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ــتـقــدمـات تــرقق الـعــظــام واحـدة من االفــات الــتي تـصــيب ا
بـالعـمر  مـنـذرة بقـدوم الشـيخـوخة ومع ان هـذه االفة المـفر
مـنهـا بـعد بـلوغ الـنسـاء سن الـياس  االانه بـاالمكـان تاخـير

حدوثها اذا اتبعت  بعض ارشادات .
ان تـقــدم االنـسـان فـي الـعـمــر  يـفـرض عــلـيه مـجــمـوعـة من
الـتبـدالت والتحـيات الفـذة  فاالوقـات التي كانت الـسيدة في
شـبابهـا تمـنحهـا الطفالـها  صـارت االن تمنـحها الاحـفادها
وحـفـيـداتهـا  اذ ان ايـا مـنا يـود ان يـقـضي سنـوات كـهـولته
وشـيـخـوخـته في احـسـن حـال وافـر عـافـيـة  واحـدى االفات

رتبطة بكبر السن ( عند النساء بوجه خاص )  ا
هي افـة تــرقق الـعـظـام  وهـو نـوع من االضـطـراب الـصـحي
ا يسـبب هشاشة الـذي يتصف بـتخلخل الـكتلة الـعظمـية  
في الـكـتـلـة الـعــظـمـيـة  وسـهـولـة في تـقـصف عـظـام الـهـيـكل

العظمي ..
تـتالف الـعظـام من نسيج حي  وبـخاصـة من بلـورات الكلس
والـفسـفور  التي تـتشـكل في هيكل االلـياف الـبروتيـنية  ان
قـوة الـعــظم وصالبـته مـسـتـمـدتــان من الـكـلس  امـا مـرونـته
مـستمدة من الـبروت   ان العـظام تستـمر في زيادة كتـلتها
وقـوتها وصالبتهـا  الى ان يبلغ االنسان اخلـامسة والثالث
من الـعـمـر . وبـعـد ذلك تـاخـذ نـسـبـة امـتـصـاص الـعـظـام في
جتـاوز نسـبـة تشـكيـلهـا . واليعـرف الـعلـماء عـلى وجه اليـق
سـبب حدوث هذا اخلـلل في التوازن بـ نسبـة  االمتصاص

ونسبة التشكل …
هـذا اخللل يسبب نـقصان الكتـلة العظـمية وكثافـتها  وهو ما
يـؤدي الى اصـابـة االنـسـان بـتـرقق الـعـظـام . ان حوالي 99
ـئـة من الــكـلس بــاجلـسم تــخـتـزن فـي الـعـظــام واالسـنـان بــا
ئة منه يستعمله اجلسم  لتنظيم ضربات القلب وانبساط 1با
الـعضالت وتقبـضها وتخـثر الدم  واحداثـالدفقات الـعصبية
. واذا لم يـتـنـاول االنـسـان كـفـايـته من الـكـلس  فـان جـسمه

يعوض هذا العجز .
درجـة التعرض لترقق العظـام  في ح ان العلماء مايزالون
يـجهلون الكثيـر من اسباب ترقق العظام  اال انـهم استطاعو
 الـتــعـرف الى الـعـوامل الـتي جتـعل ا?نــسـان اكـثـر تـعـرضـا

بهذه احلالة . 
االنـوثـة = تـرقق الــعـظـام اكـثـر شـيـوعـا بـ الـنـسـاء مـنه بـ

الرجال .
الـقوميـات القـوقازية وبـشكل الـعامالـشرقيـ ..ان افراد هذه
اجملموعة االثنية  هم عادة اصغر هيكال واقل كثافة عظمية.

نقص الوزن  = هو مرتبط بترقق العظام …
الـتـاريخ االسروي =   قـد يـرث االنسـان قـامة ضـئـيلـة  فـهو

رض .. واحلالة هذه اكثر تعرضا لالصابة بهذا ا
راة رحـلة سن اليـاس … او استـكمـالها عـند بـلوغ ا ـرور  ا
سن الـيـاس يـحدث لـديـها نـقص حـاد في مـسـتويـات هـرمون
االسـتـروجـ وهذا الـهـرمـون يسـهم في االبـقـاء عـلى صالبة

العظام ..
التدخ .. يخفض مقدار امتصاص اجلسم للكلس .

دة طويلة يـرتبط بترقق العظـام الذي يتعاطون بـعض االدوية 
ـفـصل ــعـاجلــة امـراض مـثل الــتـهــاب ا ادويـة ســتـيــرويـديـة 

الرتوي او االفات الرئوية او الربو ..
مـنع تـرقق العـظـام - ان تنـاول اطـعمـة مـحتـويـة على مـقـادير
كـافية من الـكلس عامل رئيـسي في منع حدوث تـرقق العظام
وتـوخي احلجج الـدامغـة بان مثل هـذه االطعـمة يـسبب زيادة
في الـكتلة العـظمية ويحد من فـقد العظام وتـقصفها واليصح
ناسبة في احلفاظ على الكتلة العظمية اغفال دور الرياضة ا
بل وزيــادتــهــا  غــيــر ان انــسب الــتــمــارين الــريــاضــيــة هـو
مــايـــســبب حتــمـل االنــســان لـــوزن جــســمه  وهـــذه تــشــمل
عقولة  (ونط) شي وصعود السلم واالرتـفاعات ا ريـاضات ا

احلبل والهرولة والتمارين االخرى…
هــذا ويــواصل الــعـلــمــاء دراســاتـهم
وابــحـاثـهم لــلـوصــول الى اجـوبـةعن
كــثـيــر من االســئــلـة الــتي يــطـرحــهـا

مرض ترقق العظام.
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طربة اللـبنانية ميريام أحيت ا
فــارس جــلــســة خــلــيــجــيــة في
الـــصــحـــراء ضــمـن فــعـــالــيــات
(سهـرات شتاء الـرياض) قدمت
فــيــهــا أغــانــيــهــا اخلــلــيــجــيـة
ـة وأغاني من اجلـديدة والـقـد
الـتــراث اخلـلــيـجي بــاإلضـافـة
ألغــنــيــتــهـا اجلــديــدة حــبــيـبي
ســـعــودي. عـــلى صــعـــيــد اخــر
ــطــربـة الــتــونــســيّـة واجــهت ا
أمـيــنـة فـاخت مــوقـفـاً مــحـرجـاً
سـرح أثناء دخـولها إلى على ا
احلــفل الـذي نُــقِل عـلـى الـهـواء
فـي الـــعــــاصــــمـــة الــــقـــطــــريّـــة
الـدوحة.حـيث تعـثّرت وسـقطت
أرضــاً بـــيــنـــمــا كـــانت تُـــحــيي
احلـضـور حلـظـة دخـولـهـا عـلى
وقـع أغـنـيـة مــوعـدنـا أرضك يـا

بلدنا لـلموسيـقار الراحل ملحم
بـــــركــــات. ونـــــهـــــضت فـــــاخت
ـسـاعـدة أحـد أعـضـاء الـفـرقة
ـوسيـقـية لـتـتابع هـذا احلفل ا
مـــقـــدمـــة عـــدداً من أغـــانـــيـــهــا
ة واجلـديدة إضـافةً إلى القـد
أغــانـي الــتـــراث والـــفــلـــكـــلــور
التونـسي منها عـلى الله بجاه
الـله يا حب اسـمـعنـي وغيـرها
من األغـــــنــــيـــــات الــــتـي نــــالت
تـصــفــيق اجلــمـهــور.  الى ذلك
يـستـعـد الفـنان مـحـمد رمـضان
ـغـربي سـعد ـشـاركـة الـفـنـان ا
جملـرد بـإحـيـاء حفـل غنـائي في
ليالي مهـرجان دبي في العاشر
من الــشــهــر اجلــاري. كــمــا أنه
سـيـسـتـأنف تـصويـر مـسـلـسله
اجلــديـــد الـــبــرنـس مع اخملــرج

محمد سامي.
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وحتتوي على عشرة أمثال عدد
جنـــوم مــجـــرة درب الـــلــبـــانــة.
وحــسب الــبـاحــثــ فــإن هـذه
اجملـرة التي اكـتشـفوهـا حديـثا
تـــبــعـــد عن األرض نـــحــو 232
ا مليون سنة ضوئية وأنها ر
كانـت موجـودة بالـفعل وبـشكل
هــاد نـســبــيـا مــنــذ مـلــيـارات
الـسـنـوات. ويـعـتـزم الـبـاحـثون
اآلن مـعــرفــة كــيف أصــبح هـذا
الـتـجمع من الـنـجوم واألنـظـمة
الـكـوكبـيـة وغيـرهـا من األجرام

الفضائية كبيرا بهذا احلجم.
ولم يــســتــبـعــد الــبــاحــثـون أن
يــكــون الــســبب في ذلـك هـو أن
اجملــرة تـــقـع بـــشــكـل مـــنـــعــزل

نسبيا.
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أعلنت وكالة الـفضاء األمريكية
(ناسا) أن علماءها جنحوا في
رصد (مـجـرة جودزيال) عـمالقة
بـاسـتــخـدام تـلـســكـوب (هـابل)
الــفـضـائي. وأفـاد مـعـهـد عـلـوم
تـــلــســكــوب الـــفــضــاء بــواليــة
مــاريالنـد األمـريـكـيـة بـأن هـذه
ـا كـانت أكـبـر مـجـرة اجملـرة ر
مــعـــروفـــة لــدى الـــعـــلـــمــاء في

الفضاء القريب.
وأوضـح الـــعــــلـــمــــاء أن حـــجم
اجملرة التي أعطوها التصنيف
UGC 2885 الــــــــــــرســـــــــــمـي
ومــــنــــحــــوهــــا لــــقـب (مــــجـــرة
جــودزيال) يــبـــلغ حــجم مــجــرة
درب الـلــبــانـة مــرتــ ونـصف
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ـرج) السيـاسية ا يدور في أروقـة (الهرج وا عـلى العـكس 
في الـعراق  فـإنّ العـنايـة االمريـكيـة بوجـود القـوات في هذا

البلد ستكون في أعلى درجاتها . 
إنّ مـا يجـمع أمريـكا بالـعراق اتـفاقـية شامـلة ولـيست أمـنية
كـما يجهل بعضهم  وانّ مثـاالً واحداً يوحي بحجم التعاون
الــذي الفـكـاك مـنـه إال بـثـمن غــال القـبل لـلــعـراق به وهـو في
حـالـة الشـلل والـتدهـور والـتبـعـية. وأبـسط مـثال هـو طـائرات
أف  16االمـريـكيـة الـتي اشـتراهـا الـعـراق لكن الـعـقـد ينص
عـلى ان صيانتها وادامتها وجتهيزها بيد اجلانب االمريكي
تـطورة الى مجرد خردة  ومن ثمّ سـتتحول هـذه الطائرات ا

من دون صيانة .
ـرتــبـطـة من جــانب آخـر فــإنّ االسـتـراتــيـجــيـة االمــريـكـيــة ا
بـتـفاهـمـات مع قـوى كبـرى ومـنهـا روسـيـا على نـحـو خاص
التــتــيح لــواشــنــطن خــيــار الــتــراجع الــفــوري مــهــمــا كــانت
طـاولـة هو جـزء من االسـتـراتيـجـية االسـبـاب بل انّ الـرد وا
االمـريــكـيـة ذاتـهــا فال أحـد يـذهب به الــتـوهم الى أنّ كالمـاً
كن له انـفعالياً في سـياق ترضية مصـلحية فئـوية وجزئية 
نـسف ركن من أركـان الوجـود االمريـكي في العـالم السيـما
وحتـديدًا بـعد االتفـاقيـة الكبـيرة التـي وقعتـها حـكومة سـابقة
في بـغـداد ومنـحت لألمـريكـان ما لم يـحـلمـوا به وما أرادوه
فعالً وهي تزف ”البشرى ”لـلعراقي الذين كانوا ال يدرون
ـوجات من الـتفـجيـرات والضـحايا ـا يدبـر لهم  غـارق 

في شوارع مدنهم.
لم تـعد تنطـلي على أحد هذه االلعـاب البهلـوانية من االقطاب
الـسـيــاسـيـة الـتي جـاءت بـاالمـريــكـان الى الـعـراق في الـعـام
2003  وسهلت لهم مهامهم  واعتقلت ونفت واستباحت

كل مَن كان يقول انها قوات احتالل  وروّجت  تلك االقطاب
صطلح القوات الصديقة شهد بحماس وثقة  ستمرة في ا ا

انقلب السحر على الساحر. ثل . فعالً كما يقول ا
نــعم  هــنــاك الــيــوم انــقالب واضح مـن االقــطــاب لــتــغــيــيـر
الـــبــوصـــلـــة  والــســـيــر فـي احملــور االيـــراني ضـــد احملــور
االمـريــكي  لـكن ذلك سـيــكـون في اطـار تــغـيـيـرات هــيـكـلـيـة
داخـلية قد تـلحق االذى بحركـة االحتجاج الـشعبي لكن لن
تـستـطـيع تدمـير اسـتـراتيـجيـة أكبـر دولـة في العـالم  التزال

تتمسك بشرعية ما قامت به أصالً .

ـشـروبـات الكـحـولـية وتـعاطي ا
وانـقـطــاع الـطـمث لــدى الـنـسـاء
بـاإلضـافـة إلى تـضـخم الـلـوزتـ
وارتــــــخــــــاء عـــــــضالت احلـــــــنك
واألورام الــــــصـــــغــــــيـــــرة. ودعت
اجلمـعـيـة إلى ضرورة اسـتـشارة
الـــطـــبـــيب عـــلـى وجه الـــســـرعــة
لـــلــخــضـــوع لــلــعـالج في الــوقت
ـنـاسب مـشيـرة إلى أن الـعالج ا
يــتـمــثل في ارتــداء قـنــاع تــنـفس

أثناء النوم.

نــاقــوس اخلــطــر عــنــدمــا يــكـون
مصحـوبا بـانقطـاع النـفس أثناء
الـــنــــوم. وقـــالت إن الـــشـــخـــيـــر
صحوب بـانقطاع الـنفس أثناء ا
الـــــنـــــوم يـــــنـــــذر بـــــاإلصـــــابـــــة
بـاضـطـرابـات الـقـلب أو الـسـكـتـة
ــفـاجئ الــدمــاغـيــة أو الــتــوقف ا
لــلــقـلـب بـحــسب وكــالــة األنــبـاء
ـانـيــة. وأشـارت إلى أن هـنـاك األ
ـعــانـاة عـوامـل عـدة تــؤدي إلى ا
مـن الـــشـــخـــيـــر مـــثل الـــبـــدانـــة

ن يستخـدمه ب احل واآلخر
فـي إشــــارة إلـى أن الــــتـــــعــــرض
القليل للـبخور من شأنه أن يترك

آثارا ضارة على الصحة أيضا.
من جـهة اخـرى حـذرت اجلمـعـية
انـية لـطب وأبـحاث الـنوم من األ
االسـتهـانـة بـالشـخـيـر باعـتـباره
لـــيس مـــجــرد ظـــاهــرة مـــزعــجــة
ـشاكل ـا قـد تنـذر  فحـسب وإ
صحية خطيرة أيضا. وأوضحت
اجلـــمـــعــيـــة أن الــشـــخــيـــر يــدق

يـــؤدي دوراً بــــارزاً في احلـــفـــاظ
على الـتوازن الـصحي لـلشخص
ــيــكــروبـات الــفــمــويـة وتــتــأثـر ا
وتـــكــويــنــاتــهــا وإمـــكــانــيــاتــهــا
الـوظيـفـيـة سلـبـاً بـتدهـور صـحة
األســنــان وتــنـاول الــكــحــولــيـات
ودخـــان الـــتــبـغ. فــيـــمـــا يـــرتــبط
استخدام البخـور بزيادة مخاطر
اإلصـــابــة بــاألمــراض الـــقــلــبــيــة
الــوعـــائــيــة وأمـــراض الــرئــة إذ
يحتوي الدخان الصادر عن حرق
الــبــخــور عــلى نــسب عــالـيــة من
لوثـات مثل أول وثاني أكـسيد ا
الكـربـون وأكـسيـد الـنيـتـروج

ركبات وثاني أكسيد الكبريت وا
وجودة في تطايرة ا العضوية ا

التبغ أيضا. 
إلـى ذلك تـــــوصـــــلـت الـــــدراســــة
ــقـــارنــة بـــ من يــســـتــخــدم بـــا
الـبـخـور ومـن ال يـسـتـخـدمه إلى
أن حــــرق الـــــبـــــخـــــور مــــرتـــــبط
بالتغـيرات التي تطـرأ على تنوع
ـيـكــروبـات الـفـمـويــة وبـنـيـتـهـا ا
وتـركـيـبـتــهـا حـتى عـنـد تـعـرض
ــسـتــخــدم لـنــسب ضــئـيــلـة من ا
البخـور كما هـو احلال بالـنسبة

دراسة حـديثـة من حرق الـبخور
مـنـوهـة بـأنـهـا تـزيـد من مـخـاطـر
اإلصـــابــة بــاألمــراض الـــقــلــبــيــة

الوعائية وأمراض الرئة.
في الـتـفـاصـيل كـشـفت الـدراسـة
الـتي أجرتـهـا جـامعـة (نـيـويورك
أبــــوظـــبي) أن حــــرق الـــبـــخـــور
مـتـربط بـالـتـغـيـيـرات الـتي تـطرأ
يـكروبـات الـفمـوية على تـكـون ا
وهـــو مـــا يــزيـــد من احـــتـــمــاالت
اإلصابـة بااللـتـهابـات واألمراض
بـــــــســـــــبـب حــــــــدوث خـــــــلـل في
يكروبيـوم الفموي الذي يؤدي ا
دوراً أسـاســيــاً في احلـفــاظ عـلى
التوازن الـصحي. واخـتبـر معدو
الـدراســة الـتي نـشــرتـهـا مــجـلـة
(نيتـشر) الـعلمـية ونقـلتهـا وكالة
سبوتنيك مدى ارتباط استخدام
الـبـخـور بــالـتـغـيـرات الـعـضـويـة
ـيـكـروبات الـفـمـوية ـتعـلـقـة با ا
والـتي تــعـد نـوعـاً من الــكـائـنـات
ـــتــعــايــشــة احلـــيــة اجملــهــريــة ا
والتكافـلية الـتي توجد في جوف
الـفم. كـمــا أوضـحـوا أن جتـويف
الـــــفم يـــــســـــكـن مـــــجـــــتـــــمـــــعــــاً
مـيــكـروبــيـومـيــاً شـديـد الــتـنـوع

نشاط أكـسيـد النيـتريك وتـثبيط
أكـــســــدة الــــبــــروتــــ الـــدهــــني
LDL مــــنــــخــــفض الــــكــــثــــافــــة
ــــــعـــــــروف أيــــــضــــــاً بـــــــاسم وا
الـــكــولــيــســتـــرول الــســيئ كــمــا
يـحــتـوي الــرمـان عــلى مـضـادات
أكـــســدة مــعـــيــنــة تـــعــرف بــاسم
(الــــبـــولـــيـــفــــيـــنـــول). وأضـــافت
ـكـنك شـراء الـرمـان اخلـبـيـرة: (
وإضـــافـــته إلى أنـــواع الـــطـــعــام
ــــكـــنـك شـــرب اخملــــتــــلـــفــــة أو 
عـصــيـره وإذا اشـتـريـت عـصـيـر
ـكـونـات ألن الـرمـان حتـقق من ا
بــعض عــصــائــر الــرمــان لــديــهـا
ضـافـة التي كمـيـات من السـكـر ا
من الــــــواضـح أنــــــهــــــا تــــــضـــــر
بـالـصـحـة).  وأوصت أخـصـائـية
التـغـذية أيـضاً بـإضـافة األلـياف
إلى الـنـظام الـغـذائي لـلـمـسـاعدة
في خـفض الـكولـيـسـتـرول حيث
ــعـروف أن األلـيـاف تـقـول: (من ا
القابلة للـذوبان هي األكثر شهرة
في خفض الكـوليـسترول عـندما
تـــكــون جـــزءاً من نـــظـــام غــذائي
ـــشــبـــعــة مـــنــخـــفض الـــدهــون ا
والــكــولــيـســتــرول). كــمــا حـذرت
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عادة ما تـوصف أدوية السـتات
لألشــخــاص الــذين يــعــانــون من
ارتفـاع نـسـبة الـكـوليـسـترول في
الدم أو يُنصحـون بفقدان الوزن
ويـنـصـح آخـرون أيـضـاً بــتـقـلـيل
ـلح في الـنـظـام الـغذائي كـميـة ا
. ووقف شرب الكحول والتدخ
ومع ذلـك فـــإن مـــجــــرد إضـــافـــة
ـواد الغـذائية أنواع مـعيـنة من ا
ــكن أن إلى الــنـــظــام الــغــذائي 
يــــــــســــــــاعـــــــــد عــــــــلـى خــــــــفض
الكـولـيسـترول. ووفـقـاً لصـحيـفة
كن (إكـسبـريس) الـبـريطـانـيـة 
لــفـاكــهــة أن تـعــود بـالــنــفع عـلى
األشـخاص الـذين يـتـطـلـعون إلى
خـــفض الـــكــولـــيــســـتــرول وذلك

بجانب نكهتها اجلميلة.
وتـقــول خـبـيــرة الـتـغــذيـة شـونـا
ويـلـكيـنـسـون: (غـالـبـاً مـا يوصي
بـالـرمـان لـلـمـساعـدة فـي أمراض
القـلب واألوعـية الـدمـوية خـاصة
ـسـتـويـات مع إمـكـانـيــة خـفـضه 
الــكــولــيــسـتــرول).  ويُــعــتــقـد أن
ا الرمان يعـمل بطرق متـنوعة 
في ذلك احلـد من األكـسـدة ودعم
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الــفــضــاء كل مــا نــحــتــاج إلــيه
لنـبقى عـلى قيـد احليـاة كدرجة
ـنــاســبـة والــطــعـام احلــرارة ا
والـــــشـــــراب واألمـــــان. وعــــدم
الــتــفــكــيــر في أي من األشــيــاء
ادية التي امتلكها على سطح ا
األرض لــكن الــبـشــر هم األهم).
ووضـعـت شـارمـان عـلى قـائـمـة
فــــرســــان الـــســــنــــة اجلــــديـــدة
لــــعــــــــــــام   2018 ومــــنــــحت
وسام القديس مايكل وجورج

تقديرا جلهودها.

اإلطالق تقوم بذلك.وتقول (هذا
يــعـنى أنه كـان هــنـاك رجل قـام

بذلك قبلها). 
وأضافت (عندما صعد تيم بيك
لـلـفـضـاء بـعض الـنـاس نـسـوا
أمــري. فـــأن يــصـــعــد رجل أوال
لـلـفـضـاء فـهـذا أمـر عـادي وأنا
سعيـدة للغايـة أني كسرت هذه
الــقـاعــدة).وتـقــول شـارمـان (إن
وجودي في الـفضـاء علـمني أن
ـاديـة الــبـشـر ولـيس األشـيـاء ا
هم األهم (وتـضيف ) لـديـنا في

الـكـائـنات الـفـضـائيـة ال تـتـكون
من الـــنــيــتــروجــ والــكــربــون
كــأجــســام الـبــشــر إال أنــهــا قـد
تـــكــون مـــوجـــودة عــلـى ســطح
األرض اآلن لـكـنـنـا ال نـسـتـطيع
قـابلـة عبرت رؤيتـها).وخالل ا
شـــارمــــان عن غــــضــــبـــهــــا من
اإلشـارة إلـيـهـا بـاعـتـبـارها أول
امـــرأة بــريــطـــانــيـــة تــذهب في
رحـلــة إلى الـفـضـاء بـالـرغم من
أنــــهـــــا أول شــــخـص يــــحـــــمل
اجلــنـســيـة الــبــريـطــانـيــة عـلى

الـفــضـائــيـة مــوجـودة وال شك
في ذلك) وكررت (هـناك أشـكال
مـخـتلـفة تـمـاما مـن احليـاة ب
مـــلــيـــارات الـــنــجـــوم).ودخــلت
البروفيسورة شارمان  البالغة
من الــعـمـر  56عــامـا الــتـاريخ
عـــنــدمــا ســافـــرت إلى مــحــطــة
الـفـضـاء الـروســيـة (مـيـر) آيـار
عـام .1991وأضـافـت شـارمـان
وهي كيمـيائية تعـمل حاليا في
كلية إمبريال كوليدج في لندن(
أنه عــلـى الـرغـم من أن أجــسـام

ÊU e « ≠ ÊbM

قـالت أول بـريطـانـيـة ذهبت في
رحــــــلــــــة إلـى الــــــفــــــضــــــاء إن
(اخمللوقات الفـضائية موجودة
مكن أن تكون حية بيننا ومن ا
عــــــــــلـى ســـــــــــطـح الــــــــــكــــــــــرة
األرضيـة).وقالت الـبروفـيسورة
هــيــلــ شــارمـــان لــصــحــيــفــة
أوبـــزرفـــر الــــبـــريـــطـــانـــيـــة إن
(الـكائـنات الـفـضائـية مـوجودة
وحتــيــا في مـــكــان مــا في هــذا
الــكــون).وأضــافت (الــكــائــنـات
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أكــثـر الــبـطـاريــات الـتــقـلــيـديـة
ومــصـنــوعــة من مـواد بــخــسـة

الثمن متوفرة حول العالم).
ويـشــكل الـبــحث الـذي تــنـشـره
مـجـلــة (سـايـنس أدفــانـسـيس)
ـتـخـصـصـة قـد يـشـكل إجنازاً ا
مــــهــــمـــــاً في عــــالم صــــنــــاعــــة
ــكن أن يــتــرك الــبــطــاريــات و
تــــأثـــريــــاً عـــلى كـل شيء بـــدءاً
بـاإللـكــتـرونـيـات االســتـهالكـيـة
وصــوالً إلى شــبــكــات اخلاليــا

الشمسية.

مـسـألـة الـتـمـدد والـتـقلّص دون
إحـداث الـتـحـلل. وزعـمـوا بذلك
أنهم استـطاعوا ابتـكار بطارية
كبـريت اللـيثـيوم األكثـر فعـالية

في العالم.
وأشــــار الــــدكــــتــــور مــــادوخت
شــايـبـاني مــديـر احلث إلى أن
(العالم يحـتاج لتقـنيات جذرية
ناخ وأن جديدة تواجه تغير ا
الـــبـــطـــاريـــات اجلـــديــدة الـــتي
تستـخدم الكبريـت فائق السعة
ـكــنـهـا تــخـزين خــمس مـرات

الليثيوم واسعة االستخدام في
الـهـواتف الذكـيـة واسـتبـدالـها
بـبــطـاريــات لـيـثــيـوم الــكـبـريت
الــقــادرة نــظــريـاً عــلـى تـخــزين
الــطـاقـة خـمـس مـرات أكـثـر من

بطاريات أيون الليثيوم.
وحلّ الباحثون إشكالية القطب
ـــســتـــقــر الي الـــســالـب غــيــر ا
يـتــعـرض لــتـغــيـيــر في احلـجم
ــئـة كل مـرة يـتم ـعـدل  78بـا
فيهـا الشحن باسـتخدام واحد
رونـة يتيح الـتعامل مع فائق ا
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طـــوّر بــاحـــثـــون مـن جـــامـــعــة
مــونــاث األســتـرالــيــة بــطــاريـةً
جــديــدة يــزعــمــون بــإمــكــانــيــة
شــحـنـهـا لـلـهـاتف خلـمس أيـام
مــتــتـالــيــة أو إتـاحــة تــشــغـيل
ـسـافة 100 مـركـبـة كـهـربائـيـة 
كــيـلـومـتـر دون احلـاجـة إلعـادة

الشحن.
وأصـبح ابتـكار تـخـزين الطـاقة
ــكـــنــاً بــفــضل الـــثــوري هــذا 
الــتــخــلي عن بــطــاريــات إيــون
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حـرصت الـفـنـانــة الـسـوريـة نـسـرين
طـافش عـلى الـرد عــلى الـشـائـعـات
الــتي عـادت مــؤخـرًا وربــطت بـيــنـهـا
وبـ اخملـرج طارق الـعـريـان وأنـها
سـبب انـفـصـاله عن زوجـته الـفـنـانـة

السورية أصالة.
  وقــالت  طــافش فـي تـغــريــدة عــبـر
ــوقع صـــفــحــتـــهــا الــشـــخــصـــيــة 
(تـويتـر): (اإلشـاعـة يـؤلفـهـا (حـاقد)
ويــنــشـرهــا ( أحــمق) ويـصــدقــهـا (
غــبي) أمــا (الــعــاقل) و (الــراقي) و
ــنـــجــز) و (الــواعي) فـــيــعــلم حق (ا
الـــعـــلم ان االشـــاعـــة هي ضـــريـــبــة

النجاح .. أنت من من أولئك).
وأضـــافت: (بـــطـــبـــعي صـــريـــحــة و
واضـحـة .. و سـأبـقى كـذلك .. و لو
حـبــيت أو تــزوجت ســأكـون أول من
يـعلن). وكانت العديـد من الشائعات
قـد ربــطت بــ زواج اخملــرج طـارق
الـعريـان من نـسرين طـافش وأنـها
قـــامت بـــخـــطـــفـه من زوجـــته وعـــلى
الرغم من نفيها أكثر من مرة سابقًا
إال أن الــشــائــعــات عــادت تــنــتــشــر
حـولهـا من جديـد بعـد إعالن أصالة

انفصالها.
كـما أن الفنانة الـسورية أصالة نفت
في مـنشور سابق لـها هذه الـشائعة
ـا يـتـم نـشـره مـؤكـدة أنـه ال صـحــة 

عبر مواقع التواصل االجتماعي.
 و كــانت اصــالــة  قـد أعــلــنت خــبـر
انفصالها عن طارق العريان رسيمًا
ــنــتــهى األسف واحلــزن قــائــلـــة: (
أُعــلن إنــفــصــالي نــهــائــيّـاً عـنّ والـد

أبنائي (آدم وعلي )).
وأضـافت: (أتمنّى عـلى اجلميع عدم
الـدّخول في التّفاصيل حرصاً على
مــشــاعــري الّــتي هــلــكت ومــشــاعـر
أوالدي وأنـــا كـــعـــادتي ســـأحــرص
عـلى إتقان مسؤولـيتي جتاه أبنائي
ولـنّ يُـثـنــيـني همّ عــلى إتـمــام عـمـلي
ـا قـلـوبـكم ُـشـرّف ولـطـا بـالـشّـكل ا
الـطيّـبه معي ودعـمـكم الّذي أحـتاجه
ُخلصه جـدّاً سأبقى دائماً أصاله ا
لعـائلتها الكبيرة والصغيرة ولعملي
كلّ جـهدي بأنّ يوازي طموحكم بي
ـ وأنا أؤمن هـذا قـدر من ربّ العـا

بالله وبقضائه وقدره).


