
ح���ذرت دراس���ة م��ن أن وج��ب��ة السمك 
 Fish and( والبطاطا املشهورة عامليا
chips( ميكن أن تختفي من قوائم الطعام 
بشكل دائ���م بسبب ظ��اه��رة االح��ت��ب��اس 
احلراري.  ويقول علماء إن األنواع البحرية 
وق )العنصر  املعروفة: سمك القد واحل��دّ
األس���اس ف��ي وج��ب��ات السمك الشائعة(، 
ُيقضى عليها بسبب انخفاض األكسجني 
في احمليطات الناجم عن درجات احلرارة 

املرتفعة.
واستندت النتائج إلى حتليل قشريات 
مختلفة احلجم ُوج��دت بوفرة في القطب 

اجلنوبي.
وقال الدكتور سيمون مورلي، أحد علماء 
دراس��ة البيئة في هيئة املسح البريطاني 
ألنتاركتيكا، إن احل��ي��وان��ات البحرية 
تزدهر في احمليط اجلنوبي ولكن احلياة 
ف��ي ه��ذه امل��ي��اه املتجمدة أدت إل��ى تطور 

العديد م��ن اخلصائص املميزة”. وه��ذه 
“االستراتيجيات” التي تسمح للحيوانات 
بالبقاء على قيد احل��ي��اة ف��ي ال��ب��رد، من 
املتوقع أن جتعل العديد من الالفقاريات 
البحرية في القطب اجلنوبي واألسماك 

عرضة لتأثير تغير املناخ.
واس��ت��ط��رد م��وض��ح��ا: “إن ف��ه��م ه��ذه 
التأثيرات لن يساعدنا فقط على التنبؤ 
مبصير التنوع البيولوجي البحري في 
القطبني، ب��ل سيعلمنا أيضا الكثير عن 
اآلل��ي��ات التي ستحدد بقاء األن���واع عبر 

محيطات العالم”.
وتشير الدراسة إلى أن الفشل في التحكم 
في انبعاثات ال��غ��ازات الدفيئة، سيكون 
ل��ه تأثير أكبر على النظم اإليكولوجية 

البحرية، مما كان متوقعا في السابق.
وأمضى البروفيسور، جون سبايسر، 
ع��ال��م احل��ي��وان��ات البحرية ف��ي جامعة 

Plymouth، أكثر من 30 عاما في دراسة 
تأثير تغير املناخ على الكائنات احلية 
في احمليطات. وقال: “على مدى السنوات 
اخلمسني امل��اض��ي��ة، انخفض األكسجني 
في محيطاتنا بحوالي 2 إل��ى %5، وهذا 
له تأثير بالفعل على األن���واع البحرية. 
ما لم تتكيف، فإن العديد من الالفقاريات 
البحرية الكبيرة إما ستنكمش في احلجم 
أو تواجه االنقراض، ما سيكون له تأثير 
سلبي عميق على النظم اإليكولوجية التي 
تشكل جزءا منها. من الواضح أن هذا سبب 

كاف للقلق”.
وتوجد احليوانات العمالقة في املياه 
القطبية، ألن الكثير من األكسجني يتحلل 
ه��ن��اك مب��ع��دل أك��ب��ر مم��ا ي��ح��دث ف��ي املياه 

الدافئة، في املناطق املعتدلة واملدارية.
وُنشرت النتائج الكاملة للدراسة في 

مجلة املعامالت الفلسفية للجمعية امللكية 

االحتاد األوروبي يطور أعرق 
متحف في مصر بـ3 مليون يورو

دراسة مناخية حتذر من اختفاء
 وجبة طعام شائعة!

تستعد مصر لتطوير املتحف املصري في 
ميدان التحرير، رغ��م نقل العديد من القطع 
األثرية الثمينة من هذا املتحف إلى املتحف 

اجلديد في اجليزة بالقرب من األهرامات. 
ووف��ق��ا لوسائل اإلع���الم املصرية، ستتم 
عملية التطوير بتمويل من االحتاد األوروبي 
مببلغ ق���دره 3.1 مليون ي���ورو، ب��دع��م من 
كونسورتيوم من خمسة متاحف أوروبية، 
مبا فيها املتحف البريطاني واللوفر، وسيقوم 
امل��ش��روع أيضا بتطوير رؤي��ة طويلة املدى 
للمتحف، وي��أم��ل امل��س��ؤول��ون امل��ص��ري��ون 

بوضعه في قائمة التراث العاملي لليونيسكو.
وستشمل إع��ادة الهيكلة األولية للمتحف 
املصري إع��ادة ع��رض العديد من املعارض 
بالقرب من املدخل، ونقل مقابر تانيس امللكية 
إل��ى املكان ال��ذي أخلته مجموعة ت��وت عنخ 
آمون. ويقع املتحف املصري القدمي في ميدان 
التحرير بقلب العاصمة القاهرة، حيث اشتهر 
بامتالكه العديد من القطع األثرية الثمينة 
خالل السنوات املاضية، إال أنه مت نقل العديد 
من هذه املتحف الكبير املقرر افتتاحه في العام 

القادم.

أث���ار تسريب ج��دي��د، ت��داول��ه ع��دد م��ن املعنيني 
بأخبار شركة »أبل« األمريكية، على مواقع التواصل 
االجتماعي، مخاوف كل أصحاب هواتف »آيفون« 

الذكية.
وكشفت ص��ورة لهاتف »آي��ف��ون« يعمل بنظام 
تشغيل »آي أو إس 13«، املقرر توفيره في وقت 
الحق من العام احلالي، عن تفاصيل كابل الشحن، 
ال��ذي يظهر بأنه »ي��و إس ب��ي-س��ي« ب��دال من كابل 
الشحن التقليدي لهواتف »آيفون« )اليتننغ(، بحسب 

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
ويحمل التسريب اجلديد تكهنات ب��أن كابالت 
الشحن احلالية واملتعارف عليها لهواتف »آيفون« 
قد تكون زائدة عن احلاجة، باإلضافة إلى أن اجليل 
اجلديد من هواتف »آيفون« قد يتخلى لألبد عن منفذ 
»اليتننغ«، وهي ميزة أساسية في »آيفون« منذ عام 
2012 يشار إلى أن »أبل« اعتمدت كوابل شحن »يو 

إس بي/سي« في جهاز »آيباد برو«.
وفي حال صدق التسريب، ومت تنفيذه على أرض 
ال��واق��ع، فهذا سيجعل كل شواحن »أب��ل« احلالية 

لهواتف »آيفون« غير مجدية بالنسبة للطراز املقبل.

تسريب: شواحن »أبل« احلالية لهواتف 
»آيفون« غير مجدية بالنسبة للطراز املقبل

alwasat.com.kw

عادل إمام  يطل بأعماله الفنية املتميزة على الشاشة العربية 
اعتاد جمهور الفنان املصري، عادل إمام، على أن 
يطل عليهم في سباق دراما رمضان التلفزيونية من 
كل عام، بعدما أصبح من وجوهه املعتمدة، ولكنه 
أصابهم باحليرة بعد إعالن خروج مسلسله اجلديد 
»فالنتينو« من املنافسة ه��ذا العام، دون أسباب 
واضحة. وم��ع غياب الفنان امللقب ب� »الزعيم«، 

خرجت الكثير من الشائعات، والتي تنوعت ما 
بني أسباب سياسية ووج��ود خالفات بني عادل 
إمام والشركة املنتجة للمسلسل، ومواجهة العمل 
ملشاكل إنتاجية وتسويقية. ولكن بعد صمت ساد 
األشهر املاضية، خ��رج بطل املسلسل ع��ادل إمام 
لتوضيح احلقيقة كاملة، وأكد أن كل ما أثير بشأن 

انسحابه من موسم دراما رمضان 2019 »أقاويل 
وخ��زع��ب��الت« على ح��د تعبيره، بحسب موقع 
»إندبدندت عربية«. وق��ال: »من املضحك أن يقال 
إن مسلسلي واجه مشكالت إنتاجية وتسويقية، 
فكيف يحدث ذلك وأنا تعاقدت عليه منذ فترة ومت 

التسويق له، كل احلكاية غير منطقية، 
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كشفت دراسة جديدة صغيرة 
وم��ح��دودة النطاق، كيف ميكن 
للتحيز العلمي والطبي حول 
اكتئاب ما بعد ال��والدة أن ميتد 

إلى اجلمهور
وأش���ارت دراس��ة بريطانية 
إلى أن األمهات واآلب��اء على حد 
سواء ميكن أن يعانوا من اكتئاب 
ما بعد ال��والدة )PPD(، إال أنه 
غالبا ما يتم إهمال أعراض هذه 

احلالة لدى الرجال.
وك����ش����ف����ت ال������دراس������ة 
االستقصائية أن الرجال يظلون 
“غير مرئيني”، إل��ى حد كبير 
عندما يتعلق األم��ر باملفاهيم 

العامة الكتئاب ما بعد الوالدة.
ويقول الباحثون إن��ه يجب 
أن يكون هناك وع��ي أكبر بأن 
اضطراب الصحة العقلية ميكن 
أن يحدث في أي من الوالدين ملدة 

تصل إلى سنة بعد والدة الطفل.
وحتى اآلن، لم تفحص سوى 
القليل من الدراسات كيف ينظر 
اجلمهور إل��ى اكتئاب م��ا بعد 
ال����والدة، ورك���زت معظم هذه 

الدراسات على حاالت األمهات.
وعلى الرغم من أن معدالت 
اإلصابة باكتئاب ما بعد الوالدة 
تبدو متقاربة بعض الشيء، 
حيث تبلغ ما بني 6 إل��ى 13% 
لدى األمهات اجلدد، وبني 8 إلى 
%11 لدى اآلباء اجلدد، إال أنه 
غالبا ما يتم تشخيص النساء 

فقط بهذه احلالة.
وي��ؤك��د الباحثون أن اآلب��اء 
اجل����دد، م��ث��ل األم���ه���ات مت��ام��ا، 
ميكنهم مواجهة القلق واالكتئاب 
والصدمات النفسية، ويكافحون 
ك���ذل���ك م����ن أج�����ل االرت����ب����اط 
بأطفالهم، إال أنهم ال يحصلون 

على تشخيص صحيح لإلصابة 
باكتئاب ما بعد ال��والدة، وهذا 
يحرمهم بالتالي من احلصول 
على ع��الج للمشكالت العقلية 
ال��ت��ي ي��واج��ه��ون��ه��ا ب��ع��د والدة 

أطفالهم.
ويجادل الباحثون بأن بناء 
النوع االجتماعي هو املسؤول 
جزئيا على األقل في هذا التجاهل 
جت��اه اآلب���اء، حيث أن العديد 
من املجتمعات احلديثة يرون 
ال��رج��ال ق��س��اة م��ق��اب��ل ضعف 
النساء. ودرس الباحثون 406 
متطوعني، ت��راوح��ت أعمارهم 
بني 18 و70 عاما، ق��رأوا مقالة 
قصيرة تصف مواقف متطابقة 
تقريبا مع املعاناة من اكتئاب 

م��ا بعد ال����والدة، دون حتديد 
اجلنس.

ووجد الباحثون أن املشاركني 
واج���ه���وا ص��ع��وب��ات أك��ب��ر في 
ال��ت��ع��رف ب��دق��ة ع��ل��ى أع���راض 
اك��ت��ئ��اب م��ا ب��ع��د ال����والدة ل��دى 
اآلباء مقارنة باحلالة ذاتها لدى 

النساء.
كما توصلت النتائج إلى أن 
املشاركني كانوا أكثر قدرة على 
وص��ف حالة اإلن��اث باالكتئاب 
)ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن األق��ل��ي��ة 
وصفت احلالة بشكل صحيح 
بأنها اكتئاب ما بعد ال��والدة(، 
فيما يرجحون أن املشكلة تتعلق 
ب��اإلج��ه��اد أو اإلره����اق، عندما 

يتعلق األمر بالذكور.

وهناك العديد من األسباب 
الكامنة وراء هذه النتائج، بينها 
أن الكثير من الرجال يعتقدون 
أن��ه��م م��ح��ص��ن��ون ض���د م��رض 
اكتئاب ما بعد ال��والدة ألنهم ال 
يواجهون تغييرات هرمونية 
ناجمة عن احلمل أو مضاعفات 
ال��والدة أو صعوبات الرضاعة 
الطبيعية ال��ت��ي تتعرض لها 
األم��ه��ات اجل���دد. وي��ؤك��د فريق 
ال��ب��ح��ث ع��ل��ى ض����رورة زي���ادة 
الوعي بني اجلمهور بإمكانية 
إصابة اآلباء على حد سواء مع 
األمهات باكتئاب ما بعد الوالدة، 
من أجل احلصول على املساعدة 
ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا وال��ع��الج 

املناسب لهذه احلالة

اكتئاب ما بعد الوالدة يهدد
اآلباء »في صمت«

توصلت دراسة حديثة إلى أن 
تناول احلبوب املضادة الرتفاع 
ضغط الدم، ميكن أن يبطئ مرض 
ألزهامير من خالل حتسني تدفق 
الدم إلى أجزاء من الدماغ مرتبطة 

بالذاكرة. 
ووج��دت الدراسة الهولندية 
أن أولئك الذين تناولوا احلبوب 
ملدة 6 أشهر شهدوا زيادة بنسبة 
%20 ف��ي ال���دورة الدموية في 
احلصني، أو ما يعرف بقرن آمون، 

في الدماغ.
ويدعى ال���دواء “نيلفادين”، 
وه���و دواء م��ن ف��ئ��ة ح��اص��رات 
قنوات الكالسيوم، والذي يعمل 
ع��ل��ى غ��ل��ق ق��ن��وات الكالسيوم 
ومنعه من الدخول إلى اخلاليا 
وب��ال��ت��ال��ي م��ن��ع م���وت اخللية 
وفقدانها لنشاطها نتيجة الرتفاع 

الكالسيوم.
وي��وص��ف ه���ذا ال����دواء ع��ادة 
مل��رض��ى ارت��ف��اع ضغط ال���دم أو 
ال��ذب��ح��ة ال��ص��دري��ة أو أم���راض 
الشرايني احمليطية واضطرابات 

النظم.

وق���ال العلماء إن��ه ميكن من 
خ��الل ت��ن��اول ه��ذا ال���دواء زي��ادة 
تدفق الدم لدى مرضى ألزهامير، 
إال أنه من السابق ألوان��ه القول 
بأنه قادر فعليا على إبطاء تطور 

املرض.
وشملت الدراسة التي أجراها 
املركز الطبي جلامعة “رادبود” 
في نيميغن بهولندا، 44 مشاركا، 

أعطي نصفهم عقار “نيلفادين”، 
فيما تناول النصف اآلخ��ر دواء 

وهميا، ملدة 6 أشهر.
وقام الباحثون بقياس تدفق 
الدم إلى مناطق معينة من الدماغ 
ب��اس��ت��خ��دام تقنية التصوير 
بالرنني املغناطيسي، في بداية 

الدراسة، ثم بعد مرور 6 أشهر.
إقرأ املزيد

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي، 
البروفيسور يورجني كالسن، من 
املركز الطبي بجامعة “رادبود”: 
“عالج ارتفاع ضغط الدم يبشر 
باخلير ألنه ال يبدو أنه يقلل تدفق 
الدم إلى مناطق أخرى من املخ، ما 
قد يسبب املزيد من الضرر أكثر 

من الفائدة”.
وأضاف: “على الرغم من عدم 

وجود عالج طبي دون خطر، إال 
أن احلصول على عالج الرتفاع 
ضغط الدم قد يكون مهما للحفاظ 
ع��ل��ى ص��ح��ة امل���خ ل���دى مرضى 

ألزهامير”.
وأوضح الباحثون أن أحجام 
العينات كانت أصغر من الالزم، 
وم��دة املتابعة قصيرة للغاية، 
بحيث يتعذر عليهم دراسة آثار 
زيادة تدفق الدم الدماغي بشكل 
م��وث��وق، وه���ذا يتطلب إج���راء 
املزيد من الدراسات ملعرفة مدى 
إمكانية استخدام دواء خفض 
ضغط ال��دم مبثابة ع��الج يبطئ 
تطور مرض ألزهامير خاصة في 

املراحل املبكرة من املرض.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ارت��ف��اع 
ض��غ��ط ال���دم ي��ع��د بالفعل أح��د 
عوامل اخلطر املعروفة لإلصابة 
باخلرف، لذا، فإنه من الضروري 
معرفة تأثير أدوية خفض ارتفاع 
ضغط ال��دم على حتسن الذاكرة 
والتفكير ل��دى املصابني مبرض 
ألزهامير ال��ذي يعد أح��د أشكال 

اإلصابة باخلرف

هل ينهي دواء مضاد الرتفاع ضغط الدم املعاناة من مرض عضال؟

احلبوب املضادة لضغط الدم 

تقارير: »هواوي« تتعرض لصفعة 
جديدة من »مستخدمي هواتفها«!

كشفت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن 
شركة »هواوي« تتعرض لهزة جديدة بعد أن 
توجه مستخدمو هواتفها الذكية إلى مواقع 
التواصل االجتماعي للتعبير عن غضبهم من 

ظهور إعالنات على شاشات القفل. 
وأف��اد عدد من املستخدمني بأنهم شاهدوا 
 ،Travel Booking.com إعالنات لشركة
على الشاشة الرئيسية لهواتفهم، وفقا ملا 

نشروه في حساباتهم على »تويتر«.
ويبدو أن صور اإلعالنات أُضيفت إلى ميزة 
Magazine Unlock اخلاصة بالهاتف، 
وه��ي أداة كشفت عنها »ه����واوي« تعرض 
مجموعة من الصور في كل مرة ُيلغى فيها قفل 

الهاتف.
وأبلغ العديد من املستخدمني عن رؤية 
مجموعة من الصور، والتي تضمنت شعار 

.Travel Booking.com شركة السفر
وقال أحد املستخدمني: »ملاذا يصلني إعالن 

على شاشة قفل الهاتف، أحتاج إلى شرح على 
الفور«.

 Booking.com ولم تعلق »ه��واوي« أو
على املشكلة ه��ذه، ولكن حساب »ه��واوي« 
 )German Twitter account( الرسمي
رد على أسئلة املستخدمني، وشرح بالتفصيل 

كيفية إلغاء تلك امليزة.
وي��وج��د ل��دى Booking.com شراكة 
ح��ال��ي��ة م��ع »ه�����واوي« م��ن خ���الل تطبيقها 
الرسمي، والذي يعد أحد التطبيقات احململة 
مسبقا على أجهزة »هواوي«، قبل شحنها إلى 

العمالء.
وتأتي الشكاوى األخيرة في الوقت الذي 
اضطر فيه العمالق الصيني إلى تأخير إطالق 
الهاتف ال��ذك��ي: Mate X. كما تتبع نزاعا 
طويل األمد مع الواليات املتحدة حول املخاوف 
األم��ن��ي��ة، ب��ش��أن ص��الت ال��ش��رك��ة املزعومة 

باحلكومة الصينية.


