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دراسة جديدة حتذر 
من الطهي على احلطب

كشفت دراســـة طبية حديثة أن طهو الطعام 
باستخدام احلطب على الطريقة التقليدية، من شأنه 
ــان الضــطــرابــات صحية  ــس أن يــعــرض صــحــة اإلن
خطيرة، وهــو ما يفند االعتقاد السائد بــأن “املوقد 

القدمي” أفضل من اللجوء إلى الغاز أو الكهرباء.
وتــتــراوح مخاطر الطهو باستخدام احلطب بني 
أضــرار يتعرض لها الطهاة أنفسهم ومن يجاورهم 
أثناء الطبخ، وأخرى تصيب كوكب األرض بشكل عام.

وعرضت الدراسة صوراً ملتقطة بتقنية “التصوير 
املقطعي احملوسب”، تفيد أن من يحضرون طعامهم 
على موقد مــن احلطب يصبحون أكثر عرضة ألن 
يصابوا باضطرابات فــي الــرئــة، ومت استعراض 
النتائج في اللقاء السنوي الــذي تقيمه جمعية علم 
األشعة بأميركا الشمالية، التي تعرف اختصارا 

.”RSNA”بـ
ويلجأ ما يقارب 3 مليارات شخص في العالم إلى 
الطبخ على نيران احلطب أو احلشائش اليابسة أو 
الفحم، وينبه اخلبراء إلى أن الطهي بهذه الطريقة 
يــودي بحياة 4 ماليني شخص كل سنة، من جراء 

االنبعاثات التي تصدر عن هذه املواقد.

للقمر  ظلي  شبه  خسوفًا  اليوم  تشهد  األرضية  الكرة 

ستكون الكرة األرضية على 
ــع خــســوف شــبــه ظلي  مــوعــد م

للقمر اليوم االثنني 30 نوفمبر 
2020، ويتفق وسطه مع توقيت 

بدر شهر ربيع اآلخر لعام 1442 
هجريا، األمر الذى ينتظره هواة 

ــون بالظواهر  ــرم ــغ الــفــلــك وامل
الفلكية خاصة ظاهرتي الكسوف 

واخلسوف.
وال ميكن رؤية هذا اخلسوف 
بالعني املجردة وميكن رؤيته من 
خالل التليسكوبات فى املناطق 
التى يظهر فيها القمر عند حدوث 
اخلسوف ومنها “قارة أورويــا 
ــدا معظم اجلـــزء الشمالي  مــا ع
منها – قــارة آسيا ما عــدا شمال 
وشرق روسيا – قارة أستراليا 
– قارة أفريقيا – شرق وجنوب 
أمريكا اجلنوبية – غرب احمليط 
الباسفيكي – احمليط األطلسي – 
احمليط الهندي – القارة القطبية 

اجلنوبية”.
 وســــوف تــســتــغــرق جميع 
مــراحــل اخلــســوف منذ بدايته 
ــا 4  ــدره وحــتــى نهايته مـــدة ق
ــات وإحــــدى عــشــر دقيقة  ــاع س

تقريبا، وفق “اليوم السابع”.

أعلن فريق من الباحثني في جامعة امللك 
عبد الله للعلوم والتقنية في السعودية، 
أنــه مت تطوير جلد صناعي قــوي ومــرن 
وحـــســـاس ميــكــنــه إصــــالح نــفــســه حتى 
5000 مرة، وميكن استخدامه في األطراف 

الصناعية املستقبلية.
ووفقاً ملا نشرته “ديلي ميل” البريطانية 
 Science Advances نقاًل عن دوريــة
العلمية، ُيــعــرف االبتكار اجلــديــد باسم 
“اجللد اإللكتروني”، ويــقــول الفريق 
ــه ميكن تطوير استخداماته  البحثي إن

في املستقبل ملراقبة صحة األشخاص أو 
احلالة الهيكلية للطائرات، ألنه حساس 

مثل جلد اإلنسان.
فــي حــني أن هــذه ليست املـــرة األولــى 
التي يحاول فيها العلماء استنساخ جلد 
ــاوالت  اإلنــســان “إلكترونياً”، إال أن احمل
السابقة فشلت فــي مطابقة االستنساخ 
القياسي. وميكن لهذا الــنــمــوذج األولــي 
لالبتكار استشعار األشياء من مسافة تصل 
إلى ثماني بوصات، والتفاعل مع األشياء 
في أقل من ُعشر من الثانية، وإصالح نفسه 

أكثر من 5000 مرة.
وقــال الباحث الرئيسي فــي الــدراســة 
الدكتور ياتشن كاي، إن اجللد اإللكتروني 
املثالي يجب أن يحاكي العديد من الوظائف 
الطبيعية جللد اإلنــســان، مثل استشعار 

درجة احلرارة واللمس، في الوقت الفعلي.
وأوضـــح أن صنع إلكترونيات مرنة 
بشكل مناسب ميكنها أداء مثل هذه املهام 
الدقيقة مع حتمل الصدمات واخلدوش في 
احلياة اليومية ميثل حتدًيا، ويجب تصميم 

كل مادة معنية بعناية.

تطوير جلد شبيه باجللد البشري

خسوف شبه ظلي للقمر

الصبر  يــابــانــيــة:  دراســــة 
أكثر من مجرد فضيلة!

توصلت دراسة علمية إلى أن التحلي بالصبر ودرجاته 
املختلفة يتحدد من خالل مستويات هرمون السيروتونني، 
والتي تكشف ما إذا كان الشخص بإمكانه توقع مكافأة 

بهدوء أو يتوق لإلشباع الفوري.
ونقالً عن دورية Science Advances نشرت صحيفة 
“ديلي ميل” البريطانية أن باحثني يابانيني توصلوا إلى 
أن التحفيز االصطناعي إلفراز الهرمون في الفئران جعل 
الــقــوارض أكثر صبراً عند انتظار الطعام في التجارب 

املعملية.
كما اكتشف الباحثون أن منطقتني مختلفتني من الدماغ 
مسؤولتان عن التقييم املنفصل لفوائد االنتظار للحصول 

على مكافأة أو نتائج مجزية.
وتساعد النتائج في حتسني تطوير مضادات االكتئاب، 
التي تقوم بتعديل مستويات إفراز هرمون السيروتونني 

لدى البشر، من خالل استهداف مناطق معينة من الدماغ.
وأجرى عالم األعصاب كاتسوهيكو ميازاكي من معهد 
أوكيناوا للعلوم والتكنولوجيا في جامعة الدراسات العليا 
وزمالؤه جتاربهم على فئران من فصيلة خاصة بها خاليا 
عصبية حساسة للضوء تطلق السيروتونني عند حتفيزها.

وفي دراسة سابقة، قام الباحثون بتدريب الفئران على 
أداء مهمة انتظار تسمى “كزة األنف’’، حيث يتم اإلمساك 
ــل حفرة حتى يتم  ــدس إلــى داخ بأنف فــأر التجارب وت

توصيل حبيبات الطعام إلى الفم.
وفي ثالثة أرباع االختبارات، متت مكافأة الفئران على 

هذا اإلجراء، ولكن لم يتم تقدمي أي طعام في الباقي.
ووجد فريق الباحثني أن إطالق مادة السيروتونني في 
منطقة دماغية تسمى نواة الرفاء الظهري تزيد من مقدار 
الوقت، الــذي تسعد فيه الفئران بانتظار الطعام عندما 
يكون احتمال تلقي املكافأة مرتفًعا ولكن خالل فترة زمنية 

غير محددة أو مؤكدة.
وتعد نــواة الرفاء الظهري، احملــور املركزي في العقل 
للخاليا العصبية الــتــي تطلق هــرمــون السيروتونني 
وحتتوي على خاليا عصبية تصل إلى مناطق أخرى من 

الدماغ.

تطوير جلد صناعي قوي ومرن ميكن 
استخدامه في األطراف الصناعية املستقبلية

 في الصـميم
جمهور النادي األهلي من أكبر اجلماهير في الوطن 
العربي، والفوز بكأس أفريقيا فخر لكل العرب، خروجهم 
إلــى الــشــوارع في مناطق سكنهم وأهازيجهم اجلميلة 
لــم تسبب ضـــرراً ألحــد. ولكن بعض ثقيلي النفوس 
تبلموا كثيراً على ما حصل، إخواننا املصريني عبروا عن 
فرحتهم بطريقة سلمية ولم يؤذوا أحداً. مبروك إلخواننا 
األهــالويــة البطولة، وإلــى مزيد من البطوالت، وحظاً 

سعيداً للزملكاوية في بطوالت قادمة.
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amama7979@  د.عبدالرزاق مر�صي ال�صمري

االنتخابات بعد اسبوع بالتمام والكمال فاذا اعطيت صوتك لشخص خلص 
لك معامله او وظف ابنك او اعطاك منصبا او رشاك باملال فانت لالسف عبد 
لهذا الشخص فكن حرا طليقا اعط صوتك للذي يخاف الله للقوي لالمني 

،،،البلد يحتاج لرجال ال لعبيد.

aladwanisultan1@ �صلطان املهنا العدواين 

نعمة الصحة.. كم مليونا من البشر يعاني املرض.. هل جربت زيارة مشفى 
لألورام؟.. ستسمع هناك صراخا ال ينقطع، ال يشبهه إال صراخ املعذبني في 
أمن الدولة.. يتمنون فقط ساعة من نوم هنيء بدون ألم.. ألست في نعمة؟ نعم 

الله ال تعد وال حتصي

_The0Truth@ اإميان جوهر حيات

مرة أخرى هل أجهزة الدولة محصنة من االختراقات السيبرانية؟ يعني 
عندنا أمن سيبراني متطور ام املوضوع ليس أولوية!

abdulllah_majed@ عبدالـله ماجد الظفري

فايروس كورونا سينتهي و ينقضي أمره  ولكن سيبقى الفايروس االكثر 
انتشار لدينا فايروس الفساد الذي لم يجدوا له تطعيم وال عالج  ألن مناعة 

الفاسدين أقوى بكثير منه

Ibtehal almajed @ ibtehal71 

عندي س��ؤال ليش يتسرب امل��اء لداخل املشاريع اجلديدة ومايتسرب 
باملباني القدمية

Ahooy_Karam@ ليلى كرم

عيب وقلة أدب ملا احد ياخذ رقم اسرة متعففة ويحاول التحرش او طلب 
املواعد من البنت في مطعم او مكان ثاني!! البعض حاب اهو يتواصل مع 
االس��رة ب��دال ال يكون عن طريقنا واحنا مقدرين هالشي ونعطيه االرق��ام 
للمصداقية لكن )حتذير وانذار( حق اللي يحاول التحرش بالبنت راح نفضح 

رقمه وحسابه

AsrarHayat@ اأ�رشار جوهر حيات

 إلى متى تستمر احلكومة في جتاهل التداعيات السلبية لقرارات تخفيض 
التصنيف وانعكاساتها السلبية على االقتصاد؟!  ومن سيدفع الفاتورة سوى 

املواطن؟!
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