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إذا قرصتك منلة فال تقتلها..

بل اشكرها!

اكتشاف علمي يساعد املرأة 
على احلمل من دون رجل

ثمل يدع ابنته البالغة التاسعة 
تتولى القيادة!

ش����يكاغو � أ.ف.پ: فوجئت طفلة في التاس����عة من العمر 
عندما اوقفتها الش����رطة في منتصف الليل على احدى طرقات 
ايلينوي )شمال( مع انها كانت »تقود بشكل جيد جدا« شاحنة 

والدها الثمل.
وذك����رت صحيفة »ديترويت فري ب����رس« ان الطفلة التي 
جلست على وسادة وكانت قدامها بالكاد تصالن الى الدواسات 
استخدمت االش����ارة الضوئية في الشاحنة الصغيرة لالشارة 

الى انها تريد ان تركنها.
وسمعت تقول في شريط ڤيديو سجلته كاميرا املراقبة في 
محطة الوقود حيث رصدت للمرة االولى عند الس����اعة الثالثة 

فجرا في 8 اجلاري »اني اركن السيارة اآلن«.
وفي الش����ريط يظهر والدها مترنح����ا امام عامل في احملطة 

متغنيا مبزايا »سائقه الشخصي«.
ويتابع قائال وقد تعثر امام العامل »انها في التاسعة. التاسعة 

الرجاء ملء اخلزان بالوقود وهي ستقود. انا ثمل«.
العامل في احملطة الذي صدم مبا رأى تبع الشاحنة الصغيرة 
للتأكد من ان الش����رطة التي اتصل بها س����توقفها بأسرع وقت 

ممكن.
والطفلة التي شوهدت تأكل تفاحة في احملطة سبق لها ان قادت 

سيارات على ما ذكرت الصحيفة احمللية نقال عن الشرطة.
وقال روبرت غرانت الش����رطي في منطقة براونزتاون في 
ايلينوي »انها تتدبر امرها جيدا. وقد س����ألت الش����رطي لدى 

توقيفها: ملاذا توقفني؟ اني اقود بشكل جيد«.
وارادت الطفل����ة متضية عطلة نهاية االس����بوع مع والدها 
املطلق، واوضح هذا االخير للشرطة انه درب ابنته على قيادة 
الس����يارات. وقالت الطفلة ان والدها احتس����ى الويسكي طوال 

الليل. وهو سيالحق بتهمة سوء معاملة طفلة.

العديد من الناس يتعرضون لقرصة منلة هنا وهناك.. ولكنهم 
يقومون فورا بقتل النملة املعتدية.. وهنا يأتي اخلطأ. 

٭ أوال: ح����رام ان نقتل النملة مهما كان����ت صغيرة فهي كائن 
حي.. ولكن ملاذا ال نقدم الشكر اجلزيل للنملة عند قرصها لنا.. 

وخاصة ان فوائدها كثيرة.
وهذه الفوائد كالتالي:

٭ قرصة النملة تؤدي الى تنشيط الدورة الدموية وزيادة عدد 
كرات الدم احلمراء مما ينعكس على نشاط اجلسم وحيويته.

٭ قرصة النملة تقوم بتنشيط اخلاليا العصبية املوجودة في 
الدماغ وذلك من خالل اشارات حسية تنتقل من مكان القرصة 

الى اخلاليا احلسية اسفل الدماغ.
٭ اذا تعرض اجلس����م الى اكثر من قرصة في الوقت ذاته، فإن 
ذلك من ش����أنه أن يؤدي الى تليف اجلل����د وذلك لكون جميع 
القرص����ات في مكان واحد. اما اذا كانت في عدة اماكن فإن ذلك 

يؤدي الى تخثر الدم.
املقص����ود بتليف اجللد هو ان اجلل����د يصبح أكثر مقاومة 

للبكتريا واكثر حتمال لدرجات احلرارة املرتفعة.
املقصود بتخثر الدم هو تكون طبقة من الدم تكون اقس����ى 
نوع����ا ما من الدم العادي مما مينح االوعية الدموية قدرة اكثر 
على مقاومة السموم، وبالتالي مساعدة الكبد وتخفيف العبء 

عنه.
٭ قرصة النملة تعد أفضل وسيلة للرجيم عندما تقوم النملة 
)االنثى( بتوجيه قرصتها للهدف املنش����ود.. فإنها تفرز كمية 
من اللعاب االيوني، والغريب ان هذا اللعاب يقوم بحرق جميع 

الدهنيات املوجودة في العضو املقروص.

دبي � ام.بي.سي: وسط توقعات بحدوث جدل علمي وديني 
حوله، توصل علماء جامعة نيو كاسل البريطانية إلى اكتشاف 
علمي يعتقد أصحابه أنه يتيح لألنثى احلمل واإلجناب دون ذكر، 
ومتكن فريق الباحثني من حتويل خاليا من نخاع عظم األنثى 

إلى نطف منوية ميكن بواسطتها تلقيح البويضات لديها.
وفي تقرير صباح اخلير يا عرب، قال أحد األطباء املشاركني 
في االكتشاف »ألول مرة يتم استخالص نطف أو خاليا منوية 
في املختبر، واآلن توصلنا إلى وضع نظام لدراسة كيفية تنظيم 

األجنة في عملية استخراج أو تشكيل اخلاليا املنوية«.
وأكد طبيب آخر أن هناك دعوة للمزيد من التجارب واألبحاث 
واألدلة املقنعة لكي نتأكد من أن هذه النطف واخلاليا هي منوية 

وتناسلية.
واختلفت طبيبة أخرى مع اآلراء السابقة قائلة: »هذا العمل 
يع����د جنونا، فال نعرف ما هو الهدف من تدمير أجنة بش����رية 
ذكرية سليمة من أجل استخالص خاليا جذعية للحصول على 

خاليا منوية إلنتاج أجنة بشرية من جديد.

صحتك

رويترز: قالت دراسة دولية إن نسبة اصابة الرجال 
بسرطان الثدي أقل من 1% من معدل اصابة النساء ولكن 
عندما تشخص اصابة الرجال بهذا املرض غالبا ما يكون 

في مراحل أكثر تقدما ويكون أكثر فتكا.
وجمع باحثون بقيادة مايكل هارمتان من اجلامعة الوطنية 

في سنغافورة سجالت ملرضى السرطان من الدنامرك 
وفنلندا والنرويج والسويد وسنغافورة وسويسرا عن 

حاالت يعود تاريخها إلى عام 1970.
وشملت البيانات حوالي 460 الف امرأة مصابة بسرطان 

الثدي وحوالي 2700 رجل.
وكان الرجال أكثر عرضة الن يكون املرض قد انتشر 

خارج الثدي في وقت التشخيص.
وبالنسبة للعالج كان عدد الرجال الذين خضعوا لعمليات 
جراحية وعوجلوا باالشعاع اقل من النساء ولكن معدالت 

العالج الكيميائي والعالج الهرموني كانت متماثلة.
وعلى مدى الفترة الزمنية بأكملها كانت فرصة جناة 

الرجال من سرطان الثدي 72% في السنوات اخلمس التي 
تلت التشخيص مقارنة بنسبة 78% لدى النساء.

وقال هارمتان خلدمة رويترز لالخبار الصحية في رسالة 
عبر البريد االلكتروني »يؤجل الرجال الذين يصابون بورم 
في الثدي استشارة الطبيب وقتا أطول مقارنة بامرأة تعاني 

أعراضا مشابهة«.
واضاف هارمتان »سرطان الثدي عند الرجال نادر لكن 

ميكن ان يصاب الرجال باملرض وينبغي ان يدركوا 
ضرورة احلصول على الرعاية عند االصابة بورم في 

الثدي«.

سرطان الثدي عند الرجال نادر.. 
لكنه أكثر فتكًا

طوكيو � أ.ف.پ: كلما يلقي تاكاهيس���ا كوباياشي البالغ 
من العمر ثالثني عاما رأسه على ركبتي شابة جميلة لتنظف 

له أذنيه، يفكر بأمه.
يستلقي كوباياشي على سجادة يابانية في صالون خاص 
مزين على الطريقة التقليدية فتقع عيناه على الشابة آمان 
البالغة من العم���ر 24 عاما والتي تخاطبه بصوت عذب ثم 

تبدأ بتنظيف أذنيه بواسطة عود من اخليزران.
ويقول كوباياشي الذي يدير شركة استشارية في طوكيو 
»آتي إلى هنا من أجل االسترخاء فتنظيف األذنني يذكر معظم 

اليابانيني بطفولتهم«.
ويتذكر أنه عندما كان صغيرا كانت أمه تضعه في حضنها 
وتنظف له أذنيه بعناية. ويقول »تفعل زوجتي ذلك من حني 

إلى آخر ولكن األمر يختلف بوجود السجادة التقليدية«.
وكوباياش���ي هو واحد من نحو 150 زبونا، معظمهم من 
الرجال، يزورون كل يوم صالون »ياماموتو ميميكاكيتني« 

في حي أكيهابارا املزدحم في طوكيو.
ويضم الصالون التابع لسلس���ة من أحد عشر صالونا، 
ست عشرة زاوية خاصة يحجزها زبائن يدفعون 2700 ين 

)25 يورو( جللسة مدتها ثالثون دقيقة.
وفي الصالون، تس���تقبل آمان التي ترفض الكشف عن 
اسمها احلقيقي الزبون بكوب من الشاي األخضر وهي ترتدي 

ثوبا تقليديا صيفيا.
ثم تضع رأس���ه بلطف على ركبتيها وتتبادل معه بضع 
كلمات بينما تختار ع���ودا معدنيا أو من اخليزران لتنظف 

له أذنيه.
وتقول »يجد الزبائن األمر مريحا وممتعا وبعضهم يغط 

في النوم ويبدأ بالشخير خالل اجللسة«.

تنظيف األذنني متعة غامضة 
تستهوي اليابانيني

حيوان كنغر يهاجم أسترالية 
كانت تتنزه مع كالبها

خبير: اإلنترنت يشهد اكتشاف 
ڤيروس رقمي جديد

»آر.آي.ام« تكشف عن نظام تشغيل 
جديد للهاتف الذكي »بالكبيري«

سيدني � أ.ف.پ: تعرضت استرالية لهجوم عنيف من 
حيوان كنغر عندما كانت حتاول انقاذ كلبها من من براثنه 

على ما ذكرت صحيفة »ويست استراليان« االربعاء.
وكانت جانيت كارس���ون تتنزه مع كالبها الثالثة في 
احد االحراج السبت قرب ماجنيموب جنوب بيرث )غرب( 
عندم���ا ظهر امامها حيوان كنغر راح احد كالبها يطارده، 
اال ان الكنغر كان االقوى فتسلحت صاحبة الكلب بقطعة 
خش���بية في محاولة البعاد احليوان عن كلبها من دون 

جدوى.
وروت املرأة »انتصب امامي وكان ضخما بالفعل. جل 
ما اذكره هو براثنه التي راحت متزق جلدي ورائحة دمي. 
وقلت في نفسي: »لقد قضي علي«. بصراحة اعتبر بقائي 

على قيد احلياة معجزة«.
وأصيبت كارسون بجروح في العنق والظهر واجريت 

لها اكثر من 20 غرزة على اذنيها.
ولم يعرف ما اذا كانت كالبها متكنت من ابعاد الكنغر 

او انها تركتها له.
ويزيد عدد حيوانات الكنغر مبرتني عن االس���تراليني 

البالغ عددهم 22 مليونا. اال انها نادرا ما تهاجم البشر.
في يوليو اضطرت الشرطة الى استخدام الغاز املسيل 
للدموع ضد كنغر عمالق هاجم امرأة مسنة عندما كانت 

تنشر الغسيل في حديقتها.

برلني � د.ب.أ: ذكرت مصادر متخصصة في أملانيا أنه قد 
مت الكشف خالل اليومني املاضيني عن ڤيروس رقمي جديد 
يسمى »دوكو« على درجة كبيرة من اخلطورة والكفاءة 
وأن هذا الڤيروس يعتمد في أجزاء كبيرة منه على الشفرة 
الرقمية لڤيروس »س���توكس ن���ت« الذي يقال إنه أحلق 

أضرارا كبيرة بالبرنامج النووي اإليراني قبل عام.
وعن مدى خطورة مثل هذه الڤيروسات الرقمية على 
أنظمة البنية التحتية للش���ركات في أملانيا، قال توماس 
تشيرزيش، املسؤول عن األمن املعلوماتي لشركة دويتشه 
تلكوم األملانية العمالقة في مقابلة مع وكالة األنباء األملانية 
)د ب أ( اليوم األربعاء إن تأثير هجمات مثل هذه الڤيروسات 
على البنية التحتية للشركات ضئيل جدا وإن ذلك يتوقف 

على شكل هذه البنية وأنظمتها.
وأشار تشيرزيش إلى أن شركته تشغل أنظمتها بشكل 
منعزل جيدا عن شبكات اإلنترنت »بل وعن شبكات االتصال 
املوجودة بني مكاتب الشركة نفسها« مما يحد كثيرا من 

خطر التعرض العتداءات من قبل ڤيروسات رقمية.
كما أش���ار تش���يرزيش إلى أن ش���ركته متتلك نظاما 
للتشخيص عن بعد وقال إن ذلك شرط أساسي لتشغيل 

بنية حتتية لشركة ذات أهمية خاصة.

واشنطن � د.ب.أ: أعلنت شركة »ريسيرش إن موشن« 
)آر.آي.ام( لصناعة الهواتف الذكية »بالكبيري« ومقرها 
كندا الثالثاء املاضي عن نظام تشغيل جديد للهاتف الذكي، 
حيث تأمل في أن يساعد في وقت ابتعاد العمالء عن اجلهاز 

خاصة في أعقاب اضطراب خدماته األسبوع املاضي.
وكشف مايك الزارديس الرئيس املشارك للشركة الكندية 
عن اجليل اجلديد من نظام التشغيل خالل مؤمتر ملطوري 
تطبيقات بالكبيري في مدينة سان فرانسيسكو األميركية، 
وقال ان هذا النظام س���يعمل عل���ى األجهزة اجلديدة من 
بالكبيري والكمبيوتر اللوحي بالي بوك ابتداء من العام 

املقبل.
وقال الزارديس »اليوم أنا سعيد بإعالن اجليل اجلديد 

من نظام التشغيل بي بي اكس«.

الى  بالق���وة  املليئة  العرب���ي 
اجلندي االسرائيلي.

٭ ثانيا: انظر الى اصبع اجلندي 
املرعوب وايضا باقي اجلنود.

٭ ثالثا: انظر الى فرحة والد 
الطفل بابنه.

٭ رابع���ا: الولد عيناه تأكدان 
غدا بندقيتي ستكون حقيقية 

وستنطرد من أرضي.

االحتالل االسرائيلي باحلجارة 
امامهم  دون خوف ويق���فون 
وج����ه���ا لوج���ه دون رعب 
بالرغ������م م���ن انه���م جنود 
مسلحون واالطفال ال ميلكون 

غير الطوب واحلجارة
قد جاء وصف هذه الصورة 

على الفيسبوك كاألتي:
٭ اوال: انظر الى نظرة الطفل 

القدس � وكاالت: انتشر على 
الفيس���بوك صورة  صفحات 
الكالم ع���ن وصفها ملا  يعجز 
فيها من شجاعة وجرأة لطفل 
عرب���ي ينظر بق���وة جلندي 
االحتالل االس���رائيلي وهذا ما 
اعتدنا عليه من االطفال العرب، 
حيث كم من م���رة رأينا فيها 
اطفال فلسطني يقذفون جنود 

الصورة املرشحة جلائزة التصوير العاملية 2011

»وهج« أول سيارة سعودية تعمل بالطاقة الشمسية 

التحليل النفسي.. سبر أغوار عالم الالشعور

هذا املش���روع أجه���زة وأدوات 
الستخدامها في صناعة السيارة، 
أحد هذه األجهزة ثمنه أكثر من 
1.5 ملي���ون ريال ومتكن طالب 

اجلامعة من صناعته.
ويعد املشروع طالبيا بالكامل 
دون تدخ���ل ش���ركات تصميم 
عاملية ودون استقدام مصممني 

أوروبيني. 
وبلغ عدد اجلامعات املشاركة 
أنحاء  37 جامعة م���ن مختلف 
العالم وجامعة امللك فهد اجلامعة 
العربية الوحيدة املش���اركة في 

السباق.

تتحقق النتائج املرجوة مبدئيا، 
مؤكدا ح���رص اجلامع���ة على 
تخريج مناذج مؤهلة لس���وق 
العمل ومنتجة في الوقت ذاته. 
يش���ار إلى ان فري���ق العمل 
وصل الى حقائق علمية متثلت 
في انها أول سيارة تعمل بالطاقة 
الشمسية في السعودية، وكذلك 
أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية 
في العالم العربي )من صنع طالب 
جامعات( وأول رقم هيكل رسمي 
يسجل لسيارة صنعت في اململكة 
العربية السعودية حسب منظمة 
VNA، كما صن���ع الطالب خالل 

الري���اض � وكاالت: يواصل 
فريق »سراج« الذي يضم 11 طالبا 
من جامعة املل���ك فهد للبترول 
واملعادن يومهم الثالث في سباق 
سيارات الطاقة الشمسية الذي 
يجري حاليا في أستراليا بعد ان 
انهوا تصميم وتنفيذ أول سيارة 
سعودية تعمل بالطاقة الشمسية 
استغرق صنعها 11 شهرا أطلقوا 

عليها »وهج«. 
وأكد الناطق اإلعالمي بجامعة 
امللك فهد للبترول واملعادن محمد 
الشهري ان فريق العمل املكون من 
11 طالبا برفقة املشرف العام على 
املشروع د.عمرو قطب رئيس قسم 
امليكانيكية باجلامعة،  الهندسة 
وصلوا مدينة داروين باستراليا 
لقطع مسافة 3000 كيلومتر من 
ش���مال أس���تراليا جلنوبها بني 

مدينتي داروين وآدليه. 
وأشار الى ان فريق اجلامعة 
الذي يش���ارك مع 37 فريقا من 
جامعات عاملية يواصل مشواره 
بجدارة، حيث تخطت السيارة 
الفحص التأهيلي، منوها الى انها 
واصلت انطالقها في اليوم الثاني 
من السباق بكفاءة عالية وعليها 
االستمرار لقطع املسافة احملددة، 
النجاح ينس���ب  ان  ال���ى  الفتا 
لطالب اجلامعة االكفاء والذين 
اثبتوا قدرة الش���اب السعودي 
على تصميم وتنفيذ سيارة بهذا 

الشكل.
واضاف الشهري: إن اجلامعة 
تكتمت على نش���ر اخلبر حتى 

السيارة السعودية التي تعمل بالطاقة الشمسية

املجتمع واألخالق )األنا العليا( 
مثل هذا التصرف، غير أن »األنا« 
تقوم بإشباع تلك احلاجة ولكن 
بطريقة متحضرة فيكون األكل 

نظيفا ومطهيا.
أما »األنا العليا« فهي شخصية 
املرء في صورتها األكثر حتفظا 
وعقالنية، حي���ث ال تتحكم في 
القيم األخالقية  أفعاله س���وى 
واملجتمعي���ة واملب���ادئ، م���ع 
البعد الكامل عن جميع األفعال 

الشهوانية أو الغرائزية.
مثال ذل���ك الضمي���ر، الذي 
يتكون مم���ا يتعلمه الطفل من 
والديه ومدرسته واملجتمع من 

معايير أخالقية.

املنطق واألخالق والواقع، وهو 
ال شعوري كلية.

و»األنا« هي ش���خصية املرء 
في أكث���ر حاالتها اعت���داال بني 
العليا«، حيث  »الهو« و»األن���ا 
تقبل بعض التصرفات من هذا 
وذاك، وتربطه���ا بقيم املجتمع 
املمكن أن تقوم  وقواعده، ومن 
بإشباع بعض الغرائز التي تطلبها 
»الهو« ولكن في صورة متحضرة 
يتقبلها املجتمع وال ترفضها »األنا 
العليا«، فعلى سبيل املثال، عندما 
يشعر شخص باجلوع، فإن ما 
تفرضه عليه غريزة البقاء »الهو« 
هو أن يأكل حتى لو كان الطعام 
نيئا أو بريا، بينما ترفض قيم 

برلني � د.ب.أ: يستخدم تعبير 
»على األريكة« غالبا لإلش���ارة 
إلى ش���خص يخض���ع للعالج 

النفسي.
ولكن بإمعان النظر في املعنى 
الدقيق للكلمة، جند أن األريكة 
أداة ال تس���تخدم إال في العالج 
النفس���ي التحليلي أو التحليل 
النفسي التقليدي، والذي يستلقي 
فيه معظ���م املرض���ى، وليس 
جميعه���م، على أريكة في غرفة 
الطبيب النفسي وال ينظرون إلى 

الطبيب.
يق���ول راينر ريختر، رئيس 
الغرف���ة االحتادي���ة لألطب���اء 
النفس���يني في أملانيا، إن الهدف 
من ذلك هو »تيسير األمر على 
أغ���وار عاملهم  املرضى لس���بر 
الداخلي وأفكارهم ومشاعرهم« 

املستقرة في باطنهم.
التحلي���ل  مؤس���س  وكان 
النفس���ي النمساوي سيجموند 
فروي���د )1856-1939(، والذي 
وضع النظري���ة القائلة إن عقل 
كل إنسان يتألف من ثالثة أجزاء، 
وهي: »الهو«، أو منطقة الرغبات 
الالشعورية، و»األنا العليا«، أو 
منطقة القيم املكتسبة والشعور، 
و»األنا«، أو املنطقة التي تنعكس 
فيها تصرفات املرء بشكل أكثر 

مباشرة.
ويتأل���ف »الهو« من جزأين، 
جزء فطري مسؤول عن الغرائز 
املوروثة التي متد الش���خصية 
بالطاقة مبا فيها األنا واألنا األعلى، 
وجزء مكتسب معني بالعمليات 
العقلية املكبوتة التي منعها األنا 

)الشعور( من الظهور.
ويعم���ل »الهو« وف���ق مبدأ 
اللذة وجتن���ب األلم، وال يراعي 


