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الكربى  �سحابة ماجالن  الإ�سارة من وراء  جاءت 
بطول 20 ميللي ثانية كاملة، التي التقطت حلظة 
ارتطام ثقبني اأ�سودين. احلدث الذي اأر�سل موجات 
اجت��اه  يف  وامل��ك��ان(  )ال��زم��ان  "الزمكان"  ع��رب 
الأر�ض، اأبهجت العلماء بعد اأن التقطتها اأدواتهم. 
ليغو:  التثاقلية  الأمواج  يقول ديفيد ريتز مبر�سد 

"لقد فعلناها لقد ر�سدنا موجات اجلاذبية".
يف  اكت�ساف  كاأف�سل  الت�رصيح  هذا  ت�سنيف  مت 
نظرية  يوؤكد  الذي   ،2016 لعام  الفيزياء  جمال 
يف  ليغو  فريق  وي�سع  اجلاذبية،  عن  اآين�ستاين 
تاأت  مل  الأك��رب  املتعة  ولكن  نوبل.  جائزة  �سباق 

بعد.
كان  ال�سابقة،  �سنة  املليون  من  الأول  الربع  يف 
الآن  الفلك.  علماء  عند  متامًا  خمفيًا  اأم��راً  الكون 
ميكن للعلماء بناء مرا�سد ملوجات اجلاذبية، التي 
عن طريقها، ميكنهم النظر اىل الوراء، لنقطة ميالد 

الكون. ميكننا الآن درا�سة حلظة اخللق.
 .2016 عام  يف  وحدهم  الفلك  علماء  يحتفل  مل 

ففي اأغ�سط�ض/اآب، قام املر�سد الأوروبي اجلنوبي 
يف �سحراء ت�سيلي، بر�سد تغريات يف اأ�سعة ال�سوء 
)بروك�سيما  الأق���رب  قنطور  جن��م  م��ن  القادمة 

�سنتوري(، وهو النجم الأقرب لل�سم�ض.
القزم  جن��م  ب�سحب  الأر����ض  بحجم  كوكب  ق��ام 
الأحمر للدوران حوله. ما اأثار علماء الفلك هو اأن 
املنطقة  يقع يف  اكت�سافه،  الذي مت  اجلديد  العامل 
الفراغ  من  املنطقة  تلك  النجم،  حلياة  ال�ساحلة 
لوجود  متامًا  منا�سبة  حرارة  بدرجة  تتميز  التي 
احلياة.  توجد  رمبا  امل��اء،  وبوجود  �سائلة،  مياه 
هذا الكت�ساف اأعاد لنا ال�سوؤال ثانية: "هل نعي�ض 

وحدنا يف الكون؟".
يعتقد �ستيفن هوكينغ بوجود الكائنات الف�سائية، 
مت  ال��ذي  فيلمه  يف  دعوتهم.  حيال  قلق  ولكنه 
اأم��اك��ن �ستيفن  ال��ع��ام احل���ايل،  اإن��ت��اج��ه خ��الل 
جمموعة  مقابلة  اأن  من  حذَّر  املف�سلة،  هوكينغ 
تكنولوجيًا،  املتقدمني  الكونيني  الهمجيني  من 
كري�ستوفر  فعله متامًا  ما  الإن�سانية  تفعل يف  قد 

كولومبو�ض يف �سكان اأمريكا الأ�سليني.
الذكاء  من  نف�سه  بالقدر  اأي�سًا  ر  ح��ذَّ هوكينغ 
ال�سطناعي  الذكاء  يحل  قد  نعم،  ال�سطناعي. 
اأعقد م�ساكلنا، ولكن هذا اإن مل ميُحنا اأوًل. حل�سن 

حظنا، ما زال هذا التهديد بعيداً عّنا.
اإن احتادنا مع الروبوتات هو �سيء منطقي للكثري 
عامًا   -28 كوبالند  لناثان  ك��ان  النا�ض.  من 
وك�رصت عنقه يف حادث �سيارة- يد اآلية مو�سلة 
باأفكاره،  حتريكها  باإمكانه  كان  مبا�رصة.  مبخه 
اختبار  من  متكن  خمه،  اإىل  تنتقل  اإ�سارات  وعرب 
اقرتب  بتوفري ردود فعل ح�سية،  اللم�ض.  اإح�سا�ض 
العلماء من هدفهم الأكرب، وهو توفري اأطراف اآلية 

تتحرك وَت�سعر كاحلقيقية متامًا.
بتقنني  اأم��ريك��ي��ة  ولي���ة   25 م��ن  اأك���ر  ق��ام��ت 
هل  ولكن  الطبية،  لال�ستخدامات  املاريجوانا 
اكت�سفت  ال�سحري؟  الفطر  دور  ياأتي  اأن  ميكن 
بع�ض الدرا�سات القليلة جداً اأن مادة ال�سيلو�سيبني 
يف  "الهيبيز"  يتعاطاها  ك��ان  ال��ت��ي  )امل����ادة 

ال�سعادة(  اإىل  للو�سول  القرن املا�سي  �سبعينيات 
من  جمموعة  عن  احل��اد  الكتئاب  اإزال��ة  اأمكنها 
لدى  والكتئاب  القلق  من  والتقليل  املتطوعني، 

مر�سى ال�رصطان.
النف�سي  الطب  ق�سم  مدير  رو�ض،  ل�ستيفن  بالن�سبة 
الإدمان مبركز جامعة نيويورك اجنون  ملكافحة 
الأخرية غري م�سبوقة. يقول:  النتائج  فاإن  الطبي، 

"مل نح�سل على �سيء كهذا من قبل".
وي�سيف: "الأمر يحتاج للمزيد من العمل". كانت 
 ،2016 عام  يف  اأخرى  جتربة  خال�سة  هي  هذه 
اأن الرجال  وهي و�سائل منع احلمل للذكور. يبدو 
ول  الن�سل،  حتديد  م�سوؤولية  حتمل  ميكنهم  اأخرياً 

يحتاج الأمر �سوى لوخزة �سغرية.
احلقن الهرموين ن�سف ال�سهري قد يكون بفعالية 
حبوب الإناث نف�سها ، ولكن مت تعليق التجربة بعد 
الكتئاب  من  بع�سهم  عانى  رجاًل.   20 ان�سحاب 
وظهور البثور، وا�سطر اآخرون اىل اأن يتعاملوا مع 

�سهوتهم اجلن�سية املرتفعة.

وجدت درا�سة جديدة اأن اأخذ ا�سرتاحة من في�ض بوك 
اأن يعزز الراحة العاطفية والر�سا عن احلياة،  ميكن 
الذين  الأ�سخا�ض  بني  خا�سًة  وا�سحة  اآث��ار  مع 
ويتفاعلون  الجتماعية  ال�سبكة  على  “يثابرون” 

بن�ساط مع الآخرين.
واأظهر بحث اأُجري يف جامعة كوبنهاغن بالدمنارك 
كانت  اأ�سبوع  ملدة  بوك  في�ض  عن  الإق��الع  اآث��ار  اأن 
ا قويًة بني امل�ستخدمني املفرطني واأولئك الذين  اأي�سً
اأن  اإىل  ي�سري  ما  ال�سبكة،  على  اأ�سدقاءهم  يح�سدون 
الآخرين  م�ساركات  يواجهون  الذين  الأ�سخا�ض 

بانفعال ميكن اأن ي�ستفيدوا اأكر من غريهم.
ق�سم  من  تروهولت،  مورتن  الدرا�سة،  كاتب  وق��ال 
اأن  اأظهرت  النتائج  اإن  اجلامعة  يف  الجتماع  علم 
امل�ستخدمون  يقلل  اأن  مثل   – ال�سلوك  يف  التغريات 
املفرطون من الوقت الذي يق�سونه على في�ض بوك، 
اأن  ميكن   – بن�ساط  يتفاعلون  ال��ذي  املثابرون  اأو 

ت�سفر عن نتائج اإيجابية.
لكنه اأ�سار اإىل اأن النا�ض قد يجدون �سعوبة يف تغيري 
�سلوكهم، اإذ اعرتف %13 من امل�ساركني يف الدرا�سة 
الذين كان من املفرت�ض اأن ياأخذوا ا�سرتاحة باأنهم 
م�ساألة  ف��اإن  لذلك  الجتماعية،  ال�سبكة  ا�ستخدموا 

الإقالع قد تكون �رصوريًة.
و�سارك يف الدرا�سة، التي ُن�رصت يف 

ال�سيرباين”  النف�ض  “علم  دوري��ة 
 ،C y b e r p s y c h o l o g y
الجتماعية،  وال�سبكات  ال�سلوك 
ن�سبة  كانت  ا،  �سخ�سً  1،095
ُوزِّع  وقد   .86% منهم  الن�ساء 
على  ع�����س��وائ��ًي��ا  امل�����س��ارك��ون 
يف  ت�ستمر  الأوىل  جمموعتني: 
كاملعتاد،  بوك  في�ض  ا�ستخدام 
ا�ستخدام  عن  تتوقف  والأخ��رى 
ال�سبكة الجتماعية ملدة اأ�سبوع.
ل��دى  ك����ان  امل��ت��و���س��ط،  ويف 
بعمر  ه��م  ال��ذي��ن  امل�����س��ارك��ني 
�سديًقا    350 نحو  عاًما   34
يومًيا  �ساعة  قرابة  ويق�سون 
على موقع التوا�سل الجتماعي، 
م�ستخدميه  ع���دد  ب��ل��غ  ال����ذي 
الربع  خ��الل  �سهرًيا  الن�سطني 
نحو  احل��ايل  العام  من  الثالث 

1.8 مليار.

واأ�سارت ال�ستبيانات التي اأُجريت يف بداية ونهاية 
الر�سا  يف  زيادة  اإىل  املوقع  من  ال�سرتاحة  اأ�سبوع 
اأن  ا  اأي�سً ُوجد  وقد  الإيجابية.  وامل�ساعر  احلياة  عن 
الإقالع عن في�ض بوك كانت بن�سبة كربى بني  اآثار 
ال�سلبيني  وامل�ستخدمني  املفرطني،  امل�ستخدمني 
الجتماعية.  ال�سبكة  على  الآخرين  يح�سدون  الذين 
بني  لال�سرتاحة  اإيجابي  تاأثري  هناك  يكن  ومل  هذا 

امل�ستخدمني املعتدلني.
كان  اإذا  وا�سحة،  الأمور  “جلعل  ترومهولت:  وكتب 
اأن  ا�ستخدام في�ض بوك، فينبغي له  املرء مفرًطا يف 
يقلل من ال�ستخدام لزيادة عافيته”. واأ�ساف: “واإذا 
كان املرء مييل اىل ال�سعور باحل�سد عندما يكون على 
الأق�سام  ت�سفح  جتنب  ا  اأي�سً له  فينبغي  بوك،  في�ض 
اأما  ي�سببون هذا احل�سد.  الذين  اأ�سدقاء معينني(  )اأو 
�سلبية، فينبغي  اإذا كان ي�ستخدم في�ض بوك ب�سورة 

له اأن يقلل هذا النوع من ال�سلوك”.
وكانت درا�سات �سابقة جاءت بنتائج متباينة ب�ساأن 
خل�ض  اإذ  والعافية.  بوك  في�ض  ا�ستخدام  بني  الربط 
مل  اأخرى  درا�سات  لكنها  نتائج مماثلة،  اإىل  بع�سها 
الذي  الوقت  اأن  بع�سها  وجد  بينما  �سلة،  اأي  جتد 
يعزز  اأن  ميكن  الجتماعية  ال�سبكات  على  ُيق�سى 

ال�سعور بالراحة.
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا، ق���ال���ت ب��ري��ن��دا 
جملة  حترير  رئي�سة  ويدرهولد، 
“علم النف�ض ال�سيرباين”: “وجدت 
على  املثابرة  اأن  الدرا�سة  هذه 
ت�سبب  قد  ب��وك  في�ض  ا�ستخدام 
م�����س��اع��ر ���س��ل��ب��ي��ة. وم���ع ذل��ك، 
اأظهرت   . وعلى اجلانب امل�رصق 
التوا�سل  اأن  �سابقة  درا���س��ات 
بن�ساط مع الأ�سدقاء املقربني، 
�سواء يف احلياة الواقعية اأو على 
الواقع  يف  يزيد  قد  ب��وك،  في�ض 

من �سعور ال�سعور بالراحة”.
يجب  اأن��ه  ترومهولت  واق���رتح 
امل�ستقبلية  الدرا�سات  تركز  اأن 
عن  الإق��الع  تاأثري  درا�سة  على 
في�ض بوك ملدة اأطول من الوقت، 
وك��ذل��ك درا���س��ة الإق����الع عن 
الأخرى،  الجتماعية  ال�سبكات 
مبا يف ذلك اإن�ستاجرام، و�سناب 

�سات، وتويرت.

الإع��الم  ل�رصكة  التابع  التلفزيوين  ال���ذراع  اأع��ل��ن 
ا  والرتفيه الأمريكية والت ديزين اأنه �سي�سنع عرو�سً
يف  �سات،  �سناب  امل�سور  الرتا�سل  خلدمة  ا  خ�سي�سً
للخدمة  املالكة  �سناب  تعقدها �رصكة  اأحدث �سفقة 

مع �رصكات اإعالمية كربى.
وقد وقعت �رصكة �سناب، التي ت�ستعد لطرح اأ�سهمها 
من  جمموعة  املقبل،  العام  يف  العام  لالكتتاب 
مع   2016 عام  خالل  والإعالن  املحتوى  اتفاقات 
�رصكات، مثل “فياكوم” Viacom، و “اإن بي �سي 
يونيفر�سال” NBC Universal التابعة ل�رصكة 

كومكا�ست، و�رصكة تامي وارنر.
وت�سعى �رصكات اإعالمية، مثل ديزين لعقد �رصاكة مع 
الذين  ال�سباب  فئة  اإىل  للو�سول  حماولة  يف  �سناب 
يتجنبون  اأ�سحوا  والذين  �سات،  �سناب  ت�ستهدفهم 

الإعالم التقليدي على نحو متزايد.
تفا�سيلها  ُتعلن  مل  التي  ال�سفقة،  اأن  اإىل  ُي�سار 
املالية، بني ديزين و�سناب لي�ست الأوىل اإذ تعاونت 

“ق�س�ض حية” خا�سة،  �سابًقا مًعا على  ال�رصكتان 
وهي ميزة يف �سناب �سات تو�سل من خالل الو�سائل 

الإعالمية �سوًرا وفيديوهات اإىل امل�ستخدمني.
�سناب  بني  اأخ��رى  �سفقات  يف  ح��دث  ملا  وخالًفا 
�سات مع �رصكات الإعالم، حيث ُت�سارك اأي م�سوؤولية 
�ستتوىل  ال�رصكتني،  كلتا  بني  الإعالنات  ملبيعات 
اإعالنات عرو�سها  اأ�سكال  كل  وبيع  ال�سيطرة  ديزين 

التي تنتجها ل�سناب �سات.
التوا�سل  من�سات  اإحدى  �سات  �سناب  خدمة  وتعد 
�سور  اإر�سال  للم�ستخدمني  تتيح  التي  الجتماعي 
ومقاطع فيديو لأ�سدقائهم متتاز باأنها تختفي بعد 
St “الق�س�ض” -  اأن يراه الطرف الآخر، اإ�سافة اإىل
اأطول. ries التي ميكن للجميع روؤيتها وتدوم مدة 

يف  اإطالقه  مت  الذي  �سات،  �سناب  تطبيق  وي�ستخدم 
ن�سط  م�ستخدم  مليون    100 من  اأكر   ،2011 عام 
الفئة  اإىل  منهم  العظمى  الأغلبية  تنتمي  يومًيا، 

العمرية بني 13 و 35 عاًما.

دراسة: ابتعد عن فيس بوك لمدة أسبوع 
وستشعر بالراحة

ديزني تعقد صفقة مع سناب لتقديم عروض 
خاصة لخدمة سناب شات

بأمر غوغل: الهولوكوست حدثت بالفعل

يد آلية تحّركها األفكار وطفل ُوِلد من حمض نووي لثالثة أشخاص.. إليك أفضل االكتشافات العالمية في 2016

زرع خاليا جذعية صناعية إلصالح نسيج عضلة القلب 

مل يعد من املمكن اأن تظهر لك نتيجة تقول: "حمارق الهولوكو�ست مل حتدث قط"، 
اإذا �ساألت حمرك البحث الأ�سهر على م�ستوى العامل "غوغل" عن املذابح املن�سوبة 

للنازيني �سد اليهود.
وياأت��ي الق��رار بعد انتقادات تعر���ض لها "غوغل"، ب�سبب اإظه��ار مقال من موقع 
تاب��ع للنازي��ني اجلدد بعن��وان "10 اأ�سباب توؤك��د اأن الهولوكو�ست مل حتدث" يف 

قمة النتائج، ما ُعّد "معاداة لل�سامية".
واأ�س��ارت تقاري��ر �سحفية اإىل اأن حم��رك البحث "غوغل" ح��ذف اإجابات الإنكار 
ع��ن �س��وؤال "ه��ل وقعت حم��ارق الهولوك�ست؟"، الت��ي كانت تظهر ع��ادة يف قمة 
ال�سفح��ة الأوىل. ودافع��ت ال�رصكة ع��ن نف�سها يف بيان جاء في��ه: "غوغل اأ�س�ست 
لإم��داد النا���ض بنتائج عالية اجل��ودة وموثوق بها على اأ�سئلته��م. ن�سعى لإعطاء 
امل�ستخدمني حمتوى متنوع من عدة م�سادر ونحن ملتزمون مببداأ ال�سبكة احلرة 
واملفتوح��ة". وتاب��ع البيان: "حتدي��د اأي ال�سفحات على الإنرتن��ت يعطي اأف�سل 
اإجاب��ة متثل حتديا كبريا  نح��ن ل نحذف املحتوى من نتائ��ج البحث، با�ستثناء 
حالت حمدودة مثل املحتوى غري القانوين والربامج اخلبيثة وانتهاكات مبادئ 

ُم�رصيف املواقع".

جن��ح باحث��ون اأمريكيون للم��رة الأوىل يف زرع خاليا جذعية قلبي��ة "�سناعية" 
لع��الج �سعف ن�سيج ع�سلة القلب نتيج��ة النوبة القلبية من دون املخاطر احلالية 
امل�ساحبة للعالج التقليدي باخلاليا اجلذعية التي ميكن اأن ت�سبب ال�رصطان لعدم 

متكن العلماء من وقف تكاثر اخلاليا وَت�سّكل الأورام.
ويع��زا جن��اح ه��ذه الطريق��ة اإىل اأن الن�سخة امل�سنع��ة تبنى جزئيا م��ن جزيئات 
جمهرية حماكية للخلية ومن ثم ل تتكاثر اخلاليا مبجرد زرعها يف املري�ض، كما 
اأنه��ا م�سممة لتجاوز جهاز املناع��ة يف اجل�سم لإزالة خطر رف�ض اجل�سم للغر�سة، 

ما يعني عدم احلاجة اإىل البحث عن قريب لل�سخ�ض م�ستعد لأن يكون مانحا.
ي�س��ار اإىل اأن عالج��ات اخلالي��ا اجلذعية تفي��د يف اإ�سالح الأن�سج��ة التالفة اأو ما 

يعرف ب�"الإ�سالح الذاتي" عن طريق اإفراز الربوتينات واملواد اجلينية. 
 ويع��د زرع نخ��اع العظم م��ن اأكر الأ�س��كال امل�ستخدمة حاليا عل��ى نطاق وا�سع 
والت��ي جترى يف اأغل��ب الأحيان على املر�سى امل�سابني ب�رصط��ان الدم اأو نخاع 

العظم.

اعالن


