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إليها  فر  أميركيا  ترّحل  أستراليا 
30 عاما وتتعهد بعودته قبل 

من املقرر أن يتم ترحيل أمريكي فر إلى أستراليا، منذ أكثر من 30 
عاما، نهاية شهر أغسطس اجلــاري، بعد أن قضى األشهر الثالثة 
األخيرة في مركز اعتقال.  وباستخدام جــوازات سفر مزيفة دخل، 
باتون إيدسون، البالغ حاليا 72 عاما من العمر، إلى أستراليا برفقة 
زوجته وابنته الصغيرة، عام 1986، حيث كان إيدسون هاربا من 
السلطات التي أرادت استجوابه حول تورطه املزعوم في تهريب 
املاريغوانا. وفي عام 1991، اتهمته السلطات األمريكية بالتآمر من 

أجل استيراد املاريغوانا وهي جرائم ُيزعم أنه ارتكبها عام 1985.
واستقر إيدسون املتقاعد وعائلته في بلدة جوالتن الصغيرة، 
أقصى شمال كوينزالند، حيث ذهــب للعيش هناك باسم مايك 
ماكغولدريك. وعاش منذ ذلك احلني في املنطقة التي يقطنها نحو 

1000 ساكن.

العلماء الروس يجدون سبيال للوقاية من مرض الزهامير
وجــد العلماء فــي معهد الــوراثــة التابع 
ألكادميية العلوم الروسية دواء من شأنه 

إبطاء تطور أعراض مرض ألزهامير. 
أوضــح علماء املعهد أن العمل الطويل 
اخلــاص بدراسة اخلصائص الوراثية عند 
اجلــرذان، والــذي بدأ منذ عام 1990، سمح 
لهم باكتشاف خلل في امليتوكندريا )بصفتها 
مصدرا رئيسا لطاقة اخلاليا(، يتنامى مع 
التقدم في السن. ويعد هــذا العامل حسب 
العلماء سببا محتمال للشيخوخة املبكرة، 
ــي مــخــاطــر تــطــور مــرض  ــال رئــيــســا ف ــام وع

ألزهامير، وغيره من األمراض العصبية.

ودرس العلماء على مدى أعوام امليالتونني 
)هرمون النوم(، واقتنعوا بأنه يبطئ بالفعل 
ــرض، مبا في ذلــك من خالل  تطور قرائن امل

استعادة وظائف امليتوكندريا.
 ( SkQ1 ــاد ــض وقـــد خــضــع املــؤكــســد امل
أيونات سكوالتشوف( للدراسة في مختبر 

اآلليات اجلزيئية للشيخوخة.
وكــان علماء املعهد قد أثبتوا عام 2016، 
ــدواء املضاد يتوغل مع الغذاء إلى  أن هذا ال
الدماغ حيث يتراكم في جزئيات امليتوكندريا 
ويحسن وظيفتها. فقد لوحظ حتسن القدرات 
ــرة لــدى اجلـــرذان املصابة  ــذاك املعرفية وال

مبرض ألزهامير، عند إعطائها الدواء.
واتــضــح أن العقار يبطئ تقدم أعــراض 
مرض ألزهامير في مراحله املتأخرة، األمر 
الــذي يعتبر حسب العلماء دليال على أن 
SkQ1 قد يستخدم كوسيلة ممتازة للوقاية 

من املرض.
ويعتقد العلماء أن املريض يواجه أوال 
خلال في ميتوكندريا اخلاليا العصبية في 
الدماغ حيث يختل تــوازن الطاقة، ما يؤدي 
إلى اإلصابة بأحد األمراض العصبية، وذلك 
حسب حالة اجلسم العامة واملميزات الوراثية 

وظروف البيئة احمليطة وغيرها من العوامل.

الغيوم قد حتجب كسوف الشمس عن بريطانيا!
يشهد العالم، اليوم 21 أغسطس، ظاهرة 
كــســوف الشمس الــرائــعــة، ولــكــن قــد تفوت 
ــوال  ــدث بسبب ســوء األح بريطانيا هــذا احل

اجلوية. 
وفــي حــال كــان الكسوف مرئيا في أنحاء 
اململكة املــتــحــدة، فستبدو الشمس وكأنها 
»قطعة بسكويت« مع اختفاء جزء منها، بسبب 

حجب القمر ألشعة الشمس قبل الغروب.
ومــع ذلــك، يتوقع اخلبراء هطول األمطار 
وظهور الغيوم الكثيفة في معظم أنحاء البالد، 
مــا يجعل مــن الصعب رصــد ظــاهــرة كسوف 

الشمس.
وقــال مكتب األرصــاد اجلوية، إن الغيوم 
املاطرة ستغطي أنحاء بريطانيا، وخاصة في 

ويلز.
ومن املتوقع أن يحجب القمر %10 من قطر 
الشمس، و%2 من مساحتها، مع ظهور بقع 

شمسية داكنة تتخلل سطح الشمس.
وستستمر هذه الظاهرة قرابة 40 دقيقة، 
حيث ستكون ذروة الكسوف مرئية، حوالي 
الساعة 7:58 مساءا في إدنــبــره، وفــي متام 

الساعة 8:04 مساء في لندن.

أما في مدينة مانشيستر، فستكون ذروة 
الكسوف، في متام الساعة 8:02 مساءا، حيث 
سيشهد البريطانيون كسوفا جزئيا فقط، في 
حني سيتمكن سكان أمريكا من رصد الكسوف 
الكلي، وسيحل الظالم املؤقت في 14 والية مدة 

دقيقتني تقريبا.
اجلدير بالذكر أن الكسوف يحدث عندما 

مير القمر بني األرض والشمس، بحيث يحجب 
الضوء ويلقي ظالال على كوكب األرض.

وسيبدأ كسوف الشمس فــي أمريكا، من 
الساعة العاشرة صباحا، حتى الساعة الثالثة 
مساءا، وسيمر من واليــة أوريــغــون عبر 12 
والية أخرى، قبل انتهائه في والية كارولينا 

اجلنوبية.

لقطة للغيوم

التدخني قاتل وإن قل!
أثبت علماء أمريكيون أن التدخني »االجتماعي« 
يضر صحة اإلنسان بنفس درجة تأثير التدخني 

بشراهة. 
أظهر املختصون أن تدخني اإلنسان من حني إلى 
آخر )التدخني االجتماعي( سيؤدي مستقبال إلى 
نفس مخاطر أمراض القلب واألوعية الدموية التي 
يؤدي إليها التدخني املستمر مبعدل 20 سيجارة 

أو أكثر يوميا.
تــوصــل مــعــدو الـــدراســـة إلـــى هـــذه النتيجة 
عــن طــريــق مقارنة قـــراءات ضغط الـــدم وكمية 
الكولسترول لدى نحو 40 ألف مدخن شره ومدخن 

»اجتماعي« من أهالي والية أوهايو األمريكية.
وصف العلماء بعض املشاركني بأنهم مدخنون 
»اجتماعيون«، إذ لم يدخنوا يوميا، بل في مواقف 
اجتماعية معينة بشكل منتظم، مثال أثناء وجودهم 

في حانة مع األصدقاء.
يذكر أن واحـــدا مــن كــل عشرة أمريكيني يعد 
نفسه مدخنا »اجتماعيا«، بينما تبلغ نسبة الذين 
يدخنون بشراهة %17، علما بأن عدد سكان البالد 

يبلغ نحو 330 مليون نسمة.
ويرى اخلبراء في نتيجة بحثهم أن تفادي تأثير 
التدخني السلبي يكون بتجنب البدء به أصال، 
واالبتعاد عن استنشاقه عند تدخني اآلخرين من 

حولنا.

العثور على مدينة أثرية قد تعيد كتابة تاريخ القرم

املدينة االثرية

عثر العلماء الــروس على آثــار مدينة قدمية 
غرب شبه جزيرة القرم. 

ويعتقد الباحثون أن القطع األثرية التي عثر 
عليها بقيت مدفونة حتت األرض آالف األعوام.

هذا واستهدفت حفريات العلماء في الشاطئ 
الغربي لشبه جزيرة القرم مدينة تاميبراك 
)Tamirak(، حيث عثر هناك على حصن 

أثري.
ويبلغ عمر املدينة التي تضم احلصن نحو 
2000 عـــام. وحتـــوي بــرجــا للرصد وجـــدارا 
محصنا وبئرا ومذبحا. وبلغ ارتفاع جــدران 
املدينة املدفونة حتت األرض 6 أمــتــار. وبني 
حجارتها، عثر على فخاريات وأوعية وأمتعة 
شخصية للمواطنني. ويقوم املؤرخون حاليا 

بتنظيفها ويدرسونها بعناية فائقة.  
ويعتقد اخلــبــراء أن علماء اآلثـــار الــروس 
سيدلون قريبا بتصريحات مثيرة تخص تاريخ 
الــقــرم. وقـــال بعض الباحثني املــشــاركــني في 
احلفريات إن االكتشافات األثرية التي حققوها 
قد تدخل تعديالت في الكتب املدرسية اخلاصة 

بتاريخ شبه جزيرة القرم.
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 في الصـميم
عودة الشباب للمطالبة بالرقابة على األندية حق مشروع.. معظم 
مجالس إدارات األندية غير مؤهلة لهذا املستوى من اإلدارة.. وصلوا 
إلى املناصب عن طريق انتخابات فزعة شللية أو قبلية أو طائفية.. 
نتائجهم متردية وتأخر للرواتب وجتاوزات مالية للخروج من مأزق 
الرياضة.. البد من التعجيل في قانون اخلصخصة.. معظم دول العالم 
املتطور القطاع اخلاص هو من يدير النشاط الرياضي.. إلى متى تهيمن 
احلكومة على كل األنشطة؟.. كما قال خورتشوف الزعيم الروسي بان 

بقرة الفالح تدر حليبا أكثر من بقرة احلكومة.

aksalsabeeh@ عادل خالد ال�صبيح

ضمن دعايات النت، ظهر لي إعالن لعبة عبارة عن سيارة تدهس الناس في 
الطريق العام!! املطور أجنبي و لغة اللعب عربي لتضليل أبنائنا. فمن االرهابي؟

BMD137@ بو�صاره 

التعليم بإنحدار، الثروات بإنحدار، السياسة بإنحدار، يعني ماجت على 
األخالق ونزعل عليها!

(MadiAlKhamees@) ما�صي اخلمي�س

 فوضى بكل مكان .. ال حسيب وال رقيب ..  نتيجة الفوضى .. الدمار ..  الفوضى 
املتعمدة يستفيد منها القلة ..  ويدفع ثمنها اجلميع ..

DrAldaihani@ د. بدر الديحاين 

 النظام الضريبي العادل هو ضرائب تصاعدية ع الدخل واألرباح والثروة مع 
استثناء الدخول املتدنية و #ال_ضرائب_من_دون_متثيل

kurbaag@ كرباج 

 خوش عيديه من مؤسسة املوانئ و شركة الزعفران للموظفني البدون في 
العيد  قطعتو رزق ١٨ عايله  فصل_وظلم_موظفني_ميناء_الشويخ


