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التوتر أثناء احلمل يؤثر على كيفية
تطور دماغ الطفل

ذك��رت دراس��ة جديدة أن التوتر أثناء احلمل ميكن
أن يؤثر على كيفية تطور دماغ الطفل ورمبا يؤدي إلى
مشاكل عاطفية عندما يكبر.
وبحسب م��ا نشرته “ديلي ميل” Daily Mail
البريطانية نقال عن دوري��ة “إيالف”  eLifeالعلمية،
ربط باحثون بريطانيون املستويات العالية من هرمون
التوتر الكورتيزول لدى األمهات بالتغيرات الهيكلية
في اللوزة الدماغية ،وهي عبارة عن مجموعة اخلاليا
العصبية الصغيرة على شكل لوز واملوجودة في كل
جانب من املخ ،لألطفال حديثي الوالدة.
وعندما تتعرض احل��وام��ل لإلجهاد والقلق ،تفرز
أجسامهن مستويات أعلى من هرمون الكورتيزول،
مم��ا يعني أن املستويات املرتفعة منه تعد مبثابة
مؤشر على زي��ادة التوتر .وتشير نتائج الدراسة إلى
أن هرمون الكورتيزول يؤثر على منو اجلنني داخل
الرحم وميتد تأثيره على التطور العاطفي واالجتماعي
ملرحلة الطفولة .لذا يوصي الباحثون بأن يكون هناك
دعم نفساني إضافي للنساء احلوامل ملنع أي تشوهات
هيكلية في اللوزة.
وقال بروفيسور جيمس بوردمان في جامعة أدنبرة:
إن “اللوزة هي بنية دماغية حتتوي على خاليا عصبية
شديدة التنظيم  -تعمل معً ا ملعاجلة املعلومات حول
املواقف االجتماعية والعواطف عند األطفال”.
وأض��اف أن “النتائج التي توصلنا إليها هي دعوة
للعمل الكتشاف ودعم النساء احلوامل الالئي يحتجن
إل��ى مساعدة إضافية أث��ن��اء احلمل ألن ه��ذا ميكن أن
يكون وسيلة فعالة لتعزيز منو الدماغ الصحي لدى

أطفالهن”.
وتشير نتائج الدراسة أيضاً إلى أن النساء احلوامل
ال�لات��ي يشعرن بالتوتر أو التوعك يجب أن يطلنب
املساعدة من الطبيب املختص وأن��ه مع تلقي الدعم
والرعاية الالزمة ،ميكن إدارة معظم املشكالت الصحية
بشكل جيد أثناء احلمل.
وقد استخدم الباحثون مقياساً موضوعياً ،بخالف
أسلوب االستبيانات التقليدي املتبع في ال��دراس��ات
السابقة ،وهو رصد مستويات هرمون الكورتيزول لدى
األمهات لدراسة الصلة والتأثيرات على منو دماغ الطفل.
وقام الباحثون بجمع عينات من شعر  78امرأة حامل
لتحديد مستويات الكورتيزول لدى النساء في آخر ثالثة
أشهر ،فيما خضع أطفالهن لسلسلة من عمليات مسح
الدماغ باستخدام التصوير بالرنني املغناطيسي ،MRI
وهو فحص غير جراحي مت إجراؤه أثناء نوم األطفال.
وتوصل الباحثون إلى أن املستويات املرتفعة من
الكورتيزول في شعر األم انعكس بشكل واض��ح على
التغيرات الهيكلية في اللوزة الدماغية لألطفال وكذلك
االختالفات في اتصاالت الدماغ .ال تشير التغييرات
الهيكلية إلى احلجم الكلي للوزة الدماغية فحسب ،وإمنا
إلى بنيتها اخللوية ،واملعروفة باسم اخلاليا العصبية
أيضا .كما الح��ظ الباحثون ح��دوث تغيرات في قوة
اتصاالت املسارات التي تربط اللوزة مبناطق الدماغ
األخرى املهمة ملعاجلة املشاعر.
ومن املثير لالهتمام أن التعرض ملستويات أعلى من
الكورتيزول في الرحم يؤثر على األطفال بطرق مختلفة
بنا ًء على جنسهم.

مركبة «بروغريس» الروسية تستعد
لتسجيل رقم قياسي للعمل في الفضاء
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سيارة بورش الكهربائية «تايكان» حتطم رقم ًا قياسي ًا عاملي ًا
حطمت ب��ورش رقماً قياسياً عاملياً
لتدخل سيارتها “تايكان” موسوعة
غينيس ل�لأرق��ام القياسية كصاحبة
أط���ول اجن����راف (دري���ف���ت) لسيارة
كهربائية ،وفقا ملا نشرته “ديلي ميل”
البريطانية.
وأكمل مدرب سائقي السيارات في
شركة ب��ورش ،دينيس ريتيرا ،عدد
 210لفة على دائ��رة اجن��راف طولها
 200مترًا دون أن يتم إدارة العجالت
األم��ام��ي��ة إل��ى نفس اجت���اه املنحنى.
سجل ريتيرا في فترة زمنية بلغت 55
دقيقة اجنرافا بالسيارة باجتاه جانبي
ملسافة إجمالية وصلت إلى  42كم.
وسبق أن حققت “تايكان” إجنازات
قياسية متعددة ،حيث إنها حتمل الرقم
القياسي في قدرتها على التحمل ملدة
 24ساعة ملسافة تزيد عن  3425كم
على مضمار السرعة العالية في ناردو
بإيطاليا وسجلت أفضل وقت في فئتها
يبلغ  7:42دقيقة في نوربورغرينغ-
نوردشاليفه بأملانيا.
وأق��ي��م احل���دث ال���ذي شهد حتطيم
الرقم القياسي في مركز هوكنهاميرينغ
ال��ت��اب��ع ل��ش��رك��ة ب����ورش ،وال����ذي مت
جتهيزه بنظام ري لتوفير املياه على
املسار من أجل تأمني اجنراف نظيف.
وق��ال ريتيرا :عند إي��ق��اف تشغيل
برامج ثبات القيادة ،يكون االن��زالق
القوي مع بورش الكهربائية أمرًا سهالً
للغاية ،ال سيما بالطبع مع هذا الطراز
املتغير ،وال��ذي يتم تشغيله حصريًا
بنظام الدفع اخللفي ،موضحً ا توافر
طاقة كافية بشكل مستمر مع ضمان

أعلنت مصادر في مؤسسة “روس كوسموس”
أن مركبة الشحن الفضائية الروسية “بروغريس إم
إس ”-14قد تسجل رقما قياسيا جديدا يتعلق مبدة
بقائها في الفضاء.
وتبعا للمصادر ف��إن “هذه املركبة التي أطلقت
نحو احملطة الفضائية الدولية في  25أبريل الفائت
من املفترض أن تبقى ملتحمة باحملطة حتى أوائل
مايو  ،2021أي أن مدة بقائها هناك ستصل إلى 370
يوما”.
وبهذه املدة ستكون املركبة قد حققت رقما قياسيا
جديدا ،وكسرت الرقم القياسي الذي سجلته مركبة
“بروغريس إم ”-17عامي  ،1994-1993والتي

العثور على «هيكل غريب وغامض»
في منطقة أميركية نائية
اكتشف مسؤولون في مجال احلياة البرية هيكال
معدنيا غامضا ف��ي منطقة نائية م��ن والي��ة يوتا
األميركية ،أثناء مراقبة قطيع من احليوانات البرية
من طائرة هليكوبتر.
وذك���رت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية أن
ارتفاع الهيكل املتراص يبلغ نحو  3.5أمتار ،وهو
مزروع في األرض ،مشيرة إلى أنه مصنوع من نوع
من املعادن.
وشاركت صفحة “دورية الطرق السريعة في
والية يوتا” على “فيسبوك” ،وهي صفحة حكومية
رسمية ،صورا للهيكل ،بعدما جرى التقاط الصور

من طائرة هليكوبتر أثناء رحلة استكشافية للحياة
البرية .وكان املوظفون قد رصدوا الصفيحة املعدنية
حني كانوا يعدون ويحصون األغنام من الهليكوبتر،
حسبما ذُكر في املنشور املرفق للصور.
وقال طيار املروحية بريت هتشينغز  ،لقناة “كي
إس إل تي في” اإلخبارية احمللية“ :كان هذا أغرب
ش��يء صادفته هناك ط��وال سنوات الطيران التي
أمضيتها”.
وتابع“ :يبدو أن هذا اجلسم من صنع اإلنسان،
ويبدو أنه قد غُ رس بقوة في األرض ولم يسقط من
السماء”.

مركز الثقل املنخفض وقاعدة العجالت
الطويلة حلالة الثبات.
وأض����اف ري��ت��ي��را ،أن التصميم
النموذجي للشاسيه وأجهزة التوجيه
والتحكم املثالية تسمح بالتحرك
بثبات ف��ي جميع األوق����ات حتى في
عند اجن��راف السيارة جانبياً .ومتت
احمل��اول��ة لتحطيم ال��رق��م القياسي
العاملي حتت إش��راف احملكم الرسمي
ملوسوعة غينيس ل�لأرق��ام القياسية
ج��وان برنت ،والتي سبق أن شهدت
عددًا من احملاوالت القياسية على مدار
السنوات اخلمس املاضية.

وق��ال��ت ب��رن��ت :إن���ه س��ب��ق أن مت
تسجيل بعض األرق���ام القياسية في
مجال االجن���راف اجلانبي ،ولكن مع
السيارات الرياضية الكهربائية ،كان
األمر مميزًا جدًا للغاية ،مشيرة إلى أن
بورش قامت بعمل رائد حقيقي.
وق���ال ري��ت��ي��را :إن احمل��اول��ة كانت
بالغة الصعوبة من حيث قدرته على
االحتفاظ على أعلى درج��ات التركيز
ط��وال  210لفة ،خاصة وأن األسفلت
املغمور باملياه في دائ��رة االجن��راف ال
مينح الفرصة لالحتفاظ بنفس القبضة
على مقود السيارة في كل مكان”.

وقبل إجراء احملاولة ،قامت خبيرة
السيارات احملايدة ،دينيس ريتزمان،
بفحص واختبار سيارة بورش لتحديد
أنها قياسية وفي أفضل حالة مبا يسمح
باستخدامها داخل احللبة .وأوضحت
ريتزمان ،بطلة لسباقات الدريفت في
عامي  2018و ،2019والتي مت تكليفها
مب��راق��ب��ة إمت���ام ال��س��ي��ارة “تايكان”
لالجنراف الصحيح بشكل دائم طوال
احمل��اول��ة ،أن معيار مراقبة محاولة
االجنراف الناجحة والسليمة هو التأكد
من أن العجالت األمامية للسيارة تشير
في اجتاه معاكس الجتاه املنحنى.

«رينو» تطرح سيارة اقتصادية أنيقة ورخيصة الثمن
أعلن وك�لاء شركة رينو في موسكو
ع���ن ب���دء م��ب��ي��ع��ات س���ي���ارة Logan
 Stepwayالتي صنفت كواحدة من أكثر
السيارات العملية للعام اجلاري.
وتتميز السيارة اجلديدة عن مركبات
 Loganالسابقة بهيكل أط��ول بقليل،
عدلته رينو خصيصا ليكون أكثر ارتفاعا
عن األرض وميكن املركبة من اجتياز
الطرق الوعرة بسهولة.
كما حصلت هذه السيارة على مصابيح
أمامية جديدة فيها عدسات خاصة تركز
حزم اإلضاءة بشكل ممتاز ،وعلى تصميم
جديد ملمتصات الصدمات يتداخل فيه
اللونان الفضي واألسود بصورة مميزة،
وزينت بعض عناصر هيكلها من اخلارج
بالكروم بطريقة أنيقة وجذابة.
أم��ا قمرة السيارة فأصبحت أوسع
أيضا ،وجهزت مبقاعد مريحة مخصصة
لـ  5ركاب ،وواجهة قيادة مجهزة بشاشة
تعمل باللمس ،ومقود مميز فيه أزرار
للتحكم بأنظمة الصوت والقيادة والرد
على املكاملات الهاتفية .وحصلت Logan

شركة «»Honor
تطرح حاسب ًا متميز ًا
لرجال األعمال

بقيت ملتحمة باحملطة الفضائية الدولية  337يوما.
ولم تذكر مؤسسة روس كوسموس” الروسية
هدفها من بقاء هذه املركبة املذكورة ملتحمة باحملطة
الفضائية كل هذه املدة ،لكنها أشارت من قبل بأنها
ستجري جتارب على مركبات “سويوز” إلطالة مدة
التحام هذه املركبات باحملطة إلى ما يزيد عن 220
يوما.
وكانت “بروغريس إم إس ”-14قد حملت معها
إل��ى احملطة الفضائية أكثر من طنني من البضائع
واملعدات التي شملت أدوي��ة وطعاما ومستلزمات
صحية لطواقم احملطة ،إضافة إل��ى م��واد ومعدات
إلجراء التجارب العلمية.
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ك��ش��ف��ت ع��م�لاق��ة ص��ن��اع��ة التقنية
 Honorعن حاسبها احملمول اجلديد
 Honor MagicBook Proال��ذي
أتى مبواصفات وتصميم يجعالنه من
بني أب��رز احل��واس��ب لهذا ال��ع��ام .وجاء
احل��اس��ب اجل��دي��د بهيكل أن��ي��ق ومتني
وخفيف الوزن مصنوع من األلومنيوم،
وم���زود بشاشة  IPS LCDمبقاس
 16ب��وص��ة ،أب��ع��اده��ا “ ،”16:9ودق��ة
عرضها تعادل ( )1080/1920بيكسل.
ويضمن األداء املمتاز لهذا اجلهاز معالج
 AMD Ryzen 5 4600Hت���ردده
يصل إل��ى  4.0غيغاهيرتز ،وذواك���ر
وصول عشوائي  16غيغابايت من نوع
 ،DDR4وم��ع��ال��ج رس��وم��ي��ات مدمج
من نوع  ،Vegaوقرص تخزين داخلي
م��ن ن��وع  NVMe SSDبسعة 512
غيغابايت .ويتميز هذا احلاسب مبكبرات
صوت ممتازة موزعة على جانبي لوحة
املفاتيح ،وبكاميرا وي��ب مخفية حتت
أح��د أزرار ل��وح��ة املفاتيح ت��خ��رج من
الهيكل عند احلاجة الستخدامها ،وماسح
لبصمات األصابع مدمج في زر التشغيل.
كما زودته  Honorببطارية باستطاعة
 65واط���ا تكفيه ليعمل ألك��ث��ر م��ن 10
ساعات متواصلة ،ومبنفذ ،USB-C
ومنفذ  ،USB-Aومنفذ  ،HDMIومنفذ
 3.5ملم للسماعات.

ع��ل��ى أن��ظ��م��ة لتدفئة امل��ق��اع��د وامل��ق��ود
وال��زج��اج�ين األم��ام��ي واخللفي ،وعلى
حساسات للضوء واملطر ،وحساسات

مسافة أم��ام��ي��ة وخلفية ،ون��ظ��ام ملنع
االن����زالق على املنعطفات .وستطرح
منها عدة نسخ مزودة مبحركات بنزين

اقتصادية بسعة  1.6ليتر ،بعزم 82
و 102و 113حصانا ،تبدأ أسعارها من
 11ألف دوالر تقريبا ً.

 21ديسمبر املقبل ..املشتري وزحل في
مشهد لم يحدث منذ  800عام

أبهر أكبر كوكبني املجموعة الشمسية ،املشتري
وزحل ،علماء الفلك ملئات السنني ،لكن اجلسمني العمالقني
سيفعالن شيئا الشهر املقبل لم يُر له مثيل منذ العصور
الوسطى ،حيث سيبدوان مثل كوكب مزدوج.
ولشرح الظاهرة النادرة ،قال عالم الفلك في جامعة
“رايس” األم��ي��رك��ي��ة ب��ات��ري��ك ه��ارت��ي��غ��ان ف��ي بيان:
“االصطفافات بني هذين الكوكبني أمر نادر ،ويحدث مرة
كل  20عاما أو نحو ذلك ،لكن هذا االصطفاف نادر للغاية
بسبب مدى قرب الكوكبني من بعضها البعض”.
وق��ال هارتيغان إن آخ��ر م��رة اقترب فيها الكوكبان
العمالقان من بعضهما البعض على خط واح��د ،تعود
إلى عام  ،1226وفقا لشبكة “فوكس نيوز” اإلخبارية
األميركية.
وسيشهد العالم الظاهرة النادرة بعد الغروب في يوم

 21ديسمبر املقبل ،مع بداية االنقالب الشتوي.
وأكد هارتيغان أن في الفترة ما بني  16و 25ديسمبر،
سيفصل الكوكبني مقدار أقل من قمر مكتمل.
أم��ا بالنسبة مل��ن يراقبون الكواكب بالتليسكوب،
سيكون الكوكبان مرئيني في نفس مجال الرؤية في ليلة
 21ديسمبر ،وهو حدث عظيم للمهتمني بالتقاط صور
لألجرام السماوية.
وسيتمكن سكان العالم من كل مكان رؤي��ة احلدث
التاريخي باقتراب الكوكبني ،لكن كلما اقترب السكان من
املناطق الشمالية في كوكب األرض ،طالت مدة رؤيتهم
للظاهرة.
وسيضطر سكان األرض إل��ى االنتظار حتى مارس
 2080لرؤية الكوكبني بهذا القرب مرة أخرى ،في حال
فوتوا فرصة مراقبة الظاهرة الشهر املقبل.

