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 الــــســــاعــــة 20:00
بــتــوقــيت غــريــنـتش
على قناة ابو ظبي
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يــعــد الــبــيض أحــد أهم األغــذيــة الــتي
عـرفهـا اإلنسـان لكن كـثـيرين يـعتـقدون
أن فائـدته تكـمن فـقط في صفـاره وهذا
بـالـطـبع غــيـر صـحـيح فـالـبـيـاض ذلك
اجلــزء الـشــفـاف من الــبـيض يــحـتـوي
عـلى مـنـافع غـذائيـة كـثـيـرة كـمـا نـشرت

ــانــيـة نــيــوتـرشن مــجــلـة الــتــغـذيــة األ
ويـتـمـيـز بأنـه فقـيـر بـالـدهـون لـذا فـهو
فـقـيـر بـالـسـعـرات احلـراريـة مـا يـجعـله
ــتــازاً لـلــحـفــاظ عــلى الـوزن أو غـذاءً 
إلدخاله ضـمن الـبـرنامج الـغـذائي الذي
يـهـدف إلـى تـخـفـيض الــوزن.ويـحـتـوي
البـياض عـلى مواد بـروتينـية مـختـلفة
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قــد يـكـون مــهـمـا.وشــرع عـلـمـاء
األحياء بـتحـليل الـبيـانات التي
حتـتـفظ بـهـا احلدائق الـنـبـاتـية
ادة ـلـكـيـة كـيـو عـلى حـجم ا ا
ا ـئـات الـنـبـاتـات  الـوراثـيـة 
ـــزهـــرة في ذلك الـــنــــبـــاتـــات ا
وعاريـات البـذور (مـجمـوعة من
الــــنــــبــــاتـــات والــــتـي تـــشــــمل
الـــصـــنـــوبـــريــــات وفـــصـــيـــلـــة

اجلينكو) والسرخسيات.
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بـعــد ذلك قـارن عــلـمــاء األحـيـاء
حجم اجلـيـنـوم مع اخلـصائص
ـسام الـتـشـريـحيـة مـثـل وفـرة ا
على األوراق.وقـالوا إن ذلك قدم
"دلـــيـال قـــويـــا" عــــلى أن جنـــاح
ـزهرة في وانـتـشـار النـبـاتـات ا
جـمـيع أنـحـاء الـعـالم يـعود إلى
ادة الـوراثية". "تـقليص حـجم ا
ـادة فــمن خالل تــقـلص حــجم ا
ـوجـودة داخل نواة الـوراثـية ا
ــكن لـلـنـبـاتـات بـنـاء اخلـلـيـة 

خاليا أصغر.
وهـــذا بــدوره يـــســـمح بـــزيــادة
امتصاص ثاني أكسيد الكربون
وتــشـكـيل الــكـربـون من عــمـلـيـة
التمثيل الضوئي وهي العملية
الـتـي تـسـتـخـدم بــهـا الـنـبـاتـات
الـطاقة الـضوئـية لتـحويل ثاني
ــاء إلى أكـــســيـــد الـــكــربـــون وا
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يعتقد علماء أنهم توصلوا حلل
اللغـز الذي حـير عـلمـاء األحياء
ن فيهم صاحب عبر الـتاريخ 
نـظريـة التـطور تـشارلز داروين
أال وهــو كـيـف تـطــورت الـزهـور
وانــتـشــرت لـتـصــبح الـنــبـاتـات

هيمنة على األرض? ا
ـزهـرة أو كاسـيات فـالنـبـاتات ا
الــبـــذور تــشــكل نــحــو  90 في
ــــئـــــة من مــــجـــــمــــوع أنــــواع ا
ـا في ذلك الــنـبــاتـات احلــيــة 

معظم احملاصيل الغذائية.
ـزهـرة وقـد تـفـوقت الـنـبـاتـات ا
ــــاضي الـــســـحــــيق عـــلى في ا
نــبــاتـــات كــانت ســبـــقــتــهــا في
الـــوجــــود عـــلى ســـطح األرض
مـــــــثـل الـــــــصـــــــنـــــــوبـــــــريــــــات
والـســرخــسـيــات. ولـكـن الـلــغـز
احلـقيـقي هـو كيـف تمـكـنت تلك

النباتات من حتقيق ذلك?
وتـشــيـر األبـحـاث اجلـديـدة إلى
أن األمر متعلق بشكل ما بحجم
ــادة الـوراثــيــة أو اجلـيــنـوم ا
والـذي تـبـ أنه يـتـنـاقص كـما
ـادة الـوراثـيـة أن صـغـر حـجم ا

يبدو أفضل.
يـــقــول كـــيــفـن ســيـــمـــونــ من
جـامـعـة سـان فرانـسـيـسـكـو في
تـحدة: كالـيـفورنـيا الـواليـات ا

ـسـألة "إن األمـر يـتـعـلق حـقـا 
كنك بناء حجم اخللية وكيف 
خـلـيـة صـغـيـرة لـكـنـهـا حتـتـفظ
بجـميع اخلصـائص الضرورية

للحياة".
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قــبل مـــئــات ماليـــ الــســنــ
كــــــانـت الــــــصــــــنــــــوبــــــريـــــات
والــسـرخــســيـات تــهـيــمن عـلى
األرض. ثـم قــــبـل نــــحــــو 150
مــــلـــيـــون ســــنـــة ظـــهـــرت أول

زهرة. النباتات ا
وســـرعـــان مـــا انــــتـــشـــرت إلى
جــمـيع أنــحـاء الــعـالم مــغـيـرة
ـشـهــد من أخـضـر صـرف إلى ا
مـهـرجـان من األلـوان الـنـابـضة

باحلياة.
وقــد نـــوقــشت عــلى مــدى عــدة
قـرون األســبـاب الــكـامــنـة وراء
زهرة بصورة جناح النباتات ا
مـذهلة وتـنوعهـا الواسع. حتى
أن تشـارلز داروين وصف األمر
بـأنه "غــمـوض بـغـيض" خـوفـا
ــفــاجئ مـن أن هــذا الــتــطـــور ا
الـواضح قـد يشـكل حتديـا أمام

نظريته للتطور.
وتـسـاءل سـيـمــونـ والـبـاحث
ــشــارك من جــامــعــة يــيل آدم ا
ادة رودي عما إذا كـان حجم ا
الوراثـية لـلنـبات أو اجلـينوم

ــــــا يــــــزيــــــد من أوراقــــــهـــــا 
إنتاجيتها.

ويـقـول الـبـاحـثـون إن تـقـلـيص

ادة الـوراثية حدث فقط حجم ا
في كـاسـيات الـبذور وكـان هذا
"شرطا مسبقا ضروريا الرتفاع

ـكن  . اجلـلــوكـوز واألكـسـجـ
لــكــاســيـــات الــبــذور أن جتــمع
ــسـام في ـزيــد من األوردة وا ا

مــعــدالت الــنــمـو الــســريـع بـ
الــنــبــاتــات الــبــريــة".ويــضــيف
زهرة البـاحثون "أن النـباتات ا

هي األلـــبـــومـــ والـــكـــونـــالـــبـــومـــ
واألفـــــومــــــيـــــوســــــ والـــــلــــــيـــــزو

. وتـــصـــنف هـــذه واألفـــوغــــلـــوبـــيـــلـــ
البـروتينات بـأنها عاليـة اجلودة كونها
تضم كل األحـماض األمـينـية األسـاسية
الـــتي يـــحـــتـــاجـــهـــا اجلـــسم والـــتي ال
يستـطيع تصـنيعـها. وتعـد البروتـينات
ضـــروريــــة من أجل بــــنـــاء الــــعـــضالت
واألنسـجـة اخملتـلفـة.وتـوجد في بـياض
البـيض معادن مـهمة على رأسـها معدن
ـشـهـور بـأنه يـسـهم في الـبـوتـاسـيـوم ا
ضبط ضـغط الدم. ومـعدن الـسيـليـنيوم
الـذي يـعــد من أهم مـضــادات األكـسـدة
نع أكسدة الدهون ويحمي جهاز فهو 
ـــنــاعــة ويــقي من أنــواع مــعــيــنــة من ا
ـغــنـيــزيـوم الـذي الـســرطـان. ومـعــدن ا
اسـهم في نقل الـرسـائل الـعصـبـية وفي
تنظيم حرارة اجلسم وفي إنتاج الطاقة
والــتــخــلص مـن الـســمــوم وفي خــفض
احـــتــمـــال اإلصــابــة بـــأمــراض الـــقــلب
واألزمـات الـدماغـيـة.ويـحتـوي الـبـياض
عـلى فــيـتـامـ ب 7 الـضــروري إلجنـاز
ــتــعــلــقـة الــعــمــلــيــات االســتــقـالبــيــة ا
بالـسكريـات والدهـنيـات كمـا أنه يلعب
دوراً في ضبط مستوى السكر في الدم
ويــخــفض مــسـتــوى الــكــولــيــســتـرول
ويـحــسّن من صـحـة الـشــعـر والـبـشـرة
ويعـمل على حمـاية األنـسجة الـعضـلية
اخملــتـلـفـة وعــلى إصالح األضـرار الـتي

كن أن تلحق بها.
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ـدة تصل عادة إلى 6 الـفضاء الـدولية 
أشهـر غيـر أن األمـريكي سـكوت كـيلي
اسـتــطـاع أن يـكـتب اسـمه في الـتـاريخ
عــــام  2016 بــــعــــد أن أكــــمل رحــــلــــة
استغرقت  340 يوما مع رائـد الفضاء

الروسي ميخائيل كورنينكو.
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وكــان الــهـدف من الــرحــلـة هــو دراسـة
تأثيـر انعدام الوزن واإلشـعاع والعزلة
عـلى جــسم اإلنـسـان أثـنــاء بـقـاء فـتـرة

طويلة في الفضاء.
وســمح كــيــلي بــفـرصــة إجــراء دراسـة
تتـعـلق باآلثـار اجلانـبيـة طويـلة األجل
لرحالت الـفضاء عـلى اجلسم في ح
بـقى شـقـيقه الـتـوأم في مـنزلـه تمـهـيدا
إلجراء دراسة مقـــارنة في وقت الحق.
وقــــال ســــكـــوت كــــيـــلـي لـــبـي بي سي
ـشكالت الـصـحيـة ال أعراض :"معـظم ا
ــكــنك الــشـــعــور بــكــتــلــتك لــهــا وال 

العظمية".
{ هل سـيـكـون لـديـنـا رواد فـضـاء "مـعـدل

ستقبل? جينيا" في ا
-واضطر كيلي بعد العودة إلى األرض
إلـى إجـراء فــحــوص دقـيــقــة جلــسـمه
نـــظــرا ألن الــبـــقــاء فــتــرة طـــويــلــة في
الـفضاء جعـله يشعـر بقائمـة كبيرة من

األعـــراض. وفــــســـر ذلك قــــائال :"كـــنت
أعـــانـي من األلم والـــتــــصـــلب وألم في
الــــعــــظم والــــعــــضــــــــالت فــــضال عن
حــــدوث تــــورم وزيــــادة الــــضــــغط في

اجلمجمة".
كما عاني من بـعض األعراض اجللدية
مـثل احلــكــة والـقــشـعــريــرة فـضال عن
الشعـور بالـغثيـان والدوار بـعد عودته
إلـى الــــــغـالف اجلــــــوي لـألرض مــــــرة

أخرى.
كـنك حتـديـد اجتـاه قـبـلـة الصالة { كيـف 

في الفضاء?
-وقـال :"لـم يــحـذرنــا أحــد من أي شئ
لــكـــنه كــمــا تــعــلم جــزء من عــمل رائــد

الفضاء".
وقـالت وكالة نـاسا الفـضائيـة إن رحلة
كـيـلي كـانت خـطـوة مـهـمـة لـلـغـايـة في
سـبـيل تـقـلـيل اخلـطـر الـبـيـوكـيـمـيـائي
للـرحالت الـفـضـائـية وهـو مـا يـسـاعد
ـسـتــقـبـلــيـة الـتي يـزور في الــرحالت ا
ـريخ أو كـواكب فـيـهــا رواد الـفـضــاء ا

أبعد من ذلك.
ـريـخ نـحو وتـسـتـغـرق أي رحـلـة إلى ا
 30 شــهـرا وهي فــتـرة أطــول بـكــثـيـر
مــقــارنـة بــاحلـد األقــصى الـذي قــضـاه

البشر في الفضاء حتى اآلن.
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تـــصــــدر رائـــد الـــفــــضـــاء الـــيــــابـــاني
نورشيغي كاناي هذا األسبوع عناوين
األخـبــار بـعــد أن أعــلن أنه ازداد طـوال
بواقع  9 سنتـيمترات عـلى م محطة

الفضاء الدولية خالل  3 أسابيع.
واعـــتــــرف بــــعــــد ذلك أنـه أخـــطــــأ في
احلــــــســــــاب وأن الــــــزيــــــادة بــــــواقع
سنـتيمـترين فـقط لكن تـغيـرات الطول
طبيعية بالـنسبة للرواد الذين يقضون
وقـــتـــا في الـــفـــضـــاء.وتـــتـــسم رحالت
الـفضاء باخلـطورة الشـديدة فضال عن
تأثـير قضـاء فتـرة بعـيدا عن اجلـاذبية
األرضيـة عـلى جـسم اإلنسـان وهـو ما
اكـتشـفه الـعديـد من رواد الـفـضاء بـعد

عودتهم إلى األرض.
WO{—« WOÐ–Uł

ويـــؤدي انــعــدام جـــاذبــيــة األرض إلى
حدوث تـمـدد لـفـقـرات العـمـود الـفـقري
ـا يــؤديـبــدوره إلى حـدوث تــغـيـرات
طــفــيـفــة في الـطــول غـيــر أن دراسـات
جـرد عودة رائد الـفضاء أظـهرت أنه 
إلى األرض يعود الطول إلى طبيعته.
{ مـاذا يــحـدث خالل رحــلـة عــام كـامل في

الفضاء?
- يذهب عادة رواد الفـضاء إلى محطة

هي أهم مـجمـوعـة من النـبـاتات
عـلى األرض واآلن نـحن نـعـرف
اذا كانت ناجحة جدا". أخيرا 
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االربــعــاء الــســاعـة
06:00 بتوقيت

غـرينتش عـلى قناة
دبي

WO dA « …UM

دينة 00: 11 اهل ا
00: 13 مشاهير

00: 14 اكسبرس او جيك إن
دينة 10: 19 اهل ا
20:00 البرج العالي
00: 21 هوليود الشرق

00: 22 احلصاد
30: 23 مدينة النارجن
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االربـعاء الساعة 12:00
بـتـوقـيت غـريـنـتش عـلى

قناة ام بي سي 1

wÐœ  …UM

00: 09 ارض جو

00: 10 ذا انسايدر بالعربي

00: 11 افالم وثائقية

00: 12 ابطال التحدي

00: 14 نشرة االخبار 

30: 14 تداول

00: 15 نص يوم

00: 16 ذا انسايدر بالعربي

30: 17 قلبي معك

19:30 اخبار االمارات

00: 20 السلطانة قسم

00: 21 االخبار
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00: 09 احلالل
00: 10 علمني كيف احبك
00: 11 صباح اخلير ياعرب

00: 13 انت وطني
30: 14 رمانة

نوع الوقوف  15 :00
00: 16 علمني كيف احبك

00: 17 احلالل
نوع الوقوف  18 :00
00: 19 انت وطني

00: 20  ترند السعودية
00: 21 اخبار ام بي سي
00: 23 الكبريت االحمر
العب 00: 24 صدى ا
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أفـادت دراسـات أجـريت عـلى فـئـران بـأنه
عــنــدمــا يــبـــدو اإلحــســاس بــآالم الــرأس
والـوجـه أشـد من األلـم في بـاقـي اجلـسم
فـإن سـبب ذلك هــو أن مـسـاراً خـاصـاً في
الــدمـــاغ يــزيــد من اإلحـــســاس بــاأللم في

. كان هذين ا
 «—Uý≈

ويــقـول الـبــاحـثــون: إن إشـارات األلم في
الوجه تتجه إلى مكان مختلف في الدماغ
ولــيس مـنــاطق مـنــبـهــات األلم في أمـاكن
أخــرى مـن اجلــســد.وبــحث فــان وانغ من
ـركـز الـطـبي جلـامـعـة ديوك فـي دورهام ا
بــــواليـــة نـــورث كـــارواليـــنـــا وزمالؤه في

دوائـر الـدمــاغ ذات الـصـلـة بـتـصـور األلم
في الـفئـران وركـزوا على االخـتالفات في
ردود الفعل علـى محفزات األلم في الوجه
والــقــدم.نـواةوكــان الــبـاحــثــون يـعــرفـون
بـالفـعل أن إشـارات األلم من الوجه تـتجه
إلى نــصـفي الــدمـاغ في مــنـطــقـة تــسـمى
الـنــواة اجلـانـبــيـة شـبـه الـعـضــديـة لـكن
الــدراسـة اجلــديـدة أظــهـرت أن اإلشـارات
خ تتجه بعـد ذلك إلى مراكز متعددة في ا
شاعر والغـرائز.وبحسب ما على صلـة با
وصف الــبـــاحــثــون فـي دوريــة نــيـــتــشــر
خ في النواة نيـوروساينس فإن خـاليا ا
اجلانبية شبه العضدية تصلها مدخالت
من مـراكـز الـشـعـور تـلك.وعـلى الـنـقـيض

فــإن إشـــارات األلم من الـــقــدم تـــتــجه من
خـالل احلــبل الــشــوكـي حــتى تــصل إلى
مـنطقـة مختـلفة من الـنواة اجلانـبية شبه
ـعاكس جلـهة خ ا الـعضـديـة في جانب ا

القدم الذي جرى حتفيزه.
‰ö²Ž«

ونــــــقــــــلت »رويــــــتـــــرز «عن وانغ »األلم
ـــزمـن لــــيس فــــقط وخــــصــــوصــــاً األلـم ا
ــزمن لـلـرأس . واأللم ا اضــطـرابـاً حــسـيـاً
والـــوجه يــؤثـــر مـــبــاشـــرة وبــقـــوة عــلى
ــعــانــاة احلـســيــة لــلــمـريـض (االعـتالل ا
ــهم الــعــصــبي احلــسـي) لــذا فــإنه من ا
ـرضى اآلالم ـعـانـاة احلـسـيـة  مـعـاجلــة ا

زمنة. ا
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زهور من مختلف األنواع واأللوان

زهور من مختلف األنواع واأللوان


