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ستوكهولهم  –الزمان 

أثـبت بـاحـثـون في جـامـعـة أوبـسـاال
في السويد أن ليلة واحدة من فقدان
النـوم لـها تـأثـير خـاص علـى تنـظيم
الـــتـــعــبـــيــر اجلـــيــني واأليـــضي في
الــبــشــر.. وقـد يــفــســر هــذا كـيف أن
العمل بـنظام الـنوبة الـليلـية وفقدان
ـزمن يضـعف عـملـية األيض النـوم ا
لــدى اإلنـــســان ويــؤثــر ســلــبًــا عــلى

تركيبة اجلسم. 
وفي الــــــدراســــــة اجلـــــديــــــدة قـــــام
الـبـاحـثـون بـدراسة  15شـخصًـا من
ذوي الوزن الطـبيعي الـصحي الذين

شاركـوا في جلسـت في اخملـتبر 
ـــاط الــنــشــاط فــيــهـــمــا تــمـــيــيــز أ
والوجبات بشـكل كبير.. وفي ترتيب
ـشـاركـون في لـيـلة عـشـوائي ينـام ا

نــومـا عــاديــا (أكــثـر من 8 ســاعـات)
خالل جــلــســة واحـدة وبــدالً من ذلك
ظلـوا مسـتيـقظـ طوال الـليل خالل

اجللسة األخرى. 
وفي الـصـبـاح بــعـد كل تـدخل لـيـلي
أخـذت عـيـنـات األنـسـجـة الـصـغـيـرة
(اخلزعـات) من الـدهـون حتت اجلـلد

 .. والهيكل العظمي للمشارك
ويظـهر هـذان الـنوعـان من األنسـجة
في الغالب اضطـرابا في ظروف مثل
السـمـنة ومـرض الـسكـر.. في الوقت
نـفـسه في الـصـبـاح  أخـذ عـيـنات
ـقــارنـة عــبـر الــدم أيـضًــا لـتــمـكــ ا
أجـــــزاء األنـــــســــــجـــــة مـن عـــــدد من

األيضات. 
ـسـتـقـلـبـات جـزيـئات وتـشـمل هـذه ا
الـسـكـر وكـذلك األحـمـاض الـدهـنـيـة
واألحمـاض األميـنيـة اخملتـلفـة.. كما
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احلـقــيـقــيــة. وقـال رومــيـرا في
مـنـشـور على فـيـسـبـوك : (أمام
200 من الركاب وأفراد الطاقم
الكمة شلـول تدخل بـطل ا ا
السابق مـحاوالً السـيطرة على
الــــشـــخـص الـــذي كــــان يـــزداد
عـدوانـيــة أكـثـر فـأكــثـر قـبل أن
يـطـرحه أرضـاً ويـسـيـطـر عـلـيه
ريثما هبـطت الطائرة وتدخلت

طار). قوات الشرطة في ا
من جـــهـــتـــهـــا أكـــدت خـــلـــيـــة
االتـصـاالت الــتـابـعـة لــلـشـرطـة

الــفـرنـسـيـة (سـيـوكـوب) أنه 
جرد هبوط اعتقال الشخص 
الــــطـــائـــرة فـي مـــطـــار رواسي
شــــارل ديـــغـــول. واســـتـــمـــعت
شــرطـة حـرس احلــدود لـطـارق
صـــــاحب الـــــدين كـــــمـــــا أكــــد
احملـضــر احلـادثـة الـتي وقـعت
خالل الــرحــلـة. وحتــدث طـارق
عن احلادثة لقناة فرانس إنفو

{ لـــنـــدن - وكــاالت - تـــشـــيــر
دراسـة جـديـدة إلى أن األطـفـال
الــــــــــــذيـن لــــديـــــهم أمـــــهــــات
مـكتـئـبـــــــــــات قـد يـنتـهي بهم
ـطــــــاف باإلصـابـة بـخلل في ا
ـــــنـــــاعـي في رد الـــــفـــــــــــعـل ا
أجــــــــــــســـــامــــــهم وبــــــزيـــــادة
احــــــــتـــــــمــــــــاالت اإلصـــــــابـــــــة

باضطرابات نفسية.
وكــتب الــبـــاحــثــون في دوريــة
(االكتـئاب والـقلق) (أن اكـتئاب
األم قد يـكون له تـأثيـر ملـحوظ
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dL² قائال »كانت الطائرة قد أقلعت
منذ بضع دقائق وكنت جالسا
بـــهــــدوء مع زوجـــتي عـــنـــدمـــا
ســمـــعت شـــجـــارا. رأيت رجال
يـــســــتـــفــــز الـــطـــاقـم من خالل
طالبة بكأس ثان من الكحول ا
وبــدأ فـي رفع صــوتـه بــيـــنــمــا
رفض اجلـــــلـــــوس .«ويـــــضف
طارق صـاحب الـدين أنه توجه
نــحـو قــمــرة الـطــائــرة وحـاول
تـهــدئـة الـشـخص الـذي كـان له
تـــصــرف غـــيــر مــتـــوازن مــثل
ـسـاعـدة ضابط اجملـنون  .«و
شـرطــة كــان من بــ الــركـاب
والطـاقم وطارق صـاحب الدين
 وضع اســتـراتــيــجــيــة لـشل

حركة الرجل وتقييده.
واعــتـزل طــارق صــاحب الـدين
ـالكـــمـــة مـــنـــذ الـــعــام .2013 ا
ويـعـمل حـاليـاً مـعـلمـاً لألطـفال

الذين يعانون من صعوبات.

عـــلـى طـــريــــقـــة عـــمـل أدمـــغـــة
األطفال).

وقـالت روث فــيــلـدمــان كـبــيـرة
الــبــاحــثــ في الــدراســة (إذا
نشأت مع أم مكـتئبة إكلـينيكيا
تتأثر سلـبا قدرات جسدك على
الــتـــعــامل مع الـــتــوتــر وكــذلك

ناعة). نظام ا
وأضافت (يـحـدث ذلك حتى إذا
كــــــــــانـت أســــــــــرتـك فـي وضـع
اجـتمـاعي اقتـصـادي منـخفض
اخملــاطــر وبـــوجــود الــوالــدين

وعـــدم وجـــود مــشـــكالت مـــثل
الفقر أو األمراض العضوية).
وقـالت فــيـلــدمـان في تــصـريح
(إن هذا التأثيـر اجلسماني قد
يـــؤدي بــــدوره إلى مــــشـــكالت

نفسية). 
وأوضــحت (بــرمــجـة نــفــســيـة
الــــطـــفـل عـــلـى الـــتــــفــــاعل مع
مــســتــوى عــال من الــضــغــوط
ـهـد الـطـريق حلـالـة نـفـسـيـة

هشة).
وتابعت فيلدمان وفريقها 125

كــــمــــا أجـــــريت مــــقـــــابالت مع
األمـهات وأطـفالـهن لـتشـخيص
اإلصـــــابــــة بــــاالضـــــطــــرابــــات

النفسية.
وخــــلص الــــبـــاحــــثـــون إلى أن
ــكــتــئــبــات لــديــهن األمــهـــات ا
مـعـدالت أعـلى من الـكـورتـيزول
نـاعي اإلفرازي واجللـوبولـ ا
كـــمـــا كـــانت تـــصــرفـــاتـــهن مع
أطـفالـهن سـلبـيـة. وظهـرت لدى

أطفالهن ذات النتيجة.
وقـالت الـطبـيـبـة بريـا جـوباالن

الــبـــاحــثــون مــعــدالت هــرمــون
كــورتـــيــزول الــذي يـــشــيــر إلى
معدالت التـوتر ومؤشرات على
ـــنــــاعي ومن عــــمل اجلــــهـــاز ا
بــيــنــهــا مـــعــدل اجلــلــوبــولــ
ــنـاعـي اإلفـرازي في األمــهـات ا
واألطفـال. كمـا رصد الـباحـثون
الــطــريــقـة الــتي يــتــفــاعل بــهـا
ـعرفة إذا األطفـال مع أمهـاتهم 
مـــا كــــانــــوا يــــعـــانــــون من أي
أعــراض تــنم عـن اضــطــرابــات

سلوكية. 

رضـيـعـا حـديـثي الـوالدة حتى
صـــــاروا في الـــــعـــــاشـــــرة من
عــمـرهم. وعـنــدمـا بـلغ الـرضع
سـتــة أشـهــر من الــعـمــر طـلب
الــبـاحــثــون من األمــهــات ملء
اسـتـمـارة استـبـيـان تـسأل عن
مـعـدالت االكـتـئـاب والـقـلق. ثم
عــاد الـبـاحـثـون لـلـتـواصل مع
تـلك األسر عـنـدما بـلغ األطـفال
الــسـادسـة من الـعـمـر.وعـنـدمـا
بـلغ األطــفـال الــذين شـمــلـتـهم
الــدراســة سن الــعـاشــرة قـاس

رئيسة قـسم الطب النفسي في
ركز بيتسبرج مستشفى تابع 
الـــطـــبي الـــتي لم تـــشـــارك في
الـدراسـة في تصـريح ( إن ذلك
يوضح تأثـير اكتـئاب األم على
الـطــفل وهـو يــكـبــر وبـالــتـالي
يـــوضح لـــنـــا أهـــمـــيــة تـــلـــقي
األمــهــات لــلـــعالج). وأضــافت
(مـثل تـلك الـدراسات تـمـنـحني
ـــــعـــــلـــــومـــــات مـــــزيـــــدا مـن ا
لـتــسـاعـدنـي في شـرح أهــمـيـة

كتئبات). عالج األمهات ا
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 اســتـــخــدام عـــيــنـــات األنــســـجــة
لـتـحـالـيـل جـزيـئـيـة مـتـعـددة والـتي
ـــقـــام األول أن حـــالــة كـــشـــفت فـي ا
فـقـدان الـنــوم أدت إلى تـغـيـر خـاص
بالنسـيج في احلمض النووي وهو
شـكل من أشــكـال اآللـيـة الــتي تـنـظم

تعبير اجلينات. 
وقال الـدكـتور جـونـاان سيـدرنايس
أســتــاذ عــلم الــوراثــة فـي اجلــامــعـة
الــســويــديــة : (كــانت مــجــمــوعــتــنـا
الــبــحــثــيــة أول من أثــبت أن فــقـدان
الـنـوم احلاد يـؤدي في حـد ذاته إلى
تــغــيـــرات جــيــنـــيــة في مـــا يــســمى
بـجـيـنـات الـسـاعة الـتي تـنـظم داخل
كل نسـيج إيقاعـها الـيومي.. وتـشير
نــتــائــجــنــا اجلــديــدة إلى أن فــقـدان
الــنـوم يـســبب تــغـيـرات مــحـددة في

األنسجة).
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{ مـــدريـــد - وكـــاالت - ذكــرت
وسائل إعالم إسـبانـية الـسبت
أن أســرة الــدكــتــاتــور الــراحل
فــــرانـــســــيــــســــكـــو فــــرانــــكـــو
ســـتـــســـتـــخـــدم كل الـــوســـائل
مـكنـة لوقف خـطة الـقانـونيـة ا
حكـومـية لـنقل رفـات جدهم من
نـــصـب تـــذكـــاري ضـــخم قـــرب
مــدريــد. وخالل حــكم فــرانــكــو
الـــذي اســتـــمـــر من عــام 1939
حــتى عــام 1975 قُـــتل وسُــجن
عــشــرات اآلالف من أعــدائه في
ـعـارضة حـمـلـة للـقـضاء عـلى ا
كـما لـقى نـحو 500 ألف مـقاتل
ومـــدنـي حـــتـــفـــهم في احلـــرب
األهـــلــــيـــة الــــتي ســـبــــقت ذلك
وقـــــــــــســـــــــــمـت الـــــــــــبـالد إلـى
شــطــريـن.وذكـرت عــدة صــحف
وطــنـيــة إن ســبـعــة من أحــفـاد
فــرانـكـو أصـدروا بــيـانـا أبـدوا
فــــيـه اعــــتــــراضــــهـم الــــقــــاطع
واجلــــــمـــــاعـي لـــــنــــــقل رفـــــات
جدهم.وصـدر هذا البـيان الذي
نُـشــر في عـدة صـحف ردا عـلى
مرسوم أجيز اجلمـعة لتقليص

احــــتــــمــــال أن تــــؤدي دعـــاوى
قــضـائــيــة إلى عــرقـلــة اخلــطـة
الـــتي يـــطـــمح إلـــيــهـــا احلــزب
االشــتـراكي احلــاكم مـنــذ فـتـرة

طويلة.
ــكـــان الــذي دُفـن فــيه وواجه ا
فـــرانــكـــو وآالف من ضـــحـــايــا
احلـرب األهلـيـة التي اسـتـمرت
من عام 1936 حـتى عـام 1939
ــــــــعــــــــروف بــــــــاسم (وادي وا
الـشــهـداء) انــتـقـادات بــوصـفه
الــنــصـب الــتــذكــاري الــوحــيــد
الــــبــــاقي فـي أوروبــــا لـــزعــــيم

فاشي.
ولم يُعـرف بشـكل فوري ما هي
تـاحة أمام الـسبل الـقانـونيـة ا
أحــفــاد فـرانــكــو في مــواجــهـة
مـــرســــوم يـــتـــطــــلب أن يـــقـــره
رجح ان ولـكن من غـيـر ا الـبـر
ــرسـوم أن يــرفــضـه. وأعـطـى ا
األسرة  15يـومـا من نـهـاية آب
كـان الذي التـخاذ قـرار بشـأن ا
تـــريـــد نــــقل الـــرفــــات إلـــيه أو
الــــتـــــخــــلي عـن هــــذا الــــقــــرار

للحكومة.

ـقبـلة سـتولد بـعد شـهر أو شـهرين أو احلكـومة الـعراقـية ا
سألة الـتي يعاني منها العراقيون ثالثة. وهذا ليس عقدة ا
شكالتهم العظمى الباحثون عن حكومة تضع لهم البدائل 
.  وأكبـر  مـشـكـلة هي مـعـانـاة أهـالي البـصـرة من الـتـلوث
ياه والـبيـئة . لو ائـة في ا الذي بلغ غـالبـاً نسبـة مائـة في ا
حدث ذلك فـي مكـان آخـر من الـعـالم لقـامت الـدول بـإقـفال
ـنكـوبة ونـقل سكّـانهـا الى مدن أخـرى  فهذه ـدينة ا تلك ا
قضـيـة ال حتتـمل الـتـأخيـر واجلـدل الذي ال طـائل مـنه . ما
يحصل في البصرة هـو نكبة متراكـمة منذ سنوات حتصل
ـسـؤولـون هنـاك في خالل في مـدن جنـوب الـعـراق كـله . ا
رّون من خالل مـبنى احملافظة الى دورة انتخابيـة كاملة 
بعض األمـكـنة احملـددة في منـاسـبات عـامـة ويرجـعون الى
كـرسي مـكــتـبـهم وكــأنّ  هـذه احلـركـة الــبـائـسـة هي دورة
ــدن الـــعــراقــيـــة الــتـي تــعــد أقـــدم مــدن الـــتــاريخ حــيـــاة ا

واحلضارات .
أيـة حـكـومــة مـقـبـلـة يــجب أن تـفـتـتح اجــتـمـاعـهـا األول في
ـوصل في اجـتـمـاعات الـبصـرة ثم تـثـني بـاجـتـمـاع في ا
يصاحبـها قرارات وصالحـيات نافذة ولـيس لالستعراض
التلفزيوني . احلكومة الـتي تريد أن تعمل  يجب أن تكون
ـنكوبة دن العـراقية ا كراسي وزرائهـا متنقـلة في جمـيع ا
يداً بيد مع مجـالس محافظـات من نوع جديد مـختلف عمّا
عانت مـنه احملافـظات حـ كان الـوزير مـحرمـاً علـيه زيارة
محافظة لتفقد شؤونها في مجال اختصاصة بسبب حائط
الــصــد الــعــالي جملــلس  مــحــافــظــات يــنــخــرهــا الــفــسـاد
ــالـي . في حــال تــعــذر أن تــضع الــســيــاسي واالداري وا
يـدانيـة لكل شيء  فـمن باب ـتابـعـة ا احلكـومة يـدها في ا
ـعـزز دسـتوريـاً لـتـقوم أولى أن يتـم تفـعـيل قـانـون االقلـيم ا
أقاليم جديدة بحسب احلاجات الفعلية حلياة جديدة  لكن
إذا  اتخـاذ االقليم ستار لـتغطية ذلك ليس احلل الناجع 
تـكـتالت الـفـســاد بـعـيـداً عن األنـظــار .الـفـسـاد يـعـرقل أي
ادة مائة مشروع سياسي  في قيام أقاليم  وفي تطبيق ا
وأربع من الدستـور وفي بناء البـلد وإعادة اخلدمات.إذن
المعنى لوالدة حكومة جتاري مـجاري الفساد  خوفاً على
التـوافـقـات واالنـسـجامـات ومـسـتـقبل الـعـمـلـية الـسـيـاسـية

هترئة. ا
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ـــزاد قــطــعــة من تــعــرض في ا
تــــــــــــــاريـخ احلـــــــــــــاسـب اآللـي
(الــكـــمــبـــيــوتـــر) ســـاعــدت في

انطالق شركة أبل .
وحـــسـب أســـوتــــشـــيــــدبـــرس
سـيـعـرض لـلـبـيع في سـبـتـمـبر
حــــاسب آلي مـن طـــراز آبل -1
يـعــمل بـكـفـاءة وهـو واحـد من
ب ستـ حاسبـا آليا فقط من
ب 200 صــمـمــهــا وصـنــعــهـا
سـتـيف جـوبـز وسـتـيف وزنـاك

.1977 عـــــــــــــــــــــــــامــي  1976و
وتــــــعـــــرضـــــهــــــمـــــا دار بي آر

للمزادات ومقرها بوسطن. 
وأعــاد خـــبــيــر حـــاســبــات آبل
مــــــوري كــــــوهـــــــ احلــــــاسب
ـعــروض لـلـبـيع في مـزاد إلى ا
حـالـته األصـلـيــة الـتـشـغـيـلـيـة
ـدة واخـتـبـر نـظــام الـتـشـغـيل 
ثــمــاني ســاعــات دون أي عـطل

أو خطأ. 
ويــضم اجلــهــاز أيــضــا لــوحـة
ـــــفـــــاتـــــيـح األصـــــلـــــيـــــة من ا
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الـســبـعـيــنـيـات.  يــعـد اجلـهـاز
تواضعة مثاال على البـدايات ا
لـــشــــركـــة آبل الــــتي بـــدأت في
كــوبــرتــيــنــو بــكــالــيــفــورنــيــا
وحتــــــولـت مـــــؤخــــــرا إلى أول
شركة تـطرح أسهـمها في طرح
عام لـتـقـدر قيـمـتـهـا بتـريـلـيون

دوالر. 
كــــان احلـــــاسـب اآللي آبل 1 –
يــبــاع مــقـابل 666 دوالرا لـكن
يتوقع أن يبـاع بنحو 300 ألف

زاد. دوالر أو يزيد في ا
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نقـلت وسـائل إعالم برازيـليـة صورا وشـريط فيـديو عـما
قـالت إنـهــا قـبـيــلـة مـعـزولــة مـازالت تـعـيـش في الـعـصـر
احلجـري بغـابات األمازون في أقـصى الغرب الـبرازيلي
وهي منـقـطعـة تـمـاما عن الـعـالم ولم تـكـتشف بـعـد طرق
عيـشها وعـاداتها. وذكرت صـحيفـة ذي صن البريـطانية
كـتشـفـة لم تخـتـلط بأي مـجمـوعـات بشـرية أن الـقـبيـلـة ا
أخـرى ومـازالت تـعـتمـد عـلى األحـجار لـتـسـيـير حـيـاتـها
وتـغـيب عـنـهـا كل أسالـيب احلـيـاة احلـديثـة. مـضـيـفة أن
فـريـقـا اسـتـكــشـافـيـا بـقي ألكـثـر من أسـبـوعـ من أجل

العثور على القبيلة التي تمت تسميتها بـمالوكا).
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الكم الـفـرنـسي الـسابق أقـدم ا
ـــغــربـــيــة طــارق ذو األصــول ا
صــاحب الـــدين عــلـى الــتــدخل
إلنــقـــاذ طــائــرة حـــاول مــخــتل
عـقـلـيـا اقـتـحـام قـمـرتـهـا أثـنـاء
انيا توجهها من ميونيخ في أ
إلى الــعـــاصــمـــة الــفـــرنــســـيــة
باريس. و إلقـاء القبض على
اخملتل الـعقـلي بحسب »يورو
نيوز ?«بعد أن هبطت الطائرة
فـي مـــــــطـــــــار راوسـي شـــــــارل
ديغـول. كما استـقبلـت الشرطة
الكم لإلطراء على عمله الذي ا
وصـــفــــتـه وزارة الـــداخــــلــــيـــة
الـفـرنـسـيــة بـالـبـطـولي. وروى
الــــصـــــحــــفـي أرنــــو رومــــيــــرا
تـفـاصـيل احلـادثـة ووصف ما
الكم بــــطل فـــرنـــســـا قـــام بـه ا
مــــرتـــ فـي الـــوزن اخلــــفـــيف
ووزن الـــريــشــة بــالـــشــجــاعــة


