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خرائط غوغل.. ال مشاكل بعد اليوم 
مع كاميرات السرعة

ب���دأت خ��دم��ة غ��وغ��ل للخرائط 
“غوغل مابس” م��ؤخ��را تفعيل 
خ��اص��ي��ة ج��دي��دة ع��ل��ى تطبيقها 
ملنصتي “أندرويد” و “آي أو إس” 
ميكنه تعريف املستخدمني باحلد 
األقصى للسرعة خ��ال قيادتهم 

عليها.
اخل��اص��ي��ة س��ت��ق��وم ب��إع��ام 
امل��س��ت��خ��دم ب��ال��س��رع��ة القصوى 
ل��ل��م��رك��ب��ات ع��ل��ى ال���ش���وارع كما 
ستمنحه إمكانية حتديدمواقع 
رادارات السرعة على الطريق، 

وفقا ملوقع “أندرويد بوليس«.
وبحسب موقع “ماشبل” سيتم 
إرس��ال تنبيه صوتي إلى السائق 
لدى اقترابه من أحد رادارات ضبط 

السرعة.
خاصية التعريف باحلد األقصى 
للسرعة، التي بدأت غوغل جتربتها 
منذ ع��ام 2016 في مدينتي سان 
فرانسيسكو وري��و دي جانيرو 
فقط، متوافرة حاليا للمستخدمني 
ف��ي ك��ل م��ن ال��دمن��ارك وال��والي��ات 

املتحدة واململكة املتحدة.

 وبالنسبة إلمكانية حتديد 
مواقع رادارات السرعة فستتوافر 
في البداية للمستخدمني في كل 
من أستراليا، والبرازيل، وكندا، 
والهند، وإندونيسيا، واملكسيك، 
وروس���ي���ا، وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، 

والواليات املتحدة أيضا.
وت��س��ع��ى غ���وغ���ل م���ن وراء 
التحديث اجل��دي��د للحاق بركب 
ش��رك��ات وتطبيقات أخ���رى مثل 
“غارمن” و”ويز”، وفقا ملا أورده 

موقع “ذا فيرج«.

ط��ور باحثون سويسريون 
روب��وت��ات صغيرة ق��ادرة على 
»السباحة« في جسم اإلنسان، 
إلي��ص��ال ال����دواء إل��ى األنسجة 

املريضة.
ويبلغ ط��ول ال��روب��وت الذي 
طوره باحثون في املعهد الفدرالي 
السويسري للتكنولوجيا في 
زي��ورخ ول���وزان، 5 ميليمترات 
تقريبا، وه��و ق��ادر على التنقل 
بسهولة ف��ي القنوات الضيقة 

بجسم اإلنسان.
ومب��ق��دور ه��ذه ال��روب��وت��ات 
تغيير شكلها وسرعتها، لتصبح 
ق��ادرة على امل��رور عبر األوعية 
ال��دم��وي��ة ال��دق��ي��ق��ة وال��س��وائ��ل 
الثخينة ف��ي اجل��س��د، وف��ق ما 
ن��ق��ل��ت صحيفة “ديلي ميل” 

البريطانية.
وصنعت ال��روب��وت��ات، التي 
ل��م يطلق عليها اس��م ب��ع��د، من 
مادة هامية تستجيب للحرارة، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى جسيمات نانو 
مغناطيسية، ح��س��ب م��ا ذك��ر 
مؤلفو الدراسة التي نشرت في 

مجلة “ساينس أدافنسز«.
وجلعل ال��روب��وت��ات تتحرك 

ب��ش��ك��ل ف��ع��ال، ف��ق��د اس��ت��وح��ى 
العلماء حركتها من تلك اخلاصة 
بالبكتيريا، التي تتنقل من مكان 
آلخ���ر ب��اس��ت��ع��م��ال ذي���ل يشبه 

املروحة أو السوط.
واختبر العلماء الروبوتات 

ف��ي سائل ذو ل��زوج��ة مشابهة 
لتلك اخلاصة بالدم، وقد أظهرت 

حتركها بشكل سريع.
وب��ح��س��ب س��ل��م��ان س��اك��ار، 
وهو من الباحثني املشرفني على 
تطوير ال��روب��وت��ات، ف��إن لهذه 

األجهزة “تركيبا وهيكا خاصا 
يسمح لها بالتأقلم مع خصائص 

السائل الذي تتحرك فيه«.
وق��ال: “عندما تواجه تغيرا 
في اللزوجة أو التركيب، فإنها 
تغير م��ن شكلها للحفاظ على 

سرعتها وقدرتها على املناورة، 
دون فقدان السيطرة على اجتاه 

احلركة«.
وميكن برمجة التغييرات في 
شكل الروبوتات مسبقا، لزيادة 

فعاليتها.

ترمز ربطة العنق في الغالب إلى 
أناقة الرجل كما أنها جتعل من يرتديها 
يحظى باحترام ووقار في مقر العمل، 
لكن هذه األناقة واملهنية ال تخلوان من 

تبعات صحية، بحسب خبراء.
وال يخفي أشخاص كثيرون تذمرهم 
م��ن ربطة العنق، وف��ي وق��ت سابق، 
وصفها رجل األعمال البريطاني الكبير، 
ريتشارد برانسون، باخلطأ التاريخي، 

وفق “بزنس إنسايدر«.
وق���ام باحثون م��ن مستشفى كيل 
اجل��ام��ع��ي ف��ي أمل��ان��ي��ا، ب��دراس��ة آث��ار 
ارتداء ربطة العنق، فوجدوا أنها تؤثر 
بشكل سلبي على تدفق الدم إلى دماغ 

اإلنسان.
واعتمدت الدراسة على عينة من 15 
رجا يرتدون ربطة العنق و15 آخرين 

ال يرتدونها، ثم أجرت لهم فحوص عبر 
استخدام أجهزة الرنني املغناطيسي 

ألجل قياس تدفق الدم إلى الرأس.
وأظهرت النتائج أن دماغ الشخص 
الذي يرتدي ربطة العنق يستقبل الدم 
على نحو أق��ل ب� 7.5 في املئة مقارنة 

بالشخص الذي ال يضع ربطة عنق.
وع��زا الباحثون ه��ذا ال��ت��راج��ع في 
تدفق الدم إلى تضييق ربطة العنق على 
ما يعرف ب�الشرايني السباتية التي 

تتولى عملية نقل الدم إلى الدماغ.
وال يشكل ت��راج��ع تدفق ال��دم 7.5 
في املئة خطرا قاتا، لكن األشخاص 
املدخنني أو م��ن يعانون ارتفاعا في 
ضغط ال���دم ق��د ي��ت��ض��ررون م��ن هذه 
النسبة فيحصل لديهم إحساس ب�الدوار 

أو الغثيان.

احذر.. برامج خبيثة تعملربطة العنق .. خطر على الدماغ
داخل هاتفك في صمت!!

أدوية املستقبل..
روبوتات صغيرة نبتلعها

تعتبر البرامج اخلبيثة مشكلة متفاقمة تواجهها 
أجهزة الهواتف الذكية، لكن اخلطر أصبح يكمن في 
قدرتها على “االختباء” بعد أن أصبحت أكثر تطورا.

ومؤخرا سحب موقع “غوغل باي” تطبيقني 
يضمان برنامجا خبيثا للمصارف والبنوك، وفقا ملا 

ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.
وبحسب املعلومات، فإن تطبيقا ملوثا بالبرنامج 
اخلبيث، له عاقة بتوفير طاقة البطارية، بينما 

يتعلق الثاني بتحويل العمات.
وأشار موقع “تريند مايكرو”، اخلاص بشركة 
ملكافحة الفيروسات، إلى أن التطبيقني يستخدمان 
برنامجا خبيثا يبدو شبيها بجزئية برمجية مشفرة 

يطلق عليها اسم “أنوبيس«.
ويستطيع هذا البرنامج اخلبيث جتنب اختبار 
غ��وغ��ل امل��ض��اد للفيروسات، ألن��ه يتخفى داخ��ل 
تطبيقات تبدو من الناحية الظاهرية خالية من 

البرامج اخلبيثة.
وبالطبع، بعد حتميل التطبيق، سيقوم بالتواصل 
مع خ��ادم الرقابة والتحكم، ثم يعمل على حتميل 
الشيفرة امللوثة بصمت وفي اخللفية، بنية خداع 

املستخدم لتشغيل البرنامج اخلبيث الحقا.

ويستخدم التطبيق بيانات استشعار الهاتف 
لرصد احلركة، وإذا لم ياحظ أي ش��يء فإنه لن 

يعمل.
لكن عند ماحظة احلركة، فإن التطبيق يطلب من 
املستخدم تنصيب التحديث اجلديد، ال��ذي هو في 

الواقع حزمة البرنامج اخلبيث.
وبعد الضغط على زر املوافقة والتشغيل، يبدأ 
عمل التطبيق، الذي يتيح نقل كل حرف مطبوع على 
الهاتف اخللوي إلى اجلهة التي صممت البرنامج 

اخلبيث.
وتعتقد شركة مكافحة الفيروسات “تريند  
مايكرو” أن اس��ت��خ��دام تطبيق البنك سيعرض 
املعلومات الشخصية للخطر، وفي حال عمل لفترة 
طويلة من الوقت نسبيا، فإنه سيتمكن من جمع 
معلومات كافية تتيح له النفاد إل��ى البنك الذي 

تتعامل معه واحلسابات األخرى.
ووفقا ملوقع “تريند مايكرو”، فقد مت حتميل 
تطبيق توفير طاقة البطارية واسمه “باتري سيفر 
موبي” حوالي 5 آالف م��رة، قبل سحبه من موقع 
غوغل ب��اي، وحصل على 4.5 جنمة في التقييم، 

ومتت كتابة 73 تقييما له.

ق��دم��ت منظمة “نويب” غير الربحية 
ف��ي النمسا ش��ك��وى ض��د ث��م��ان��ي ش��رك��ات 
تكنولوجيا، من بينها أبل وأم��ازون، قائلة 
إن هذه الشركات ال تلتزم بالنظام األوروبي 

العام حلماية البيانات.
وشمل التحرك، ال��ذي اتخذته املنظمة 
برئاسة الناشط املعني باخلصوصية، 
ماكس شرميس، أيضاًنتفليكس وسبوتيفاي 
ويوتيوب بعدما اختبرتهم من خال طلب 
بيانات خاصة بحوزة تلك الشركات عن 
مستخدمني، على ما أوردت وكالة “رويترز” 

السبت.
وقالت نويب في بيان “لم تلتزم أي خدمة 

من اخلدمات«.
وُيعطي النظام األوروب��ي العام حلماية 
البيانات، ال��ذي ج��رى تطبيقه ف��ي مايو، 
املستخدمني احلق في الوصول إلى بياناتهم 

ومعلومات عن املصادر ومتلقي البيانات.
ويجب أن حتصل الشبكات االجتماعية 

على موافقة األوروب��ي��ني في كل م��رة تريد 
فيها استخدام بياناتهم بأشكال جديدة، مبا 
في ذلك في خدمات اإلعانات التي تستهدف 

فئات بعينها.

وف��ي رد على ال��ش��ك��وى، ق��ال��ت أم���ازون 
إن��ه��ا استحدثت صفحة “مساعدة بشأن 
اخلصوصية” ُتظهر للزبائن كيف ميكنهم 

إدارة معلوماتهم على كافة املنصات.

وأضافت “نحن نحقق االلتزام فيما يتعلق 
ب��أي طلب م��ن منصة بيانات للسماح لها 

بالوصل إلى البيانات التي تديرها أمازون«.
وب����دوره����ا، ص��رح��ت م��ت��ح��دث��ة ب��اس��م 
سبوتيفاي “نحن ملتزمون بتطبيق كافة 
القوانني واللوائح احمللية والدولية، مبا في 
ذلك النظام األوروبي العام حلماية البيانات، 

الذي نؤمن بأننا ملتزمون به بشكل كامل«.
وقالت نويب إنها تقدمت بالشكاوى إلى 
السلطات النمساوية بالنيابة عن عشرة 
مستخدمني، وسيكون على الهيئة الرقابية 
في النمسا العمل مع نظرائها في املؤسسات 

الرئيسية خلدمات البث.
وذك���ر ش��رمي��س “الكثير م��ن اخل��دم��ات 
أسست أنظمة للرد على طلبات الوصول، 
لكنهم في الغالب ال يقدمون البيانات التي 
يحق للمستخدم احلصول عليها حتى ولو 
عن بعد، وي��ؤدي هذا إلى مخالفات هيكلية 

حلقوق املستخدمني«.

أبل وأمازون ويوتيوب على قائمة »منتهكي« بيانات املستخدمني
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حتني حلظة في حياة كل إنسان، يشعر فيها 
بأن عامات الزمن بدأت بالظهور عليه، وذلك 
بوجود شعر رمادي أو جتعد في زوايا العينني 
أو أل��م ف��ي أسفل الظهر، ولكن بفضل التقدم 
العلمي والتكنولوجي، أصبح احلفاظ على شكل 
اإلنسان وصحة جسمه وشبابه، أم��را ممكنا 

للجميع.
ال��ب��ع��ض ي��ح��اول ال��ت��خ��ل��ص م��ن ع��ام��ات 
الشيخوخة باتخاذ إج���راءات معاكسة، مثل 
صبغ الشعر ال��رم��ادي أو األش��ي��ب، أو احلقن 
بالكوالجني السائل أو اللجوء إل��ى إج��راءات 
أخرى، لكن ماذا لو أمكننا جميعا أن نعيش حتى 
سن 95 عاما مع احملافظة على الصحة والنشاط 

وروح الشباب كما هو احلل في سنوات الذروة؟
منذ سنوات طويلة، كانت أم��راض اخلرف 
والسرطان وقصور القلب والسكري وااللتهاب 
وفشل البصر محور البحوث الطبية، لكن ما 

يجمع بينها بالتأكيد هو: الشيخوخة.
وف��ي األث��ن��اء ي��ح��اول العلماء واملختصني 
استكشاف أم���راض الشيخوخة، والتوصل 
ل��ع��اج ألم���راض تصلب ال��ش��راي��ني وارت��ف��اع 
الكوليسترول واألسباب املؤدية ملرض ألزهامير 
وداء باركنسون، في محاولة منهم لوقف هذه 

العامات.
في احملصلة النهائية، فإن ما يكتشفه العلماء 
هو أن الشيخوخة عملية ثابتة، بصرف النظر 

عن االختراقات العلمية اجلديدة، التي ال تتيح 
لهم حتى اآلن سوى فهم أكثر قليا واكتشاف 

املزيد من أسرار بيولوجيتنا املعقدة.
ولكن.. هل ميكن عالج الشيخوخة؟

م��ن الناحية العلمية والصحية، متكنت 
الرعاية الصحية من إبطاء عملية املوت، لكنها 
لم تبطئ الشيخوخة، وفقا ملا تقوله الكاتبة 

العلمية سو أرمسترونغ.
وبعيدا عن “فكرة اخللود”، متكن العلماء، 
بحسب أرم��س��ت��رون��غ، م��ن حتقيق اختراقات 
علمية مهمة، منها على سبيل املثال ما توصل 
إليها علماء في “مايو كلينيك” في مينيسوتا، 
حيث أحد مراكز األبحاث الرائدة في مكافحة 

الشيخوخة في العالم.
فقد كشف العلماء عن وجود عاج مستقبلي 
ويلوح في األف��ق ملكافحة الشيخوخة بعد أن 
أظ��ه��رت ال��ت��ج��ارب األول��ي��ة ف��ي البشر نتائج 
“مثيرة لإلعجاب” من خال ما يسمى ب�”خايا 
الزومبي«. فمع تقدم اإلنسان في العمر، فإنه 
يفقد اخلايا التي تنقسم أو جتدد، في العادة، 
لتقل قدرتها على االنقسام بعد عدد معني من 

االنقسامات، ثم تصل إلى حالة الشيخوخة.
وعند هذه املرحلة، فإن “اخلايا املتشيخة”، 
التي ال تعمل وليست ميتة بالكامل، أو ميكن 
وصفها ب�”الزومبي”، تأخذ في التراكم، مما 

يثبط عملية إصاح األنسجة بواسطة اخلايا 
اجلذعية.

وفي هذه املرحلة أيضا، يصبح اإلنسان غير 
قادر على إصاح نفسه على نحو فعال، كما هو 
احلال عندما كان في عمر الذروة، وبالتالي يبدأ 

اجلسم بالتدهور التدريجي.
وتعتقد الكاتبة آرمسترونغ أن “الشيخوخة 
ه��ي الثمن ال���ذي ندفعه مقابل احل��م��اي��ة من 
السرطان عندما نكون صغارا”، وفقا ملا ذكرته 

صحيفة تليغراف البريطانية.
وم��ع ذل��ك، ف��إن هناك الكثير من السلبيات 
في خايا الزومبي هذه، فتراكمها مثا يتسبب 

بأمراض عصبية مثل ألزهامير وباركنسون.
ووف��ق��ا للدكتور جيمس كيركاند، مؤلف 
مشارك في دراسة علمية ذات عاقة، فإن هناك 
نحو “20 حالة خطيرة تتورط فيها اخلايا 

املتشيخة«.
وب��ص��رف النظر ع��ن االخ��ت��راق��ات العلمية 
املتحققة حتى اآلن أو في املستقبل القريب، 
فإن أرمسترونغ تشك في إمكانية التوصل إلى 
ع��اج فعال أو ما تصفه بأنه “طلقة مضادة 
للشيخوخة”، مشددة على أن “الشيخوخة 

مسألة حتمية”، لكنها قابلة للترويض أيضا.
أدوية »الستاتني« 

م��ن أب���رز األدوي�����ة ال��ت��ي تخفف م��ن آث��ار 

الشيخوخة أدوية “الستاتني”، التي تستخدم 
خلفض مستويات الكوليسترول وحتمي من 
أم���راض القلب، وك��ذل��ك “ميتفورمني”، وهو 
عاج خافض لسكر الدم، وقد مينع مضاعفات 
القلب واألوع��ي��ة ال��دم��وي��ة، ورمب��ا مضاعفات 
السرطان في مرضى السكري كما يساعد في 
تقليل مستويات البروتني الدهني منخفض 

الكثافة.
وثمة دواء آخر يعرف باسم “راباميسني”، 
وهو عاج مضاد للمناعة يستخدم ملنع رفض 
األعضاء في عمليات زرع األع��ض��اء، ويعتبر 
مفيدا بصفة خاصة في عمليات زرع الكلى، كما 

أن��ه ميتلك خصائص قوية مضادة للمناعة، 
ورمب���ا ي��ك��ون م��ف��ي��دا أي��ض��ا ف��ي ع���اج بعض 

األمراض السرطانية.
لكن ماذا عن احلالة الذهنية واملزاجية املؤدية 
التي تسرع الشيخوخة، مثل اإلجهاد والكآبة، 
وماذا ميكن لإلنسان القيام به من أجل جتاوز 

هذه املؤثرات السلبية؟
ال ش��ك ف��ي أن مم��ارس��ة بعض ال��ري��اض��ات 
الذهنية مثل اليوغا متنح اإلن��س��ان شعورا 
باإليجابية وتعمل على تقوية جهاز املناعة، لكن 
ال بد أن تترافق مع استمرارية احلركة والنشاط  
وممارسة التمارين الرياضية، مبا فيها الركض 

وقيادة الدراجة الهوائية، من أجل احملافظة على 
“شباب دائم«.

ولتحسني اجلهاز املناعي، ال بد من الوقوف 
واحلركة كل ساعة تقريبا، ويساعد في ذلك 
أيضا العمل على مكتب أثناء الوقوف، وجتنب 
تناول ال��ده��ون، وال��زي��ادة في تناول الفواكه 

واخلضار الطازجة.
وي���س���اع���د ت���ن���اول م����ض����ادات ال��ت��أك��س��د 
والريسفيراترول، وهو مركب كيماوي يوجد في 
شور العنب والتوت والتوت األزرق والعليق، 
وحت��دي��د ال��س��ع��رات احل���راري���ة، ف��ي جتنب 

الشيخوخة املبكرة وإطالة العمر.

عبر خاليا »الزومبي« ..
ميكن جتاوز الشيخوخة!


