
اك��ت��ش��ف ال��ع��ل��م��اء أن آث���ار الهيرويني 
ومشتقاته تبقى على األيدي حتى بعد غسلها 
جيدا. هذا االكتشاف سمح بوضع منظومة 
فعالة لكشف األشخاص الذين يتعاملون مع 

املخدرات حتى من بصمة إصبع واحدة.
 Journal of Analytical وتفيد مجلة
Toxicology، التي نشرت هذا االكتشاف، 
بأن علماء جامعة سري البريطانية ابتكروا 
منظومة عالية الدقة لكشف آثار املخدرات 
على األي��دي بواسطة طريقة االستشراب 

)كروموتغرافيا( ومطيافية الكتلة الثنائية.
ج��م��ع ال��ب��اح��ث��ون خ���ال ه���ذه ال��دراس��ة 
بصمات ع��ش��رات امل��رض��ى ال��ذي��ن راجعوا 
املراكز الطبية املختصة بعاج اإلدمان على 
امل��خ��درات خ��ال 24 ساعة بعد تناولها. 
بعد ذل��ك غسلوا أيديهم جيدا بالصابون 
ومن ثم لبسوا قفازات النتريل الطبية عدة 
ساعات، ملنع تلوث اليدين. وبعد كل ذلك 

أعيد االختبار.
وحلل الباحثون بنفس الطريقة بصمات 
أص��اب��ع أش��خ��اص غ��ي��ر م��ت��ع��اط��ني، ولكن 
طلب منهم أخذ عبوات فيها ملليغرامني من 

الهيرويني. أما املجموعة الثالثة التي ضمت 
50 شخصا فلم يلمسوا بحياتهم امل��واد 
املخدرة ولم يكن لهم أي اتصال بأشخاص 

يتعاطون املخدرات.
وق��د ظهر من اختبار املنظومة اجلديدة 
أنها ذكية جدا وميكنها التمييز بني احلالة 
األول��ى والثانية. فبعد غسل اليدين تبقى 
في مسامات األصابع آثار املخدرات التي من 
خالها ميكن التأكد من أن هذا الشخص ملس 
املخدرات، أما في حالة املصافحة، فإن آثار 

املخدرات تزول بعد غسل اليدين.
تقول كاتيا كوستا، رئيسة فريق البحث، 
أظهرت هذه النتائج أن هذه التكنولوجيا 
حساسة جدا لكشف املواد املخدرة من صنف 
А بعد غسل اليدين جيدا، ومتيز بني من 

ملست يداه املخدرات وبني من صافحه.
ويشير الباحثون إلى أن هذه املنظومة 
تكشف إضافة الى الهيرويني، مواد مخدرة 
مثل املورفني ، والنوسكابني،  واألسيتيل 
الكوديني وغيرها. لذلك يأمل الباحثون 
أن تستخدم هذه التكنولوجيا في مجاالت 

أخرى.”

بصمات األصابع تكشف
مدمني املخدرات 

مستويات غامضة من األكسجني على املريخ

كشفت دراسة جديدة أجرتها وكالة ناسا 
بعد حتليل عينات من مسبار كيوريوسيتي 
الفضائي، عن تغييرات موسمية غير متوقعة 

من األكسجني على املريخ.
وأص��در العلماء نتائج دراستهم في 12 
نوفمبر، والتي استمرت على مدى السنوات 
اخلمس املاضية، حيث حللوا خالها عينات 
أداة Sample Analysis at Mars ملسبار 
ك��ي��وري��وس��ي��ت��ي، مل��راق��ب��ة وف���رة اجل��زي��ئ��ات 
املختلفة في الغاف اجلوي للكوكب وكيفية 

تغيرها موسميا.
وعلى ال��رغ��م م��ن أن العديد م��ن النتائج 
ل��م تكن مفاجئة، إال أن األك��س��ج��ني حتدى 
ك��ل التوقعات، وكتب العلماء ف��ي الورقة 
 Journal of  البحثية املنشورة في مجلة
Geophysical Research، أن األكسجني 
“أظهر تقلبا موسميا كبيرا بني األع��وام، ما 
يشير إل��ى وج���ود عملية غير معروفة في 

الغاف اجلوي أو السطحي”.
 Sample ووجدت الدراسة أن قياسات أداة
Analysis at Mars لألكسجني في “فوهة 
غيل” على سطح الكوكب األح��م��ر، ال تظهر 
االستقرار السنوي أو األمناط املوسمية التي 
ميكن التنبؤ بها بناء على املصادر املعروفة في 

الغاف اجلوي.
وتوصل العلماء إل��ى أن هناك كمية أكبر 
بكثير مم��ا ك��ان متوقعا خ��ال نصف ربيع 

امل��ري��خ وف��ي أواخ���ر الربيع حتى الصيف، 
ومستوى أكسجني أقل بكثير مما كان متوقعا 
خال فصل الشتاء املريخي في نصف الكرة 

الشمالي للكوكب.
ونشر علماء ناسا العديد من النظريات 
ح��ول التغيرات ال��ت��ي تشهدها مستويات 
األكسجني، مبا في ذلك افتراض حدوث عطل 
ف��ي املسبار، أو رمب��ا ك��ان األكسجني ناجتا 
عن ثاني أكسيد الكربون أو املاء املنفصل عن 
الغاف اجلوي. لكن هذا قد يعني وجود كمية 
أكبر بكثير من املياه امل��وج��ودة في الكوكب 
بالفعل في الغاف اجلوي، أو أن ثاني أكسيد 
الكربون ينفجر ببطء شديد إلنتاج توقيعات 

األكسجني.
لكن السبب احلقيقي حلدوث ذلك ما يزال 
غير قابل للتفسير، متاما مثل مستويات امليثان 
التي تختفي ثم تعود للظهور بشكل غير مبرر، 

وفقا لعلماء ناسا.
وأعربت عاملة الكواكب في وكالة ناسا، 
ميليسا تراينر، عن أسفها ل�”حقيقة أن سلوك 
األك��س��ج��ني ال ميكن ت��ك��راره ك��ل م��وس��م، ما 
يجعلنا نعتقد أن هذه ليست مسألة تتعلق 

بديناميات الغاف اجلوي”.
وأض��اف��ت: “يجب أن يكون هناك مصدر 
وب��ؤرة كيميائية ال ميكننا حسابها بعد”. 
ورمب��ا يكون لألكسجني املتقلب عاقة مع 

امليثان املتقلب أيضا.

ح����ّذر أح���د م��س��ت��خ��دم��ي تطبيق 
“فيسبوك” م��ن خلل تقني يسمح 
للتطبيق بتشغيل كاميرات هواتف 

آيفون دون علم املستخدم.
وغ��رد على “تويتر” املستخدم 
ج��وش��وا م��ادوك��س قائا:”وجدت 
م��ش��ك��ل��ة ف���ي خ��ص��وص��ي��ة وأم����ان 
ف��ي��س��ب��وك. ح���ني ي��ك��ون التطبيق 
مفتوًحا، ف��إن��ه يستخدم الكاميرا 
بنشاط. لقد وجدت ثغرة في التطبيق 
تسمح برؤية الكاميرا وهي تعمل في 

اخللفية أثناء تصفح آخر األخبار”.
ون��ش��ر املستخدم ف��ي التغريدة 
مقطع فيديو يثبت صحة كامه، حيث 
ياحظ أن كاميرا الهاتف تعمل في 

اخللفية أثناء استعمال التطبيق.
وأش�����ار م��وق��ع TNW إل���ى أن 

املشكلة املذكورة قد تتعلق بأجهزة 
 ،iOS 13.2.2 آيفون العاملة  بنظام
وأن الكاميرا قد تظهر بشكل نشط 
وق��ت اس��ت��خ��دام تطبيق فيسبوك، 
ولكنها ال تؤثر على الهواتف التي 
تعمل بنسخة iOS 13.1.3، وتظهر 
فقط في حال منح املستخدم تطبيق 
“فيسبوك” إمكانية ال��وص��ول إلى 

صور الكاميرا.
وأث����ارت ت��ل��ك األخ��ب��ار م��خ��اوف 
ال��ك��ث��ي��ري��ن م���ن اس��ت��غ��ال ش��رك��ة 
“فيسبوك” تطبيقها للتجسس على 
هواتف املستخدمني، وخصوصا أن 
الشركة تعرضت للعديد من الفضائح 
املتعلقة بخصوصية ال��ب��ي��ان��ات، 
وال��ت��ي ك���ان م��ن أب���رزه���ا فضيحة 

.Cambridge Analytica

هل يتجسس »فيسبوك« على كاميرات آيفون؟
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تشير دراس��ة حديثة إلى أن احلازوقة 
عند األطفال قد تكون مفتاحا لنمو أدمغتهم 

ومساعدتهم على تعلم كيفية التنفس.
ووج���د ع��ل��م��اء األع��ص��اب ف��ي جامعة 
كوليدج لندن )UCL( أن احل��ازوق��ة، أو 
كما تعرف بالُفواق، الناجم عن االنقباضات 
املفاجئة لعضلة احلجاب احلاجز، تؤدي 
إل��ى نشاط كهربائي في ال��دم��اغ ميكن أن 
يساعد األط��ف��ال على تعلم كيفية تنظيم 
تنفسهم.وتوضح الدراسة أن االنقباضات 
تعلم دماغ الطفل مراقبة عضاته التنفسية 
والتحكم فيها طوعا ع��ن طريق حتريك 

احلجاب احلاجز لألعلى ولألسفل.
وقال كيمبرلي وايتهيد، الباحث املشارك 
في الدراسة، إن هذا االكتشاف قد يساعد 
علماء األع��ص��اب على فهم السبب ال��ذي 

يجعل البالغني يعانون من هذه احلالة.
ويعرف الُفواق، الذي اكتشف في الرحم 
بداية من تسعة أشهر، أح��د أق��دم أمناط 
النشاط عند األطفال، وق��ال الباحثون إن 
األطفال املولودين قبل ثاثة أسابيع من 
تاريخ ال���والدة احمل��دد، معرضون بشكل 
خاص للحازوقة، ويقضون نحو %1 من 
الوقت في الفواق، نحو 15 دقيقة في اليوم.

وق���ال ال��دك��ت��ور ل��وري��ن��زو ف��اب��ري��زي، 
ب��اح��ث أول ف��ي جامعة كاليفورنيا في 
لوس أجنلوس: “عندما نولد، فإن الدوائر 
التي تعالج اإلحساس باجلسم ال تتطور 
بشكل كامل، وبالتالي فإن إنشاء مثل هذه 

الشبكات يعد عامة فارقة تنموية هامة 
حلديثي الوالدة”. واس��ت��ن��دت ال��دراس��ة 
اجل��دي��دة إل��ى فحوصات دم���اغ 13 طفا 
حديثي الوالدة باملستشفى، والذين سجلوا 
نوبات فواق، وكانوا من األطفال املولودين 
مبكرا، حيث تتراوح أعمارهم بني 30 و42 
أسبوعا. ووج��د الباحثون أن انقباضات 

عضلة احلجاب احلاجز الناجمة عن الفواق 
أثارت استجابة واضحة في قشرة الدماغ.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع���دم ال��ت��وص��ل إل��ى 
تفسير إص��اب��ة البالغني ب��ال��ف��واق، إال أن 
بعض األشياء مثل اإلجهاد أو اإلث��ارة أو 
تناول الطعام، ميكن أن تؤدي إلى تقلص 

العضات.

»احلازوقة« قد تكون مفتاحًا لنمو دماغ الطفل

ظل رجل صيني ميارس ألعاب الفيديو على 
هاتفه الذكي لساعات طويلة، ثم اكتشف أنه 
فقد بصره مؤقتا في إحدى عينيه بسبب هذه 

األلعاب.
وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “ديلي 
ميل” البريطانية، على موقعها اإللكتروني، 
اخلميس، أن الرجل الذي لم تكشف عن هويته، 
لم يفارق هاتفه الذكي منذ الليل حتى ساعات 

الفجر األولى.
وبعدما استفاق من ال��ن��وم، أدرك أن��ه فقد 

بصره بعينه اليسرى فأسرع نحو املستشفى.
وبحسب األطباء، فقد عانى املريض، الذي 
يسكن مدينة شنجن جنوبي الصني من نزيف 

في عينه، بعد متزق أصاب األوعية الشبكية.
ويطلق على هذه احلالة اسم “اعتال فالسلفا 

الشبكي”، وع��ادة ما تكون ناجمة عن مجهود 
بدني كبير. ويعاني املصابون بهذه احلالة من 
رؤية معتلة أو ضبابية، ورمبا يتطور األمر إلى 

فقدان جزئي أو كلي للبصر.
وأجرى األطباء جراحة للرجل بالليزر، ومن 

املتوقع أن يتعافى خال شهر.
وتظهر هذه احلادثة اخلطورة الكامنة نتيجة 
اإلدم���ان على الهواتف الذكية وم��ا تقدمه من 

ألعاب الفيديو.
وك��ان رج��ل آخ��ر ف��ي الصني أصيب الشهر 
امل��اض��ي بفقدان البصر ب��إح��دى عينيه، بعد 
تعرضه ملا يعرف ب�”جلطة العني”، نتيجة 
ممارسته املفرطة لأللعاب على هاتفه، عندما 
ك��ان مستلقيا على س��ري��ره وغ��رف��ت��ه مطفأة 

األنوار.

خسر إحدى عينيه بعد ليلة »ألعاب الفيديو«
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حت��ت رع��اي��ة وزارة الثقافة املصرية، 
حتتفل دار األوب��را املصرية في الثامنة من 
مساء غد اخلميس، 14 نوفمبر، بذكرى مرور 
150 عاما على إنشاء األوبرا اخلديوية نواة 

دار األوبرا احلالية.
وس����وف ي��ق��ام االح��ت��ف��ال ع��ل��ى خشبة 
امل��س��رح الكبير ب���دار األوب���را حت��ت رعاية 
وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدامي، وبإخراج 
حازم طايل، بينما يقود أوركسترا القاهرة 
السيمفوني املشارك في العرض املايسترو، 
أح��م��د ال��ص��ع��ي��دي، مب��ش��ارك��ة ف���رق أوب���را 

القاهرة، باليه القاهرة، كورال أكابيا.
وفي حديث خاص ل� RT بهذه املناسبة، 
صرحت وزي���رة الثقافة املصرية، إيناس 
عبد الدامي، بأن هيئة املركز الثقافي القومي 
“دار األوب��را املصرية” هي “صرح ثقافي 
ضخم في الشرق األوسط، يشمل بفعالياته 
املختلفة وامل��ت��ن��وع��ة ك��اف��ة أل���وان الفنون 
الراقية والرفيعة بداية من الفنون التقليدية 
والشعبية واملوسيقى العربية وم���رورا 
بالفنون الكاسيكية من موسيقى سيمفونية 
وأوب��را وباليه، وانتهاء بالرقص املعاصر، 
وموسيقى اجل���از، واملوسيقى الشبابية 

املتداولة واألندرغراوند”.
وتابعت الوزيرة املصرية بالقول: “إن دار 
األوبرا املصرية احلالية، والتي تعد امتدادا 
لتقاليد عريقة كانت مصر سباقة إليها في 
املنطقة بإنشائها األوب��را اخلديوية مطلع 
نوفمبر عام 1869، أول أوب��را في اإلقليم، 

حتتضن داخل أسوارها عددا من املهرجانات 
الهامة لعل أهمها مهرجان ومؤمتر املوسيقى 
العربية، الذي انتهت لتوها الدورة ال� 28 منه، 
وكذلك مهرجان القلعة الدولي للموسيقى 
والغناء الذي احتفل هذا العام أيضا بدورته 
ال���� 28، وت��ع��رض فنونها املختلفة على 
خشبات ع��دد من املسارح ث��اث منها داخل 
دار األوبرا املصرية: املسرح الكبير )1200 
مقعد(، الصغير )500  مقعد(، املفتوح )600 
مقعد(، وكذلك مسرح اجلمهورية، ومسرح 
معهد املوسيقى العربية، تلك التحفة األثرية 

التي يعود تاريخ بنائها إل��ى مطلع القرن 
العشرين )1922(، وافتتحه امللك فؤاد األول، 
وأطلق عليه آنذاك “املعهد امللكي للموسيقى 
العربية”، وفي اإلسكندرية مسرح دار أوبرا 
اإلسكندرية، واملسرح الروماني، ودار أوبرا 
دمنهور. وذلك إلى جانب مشاركة دار األوبرا 
املصرية ف��ي ع��ش��رات احل��ف��ات اخلارجية 
داخ��ل وخ��ارج ال��ب��اد، وه��و ما ميثل ال��دور 
احلقيقي للقوى الناعمة املصرية والعربية 
في مواجهة كافة تيارات التطرف واإلرهاب 

من حولنا في املنطقة العربية”.

150 عامًا على إنشاء دار األوبرا   مصر حتتفل مبرور 


