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علماء يطورون الصقات طبية 
فريدة إلذاب ة الدهون

طور علماء من جامعة كولومبيا األمريكية الصقات طبية خاصة 
قادرة على خفض نسب الدهون املضرة في اجلسم. 

وتعتبر السمنة من أهم املشاكل التي باتت تهدد حياة الكثيرين 
في أيامنا هــذه، ووفقا إلحصائيات منظمة الصحة العاملية، فقد 
ارتفعت معدالت السمنة ألكثر من الضعف منذ عام 1980. وعام 
2014 باتت تلك الظاهرة تهدد حياة أكثر من 1.9 مليار شخص، أي 
أكثر من ثلث سكان العالم، لذا يسعى العلماء باستمرار إليجاد حلول 

فعالة وجذرية حملاربة تلك املشكلة.
وفي أحــدث اخلطوات العلمية حملاربتها أكد علماء من جامعة 
كولومبيا األمريكية أنهم »توصلوا إلى تطوير لصاقات طبية نانوية 
قــادرة على خفض نسب الدهون الضارة في اجلسم، وذلك بفضل 
املواد التي حتتويها والتي حتول الدهون البيضاء إلى دهون بنية 

كتلك املوجودة في أجساد األطفال.

االستماع إلى املوسيقى املبهجة أثناء العمل يحّفز العاملني!
ـــة حديثة أجريت  تشير دراس
فــي هولندا إلــى أن االستماع إلى 
موسيقى مبهجة أثــنــاء العمل قد 
يحفز طريقة مغايرة من التفكير 

متصلة باالبتكار وحل املشكالت. 
ــون إلــــى أن  ــث ــاح ــب وخــلــص ال
ــى الــكــالســيــكــيــة الــتــي  ــق ــي ــوس امل
تتسم بااليجابية واحليوية مثل 
مقطوعات ألفها امللحن اإليطالي 
الشهير أنطونيو فيفالدي ميكنها 
ـــــح حتــفــيــز التفكير  ــى األرج عــل

اإلبداعي. 
وقال سام فيرجسون أحد كبار 
الباحثني في الــدراســة من جامعة 
التكنولوجيا في سيدني باستراليا 
ــر الــبــريــد  ــب لـــرويـــتـــرز هــيــلــث ع

اإللكتروني ”االبتكار أحد املهارات 
األساسية املطلوبة للتعامل مع عالم 
يتغير أسرع من أي وقت مضى... 

أصبحت معرفة سبل اكتساب هذه 
املهارة املهمة أكثر ضرورة“. 

ـــــــراء الــــدراســــة أســمــع  وإلج

فيرجسون وزميله سيمون ريتر من 
جامعة رادبود نامييخن الهولندية 
مقطوعات من املوسيقى الكالسيكية 
ملــئــة وخــمــســة وخــمــســني طالبا 
متطوعا أثــنــاء إجنــازهــم الختبار 

يتطلب االبتكار. 
وقسم الباحثون الطلبة خلمس 
مجموعات لم تستمع إحداها ألي 
موسيقى فيما استمعت املجموعات 
األربعة الباقية ألربــع مقطوعات 
ــل وخــــالل إجنـــاز  ــب مــوســيــقــيــة ق
االختبار واتسمت كل مقطوعة منها 
بطابع مختلف إذ مثلت املوسيقى 
ــة اإليــجــابــيــة والــســعــيــدة  ــادئ ــه ال
املبهجة واحلزينة بطيئة اإليقاع 

والسلبية املثيرة. 

بريطانيا تنجح بإطالق صاروخ مصنوع من ألياف الكربون!
أكــــدت صحيفة الـــغـــارديـــان أن شركة 
»Starchaser« البريطانية جنحت بإطالق 
أكبر صواريخها املصنوعة من ألياف الكربون. 
ووفقا للصحيفة فقد »جرت عملية اإلطالق 
بالقرب من أوتربرن شمالي شرق بريطانيا، 
حيث استطاع الصاروخ الوصول إلى علو 
1200 متر، لتنفصل أجزاؤه الثالثة األساسية 
عن بعضها وتهبط على األرض بالطريقة التي 

كانت مقررة مسبقا«.
وبلغ طول الصاروخ املصنوع من ألياف 
الكربون )8.2 م(، ووزنــه 2.5 طن تقريبا، 
وصممته الشركة خصيصا للقيام باختبارات 
جتريها لتطوير تقنيات تصنيع مركبات 
للسياحة الفضائية أي )الرحالت الفضائية 

التجارية على علو أكثر من 100 كلم(.
ويـــذكـــر أن بــريــطــانــيــا لــيــســت األولـــى 
الــتــي تسعى لتطوير تقنيات السياحة 
الفضائية، ففي األول من مايو الفائت قامت 
شركة »Virgin Galactic« األمريكية 

ــة مـــحـــوريـــة أخــــيــــرة ملــنــظــومــة  ــرب ــج ــت ب
»SpaceShipTwo« السياحية، التي تضم 

مركبة »WhiteKnightTwo« وطائرة 
.»Unity«

إطالق صاروخ من ألياف الكربون

شركة روسية تخترع نظامًا آليًا 
ملراقبة وتشخيص أمراض القلب 

اخترعت شركة »شفابي« الروسية بصفتها 
ــخ« احلكومية  ــي ــت ــي مــؤســســة »روس فــرعــا ف
الروسية نظاما آليا أوتوماتيكيا من شأنه مراقبة 

وتشخيص أمراض القلب واألوعية الدموية. 
وتعتزم الشركة تطبيق هذا النظام ليشمل 
كافة مستشفيات روسيا ورابطة الدول املستقلة.

وقال ناطق باسم شركة »روستيخ« الروسية في 
حديث صحفي أدلى به، يوم اجلمعة 15 سبتمبر، 
لوكالة »تاس« على هامش مؤمتر »بيوتيخ ميد« 
للتكنولوجيات الطبية إن النظام املذكور املسمى 
بـ«الطبيب اآللي« يقدم أوتوماتيكيا تشخيصا 
طبيا للمرض بناء على مخطط نبضات القلب، 
ويقترح أفضل طريقة للعالج. وأضاف أن تلك 
التكنولوجيا طبقت في 14 إقليما روسيا ودولة 

كازاخستان.
وأوضــح الناطق أن نــواة النظام تتكون من 
جهاز تخطيط القلب الكهربائي الالسلكي له 12 
قناة، ولديه قدرة على فك شفرة نتائج الفحص. 
وعــالوة على ذلك، تستخدم في نظام »الطبيب 
اآللــي« تكنولوجيا الذكاء االصطناعي القادرة 
على القيام بالتفسير األوتوماتيكي ملخطط 

نبضات القلب.

78 يومًا اج بريطاني يحطم الرقم القياسي ويطوف حول العالم في  درَّ

الدراج مارك بومونت

اج بريطاني مثابر الرقم القياسي العاملي  حطم درَّ
اج يطوف حول  املسجل في موسوعة جينيس ألسرع درَّ
العالم بعد أن قطع مسافة تزيد عن 29 ألف كيلومتر في 

أقل من 80 يوما. 
وقــاد مــارك بومونت، وهــو من اسكتلندا، الدراجة 
ملدة 18 ساعة يوميا وأحرق أكثر من تسعة آالف سعر 
حراري في اليوم أثناء عبوره بولندا وروسيا ومنغوليا 

والصني واستراليا والواليات املتحدة. 
وقال بومونت بعدما أمت رحلته حتت قوس النصر 
في العاصمة الفرنسية باريس إن الرحلة ”تعني فعليا 
قيادة الدراجة وصوال إلى األفق التالي“. وتابع قائال ”لم 

أمش تقريبا على قدمي طوال شهرين ونصف الشهر“. 
وكاد حادث تعرض له في روسيا في اليوم التاسع 
من جولته أن ينهي مغامرة قــال عنها بومونت إنها 

أخذته إلى ”أعماق روحية“ لم يستشعرها قط من قبل. 
وكسرت إحدى أسنان بومونت وأصيب في مرفقه خالل 

احلادث. 
وأمت بومونت اجلولة في 78 يوما و14 ساعة و40 
دقيقة. وسجل الرقم القياسي السابق النيوزيلندي 
أندرو نيكلسون الذي أمت الرحلة في 123 يوما في عام 
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 في الصـميم
اعتقاد البعض ان خصخصة اجلمعيات التعاونية سيزيد األسعار 
غير قائم على اســاس اقتصادي بينما احلقيقة انــه سيتسبب في 
انخفاضها.. ما تقوم به اجلمعيات حاليا هو اضافة نسبة عشرة في 
املئة على األسعار التي يحددها التجار الذين يعرضون بضاعتهم على 
أرض الدولة.. ملاذا األسعار خارج اجلمعيات اقل؟ الفكر التعاوني فكر 
اقتصاديات الدول االشتراكية غير القائم على حرية التنافس وربعنا 

في الكويت »اعجنوه« فتحول إلى اقتصاد هجني.

 DrJamal11@  د. جمال املال
ماذا بعد اغتصاب املناصب؟ يستولي على املنصب بسبب انه ابن الشيخ 

فالن أو املذهب الفالني أو القبيلة العالنية والشخص األكفأ يبعد متى نفكر؟

 roooowy@ اأروى الوقيان
اللحظة اللي تعتقد انك داميا تفهم أكثر من غيرك، هي اللحظة اللي الزم 

تراجع فيها ملفاتك و تعيد النظر في نفسك.

Meshariy@   م�صاري الديحاين
ال ميكن القبول في خصخصة اجلمعيات كونها اموال خاصة  وان حصل 
ذلك بجرة قلم سنجد رفع اسعار وغالء معيشه قادم وهذا ما ينتظره االسواق 

املوازيه

m_alsaeidi@   مطلق خمي�س ال�صعيدي
بإعتراف احلكومة الشعب ال يثق فيها ، وطبعاً الشعب فاقد الثقة مبجلس 

األمة منذ مبطي ! مالنا غيرك يا الله

TOLERANTQ8ya@   هيالء حممد
ال شيء ينتهي جميع األشياء التي نظن أنها انتهت ستجدها داخلك على 

هيئة ظلمة أو نور،،!

االستماع للموسيقى خالل العمل


