
غ��ادرت ملكة بريطانيا، إليزابيث 
الثانية، قصر باكنغهام »مرعوبة« 
بسبب غزو اجلرذان له، وقفا لصحيفة 
»The Sun«، ال��ت��ي أش���ارت إل��ى أن 
القوارض رصدت على وجه اخلصوص 

في مطبخ القصر.
ونقلت الصحيفة على مصدر قوله 
إنه مت استدعاء خبراء مكافحة اآلفات، 
إل��ى القصر ال��ذي تأسس ع��ام 1703، 
مضيفا أن العاملني في القصر تلقوا 
تعليمات ح��ول كيفية منع انتشار 
الفئران، مثل إغ��اق أب��واب اخلزانات 
وإزال�����ة ب��ق��اي��ا ال��ط��ع��ام م��ن األم��اك��ن 

املفتوحة.
وتشير الصحيفة إلى أن القوارض 
تعد مشكلة كبيرة في لندن، وهذا ينطبق 

بشكل خاص على املباني القدمية.
وفي صيف عام 2018، اشتكى سكان 
مدينة سوندسفال السويدية من غزو 
اجل���رذان، والتي، وفقا لشهود عيان، 

وصل حجمها إلى حجم القطط.
وحينها أوع���زت اجل��ه��ات املعنية 
للسكان بإبقاء أبواب ونوافذ البنايات 
مغلقة، ومنع األطفال من مغادرة املنازل 

أثناء العطل.

كشفت ال��ك��ات��ب��ة اجل��زائ��ري��ة أح��ام 
مستغماني عبر »تويتر« أنها »قضت 10 
سنوات من عمرها منذ توفيت والدتها 
برفقة األيتام« ونشرت صورا لها برفقة 

األطفال الصغار الذين أوت إليهم.
وكتبت “مستغماني”: “حني توفيت 
والدتي رحمها الله ليلة 27 من رمضان، 
قررت أن أواج��ه حزني بقضاء العيد مع 
20 يتيما أتكفل بهم منذ 10 سنوات في 
املنيعة بوالية غ��رداي��ة، ول��م يحدث أن 
التقيت بهم س��وى عبر امل��راس��ات، كان 
 FOREM لقاء حت��ت رع��اي��ة  مؤسسة
لرعاية األيتام التي وّثقت الزيارة  للحث 

على تبني 1000 يتيم«.
حني توفيت والدتي رحمها الله ليلة 
27 من رمضان ، قررت أن أواجه حزني 

بقضاء العيد مع 20 يتيم أتكفل بهم منذ 
10 سنوات في املنيعة بوالية غرداية 
،ول��م يحدث أن التقيت بهم س��وى عبر 
املراسات . كان لقاًء حتت رعاية مؤسسة 
FOREM لرعاية األيتام التي وّثقت 

الزيارة للحث على تبني 1000 يتيم.
وتفاعل عدد كبير من رواد التواصل 
االجتماعي مع التغريدة حيث كتب حساب 
يدعي “مراد”: “لو لم تكوني جزائرية 
لستغربت ذلك، لكنه األصل األصيل فيكم 

شكرا #سيدتي ♥” .
بينما ق��ال آخ���ر: “دائما تسعفيني 
وت��ؤك��دي ل��ي ب���أروع امل��واق��ف إن��ي كنت 
محقة حني تصرفت كأني ملكة الفرح في 
خضم األوق��ات األليمة التي واجهتها أنا 
وعائلتي في النزوح.. ال حرمنا الله منك 

أيتها القدوة احلسنة.. والبساطة تليقني 
بها ألنك رمز من رموز الصدق«.

وعقلت أخ���رى: “الله يرحم والدتك 
ويطول عمرك ويرزقك ويقدرك على فعل 
اخلير  فعاً “سيدة اإلنسانية”، وأضاف 
آخر: “جزاك الله خيرا على عملك النبيل 

ورح��م الوالدة وأسكنها فسيح جناته.. 
وص��دق الرسول الكرمي إذ ق��ال إن��ه بعد 
رحيل اإلنسان من هذه الدنيا انقطع عمله 
إال من ث��اث ومنها اب��ن أو ابنة صاحلة 
تدعو له وحتسن في ه��ذا الدنيا ليعود 

األجر إليه

اكتشاف جديد يعطي أماًل لعالج اجلرذان تطرد امللكة إليزابيث من قصر باكنغهام!
األعراض املبكرة ملرض ألزهامير

أشار بحث جديد إلى أن مرض ألزهامير قد 
يكون ناجما عن الشعيرات الدموية في املخ التي 

يتم ضغطها.
وغالبا ما يكون ضعف تدفق الدم عبر العضو 
احليوي )الدماغ( عامة حتذير مبكرة على أن 
شخصا ما يعاني من اضطراب “سرقة” الذاكرة.
واكتشف العلماء مؤخرا أن بروتني أميلويد 
بيتا، ال��ذي يسبب تراكم اللويحات في دماغ 
مريض أل��زه��امي��ر، يضيق األوع��ي��ة الدموية. 
وهذا االنقباض ميكن أن يؤدي إلى تدفق نصف 
إم���دادات ال��دم فقط في ال��دم��اغ، مما يحرمه من 

خايا األكسجني واملواد املغذية احليوية.
ويأمل العلماء أن يتمكن ال��دواء ال��ذي مينع 
قدرة أميلويد على تضييق الشعيرات الدموية 
من وقف التدهور املعرفي لدى مرضى ألزهامير، 

إال أن هذا العاج “ما يزال بعيد املنال«.
وأجريت األبحاث في جامعة لندن بقيادة 
الدكتور روس نورتلي من قسم علم األعصاب 

وعلم وظائف األعضاء وعلم الصيدلية.
وق���ال ن��ورت��ل��ي: “حددت دراس��ت��ن��ا، للمرة 
األول���ى، اآلل��ي��ة الكامنة وراء تخفيض تدفق 
ال��دم إل��ى الدماغ في مرضى ألزهامير، ونظرا 
ألن انخفاض تدفق ال��دم هو أول عامة ميكن 
اكتشافها سريريا ملرضى ألزهامير، فإن بحثنا 
ي��ول��د خيوطا ج��دي��دة للعاجات املمكنة في 

املرحلة املبكرة من املرض«.
وحت��دث املقاومة الوعائية بشكل كبير في 
الشعيرات الدموية في املخ، ويتم التحكم فيها 

 pericytes من قبل خايا املخ املعروفة باسم
والتي تشير دراس��ات سابقة إلى أنها قد تكون 

“غير متزامنة” لدى املصابني بألزهامير.
وللكشف عن املزيد حول كيفية حدوث ذلك، 
نظر العلماء في “شرائح” أنسجة امل��خ التي 
مت جتميعها من 13 إنسانا حيا أثناء اجلراحة 
العصبية، فضا عن عينة أخ��رى باستخدام 

الفئران.
 pericytes وحللوا كيف كان رد فعل أنسجة
عند التعرض لبروتني األميلويد على امل��دى 

الطويل.
وك��ش��ف��ت ال��ن��ت��ائ��ج أن ت��ع��ري��ض العينات 
لألميلويد بيتا قلل من قطر الشعيرات الدموية 
لألنسجة بنحو %25 بعد 40 دقيقة، ما أسفر 

عن خفض تدفق الدم.
ويعتقد العلماء أن االنقباضات في الشعيرات 
ال��دم��وي��ة ت���ؤدي إل��ى إن��ت��اج أن���واع األكسجني 
التفاعلية )ROS( وهي جزيئات حتتوي على 
األكسجني وتتفاعل بسهولة مع جزيئات أخرى 
في اخللية، وه��ذا ي��ؤدي بعد ذل��ك إل��ى إطاق 

بروتني endothelin-1 املضيق لألوعية.
ويقول العلماء إنهم توصلوا اآلن إلى وسيلة 
جديدة للعاج والتدخل في مرحلة مبكرة من 
املرض، على الرغم من عدم تطوير الدواء لعاج 
هذه احلالة حتى اآلن. وحتى ذلك الوقت، ينصح 
العلماء باتخاذ تدابير وقائية تعتمد العيش 
بشكل صحي ومم��ارس��ة الرياضة بانتظام، 

واحلفاظ على النشاط االجتماعي.
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»ناسا« تدرس طقس الشمس مبهمتني 
280 مليون دوالر جديدتني بتكلفة 

اختارت “ناسا” مهمتني ملساعدة العلماء في 
فهم كيف تقذف الشمس رياحا شمسية وكيف 

تؤدي هذه الرياح إلى طقس فضائي متطرف.
وس��ت��درس إح��دى البعثات املختارة كيفية 
إطاق الشمس للجسيمات املشحونة من الغاف 
اجلوي العلوي والتي تسمى اإلكليل، في النظام 

الشمسي.
وحتمل هذه املهمة اسم PUNCH، وستضم 
أربعة أقمار صناعية على شكل حقيبة تتعقب 

الرياح الشمسية أثناء مغادرتها الشمس.
 TRACERS أما املهمة الثانية، فتحمل اسم
وتضم مركبتني فضائيتني، لدراسة كيفية تفاعل 
اجلسيمات املشحونة في هذه الرياح الشمسية 

مع األرض.
ويتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج الذي تقدر 
تكلفته ب�280 مليون دوالر، في معرفة كيف 
ت��ؤدي الظواهر الغامضة إلى تأثيرات عميقة 
على املجال املغناطيسي لألرض، وسامة رواد 
الفضاء، واالت��ص��االت الاسلكية، وإش���ارات 

النظام العاملي لتحديد املواقع.
وستركز مهمة PUNCH، أو كما تسمى 

 Polarimeter to Unify the Corona and
Heliosphere، مباشرة على الغاف اجلوي 

اخلارجي للشمس، أي اإلكليل )هالة الشمس(.
أم���ا مهمة TRACERS، وال��ت��ي تسمى 
 Tandem Reconnection and Cusp
 Electrodynamics Reconnaissance
Satellites، فستتابع اجلزيئات والنطاقات في 
املنطقة العازلة املغناطيسية الشمالية لألرض 

التي تطوق قطب األرض.
وتولد الشمس تدفقا كبيرا من اجلزيئات 
املعروفة باسم الرياح الشمسية، والتي ميكن 
أن تخلق نظاما ديناميكيا لإلشعاع في الفضاء 

يطلق عليه اسم الطقس الفضائي.
وال تشكل الرياح الشمسية تهديدا للناس على 
وج��ه األرض، ولكنها تشكل خطرا كبيرا على 

رواد الفضاء واملركبات الفضائية.
وأعلنت وكالة الفضاء األمريكية “ناسا” أنه 
ميكن إطاق املهمتني معا من أجل خفض التكلفة 
نظرا ألن املهمات حتمل مجموعة صغيرة من 
املركبات، كما كشفت الوكالة أن موعد اإلطاق 

املخطط للمهمتني لن يتجاوز 20 أغسطس املقبل

دعوى قضائية ملنع مريام فارس من دخول مصر
رفع احملامي املصري، سمير صبري، 
دعوى »مستعجلة« ملنع املغنية اللبنانية 
ميريام ف���ارس م��ن دخ���ول م��ص��ر، عقب 
تصريحها ف��ي امل��غ��رب، ال���ذي اعتبره 

البعض يسيئ ملصر.
وأثار تصريح اللبنانية مريام، عن أنها 
أصبحت “ثقيلة” على مصر، وأّن أجرها 
املادي كبير على التعاقد معها للغناء في 
القاهرة، ردود فعل كبيرة مبصر وعلى 

مواقع التواصل.
وجاء في الدعوى: “زيادة أجر مريام 
ف��ارس ليس م��ب��ررا لتقول إنها ص��ارت 
ثقيلة على مصر... الفترة األخيرة شهدت 
م��ش��ارك��ة ال��ع��ش��رات م��ن جن��وم الغناء 
العامليني ف��ي حفات مصرية وأغلبهم 

تقاضوا أضعاف ما تتقاضاه ميريام«.
وأضافت الدعوى: “أجر )املوسيقار 
العاملي( ياني في حفلتي األهرامات تخطى 
املليون دوالر، ومعظم جنوم الصف األول 
في لبنان أق��ام��وا حفات في مصر مثل 
إليسا ونانسي وراغ���ب ع��ام��ة وحتى 
العظيمة ماجدة الرومي وقائمة طويلة، 
والكل يعلم أنهم يتقاضون أجورا كبيرة 

تفوق مريام بكثير«.
وه��اج��م ع��دد كبير م��ن رواد مواقع 
التواصل االجتماعي الفنانة التي يرى 
البعض أن مصر كان لها فضل كبير عليها.
ومن بني التعليقات التي سخرت من 
ف���ارس وارت��ف��اع أج��ره��ا ي��ق��ول ناشط: 
“يعني الهضبة بجالة ق��دره كل يوم 
ح��ف��ات وم��ش هنعرف جنيبك إنت”. 

و”جنيب الهضبة أحسن«. 

وأكدت مريام، خال املؤمتر الصحفى 
ال���ذى أق��ي��م ل��ه��ا ع��ل��ى ه��ام��ش فعاليات 
مهرجان م��وازي��ن للموسيقى باملغرب، 
فى إجابة عن س��ؤال أحد الصحفيني عن 
سبب غيابها عن احلفات فى مصر، أنها 
كانت حتيى الكثير من احلفات فى مصر 
قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح 
أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلقت 

قائلة: “أصبحت تقيلة على مصر«.
واعتبر النشطاء على مواقع التواصل 
االجتماعى ه��ذه التصريحات مسيئة 
ملصر، ودش��ن النشطاء هاشتاج باسم 
ميريام فارس على “تويتر”، وسرعان ما 

تصدر الهاشتاج قائمة األعلى مشاركة.
وعبر النشطاء عن غضبهم من ميريام، 
مؤكدين أنها ليست مطلوبة فى مصر من 

األساس، وأن جنوم الصف األول فقط هم 
من يأتون ملصر.

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية شاركت 
ال��ي��وم األح��د ف��ى حفل غنائى، ف��ى إط��ار 
فعاليات ال����دورة ال��� 18 م��ن مهرجان 
موازين ال��دول��ى، وال��ذى يقام حاليا فى 
العاصمة املغربية الرباط فى الفترة من 

21 حتى 29 يونيو

مستغامني تكشف حصولها على جلوء 
10 سنوات إنساني عند األيتام منذ 

استعرضت شركة “كيا” مؤخرا 
سيارة Seltos املتوقع أن تصبح 
من أكثر سيارات الكروس رواجا 

في األسواق.
وبالنظر للصور التي انتشرت 
ل��ه��ذه ال��س��ي��ارة ن��اح��ظ أن��ه��ا أتت 
ب��ه��ي��ك��ل ع��ص��ري أن���ي���ق، يتميز 
بانسيابية ع��ال��ي��ة، ومصابيح 
أمامية بتصميم فريد، ومصابيح 
ض���د ال��ض��ب��اب ث��اث��ي��ة تتوضع 
بشكل طولي على جانبي الواجهة 
األم��ام��ي��ة، إض��اف��ة إل���ى سقوف 

بألوان مختلفة عن اللون األساسي 
للسيارة، تعطي املركبة ملسة من 

احلداثة.
 Seltos أم��ا م��ن ال��داخ��ل فأتت
بقمرة مزودة مبقاعد مريحة وأنيقة 
تتسع خلمسة رك���اب، وواج��ه��ة 
ق��ي��ادة غ��اي��ة ف��ي ال��ت��ط��ور م��زودة 
بشاشة عماقة تعمل باللمس 
متتد على نصف مساحتها تقريبا، 
باإلضافة إلى مقود رياضي بأزرار 
تتحكم بالعديد من ميزات السيارة.

كما زودت هذه السيارة بأنظمة 

حديثة للتحكم ب��درج��ات ح��رارة 
الهواء في قمرة القيادة، وأنظمة 
لتسخني وتبريد املقاعد وتسخني 
املرايا والزجاجني األمامي واخللفي، 
باإلضافة إل��ى نظام مولتيميديا 
متطور يتعامل مع مختلف أنواع 

األجهزة الذكية والهواتف.
وستطرح هذه السيارة بنظامي 
دف��ع أم��ام��ي ورب��اع��ي، ومحركات 
بنزين بسعة 1.6 لتر وعزم 123 
و150 ح��ص��ان��ا، تعمل م��ع علب 

سرعة أوتوماتيكية ب� 6 مراحل.

»كيا« تطلق سيارة كروس غاية في األناقة


