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اإطالة ا�سم املالك 
يعزز اجلرمية 

االلكرتونية
ن�صرت �صحيفة "التاميز" اللندنية تقريرًا 

حتت عنوان "اإطالة ا�صم الدوماين 
)املالك( ميكن اأن يزيد من نطاق اجلرمية 

الإلكرتونية"، وتنقل فيه عن خرباء 
اأمنيني قولهم اإن اإدخال عناوين اإنرتنت 

يف ن�صو�ص غري رومانية ميكن اأن يوفر 
فر�صا ً جديدة ملجرمي النرتنت كي 

يزاولوا اأن�صطتهم غري الأخالقية عرب 
ال�صبكة العنكبوتية.

وت�صري ال�صحيفة هنا اإىل اأن موؤ�ص�صة 
العناوين والأ�صماء املعتمدة لالإنرتنت 

العام  من  اعتبارا ً  "اإيكان" �صتقوم 
2010 - ولأول مرة - بقبول اأ�صماء 

خا�صة مبواقع على الإنرتنت يف 
�صورة ن�صو�ص غري رومانية، وهو 

ما جعل ال�صحيفة حتذر من اأن اأ�صماء 
النطاق الدولية اجلديدة �صوف تفتح 
النرتنت ب�صورة غري م�صبوقة اأمام 

امل�صتخدمني الذين ل ي�صتخدمون يف 
لغتهم الأم الأبجدية الرومانية، بينما 
�صيواجه امل�صتخدمون الذين يقراأون 

اللغة الرومانية طوفانا ً حمتمال ً من 
هجمات الن�صب والحتيال عرب الربيد 

الإلكرتوين.ويف حديث له مع ال�صحيفة، 
قال �صيمون بينيت، حمامي حقوق 

امللكية الفكرية لدى مكتب حماماة اأرنولد 
وبورتر: "بعد اأن توافرت الآن اإمكانية 

اإدخال عناوين اإنرتنت يف ن�صو�ص 
باللغات ال�صرييلية والكورية والعربية 

وال�صينية والكورية واليابانية، بات 
هناك تهديدا ً باأن ي�صبح الأمر مثل 

حيوان الهيدرا الأ�صطوري ذو الروؤو�ص 
الثالثة. فاإن قمت بقطع اأحد الروؤو�ص، 

جتد راأ�صا ً اأخرى ينمو مكانها". وت�صري 
ال�صحيفة يف غ�صون ذلك اأي�صا ً اإىل 

اأن امل�صكلة التي يواجهها امل�صتخدمون 
الغربيون هي اأن عناوين الإنرتنت 

اخلا�صة بعدد كبري من ال�صركات 
املعروفة، مثل )اآبل وياهو وغوغل 

وبايبال(، ميكن اإرجاعها اأي�صا ً لتبدو 
متطابقة يف الن�صو�ص ال�صرييلية، مثل 

الرو�صية.
وتو�صح ال�صحيفة ذلك بقولها اإنه يف 

الوقت الذي قد تبدو فيه الر�صالة الربيدية 
املت�صمنة على رابط يوؤدي لأي من تلك 

املواقع على اأنها ر�صالة حقيقية بالن�صبة 
للم�صتخدم القارئ للرومانية، يقراأ 

امل�صتخدم �صاحب اللغة الرو�صية كلمة 
على  املثال،  �صبيل  على   ،"paypal"

اأنها "rural" وهو ما يعني اأنه قد يتم 
ا�صتخدام رابط اأحد الر�صائل الربيدية يف 
اقتياد امل�صتخدمني اإىل مواقع م�صتن�صخة 

قامت باإن�صائها جمموعة من الل�صو�ص 
معدومي ال�صمري، الذين قد يتمكنوا 

اآنذاك من ا�صتخدامه يف �صرقة التفا�صيل 
ال�صخ�صية واملالية، اأو يف �صرقة الأموال، 

وهو ما يعرف بـ "الت�صيد"، وتعترب 
رو�صيا مركزا ً عامليا ً للجرمية الإلكرتونية 

املنظمة، التي ظلت حمورا ً للنقا�ص 
املتوا�صل بني حكومتي كل من رو�صيا 
والوليات املتحدة الأمريكية.ويعاود 

بينيت ليوؤكد بقوله: "برغم الإجراء الذي 
اتخذته موؤ�ص�صة "اإيكان"، اإل اأنها مل ت�صع 

اأي �صيء ُيلِزم اأي ت�صجيل )من جانب 
الأ�صخا�ص لأ�صماء الدومني يف ن�صو�ص 

غري رومانية( بحماية حقوق العالمات 
التجارية اأو حقوق الأعمال التجارية 

امل�صروعة التي ت�صتخدم نف�ص ال�صم".

بغداد/ قي�س عيدان 
اأجرت منظمة  العمل ال�صـــحي الدولية )هاي(، وهي 
منظمة غري حكومية عاملية تعنى بق�صـــايا ال�صيا�صـــة 
الدوائيـــة، جتربـــة فريدة للتعرف علـــى مدى تفاوت 
اأ�صـــعار الأدوية يف بلدان ومناطـــق العامل املختلفة. 
حيث  قامـــت املنظمـــة بالتعاون مع منظمة ال�صـــحة 
العامليـــة باأخـــذ ما ميكن ت�صـــميته ب�صـــريحة اأو لقطة 
مثبتة ل�صـــعر مادة �صيربوفلوك�صا�صـــني، وهو م�صاد 
حيـــوي غـــري م�صـــمول بـــرباءات الخـــرتاع، وذلـــك 
يف يـــوم واحد هو 30 ت�صـــرين الثـــاين 2009. ومت 
جمع اأ�صـــعار املنتـــج ذي العالمـــة التجارية املعروفة 
واأدنى �صـــعر للمعادل اجلني�ص )غـــري املحدد امللكية( 
لهـــذا الـــدواء. مت جمـــع بيانـــات مـــن 93 بلـــدًا علـــى 
م�صـــتوى العـــامل، مبـــا يف ذلـــك 14 بلدًا من ال�صـــرق 
الأو�صـــط، وجـــاءت النتائـــج مفاجئـــة للغايـــة، حيث 
تـــراوح �صـــعر الكمية مـــن �صيربوفلوك�صا�صـــني التي 
تغطـــي دورة عالجيـــة مدتهـــا 7 اأيـــام ما بـــني 0.42 

دولرا اأمريكيـــا يف بع�ص البلدان وبني 131 دولرًا 
اأمريكيًا يف بلـــدان اأخرى.وتعر�ص خريطة تفاعلية 
علـــى موقع منظمـــة العمل ال�صـــحي الدولية النتائج 
وتبـــني الفـــروق الكبرية يف اأ�صـــعار هـــذا الدواء يف 
جميـــع اأنحـــاء العـــامل.ويف حني ل ينبغـــي اأن تعترب 
الأ�صـــعار املذكورة هي متو�صـــط �صـــعر هذا الدواء ، 
حيـــث اأن التبايـــن الكبـــري يف الأ�صـــعار يوجد داخل 
بع�ـــص البلدان، فـــاإن هذه "اللقطة املثبتة" لالأ�صـــعار 
تو�صـــح ما دفعه النا�ص، يف حالة دفع �صعر التجزئة 
الإجمـــايل، يف ال�صـــيدليات يف ذلك اليـــوم.   وتوؤكد 
النتائج اأن الأ�صـــعار ميكـــن  اأن تتفاوت تفاوتًا كبريًا 

بني البلدان وداخل البلد نف�صه.
بـــراءة الخـــرتاع اخلا�صـــة  اأن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
بال�صيربوفلوك�صا�صـــني منتهية ال�صـــالحية منذ عدة 
�صـــنوات، فاإن الفارق بني اأدنى �صعر جني�ص وال�صعر 
الـــذي تفر�صـــه العالمـــة التجاريـــة )علـــى منتجـــات 
الدرجـــة الأوىل( هـــو فـــارق كبري يف بلـــدان عديدة. 

فعلى �صـــبيل املثال، اأظهرت كولومبيا اأكرب فارق يف 
ال�صـــعر بـــني، املنتـــج ذي العالمة التجارية وال�صـــعر 

اجلني�ص. اإذ و�صل الفارق اإىل  60 �صعفًا.
ولـــدى كولومبيا اأي�صـــًا اأعلى تكلفـــة عالجية مبنتج 
اأن  اإذ  اخلا�ـــص:  القطـــاع  يف  �صيربوفلوك�صا�صـــني 
املري�ص يف كولومبيا يدفع اأكرث من 200 �صـــعف ما 
يتم دفعه يف خم�ص دول اآ�صـــيوية حيث كانت اأ�صعار 
الأدويـــة يف اأدنـــى معدلتهـــا اأي بفـــارق ي�صـــل اإىل 

حوايل ٪20.000. 
وقد قـــام املكتـــب الإقليمي ل�صـــرق املتو�صـــط ملنظمة 
ال�صحة العاملية بالتعاون مع  منظمة العمل ال�صحي 
الدويل من خالل �صـــبكة مـــن املكاتب القطرية ملنظمة 
ال�صـــحة  وزارات  وم�صـــوؤولو  العامليـــة  ال�صـــحة 
بجمـــع الأ�صـــعار مـــن 15 من الـــدول الأع�صـــاء وهي 
اأفغان�صـــتان، البحرين، م�صـــر، اإيران، الأردن، ليبيا، 
قطـــر، اجلمهوريـــة  فل�صـــطني،  باك�صـــتان،  املغـــرب، 

واليمن.العربيـــة ال�صـــورية، الإمـــارات 

اأن متو�صـــط �صـــعر املنتـــج ذي  واأظهـــرت التجربـــة 
العالمة التجارية يف اإقليم �صـــرق املتو�صط )36.47 
دولر( كان �صـــعف الثمـــن يف جنـــوب �صـــرق اآ�صـــيا 
)17.46دولر اأمريكـــي( ولكنـــه اأقل ممـــا كانت عليه 

اأ�صعار نف�ص املنتج يف اأقاليم اأخرى.
اأما بالن�صـــبة للمنتج اجلني�ص امل�صعر عند اأدنى �صعر 
يف �صـــرق املتو�صـــط )7.61 دولر اأمريكي( فقد كان 
اأكرث مما عليه اأ�صـــعار مثيله يف جنوب �صـــرق اآ�صـــيا 
واإقليـــم  دولر(،   4.55( واأفريقيـــا  دولر(،   1.19(
غرب املحيط الهادئ ملنظمة ال�صـــحة العاملية )7.23 
دولر(.ويف اإقليم �صـــرق املتو�صـــط اأي�صـــًا كان �صعر 
املنتج ذي العالمة التجارية اأكرث من ع�صرة اأ�صعاف 
�صـــعر املنتج اجلني�ص )على غرار الو�صع  يف الإقليم 

الأوروبي ملنظمة ال�صحة العاملية(.
وات�صع  فارق ال�صعر يف مناطق اأخرى من العامل، بني 
املنتـــج اجلني�ص وبني املنتـــج ذي العالمة التجارية.
واأظهر متو�صـــط �صـــعر املنتج ذي العالمـــة التجارية 

القليـــل جـــدًا مـــن الختـــالف بـــني البلـــدان املتفاوتة 
الـــرثاء، ويف املقابـــل، فـــاإن متو�صـــط �صـــعر الأدوية 

اجلني�صة ينخف�ص كلما انخف�صت ثروة البالد.
ال�صـــعر  املنخف�صـــة  اجلني�صـــة  الأدويـــة  توفـــري  اإن 
هـــو خطـــوة هامـــة نحـــو حت�صـــني فر�ص احل�صـــول 
مـــن  اجلني�ـــص  املنتـــج  ويتوافـــر  العـــالج،  علـــى 
ال�صيربوفلوك�صا�صـــني يف معظم البلدان ب�صـــعر اأقل 
بكثري من املنتجات ذات العالمة التجارية املعروفة، 
ويف كثـــري مـــن احلالت، يكـــون هناك جمال وا�صـــع 

للحد من زيادة اأ�صـــعار املنتجات الدوائية اجلني�صة، 
ما يجعل العالج مي�صورًا باأ�صعار معقولة.

وحتتـــاج احلكومات اإىل موا�صـــلة درا�صـــة اإمكانية 
احل�صـــول على الأدوية الأ�صا�صـــية باأ�صعار مي�صورة 
يف بلدانهـــم، واإعطـــاء هـــذا الأمـــر الأولويـــة التـــي 
ي�صتحقها. اإذ يكفي املري�ص عبء مر�صه، ول ينبغي 
اأن يوؤدي ال�صعي اإىل احل�صول على الأدوية الالزمة 
اإىل الختيـــار  اإما بني الإفقار، اأو امل�صـــي دون عالج 

اأو عدم ا�صتكمال دورة العالج.

تفاوت �س��عر ال��دواء الواحد بني البل��دان املختلفة

على الرغم من ظهور اأجهزة )اي بود( احلديثة واكت�صافات 
الت�صل�صـــل اجليني والنرتنت وموقـــع تويرت فقد قال ما 
يقرب من ثلـــث الأمريكيني انهم كانـــوا يتوقعون حدوث 
مزيـــد من الجنـــازات التكنولوجية بحلـــول عام 2010، 
ومل يتوقـــع كل النا�ـــص اأن يعي�صـــوا مثل عائلة جت�صـــون 
التي كانت حمور م�صل�صـــل للر�صـــوم املتحركة عن ع�صر 
الف�صـــاء يف مطلع ال�صـــتينات لكن ا�صتطالع مركز زغبي 
انرتنا�صـــونال لآراء اأكـــرث مـــن ثالثة الف �صـــخ�ص من 
البالغـــني يف الوليات املتحدة ك�صـــف عن اأن الكثريين 
ابـــدوا حما�صـــا اأقل ب�صـــاأن ما حتقق مـــن اجنازات يف 

العقد الأول من القرن احلادي والع�صرين.
وقـــال مركـــز زغبي الذي اأجرى ال�صـــتطالع ل�صـــالح 
بيـــان  يف  النرتنـــت  علـــى  ديلـــي  �صـــكوب  موقـــع 
اأملها  العمرية الأكرث احتمال ان يخيب  "ال�صريحة 
اإزاء امل�صـــتوى احلايل للتقدم التقني هي ال�صريحة 

ما بني 35 و54 عاما )36 باملئة(.
وقال ما يقرب من 21 باملئة ممن �صـــاركوا يف ال�صتطالع 
انهـــم يعتقدون اأن الإن�صـــان حقق تطـــورا تقنيا اأكرث مما 
توقعـــوا اأن يتحقق بحلول عام 2010 يف حني يعتقد 37 

باملئة اأن م�صتوى التطور يتجه للتوافق مع توقعاتهم.
وقـــال حوايل ثلث من بلغوا �صـــن 70 او جتاوزوها انهم 

يعتقدون اأننا حققنا تقدما تقنيا اأكرث مما توقعوا.
وقـــال زغبـــي ان "اجليـــل الأول لع�صـــر العوملة من �صـــن 
18 اىل 30 �صـــنة اأقـــل ميـــال بكثـــري مـــن الأجيـــال الأكرب 
�صـــنا للقـــول ان التطـــورات التقنيـــة التي تو�صـــلنا اليها 
حتـــى الآن جتـــاوزت توقعاتهم." ولي�ص مـــن املده�ص اأن 
الرجال اأكرث ميال من الن�صـــاء للقول انهم كانوا يتوقعون 
حتقق اجنـــازات اكرب بحلـــول 2010 لالقرتاب من منط 
حياة عائلة جت�صـــون مبا فيه من �صـــيارات ت�صبه الأطباق 

الطائرة وخدم اليني.

تطور التكنولوجيا عام 2010 اأقل مما هو متوقع

والكابالت  لالأ�صالك  اأف�صل و�صف  لعل 
اأجهزة  مــن  تــخــرج  الــتــي  الكهربائية 
وال�صرتيو  والتليفزيون  الكمبيوتر 
منظمة  "غري  ـــا  ـــه اأن هـــو  ـــزل  ـــن امل يف 

وخطرية".
ـــهـــا اإحــــدى  ــفــت درا�ــــصــــة اأجـــرت وكــ�ــص
اأوهايو  الأطفال يف ولية  م�صت�صفيات 
الأ�صالك  يف  التعرث  اأن  الأمريكية 
املــتــ�ــصــابــكــة هـــو مـــن اأبــــرز 
اأ�ــصــبــاب احلــــوادث 
ميكن  الـــتـــي 

ب�صبب  الــ�ــصــخــ�ــص  لــهــا  يــتــعــر�ــص  اأن 
ويقول  املــنــزل.  يف  الكمبيوتر  جــهــاز 
دو�صان زيفادانوفيت�ص من جملة "�صي 
جمال  يف  املتخ�ص�صة  الأملــانــيــة  تي" 
الكمبيوتر اإن هناك و�صيلتني للتخل�ص 
مـــن مــ�ــصــكــلــة الأ�ــــصــــالك والـــكـــابـــالت 

الكهربائية املت�صابكة.
الأ�صالك  ربط  "ميكنك  قائاًل:  ويو�صح 
وتثبيتها عند طرف املكتب اأو ا�صتخدام 
تطبيق  وميــكــن  الكابالت"،  اأنــابــيــب 
نف�ص الأ�صلوب فيما يتعلق بالو�صالت 
التليفزيون  اأجــهــزة  بــني  الكهربائية 

وال�صرتيو وال�صماعات. 
اخلا�صة  الأنابيب  وتوجد 

متاجر  معظم  يف  والأ�صالك  بالكابالت 
الإليكرتونيات والأجهزة املنزلية وهي 

تتوافر باأ�صكال واأحجام خمتلفة.
اأن  املنزل  يف  ال�صائعة  امل�صكالت  ومن 
به  ت�صع  اأن  تريد  الــذي  املــكــان  يكون 
اجلهاز غري قريب من م�صدر كهربائي. 
ويحذر هاينز نوتهوفر وهو ا�صت�صاري 
اأملاين يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
من اأن الأ�صالك التي متتد على الأر�ص 
ت�صكل  الكهرباء  وم�صدر  اجلهاز  بني 
نف�صها  الأ�صالك  اأن  بل  كبرية،  خطورة 
كرثة  مــن  للتلف  تــتــعــر�ــص  اأن  ميــكــن 
حماية  دون  تركت  ما  اإذا  فوقها  املرور 
العازلة  الطبقة  بتاآكل  يــنــذر  مــا  وهــو 

م�صدرا  بالتايل  فت�صبح  بها،  املحيطة 
ما  وهــو  بالكهرباء  ال�صعق  حلـــوادث 

يزيد من خطورتها.
ــل و�ــصــيــلــة لــلــتــغــلــب على  ــعــل اأفــ�ــص ول
الكهربائية  خماطر الأ�صالك والكابالت 
لذلك  البداية،  من  عنها  ال�صتغناء  هو 
الال�صلكية  ال�صبكات  با�صتخدام  ين�صح 
يف  الكهربائية  ــزة  الجــه بــني  لــلــربــط 

املنزل كلما اأمكن.
ويقول زيفادانوفتي�ص من هانوفر: اإن 
"ال�صبكات الال�صلكية ل ت�صتخدم للربط 
فقط بني الكمبيوتر والنرتنت، ولكنها 
والطابعة  الكمبيوتر  بني  اأي�صا  للربط 

ولوحة املفاتيح والفارة".

االأ�سالك الكهربائية م�سدر رئي�سي للحوادث املنزلية

ك�صفت م�صادر متابعة مللف 
اجلزائر،  يف  اخلنازير  اأنفلونزا  داء 
ماليني  ع�صرات  �صتخ�صر  احلكومة  اأن 
الدولرات التي وجهت لقتناء اللقاح من 

خمابر اأجنبية.
اجلزائريني  عــزوف  اىل  ال�صبب  وعــزت 
عن تناول اللقاح املذكور، نتيجة ال�صكوك 
واجلدل الدائر يف اأو�صاط خمتلفة حول 
عالوة  املــر�ــص،  من  احلماية  يف  جــدواه 
تو�صف  التي  اجلانبية  الأعــرا�ــص  على 
ح�صب  الــوفــاة  حــد  وت�صل  بـ"اخلطرة" 
ما روج له ب�صدة يف ال�صارع اجلزائري، 
الطبية  الأع�صاب  ل�صتهالك  توجه  الــذي 
لالإ�صابة  تفاديا  "الكاليتو�ص"  كنبات 
احلكومة  وفرته  الذي  اللقاح  تناول  بدل 
التي  الذعر  حالة  فرغم  ال�صعبة،  بالعملة 
الوفيات  حـــالت  تنامي  اأخــبــار  تركتها 
تــبــاعــا مـــن طــــرف وزارة  املــعــلــن عــنــهــا 
والتي  امل�صت�صفيات،  واإ�ــصــالح  ال�صحة 
قـــاربـــت الــ�ــصــتــني �ــصــحــيــة ونـــحـــو األـــف 
اللقاح تبقى مكد�صة  م�صاب، فان قنينات 
يف خمابر امل�صت�صفيات احلكومية م�صببة 
الدولرات،  ماليني  بع�صرات  خ�صارة  لها 
والتعبئة  التح�صي�ص  حــمــالت  وبــرغــم 
املواطن  لإقــنــاع  احلكومة  اأطلقتها  التي 
ميزانية  له  �صخرت  الــذي  اللقاح  بتناول 
وجدت  فاإنها  دولر،  مليون  بـــ80  قــدرت 
عزوف  نتيجة  حقيقي  مــاأزق  يف  نف�صها 
الذي  وال�صك  الإ�صاعة  وهيمنة  ال�صارع، 

هزم امل�صاعي الدعائية للحكومة.

قطاع  واإطـــارات  عــزوف موظفي  ويكون 
�صقطت  التي  الختبارات  اأول  ال�صحة، 
عجزت  التي  ــوزارة  ــال ف احلــكــومــة،  فيها 
لن  اللقاح،  بتناول  منت�صبيها  اإقناع  عن 
والتحكم  امللف  ت�صيري  باإمكانها  يكون 
فــيــه مـــع مـــاليـــني اجلـــزائـــريـــني الــذيــن 
التي  الــدولــيــة  الت�صكيك  حملة  اأن  يبدو 
بدليل  كثريا،  فيه  اأثــرت  قد  الــداء  رافقت 
كالأمن  املجتمع  مــن  مهمة  قــطــاعــات  اأن 
هي  اأدارت  اجلي�ص  وحــتــى  واجلــمــارك 
التح�صي�صية  للحمالت  ظهرها  الأخـــرى 
اأطلقتها احلكومة، وبرغم ا�صتنجاد  التي 
لإقناع  امل�صاجد  بــاأئــمــة  ال�صحة  وزارة 
النا�ص مب�صعاها خالل �صلوات اجلمعة، 
وكذا باملعلمني والأ�صاتذة لتوعية تالميذ 
من  للحماية  التلقيح  ب�صرورة  املدار�ص 
الداء، فاإن الف�صل كان ن�صيبها يف العملية، 
م�صاعفات  عــن  الأنـــبـــاء  ــر  ــوات ت نتيجة 
قبلوا  الـــذيـــن  بــعــ�ــص  اأ�ـــصـــابـــت  خــطــرة 
التلقيح، و�صلت حتى الوفاة كما كان مع 
�صرقي  �صطيف  بولية  مب�صت�صفى  طبيبة 
�صراحة  اأعلنها  مــن  وهــنــاك  العا�صمة، 
اللقاح، وان�صم اىل الطرح  ودعا ملقاطعة 
هي  اخلنازير  اأنفلونزا  داء  بــاأن  القائل 
ال�صيدلية  املخابر  كربيات  تديرها  لعبة 
ثــبــط عزمية  الــــذي  ـــــر  الأم ـــامل،  ـــع ال يف 
التعاطي  يف  تتخبط  وجعلها  احلكومة 
مع هذا امللف.وكانت احلكومة التي تلقت 
�صيال من النتقادات، ب�صبب ما �صمي منذ 
اللقاح،  توفري  يف  التاأخر  �صهرين  نحو 

وا�ــصــتــدعــى الأمــــر 
عبد  الرئي�ص  تدخل 
بوتفليقة،  العزيز 
لــــدفــــع احلـــكـــومـــة 
امللف  يف  للتحكم 
قد  اأكـــرث،  بجدية 
و�صعت برناجما 
العملية  لتنفيذ 
عـــلـــى مـــراحـــل 
ـــــــــص يف  متـــــــــ�
الفئات  الأول 
عية  جتما ل ا
احلـــ�ـــصـــا�ـــصـــة 
كــــمــــوظــــفــــي 
ـــــــــــطـــــــــــاع  ق
الــــ�ــــصــــحــــة 
واأ�ــــــصــــــالك 
الأمـــــــــــــــــن 
والـــــدفـــــاع 
املــــــــــــدين 

واجلــــيــــ�ــــص، 
كالن�صاء  للداء  عر�صة  الأكــرث  الفئات  ثم 

احلوامل واأ�صحاب الأمرا�ص املزمنة، ثم 
باقي الفئات الأخرى، ووفرت لذلك قرابة 
بريطانية  لقاح من خمابر  املليون جرعة 

وفرن�صية.
ول ي�صتبعد املالحظون اأن تلجاأ احلكومة 
الإعالمية  احلملة  اإدارة  يف  ف�صلت  التي 

النظر  اإعـــادة  اىل  التح�صي�صية، 
اللقاح  جللب  اأبرمتها  التي  ال�صفقات  يف 
تكد�ص  اأمــــام  جــديــدة،  خ�صائر  لــتــفــادي 
الكميات املوفرة يف املخابر، خا�صة اأمام 
عمره  يتجاوز  ل  الــذي  اللقاح  ح�صا�صية 
الفرتا�صي 12 �صاعة يف حال فتح العلبة 

ــــة  ــــون ــــك امل

لــقــاحــات، فـــان مل  مـــن 10 
فاإن  املـــذكـــورة،  املـــدة  يف  كلها  ت�صتعمل 
منها  للتخل�ص  ي�صطرون  عليها  القائمني 

كونها ت�صبح غري �صاحلة لال�صتعمال.

عزوف �سديد عن لقاح اأنفلونزا اخلنازير

وجد بحث طبي اأن ا�صتماع 
اإىل  اخلـــــــدج  الأطــــــفــــــال 
يزيد  مــــوزارت  مو�صيقى 
هـــوؤلء  اأوزان  مــن 
املـــــوالـــــيـــــد، 
ي�صاعد  اإذ 
ال�ـــصـــرتخـــاء 

ال�صتماع  عن  املو�صيقى الناجم  لتلك 
الكال�صيكية اإىل خف�ص ا�صتهالكهم للطاقة فتزداد 
قد  الك�صف  اإن  خرباء  ويقول  اأوزانهم.  بالتايل 
يق�صيها  التي  الزمنية  املدة  تقلي�ص  يف  ي�صاعد 
اخلدج، وهم الأطفال الذين يولدون قبل اأوانهم، 
التي   الطبية  الرعاية   وخف�ص  امل�صت�صفى  يف 
الـــدولرات  مــاليــني  ال�صحية  ال�صلطات  تكلف 
اأبيب  تــل  جامعة  مــن  الباحثون  �صنويًا.وقام 
ن�صف  ملدة  للخدج  مــوزارت  مو�صيقى  بت�صغيل 
مقارنة  امل�صتهلكة  الطاقة  قيا�ص  ثم  ومن  �صاعة 
اأثناء  عــادة  الر�صيع  ي�صتهلكها  التي  بالطاقة 
ا�صرتخائه.وبعد ال�صتماع للمو�صيقى انخف�صت 
الطاقة امل�صتهلكة ما بني 10 يف املائة اإىل 13 يف 
ب�صكل  وزن  اكت�صاب  يف  �صاعدهم  ممــا  املــائــة، 

اأ�صرع، علمًا اأن واحدة من الأولويات الرئي�صية 
اخلدج.ووجد  الأطفال  وزن  زيادة  هي  لالأطباء 
مبا  اآخرين  موؤلفني  مو�صيقى  اأن  البحث  فريق 
التاأثري  ذات  لها   لي�صت  وباخ  بيتهوفن  ذلك  يف 
الإيجابي. ويرى علماء اأن الدرا�صة، التي ن�صرت 
يف دورية "طب الأطفال"،  تدعم النظرية القائلة 
الأطفال اخلدج  ت�صاعد  اأن  املو�صيقى ميكن  باأن 
وا�صع  تاأثري  لها  و�صيكون  اأوزانهم،  زيادة  على 

النطاق يف اأ�صلوب معاجلة هوؤلء املواليد.
ويذكر اأن تقرير ن�صر يف اأكتوبر/ت�صرين الأول 
مــلــيــون طفل  مــن  اأكـــرث  اأن  عــن  ك�صف  املــا�ــصــي 
الأول. ال�صهر  بلوغ  قبل  حتفهم  يلقون  خديج 
الـــولدات  عــن  �صامل  دويل  تقرير  اأول  ويف 
املبكرة، ك�صفت منظمة "مار�ص اأوف دامي�ص" 
ال�صحايا   اأن معظم   ،March of Dimes

طفل  مليون   12.9 �صنويًا  ويولد  اأفريقيا.  يف 
خديج - من يولدون قبل اكتمال اأ�صابيع احلمل 
البالغة 37 اأ�صبوعًا - اأي ما يعادل نحو 10 يف 
املائة من معدل الولدات ال�صنوية حول العامل، 

وفق تقرير املنظمة.
وحتدث 85 يف املائة من حالت الولدة املبكرة 

واآ�صيا،  اأفريقيا  قارتي  يف  النامية  الــدول  يف 
ويواجه الأطفال اخلدج م�صتقباًل مليئًا باملخاطر 
بال�صلل  الإ�ــصــابــة  احــتــمــالت  منها  ال�صحية، 
و�صعوبة  ال�صمع،  وفقدان  والعمى،  الدماغي، 
وفق  مزمنة،  اأخرى  اأمرا�ص  اإىل  اإ�صافة  التعلم 
الطفل. و�صحة  احلمل  باأبحاث  املعنية  املنظمة 
وكانت درا�صات علمية �صابقة قد اأظهرت عواقب 
الأطفال  اأن  منها  املبكرة  لــلــولدة  الأمــد  بعيدة 
الطفولة،  �صن  يف  للوفاة  عر�صة  اأكــرث  اخلــدج 

اإ�صابتهم  اإمكانية  اأخـــرى  ورجــحــت 
بالعقم عند البلوغ.

ان  اأ�صـــرتاليون  باحثـــون  قـــال 
الهرمونات الذكرية قد ت�صاعد الأوعية 

الدموية املحيطة بالقلب على التجدد. ولفت 
املعد الرئي�صـــي للدرا�صـــة دانيال �صـــيفيكينغ من 
معهد اأبحاث القلب يف جامعة �صيدين ان الذكور 
قـــد يعانـــون مـــن ت�صـــرر القلـــب نتيجـــة تراجع 
معـــدلت الهرمونـــات الذكريـــة املعروفـــة با�صـــم 

اأندروجني.
ووجد �صـــيفيكينغ وزمالوؤه ان اخلاليا املاأخوذة 
من احلبل ال�صـــري جلنني ب�صري ذكر ا�صتجابت 
لالأندروجني فتكاثرت وحتركت، وهي ن�صاطات 
مرتبطة عادة بنمو الأوعية اجلديدة.واأو�صحوا 
ان عالج الفئران املخ�صـــية بالأندروجني �صـــرع 

عملية تعافيها.
اأن  الباحثـــون  وتوقـــع 
ي�صـــتخدم العـــالج البديـــل 
يـــوم  يف  بالأندروجـــني 
مـــن الأيـــام يف عالج الرجـــال املعر�صـــني خلطر 
الإ�صـــابة مبر�ص القلـــب، لكـــن الباحثني حذروا 

الأندروجـــني  ان  مـــن 
�صـــاعد يف منو الأورام 
ب�صرطان  الإ�صابة  عند 
ي�صـــار  الربو�صـــتات، 
اإىل ان نتائـــج البحث 
جملـــة  يف  ن�صـــرت 

التجريبي". "الطب 

مو�سيقى موزارت ت�ساعد يف زيادة وزن االأطفال اخلدج

الهرمونات الذكرية 
تقي القلب

�صتو�صع 
الأنواع 

املهددة بخطر 
النقرا�ص 
القطبية من الدببة 

اإىل ال�صمندر العمالق واأ�صماك 
القر�ص البي�صاء العمالقة اإىل 

احليتان البي�صاء واأ�صجار جعبة 
يف ناميبيا اإىل التما�صيح الكوبية 

على النرتنت يف عام 2010.
وقال الإحتاد الدويل للحفاظ على 

الطبيعة يوم اخلمي�ص املا�صي 
اإنه �صي�صدر خالل هذا العام  

�صورة كثيفة يوميًا عن كل من 
احليوانات والطيور والنباتات 

البالغ عددها 365 واأغلبها 
عر�صة خلطر الختفاء.وقالت 

جني ا�صمارت - وهي خبرية 
يف التنوع البيولوجي بالإحتاد 
ومقره �صوي�صرا- "حان الوقت 
لكي تتعامل احلكومات بجدية 

ب�صاأن اإنقاذ الأنواع والتاأكد من 
اأنها تت�صدر جدول اأعمالهم يف هذا 

العام حيث يو�صك اأن ينفد الوقت 
من بني اأيدينا".

وقالت ا�صمارت "هناك دليل علمي 
على اأن اأزمة انقرا�ص خطرية يف 
ت�صاعد"، وثلث الأنواع املعروفة 

البالغ عددها نحو 1.8 مليون 
عر�صة ملخاطر متزايدة.

ويعتقد اخلرباء اأنه قد يكون هناك 
ما بني 6 ماليني اإىل 12 مليون 

نوع اآخر مازال غري معروف 
للعامل.وابتداء من اأول كانون 

الثاين 2010 الذي اأعلن عام 
الأمم املتحدة للتنوع البيولوجي 

�صي�صتعني الإحتاد الدويل للحفاظ 
على الطبيعة باأحدث بحث يف 

قائمته احلمراء ال�صنوية للحياة 
الربية املهددة بخطر النقرا�ص 

ليظهر بالتف�صيل اأنواع اليوم التي 
يحتمل اأن يحكم عليها بالزوال.

و�صتو�صع املادة على موقع الإحتاد 
الدويل للحفاظ على الطبيعة على 
)www.iucn.org(  الإنرتنت
وقبل انعقاد موؤمتر الأمم املتحدة 

ب�صاأن تغري املناخ يف كانون الأول 
يف كوبنهاجن قال الإحتاد الدويل 
اإن عدم التحرك �صيعر�ص م�صتقبل 

بع�ص اأف�صل املخلوقات املعروفة 
يف العامل ملخاطر.

االأنواع املهددة 
بخطر االنقرا�ض 

تبث
على موقع يومي 

على االإنرتنت


