
كشف فريق دول��ي من علماء اآلث��ار أن سكان 
مجتمع مدينة Çatalhöyük القدمية، التي تقع 
وسط تركيا احلديثة، تعرضوا لألوبئة املعدية 

والعنف واملشكالت البيئية. 
وشهد أف��راد املجتمع الزراعي القدمي )قبل 9 
آالف ع��ام(، أس��وأ الظروف التي ميكن أن يقدمها 

املسكن احلضري.
وف��ي تقرير عن النتائج التي توصلت إليها 
جامعة والي��ة أوه��اي��و، يقول العلماء إن األدل��ة 
في املدينة القدمية تقدم نظرة ثاقبة على مخاطر 
انتقال احلضارات البدوية إلى ترتيبات املعيشة 

الدائمة.
واح��ُت��ل��ت Çatalhöyük ألك��ث��ر م��ن 1100 
عام، وسكنها )في ذروتها( 8 آالف نسمة. وعلى 
ال��رغ��م م��ن ط��ول العمر النسبي للمستوطنات، 
وقع املجتمع في النهاية ضحية لعدد من اآلثار 
اجلانبية للحياة احلضرية، مبا في ذلك العنف 

بني األفراد.
وخالل الدراسة التي استمرت 25 عاما، جمع 
العلماء بيانات حول أكثر من 740 من الرفات، 
ووجدوا أن زهاء %25 من اجلماجم تتميز بوجود 

عالمات الصدمة.
وعلى وجه التحديد، أظهرت اجلماجم عالمات 
ع��ل��ى ال��ش��ف��اء م��ن ال��ت��ل��ف ال��ن��اج��م ع��ن ال��ق��ذائ��ف 
الصغيرة، ُيفترض أنها نشأت عن ك��رات طينية 

صغيرة أطلقها األفراد باستخدام املقالع.
ويقول فريق البحث إن العنف لم يكن التأثير 
اجلانبي الوحيد للتجربة احلضرية، حيث عانى 
أف��راد املجتمع من العديد من املشكالت الصحية، 

نتيجة االنتقال املفاجئ من احلياة البدوية.
وتسببت التغييرات الغذائية، خاصة التحول 
إلى نظام غذائي قائم على احلبوب، في إصابة 
العديد من سكان املستوطنة بتسوس األسنان، 

وفقا لدراسة 10 إلى %13 من األسنان املكتشفة.
وكانت املساكن املكدسة حرفيا فوق بعضها 

البعض، غير صحية ما جعلها حاضنة لألمراض.
وكشف العلماء أنه في النهاية لم يكن املرض 
أو العنف هما سبب فناء Çatalhöyük في عام 
5959 قبل امليالد، حيث يوجد تهديد آخر مألوف 

ناجم عن النوع البشري، وهو تغير املناخ.
وبسبب تصحر الشرق األوسط املتزايد وتآكل 
جودة األراضي احمليطة باحلياة احلضرية، أُجبر 
السكان على الهجرة والبحث عن الغذاء واملوارد 
في أماكن أخ��رى. وتقدم النتائج اجلديدة نظرة 
مطورة على شكل مدن العصر احلجري احلديث، 
كما تساعد أيضا في رسم مسار حول كيفية تطور 
امل��دن من أق��دم املستوطنات املعروفة إل��ى املدن 

العصرية املترامية األطراف، التي نراها اليوم.
 Proceedings of وُنشرت الدراسة في مجلة

-.the National Academy of Sciences

احذروا..هذا ما تفعله األجهزة 
اللوحية بأصابع أطفالكم

حذر األطباء من تعلق األطفال الشديد 
باألجهزة اللوحية واللعب عليها لفترات 
ط��وي��ل��ة، حيث أك��د مختصون أن هذه 
األج��ه��زة ُت��ص��ّع��ب ع��ل��ى ال��ط��ف��ل كيفية 
اإلم��س��اك بالقلم ال��رص��اص ال��ع��ادي، 

والكتابة على الورق.
وذكر أطباء لدى وكالة أطفال وشباب 
العائلة لألبحاث أن االستخدام املكثف 
للشاشات اللمسية، سواء الهواتف الذكية 
أو األجهزة اللوحية، ُيحد من منو وتطور 
عضالت أصابع األطفال وُتضعف قوة 
قبضة ال��ي��د. كما جتعل ه��ذه األج��ه��زة 
األط��ف��ال يشعرون بصعوبة ف��ي حمل 
القلم الرصاص أو األلوان بشكل صحيح 

وسليم.
تعرقل النمو

وأشارت طبيبة األطفال، باربي كالرك، 

إلى أن االنتقال من األلعاب التقليدية إلى 
األجهزة اللوحية يعرقل منو األطفال في 

سنواتهم األولى.
وأشارت إلى أن بعض األهالي يجدون 
سهولة في إعطاء الطفل آيباد للعب عليه، 
أكثر من تشجيعه على استخدام مكعبات 

وبناء منزل مثالً.
ونصحت كالرك، عبر صحيفة “ديلي 
ميل” ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، اآلب����اء بتشجيع 
أطفالهم في املشاركة في ألعاب ترفيهية 
وتعليمية خارج املنزل بعيداً عن األجهزة 
اإللكترونية قدر اإلمكان، السيما األطفال 

في السنوات األولى.
كما حثتهم على تشجيع أوالده��م من 
خ��الل مشاركتهم اللعب داخ��ل املنزل، 
باستخدام اليد كألعاب التركيب وغيرها 
من األلعاب التي تتطلب مهارات يدوية، 

لتقوية قبضة اليد.

من الصعب إقناع اجلميع باتباع 
نظام غ��ذائ��ي نباتي، ولكن ميكن 
النصح باالستمتاع ببعض الفوائد 
املذهلة للنظام النباتي، من دون 
التخلي عن األطعمة التي تعتمد 

على حلوم احليوانات والطيور.
وبحسب موقع »Care2«، فإنه 
ب��دالً م��ن انتقاد النباتيني، ميكن 
التعلم منهم، إذ تظهر العديد من 
الدراسات أن زيادة تناول األطعمة 
ال��ن��ب��ات��ي��ة ي��س��اع��د ع��ل��ى حتسني 
الصحة وح��م��اي��ة البيئة ف��ي آن 

واحد.
1. مي��ك��ن اس��ت��ب��دال ب��روت��ني 
اللحوم بالبروتني النباتي مرة أو 
مرتني أسبوعيا. ويتوافر البروتني 
النباتي في الفاصوليا، والعدس، 
وال���ف���ول ال���س���ودان���ي. وت��ش��ي��ر 
الدراسات العلمية إلى أن االعتماد 
على البروتني النباتي يزود اجلسم 
باأللياف والفيتامينات واملعادن، 
ف���ض���اًل ع���ن ال���ش���ع���ور ب��ال��ش��ب��ع 

واالمتالء.
2. قائمة ممنوعات

ينبغي التدقيق في محتويات 
امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة وق����راءة بطاقة 
ال��ب��ي��ان��ات امل��دون��ة ع��ل��ى ع��ب��وات 
منتجات األلبان واللحوم والبيض. 
ويجب االمتناع عن تناول املكونات 
الضارة مثل السكريات املضافة، 
والدهون غير الصحية، واحملليات 

الصناعية.
3. األولوية للخضراوات

ي��ن��ص��ح اخل����ب����راء ب��إع��ط��اء 
األول��وي��ة ف��ي الوجبات الغذائية 

ل���ل���خ���ض���راوات. وت��ن��ط��ب��ق ه��ذه 
النصيحة على اجلميع، مبن فيهم 
من يتناولون اخلضراوات بشكل 
منتظم. ويوضح اخلبراء ضرورة 
البدء بتناول اخلضراوات على أن 
تشكل اجلزء األكبر من كل وجبة، إذ 
إنه من املمكن الشعور بالشبع قبل 
تناول اخل��ض��راوات كما أن كمية 
صغيرة منها لن تؤدي إلى حتسني 
الصحة بالشكل املنشود. وميكن 
لهذا التغيير في النظام الغذائي 
البسيط أن ُيحسن الصحة، حتى 

لو مت التوقف عن تناول الوجبات 
السريعة.

4. مزيد من األعشاب والتوابل
ع��ن��د ال��ت��خ��ل��ي أو التقليل من 
الوجبات التي تتميز مبذاق شهي 
بسبب إضافات مثل الزبدة أو اجلنب 
أو اللحم املقدد على سبيل املثال، 
ميكن التعويض بإضافة مزيد من 
األعشاب والتوابل، التي تعد خيارا 
طيب الطعم وأفضل بكثير للصحة. 
تساعد األع��ش��اب وال��ت��واب��ل على 
إنقاص الوزن، ألنها ال حتتوي على 

سعرات ح��راري��ة، ويعتبر الكثير 
منها م��ص��ادر طبيعية مل��ض��ادات 

االلتهاب واألكسدة.
5. وجبات خفيفة

ي��ع��ت��ب��ر ت����ن����اول ال���وج���ب���ات 
اخلفيفة سبًبا كبيًرا لعدم متكن 
معظم األشخاص من فقدان الوزن 
واحلفاظ على الصحة املثالية. نظًرا 
ألن اإلق���الع ع��ن ت��ن��اول الوجبات 
اخلفيفة قد يكون أمًرا صعًبا، ميكن 
اختيار ال��وج��ب��ات اخلفيفة التي 
تعتمد على اخلضراوات واألغذية 

النباتية. إن تناول وجبة خفيفة 
من الفواكه واملكسرات والبذور 
واخلضار، يساعد على إبقاء كمية 
السعرات احلرارية حتت السيطرة.

وه��ك��ذا مي��ك��ن االس��ت��ف��ادة من 
مميزات النظم الغذائية النباتية، 
ب����دالً م��ن اجل����دل ح���ول ال��ن��ظ��ام 
ال��غ��ذائ��ي األف���ض���ل، وم���ن خ��الل 
االستعانة ب��األف��ك��ار م��ن أنظمة 
غذائية مختلفة يتم التوصل إلى 
طريقة ف��ري��دة وصحية للغاية 

لتناول الطعام.

9 آالف عام! اكتشاف سر هالك مجتمع قدمي سكن »تركيا احلديثة« قبل 

نصائح »نباتية« من أجل
صحة أفضل

ي��ق��وم مستخدمو ج��ه��از )غ��وغ��ل ه��وم( 
Google Home بتكرار ن��داء “مرحباً 
غوغل Hey Google« كثيًرا طوال اليوم، 
وذلك لتوجيه أوامر صوتية للجهاز، حيث 
توجد العديد من املهام التي ميكن لهذا اجلهاز 
تنفيذها، مثل املساعدة في الوصول لوصفات 
الطعام، أو إيقاظك في الصباح الباكر، أو 
تشغيل مقاطع املوسيقى املفضلة، وغير ذلك 

الكثير.
فيما يلي 5 أشياء متاحة في غوغل هوم قد 

حتتاج الستخدامها يومًيا:
1 - ضبط املنبه إليقاظك أو تذكيرك 

باملواعيد الهامة
يعتبر اس��ت��خ��دام ج��ه��از )غ��وغ��ل ه��وم( 
كمنبه إليقاظك في الصباح، أسهل بكثير من 
استخدامك لهاتفك الذكي لهذا الغرض، ففي 
حالة غوغل ه��وم ميكنك ضبطه من خالل 
األمر الصوتي التالي: )مرحًبا غوغل.. اضبط 
املنبه على الساعة 9 صباًحا”، وعندما يرن 
املنبه في التوقيت احملدد ميكنك إيقافه عن 

طريق األمر الصوتي توقف Stop فقط
يعتبر ضبط املنبه في غوغل هوم أمًرا في 
غاية السهولة واملرونة، حيث ميكنك ضبط 
املنبه في أي وقت من دون احلاجة الستخدام 
يديك لضبط اإلع���دادات، كما هو احل��ال في 
الهواتف الذكية، أو املنبهات التقليدية، فمثاًل: 
ميكنك توجيه األم��ر الصوتي لغوغل هوم 
أثناء تناول طعامك، أو ممارسة التمارين 

الرياضية في املنزل
2 - االستماع إلى األخبار، أو املوسيقى، 

أو املقاطع الصوتية:

لتتمكن من االستماع إلى األغاني املفضلة 
لك، تأكد أواًل من ربط تطبيق جهاز غوغل 
ه��وم Google Home App؛ بتطبيقات 
املوسيقى التي تستخدمها، مثل: يوتيوب 
م���ي���وزك، أو س��ب��وت��ي��ف��اي، أو غ��ي��ره��ا من 

التطبيقات.
ميكنك توجيه أمر صوتي لغوغل ليقوم 
بتشغيل أغنية محددة، أو مجموعة أغاٍن من 
نوع معني، فمثاًل: ميكنك توجيه أمر للجهاز 
ليقوم بتشغيل أغاني الروك التي صدرت في 

فترة تسعينيات القرن املاضي.
عند رغبتك في إيقاف تشغيل األغاني، 
كل ما عليك فعله هو توجيه األمر الصوتي 
التالي للجهاز هكذا: )مرحًبا غوغل، أوقف 
 Hey Google، Stop )تشغيل املوسيقى

.the Music
تستطيع أي��ًض��ا ضبط إع���دادات تطبيق 
جهاز غوغل هوم لكي تستمع من خالله إلى 
عناوين األخبار الرئيسية، وذلك من املصادر 
اإلخبارية املفضلة لك، وكذلك بث املقاطع 

الصوتية من هذه املصادر.
3 - معرفة حالة الطقس:

ق��م بتوجيه ال��س��ؤال ع��ن حالة الطقس 
احلالية مباشرة إلى غوغل هوم، وسيخبرك 
بدقة عن حالة الطقس في أي منطقة أنت 
موجود فيها، باإلضافة إل��ى ذل��ك سيبلغك 
أي��ًض��ا بحالة الطقس املتوقعة على م��دار 
اليوم، كما ميكنك سؤال اجلهاز عن تنبؤات 
حالة الطقس لعطلة نهاية األسبوع القادمة، 

وكذلك أيام األسبوع املقبل.
4 -تشغيل بعض األلعاب الشيقة:

يحتوي ج��ه��از غ��وغ��ل ه��وم على بعض 
األلعاب الشيقة، لذلك ميكنك تشغيل بعضها، 
واالس��ت��م��ت��اع بها ف��ي أوق���ات ف��راغ��ك ال��ذي 
تقضيه مع العائلة، قد ترغب في جتربة لعبة 
Mad Libs، أو لعبة Lucky Trivia، أو 
لعبة الكراسي املوسيقية، أو غيرها، حيث 
ميكن لهذه األلعاب مساعدتك في إضفاء جو 
من املرح باملنزل مع األطفال الصغار، أو أفراد 

عائلتك.
5 -التعرف على األف��الم التي ُتعرض 

حالًيا:
ل��م تعد مضطًرا اآلن لالتصال هاتفًيا 
بدور السينما لالستفسار عن أحدث األفالم 
املعروضة، أو أسعار التذاكر، حيث ميكنك 
س��ؤال غوغل هوم مباشرة ليقوم بإبالغك 
ب��أس��م��اء األف���الم ال��ت��ي ُت��ع��رض ف��ي الوقت 
احلالي، ودور السينما التي تعرضها مع 
مراعاة قربها من مكان إقامتك، كما ميكنه 
أي��ًض��ا مساعدتك ف��ي التعرف على الطرق 

املتاحة لشراء التذاكر

هل تعلم أن غوغل هوم وجد لراحتك وتنفيذ أوامرك؟
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أظهرت دراس��ة حديثة أن 
وسائل التواصل االجتماعي 
قد تكشف عنك أكثر مما تعتقد؛ 
فعلى سبيل املثال قد يتمكن 
فيسبوك م��ن معرفة حالتك 

الطبية.
وف��ي ال��دراس��ة اجل��دي��دة، 
التي نشرت تفاصيلها شبكة 
“سي إن إن” األميركية، متكن 
الباحثون من التنبؤ ب�21 نوعا 
من احل��االت الطبية، تتراوح 
بني احلمل واضطرابات اجللد 
من خالل حتليل ملفات تعريف 

األشخاص على فيسبوك.
قال باحثون، اجلمعة، إن 
أع���راض االك��ت��ئ��اب املرتبطة 
باستخدام وسائل التواصل 
االج���ت���م���اع���ي ت��ظ��ه��ر ع��ل��ى 
املراهقات أكثر مما تظهر لدى .

ووج������دت ال����دراس����ة أن 
حت��دي��ث��ات ح��ال��ة فيسبوك 
)status( كانت فعالة بشكل 
خ���اص ف���ي ال��ت��ن��ب��ؤ مب��رض 
السكري، وأم���راض الصحة 
العقلية، مب��ا ف��ي ذل��ك القلق 

واالكتئاب والُذّهان.
وس���ُت���ن���ش���ر ال����دراس����ة، 
األرب��ع��اء، في “بلوس وان”، 
وهي مجلة علمية ميكن للعامة 

االطالع عليها.
وقالت الدراسة إن شخصية 

املستخدمني، وحالتهم العقلية، 
وس��ل��وك��ي��ات��ه��م ال��ص��ح��ي��ة 
تنعكس على حسابات وسائل 
التواصل االجتماعي اخلاصة 
بهم، وكلها ذات تأثير هائل 

على الصحة.
وإلج����راء ال���دراس���ة، ربط 
الباحثون السجالت الطبية 
اإللكترونية للمرضى الذين 

واف���ق���وا ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة في 
ال��دراس��ة، بوسائل التواصل 

االجتماعي اخلاصة بهم.
وإجماال، نظر الباحثون في 
حتديثات 949 مليونا و530 
ح��ال��ة ف��ي��س��ب��وك، ع��ب��ر 999 
مشاركا، كانت مشاركاتهم 

أطول من 500 كلمة.
وح���دد ال��ب��اح��ث��ون اللغة 

ال��ت��ي م��ن احمل��ت��م��ل أن تشير 
إلى السلوك املميز أو أعراض 
ب��ع��ض التشخيصات، على 
سبيل املثال، مت وضع عالمة 

على
امل��ش��ارك��ات ال��ت��ي ذك��رت 
كلمات مشروب أو سكران أو 
قنينة لتخلص إل��ى تعاطي 

الكحول.

فيسبوك قادر على التنبؤ بحالتك الطبية


