
وج��دت دراس��ة جديدة أجريت على 80 
ألف ام��رأة، واستمرت 22 عاما، أن حبوب 
منع احلمل تزيد من خطر اإلصابة مبرض 

السكري من النوع الثاني.
وك��ش��ف��ت ال��ن��ت��ائ��ج أن ال��ن��س��اء ال��ائ��ي 
يتناولن موانع احلمل الفموية هن أكثر 
عرضة لإلصابة باملرض بنسبة الثلث من 
النساء الائي لم يستخدمن هذه الوسائل 

من قبل.
وي��ل��ق��ي ال��ع��ل��م��اء ب��ال��ل��وم ع��ل��ى زي���ادة 
الهرمونات، األمر الذي قد يؤثر على كيفية 
استقاب اجلسم للسكر، بينما رفض منتقدو 
ال��دراس��ة فكرة أن حبوب منع احلمل غير 
آمنة وقالوا إن اجلهود املبذولة خلفض داء 
السكري يجب أن تركز على مساعدة الناس 
في إنقاص ال��وزن باعتباره أحد األسباب 

الرئيسية املسببة لهذا املرض املزمن.
ودرست الدكتورة سوبيو تاتوالشفيلي، 
م��ن مستشفى Avicenne ف��ي فرنسا، 
وزماؤها، بيانات 83799 ام��رأة فرنسية 

بني عامي 1992 و2014.
ونظر الفريق في وزن جسم املرأة والعمر 
وال��ن��ش��اط البدني واملمتلكات ومستوى 

التعليم والتدخني وتاريخ األسرة مع مرض 
السكري وضغط الدم.

ووجد الباحثون أن استخدام حبوب منع 
احلمل مرة واح��دة على األقل مقارنة بعدم 
االستخدام، أدى إلى زي��ادة خطر اإلصابة 
مب��رض السكري من النوع الثاني بنسبة 

.33%
وقال خبراء مستقلون إن النتائج تضاف 
إلى أدلة سابقة تربط بني حبوب منع احلمل 

ومرض السكري من النوع الثاني.
ومع ذلك، لم يثبت أن حبوب منع احلمل 
تتسبب بشكل مباشر في اإلصابة مبرض 
السكري من النوع الثاني، وبالتالي فإن 
نتائج هذه الدراسة ال ينبغي أن تبث اخلوف 

بني النساء بسبب ما توصلت إليه.
وأش����ار األس��ت��اذ املتخصص ف��ي طب 
األي��ض، نفيد ساتار، من جامعة غاسكو، 
إلى أن النتائج “لم  تفاجئه”، موضحا أنه 
أمر معقول من الناحية البيولوجية، حيث 
أن حبوب منع احلمل ميكن أن تضغط على 
عملية األيض وتزيد من مقاومة اإلنسولني، 

فتؤدي خللل في عمله.
وأشار الباحثون إلى أن النساء ال يحتجن 

إلى التوقف عن تناول حبوب منع احلمل، 
وإذا كانت امل��رأة معرضة خلطر اإلصابة 
بالنوع الثاني من داء السكري ألنها تعاني 
من زيادة الوزن، على سبيل املثال، فينبغي 

أن تعمل على فقدان الوزن أوال.

ووج����دت ال���دراس���ة أي��ض��ا أن دورات 
احليض األط���ول، تزيد من خطر اإلصابة 
بالنوع الثاني من السكري بنحو الربع. في 
املقابل، فإن النساء الائي بدأن سن البلوغ 
في وقت متأخر والائي بلغن سن انقطاع 

الطمث في وقت متقدم من العمر، كان لديهن 
خطر أقل لإلصابة باملرض املزمن.

 ك��م��ا وج���دت ال���دراس���ة أن ال��رض��اع��ة 
الطبيعية تقلل من خطر اإلصابة بالسكري 
م��ن ال��ن��وع ال��ث��ان��ي بنسبة %10 مقارنة 

بأولئك الذين لم يرضعن أطفالهن أبدا.
وق���ال ف��ري��ق البحث إن ه��ذه ال��دراس��ة 
تساعد على البدء في فهم كيف يسهم تغيير 
مستويات الهرمون في خطر إصابة املرأة 

بالسكري من النوع الثاني.

حبوب منع احلمل تزيد خطر 
اإلصابة مبرض مزمن

ملاذا ال يذرف الرضيع دموعًا
وال يضخ عرقًا؟

يبكي األطفال حديثو ال��والدة بشكل كبير، 
وهذا البكاء يعد مؤشرا على الصحة والقوة، 
ولكن على عكس األطفال البالغني، ال يذرف 

الرضع أي دموع.
وتعد ال��دم��وع ض��روري��ة حلماية العيون 
واحل��ف��اظ عليها رطبة، ولكن ال��رض��ع، على 
عكس ال��ب��ال��غ��ني، ال ي��ذرف��ون ال��دم��وع على 
اإلط��اق عند البكاء، خال األسابيع القليلة 
األولى بعد الوالدة، وذلك ألن األطفال حديثي 
الوالدة يستغرقون وقتا طويا لتطوير قنوات 

الدموع بالكامل.
وتنتج ق��ن��وات ال��دم��وع م��ا يكفي لتحمي 
العني وتبقيها رطبة، ولكن ليس مبا يكفي 
لتشكيل القطرات التي تتساقط على اخلدين 

حني البكاء.
وأش���ار ال��دك��ت��ور سيج تيمبرالين، وهو 
طبيب أط��ف��ال ف��ي جامعة كاليفورنيا في 
ديفيس، ومستشفى األطفال في ساكرامنتو 
بوالية كاليفورنيا، إلى أنه بعد ثاثة أو أربعة 
أسابيع، تنضج القنوات املسيلة للدموع مبا 

يكفي لتشكيل دموع مرتبطة باملشاعر.
ومتيل عيون الطفل حديث الوالدة وبشرته 

إلى أن تكون جافة، بصرف النظر عن درجة 
حرارته، ما مينع املولود من التعرق في أول 
أسبوعني من حياته، وذلك ألن الغدد العرقية 

ال تعمل بشكل كامل.
وميلك البشر نوعني من الغدد العرقية، 
تسمى الغدد الفارزة والغدد املفترزة العرقية، 
وكاهما موجود عند املواليد اجلدد حتى لو لم 

ينتجوا عرقا.
وتنتج الغدد ال��ف��ارزة، العرق من خال 
بصيات الشعر، ولكنها ال تنشط حتى حتدث 

التغييرات الهرمونية خال فترة البلوغ.
وعلى الرغم من أن هذه الغدد تنتج عرقا 
ع��دمي الرائحة في البداية، إال أن��ه ميكن أن 
يصبح ذا رائحة كريهة الحقا، حيث أنه يصبح 
مملوءا باملاء والكهارل باإلضافة إلى املنشطات 
والدهون والبروتينات، والتي ميكن للبكتيريا 

التفاعل معها إلنتاج الروائح.
وتبدأ الغدد الفارزة في التطور خال الشهر 
الرابع من احلمل، حيث تظهر أوال في راحة 
اجلنني وف��ي باطن قدميه، وبحلول الشهر 
اخل��ام��س، تغطي ه��ذه الغدد اجلسم بأكمله 

تقريبا.

تستخدم وك��ال��ة ال��ف��ض��اء األمريكية 
“ناسا” خزان مياه ضخم ملساعدة روادها 
في االستعداد للعودة إلى القمر في عام 

.2024
ويساعد اإلعداد املائي رواد الفضاء على 
محاكاة ما سيكون عليه العيش والعمل في 

بيئة منخفضة اجلاذبية.
وقالت “ناسا” في منشور مبدونتها 
على اإلنترنت: “رواد فضاء ناسا يرتدون 
سترات وحقائب ظهر ثقيلة حملاكاة املشي 
على سطح القمر الذي ميلك سدس اجلاذبية 

على األرض«.
وأص���درت وك��ال��ة الفضاء األمريكية 
 Neutral ص���ورا ح��دي��ث��ة م��ن مختبر
Buoyancy املوجود في مركز جونسون 
ل��ل��ف��ض��اء ف��ي ه��ي��وس��ن، ل��ش��رح كيفية 

استخدام رواد الفضاء للمنشأة، بينهم درو 
فوستل ودون بيتيت.

وع��ادة ما يستخدم هذا املرفق لتدريب 
رواد الفضاء على السير في الفضاء خارج 
احملطة الفضائية الدولية، ويقوم الرواد 
حاليا بالتدرب على املشي ف��وق سطح 
القمر، حيث أوضحت “ناسا”: “أن الفريق 
يتنقل ويقوم بإعداد املسكن وجمع العينات 
والقيام بالتجارب متاما مثل يتوجب فعله 

على سطح القمر«.
وتعتزم وكالة الفضاء األمريكية إعادة 
رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2024 
ك��ج��زء م��ن ب��رن��ام��ج “أرتاميس”، وهو 
مشروع يهدف إل��ى وج��ود مستدام على 
سطح القمر، فضا عن أن املهمة ستضم 

أول امرأة ستطأ قدمها سطح القمر.

رواد »ناسا« داخل خزان مياه استعدادًا للهبوط على القمر
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 HP كشفت عماق صناعة اإللكترونيات
عن حاسب محمول مميز ط��ّورت��ه ليكون 
واح���دا م��ن أف��ض��ل احل��واس��ب املخصصة 

لرجال األعمال.
 Elite Dragonfly ويتميز حاسب
اجلديد بتصميم غاية في األناقة والبساطة، 
وهيكل متني مصنوع من خليط خاص من 

األلومينيوم واملغنيزيوم يزن 997 غ فقط.

وج����اء ه���ذا احل��اس��ب ب��ش��اش��ة تعمل 
باللمس مبقاس 13 بوصة، ق��ادرة على 

التعامل م��ع أق���ام HP الذكية وع��رض 
فيديوهات بدقة FullHD و4K، وميكن 
طيها ب��زاوي��ة 360 درج��ة ليعمل اجلهاز 

كحاسب لوحي محمول.
كما زود ه��ذا اجلهاز مباسح لبصمات 
األص��اب��ع س��ري��ع األداء، وك��ام��ي��را ويب 
متطورة فيها مستشعرات تعمل باألشعة 
ما حتت احلمراء، ولها القدرة على التعامل 
مع تقنيات التعرف على الوجوه، وحصل 
على منفذي USB-C يدعمان تقنيات 
 USB-A ومنفذ ،Thunderbolt 3

.HDMI ومنفذ
ويضمن األداء املمتاز لهذا احلاسب 
معالج Intel vPro من اجليل الثامن، 
وقرص تخزين داخلي SSD بسعة تصل 
إلى 2 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي 
16 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية 
تكفيه ليعمل ألكثر من 16.5 ساعة بشكل 

متواصل.
ومن املفترض أن يطرح هذا اجلهاز في 
األس��واق بدءا من 25 أكتوبر املقبل بسعر 

يصل إلى 1500 دوالر.

HP تكشف عن أحدث حواسبها احملمولة

كشفت “نيسان” مؤخرا عن 
منوذجها اجلديد من السيارات 
الكهربائية الذي يتوقع ان تلقى 
رواجا واسعا في اليابان وأوروبا 

وحتى الواليات املتحدة.
وأت���ت النسخة اجل��دي��دة من 
سيارات Leaf بهيكل هاتشباك 
  LED أن��ي��ق، م���زود مبصابيح
م��ت��ط��ورة، وس��ق��ف ب��ان��ورام��ي 

واسع، وعجات رياضية مميزة.
وحصلت ه��ذه امل��رك��ب��ة على 
ق��م��رة م��ت��ط��ورة م���زودة بلوحة 
قيادة تعمل باللمس مثبت عليها 
ش��اش��ة كبيرة وم��ق��ود رياضي 

مميز.

وس��ت��ع��م��ل ه����ذه ال��س��ي��ارة 
ببطاريات ميكن شحن 80 % من 
سعتها خال 40 دقيقة، والشحنة 
الواحدة لها تكفي املركبة لقطع 

270 كلم.
ك��م��ا س��ت��س��اع��د احمل���رك���ات 
الكهربائية املتطورة هذه املركبة 
على زي��ادة تسارعها من 0 إلى 
100 كلم/ساعة في أق��ل من 5 

ثوان.
وم�����ن امل���ت���وق���ع أن ت��ط��رح 
“نيسان” ه���ذه ال��س��ي��ارة في 
األس��واق بعد النصف الثاني من 
العام القادم، بسعر يصل إلى 46 

ألف دوالر.

»نيسان« تدخل عالم السيارات الكهربائية مبركبة متطورة
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وق����ع م��دي��ر ع����ام م��ؤس��س��ة 
“روس كوسموس” الروسية، 
دم��ي��ت��ري روغ���وزي���ن ورئ��ي��س 
اإلدارة الفضائية الصينية جان 
كيتسانغ اتفاقية ت��ع��اون في 
مجال إن��ش��اء مركز املعلومات 
املوحد لدراسة القمر والفضاء 

البعيد.
وذلك في أعقاب الدورة ال�24 
ل��اج��ت��م��اع ال��روس��ي الصيني 
احلكومي املنتظم. وع��اوة على 
ذلك فإن اجلانبني وقعا اتفاقية 
تعاون خاصة للتنسيق ما بني 
البعثة القمرية واملسبار “لونا 
– ري��س��ورس – 1” والبعثة 
ال��ق��م��ري��ة ال��ص��ي��ن��ي��ة اخل��اص��ة 
بدراسة القطب اجلنوبي للقمر 

“ تشانغ – إه – 7«.
يذكر أن مسبار “تشانغ إه-
4” الصيني ك��ان قد أطلق، في 
8 ديسمبر امل��اض��ي، من قاعدة 
سيشان الفضائية الصينية 
بواسطة صاروخ “لونغ مارش-

3 بي” الصيني.
وتنحصر املهمة الرئيسية 

ملشروع “تشانغ إه4-”  املتكون 
من منصة الهبوط والروفر في 

دراسة اجلانب املظلم للقمر.
أما مشروع “لونا – ريسورس 

– 1” الروسي فيتوقع أن ينجز 
أعوام 2022 – 2025

روسيا والصني تتفقان على إنشاء
مركز لدراسة القمر


