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إكتشاف غبار كوني نادر في «أنتاركتيكا»
إكتش��ف علم��اء يدرس��ون تس��اقط الثلوج ف��ي مقاطع��ة أنتاركتيكا ،نظي��را نادرا للحدي��د في غبار
كوني مخفي فيه ،خالل اكتشاف يمكن أن يوفر معلومات مهمة حول تاريخ االنفجارات النجمية.
ويعلم معظمنا أن الغبار الكوني ينس��اب إلى األرض طوال الوقت ،وهو جزء صغير جدا من الحطام
الناتج عن تكوين النجوم ،والذي يعود أحيانا إلى مليارات الس��نين .وتعد أنتاركتيكا مكانا رائعا للبحث
عن مثل هذا الغبار ،ألنها واحدة من أكثر المناطق غير الملوثة على األرض ،ما يسهل العثور على نظائر
لم تنشأ على كوكبنا.
وفي هذه الحال ،يكون النظير الذي حدده الباحثون هو  60Feأو الحديد :60-وهو واحد من العديد
من أنواع الحديد المشعة .وفي السابق ،أشار وجود هذا الحديد في الرواسب ضمن أعماق البحار وبقايا
البكتيري��ا المتحج��رة ،إل��ى انفج��ار واح��د أو أكثر من المس��تعرات العظمى في محي��ط األرض بين 3.2
و 1.7مليون عام.
ويق��ول الباحث��ون إن الدراس��ة الجدي��دة تكش��ف و»للم��رة األولى» ع��ن الحديد 60-الكون��ي في ثلوج
أنتاركتي��كا .وش��ملت الدراس��ة الحالي��ة التحلي��ل الكيميائ��ي لقياس الطيف الكتلي الحس��اس للغاية،
الذي أجري على  500كغ من الثلج الذي ُنقل بعناية من أنتاركتيكا إلى ألمانيا.
وقام فريق البحث بقياس نسب نظائر العناصر األخرى في العينة الخاصة بهم ،للتأكد من أن نظير
الحديد كان في األصل بين النجوم .وهذا سمح لهم باستبعاد األصول األخرى المحتملة القريبة ،مثل
صخور الفضاء داخل نظامنا الشمسي الغني باألشعة الكونية ،أو حتى تجارب األسلحة النووية.
عرض��ت ش��ركة «آب��ل» مكاف��أة قدرها ملي��ون دوالر مقابل
اختراق هاتف «آيفون» في اختبار جريء ألنظمة األمان الخاصة
بها .وقال رئيس األمن في الش��ركة ،إيفان كرس��تيتش ،س��يكون
ل��دى قراصن��ة اإلنترن��ت فرص��ة رائع��ة للف��وز بمبل��غ كبي��ر ه��ذا
الخريف ،يمثل (إلى حد كبير) أعلى مكافأة تقدمها أي ش��ركة
تقنية كبرى .وأعلن كرستيتش عن العرض المفاجئ في مؤتمر
األمان التكنولوجي  ،Black Hatالذي ُعقد في الس فيغاس يوم
الخميس الفائت ،وفقا لتقارير .CNET
وتطل��ق «آب��ل» أيض��ا مكاف��أة اخت��راق «م��اك” ،Mac bug
وتوس��عها لتش��مل  watchOSونظ��ام تش��غيل «آب��ل ت��ي ف��ي»
الخاص .وبهذا الصدد ،وصف الرئيس التنفيذي لشركة «آبل»،

معلومات مفيدة عن الجريب فروت

تي��م ك��وك ،الخصوصية بأنها جزء من «حقوق اإلنس��ان» ،وس��ط
مخاوف أمنية متزايدة في العالم.
وق��ال ك��وك إن الش��ركة ج��ادة ف��ي ع��دم جم��ع المعلوم��ات
الش��خصية والحف��اظ عل��ى عمالئه��ا العالميي��ن ،البال��غ عدده��م
ملياري مستخدم في مأمن من القراصنة.

وكشف كرستيتش أن «آبل» تعتزم توزيع عدد محدود من
هوات��ف «آيف��ون» س��هلة االخت��راق العام المقبل ،على أي ش��خص
يمكنه اكتشاف العيوب في األجهزة.
ولك��ن «آب��ل» ليس��ت الش��ركة الوحي��دة الت��ي تق��دم مكافآت
للقراصن��ة ،ع��ن أعم��ال مماثل��ة ،حي��ث أعلن��ت ش��ركة Rival
 Googleف��ي يولي��و الماضي عن تقديمها  30ألف دوالر لألفراد،
الذي��ن يمكنه��م اكتش��اف عي��وب ف��ي متصف��ح «ك��روم» ،وفقا لـ
.CNET
وفي الش��هر الماضي ،اكتشف باحثون في «غوغل»  6عيوب
أمني��ة ف��ي «آيف��ون» ،وعملت «آبل» على إص�لاح  5منها .ولحماية
هاتفك من االختراق ،ما عليك سوى تحديث برنامج .iOS

ما هو خفقان القلب وما هي أسبابه

إعادة تركيب عطر «كليوباترا» عمره  2000عام

إجراء عملية زرع رأس ألول مرة في التأريخ

توصل علماء آثار الى إعادة تركيب عطر
أشهر فاتنات تاريخ الملكة الفرعونية.
وتذك��ر صحيف��ة التايم��ز البريطاني��ة،
إن «العلم��اء تمكن��وا م��ن إع��ادة تركي��ب عط��ر
يعتق��دون أن كليوبات��را كان��ت تتعط��ر ب��ه،
وذل��ك بعد أن كانت حفريات في موقع مدينة
تيم��وس الفرعوني��ة كش��فت ع��ام  2012عم��ا
يظ��ن الخب��راء أن��ه بي��ت صانع عط��ور من تلك
الفترة”.
واس��تخدمت البقاي��ا الت��ي عث��ر عليه��ا في
القواري��ر وبمس��اعدة صي��غ عط��ور وج��دت ف��ي
نصوص تعود إلى تلك الحقبة في تركيب عطر يعتقد أنه كان يحظى بشعبية كبيرة آنذاك.
وتقول الصحيفة إن عطور ذلك الزمان لم تكن س��ائلة وش��فافة كما هي اليوم ،إنما مراهم ثخينة
ومشبعة بالتوابل ،ومعدة بحيث تظل رائحتها تفوح من الجسم لوقت طويل.
وهذه ليست المرة األولى ،كما تذكر الصحيفة التي يعاد فيها تركيب عطور مشاهير من التاريخ،
فسبق أن تمكن العلماء من تركيب الكولونيا التي صنعت خصيصاً لنابليون خالل فترة نفيه في جزيرة
هيلينا .وتش��ير الصحيفة إلى تراجع أهمية الرائحة في الثقافة الغربية اليوم ،لدرجة أن دراس��ة جديدة
أظهرت أن نصف المراهقين لو خيروا بين فقدانهم حاسة الشم أو كمبيوتراتهم المحمولة {البتوب}،
الختاروا األول مضحين بحاسة الشم.
وفي التايمز أيضاً وعن نفس الموضوع كتب توم نويلز أن الكثير من علماء التاريخ حاولوا تحديد
شكل كليوباترا ومدى جمالها ،ولكن عدداً أقل بكثير تساءل عن رائحتها.
ويق��ول نويل��ز إن فريق��اً من علماء اآلثار وخبراء العطور تمكنوا من تركيب عطر ،يقولون إنه كان
بمثابة «ش��انيل  »5في ذلك الزمن ،وأن ملكة مصر القديمة س��احرة الجمال من المحتمل أنها تعطرت
به.
ويذكر الكاتب األسطورة التي تقول بأن كليوباترا قبل إبحارها لزيارة مارك أنطونيو في طرسوس،
تعم��دت غم��س أش��رعة مركبه��ا الملك��ي الذهبي بالعطر بحي��ث تصل رائح��ة عبيرها إلى الش��اطئ قبل
وصولها الفعلي بوقت طويل.
وعث��ر عل��ى وصف��ة العط��ر بع��د عق��د كامل من الحفري��ات التي قام به��ا فريق من علم��اء اآلثار من
جامع��ة ه��واي في موقع في ش��مال القاهرة يدعى تل التيم��اي ،وهو موقع مدينة تيموس الفرعونية التي
بنيت عام  4500قبل الميالد.
إال أن ه��ذه االكتش��افات ال يمك��ن الج��زم بصحته��ا ،فكما ينقل الكاتب عن مان��دي أتفيل أخصائية
العطور لدى «بيركلي» في كاليفورنيا والتي ساهمت عام  2005في إعادة تركيب عطر لمومياء طفل
فم��ن األرج��ح أن كليوبات��را كان لديه��ا ّ
العطار الخاص بها ،والذي يصن��ع لها عطرها الخاص ،برائحة
مميزة ،وتضيف أتفيل «ال أعتقد أبداً أن أحداً يعلم بالتأكيد ما الذي كانت تستخدمه”.
ولكن يبقى األمر كما يقول روبرت ليتمان ،أحد العلماء الذين أعادوا تركيب ما يقولون إنه عطر
كليوباترا «المثير هنا أن تتنشق عطراً ،لم يشمه أحد طوال  2000عام».

نج��ح فريق طبي بإج��راء عملية نقل رأس
م��ن جث��ة إل��ى أخ��رى اس��تمرت  18س��اعة ،ف��ي
خط��وة جدي��دة كبي��رة يحققها الط��ب بفضل
الج��راح اإليطالي س��يرجيو كانافي��رو وفريقه
الصيني.
العملية اس��تمرت  18س��اعة تمكن الفريق
خالله��ا م��ن رب��ط العم��ود الفق��ري واألوعي��ة
الدموي��ة واألعص��اب .فيم��ا يبح��ث الفريق اآلن
عن أحياء راغبين بالخضوع لمثل هذه العملية.
الصعوب��ة الرئيس��ية ف��ي ه��ذه العملي��ة تكم��ن
ف��ي رب��ط األلي��اف العصبي��ة ،ولي��س ف��ي الكتلة
العضلية والعظام .ألنه عندما يتم فصل الرأس عن جسم المتبرع ،ينقطع وصول األكسجين والدم إلى
الدماغ ،لذلك لن يكون لدى األطباء سوى دقائق معدودة إلعادة تدفق الدم إليه.
ويتوقع الجراحون أن تستمر عملية زرع الرأس  36ساعة ،عند إجرائها على شخص حي ،في حين يتم
فصل الرأس عن جسم المتبرع خالل ساعة.
ويذكر أن الجراح كانافيرو كان قد اقترح على المبرمج الروسي فاليري سبيريدونوف البالغ من
العم��ر  33عام��ا ،المقي��م ف��ي الوالي��ات المتحدة ،الذي يعان��ي من ضمور العمود الفق��ري الخلقي (أي ال
يتطور هيكله العظمي وعضالته) إجراء هذه العملية المعقدة.
ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،فإ ّنه كان من المخطط أن يخضع فاليري لعملية نقل رأس
معقدة وخطيرة نسبة نجاحها ضئيلة للغاية.
ولكن��ه ألغ��ى القي��ام بعملية زرع رأس ،بس��بب وقوعه في حب فتاة روس��ية عقد قران��ه عليها و ُرزق منها
مؤخراً بطفل .وفاليري س��بيريدونوف هو ش��اب روس��ي من مرضى «وردنغ هوفمان» وهو مرض وراثي نادر
يصيب األطفال ،ويسبب ارتخاء في عضالت اليد واألرجل وضعفاً في عضالت الصدر ،ما يؤدي إلى عدم
القدرة على التنفس بشكل طبيعي أو ضيق في التنفس ،وظهور البلغم وكثرة السعال.
وهذا المرض في العادة يس��بب الوفاة خالل ش��هرين إلى أربعة أش��هر من تاريخ الوالدة ،وقد ال يظهر
عند الوالدة مباشرة ،إذ يمكن أن تبدأ أعراضه من  4أشهر ولغاية أربع سنوات.
وبينما ال يزال الطبيب معتكفاً على أبحاثه في الصين ،حيث وجد تموي ًال لمشروعه ،يعيش الشاب
الروس��ي اآلن حي��اة جدي��دة واس��تثنائية م��ع زوجت��ه أناستاس��يا بانفيلوف��ا الحاصل��ة عل��ى ماجس��تير في
التكنولوجيا الكيميائية .وتجدر اإلشارة إلى أن الطبيب اإليطالي الشهير سيرجيو كانافيرو ،كان ينوي
القي��ام به��ذه العملي��ة المعق��دة ،إذ أك��د في (نوفمبر /تش��رين الثان��ي  )2017أن أول عملية جراحية من
أجل زراعة «رأس بشري حي» قد أصبحت وشيكة ،حسب ما أشار إليه موقع «يو إس إيه توداي» األمريكي.
وكان اإليطالي كان قد صرح في وقت سابق بأن حظوظ نجاح عملية «زرع الرأس» تصل إلى ،%90
موضحاً أنها تستلزم مشاركة  80جراحاً ،كما ستكلف  10ماليين دوالر.
وكان طبيب��ان جراح��ان ،ق��د أكدا ،في يناير /كانون الثان��ي الماضي ،نجاحهما في إجراء عملية
زراع��ة لل��رأس ل��دى القرد ،كما تم إجراء عمليات أخرى لزراعة الرأس لدى الفئران ،لكن تلك العمليات
أجريت على كائنات ميتة.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم

س��يكون م��ن مصلحت��ك العم��ل ضم��ن فري��ق
لتحقيق النتائج التي تريدها ،أيضاً ال بد من وضع
خطة جديدة لمباشرة المشروع الذي طالما حلمت
ب��ه ،النج��اح في طريقك فال تت��ردد ،اآلونة األخيرة
 ،ربم��ا تك��ون ق��د وج��دت نفس��ك متورط��اً بمس��ألة
مالي��ة ،اليوم تجدها تزول وتش��هد بع��ض التطورات
اإليجابي��ة ف��ي حياتك المهنية ،أيضاً تحصد ثمار
جهودك السابقة وتجني المكاسب المالية.

اجلوزاء

 12مايو  02 -يونيو
ع��ادة م��ا تك��ون واثق��ا من نفس��ك ولكنك اليوم س��تجد أن
الضغط المستمر من قبل خصومك يشعرك بالقلق واإلرباك،
لذل��ك يج��ب علي��ك التحكم بانفعاالتك وال تس��تمع إلى ما
يقولون��ه وإنم��ا صدق حدس��ك وثق بقدراتك ،الي��وم هو اليوم
ال��ذي تعتب��ر في��ه المش��اريع الخارجي��ة محظوظ��ة ومربح��ة
ج��داً ف��إذا كن��ت تعم��ل مع ش��ركة ف��ي الخ��ارج  ،أو إذا كانت
ش��ركتك لديه��ا جهات اتصال ف��ي الخارج ،فقد تج��د أن هذه
العالقات تؤتي ثمارها اليوم بأكثر من طريقة واحدة.

األسد

 32يوليو  22 -أغسطس

أن��ت طم��وح و عمل��ي والمديح يليق ب��ك ،اليوم
س��وف تتلق��ى ترقي��ة ف��ي العم��ل أو منص��ب جديد،
و تحظ��ى بإعج��اب رئيس��ك وزمالئ��ك ،م��ا ي��ؤدي
إل��ى دعمك وتحفيزك للنج��اح ،إذا تقدمت بطلب
للحصول على عمل أو قرض شخصي مؤخراً  ،فقد
تتلقى اليوم أخباراً إيجابية على هذا الصعيد .ومن
المرج��ح أن تت��م الموافق��ة عل��ى الق��رض الخ��اص
بك بسهولة دون الكثير من المتاعب.

العذراء

 42أغسطس  32 -سبتمبر

القليل من العمل اإلضافي اآلن سيقدم لك أرباحاً كبيرة
الحقاً .على الرغم من أنك تشعر ببعض الضغط اليوم ولكن
في المستقبل ستكون أقوى مهنياً وأكثر خبرة ،لذلك اعمل
بج��د الي��وم لتحص��د غ��داً ،الي��وم تكافأ عل��ى عمل م��ا قمت به
مؤخ��راً ،تأتي��ك األم��وال عل��ى طب��ق م��ن ذهب فال تف��رط بها
وال تنفقه��ا عل��ى األش��ياء غي��ر الالزمة ،تذكر ب��أن في الحياة
أولويات ،أيضاً من المحتمل أن تستقر شؤونك المالية بشكل
أفضل وذلك بعد حصولك على ميراث قديم لم تتوقعه.

الي��وم ف��ي م��كان عمل��ك س��تقوم بتش��كيل بع��ض
التحالفات الجديدة التي ستجلب لك الفائدة المهنية
والمادية ،قدم قدراتك وأثبت جدارتك وال تخش��ى من
الفشل فأنت أهل للقيام بأي مشروع مهما كان كبيراً
أو مكلف��اً  .األخب��ار المالي��ة القادمة ف��ي طريقك اليوم
إيجابية بش��كل عام حيث أنك تعقد صفقات مهمة مع
أن��اس نافذين يمكنهم دعم��ك مادياً ومعنوياً ،ال تخف
من المغامرة فأنت في المسار الصحيح.

العقرب

 42أكتوبر  22 -نوفمبر

تأتيك فرصة للعمل في الخارج أو الدراسة إذا كنت طالباً،
ادرس التفاصي��ل بدق��ة قب��ل أن تأخ��ذ الق��رار ،إال أن من المتوقع
نجاحك في تلك المهمة وس��تكون داعمة لك في المس��تقبل
المهني أو الدراسي ،مع ذلك فكر بروية وال تستعجل في القبول
أو الرف��ض ،ال تنف��ق بدون تفكي��ر وال تغرك المظاهر ،تذكر بأن
تل��ك األم��وال كلفت��ك جه��وداً كبي��رة حتى جنيته��ا لذلك
فم��ن األفض��ل أن تعي��د ضب��ط نفقات��ك وفق��اً لميزانيتك ،من
جانب آخر تأتيك هدية غير متوقعة من شخص غريب.

القوس

 32نوفمبر  22 -ديسمبر

تحت��اج الي��وم إلى بذل المزيد م��ن الجهد اإلضافي في عملك
م��ن أج��ل إنه��اء بع��ض األم��ور العالق��ة والبدء م��ن جدي��د ،أيضاً ال
تقل��ق ف��ي ح��ال تأخر مش��روع م��ا أو اتص��ال مهم ألن ذلك س��يكون
من مصلحتك ،اترك األمور تسير في مسارها الصحيح ،شؤونك
المالي��ة ف��ي حال��ة اس��تقرار ،يب��دو أن��ك تحص��ل عل��ى الكثي��ر م��ن
الف��رص الداعم��ة والمكاس��ب المالي��ة ،لذل��ك ادرس خطوات��ك
بنج��اح و فكر بحكمة لكي تس��تثمر أموال��ك في الطريق الصحيح
وال تثق بشراكة أحد فأنت قادر على القيام بالمشروع بمفردك.

م��ن المحتم��ل أن تحص��ل عل��ى
مكاف��أة مقاب��ل أدائ��ك ف��ي العم��ل
وذل��ك بس��بب مهارات��ك الرائع��ة
وأفكارك الخالقة ،أيضاً من المتوقع
ترش��يحك لمنصب أعل��ى وأهم من
منصبك فال تدع الفرصة تفوتك،
ك��ن صبوراً ليأتي الق��رار في الوقت
المناسب.

الدلو

 12يناير  91 -فبراير

الي��وم يمكن��ك وض��ع النق��اط
المهمة لمش��روعك الجديد ،حضر
نفس��ك بش��كل جيد وع��زز قدراتك
حت��ى تتمك��ن م��ن االنط�لاق بنجاح،
أيض��اً إذا كنت طالباً فق��د آن األوان
ألن تض��ع خطت��ك الدراس��ية الت��ي
م��ن ش��أنها أن تصل بك إلى تحقيق
طموحك.

احلوت

 02فبراير  12 -مارس

متحفظ��اً الي��وم ف��ي إنف��اق األم��وال ف�لا ت��دع الفرص��ة
لآلخرين باس��تغاللك ،حي��ث أن هناك من يحاول التقليل من
شأنك ودفعك باتجاه الهاوية والخطر ،أيضاً إذا كنت تسعى
لالس��تثمار فم��ن األفضل أن تؤج��ل ذلك إلى وق��ت آخر فاليوم
غير مناسب ،تأتيك األموال من أكثر من جهة ،ما عليك إال
تنظيم تلك األموال وإدارتها في مشروع ناجح يدعم مسيرتك
ف��ي المس��تقبل ،باإلضاف��ة إل��ى هدي��ة ثمين��ة تأتي��ك م��ن أحد
األصدقاء من غير مناسبة ،سوف تسعد بها كثيراً.
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الكلمات المتقاطعة

الثور

 12إبريل  12 -مايو

اليوم سوف تميل إلى أخذ استشارة من قبل شخص خبير،
سيساعدك هذا الشخص في توضيح أية شكوك لديك حول
اختياراتك وأهدافك .تأكد من اختيار المستشار المناسب
حتى تحصل على معلومات مفيدة  ،وتوجيهات مفيدة تتناسب
م��ع احتياجات��ك .ابق بعيدا عن االس��تثمارات اليوم فالوضع
غي��ر مس��تقر ،تجنب الت��ورط في الدي��ون أو الش��روع بصفقات
غير مدروس��ة حتى ال تخس��ر الكثير وتغرق بالديون ،أجل إلى
وقت الحق وسيكون كل شيء في مصلحتك.

امليزان

 42سبتمبر  32 -اكتوبر

اجلدي

 32ديسمبر  02 -يناير
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يلعب القلب أحد األدوار الرئيسة في جسم اإلنسان ،ويتميز بخالياه الخاصة ،التي تنتج
وتنقل عبر ألياف وحزم محددة التيار الكهربائي ،الذي بفضله ينقبض القلب وينبسط.
تتراوح عدد ضربات القلب في حال السكينة بين  80-60ضربة في الدقيقة .ويقل عددها
خالل النوم ،في حين تزداد عند القيام بنشاط بدني .ولكن في بعض الحاالت تتغير قوة وايقاع
ضرب��ات القل��ب وتتابعها ،وهذا يطلق عليه الخفقان .فما هي أس��بابه وما هي عواقبه ،وكيف
نتعرف عليه.
هناك أسباب عديدة للخفقان ،وعادة ما يكون سببه مرض هذا العضو المهم في الجسم،
مثل مرض القلب الخلقي (تشوه قلبي مكتسب) ،التهاب عضلة القلب واعتالل عضلة القلب،
ومرض نقص تروية القلب.
كما أن هناك أس��بابا أخرى ترتبط بعمل أعضاء الجس��م األخرى مثل الجهاز العصبي
والتنفس��ي والهضم��ي .أي أن الخفق��ان يمك��ن أن يظه��ر نتيجة خلل في عمل أعضاء الجس��م
األخرى ،أو بس��بب اإلجهاد والتوتر العاطفي وس��ن اليأس وتناول بعض أنواع األدوية والكحول
وغيرها .لذا أن تشخيص السبب يساعد في وصف الدواء الالزم.
بالطب��ع يج��ب ع��دم إهمال الخفقان ،ألنه غالبا ما يكون عالمة لمش��كلة في القلب أو أي
عضو آخر في الجسم .وإلهماله عواقب وخيمة على الصحة .منها :فقدان الوعي نتيجة عدم
حصول الدماغ على الغذاء الالزم ،انخفاض قدرة العمل ،حدوث جلطة دماغية ،تطور الرفرفة
والرجفان األذيني ،الوذمة الرئوية.
توقف القلب
بالطب��ع إذا كان القل��ب يعم��ل بصورة طبيعية فإن اإلنس��ان ال يش��عر بضرباته .ولكن في
حال الخفقان يشعر اإلنسان عادة بهذه الضربات ،ألنها تكون غير منتظمة وقوية ومتسارعة،
وفي حاالت معينة يشعر الشخص بأن القلب يفقد ضربة ما ويعود إلى العمل من جديد .هذه
األعراض ال تظهر دفعة واحدة وقد تكون مختلفة بحسب المرض المسبب لها.
تس��ارع القل��ب الجيب��ي -يمكن أن تزيد ضربات القل��ب عن  90ضربة في الدقيقة ،ولكنها
تبقى منتظمة ،ومن األعراض األخرى التعب والضعف واالختناق .وعادة يكون س��ببها ارتفاع
درجة حرارة الجسم ،التوتر العاطفي والنشاط البدني.
ب��طء القل��ب (اضط��راب النظم البطني) -في هذه الحالة يصب��ح عدد ضربات القلب أقل
من  60ضربة في الدقيقة ،وتظهر ضبابية الرؤية وسرعة التعب وفقدان الوعي لفترة قصيرة
واالختن��اق والدوخ��ة وضع��ف عام .قد يكون الس��بب خل�لا في عمل الغدة الدرقي��ة ،أو القلب أو
الجهاز الهضمي والعصبي.
وهن��اك حال��ة ع��دم انتظ��ام ضرب��ات القل��ب ،الت��ي ال ينقبض خالله��ا األذينين ب��ل ألياف
عضلي��ة ،لذل��ك ل��ن تكون نبض��ات البطينين منتظمة ،هن��ا قد يصل عدد ضرب��ات القلب إلى
أكث��ر م��ن  250ضرب��ة ف��ي الدقيق��ة ،باإلضافة إل��ى خلل في عم��ل القلب والوه��ن واالختناق
والهلع وآالم في الصدر.
عدم انتظام دقات القلب االنتيابي -قد تظهر هذه العوارض في حالة الهدوء ويصل عدد
ضربات القلب إلى  200ضربة في الدقيقة ،مع بقاء االيقاع منتظما.
وأخي��را حال��ة إحص��ار القلب -وتلك ترتبط بخلل في عمل عضلة القلب وعدم توصيلها
للنبض الكهربائي ،ما يؤدي إلى بطء النبض والدوخة والصداع والضعف .عموما عند ظهور
أي من هذه األعراض يجب مراجعة الطبيب المختص.
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كلمة السر

الحمل
 22مارس  02 -إبريل
هن��اك اخت�لاف ف��ي الرأي م��ع أحد الزم�لاء ،فإذا
حدث مثل هذا الموقف  ،فأنت بحاجة للحفاظ على
هدوء أعصابك ،باس��تمرار س��يكون من مصلحتك
أن تبدو هادئاً رغم النار التي تشتعل في داخلك .إذا
كن��ت تتس��اءل عن ت��رك وظيفتك لصال��ح وظيفة
أخرى فاليوم هو اليوم المناسب لتحقيق هذا الخيار
وذل��ك ألن ه��ذه الفرص��ة من مصلحتك وس��تغني
حياتك المهنية والمالية على حد السواء.

1

السرطان

ع��ادة عن��د الحدي��ث ع��ن الحمضي��ات
وفوائده��ا ال يش��ار إل��ى الجري��ب ف��روت ،عل��ى
الرغم من أن له خمس فوائد مهمة جدا لتعزيز
منظومة مناعة الجس��م والقلب وتحس��ين عمل
الدماغ.
والجري��ب ف��روت ه��و ثم��رة ش��جرة دائم��ة
الخض��رة ،اكتش��فها الكاهن الويل��زي غريفيث
هوج��رز ع��ام  ، 1750وأطلق عليها اس��م «الثمرة
المحرمة» ،التي  %88منها ماء .لذلك هي مثالية لترطيب الجسم.
وبفضل احتواء الجريب فروت على مضادات األكسدة ،لذا يمكن استخدامه في مكافحة
الكوليسترول «الضار» ،وتخفيض ضغط الدم .وإن مضادة األكسدة الموجودة في هذه الثمرة
تس��مح بمن��ع اإلصاب��ة باألورام الخبيثة وتس��اعد القلب على االحتفاظ بنش��اط طبيعي .فقد
بينت نتائج دراسة علمية أجريت عام  ،2006أن متناولي الجريب فروت بصورة منتظمة ،يكون
ضغط الدم ومستوى الكوليسترول عندهم دائما في المستوى الطبيعي .وذلك ألن الجريب
ف��روت غن��ي بعنص��ر البوتاس��يوم .ووفق��ا لممثل جمعية القل��ب األمريكية ،فإن تن��اول الجريب
فروت والحمضيات األخرى ،يساعد على تخفيض خطر اإلصابة بالجلطة الدماغية  ،وخاصة
لدى النس��اء ،حيث بينت نتائج الدراس��ات أن النس��اء اللواتي يتناولن الجريب فروت انخفض
خطر إصابتهن بالجلطة الدماغية بنسبة .%19
كم��ا أن الجري��ب ف��روت يبط��ئ عملي��ة الش��يخوخة ،وبين��ت نتائ��ج الدراس��ات ،أن الم��واد
المضادة لألكسدة الموجودة فيه تكافح الجذور الحرة ،التي تحفز شيخوخة الجسم .كما
أن تناول ثمرتين منه في األسبوع يسمح بعودة الشباب لــ  10سنوات.
يسمي األطباء الجريب فروت المناعة الطبيعية .إذ يحتوي على نسبة عالية من فيتامين
 Cالض��روري لحماي��ة خالي��ا الجس��م من الكائن��ات الض��ارة .كما أن ه��ذا الفيتامين يقلص
الفترة الالزمة للشفاء التام من أمراض البرد.

وكلما عرفنا عن توقيت موقع انفجارات المستعرات العظمى في الجوار الكوني ،كان ذلك أفضل
لفهم الكون من حولنا .ومن المقرر نشر الدراسة في خطابات المراجعة الفيزيائية.

«آبل» تعرض مليون دوالر ملن
يستطيع إختراق هواتفها

 22يونيو  32 -يوليو
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افقياً:

عمودياً

 -1ش���اع���ر أم�����وي أك���ث���ر ش��ع��ره
 -1أمرية عربية نسجت حوهلا سرية
تشبيب وبكاء أطالل.
من أطول السري العربية.
 -2مكافأة  -مقبض  -اكتمل.
 -2ضمري.
 -3غابة  -ظلمة.
 -3إجراء  -ضد أول.
 -4ناضج  -للتفسري.
 -4م��ت��ش��اب��ه��ان  -م����ن ع���واص���م
ً
.
ا
وفد
أرسل
 -5فراش (معكوسة)
اليونان القدمية.
مكان
يف
الليل
 -6بسط  -أمضى
 -5عاصمة أوروبية  -جاء.
عشب يابس.
 -6يلوم.
 -7تعلق.
 -7بستان  -وحل.
 -8جتاوز  -يتذمر.
 -8قبل  -عاصفة حبرية.
 -9غ��رف��ة امل�لاح�ين يف السفينة -
 -9ممثل مصري قدير.
يقصد.
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