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العثور على تابوت فريد في القرم

أعلن ألكسندر بوتياغني ،رئيس بعثة
اإلرميتاج العلمية لآلثار العاملة في القرم
عن العثور على تابوت محفور في الصخر
خ�لال عمليات احلفر اجل��اري��ة ف��ي مدينة
ميرميكي في منطقة كيرتش.
وق���ال بوتياغني ف��ي تصريح لوكالة
“نوفوستي” ،يعود هذا التابوت إلى النصف
الثاني من القرن السادس ،وإنه “فريد من

نوعه ألن القبر ل��م ي�بن باحلجر كما كان
متبعا ،بل محفور في قطعة من الصخر .أي
أنه تابوت صخري حقيقي ،األمر غير املعتاد
في تلك الفترة املبكرة».
يعتقد أن التابوت كان لدفن طفل .ولكنه
فارغا على الرغم من أن الغطاء الصخري
ك��ان سليما وف��ي مكانه“ ،لذلك يحتمل أن
يكون التابوت مخصصا لوضع رماد جثة

إليسا تعتزل الغناء

أعلنت الفنانة اللبنانية الشهيرة ،إليسا ،اعتزال الغناء مباشرة
عقب طرحها األلبوم القادم ،في خطوة فاجأت بها جمهورها
ومحبيها في أرجاء العالم العربي.
وكتبت إليسا في تغريدة عبر موقع “تويتر” :أنا أعد هذا
األلبوم اجلديد مع كثير من احل��ب والعاطفة .السبب هو أنه
سيكون األخير في مسيرتي املهنية».
وتابعت إليسا تقول“ :إنني أعلن ذلك بحزن شديد ،لكنني على
قناعة كبيرة ،ألنني ال أستطيع العمل في مجال يشبه املافيا .ال
أستطيع أن أكون منتجة بعد اآلن».
والقت تغريدة إليسا تفاعال كبيرا بني جمهورها العربي ،الذي
عبر عن حزنه وأسفه لقرارها ،في حني حاول الكثيرون إقناعها
بالعدول عنه.

ابتكار طريقة روسية سريعة
لتحديد درجة نقاء املاء

املتوفي بعد حرقها ،أو تكرميا لشخص توفي
في مكان بعيد عن أهله» .ويذكر أنه خالل
عمليات شق طريق “تافريدا” السريع عثر
على مقبرة حتتوي على أكثر من  70رفاتا
من دون جمجمة تعود إلى القرون 13-10
 .ويعتقد العلماء أن��ه رف��ات أس��رى قطعت
رؤوسهم وثبتت على الرماح لتعرض على
العامة ،أو أنها كومت على شكل هرم.

أعلن املكتب االع�لام��ي للجامعة
الوطنية للبحوث التكنولوجية ،أن
علماء اجلامعة بالتعاون مع علماء
جامعة موسكو ،اب��ت��ك��روا طريقة
فعالة وسريعة لتحليل املاء ،تساعد
على حل مشكلة تلوث البيئة.
وإن ت��ط��ور اإلن���ت���اج وخ��اص��ة
بالقرب من امل��دن الكبيرة واملناطق
الصناعية ،يغير ال��وس��ط احمليط
والتركيب الطبيعي للماء .بالطبع
ه��ذه مشكلة كبيرة ت��واج��ه العلم
املعاصر أيضا ،الزدياد احلاجة إلى
طرق جديدة لتحديد تركيز العناصر
واملركبات الكيميائية السامة .هذه
ال��ق��ي��اس��ات ي��ج��ب أن ت��ك��ون عامة
وشاملة وسريعة وآمنة وكما للبشر
فهي كذلك للوسط احمليط.
ووف��ق��ا للباحثني ،ف���إن ال��ط��رق
املستخدمة حاليا ال تفي باملتطلبات
احلديثة لألداء وتعدد االستخدامات.
وحلل هذه املشكلة  ،اقترح العلماء
استخدام حتليل االستقطاب ()PFA
polarization fluorescence
 analysisلقياس تركيز املعادن
الثقيلة في املاء.

تطور ثوري في تقنية تعديل اجلينات املثيرة للجدل!
حقق علماء إجن���ازا هاما بتطوير
ت��ق��ن��ي��ة حت��ري��ر اجل��ي��ن��ات ال��ث��وري��ة
 CRISPRلتكون ق��ادرة على تعديل
“العشرات أو حتى مئات اجلينات” ،ما
يسمح للعلماء بإعادة برمجة شبكات
اجلينات بأكملها مرة واحدة.
وفي السابق ،متكنت CRISPR-
 Casمن تعديل حفنة من اجلينات في
وقت واح��د ،وع��ادة ما ميكنها التحكم
بواحدة فقط في وقت واحد .ومع ذلك،
ف��إن األبحاث اجلديدة تفتح عاملا من
االحتماالت أمام العلماء لتغيير اخلاليا
على نطاق أوسع بكثير.
ويقول معد الدراسة ،ران��دال بالت،
م��ن  ETH Zurichف��ي س��وي��س��را:
“متكننا طريقتنا ،للمرة األول��ى ،من
تعديل شبكات اجلينات بالكامل بشكل
منهجي في خطوة واحدة .وبفضل هذه
األداة اجلديدة ،ميكننا اآلن حتقيق ما
حلمنا به في املاضي».
وميكن للطريقة اجلديدة استهداف
 25هدفا داخل اجلينات في وقت واحد،
مع إمكانية الوصول إلى مئات األهداف
األخرى .وهذا يعني أنه ميكن للعلماء
إجراء تعديالت أوسع على اجلينات.

وي��ق��ر ف��ري��ق البحث ب��أن التعديل
اجليني امل��وس��ع ،ينطوي على زي��ادة
خطر ح���دوث تغييرات ثانوية غير
متوقعة ،مثل ال��ط��ف��رات أو األض���رار
اجلينية .وج��اء ف��ي ال��ورق��ة البحثية
امل���ن���ش���ورة ف���ي م��ج��ل��ة Nature

 ،Methodsأن ال��ع��م��ل املستقبلي
للتغلب على هذه القيود ،سيفتح املجال
أم��ام العديد م��ن التطبيقات لهندسة
اجلينوم املتعدد املهام.
ويعد تعديل اجلينات تقنية جديدة
نسبيا تتيح للعلماء إع���ادة منذجة

أمل حجازي تشكر السعودية على تكرميها:
«معودين على كرم أهل اململكة»
كرّمت إحدى اجلهات السعودية الفنانة اللبنانية
أمل حجازي مبناسبة أدائها فريضة احلج ،فحرصت
الفنانة على مشاركة محبيها فرحتها بهذا التكرمي
وتقدمي شكرها للمملكة على هذه اللفتة.
أمل التي أدت فريضة احلج هذا العام نشرت مقطع
فيديو ،استعرضت فيه ال��درع التكرميي مع هدية
عبارة عن نسخة من القرآن الكرمي داخ��ل صندوق
يحمل صورتها ،وشكرت كل الشعب السعودي قائلة:
“معودين على ك��رم أه��ل السعودية” ،معربة عن
سعادتها بهذه الهدية.
من ناحية أخ��رى ،طرحت أمل منذ عودتها للفن

تضمنت التجارب التي أج��ري��ت على
اجل��رذان املخبرية على األرض تعريضها
إلى جرعات كبيرة من أشعة غاما ،تعادل
كمية األشعة التي ميكن التعرض لها خالل

احلمض النووي عن طريق تصحيح
الطفرات اجلينية ،مثل االضطرابات
ال��وراث��ي��ة أو إض��اف��ة جينات جديدة.
واستُخدمت التقنية هذه لعالج األطفال
الذين أصيبوا بأمراض وراثية خطيرة،
أو س��رط��ان��ات مستعصية وم��رض

فيروس نقص املناعة البشرية.
جت��در اإلش���ارة إل��ى أن Crispr-
 ،Cas9التي اخترعها العلماء في عام
 ،2012هي األداة اجلزيئية الرائدة في
حترير اجلينات .إنها تتيح لألطباء
حتديد املنطقة اجلينية في جزء معني
من الشفرة الوراثية لكائن ما ،وتعطيل
اجلني بشكل فعال.
تقول الباحثة أناستاسيا ياكوشيفا،
«ه��ذه الطريقة تقلص ال��زم��ن ال�لازم
للتحليل وحتسن ك��ف��اءة القياسات.
استخدمت في ه��ذا التحليل نقاط كم
كربونية ،هي دقائق نانو آمنة مقاسها
أق��ل من  10نانومتر ،ولها خصائص
فلورية ثابتة في وسط مائي وحساسة
لكاتيونات النحاس (أيونات النحاس
املوجبة
وهذه الطريقة ستفتح آفاقا لتحليل
سريع وبسيط وفعال للماء .فبموجبها
مت حتليل أك��ث��ر م��ن  100عينة في
وقت واح��د ،ما يقلص التكلفة ويرفع
انتاجية العمل .كما من إيجابيات هذه
الطريقة ،إمكانية استخدامها في فحص
مصادر املاء التي يصعب الوصول إليها
والبعيدة.

األرق يهدد حياتنا بأمراض قاتلة!

في أعقاب إعالن اعتزالها الغناء العاطفي أنشودتني
مبناسبة املولد النبوي ،أولهما “السالم عليك يا سيد
اخللق” عام  ،2017وثانيتهما “يوم مولدك محمد…
طلع البدر علينا” من تأليف مصطفى حسن ،وأحلان
مصطفى شكري وتوزيع موسيقي حسام الصعبي.
وفي رمضان املاضي ،طرحت أمل أنشودة “الله
أكبر” من كلمات وموسيقى مصطفى شكري ،وتوزيع
حسام الصعبي وذلك بعد أغنية “حجابك تاج” التي
حققت جناحا كبيرا ،وهي من كلمات الشاعرة سلمى
رشيد ،وأحل��ان مصطفى شكري ،وت��وزي��ع حسام
صعبي والكليب من إخراج محمد دايخ.

كيف تؤثر األشعة الكونية في ذكاء رواد الفضاء
ت��وص��ل ع��ل��م��اء م��ن م��راك��ز ال��ب��ح��وث
الروسية الرائدة ،إلى استنتاج مفاده أن
األشعة الكونية ميكن أن تساعد على رفع
مستوى ذك��اء رواد الفضاء خالل تنقلهم
بني الكواكب.
يفيد املكتب اإلعالمي جلامعة موسكو،
بأن العلماء يجرون جتارب منوذجية على
اجلرذان املخبرية ،ويقول الباحث العلمي
فيكتور كوخان من مركز الطب النفسي
وامل��خ��درات“ ،اإلشعاعات املؤينة حتفز
عملية إع��ادة حتديث األنسجة العصبية.
وه��ذا بطبيعة احل��ال يؤثر إيجابيا في
اجلهاز العصبي املركزي».
بالطبع دراس��ة تأثير األشعة الكونية
في جسم اإلنسان غير ممكنة ،ألن الرحالت
املأهولة إل��ى احملطة الفضائية الدولية
تكون ع��ادة على ارت��ف��اع  400كيلومتر
عن سطح األرض ،وه��ذا ال ميثل مستوى
اإلشعاع بني الكواكب في الفضاء البعيد.
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رحلة فضائية مدتها  860يوما.
مت تقسيم اجل���رذان إل��ى مجموعتني،
األول���ى خضعت لهذه األش��ع��ة والثانية
ل��م تخضع .وق��د خضع جميع اجل��رذان

إل��ى اختبارات عقلية وتصوير بالرنني
املغناطيسي .بعد  25يوما من تعرضها
لألشعة مت أخ��ذ عينات م��ن دم��اغ جميع
اجل����رذان الصغيرة ،وب��ع��د مضي 211
ي��وم��ا على تعرضها لإلشعاع خضعت
اجل��رذان الختبار جديد وفي اليوم 242
أخ��ذت عينات جديدة من أدمغتها .يشير
العلماء إل��ى أن اجل���رذان بعد تعرضها
لإلشعاع زاد قلقها ،ولكن هذا التأثير لم
يالحظ عند اجلرذان البالغة .ويشير بيان
املكتب اإلعالمي جلامعة موسكو إل��ى أن
“اجلرذان التي تعرضت لإلشعاع أظهر
أف���راد املجموعة األول���ى م��ؤش��رات ذك��اء
أعلى م��ن أف���راد املجموعة الثانية خالل
االختبارات» .ووفقا للباحثني اتضح عند
اجل��رذان التي تعرضت لإلشعاع ارتفاع
تركيز الغلوتامني وغاما احلمض األميني
في الدماغ .وهذه اجلزيئات تقوم بوظيفة
الناقالت في اجلهاز العصبي املركزي.

وج��د باحثون ف��ي معهد Karolinska
بالسويد أن األرق ميكن أن يعرّض األف��راد
خلطر اإلص��اب��ة ب��أم��راض الشريان التاجي
وفشل القلب واجللطة الدماغية.
وحلل الباحثون بيانات مأخوذة من 1.3
مليون ف��رد ،ووج��دوا أن أولئك الذين لديهم
ميول وراثية ل�لأرق ،يعانون من احتماالت
أعلى لإلصابة بأمراض القلب.
وتستند النتائج إلى مجموعة من األدلة،
التي تربط اضطراب النوم بحاالت أمراض
القلب القاتلة .وق��ال��ت الباحثة الدكتورة
س��وزان��ا الرس���ون“ :من املهم حتديد السبب
الكامن وراء األرق وعالجه .النوم هو السلوك
ال��ذي ميكن تغييره من خ�لال ع��ادات جديدة
وإدارة اإلجهاد» .واستخدمت الدراسة ،التي
ُن��ش��رت ف��ي مجلة  Circulationالتابعة
جلمعية القلب األمريكية ،تقنية تُعرف باسم
 ،Mendelian randomizationوهي
طريقة بحث تستخدم املتغيرات الوراثية
املعروفة بأنها مرتبطة بعامل خطر محتمل،
مثل األرق ،الكتشاف العالقات مع املرض.
واخ��ت��ي��ر  1.3م��ل��ي��ون م��ش��ارك أص��ح��اء
ومرضى يعانون من أمراض القلب واجللطة
ال��دم��اغ��ي��ة ،م��ن  4دراس���ات ع��ام��ة ك��ب��رى في
أوروبا ،مبا في ذلك البنك احليوي البريطاني.

وحلل الباحثون  248عالمة وراثية ،تسمى
 ،SNPsتُعرف بأنها تلعب دورا في األرق
مبواجهة احتماالت اإلص��اب��ة بفشل القلب
واجللطة الدماغية والرجفان األذيني.
وتبني أن األف���راد املعرضني خلطر األرق
جينيا ،يزيد لديهم خطر اإلصابة بالنوبات
القلبية بنسبة  ،13%وفشل القلب بنسبة
 ،16%واجللطة الدماغية بنسبة .7%
وظلت النتائج صحيحة حتى مع وجود
تعديالت على التدخني واالكتئاب ،التي ثبت
أن لها عالقات وراثية باألرق.
وقالت الدكتورة الرسون إن األرق يسبب
زيادة حتفيز اجلهاز العصبي الودي ،مصدر
اجل��س��م لتحفيز استجابة ال��ق��ت��ال ،وكذلك
االلتهابات .كما يزيد من عوامل اخلطر املرتبطة
ب��أم��راض القلب واألوع��ي��ة الدموية .وليس
من املمكن حتديد ما إذا كان األفراد املصابون
بأمراض القلب ،يعانون من األرق أم ال.
وخلصت الدراسة إلى أن قلة النوم املنتظمة
ت��ع��رض ال��ن��اس خل��ط��ر اإلص��اب��ة ب��أم��راض
خطيرة ،مبا في ذلك السمنة وأم��راض القلب
والسكري .كما يقلل األرق من متوسط العمر
املتوقع ،ورُب��ط سابقا بزيادة خطر اإلصابة
بالسرطان ،وفقا إلدارة الصحة الوطنية في
بريطانيا.

