
علوم وتكنولوجياعلوم وتكنولوجيا

ــذي انطلق يف  ــهري ال ــت الش ــق غادجي ــل املحق ــن مسلس ــم يك ل
ــل كرتوني رائع فحسب، بل توقع العديد  الثمانينيات مجرد مسلس

من االكتشافات العلمية واالبتكارات املذهلة للمستقبل.
تدور أحداث هذا املسلسل الكرتوني، الذي تم بثه ألول مرة سنة 
ــايبورغ، مصنوع من مزيج  ــول مغامرات محقق رشطة س 1983م، ح
ــة، ويدعى غادجيت. ورغم أنه  من مكونات عضوية وبيوميكاتروني
يتصف بالغباء يف بعض األحيان، فإنه مكلف بالتحقيق ووضع حد 
ــم منظمة إجرامية  ــدوه الدكتور كلو، زعي ــي يقوم بها ع للمكائد الت

معروفة باسم "ماد".
ــت وكلبها برين هما من  ــقيق غادجي ويف الواقع، فإن بيني ابنة ش
يقومان بمكافحة الجرائم، وذلك من خالل إحباط خطط هذه املنظمة 

الرشيرة بشكل مستمر، فضال عن إنقاذ املحقق من الكارثة.
ــور عىل  ــن يف مقاله املنش ــاك فادي ــتوفر م ــب كريس ــد الكات ورص
ــتنغ إنجينريينغ" األمريكي أبرز االكتشافات العلمية  موقع "إنرتس
واالبتكارات التكنولوجية التي توقعها مسلسل "املحقق غادجيت" 

منذ بدأ بثه قبل أكرث من 35 عاما:
ــب، كان لهذا  ــة: وفقا للكات ــيب املحمول ــع ابتكار الحواس 1 - توق
املسلسل دور كبري يف إلهام األجيال الالحقة لالبتكار واالخرتاعات 
ــث كانت بيني تمتلك  ــوب املحمول، حي املذهلة، من ضمنها الحاس
ــبه كثريا حاسوبا  مجموعة من األدوات، بما يف ذلك كتاب خاص يش

محموال.
أما يف العالم الحقيقي، فلم تظهر هذه األجهزة املحمولة بالفعل يف 
األسواق إال بعد مرور أربع سنوات عىل أول إصدار لسلسلة الرسوم 

املتحركة هذه.
2 - توقع ظهور آالت التصوير الرقمية: كشف الكاتب أنه يف إحدى 
الحلقات الخاصة من مسلسل "املحقق غادجيت"، استخدمت بيني 
جهازا غريبا يبدو كأنه آلة تصوير رقمية. وعند التقاط الصور، توصل 

بيني هذا الجهاز الصغري املحمول بكتابها الشبيه بالحاسوب.
ــل بأنه  ويف حني يوحي تصميم آلة التصوير املوجودة يف املسلس
ــكل واضح من تصميم كامريا اإلنستماتك (سلسلة من  مستمد بش
ــوداك) يف تلك  ــتخدام أطلقتها ك ــهلة االس الكامريات الرخيصة س
الحقبة، فإن حجمها ال يختلف كثريا عن بعض آالت التصوير الرقمية 

األوىل التي ظهرت يف التسعينيات.
3 - توقع اخرتاع الواي فاي وشبكة اإلنرتنت: بنّي الكاتب أن كتاب 
ــبة لعرصه، كانت لديه  ــذي كان متقدًما جدا بالنس بيني الخاص، ال
قدرة عىل االتصال الالسلكي، حيث كانت تستخدم بيني هذه التقنية 
ــق بالقضية املطروحة، فضال عن البحث  للبحث عن معلومات تتعل
ــبكة اإلنرتنت التي  ــا يجعلنا نفكر يف ش ــول املمكنة لها، مم عن الحل
نستخدمها اليوم، والتي ظهرت ألول مرة سنة 1990م. أما بالنسبة 
ــا حتى منتصف  ــم التوصل إىل اخرتاعه ــبكة الواي فاي، فلم يت لش

وأواخر التسعينيات.
ــح الكاتب أن  ــط رقمية: أوض ــوي عىل خرائ ــاب بيني يحت 4 - كت
ــل إىل الخرائط الرقمية،  ــل "املحقق غادجيت" تنبأ بالتوص مسلس
ــرب األقمار  ــة أو أنظمة املالحة ع ــل الحديث ــرار خرائط غوغ عىل غ
ــري كتابها  ــبات، كانت بيني تستش الصناعية. ويف العديد من املناس
ــادها. وبعد النقر عىل بضعة أزرار، كان  ــوب إلرش ــبيه بالحاس الش
الكتاب يقدم لها خريطة رقمية ووظائف مالحة سهلة إلخراج الفريق 
من املكان. كما يمكنها أن توصل كتابها بهاتفها ليعمل كجهاز مالحة 

عرب األقمار الصناعية. 
ويف حني أن التكنولوجيا التي تستخدمها بيني يف هذا املسلسل لم 
تتمكن من إخبارنا آنذاك عن كيفية الوصول إىل مكان معني، لكن لم 
يكن من املتصور أن تصبح ميزة سنعتمدها يف املستقبل، حيث بتنا 
ــتخدم يف الوقت الحارض أجهزة املالحة عرب األقمار الصناعية،  نس
ونعتمد عىل خرائط غوغل املوجودة عىل هواتفنا الذكية إلرشادنا 

إىل وجهتنا املقصودة.
ــاف الكاتب أن  ــادة: أض ــة القي ــيارات ذاتي ــرتاع الس ــع اخ 5 - توق
سيارة املحقق غادجيت كانت ذاتية القيادة، وهو األمر الذي يذكرنا 
ــيارة املفتش أن تركن  ــيارات الحديثة املستقلة. كما يمكن لس بالس
ــودة يف العديد من  ــن نوعها موج ــها أيًضا، وهي ميزة فريدة م نفس

السيارات الفاخرة اليوم. 
ــل الرائع بأن اإلنسان سيعتمد  عالوة عىل ذلك، تنبأ هذا املسلس
عىل التكنولوجيا الحديثة يف حياته، عىل غرار نظم املالحة املتقدمة 
ــها فوق  ــيارة بقيادة نفس ــمح للس ــيارة، والتي تس املوجودة يف الس

الجرف عىل سبيل املثال.
ــتوفر ماك فادين أن  ــص التنبئي: أوضح كريس 6 - توقع ميزة الن
ــل كان يحتوي أيضا  ــب، ب ــاب بيني املحمول لم يكن مميزا فحس كت
ــل. وكل ما كان عىل  ــبيهة بميزة غوغ ــزة النص التنبئي الش عىل مي
ــكل حديس  بيني فعله هو كتابة كلمة واحدة لكي يعرف الكتاب، بش

تقريبا، ما رغبت يف معرفته.
ــا كان مصدر إلهام  ــتقبل، وربم ــع، إنه تنبؤ مدهش للمس يف الواق
ملؤسيس غوغل بعد عقود عدة. كما يعتقد بعض املعجبني باملسلسل 
ــبيهة بصفحات موقع  ــات البحث التي يعرضها الكتاب ش أن صفح

ويكيبيديا. 
ــر الصوتية:  ــم بها عرب األوام ــرتاع أجهزة يتم التحك ــع اخ 7 - توق
ــرى فيما يتعلق  ــتقبلية أخ ــب أنه كان هناك توقعات مس أورد الكات
بالتكنولوجيا يف هذا املسلسل الكرتوني، أال وهو التحكم باألجهزة 

عرب األوامر الصوتية.
ويف إحدى حلقات املسلسل، تم استبدال املفتش غادجيت بجهاز 
حاسوب آيل متطور لكشف الجرائم. هذا الجهاز قادر عىل االستجابة 
ــابهة لألجهزة الصوتية  ألوامر ضابط الرشطة كويمبي بطريقة مش

الحديثة.
يف الواقع، شهدت السنوات القليلة املاضية انتشار تقنية مشابهة 

مثل نظام سريي وغوغل هوم وأمازون إيكو. 
ــة للدكتور  ــدى األلعاب املفضل ــال طيار كانت إح ــرات ب 8 - الطائ
ــار الكاتب إىل أن الدكتور كلو يف هذا املسلسل كان يستخدم  كلو: أش
الطائرات املسّرية، فضال عن الروبوتات التي كانت عىل شكل أسماك 
القرش ومحاربني ومحاربي اإلنكا وكذلك وحش لوخ نيس، يف محاولة 
ــو يتحكم بكل هذه  ــا كان الدكتور كل ــيطرة عىل العالم. وكثرياً م للس

األشياء عن ُبعد من قاعدته الرسية املخفية.
ــي تعمل عن بعد كانت  ــىل الرغم من أن جميع هذه األدوات الت  ع
يف الواقع ُتستخدم ألغراض عسكرية لبعض الوقت، فإنها أصبحت 
ــة املاضية. ويف الحقيقة، من املتوقع  منترشة للغاية يف العقود القليل

أن تصبح جزءا من حياتنا اليومية يف السنوات املقبلة.
9 - كانت بيني ترتدي ساعة ذكية: يقول الكاتب إن مؤلفي مسلسل 
"املحقق غادجيت" إما كانوا مطلعني عىل التكنولوجيا الحديثة وإما 
أنهم قدموا من املستقبل. فبرصف النظر عن كتاب بيني املدهش الذي 
يعمل بنظام الواي فاي واإلنرتنت، والذي يملك ميزة النص التنبئي، 
كانت بيني ترتدي ساعة ذكية متعددة الوظائف، حيث تحتوي عىل 
خصائص مميزة مثل االتصال عرب الفيديو، وتتبع التطبيقات، وأشعة 

الليزر، وحتى مصباح يدوي.
ــة املوجودة يف  ــاعات الذكية الحديث ــد من الس ــني أن العدي ويف ح
عرصنا الحايل ال تحتوي عىل العديد من هذه الوظائف، فإن االتصال 

عرب الفيديو كان متاحا لبضع سنوات.

؟كيــفكيــف How؟
كيف توّقع مسلسُل رسوم 

متحركة املستقبل منذ ٣٥ سنة؟

دراسات وأبحاث:دراسات وأبحاث:
السوشال ميديا تزيد خطر اكتئاب املراهقاتالسوشال ميديا تزيد خطر اكتئاب املراهقات

مؤتمر الجدران المتساقطة للعلوم يف برلني:مؤتمر الجدران المتساقطة للعلوم يف برلني:

فلسفة هدم الحواجز للتقدم نحو املستقبلفلسفة هدم الحواجز للتقدم نحو املستقبل
برلني/ عمر الحياين

ــاح مؤتمر الجدران  قبل لحظات من افتت
املتساقطة بالعاصمة األملانية خالل نوفمرب 
ــي  ــاردة ه ــني الب ــواء برل ــت أج 2018م، كان
ــي تحتضن  ــزاج املدينة الت ــىل م ــن ع املهيم
ــنوياً، غري أن  ــوم س ــان العل ــر ومهرج املؤتم
ــور العلمي  ــوع الحض ــتقبال وتن بهاء االس
ــا األعني، عىل  ــربودة املعتادة، ليفتح بددا ال
ــمت خالل الحرب العاملية  برلني، التي انقس
إىل رشقية وغربية، ثم ما لبثت املاكنة األملانية 
بأن تعيد هندستها بخطوات متسارعة منذ 
ــذة العلوم  ــن ناف ــتقبل م ــود، صوب املس عق

واالقتصاد والصناعة، هذه املرة.
ــياً آخر، إذ  ــاً هندس ــر، جانب ــل املؤتم يمث
ــاقطة يف  يعكس تحول ذكرى الجدران املتس
ــط برلني نافذة إىل العلوم، وهي الذكرى  وس
ــبًة  ــا مناس ــد املاني ــذ توحي ــل من ــي تمث الت
ــتقبل بالعلم، حيث  ــترشاف نحو املس لالس
ــى آخر يف عقول  ــقوط الجدران معن كان لس
ــود واألفكار  ــرس الجم ــاء ومحاولة لك العلم
ــكل  ــول إىل فهم أعمق وبش ــة والوص العلمي

عاملي للمشاكل العلمية.
إنها إذن الجدران املتساقطة، والتي أثارت 
انتباهي لوقت طويل، وارتباطها بالعلوم بعد 
ــني، ليصبح  ــقوط جدران برل 20 عاما من س
ــام 2009م، يجتمع فيه  ــذ ع ــا عامليا من حدث
العلماء والباحثون الشباب يف املجال العلمي 
ــرة علمية  ــاء العالم، يف ظاه ــن جميع أنح م

فريدة من نوعها. 
 The) ــاقطة ــر الجدران املتس ويعد مؤتم
ــا  Falling Walls) تجمعــاً ســنوياً وعاملي
لألفكار املستقبلية، تنظمه مؤسسة الجدران 
 Falling Walls Foundation) املتســاقطة
ــرب - الذكرى  ــع من نوفم ــام يف التاس ) كل ع
ــني – وُيدعى  ــدار برل ــقوط ج ــنوية لس الس
خالله 20 من كبار العلماء يف العالم إىل برلني 
لتقديم أبحاثهم املتقدمة وبمشاركة 80 دولة 
ــدف معالجة  ــبابها وباحثيها، وذلك به بش
سؤالني: ما هي الجدران العلمية التالية التي 

ستسقط؟ وكيف؟.
هدم الجدران نحو املستقبل بالعلم 

ــن الجدران التي  كان للمعاناة االملانية م
ــص وذكريات  ــا إىل دولتني قص فصلت املاني
أليمة، حولت الجدران وسقوطها إىل فلسفة 
ــورة علمية  ــرب ث ــتقبل، ع ــو املس ــة نح علمي
يتبناها العلماء إلسقاط الحواجز العلمية، 
ــي العاملي بني  ــاون العلم ــال إىل التع واالنتق

جميع الباحثني والعلماء واملراكز العلمية.
ــقوط الجدران وإعادة توحيد  وكرمز لس
املانيا، تنبع فلسفة املؤتمر عىل تبني إسقاط 
ــاء واملراكز  ــأ بني العلم ــز التي تنش الحواج
العلمية يف دول العالم املختلفة باعتبار العلم 

حقا برشيا للجميع.
يقــول رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة 
ــور يورغن  ــاقطة الربوفيس ــدران املتس الج
ــة إنه " يجب  ــك يف ترصيحات صحفي مليني
عىل العلماء التدخل بشكل أكرب"، وإن هناك 
حاجة "إىل تماسك وتضامن أوروبي، نحتاج 
ــل وإال فإننا لن  ــاون علمي أفض معها إىل تع
نكون قادرين عىل مجاراة الواليات املتحدة 
والصني" ومع ذلك "حتى هذه البلدان الكبرية 
ــة املوضوعات  ــىل مواجه ــادرة ع ــت ق ليس

والتحديات العلمية املستقبلية منفردة". 

ــرضوري واملهم أن  ــن ال ــل: إن "م ويواص
نجمع القوى معا يف شتى أنحاء العالم، وأن 
نضع املصالح الجزئية والخاصة جانبا. وهنا 
يمكن للجدران املتساقطة أن يلعب دوراً مهماً 
مع علماء من شتى أنحاء العالم يستعرضون 
أمام الجميع القيمة االجتماعية ألعمالهم".

أفكار الشباب العلمية أوالً
ــاقطة  كانت قاعات مؤتمر الجدران املتس
ــاركني من الباحثني من  يف برلني تكتظ باملش
ــابق  ــارك 100 متس ــدان، إذ ش ــف البل مختل
ــم حصيلة الباحثني الذين تم  من 60 دولة، ه
اختيارهم من خالل املسابقات املحلية التي 
ــرث من 3000  ــهور، بني أك ــرت عىل مدى ش ج

متسابق عىل مستوى العالم.
ــق  ــالث دقائ ــىل ث ــارك ع ــل كل مش حص
ــابقني  ــىل لجنة املتس ــرض فكرته ع فقط لع
املتســابقون  قــدم  وخاللهــا  والحضــور، 
ابتكاراتهم وحلولهم من الذكاء االصطناعي، 
ــاذج تحاكي  ــنب، إىل نم ــجرة ال ــة ش إىل أدوي
الجسم البرشي وتساعد الجراحني وطالب 
كلية الطب يف التعليم وتنفيذ العمليات بشكل 

علمي ودقيق.
ــي، كان الوقت يمر  ــالل العرض العلم وخ
رسيعاً، مع تتايل عرض األفكار، قبل أن يختتم 
العرض بإعالن املشاريع االبتكارية الفائزة، 
ــرصي أحمد غازي  حيث حصل الطبيب امل
ــرت األمريكية عىل  ــتاذ بجامعة روشس األس
املركز األول، بابتكاره نموذجاً طبياً يحاكي 
أعضاء الجسم البرشي يف محاولة ملساعدة 
الجراحني عرب محاكاة العمليات قبل تنفيذها 
مما يساعدهم عىل تنفيذ العمليات الدقيقة 
بشكل عميل ودقيق، باإلضافة إىل أنها نموذج 
ــتفيد منها طالب  ــم اإلنسان يس مثايل لجس

كليات الطب يف تطبيقاتهم التدريبية.
عبقرية اإلنسان يف عرص الذكاء االصطناعي 

 خالل املؤتمر العلمي يف برلني، كان الذكاء 
االصطناعي بوصفه التطور الذي يمثل أكرث 
ــة ويتجاوز البرشية  ــرد ثورة صناعي من مج
وحتى  البيولوجيا، حارضا بقوة يف املؤتمر، 
سواء باألفكار املستقبلية التي تتحدث عن 
التطورات الهائلة لعرص الذكاء االصطناعي 
ــة هائلة، أو  ــوم برسع ــم الي ــع اخرتاقه عال م
ــتعراضها خالل  ــم اس ــي ت ــكارات الت باالبت

املهرجان، ويقول الربوفيسور يورغن ملينيك 
ــن املحارضات  ــر خصص العديد م إن املؤتم
ــذكاء الصناعي تحت  ــألة ال والحوارات ملس
ــان يف عرص  ــام "عبقرية اإلنس ــوان الع العن

الذكاء الصناعي". 
وضمــن الربنامــج الرئيــيس للجــدران 
ــني حامل  ــني املتحدث ــن ب ــاقطة كان م املتس
جائزة اليبنيتس برينهارد شولكوبف الذي 
ــذكاء الصناعي، كما  ــألة ال تحدث حول مس
تناول املؤتمر حزمة عريضة من املوضوعات، 
شملت العلوم الطبيعية، مرورا باالستدامة 
ــول  ــاؤل ح ــوال إىل التس ــة، وص يف الصناع
ــتقبل الديمقراطية والعلوم ودورهما يف  مس
التطور العلمي والتنمية املستدامة"، يضيف 

ملينيك. 
املغناطيس أفكار جديدة لعرص جديد

ــغل بال  ــن يش ــده هو م ــون وح ــس الك لي
ــرة عىل  ــه املتناث ــل وكل جزيئات ــاء، ب العلم
ــف  ــي تق ــة والت ــنيني الضوئي ــارات الس ملي
ــة لفهم داخلها وما وراءها  أمامهم يف محاول
ــا، إنها  ــري املؤثر به ــر وغ ــط املؤث وكل املحي
ــؤال  ــول التي ال تتوقف عن الس حركة العق
والتفكري والفحص يف محاولة لفهم ديناميكية 
املادة وقوانينها وتطويعها لخدمة اإلنسان 
ــذا الكون  ــتقبل داخل ه ــن املس ــث ع الباح

الغامض وامليلء باأللغاز.
ــكار الجديدة لعرص جديد  وبحثا عن األف
يبحث أستاذ نظرية املواد يف املعهد الفدرايل 
ــويرسي للتكنولوجيا يف زيوريخ نيكوال  الس
ــاوال الغوص يف  ــم املواد مح ــياليدن يف عل س
أعماقها املواد يستكشف أرسارها ملستقبل 

أكرث ذكاء وأناقة.
يقول سياليدن خالل مشاركته يف مؤتمر 
ــيليكون اليوم،  ــدران "نحن يف عرص الس الج
تشكل ترانزستورات السليكون جوهر جزء 
ــة التي تمكن  ــات الدقيق ــري من اإللكرتوني كب

أسلوب حياتنا الحديثة". 
ــري إىل أنه وعىل مدى العقود القليلة  ويش
ــني خصائص أجهزة  ــة" قمنا بتحس املاضي
السليكون إىل حد مذهل، مما مكن من تحويل 
ــة القديمة القوية  ــر املكتبي أجهزة الكمبيوت
ــليم بالزيادة  إىل هواتف ذكية أنيقة مع التس
الهائلة يف القدرةـ  وما يقابل ذلك من تناقص 

ــتولت عليها قانون  يف الحجم والتكلفة ـ اس
مور". 

ومع ذلك، يواصل سياليدن: إن هذه الثورة 
ــتضطر قريباً إىل وضع حٍد  ــليكونية" س الس
ــول إىل حدود مادية  لها، حيث نبدأ يف الدخ
أساسية يحددها حجم الذرات الفردية التي 
ــذا يعني أن  ــليكونية، وه ــادة الس ــكل امل تش
املسرية املطلقة نحو منتجات أرسع وأصغر 
ــد من الوظائف  وأخف وزنا مع املزيد واملزي

ال يمكن أن تستمر يف إطار عملنا الحايل".
ــن  ــاذا ع ــاؤل، م ــياق التس ــرح يف الس يط
ــا حتى  ــاج إىل تفكيكه ــي نحت ــدران الت الج
نتمكن من دخول "عرص متعدد الجسيمات" 
الجديد؟ إذ "نحتاج إىل تطوير مواد جديدة 
ــية  ــات القطب املغناطيس ــا ثنائي تبقى فيه
والكهربائية ثابتة عند درجة حرارة الغرفة، 
حتى عندما نضعها يف أحجام صغرية جداً، 
ــة إعادة  ــا لفهم عملي ــة إىل حاجتن باإلضاف
ــكل جيد بما فيه  توجيه ثنائيات القطب بش
ــول كهربائية  ــك مع حق ــة للقيام بذل الكفاي
ــن الحاجة التأكد من  صغرية جدا". فضًال ع
ــا وفرية عىل األرض،  أن املواد الجديدة لدين
ــهلة عمليا ويف  ــدة بيئيا، ورخيصة وس حمي
ــا املتعددة الوظائف  املقابل "تزودنا مراكزن
ــئلة  ــاف مجموعة من األس بملعب الستكش
العلمية األساسية املثرية، وربما، ربما، األمر 
الذي يمهد الطريق لعرص املواد التايل"، يقول 

سياليدن. 
مشاركة فاعلة للفرق العربية يف املهرجان 

لم يكن املطبخ املرصي الحارض الوحيد يف 
غداء اليوم الثاني لفعاليات املؤتمر، فهناك 
حرض املطبخ الياباني، والصيني، واالملاني، 
يف تنوع مدهش يحاكي الجدران املتساقطة 
ــارضون برضورة  ــادى العلماء الح ــي ن والت
هدمها بحثا عن تفاعل عاملي للعلم والثقافة 

بدون حواجز مفتعلة.
ــض الدول  ــوع حافزا لبع ــذا التن ــل ه ومث
ــان  ــة يف املهرج ــاركة الفاعل ــة للمش العربي
ــر والحاضن لألفكار  العلمي املرافق للمؤتم
ــباب  ــة للباحثني والش ــكارات العلمي واالبت
ــباب وباحثون من  ــارك ش العربي، حيث ش
ــودان ومرص  ــلطنة عمان والس اإلمارات وس
بأفــكار ملهمــة وابتــكارات علميــة نالــت 

االستحسان وفاز البعض منها بالجوائز. 
تقول الباحثة واملشاركة العربية يف املؤتمر 
من مرص الدكتورة لييل عادل زيكو يف ترصيح 
خاص إن "مشاركتها تأتي بهدف استعراض 
ــا البحثية يف مجال بحوث عالجات  جهوده
ــا الرسطانية  ــالج الخالي الرسطان بفكرة ع
بخاليا مستخلصة من األعشاب البحرية".

ــو بالتعاون  ــة زيك ــل الباحثة املرصي تعم
ــة األمريكية عىل  ــق عمل من الجامع مع فري
ــري مضاد  ــا تأث ــتخلصات له ــتنباط مس اس
للبكترييا من الحمض النووي لبكترييا أخرى 
نادرة تعيش يف أعماق البحر األحمر، وتقول 
ــىل نحو عرشة ألف  إن تم إجراء األبحاث ع
عينة يف املعمل وكانت التجارب مبرشة حيث 
ــتخلصات عىل  قضت بعض األنواع من املس
الخاليا الرسطانية، وترى أن البحث العلمي 
ــا نعمل عىل  ــري وهو م ــاج إىل تمويل كب يحت
ــرتة القادمة كي نميض قدما يف  إيجاده يف الف

أبحاثنا العلمية.
ــول الطبيب املرصي  ــرى يق من جهة أخ
ــرت  ــتاذ بجامعة روشس ــازي األس ــد غ أحم
ــكار  ــز األول بابت ــز باملرك ــة والفائ األمريكي
أســلوب يســاعد الجراحــني  عــىل تنفيــذ 
ــكل عميل عىل نموذج  العمليات الدقيقة بش
ــكاره العلمي  ــم املريض ، إن ابت مصنع لجس
ــل  ــر يعم ــزة األوىل يف املؤتم ــز بالجائ الفائ
ــي الكىل  ــادف جراح ــكلة تص ــىل حل مش ع
وجراحي بعض األعضاء يف جسم اإلنسان 
عىل تنفيذ العمليات الجراحية الدقيقة عىل 
نماذج املحاكاة ألعضاء اإلنسان قبل إجراء 
ــاعدهم عىل إنجاح العملية  العلمية مما يس

بشكل دقيق وعلمي. 
ويواصــل غــازي "إن نمــاذج محــاكاة 
ــان مصنوعة من مادة  ــم اإلنس أعضاء جس
الهيدروجيل (وهو خليط كيميائى للبوليمار 
ــليكون)  يحتفظ باملاء وأكرث نعومة من الس
وستعمل عىل مساعدة طالب كليات العلوم 
الصحية عىل التدرب عىل نماذج اقرب شبها 

بأعضاء اإلنسان". 
الرحلة الطويلة لحضور املؤتمر 

غادرت اليمن يف األول من سبتمرب 2018م، 
ــدت  ــة امت ــة ومرهق ــة متعب ــة طويل يف رحل
ــا إىل الخرطوم  ــدن ومنه ــاء إىل ع ــن صنع م
لحضور منتدى هايدمبورج الخاص بعلماء 
الحاسوب والرياضيات إال أن فرتة انتظاري 
ــم توفق، حيث انتهى  للحصول عىل الفيزا ل
ــه، ولم  ــبتمرب من العام نفس ــر يف29 س املؤتم
تصدر الفيزا بعد، ولحسن الحظ؛ كان هناك 
ــن مؤتمر  ــول دعوة م ــرى بوص مفاجأة أخ
ــور بمنحة من  ــاقطة للحض ــدران املتس الج
ــع عرشة زمالء  ــة األملانية م وزارة الخارجي

من عدة دول.
ــفارة األملانية وكان  قدمت الدعوة إىل الس
ــني إصدار  ــهر إىل ح انتظاري ملدة نصف ش
ــوث يف  ــررت املك ــا فق ــتالمي له ــزا واس الفي
ــادرا إىل  ــد املؤتمر مغ ــوم حتى موع الخرط
ــرتة انتظاري  ــهرين ونصف ف برلني، بعد ش
للحصول عىل الفيزا التي كنت احصل عليها 
يف صنعاء خالل أسبوع، غري أن الحرب التي 
ــنوات، خلقت عزلة  ــن منذ س عصفت باليم
ــن التعقيدات يف  ــني ووضعت مزيداً م لليمني

طريق حياتهم. 
* صحفي يمني متخصص يف الشؤون العلمية.

كيف تتعامل مع متالزمة "ذراع الفأرة"؟كيف تتعامل مع متالزمة "ذراع الفأرة"؟
قالت الدكتورة آنيته فال فاخندورف إن موظفي العمل املكتبي أكرث 
ُعرضة لإلصابة بما يعرف بمتالزمة "ذراع الفأرة"، التي تندرج ضمن 

Repetitive strain injuries إصابات اإلجهاد املتكرر. 
وأوضحت اختصاصية الطب املهني األملانية أن اإلصابة بهذه 
املتالزمة تحدث بسبب اإلجهاد الواقع عىل الذراع أثناء استخدام 
أو التحميل  فأرة الحاسوب بسبب اإلمساك بها بشكل خاطئ 

الشديد عىل الذراع بفعل استخدام الفأرة لساعات طويلة.  
وتتمثل أعراض متالزمة "ذراع الفأرة" يف الشعور بوخز وخدر يف 

اليد وآالم باملعصم.
ولتجنب اإلصابة بهذه املتالزمة ينبغي عدم استعمال الفأرة 
لساعات طويلة وذلك بأخذ فرتات راحة، مع إجراء تمارين إطالة 
ملواجهة التحميل األحادي الجانب، وذلك بتحريك املعصم بحركات 

دائرية.
كما يمكن تجنب املتالزمة من خالل وضعية الذراع السليمة، حيث 
ينبغي أن يستقر الجزء األكرب من الساعد عىل املكتب بشكل مستو، 
كما ينبغي أن يكون املعصم يف زاوية مستوية مع الفأرة قدر اإلمكان. 
وباإلضافة إىل ذلك، تمثل الفأرة الرأسية بديال جيدا لتخفيف 

العبء الواقع عىل الذراع أثناء العمل أمام شاشة الحاسوب.
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أعــراض  إن  باحثون  قــال 
االكتئاب املرتبطة باستخدام 
االجتماعي  التواصل  وسائل 
تظهر عىل املراهقات أكرث مما 
بمقدار  املراهقني  لدى  تظهر 
بشكل  ذلــك  ويرجع  املثلني، 
عىل  املضايقات  إىل  ــايس  أس
النوم  واضطرابات  اإلنرتنت 
عن  السلبي  االنطباع  وكذلك 
تقدير  وتراجع  الجسد  شكل 

الذات.
بيانات  حللت  ــة  دراس ويف 
يف  الشباب  من  ألفا   11 نحو 
أن  الباحثون  وجد  بريطانيا 
الفتيات يف سن الرابعة عرشة 
لوسائل  استخداما  أكرث  كن 
حيث  االجتماعي  التواصل 
يستخدمها نحو 40 % منهن 
ألكرث من ثالث ساعات يوميا 

مقارنة مع %20 من املراهقني.
وكشفت الدراسة أيضا أن 12 
% قليال ما يستخدمون وسائل 
و38  االجتماعي،  التواصل 
بكثافة  % ممن يستخدمونها 
(أكرث من خمس ساعات يوميا) 
ظهرت عليهم عالمات تدل عىل 

اإلصابة باكتئاب أكرث حدة.
الباحثون  درس  وعندما 

ــاب األســاســيــة التي  ــب األس
وسائل  استخدام  تربط  قد 
التواصل االجتماعي باالكتئاب 
اكتشفوا أن 40 % من الفتيات 
تعرضوا  الفتيان  من  و25% 
عىل  التنمر  أو  للمضايقات 

اإلنرتنت.
اضطراب  أعراض  وظهرت 
الفتيات  من   %  40 بني  النوم 
الفتيان.  مــن   %  28 مقابل 
النوم  وقلة  القلق  ويرتبط 

باإلصابة باالكتئاب.
أن  إىل  الباحثون  وخلص 
أكرب  بدرجة  يتأثرن  الفتيات 
عندما يتعلق األمر باستخدام 
من  والقلق  التواصل  وسائل 
الذات.  وتقدير  الجسد  شكل 
األمر  بهذا  الفتيان  تأثر  لكن 

كان أقل.
ــون كييل،  ــف ونــاشــدت إي
األستاذة يف معهد علم األوبئة 
جامعة  يف  الصحية  والرعاية 

كوليدج يف لندن والتي ترأس 

أولياء األمور  فريق األبحاث، 

وصناع القرار االهتمام بنتائج 

الدراسة.

وقالت يف بيان إن هذه النتائج 

تتصل بشدة بوضع إرشادات 

لوسائل  ــن  اآلم االستخدام 

التواصل االجتماعي وتنظيم 

ساعات استخدام الشباب لها.
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