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اخلضراوات والفاكهة تقلالن مشاكل اإلدراك

هل ينضم هيو جاكمان للجنة 
حتكيم أحد برامج اكتشاف املواهب؟ 

هل ينضم النجم العاملي هيو جاكمان للجنة 
حتكيم اح���دي ب��رام��ج امل��واه��ب ؟ إن��ه التساؤل 
املنشر اآلن هو جنم هوليوود الشهير، إال أن موقع 

جوسيب كوب« أكد انها مجرد شائعة.
ب��دأت الشائعة بنشر مجلة” Star » تقريرا 
يشير إل��ى أن »ن��ي��ل ليثجو« منتج برنامجي 
 So You Think You« و American Idol»«

Can Dance” يريد أن يحول “هيو جاكمان” 
ألحد أعضاء جلنة حتكيم برنامج جديد الكتشاف 

املواهب.
وأك��د مصدر للمجلة إن “نيل” يرى أن “هيو 
جاكمان” هو األفضل ليكون “قاضيا” بلجنة 
حتكيم ، وخاصة أن الثنائي يجتمعان علي حب 

الرقص كما اتفقا على بعض النقاط العريضة. هيو جاكمان 

»احلاجة أم االختراع«.. أهالى بحيرة بكينيا 
يحولون جلد السمك إلى مصدر لألقمشة

بحيرة »توركانا« فى كينيا

جهاز يتيح التحكم بالهاتف
عبر األفكار مباشرة

تقنيات حديثة

خلصت جتربة حديثة إل��ى أن امل��رض��ى الذين 
يعانون من الشلل قد يتمكنون يوما ما من استعمال 
الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي عن 
طريق مجرد التفكير فيما يريدون القيام به وذلك 

مبساعدة أجهزة استشعار يتم زرعها في أدمغتهم.
وقال جاميي هندرسون من كلية الطب بجامعة 
ستانفورد في كاليفورنيا إن جتارب سابقة كانت 
قد حققت بعض النجاح في االستفادة من أجهزة 
استشعار ف��ي ال��دم��اغ متصلة بأجهزة كمبيوتر 
م��ع��دل��ة ف��ي م��س��اع��دة م��رض��ى ال��ش��ل��ل لكتابة ما 
يصل إلى ثماني كلمات في الدقيقة، لكن التجربة 
احلالية ركزت على مساعدة املرضى في استعمال 
أجهزةالكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية دون أي 

تعديالت خاصة عليها.
وأض����اف ه��ن��درس��ون ف��ي رس��ال��ة ع��ب��ر البريد 
اإللكتروني: “رمبا ال ي��زال أمامنا س��ن��وات حتى 
نصل إل��ى جهاز ميكن زرع��ه وت��واف��ق عليه إدارة 
األغذية والعقاقير األميركية حتى يتسنى توفيره 
الستخدامه على نطاق واسع. إال أنني على قناعة بأن 
معظم العراقيل التكنولوجية قد أزيلت ،وسنرى في 
املستقبل القريب أجهزة مساعدة تسمح للمصابني 
بالشلل بالتحكم في كمبيوتر باستخدام أفكارهم 

فحسب«.
وشملت التجربة ث��الث��ة م��رض��ى فقط ،بينهم 
اثنان مصابان بضعف أو عجز عن حتريك الذراعني 
والساقني بسبب التصلب اجلانبي الضموري، فيما 
أصيب املريض الثالث بالشلل بسبب إصابة في 

العمود الفقري.
وزرع العلماء أجهزة بحجم األسبرين في منطقة 
ب��ال��دم��اغ ت��ع��رف ب��اس��م ال��ق��ش��رة احل��رك��ي��ة، وهي 

املسؤولة عن التخطيط وتنفيذ احلركات اإلرادية.
وال��ه��دف م��ن زرع اجل��ه��از ه��و رص��د اإلش���ارات 
املرتبطة باحلركات املرغوبة ثم نقل هذه اإلشارات 
إلى جهاز يعمل بالبلوتوث، ومصمم للعمل كفأرة 
كمبيوتر السلكية متصلة بجهاز كمبيوتر لوحي من 

طراز “غوغل نكسس 9” لم يدخل العلماء أي تعديل 
عليه. ومبساعدة جهاز االستشعار و”الفأرة” 
الالسلكية، متكن املشاركون في التجربة من االنتقال 
عبر البرامج الشائعة على جهاز الكمبيوتر اللوحي 
،ومن بينها تطبيقات البريد اإللكتروني والدردشة 

وتشغيل املوسيقى ونشر مقاطع الفيديو.
كما متكن املرضى من إرس��ال رسائل لألقارب 
واألصدقاء وأعضاء فريق البحث، وكذلك لبعضهم 
البعض، وأيضا دخ��ل املشاركون على اإلنترنت، 
وتفقدوا حالة الطقس، وقاموا بالتسوق اإللكتروني.

وكان أحد املرضى يعزف البيانو واستطاع عزف 
مقطوعة من السيمفونية التاسعة لبيتهوفن.

وكتب الباحثون في دورية )بلوس وان( يقولون 
إن املشاركني استطاعوا القيام مبا يصل إل��ى 22 
مهمة حتريك ونقر في الدقيقة، باستخدام تطبيقات 

مختلفة.
وب��ال��ن��س��ب��ة للتطبيقات ال��ن��ص��ي��ة، اس��ت��ط��اع 

املشاركون كتابة ما يصل إلى 30 حرفا في الدقيقة.
وأج���رى التجربة فريق م��ن األط��ب��اء والعلماء 

واملهندسني.
وأش��ار الفريق من قبل إلى أن اجلهاز املستخدم 
في التجربة احلالية قد ميكن األشخاص من حتريك 
أذرع آلية أو استعادة السيطرة على أطرافهم، رغم 

فقدانهم القدرة على احلركة بسبب إصابة أو مرض.
وقال املدير املساعد لبرنامج احلوسبة العصبية 
بجامعة كارنيجي ميلون ف��ي بيتسبرغ بوالية 
بنسلفانيا،ستيفن تشيز: “ إن الفريد في التجربة 
ه��و أن��ه��ا ال تتطلب تعديل األج��ه��زة اللوحية بل 
ميكن تطبيقها على نفس األجهزة التي يستخدمها 

األصحاء«.
وأض���اف تشيز ال��ذي ل��م ي��ش��ارك ف��ي التجربة: 
“يعني ه��ذا أن��ه ل��ن تكون هناك حاجة لتصميم 
برمجيات خاصة ملستخدمي هذه األجهزة مما يزيد 
كثيرا من ع��دد التطبيقات التي سيتسنى لهؤالء 

املرضى التعامل معها«.

أعلنت روسيا خططها إلرسال 
روبوتات إلى القمر للقيام باألعمال 
الرئيسية الشاقة إلجناز مشروعها 
بإقامة قاعدة على القمر، مشيرة 
إلى أن البرنامج “القمري” سيمتد 

حتى العام 2030.
وق����ال امل��دي��ر ال��ع��ل��م��ي ملعهد 
الدراسات الفضائية في أكادميية 
العلوم الروسية، ليف زيليوني، 
إن م��وس��ك��و ستبني م��رص��دي��ن 
فلكيني على سطح القمر للقيام 
مبهام الدراسات الفلكية الراديوية 
والبحث عن أشعة كونية وغيرها 

من املهام«.
وأك������د أن م��ع��ظ��م األع���م���ال 
اإلنشائية سيقوم بها رجال آليون 
)روب��وت��ات(، وذل��ك قبل إرس��ال 
رواد فضاء لزيارة املوقع من أجل 

إعداد وجتهيز املعدات.
وأض�����اف أن إدارة “هذين 
املرصدين ستكون بصورة شبه 
آلية، أما التدخل البشري فسيكون 
نادرا وفي أدنى احلدود”، مشددا 

على أن ال��وج��ود البشري الدائم 
ليس مطلوبا مع قيام الروبوتات 

بوظائف أكثر.
وق���ال إن برنامج استكشاف 
القمر يجب أن ي��ب��دأ م��ع إط��الق 
احملطات املؤمتتة على أن يعقبها 
م��ه��م��ة ي��ن��ف��ذه��ا رواد ال��ف��ض��اء 
ب���ال���دوران ح��ول ال��ق��م��ر، وأخير 
الهبوط على القمر ووضع األسس 
وال��ب��دء ب��إن��ش��اء أع��م��ال البنية 

التحتية.
وكانت مجلة “الطب الفضائي 
والبيئي”قد أشارت إلى أن العلماء 
ال����روس يعملون ع��ل��ى تصميم 
روبوتات ستساعد رواد الفضاء 
على تنفيذ املهمات املختلفة عند 

هبوطهم على سطح القمر.
ومن املتوقع أن تبدأ املهمة اآللية 
م��ع إط���الق املركبة “لونا25-” 

املخطط لها عام 2021.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق����ال ال��رئ��ي��س 
التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية 
“روس كوزموس” دم��ي��ت��ري 

روغ��وزي��ن “لقد خططنا للهبوط 
ع��ل��ى ال��ق��م��ر ف��ي ال��ع��ام 2021، 
وستبدأ أعمال احلفر وجمع عينات 
من تربة القمر وجلبها إلى األرض 

من أجل دراستها«.
ويحظى برنامج القمر الروسي 
بدعم الرئيس فالدميير بوتن، 
الذي قال لرواد الفضاء الروس في 
وقت سابق من العام اجلاري “كما 
تعلمون مت متديد البرنامج إلى 

العام 2030«.
وأض��اف بوتن “لقد مت وضع 
اللمسات األخيرة على البرنامج، 
وهو حتت تصرف وكالة الفضاء 
الروسية، كما أن أعمال البحث 
وال��ت��ط��وي��ر تتجه إل���ى تصنيع 
ص��اروخ عمالق ثقيل الستخدامه 

للبرنامج القمري«.
وقال إن احملطة القمرية املدارية 
املأهولة ستنطلق أوال، ثم ستهبط 
املركبات على سطح القمر، على 
األق��ل ه��ذه ه��ي اخل��ط��ط، وآم��ل أن 

رسم توضيحي لقاعدة على سطح القمرتتحقق«.
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ذك���رت دراس���ة أميركية أن ال��رج��ال في 
منتصف العمر، ال��ذي يتناولون الكثير من 
اخل��ض��راوات والفاكهة، قد تقل احتماالت 
تعرضهم ملشكالت إدراكية في سنوات الحقة، 
مقارنة مع من ال يتناولون ه��ذا النوع من 

الغذاء كثيرا.
وتابع الباحثون نحو 28 ألف رجل على 
مدى عقدين من الزمن، كان متوسط أعمارهم 
51 عاما. وكان املشاركون يجيبون مرة كل 
أربعة أعوام على استبيان بشأن استهالكهم 
للفاكهة واخل��ض��ر وغيرها م��ن األطعمة. 
كما خضعوا أيضا الختبارات في مهارات 
 التفكير وال��ذاك��رة عندما بلغوا 73 عاما.

واستنادا إل��ى نتائج ه��ذه االختبارات، 
وجد الباحثون أنه في نهاية السبعينيات من 
العمر قلت احتماالت تعرض الرجال الذين 
تناولوا املزيد من اخلضر على مدى العقدين 
السابقني ملشكالت إدراكية بنسبة 17 باملئة 

عن غيرهم.
بينما يقل احتمال إصابتهم مبشكالت 
إدراكية خطيرة بنسبة 34 باملئة عن الرجال 
الذين كان طعامهم يحتوي على خضراوات 

أقل. وقال الباحثون في دورية طب األعصاب 
إن استهالك الفاكهة ال يؤثر على ما يبدو 
ع��ل��ى ف���رص اإلص��اب��ة مب��ش��ك��الت إدراك��ي��ة 
بسيطة، لكن الرجال الذين يتناولون املزيد 
من عصير البرتقال تقل احتماالت تعرضهم 
الضطرابات إدراكية شديدة بنسبة 47 باملئة 

عمن يتناولونه قليال.
وأوض���ح كبير الباحثني ف��ي ال��دراس��ة، 
تشانغ تشينغ يوان، من كلية تشان للصحة 
العامة في بوسطن عبر البريد اإللكتروني 
“قد يكون تناول اخلضر على املدى الطويل 
)مثل اخلضر الورقية واخلضراوات احلمراء( 
والفواكه )مثل ثمار التوت( وعصير الفواكه 
)م��ث��ل عصير ال��ب��رت��ق��ال( مفيدا للوظائف 

اإلدراكية الذاتية في أواخر العمر«.
وقالت هانا غ��اردن��ر، الباحثة في كلية 
الطب بجامعة ميامي ميلر، التي لم تشارك 
في إع��داد الدراسة “الفاكهة واخلضراوات 
غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها 
مضادات األكسدة التي ميكنها أن حتمي املخ 
من اإلجهاد التأكسدي وحتافظ على كفاءة 
األوعية الدموية وه��ي أم��ور مهمة للصحة 

العقلية«.

صحة عقلك في 
اخلضراوات والفاكهة 

موسكو تعد جيش السايبورغ لبناء قاعدة روسية على القمر

احلاجة أم االختراع”.. ه��ذا ما دفع 
أهالى بحيرة “توركانا” فى كينيا إلى 
االستفادة من جلد السمك وحتويله إلى 
مصدر لألقمشة وحتقيق أقصى استفادة 
من األسماك باعتبارها املصدر الوحيد 

لكل أهالى هذه املنطقة.

وتعد بحيرة توركانا أكبر بحيرة 
صحراوية في العالم، ويسود الفقر هذه 
املنطقة، باإلضافة إلى أن البنية التحتية 
تكاد تكون منعدمة؛ وال تخترق هذه 
احلدود إال الطرق الرملية غير املمهدة، 
مّما ميثل حتّديا حتى بالنسبة لسيارات 

النقل الكبيرة
هذه الظروف الصعبة جعلت أهالى 
بحيرة “توركانا” يعتمدون على أنفسهم 
فى اصطياد األسماك، واالستفادة منها 
باعتبارها مصدراً للجلد مثيرا لالهتمام، 
حيث يتم معاجلته وشحنه إلى جميع 

أنحاء البالد، خاصة أن أهالى البحيرة 
لم يحققوا أى استفادة من جلد األسماك، 
وب��ال��ت��ال��ى ب���دأت ف��ك��رة االع��ت��م��اد على 
جلد األس��م��اك والتوسع فى ه��ذا األمر 
وتصميم العديد من املالبس من خالل 

جلد األسماك


