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تصفح الشبكات االجتماعية ألكثر
من  3ساعات يهدد عقول املراهقني
أشارت دراسة جديدة إلى أن املراهقني الذين
يقضون أكثر من ثالث ساعات في اليوم على
مواقع التواصل االجتماعي ،هم أكثر عرضة
خلطر مشكالت الصحة العقلية.
ووجد الباحثون أن املراهقني الذين أمضوا
ساعات في تصفح “فيسبوك” و”إنستغرام”
و”تويتر” ك��ان��وا أكثر عرضة ل�لإب�لاغ عن
مشاعر القلق واالكتئاب والشعور بالعزلة.
وبدا املراهقون أيضا ،أكثر عدوانية وعنفا
جتاه غيرهم ،أو بسلوك معاد للمجتمع.
وي��ق��ول ف��ري��ق البحث م��ن جامعة جونز
هوبكنز في بالتيمور ،مباريالند ،إن��ه على
الرغم من أن النتائج مثيرة للقلق ،إال أنهم
يشيرون إلى أن األطباء سيكونون قادرين على

رصد العالمات التحذيرية املبكرة ملشكالت
الصحة العقلية لدى املراهقني من خالل تتبع
م��ق��دار ال��وق��ت ال��ذي يقضيه ط�لاب امل��دارس
الثانوية عبر اإلنترنت.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اإلش���ادة ب���دور وسائل
التواصل االجتماعي ف��ي مساعدة الشباب
على اكتساب مهارات تقنية وتكوين عالقات
إنسانية ،إال أن العديد من التقارير انتقدت دور
هذه املواقع في زيادة التعرض للعنف وهدر
الوقت على حساب النوم والتمارين الرياضية.
ونظر فريق البحث في الدراسة اجلديدة
ف��ي بيانات  6600م��راه��ق أمريكي تتراوح
أعمارهم بني  12و 15عاما ،مت سؤالهم حول
كمية ال��وق��ت ال��ذي يستغرقونه ف��ي تصفح

«غوغل»  10 ..آالف دوالر غرامة لعدم
حجب معلومات محظورة في روسيا

دفعت شركة “غوغل” غرامة قدرها 700
ألف روبل (نحو  10.5آالف دوالر) لعدم حجب
املعلومات احملظورة في روسيا.
جاء ذلك على موقع جلنة الرقابة الروسية
(روس ك��وم ن�����ادزور) .وأوض��ح��ت اللجنة
الروسية أن شركة “غوغل” لم تلتزم بواجباتها
اخل��اص��ة ب��ع��دم ت��ق��دمي معلومات ع��ن مواقع
إلكترونية محظورة في روسيا أو تلك التي
فرضت اللجنة قيودا على زيارتها.
وأشارت جلنة الرقابة إلى أن شركة “غوغل”

وم��ح��رك البحث التابع لها يقومان بحجب
ثلثي املعلومات احملظورة التي أدرج��ت على
قائمة صفحات اإلنترنت احملظورة .أما الثلث
الباقي من الصفحات احملظورة فال ت��زال في
حوزة محرك البحث التابع للشركة وميكن أن
يستدعيها أي مستخدم من مستخدمي محرك
البحث “غوغل» .وق���ال ن��اط��ق ب��اس��م جلنة
الرقابة الروسية “روس ك��وم نادزور” إنها
كانت أكثر من مرة تطلع ممثلي شركة “غوغل”
على بنود القانون الروسي بهذا الشأن

فرانكفورت « ..أودي» تكشف
عن سيارة «باغي» ذاتية القيادة

أكملت شركة “أودي” األملانية في معرض
“فرانكفورت” للسيارات عملية تشكيل
مجموعة لسياراتها االخ��ت��ب��اري��ة األرب��ع
وهي ، Aicon ، AI:Me ، AI:Raceحيث
انضمت إليها رباعية الدفع .AI: Trail
ومن مميزات السيارة جسمها الكربوني
شبه الشفاف وتزويدها بدرونات صغيرة

احلجم .يذكر أن سيارات “باغي” مخصصة
للسير في املناطق الوعرة اخلالية من الطرق
واملناطق اجلبلية وال��ص��ح��راوي��ة .كونها
تتميز بخفة احل��رك��ة والسرعة وسهولة
ال��ق��ي��ادة .ومي��ك��ن اس��ت��خ��دام��ه��ا ك��س��ي��ارة
لإلسعاف واإلن��ق��اذ ول��دى ق��وات الطوارئ
واجليش.

وس��ائ��ل التواصل االجتماعي ،وم��ن ث��م قام
الفريق بتقييم مشكالت الصحة العقلية لديهم
باستخدام تقنية تدعى  ،GAIN-SSوالتي
حت��دد اضطرابات الصحة السلوكية وشدة
األعراض.
وتظهر النتائج أن أولئك الذين استخدموا
وسائل التواصل االجتماعي ألكثر من ثالث
ساعات يوميا ،كانوا أكثر عرضة للشعور
بالقلق أو االك��ت��ئ��اب أو ال���وح���دة ،مقارنة
ب��امل��راه��ق�ين ال��ذي��ن ل��م يستخدموا وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي.
ك��م��ا ارت��ب��ط��ت ال��س��اع��ات ال��ط��وي��ل��ة على
الشبكات االجتماعية بسلوكيات سيئة على
غرار العدوان والسلوك املعادي للمجتمع.

بعد إطالق اجلديد ..مزاعم عن تباطؤ
عمل هواتف «آيفون» بشكل غامض!

يزعم مستخدمو “آيفون” أن هواتفهم
تتباطأ بشكل غامض بعد أيام من إطالق
“آبل” مجموعة جديدة باهظة الثمن من
هواتفها الذكية.
وأب��ل��غ البعض أن أجهزتهم القدمية
توقفت عن العمل فجأة أو تباطأت ،بعد
فترة وجيزة من إعالن الشركة عن إصدار
“آيفون  ،”11ف��ي وق��ت س��اب��ق م��ن هذا
األسبوع.
وأق���رت “آبل” ف��ي ع��ام  ،2017أنها
أصدرت عن عمد حتديثات البرامج ،إلبطاء
بعض هواتف “آيفون” حلماية بطارياتها
القدمية.
وفي وقت الحق ،عوجلت املشكلة عبر
حتديث وإط�لاق برنامج جديد الستبدال
البطارية ،حيث قالت الشركة إنها “لن
تقوم أبدا بأي شيء لتقصير عمر أي منتج
من منتجات “آبل».
ولكن في أعقاب الكشف عن  3هواتف

هذه أسباب انتكاسة مدمني الهيروين
يعتقد ع��ل��م��اء أن��ه��م اك��ت��ش��ف��وا سبب
انتكاسة مدمني الهيرويني السابقني،
ما قد يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة في
مكافحة وب��اء استهالك امل��واد األفيونية
املتنامي في أمريكا .وكشفت دراسة جديدة
أجريت على القوارض ،أن الهيرويني يقلل
من مستويات البروتني الالزمة للدماغ
لتشكيل امل��ش��اب��ك العصبية واحل��ف��اظ
عليها .وحت���دث ح���االت ان��خ��ف��اض هذا
البروتني ،املعروف باسم “دربرين” ،في
مسارات البحث عن املتعة واملكافأة في
املخ ،وتؤدي إلى انتكاس وضع املدمنني
للبدء في استخدامها مرة أخرى.
ويقول فريق البحث من جامعة بوفالو
( )UBفي نيويورك ،إن النتائج ميكن أن
تؤدي في النهاية إلى عالجات قائمة على
عقاقير تستهدف مستويات “دربرين”
ملنع االنتكاس.
وأصبحت األفيونيات املوصوفة (من
فئة املسكنات) واملخدرات غير املشروعة،
منتشرة بشكل ال يصدق في جميع أنحاء
الواليات املتحدة .وتشمل عالجات أولئك
الذين يتعافون من اإلدم��ان ،عقاقير مثل
امليثادون والبوبرينورفني  -التي تساعد
الناس على احلد من استخدام الهيرويني
أو املواد األفيونية األخرى أو اإلقالع عنها
– باإلضافة إلى خدمات الدعم النفسي
واالجتماعي والطبي.

«فنجان قهوة» يجبر طائرة على الهبوط!
ميكن أن يكون النسكاب فنجان قهوة في
قمرة قيادة طائرة رك��اب عواقب وخيمة،
مع بدء انتشار الدخان على سطح الطائرة
وإجبار الطيار على القيام بإجراء سريع
ينقذ املوقف.
ول���س���وء احل����ظ ،ه���ذا م���ا ح��ص��ل على
طائرة إيرباص  243-A330املتجهة من
فرانكفورت بأملانيا إلى كانكون في املكسيك،
على متنها  326مسافرا ،حيث وقع احلادث
املؤسف في فبراير املاضي.
وف��ي ذل��ك ال��وق��ت ،كانت الطائرة غرب
إيرلندا حتلق فوق شمال احمليط األطلسي،
عندما انسكبت قهوة كابنت الطائرة على
لوحة التحكم ،ما أدى إلى فشل نظام املوقع
والعناوين العامة للطائرة على الفور،
وبعد  40دقيقة تقريبا ،أصبحت لوحة
التحكم ساخنة جدا وامتألت قمرة القيادة
برائحة احتراق كهربائي ،وفقا ملا أورده فرع

التحقيقات في احلوادث اجلوية (.)AAIB
وبعد  20دقيقة أخ��رى ،ارتفعت حرارة
لوحة التحكم لدرجة أن األزرار ب��دأت في
ال��ذوب��ان ،ولكن ف��ي ه��ذه املرحلة وصلت
الطائرة إلى منتصف الطريق تقريبا عبر
احمليط األطلسي .وعندها قرر الطيار ،الذي

“آيفون” جديدة ،يوم الثالثاء  10سبتمبر،
أبلغ بعض مستخدمي “آيفون” عن تكرار
املشكلة.
وكتب أحد املستخدمني في تغريدة على
“تويتر”“ :بعد ما أعلن عن هاتف “آيفون”
اجل��دي��د ،توقف هاتفي بشكل غريب عن
العمل».
وب��ه��ذا ال��ص��دد ،ل��م ت���رد “آبل” على
طلب التعليق ،وف��ق��ا مل��وق��ع “ذي صن”
البريطاني.
وهناك ج��دل طويل ح��ول ما إذا كانت
“آبل” تعمل على إبطاء أجهزتها عن عمد
أم ال ،وهي ممارسة معروفة باسم “التقادم
املخطط” .ولكن الشركة تنفي بشدة هذه
االدعاءات.
وتقول “آبل” إن نظام التشغيل iOS
 13القادم ،املقرر إصداره في  19سبتمبر،
يعد بزيادة في السرعة ستختصر نصف
الوقت في تشغيل التطبيقات.

ميتلك  13000ساعة طيران كخبرة عريقة،
العودة بالطائرة إلى شانون ،إيرلندا ،حيث
هبطت دون وقوع أي ح��ادث .وعلى الرغم
م��ن أن الطيارين اض��ط��روا إل��ى استخدام
أقنعة األكسجني ،إال أنه لم يحدث أي ضرر
ولم تقع إصابات.

وقال كبير املعدين ،الدكتور ديفيد ديتز،
وه��و أستاذ مشارك في كلية جاكوبس
للعلوم الطبية احل��ي��وي��ة ف��ي  ،UBإن
عددا قليال من الدراسات بحث في اآلليات
اجلزيئية النتكاسة الهيرويني.
وأض��اف موضحا“ :أنا سعيد وممنت
بوجود امليثادون ،لكننا أردن��ا أن نرى
االختالفات في الدماغ املدمن وغير املدمن».
وأصبح البروتني “دربرين” في محور
اهتمام العلماء ،ألن املستويات املنخفضة
كانت متورطة في أمراض الدماغ املرتبطة
بالعمر ،مثل مرض ألزهامير.

ون��ظ��را ألن “دربرين” م��س��ؤول عن
تطوير املشابك العصبية واحلفاظ عليها،
تساءل العلماء عما إذا كان يرتبط أيضا
في إدم��ان عقاقير األفيون ،ما ي��ؤدي في
النهاية إلى االنتكاس.
وفي ال��دراس��ة ،التي نشرت في مجلة
،Nature Communications
عُ رّضت القوارض جلرعات متفاوتة من
الهيرويني.
ووجد الباحثون أن مستويات البروتني
انخفضت بشكل ملحوظ ،األمر الذي يلعب
دورا رئيسيا في دائرة املكافأة في الدماغ.

كما وجدوا أن التعرض للمواد األفيونية
قلل من قدرة الدماغ على تكوين املشابك
العصبية  -أو الروابط  -في هذه املنطقة.
وقال الدكتور ديتز“ :هذا يدل على أن
العقاقير تغير الطريقة التي يتواصل
بها الدماغ مع نفسه .وم��ن خ�لال إع��ادة
“دربرين” إلى املستويات الطبيعية ،قلت
سلوكيات االنتكاس».
وي��ق��ول الفريق إن النتائج ميكن أن
ت��ؤدي إلى عالجات مستقبلية تستهدف
مستويات “دربرين” ،ل��ع�لاج مدمني
املخدرات ومنع االنتكاس.

جديد « رولز رويس» سيارة بنصف
مليون دوالر حتاكي جنوم السماء
ي����رك����ز اه���ت���م���ام خ���ب���راء
السيارات حاليا على معرض
“فرانكفورت” حيث تعرض
أح��دث موديالت السيارات في
ال��ع��ال��م.إال أن ش��رك��ة “رولز
رويس” البريطانية ال��ت��ي ال
تشارك في املعرض قررت إ ٌقامة
حفل تقدمي لسيارتها اجلديدة في
موسكو وذلك مبناسبة احتفال
سكانها بذكرى مرور  872عاما
على تأسيس عاصمتهم.
وتكشف ال��ش��رك��ة ف��ي حفل
التقدمي نسخة خاصة لكوبي
 .Wraithوأط���ل���ق���ت على

مجموعة ال��س��ي��ارات اجل��دي��دة
تسمية .Black & Bright

وتقوم تلك املجموعة التي تضم
 3س��ي��ارات فقط على منصة

 Black Badgeحيث تستخدم
املواد التركيبية والكروم القامت،
فضال ع��ن ع��ج�لات غير عادية
ورم��ز “روح النشوة” احملفور
على غطاء احملرك.
لكن امليزة الرئيسة للسيارات
التي تكشف في حفل التقدمي هي
أضواء ليد مت تركيبها في سقف
صالون السيارة لتحاكي جنوم
ال��س��م��اء ال��ت��ي تظهر ليال فوق
موسكو .ويزيّن السيارة كذلك
رمز “النهاية” بعبارة “خاصة
ل��ـ Rolls-Royce Motor
.« Cars Moscow

