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حفريات تعيد كتابة تاريخ بدايات الحياة على األرض
رس��م توضيح��ي (توتوس��يوس أومالمب��و)
و(أومزانتس��يا أمازان��ا) وهم��ا حيوان��ان
برمائي��ان ينتمي��ان للعص��ر الديفون��ي وتم
العثور على حفريات لهما في موقع ووترلو
ف��ارم بالق��رب من جراهامز ت��اون في جنوب
أفريقي��ا .ت��م نش��ر الص��ورة ي��وم الخمي��س.
ص��ورة لرويت��رز يحظ��ر إع��ادة بيعه��ا أو
االحتفاظ بها في أرشيف.
تجب��ر فصيلت��ان لحيواني��ن برمائيي��ن
عاش��ا ف��ي الدائ��رة القطبي��ة الجنوبية قبل
 360مليون سنة العلماء على إعادة التفكير
ف��ي أص��ول الفقاري��ات البري��ة وأي��ن نش��أت
والظروف المناخية التي هيأت ذلك.
وق��ال علماء يوم الخميس إنهم عثروا في
باط��ن األرض على بقاي��ا حيوانات برمائية
بدائي��ة عاش��ت ف��ي العص��ر الديفون��ي
ويطل��ق عليه��ا (توتوس��يوس أومالمب��و)
و(أومزانتس��يا أمازان��ا) ف��ي موق��ع ووترل��و
ف��ارم بالق��رب من جراهامز ت��اون في جنوب
أفريقيا.
ورغ��م أن البقاي��ا الت��ي عث��ر عليها كانت
عب��ارة عن أج��زاء غير مكتملة ،قال العلماء
إن الفصيلتي��ن كان لديه��ا عل��ى األرج��ح
أربع��ة أرج��ل وكان هيكله��ا يش��به غالبي��ة

البرمائي��ات األول��ى بجس��د يم��زج بي��ن
التمس��اح والس��مكة وكان��ت تتغ��ذى عل��ى
األس��ماك الصغي��رة عندما تك��ون في الماء
وربم��ا عل��ى الحيوان��ات الالفقاري��ة بينم��ا
تكون على اليابسة.
وكان طول حيوان فصيلة (أومزانتس��يا)
 70سنتيمترا وله فك سفلي نحيل وطويل

يحوي على األرجح أسنانا بارزة صغيرة .أما
حي��وان فصيل��ة (توتوس��يوس) ف��كان طول��ه
مترا تقريبا ،وقد ُس��مي على اس��م ديزموند
توت��و كبي��ر األس��اقفة األنجليكانيي��ن في
جنوب أفريقيا وناشط حقوق اإلنسان.
وكان��ت الفصيلت��ان ضم��ن الموج��ة
األول��ى م��ن ذوات األرب��ع ،وه��ي مجموع��ة

كان��ت تتضم��ن كل الفقاري��ات الت��ي
عاش��ت عل��ى اليابس��ة .وتح��ورت الحيوانات
رباعي��ات األطراف من األس��ماك في العصر
الديفون��ي .وحت��ى اآلن ،كان يُعتق��د أن
ث��ورة التح��ور ه��ذه حدثت ف��ي أج��واء دافئة
ألن حفري��ات كل البرمائي��ات القديم��ة
المعروف��ة ُعث��ر عليه��ا ف��ي أماك��ن كان��ت
استوائية أو شبه استوائية في ذلك العصر.
وكان��ت أفريقي��ا ف��ي العص��ر الديفون��ي
ج��زءا من القارة العمالقة (جندوانا) والتي
كانت تضم أيضا أمريكا الجنوبية والهند
واس��تراليا والق��ارة القطبي��ة الجنوبي��ة.
وكان موق��ع ووترل��و ف��ارم جزءا م��ن القارة
القطبية الجنوبية.
وق��ال روب��رت جي��س عال��م الحفري��ات
القديم��ة بمتح��ف (ألبان��ي) ف��ي جراهام��ز
ت��اون به��ذا نعل��م اآلن أن ذوات األرب��ع ،ف��ي
نهاي��ة العص��ر الديفون��ي ،كان��ت تعي��ش
ف��ي جمي��ع أنح��اء العال��م ..م��ن المناط��ق
المدارية إلى الدائرة القطبية الجنوبية.
وبن��اء علي��ه ،فم��ن الممك��ن أن تك��ون ق��د
نش��أت ف��ي أي م��كان وانتقلت عبر اليابس��ة
إل��ى م��كان آخ��ر .ه��ذا األم��ر يوس��ع ف��ي
الحقيقة نطاق االحتماليات.

تحويل خاليا الدم البشرية الى خاليا عصبية!

إمكانات «مهولة» ألسرع كمبيوتر في العالم

أعل��ن باحث��ون ف��ي كلية الط��ب بجامعة س��تانفورد أن خاليا الدم البش��رية يمكن تحويلها
مباشرة إلى خاليا عصبية وظيفية.
وال يتطلب تحويل خاليا الدم إنش��اء خاليا متعددة القدرات بل يس��تخدم الباحثون تقنية
التعددية االنتقالية التي تم تطويرها عام  ،2010والتي تحتاج إلى مش��اركة أربعة بروتينات
فقط .وبفضلها تظهر الخاليا العصبية الجديدة بعد ثالثة أسابيع من بدء العمل.
وتعتب��ر فعالي��ة ه��ذه الطريقة عالي��ة جدا حيث يتم الحصول عل��ى حوالى  50ألف عصبون
جديد من ميلليلتر واحد من الدم .وال يتم الحصول على الخاليا العصبية من دماء جديدة
بل يمكن استخدام عينات الدم التي تم تجميدها.
وتع��د طريق��ة التعددي��ة االنتقالية أق��ل تكلفة وأقل جه��دا لتوليد خالي��ا دماغية محيطية
جديدة من طريقة استخدام الخاليا متعددة القدرات.
واكتش��ف الباحث��ون أن تحوي��ل الخالي��ا المناعي��ة الموجودة في الدم (الخالي��ا اللمفاوية
التائية) ،إلى خاليا عصبية يعد من أسهل العمليات بشكل غير متوقع .وأن الخاليا العصبية
المتكون��ة حديث��ا أق��ل ش��أنا م��ن الخالي��ا العصبي��ة األصلية فهي ال تش��كل ترابط��ات عصبية
متشابكة كاملة المواصفات إال أنها تؤدي الوظائف األساسية للخاليا العصبية بشكل عام.
ويأم��ل العلم��اء بتطوي��ر تقنيته��م ف��ي تحوي��ل خالي��ا الدم إلى خالي��ا عصبية بعد دراس��ات
عينات دم مرضى التوحد والفصام التي ستحول أيضا إلى خاليا عصبية.

كش��فت الوالي��ات المتح��دة ،الجمعة ،عن أس��رع كمبيوتر في العالم بعد س��نوات من بدء
العمل على تطويره ،لتستعيد الصدارة في هذا المجال مرة أخرى من الصين.
وأعل��ن مختب��ر «أوك ري��دج» الوطن��ي ع��ن الـ«س��وبركمبيوتر» ال��ذي أطل��ق علي��ه اس��م
«سوميت» ،ويبلغ حجمه حجم ملعبي تنس تقريبا ،فيما يزيد وزنه على وزن طائرة تجارية.
وبإم��كان «س��وميت» إج��راء  200كوادرلي��ون (ملي��ون ملي��ار) عملي��ة حس��ابية ف��ي الثاني��ة،
ليتف��وق على الرقم القياس��ي الس��ابق ال��ذي حققه الكمبيوتر الصيني «صن��واي تايهواليت»
بـ 93كوادرليون عملية حسابية في الثانية.
وأصبح «سوميت» الذي طورته شركة «آي بي إم» األميركية ،في صدارة قائمة مكونة من
« 500سوبركمبيوتر» على مستوى العالم.
ويضم الكمبيوتر  4608خوادم ،وذاكرة داخلية  10بيتابايتس ،فيما تزيد سرعة أدائه مليون
م��رة ع��ن متوس��ط س��رعة الكمبيوت��ر الع��ادي .وإلبقائ��ه ب��اردا ،يحتاج «س��وميت» إل��ى  4آالف
غال��ون م��ن المي��اه ف��ي الدقيق��ة .وس��وف يس��تخدم الكمبيوتر الحدي��ث على نطاق واس��ع في
المج��ال الطب��ي ،حيث بإمكانه تحليل كميات مهولة من البيانات والمس��اعدة على التعرف
على مسببات األمراض المجهولة.
كما سيساعد «سوميت» العلماء على دراسة أكثر عمقا للتركيب الجيني داخل خاليا
اإلنسان ،وإجراء أبحاث أدق على أنواع السرطانات وتركيب البروتينات في الخاليا.

املانجو ..عالج «سحري» الضطرابات الجهاز الهضمي

وسائل طبيعية يمكنها وقف تساقط الشعر

كش��فت دراس��ة طبي��ة حديث��ة ص��ادرة
أجرته��ا جامع��ة «تكس��اس إي آند إم» ،أن
فاكه��ة المانج��و تق ّل��ل م��ن اضطرابات
الجهاز الهضمي.
وتحت��وي المانج��و عل��ى بروتين��ات
ومغذي��ات يطل��ق عليه��ا اس��م
«البوليفين��ول» ،ويق��ول األطب��اء إنه��ا
تس��اعد على معالجة اإلمس��اك والتهاب
األمعاء بفضل ما تحتويه من ألياف.
وبحس��ب الدكت��ورة س��وزان مارتن��ز
تاكل��وت ،المش��اركة ف��ي الدراس��ة ،فإن
أكل المانج��و أكث��ر فائ��دة م��ن تن��اول
مكم�لات األلي��اف بالنس��بة لم��ن يعانون
اإلمساك.
وشملت الدراسة عينة من  36شخصا ،يعانون من اإلمساك بشكل مزمن ،وتم تقسيمهم
إل��ى مجموعتي��ن ،ومن��ح كل ف��رد من المجموع��ة األول��ى  300غرام من المانجو ،بش��كل
يومي ،بينما حصل أفراد المجموعة الثانية على مكمالت األلياف.
ووجدت الدراس��ة أن أفراد المجموعتين ش��هدوا تحس��نا في حالتهم الصحية ،إال أن من
تناول��وا المانج��و تحس��نت صحته��م بص��ورة أفض��ل ،وفق ما نقل��ت صحيف��ة «ديلي ميل»
البريطانية.

يش��عر الكثي��ر م��ن األش��خاص
يومي��ا باإلحباط عند رؤية ش��عرهم
وه��و ف��ي طريق��ه للتس��اقط يومي��ا
بع��د ي��وم ،ولك��ن هن��اك بع��ض
الوس��ائل الطبيعي��ة الت��ي يمكنه��ا
وقف تساقط الشعر.
وأوضح��ت الدكت��ورة انجي عبيد
أخصائي��ة األم��راض الجلدي��ة ،أن
الثوم يمكن اس��تخدامه بعدة طرق،
ألن��ه يحت��وي عل��ى نس��بة عالية من
الكبري��ت ال��ذي يس��اعد ف��ي من��ع
تساقط الشعر.
وأش��ارت اخصائي��ة األم��راض
الجلدي��ة ،أن الش��عر يتك��ون م��ن البروتين��ات ومنه��ا الكيراتي��ن ال��ذي يعطي الش��عر قوته،
والكبريت يحدد نس��يج ش��عرك ،حيث تبين س��قوط الش��عر لعدم وجود بروتينات كبريت
عالية فيه.
الميثي��ل س��لفونيل ه��ي م��ادة وج��دت ف��ي الث��وم  ،وتمث��ل مص��در امتص��اص عال��ي م��ن
الكبريت ،وتساعد على تشكيل الكيراتين في الشعر ،مما يؤدي إلى نموه مرة أخرى.
وق��د أظه��رت األبح��اث الحديثة أن التطبيق الموضعي للثوم يمكن أن تس��اعد في عالج
داء الثعلبة الذي يهاجم الجسم بصيالت الشعر ،ويؤدي إلى بقعة صلع به.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

ف��ي الغال��ب ل��ن تصادف��ك أي��ة عقب��ات
من اآلخرين ،وس��وف تتعرف على أشخاص
جدد بس��رعة وبأقل مجهود .إذا اس��تخدمت
ه��ذه المعرف��ة ،فس��وف تتحق��ق الصداق��ات
المجدي��ة عل��ى الم��دى البعيد .الي��وم يبدو
أن��ه لي��س هناك مش��كلة ال تس��تطيع حلها،
وتس��مح ل��ك حالت��ك المزاجي��ة الجي��دة
وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل.

اجلوزاء

 22ايار  21 -حزيران

ك��ن ش��جاعاً واقتس��م آمال��ك ورغباتك
م��ع اآلخري��ن ،وس��وف تتلق��ى الكثير م��ن ردود
األفعال اإليجابية التي سوف تعطيك الحافز
اإلضاف��ي لتحقي��ق أحالم��ك ،كم��ا س��تقوم
باجتذاب المزيد من المؤيدين .حتى في مكان
العم��ل ،س��وف يس��تمع اآلخ��رون بس��هولة إل��ى
أف��كارك ،لكن ال تكن رافضاً للنصيحة والنقد،
وتحسن من خططك.
ألنها قد تك ِمل ِ

أن��ت مفع��م بالحيوي��ة والنش��اط البدن��ي
والذهن��ي؛ اس��تخدم إمكانات��ك ف��ي اتخ��اذ
القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم
إل��ى األم��ام ف��ي مش��روعاتك .ل��ن يفي��دك
االكتف��اء باألمج��اد الماضي��ة والس��لبية!
لدي��ك اآلن ق��درة التعامل بدق��ة وحكمة مع
جمي��ع المواقف التي تواجهها وتتعرض لها،
فتأكد من استغاللك لها بقدر اإلمكان!

األسد

 22متوز  21 -آب

حالياً ،أنت قادر على االندماج بكل سهولة
ضم��ن فريق ،دون نزاع ،وتس��ود األجواء تناغم
وتوافق من حولك .بإمكانك االستفادة من
ه��ذا التأثي��ر اإليجابي في نش��اطات ترفيهية
مذهل��ة أو في العمل لدف��ع األمور وتكون فردا
منتجا .فمتى ساءت األمور وصارت بالعكس،
فإنك ستحتاج إلى ذلك الدعم والمعاملة.
فقط عليك ترك التوتر اليومي وراءك.

العذراء

 22آب  21 -ايلول

ألول م��رة خانت��ك األنم��اط الس��لوكية
االعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف
حرجة .استراتيجية الحلول التي تنتهجها في
المعت��اد ال تحس��ن م��ن األم��ور ،مهم��ا حاول��ت
مراراً وتكراراً .كنوع من التغيير ،حاول التخلي
ع��ن تل��ك األنم��اط االعتيادية واتخ��ذ منهجاً
جديداً! القيام بتغيير حاس��م س��يكون المخرج
للمواقف والمشاكل المستعصية.

كل م��ا تق��وم بعمله حالي �اً يتم على الفور
وعل��ى أكمل وج��ه .كل ش��خص تتعامل معه
من أصدقاء أو معارف أو زمالء بالعمل معجبون
بحماس��ك وموهبتك في التعام��ل مع األمور
م��ن الجان��ب الجي��د وقدرت��ك عل��ى أداء كل
ش��يء بكف��اءة ،مم��ا يزيد من ثقتك بنفس��ك
بدرجة عالية .احرص على تبادل هذا اإلعجاب
بنفس القدر وأن ال تنتابك النرجسية.

العقرب

 22تشرين االول  21 -تشرين الثاني

على الرغم من أن كل شيء كان يسير
بسالس��ة من قبل ان يقف ش��يء أو ش��خص
م��ا ف��ي طريق��ك اآلن .ح��دد مق��دار القوة
التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو
ما إذا كان من األفضل تجاهلها ببساطة.
اآلن يج��ب أن تس��تخدم قوت��ك بحكمة؛ ال
تس��مح لنفس��ك ب��أن تتعط��ل أو تتح��ول
بسبب موضوعات صغيرة.

القوس

 22تشرين الثاني  21 -كانون االول

حالي �اً أن��ت مم��زق بي��ن الرغبة ف��ي إنجاز
األم��ور وخيب��ة األم��ل لوج��ود ح��دود لذل��ك.
ال تس��تخدم إصرار غير المش��روط في كس��ر
الحواج��ز ،ألن المحيطي��ن ب��ك ق��د يفقدون
صبرهم ويهجرونك .انتظر حتى تهدأ األمور
ويمكن��ك التعامل مع اآلخرين بتفهم وصبر
أكثر .ال تس��يء استخدام طاقتك وقدرتك
على االحتمال بحيث ال يكون لها تأثير.

اليوم ال تبدو قادراً على إنجاز أي شيء،
ولك��ن ال ت��دع ذل��ك يرجع��ك كثي��راً
للخل��ف .إذا اس��تمريت ف��ي العمل بثبات،
سوف تكتشف النجاح مرة أخرى .الوضع
مش��ابه في حياتك الخاصة ،مع شريك
حيات��ك وأيضاً مع األصدقاء .ابحث عن
الحل��ول للتناقض��ات وس��وء التفاه��م من
خالل التواصل الهادف.

الدلو

 22كانون الثاني  21 -شباط

ف��ي العم��ل ،أن��ت ذو تأثي��ر مه��دئ ،ويلجأ
إليك الزمالء لطلب النصيحة والمس��اعدة،
وما أحس��ن هذا بالنس��بة لثقت��ك وإيمانك
بذاتك .تستطيع مواجهة أي شيء بسهولة.
لكن ال تنس��ى أقرب األمور إلى قلبك ألنك
عندئذ سوف تمر بتجربة التناغم الكامل مع
أحبائك .حالتك الصحية ممتازة ،ولكن قد
تتحسن أكثر من خالل األنشطة الرياضية.

احلوت

 22شباط  21 -آذار

ق��د يك��ون الي��وم مضطرب �اً ،فم��ن
ناحي��ة ،الكثي��ر م��ن األش��ياء ل��ن تس��ير
عل��ى رغبتك ،ومن ناحية أخرى ،س��تجد
نفس��ك في مواقف صعبة بسبب من هم
حول��ك .ال تبال��غ ف��ي ردة فعل��ك ،ولك��ن
ح��اول اس��تعادة هدوئ��ك ،وح��اول ف��رض
ذلك على اآلخرين وعندئذ سوف تخرج
سالماً من هذا الموقف غير السار.

الكش��ري ه��و م��ن بي��ن أه��م األكالت الش��عبية ف��ي مص��ر ،والحقاً القى الكش��ري
المص��ري رواج �اً كبي��راً ف��ي الوط��ن العرب��ي بفض��ل كون��ه طبقاً رئيس��ياً بس��يطاً
ومغذي �اً ومش��بعاً ،وف��ي الوق��ت نفس��ه يعد من بي��ن األكالت المحبوب��ة والمفضلة
للكثيرين من جميع األعمار.
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 كوب ونصف أرز بسمتي منقوع بالماء كوب ونصف عدس–  250غراما معكرونة اكواع
– بحسب الرغبة ملح
لتحضير صلصة الطماطم:
 ملعقتان كبيرتان زيت نباتيمتوسطة الحجم مفرومة
 بصلة واحدةّ
 ملعقتان كبيرتان ثوم مهروسمتوسطة الحجم مقطعة إلى مكعبات
– 6طماطم
ّ
– ربع كوب معجون طماطم
 ملعقة صغيرة فلفل أسود ملعقة صغيرة كمون– نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار
 نصف ملعقة صغيرة ملحللتقديم:
 ملعقتان كبيرتان زيت نباتي– 2بصل ّ
مقطعة إلى شرائح
– رشة ملح
*طريقة التحضير
أس��لقي االرز والمعكرون��ة والع��دس بالم��اء الممل��ح كل عل��ى ح��دة واتركيه��ا
جانباً.
متوسطة.
لتحضير صلصة الطماطم ،احمي الزيت في قدر على حرارة
ّ
أضيفي البصل والثوم وق ّلبي حتى يصبح لونهما ذهبيا.
أسكبي الخل وق ّلبي لدقيقتين ثم أضيفي الطماطم ومعجون الطماطم.
ن ّكهي بالملح ،الفلفل األسود ،الكمون والفلفل األحمر الحار.
اغلي المزيج على حرارة منخفضة حتى يثخن.
متوسطة وق ّلبي فيه البصل مع الملح حتى يتغير لونه.
احمي الزيت على حرارة
ّ
ّ
الحمص والصلصة على
و ّزعي المعكرونة في طبق تقديم .أضيفي االرز ،العدسّ ،
الوجه.
زيني البصل المقلي على الوجه ث ّم قدّمي الطبق ساخناً.
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الكلامت املتقاطعة

الثور

 22نيسان  21 -ايار

السرطان

22حزيران  21 -متوز

امليزان

 22ايلول  21 -تشرين االول

اجلدي

 22كانون االول  21 -كانون الثاني

الكشري املصري

كلمة الرس

الحمل
 22آذار  12 -نيسان
يمكن��ك اليوم العمل بش��كل ب ّناء من
خ�لال الفري��ق ،وه��ذا يعن��ي أن��ك س��وف
تس��تطيع تطبي��ق أصع��ب األف��كار الي��وم.
سوف تتلقى دعماً بشكل خاص من خالل
العم��ل وكذل��ك حيات��ك الش��خصية،
أظه��ر حب��ك لآلخري��ن به��دف تقوي��ة
العالق��ات .قد تقابل الي��وم حب حياتك،
فافتح عينيك جيداً!
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اطبـــــاق رمضــانيـــة
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افقياً:

عمودياً

-1اس��م يحمل��ه الني��ل بي��ن بحي��رة
-1بحي��رة مالحة في مصر تنخفض
موبوتو وبحر الغزال.
 54م عن سطح البحر.
-2ثبت -شك.
-2جمال -وعاء الماء.
-3دول��ة ف��ي أمي��ركا الش��مالية-
-3وازع -سهل.
-4طبي��ب و فيلس��وف عرب��ي ع��رف فرح.
-4مفسر األحالم -ضمير متصل.
بالشيخ الرئيس.
-5قامة -سمير.
-5سارق -آلة.
-6ملك��ة ص��ور األس��طورية أسس��ت
-6فراش.
مدينة قرطاجة -للتفسير.
-7فسر -بكى الميت.
-7قصة طويلة -ذرية.
-8مدين��ة هام��ة ف��ي فرنس��ا -ض��د
-8مقدار العمر -يهدر.
-9وا ٍد عل��ى ح��دود اليم��ن
أبيض.
والسعودية -ظهر.
-9عاصمة أميركية.

كلمة السر من ثمانية حروف :فنان مصري راحل
اوقات��ي -بتحل��و -مع��اك -وحيات��ي -بتكم��ل -برض��اك -وبح��س -بروح��ي-
بوجودي -من -اول -ما -بكون -وياك -وانا -خاف -من ايه -ما -أنتو -معايا-
والعالم -أيه -ما-انتو -كفاية -غناء -وردة.
حل العدد السابق لكلمة السر :نابولي
حل العدد السابق للكلمات المتقاطعة:

افقياً -1:إرفين رومل  -2لبس -ابتاع  -3لحام -أديب  -4دهان  -5رف -تل –

سال  -6دار السالم  -7هرب -قوت  -8ني -نفى -يا  -9تأثير -كنز.
عمودي �اً -1:الل��ورد هن��ت  -2رب��ح -فاري��ا  -3فس��اد -رب  -4اته��م -ن��ي  -5ن��ا-
اللوفر  -6ربان  -7وتد -سلق  -8مايكل أوين  -9لعب -امتاز.

