات  وط���رد  الأخ���رى،  الرئ���ة  واأمرا����ض 
والطفيليات، وا�ضتخدم اأي�ضًا كعالج لال�ضتن�ضاق، 

وهو فعال لعالج ال�ضعال الديكي لدى الأطفال.

�لـــــــــثــــــــوم دو�ء لــــــكــــــــل د�ء

كثري من����ا ين�ضى بع�ض الأحداث اليومية 
الت����ي قد تك����ون مهم����ة اأو ل، وخا�ضًة تلك 
التى ترتبط باأ�ضماء الأ�ضخا�ض اأو الأماكن 

 ..
نن�ض����ى  ل  مل����اذا  اأنف�ضن����ا  ن�ض����األ  ل  ولك����ن 
الذكريات رغم م����رور �ضنوات طويلة على 
حدوثه����ا، كوقوعها يف ف����رتة الطفولة 
موؤث����رة  حلظ����ات  فهن����اك   !! مث����اًل 
تختزنه����ا ذاكرة الإن�ضان كفراق اأحد 
الأحبة مثاًل، تلك اللحظات املحفورة 
يف اأعماق الذاكرة ي�ضعب على اأي 
�ضخ�����ض اأن يرتكه����ا وراء ظه����ره، 
ورمب����ا ل ت�ضتطي����ع عجل����ة الأي����ام 
اأن متح����و مالحمه����ا ب�ضهولة، ول 
تتمكن خمالب الن�ضيان من اقتالع 

جذورها من اأعماق الذاكرة.
الدرا�ض����ات  اأق����رت  اأن  وبع����د 
م����ن  الذكري����ات  حم����و  ب�ضعوب����ة 
الدم����اغ، متكن علماء م����ن تطوير 
دواء ميح����و الذكري����ات احلزين����ة 
واملحرج����ة، ما يط����رح الكثري من 
الت�ض����اوؤلت ح����ول م����دى فعالية 
ه����ذه الأدوية ، وم����ا قد ي�ضوبها 

من جدل اأخالقي.
واأ�ض����ار خ����رباء �ضوي�ضري����ون اإىل اأن ه����ذا 
الدواء ق����د اأثبت فعاليته عل����ى احليوانات، 
فق����د �ضاهم يف تال�ضي احلاجز حول اللوزة 
يف الدم����اغ، وه����ي الع�ض����و امل�ض����وؤول ع����ن 

تخزين الذكريات عند الثدييات.
وتبني اأن احليوانات تتوقف عن اخلوف من 
الأ�ضوات املرتبطة بال�ضدمات الكهربائية، 

ما ي�ضري اإىل اأن الذكريات قد حميت.
ويت�ضارك الب�ضر واحليوانات الع�ضو ذاته، 
ما دفع العلم����اء اإىل التاأكيد على فعالية هذا 

الدواء عند املر�ضى.
واأكد الباحث����ون اأن هذه الو�ضيلة العالجية 
النا�����ض  تخلي�����ض  يف  ت�ضاه����م  اجلدي����دة 
م����ن الذكري����ات احلزين����ة واملحرج����ة، مثل 
التعر�����ض لالإ�ض����اءة يف ال�ضغ����ر اأو انته����اء 
عالق����ة عاطفي����ة اأو وفاة حي����وان األيف، كما 
اأنه����ا ت�ضاع����د اجلن����ود عل����ى التخل�����ض من 

ذكريات احلرب القا�ضية.
غ����ري اأن البع�����ض يرى اأن ه����ذه احلبوب قد 
ت�ضتخدم بطريقة ل اأخالقية فتمحو  بع�ض 
الذكريات اجلميلة الت����ي قد يرغب املرء يف 

الحتفاظ بها.

الروائح جتلب الذكريات
وج���اءت درا�ض���ة حديث���ة لتوؤك���د اأن الذاكرة 
تختزن بدقة اأك���رب تفا�ضيل الأحداث ال�ضيئة 
التي ق���د ي�ضادفه���ا الإن�ض���ان يف حياته اأكرث 
من املمتع���ة اأو ال�ضارة.فعندما ي�ضم الإن�ضان 
رائح���ة معين���ة ف���اإن ه���ذا يجل���ب الذكري���ات 
ال�ضعي���دة اأو املوؤملة، حي���ث يوجد جزء واحد 
م���ن الدم���اغ م�ض���وؤول ع���ن الذكري���ات وع���ن 

الروائح التي ي�ضمها الإن�ضان.
واأ�ض���ار الباح���ث �ضتيف���ن �ضي���ا اإىل اأن هناك 
ارتباط���ًا ب���ني الذكري���ات والروائ���ح، قائاًل : 
"اإنن���ا نتذك���ر مثاًل دخول غرف���ة و�ضم �ضيء 
مع���ني ي�ضتح�ض���ر ذكري���ات عاطفي���ة حية اأو 
ناب�ض���ة ح���ول ع�ض���و يف عائلتن���ا ترجع اإىل 

�ضنوات اأو حتى عقود من الزمن".
عل���ى  علمي���ة  اختب���ارات  الباح���ث  واأج���رى 
جمموع���ة فئران ملعرفة الكيفي���ة التي تتكون 
بها الذكريات وقوتها بعد تخديرها ومراقبة 
رّدات فعلها بعد عودتها اإىل وعيها، ووجدت 
الدرا�ض���ة تراجع���ًا ق���دره 40% يف الن�ض���اط 
اإط���الق  بع���د  الفئ���ران  ملجموع���ة  الع�ضب���ي 
اخلاليا الع�ضبية ملادة "نورادرينالني" لديها 
ما يعني اأن تذكرها لرائحة معينة كان قد بداأ 

يف التك���ون، كما تبني اأن���ه بعد يوم من عودة 
وعيها اإليها تبدلت ت�ضرفاتها متامًا.

كم���ا اكت�ض���ف علم���اء الأع�ض���اب ال�ض���ر وراء 
ظاه���رة تذك���ر اأح���داث معين���ة مث���ل ذكريات 

الطفولة اأو ال�ضباب من روائح خا�ضة.
فق���د وجد العلماء اأن للدم���اغ الب�ضري منطقة 
حمددة ت�ضج���ل الروائح وتخزنها ، م�ضريين 
اإىل اأن ه���ذه الظاه���رة ت�ضمى"برو�ضتي���ان" 
ن�ضبة للكات���ب الفرن�ضي"مار�ضيل برو�ضت"، 
ال���ذي ن�ض���ر اإح���دى روايات���ه العظيم���ة ع���ن 
تذكر املا�ضي ، ويعتق���د العلماء اأن هذا الأمر 
يح���دث ب�ضبب وجود ج���زء منف�ضل يف دماغ 
الن�ض���ان يخ���زن الروائ���ح ويعاجلها. ووجد 
العلماء اأن الذكريات الت���ي تن�ضطها الروائح 
ق���د تك���ون اأق���وى واأك���رث عاطفي���ة وتف�ضياًل 
واإ�ضراق���ًا من الذكري���ات امل�ضاحبة للحوا�ض 
الأخرى. وف�ض���ر علم���اء الأع�ض���اب الأمر باأن 
حا�ض���ة ال�ض���م توؤث���ر يف مناط���ق دماغية مثل 
ع���ن معاجل���ة  امل�ضوؤول���ة  ال�ضمي���ة،  الق�ض���رة 
الروائ���ح، م�ضريين اإىل اأن ه���ذه الكت�ضافات 
ت�ضاع���د الأ�ضخا����ض عل���ى تذك���ر ما�ضيه���م، 
ومعاجلة الأمرا�ض وال�ضطرابات املرتبطة 

بالن�ضيان والذاكرة. 

�ن�ــصَ وِع�ــصْ .. عقــار جديــد يخل�ــص مــن �لذكريــات �لأليمة

وج���د بح���ث علم���ي اأن العق���اب الب���دين يجع���ل الأطفال 
اأك���رث عدواني���ة ويوؤثر عل���ى منوهم الذهن���ي وقدراتهم 

الإدراكية.
واأظه���رت الدرا�ضة ع���ن الأطف���ال، وعدد م���ن الدرا�ضات 
الأخ���رى تابع���ت جمموع���ة اأطفال م���ن مرحل���ة الطفولة 
وحت���ى البلوغ، اأن ال�ض���رب قد يجعلهم اأك���رث انعزالية، 
واأن اأولئك الذي���ن تعر�ضوا للعقاب البدين يف عمر �ضنة 
واح���دة اأ�ضبح���وا اأك���رث �ضرا�ضة وتراجع من���و قدراتهم 
الإدراكية، مقارنة مبن يتم تقريعهم �ضفاهة فقط، ح�ضب 

ما ورد يف ال�ضي اآن اآن.
وبينت درا�ضة منف�ضلة اأن معاقبة الأطفال بدنيًا يف �ضن 
اخلام�ضة وحتى 16 عام���ًا، يطور لديهم ظاهرة ال�ضلوك 
الجتماعي ال�ضائن، وبواقع ثالثة اأ�ضعاف، عن اأقرانهم 

ممن مل يتعر�ضوا لل�ضرب.
و�ضمل���ت الدرا�ضة الأمريكي���ة، 2500 عائلة لديهم اأطفال 
ترتاوح اأعماره���م بني �ضنة وعامني وثالث���ة اأعوام، قام 
خالله���ا الباحث���ون بت�ضجيل ح���الت تعر�ضه���م لل�ضرب 
وا�ضتخدام اأنظمة معتمدة لقيا�ض �ضلوكياتهم ومهاراتهم 

الذهنية.
وتعر����ض ثل���ث الأطفال يف عمر �ضن���ة لل�ضرب - وجرى 
مرت���ني  املوؤخ���رة  بالي���د يف  حتدي���ده ك�ض���رب خفي���ف 

اأ�ضبوعي���ا يف املتو�ضط، وثالث مرات لأقرانهم يف �ضن 
عامني.

واأظهرت النتائج اأن تعري�ض الأطفال ملزيد من ال�ضرب 
يف عم���ر �ضنة واحدة يجعل ت�ضرفاته���م اأكرث عدوانية 
عن���د بل���وغ الثاني���ة، وتدن���ت درجاته���م يف اختبارات 

مهارات التفكري عند بلوغ الثالثة.
وقالت د. ليز برلني، الباحثة العملية يف "مركز �ضيا�ضة 
الطفل والأ�ضرة" بجامعة ن���ورث كارولينا: "نتائجنا 

تظهر بو�ضوح اأن ال�ضرب يوؤثر على منو الأطفال."
و�ض���ارك يف الدرا�ض���ة املن�ض���ورة يف دوري���ة "تط���ور 
الطف���ل" ع���دد م���ن الباحث���ني م���ن جامع���ات اأمريكي���ة 

خمتلفة.
م���ن  اأي  عل���ى  يوؤث���ر  مل  التقري���ع  اأن  برل���ني  واأك���دت 
�ضلوكيات الطفل اأو تط���ور قدراته الإدراكيةوتقول د. 
جينف���ر لن�ضف���ورد، من "جامع���ة دي���وك" والتي قادت 
بحثًا م�ضابهًا حول تاأثري ال�ضرب على الأطفال من �ضن 
اخلام�ضة وحتى 16 عام���ًا، اأن تلك الفئة التي تتعر�ض 
اأحي���اًن للتقري���ع الب���دين، اأكرث عر�ض���ة لتطوير �ضلوك 
اجتماعي معاٍد عن���د البلوغ، وبواقع ال�ضعف اأو ثالثة 
اأ�ضعاف. ومن اأمثال تلك ال�ضلوكيات، التمرد يف البيت 

اأو املدر�ضة.

ــل �لأطـــــفـــــال �أكــــــر عـــدو�نـــيـــة ــع ــج ـــعـــقـــاب �لــــبــــدين ي �ل

درا�ضي  ع��ام  لبدء  العامل  ح��ول  الطالب  ماليني  ي�ضتعد  بينما   
الكمبيوتر  اأجهزة  اإىل  دول��ة   49 من  طالبًا   178 يتجه  جديد، 
كلفة  الأكرب والأقل  يعترب  افرتا�ضي،  درا�ضي  للدخول يف عامل 

عرب الإنرتنت.
وقد اأطلق هذه الفكرة �ضاي را�ضيف، وهو اأ�ضتاذ جامعي يعمل 
هذه  مثل  اإط���الق  يف  ال�ضبب  اإن  يقول  حيث  كاليفورنيا،  يف 
اجلامعة هو توفري م�ضدر للتعليم للذين مل تت�ضن لهم الفر�ضة 
الفرتا�ضية  اجلامعة  هذه  فتحت  اأبدًا،ومنذ  جامعات  لدخول 

اأبوابها يف اأبريل، قام نحو األفي �ضخ�ض بتقدمي طلباتهم.
خالل  طالب  األ��ف   15 اإىل  بحاجة  اجلامعة  اأن  را�ضيف  ويوؤكد 
ال�ضنوات الأربع املقبلة حتى تكون قادرة على ال�ضتمرار، م�ضريًا 
�ضيتربع  دولر،  ماليني  �ضتة  نحو  بلغت  امل�ضروع  كلفة  اأن  اإىل 
الطالب  منها، وللت�ضجيل يف اجلامعة، على  هو مبليون دولر 

ويدفع  الإجنليزية،  اللغة  ويتحدث  ثانوية،  �ضهادة  يحمل  اأن 
مبالغ  الطالب  يدفع  دولرًاك��م��ا  و 50  ت��رتاوح بني 15  ر�ضومًا 
اأخرى لتقدمي المتحانات، بحيث ت�ضل كلفة الدرا�ضة الإجمالية 
اإىل اأربعة اآلف دولر خالل �ضنوات الدرا�ضة الأربع، و�ضتطرح 
حيث  الكمبيوتر،  وعلوم  الأعمال  اإدارة  يف  م�ضابقات  اجلامعة 

يتكّون منهج كل �ضهادة من 40 مادة.
اجلامعة،  ه��ذه  يف  ت�ضجياًل  الأك��رث  اإندوني�ضيا  ط��الب  ويعترب 
ونيجرييا،  ال��ربازي��ل  ثم  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  تليها 
اإبقاء  على  القدرة  يف  اجلامعة  ه��ذه  مثل  يف  التحدي  ويكمن 
مناق�ضة  على  ت�ضجيعهم  يتم  حيث  ال��درا���ض��ة،  جو  يف  الطالب 
الواجبات ونتائج المتحانات مع زمالئه الآخرين، كما اأنه ينال 
ت�ضبح  اأن  اإىل  را�ضيف  التفاعل.ويطمح  هذا  مثل  على  درجات 
"جامعة النا�ض"، كما ي�ضميها، موقعًا تفاعليًا مثل "في�ض بوك" 

طالب  اأن  هو  الوحيد  الختالف  اأن  غري 
معلومات  يتبادلون  اجلامعة 

ولي�ض  ودرا�ضية،  علمية 
اأن  �����ض����ورًا.ي����ذك����ر 

ه���ذه اجل��ام��ع��ة مل 
على  حت�������ض���ل 
ر�ضمي  اعتماد 
ع����امل����ي ب���ع���د، 
حيث اأن عليها 
بع�ض  اإمت�����ام 
ال�������������ض������روط 

الأك������ادمي������ي������ة 
والعلمية.

�لكرتونية �فرت��سية  جامعة  �لنا�ص" �أول  "جامعة 

ح���ذر اأطباء اأ�ضنان من اأن بع�ض الو�ضائ���ل امل�ضتخدمة يف تبيي�ض الأ�ضنان 
تت�ضبب يف اآثار جانبية كبرية.

واأ�ض���ار الأطباء اإىل اأن ه���ذه امل�ضاكل ميكن اأن تظهر م���ع ا�ضتخدم الو�ضائل 
الت���ي حتتوي عل���ى "كرمبيد بروك�ضي���د" برتكيز اأكرب م���ن 6%، يف حني اأن 
الأدوية التي حتتوي على هذه املادة برتكيز اأقل لي�ضت لها اأية خماطر.واأكد 
مانوي���ل األفون�ضو بيا رئي�ض اجلمعية العامة لطب الأ�ضنان و�ضحة الفم يف 
اإ�ضباني���ا، اأن بع����ض طرق تبيي����ض الأ�ضنان قد تت�ضب���ب يف ت�ضقق الأ�ضنان 

وح�ضا�ضية كبرية بها، ف�ضاًل عن جرح باللثة وتغري املذاق بالل�ضان.
واأو�ض���ح بي���ا اأن معجونات الأ�ضن���ان املبي�ض���ة تتلف �ضط���ح الأ�ضنان عن 
طريق احت���كاك "بريوك�ضي���د الهيدروجني" اأو "بريوك�ضي���د الكرمبيد"، 
م�ضريًا اإىل اأن هذه املواد لي�ضت اآمنة ولبد من ا�ضتخدامها يف حدود.
وح���ول اجلدل الدائر ب�ض���اأن ا�ضتخدام ح�ض���وات الأ�ضنان الف�ضية، 
اأكد بيا "اإمكاني���ة ا�ضتخدام هذه املواد بكل اأمان؛ فال توجد بيانات 

تظهر اأنها ت�ضبب اأ�ضرارًا جانبية".
وحتتوي احل�ض���وة الف�ضية على جرام اأو ج���رام ون�ضف من الزئبق 
وال���ذي يعترب اإح���دى املواد ال�ضامة، ولك���ن املتخ�ض�ضني يف الأ�ضنان 
يوؤك���دون ع���دم وج���ود وثيقة يف الع���امل تثبت وجود ح���الت خطرية 

ب�ضبب الت�ضمم بالزئبق.

�أ�سر�ر و�سائل تبيي�ص 
�لأ�سنـان تفـوق فو�ئدهـا

ال�ضيفرة  لتحديد  جديدة  طريقة  واأ�ضرتاليون  اأمريكيون  علماء  اكت�ضف 
واملهددة  امل��ه��اج��رة  لل�ضالحف  ال��ن��ووي  للحم�ض  "باركود"  اخليطية 
ومن  الطبيعي  للتاريخ  الأم��ريك��ي  املتحف  من  علماء  ب��الإن��ق��را���ض.واف��اد 
النووي هي عبارة عن �ضال�ضل جينية  اأن �ضيفرة احلم�ض  جامعة كانبريا 
ق�ضرية متيز بني جن�ض واآخر. واأثبتوا اأنه باإمكان تطبيق هذه التقنية على 
البنية  على  �ضاملة  نظرة  �ضيمنحهم  ما  ال�ضبعة،  املائية  ال�ضالحف  اأجنا�ض 

اجلينية لهذه املجموعة القدمية من احليوانات.
"الباركود"  هذا  ا�ضتخدام  "ميكن  الدرا�ضة  لهذه  الرئي�ضية  املعدة  وقالت 

معايري  اإىل  بال�ضتناد  البيولوجي  التنوع  لتوثيق 
احليوانات  ه���ذه  ع��ل��ى  للمحافظة  حم����ددة 

وا�ضافت  مائيًا".  امل��ه��م��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
هذه  اأجنا�ض  حتديد  خ��الل  "من 

�ضجل  وت���ق���دمي  احل���ي���وان���ات 
التنوع  ل��ت��وث��ي��ق  م��ع��ي��اري 

اجل����ي����ن����ي داخ����������ل ه����ذه 
�ضت�ضمح  امل����ج����م����وع����ة 
ال�ضيفرة اخليطية للحم�ض 
النووي بتطوير املحافظة 

ع���ل���ى ه�����ذه احل���ي���وان���ات 
والأبحاث املتعلقة بها".

�سيفرة" �حلم�ص �لنووي تنقذ 
�ل�سالحف من �لنقر��ص


