
اكتشف علماء م��ن ال��والي��ات 
املتحدة خاليا غامضة خطرة في 
جسم اإلنسان، قادرة على العمل 
ك��ن��وع��ن م��ن اخل��الي��ا مي��ك��ن أن 

تسبب النوع األول من السكري .
 ،Live Science ويفيد موقع
بأنه وفقا للباحثن لكل 10 آالف 
من خاليا ال��دم البيضاء توجد 
سبع خاليا من النوع املكتشف 
ال��ت��ي أطلقوا عليها » Х خلية 
مناعية”. وميكن أن تلعب هذه 
اخل��الي��ا الغامضة دورا كبيرا 
ف��ي تطور االستجابة املناعية 
الذاتية. في حال اإلصابة بالنوع 
األول من م��رض السكري حيث 
ت��ب��دأ منظومة امل��ن��اع��ة بتدمير 
خ��الي��ا بيتا ف��ي ال��ب��ن��ك��ري��اس، 
التي تنتج األنسولن. ويلعب 
مجمع توافق األنسجة الرئيسي 
البروتيني )HCH( دورا مهما 

في العملية املرضية.
وه����ذا امل��ج��م��ع ال��ب��روت��ي��ن��ي 
موجود على سطح خاليا املناعة 
وي��رت��ب��ط مب��س��ت��ض��دات امل���واد 
الغريبة. بهذه ال��ص��ورة تقدم 
املستضدات خاليا Т-اللمفاوية 
التي تبدأ بتدمير اخلاليا املصابة 
وحتفيز خ��الي��ا ال���دم البيضاء 

األخرى ملكافحة العدوى.
كما تبن أن��ه في ح��ال النوع 
األول م���ن م����رض ال��س��ك��ري، 
يصبح األنسولن مستضد املادة 
الغريبة احملتملة. وات��ض��ح إن 
ارتباط مجمع توافق األنسجة 
البروتيني ضعيف باألنسولن، 

وه���ذا م��ن الناحية النظرية ال 
يسبب استجابة مناعية قوية.

وق��د بينت نتائج ال��دراس��ة 
اجل��دي��دة ب���أن خ��الي��ا “إكس- 
املناعية” لها مستقبالت خاليا 
 -В اللمفاوية  وخ���الي���ا-Т
الليمفاوية، التي تلعب دورا 

مهما في تقدمي خاليا Т.  جتبر 
خاليا “ Х -املناعية” اخلاليا 
اللمفاوية التي تهاجم خاليا بيتا 
على االنقسام بسرعة كبيرة، ما 
يعزز عملية املناعة الذاتية كثيرا. 
ولكن لم يتمكن العلماء من حتديد 

ما الذي يحفز هذه العملية.

النشاط البدني بالتزامن مع خفض 
السعرات احلرارية يهدد صحة العظام

اكتشاف خاليا غامضة خطرة في جسم اإلنسان

يعتمد الكثيرون على اجلمع بن ممارسة 
الرياضة وخفض السعرات احل��راري��ة، في 
كثير من األحيان، من أجل فقدان ال��وزن، لكن 
ه��ذه امل��م��ارس��ة ق��د حتمل ف��ي طياتها ض��ررا 

صحيا خطيرا.
وتقول دراسة جديدة إن ممارسة النشاط 
البدني أثناء تقييد كمية الطعام التي نأكلها قد 

تكون سيئة بالنسبة لصحة العظام.
وخالل الدراسة، خضعت فئران التجارب 
إل��ى نظام غ��ذائ��ي مقيد، م��ع نشاط روتيني 
مل��دة ستة أسابيع، وه��و ما جعل القوارض 
تفقد الوزن، إال أنه في الوقت الذي كان يعتقد 
الباحثون أن ه��ذا األم���ر سيعود بالفائدة 
على العظام، فوجئ الفريق بأن حجم عظام 
ال��ق��وارض تقلص بنسبة %20، م��ن خالل 
عمليات التصوير بالرنن املغناطيسي ثالثية 

األبعاد لعظام الفخذ لدى الفئران.
وحذر الباحثون من أن تخفيض السعرات 
احل��راري��ة أثناء ممارسة الرياضة ميكن أن 
يكون له “تأثير كبير على العظام”، خاصة 

ل��دى النساء الالئي تضعف عظامهن بشكل 
طبيعي مع التقدم في العمر.

وتأتي هذه الدراسة التي أجرتها جامعة 
ن��ورث كارولينا وس��ط اجت��اه متزايد نحو 
الوجبات الغذائية املقيدة للسعرات احلرارية، 

مثل أمناط األكل 5: 2 أو 16: 8.
وقال الباحثون إن انخفاض صحة العظام 
يرجع إلى خفض السعرات احلرارية وليس 
إلى نقص املغذيات. وكشفت الدراسة أيضا 
عن نتائج مفاجئة أخ��رى تتمثل في زي��ادة 
ال��ده��ون ف��ي نخاع العظم ف��ي الفئران التي 
تتبعت نظام تقييد السعرات احلرارية، على 

الرغم من فقدان الوزن بشكل عام.
ويعتقد الباحثون أن دهون النخاع العظمي 
جتعل عظام الثدييات، مبا في ذل��ك الفئران 

والبشر، أضعف.
وعلى الرغم من أن الدراسة أجريت على 
احل��ي��وان��ات، إال أن الباحثن يعتقدون أن 
النتائج ميكن أن تنطبق على البشر، وخاصة 

النساء.

كشف تسريب في السجل املدني 
للحكومة اإلك��وادوري��ة، السجالت 
الشخصية ملعظم سكان البالد، وذلك 
نتيجة خطأ فني في تهيئة لقاعدة 

بيانات عبر اإلنترنت.
ومت اك��ت��ش��اف عملية تسريب 
البيانات من قبل باحثن أمنين في 
ش��رك��ة »vpnMentor« وف��ق ما 
ذكر موقع “زد دي نت” املتخصص 

باألخبار التقنية.
وتضم قاعدة البيانات التي سربت 
بياناتها ما يقرب من 20.8 مليون 
سجل مستخدم، أي بيانات إجمالي 
سكان اإلكوادور مبا فيهم األشخاص 

املتوفن.
وحت��ت��وي ق��اع��دة البيانات على 
أسماء املواطنن الكاملة، وتواريخ 
امل��ي��الد، وأم��اك��ن امل��ي��الد، وعناوين 

امل���ن���ازل، واحل���ال���ة االج��ت��م��اع��ي��ة، 
وأرقام الهوية الوطنية، ومعلومات 
العمل، وأرقام الهواتف، ومستويات 

التعليم.
وتشمل البيانات املسربة سجالت 
حديثة يعود تاريخها للعام اجلاري، 
تتضمن س��ج��الت لرئيس ال��ب��الد، 
وحتى جوليان أساجن، الذي حصل 
على حق اللجوء السياسي من الدولة 
الصغيرة في أميركا اجلنوبية، مع 

منحه رقم بطاقة هوية وطنية.
ك��ذل��ك ضمت البيانات املسربة 
7 مالين سجل مالي و2.5 مليون 
سجل تشمل تفاصيل عن أصحاب 
ال��س��ي��ارات، ف��ض��ال ع��ن معلومات 
م��ن مؤسسة ال��ض��م��ان االجتماعي 
اإلك�����وادوري�����ة حت���ت���وي أرص����دة 

احلسابات ووظائف أصحابها.

بسبب خطأ فني.. تسريب يكشف البيانات الشخصية ملواطني دولة

alwasat.com.kw7

أثبت فريق أسترالي، في دراسة جديدة، 
أن األجساد البشرية تتحرك “بشكل كبير” 

ألكثر من عام بعد الوفاة.
واكتشف العلماء في املرفق األسترالي 
للبحوث التجريبية في علم التاريخ احلفري 
)AFTER( أن جثث املوتى تتحرك “بشكل 

ملحوظ” عند حتللها.
وغ��ال��ب��ا م��ا ي��وص��ف امل��رف��ق األس��ت��رال��ي 
للبحوث التجريبية ف��ي ع��ل��م ال��ت��اري��خ 
احلفري، الواقع خارج سيدني، بأنه “مزرعة 
لألجسام البشرية”، حيث يتميز بوجود 
هياكل عظمية بشرية متحللة متناثرة عبر 
أرض مترامية األطراف متتد نحو كيلومتر، 
وهي مكان مخصص إلج��راء أبحاث رائدة 

حول احلركة ما بعد الوفاة.
ووض���ع العلماء ك��ام��ي��رات للتصوير 
بتقنية time-lapse، لدراسة كيفية حترك 
اجلثث، حيث صورت الكاميرات اجلثث في 
فترات زمنية مدتها 30 دقيقة على مدى 17 
شهرا، والتي كشفت أن  أذرع اجلثث كان 
“تتحرك بشكل ملحوظ«. وقالت أليسون 
ويلسون، وهي باحثة مشاركة في املشروع، 
في حديثها إلى شبكة “أي بي سي  نيوز”، 
إن النتائج التي توصلوا إليها، تكشف أن 

البشر ال يستريحون في س��الم بشكل تام 
بعد الوفاة، حيث اقتربت األذرع أكثر فأكثر 

من اجلسم مع مرور الوقت.
وعلى ال��رغ��م م��ن أن��ك رمب��ا تعتقد بأن 
احلركة كانت خفية، إال أن العلماء أشاروا 
إل��ى أن ه��ذا ليس هو احل��ال على اإلط��الق، 
حيث كشف الدكتور زانثي ماليت، الذي 
أش��رف على ال��دراس��ة: “أعتقد أن الناس 

س��ي��ف��اج��أون مب��دى احل��رك��ة، ألن��ن��ي كنت 
مندهشا عندما رأيتها، خاصة كيف كانت 
األذرع تتحرك، كان أم��را مذهال«. ويعتقد 
العلماء أن احلركة ناجتة عن تراكم الغاز 
في اجلسم في املراحل املبكرة إلى املتوسطة 
من التحلل، وهذا يعني أن مراقبة حركات 
اجلثث ميكن أن تساعد ف��ي حتديد وقت 

الوفاة

جسد اإلنسان »يستمر في احلركة« 
ألكثر من عام بعد الوفاة!

ح��ص��ل ال���س���وري معتصم ال��ن��ه��ار 
واللبنانية ن��ادي��ن نسيب جنيم على 
جائزة أفضل ممثل وممثلة بناء على 
ت��ص��وي��ت اجل��م��ه��ور ف���ي “مهرجان 
الفضائيات العربية” ال��ذي أقيم في 

القاهرة ليل أمس.
ون���ش���رت ن���ادي���ن ع��ب��ر صفحتها 
مبوقع ال��ت��واص��ل االجتماعي للصور 
والفيديوهات إنستغرام فيديو اعالن 

حصولها على جائزة أفضل ممثلة عربية 
لهذا العام. وتوافد عدد كبير من جنوم 
الفن على مقر حفل مهرجان الفضائيات 
العربية ل��ع��ام 2019، لتكرميهم عن 
األع���م���ال ال��ت��ي ق��دم��وه��ا خ���الل ال��ع��ام 
امل��ن��ص��رم، ف��ي احلفل ال��ذي يقام بأحد 

الفنادق الكبرى بالقاهرة.
ونشرت اإلعالمية املصرية إجني علي 
مقاطع فيديو ظهرت فيها وهي تعبر عن 

إعجابها الكبير بالفنان السوري معتصم 
النهار، لذلك لم تتوان عن القول لزوجته 
بالصوت وال��ص��ورة: “أنا مب��وت في 
زوجك«. الفنان النهار قصد احلفل برفقة 
زوجته فقامت املذيعة املصرية اجني 
علي التي كانت تقدم احلفل باملباركة 
له على ف��وزه باجلائزة ونشرت مقطع 
فيديو ظهرت فيه وه��ي تقول لزوجة 

معتصم: “أنا مبوت في زوجك«.

معتصم النهار ونادين نسيب جنيم أفضل 
ممثلني في مهرجان الفضائيات العربية

Tuesday 17th september 2019 - 13 th year - Issue No.3522الثالثاء 18 محرم 1441 ه�/ 17 سبتمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3522

أعلن فاليري لوكن، رئيس البعثة 
العلمية الروسية إلى القطب الشمالي، 
أن اكتشاف بعض اجل��زر اجلديدة في 
القطب الشمالي ال ميكن اعتباره حدثا 
استثنائيا. هذه اجل��زر تظهر وتختفي 

بسبب املناخ.
قال فاليري لوكن، نائب مدير معهد 
بحوث القطبن الشمالي واجلنوبي 
في روسيا ورئيس البعثة العلمية، في 
حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية 
لألنباء، إن اكتشاف العديد من اجلزر 
في املنطقة القطبية الشمالية ال ميكن 
اعتباره حدثا استثنائيا، فهذه األراضي 
ل��م تنل نصيبها الوفير م��ن ال��دراس��ة، 
وإن ظهور اجلزر واختفاءها هو بسبب 

ذوبان اجلليد األزلي.
وق����ال “تتميز امل��ن��ط��ق��ة القطبية 
الشمالية باختفاء بعض اجل��زر حتت 
س��ط��ح امل���اء )ك��م��ا ش��اه��دن��ا ف��ي ال��ق��رن 
العشرين(، مقابل هذا تظهر على السطح 
ج��زر ج��دي��دة. كنا نعتقد أنها جزيرة 
واح���دة يغطيها اجلليد األزل���ي ولكن 
عندما ذاب اتضح أنها مجموعة جزر. 
كما أن اخ��ت��ف��اء بعض اجل���زر مرتبط 
بذوبان اجلليد األزلي أيضا. ألنها كانت 
فوق تربة متجمدة وعند ذوبان اجلليد 
تبدأ تغوص تدريجيا حتت سطح املاء”. 

مشيرا إلى ما حدث في جزر قريبة من 
نوفوسيبيرسك. وأضاف لوكينن “هناك 
أكثر من مائة جزيرة في أرخبيل فرانز 

ج��وزي��ف الن��د، لكن ال ميكننا أن نؤكد 
خضوعها جميعا ل��ل��دراس��ة بواسطة 
طرق الرادار. ألن مثل هذه املسألة ليست 

مطروحة. كما يجب أن يكون للبحث 
هدفا عمليا، ألن دراس��ة اجل��زر من أجل 

الدراسة فقط أمر مكلف جدا”.

اجلزر تظهر وتختفي في 
القطب الشمالي بسبب املناخ

قطع أثرية تدل على تطور 
التكنولوجيا قدميًا

اكتشف العلماء أن الناس الذين عاشوا في الشام 
خالل عهد احلضارة األشولية قبل 400 ألف سنة 
ابتكروا معدات وأدوات أكثر تطورا مما كان يعتقد 

إلى اآلن.
ويفيد موقع Phys.org بأنه اتضح للباحثن 
أن الناس في ذلك الوقت كانوا يصنعون أدوات 
عمل صغيرة وكبيرة. وقد اكتشف علماء اآلثار من 
جامعة تل- أبيب اإلسرائيلية في منطقة التعاونية 
الزراعية  كيبوتس شرائج صغيرة مصنوعة من 
حجر الصوان تعود إلى العصر احلجري األول. 
وكان علماء اآلث��ار قد عثروا هنا سابقا على قطع 
أثرية مختلفة من ضمنها فؤوس ورفات حيوانات 

مبا فيها الفيلة.
كما حلل الباحثون 238 قطعة من حجر الصوان 
عمرها 300-500 ألف سنة، بحثا عن آثار التآكل 
املجهري وبقايا م��واد عضوية وغير عضوية. 
اتضح بالنتيجة أن هذه القطع ليست نفايات نتجت 
من صنع أدوات عمل أكبر حجما، بل كانت تستخدم 
في معاجلة اللحوم وتقطيعها وللحصول على 

نخاع العظام مثال.
ووف��ق��ا لعلماء اآلث���ار يسمح ه��ذا االكتشاف 
بافتراض أن الناس في تلك الفترة الزمنية أنشأوا 
حضارة إيكولوجية واعية تتميز باستخدام املوارد 

بصورة رشيدة.


