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ذكر بحث �أمريكي جديد �أن 
�لأ�صخا�س �مل�صابني بفريو�س �لتهاب 
�لكبد �لوبائي "�صي"، يعرت�صهم خطر 

�لإ�صابة ب�صرطان �لكلى �أكرث من 
�صو�هم، ورمبا بو�قع �ل�صعف.
وخل�س �لبحث �إىل نتائجه بعد 

در��صة �أكرث من 67 �ألف مري�س، 
�صجلت بياناتهم يف نظام "فورد" 

�ل�صحي، خالل �لفرتة من عام 1997 
�إىل عام 2008.ووجد �لباحثون �أن 

0.6 يف �ملائة من �ملر�صى بالتهاب 
�لكبد �لوبائي "�صي"، تطور لديهم 
�صرطان �لكلي، وهو �صعف �ملعدل 
�لذي �أ�صيب به �ملر�صى �لآخرون، 
وظلت ن�صبة �خلطر مرتفعة برغم 

تعديل �لباحثني لالإح�صائيات 
ل�صتبعاد عو�مل �أخرى قد ت�صهم يف 

هذه �لزيادة، مثل �ل�صن و�جلن�س 
و�لعرق.

وقال د. �صتيو�رت �صي. غوردون، 
من م�صت�صفى "هرني فورد" �لذي 

قاد �لبحث: "هذه �لنتائج ت�صاف �إىل 
�أبحاث متز�يدة تظهر �أن فيور�س 

�لكبدي �لوبائي �صي ي�صبب �أمر��صًا 
تتجاوز �إىل ما بعد �لكبد"، ح�صب 

�لدر��صة �لتي ن�صرت يف دورية "علم 
�أوبئة �ل�صرطان، �حليوية و�لوقاية 
منها ول يوجد حاليًا عالج لفريو�س 

�للتهاب �لكبدي �لوبائي �صي، 
على �لرغم من �أن بع�س �ل�صركات 
تعمل جاهدة على تطوير لقاحات، 

وفريو�س "�صي" C هو و�حد من عدة 
 A، B، D، ،فريو�صات للكبد �لوبائي
فتكًا  و�لأعنف  �لأخطر  ويعد   ،E، G

بالكبد، ويوؤدي �لفريو�س لإ�صابة 
�لكبد بالعديد من �لأمر��س �خلطرية، 
مثل تليف �لكبد و�لإ�صابة بال�صرطان، 
ويوجد �لفريو�س يف �لدم وميكن �أن 
ينتقل عن طريق تعاطي �لعقاقري عن 

طريق �حلقن يف �لوريد �أو عن طريق 
�لدم �مللوث و�لت�صال �جلن�صي �أو 
عرب �ل�صو�ئل �لتي يفزرها �جل�صم.

وتقول "�إد�رة �لدو�ء و�لغذ�ء" 
�لأمريكية �إن �ملر�س �ملعدي، قد 
تتفاوت �لإ�صابة به من طفيفة، 

وي�صتغرق عالجها عدة �أ�صابيع، �أو 
خطرية وتت�صبب يف �أمر��س مزمنة 
تنجم عنها متاعب �صحية على �ملدى 

�لطويل �أو قد تف�صي للموت، ومن 
�أعر��س �ملر�س، �صعور عام بالتعب، 

و�لغثيان وفقد�ن �ل�صهية و�آلم يف 
�لع�صالت و�ملفا�صل، ��صفر�ر لون 
�لعني و�جللد.و�أ�صار �لتقرير �إىل 
وجود �صببني حمتملني للمر�س، 

�لأول هو تناول جنود حرب �خلليج 
حلبوب "برييدو�صتيجمني �لربوميد" 

�لتي كانت تعطى للجنود للتخفيف 
من توترهم، �أما �ل�صبب �لثاين فهو 

�لتعر�س ملبيد�ت ح�صرية كانت 
ت�صتخدم يف ذلك �لوقت.

و�نتهى �لتقرير �إىل عدم وجود 
�رتباط بني �ملر�س وتعر�س �جلنود 

�إىل �آثار �ليور�نيوم �أو تناول لقاح 
�جلمرة �خلبيثة �لذي كان يوؤخذ يف 

ذلك �لوقت".

�أعلن �أطباء �أتر�ك �إنهم �صنعو� خلية 
يف �ملخترب �صاعدت على �إنتاج مادة 

�لأن�صولني خالل �أبحاث �أجروها 
على �خلاليا �جلذعية ما قد ي�صاعد 

على عالج مر�صى �ل�صكري �لذين 
يعتمدون على �لأن�صولني.

ونقلت وكالة �أنباء �لأنا�صول عن 
رئي�س فريق �لأبحاث عن �خلاليا 

�جلذعية يف جامعة كو�صيلي 
�لربوفو�صور �إيرد�ل كار�غوز قوله 

�إنه مت �إنتاج �خللية با�صتخد�م �أخرى 
جذعية من �لبنكريا�س.

و�أ�صاف كار�غوز: �إن �لتجربة 
�لتي �أجريت على حيو�نات خمترب 

كانت ناجحة، م�صريً� �إىل �أن للخلية 
�جلذعية ن�صاطات مل تعرف من 

قبل و�أن �لدر��صة �لتي �أجر�ها هو 
وزمالوؤه على م�صادر �لنوع �لأول 

من �ل�صكري وو�صائل عالجه مت 
ن�صرها يف عدد من �ملجالت �لعلمية 

�لعاملية.

التهاب الكبد 
الوبائي "�سي" 
ي�سبب �سرطان 

الكلى

العلماء 
ي�سنعون خلية 

تنتج الأن�سولني

اخرتاعاتبحوث

تو�صل علماء �أمريكيون �إىل عقار 
جديد يعالج مر�س �صرطان �جللد 
�ملعروف علميًا با�صم "�مليالنوما" 

ب�صكل نهائي و�إن كان �ملر�س يف 
مر�حله �ملتقدمة.

ونقلت �صحيفة "�لديلي تلجر�ف" 
�لربيطانية �ليوم عن �لدكتور 
هو�رد كاوفمان قائد �لفريق 

�لبحثي من جامعة �صيكاجو، 
قوله: "�إن �للقاح �جلديد يهاجم 

�خلاليا �ل�صرطانية فقط من 
دون �مل�صا�س باخلاليا �ل�صليمة 
وذلك بخالف �لأدوية �لتقليدية 
�لتي تهاجم �خلاليا �ل�صحيحة 
و�ملري�صة، كما �أنه يعزز مناعة 

�جل�صم �صد �صرطان �جللد".
وتناولت �لدر��صة 50 مري�صًا 

يعانون من �صرطان �جللد يف مر�حلة 
�ملتقدمة، توقع �لأطباء �أن ت�صتمر 
حياتهم لفرتة 9 �أ�صهر فقط، �صفي 
16% منهم متامًا بعد تعاطي هذ� 

�للقاح و��صتمرت حياتهم �أكرث من 4 
�صنو�ت، بينما ت�صاءل حجم �لورم 
لدي ن�صبة 28% من �ملتطوعني �إىل 

�ل�صعف، ومن �ملتوقع �أن يطرح هذ� 
�للقاح يف �لأ�صو�ق خالل �خلم�س 

�صنو�ت �ملقبلة.

عقار جديد 
يعالج �سرطان 

اجللد

اكت�سافات

ك�صف����ت در��ص����ة حديث����ة �رتفاع����ا كب����ري� 
يف ع����دد وفي����ات �لن�صاء خ����الل �حلمل �أو 
عق����ب �ل����ولدة يف �ل����دول �ل�صناعية مثل 
�لوليات �ملتحدة وكن����د� و�لدمنارك، يف 
حني �أن����ه يرت�ج����ع يف �لعديد م����ن �لدول 

�لنامية.
وتب����ني من خ����الل �لدر��صة �لت����ي �أجر�ها 
علم����اء م����ن جامع����ة و��صنط����ن يف مدينة 
�صيات����ل �لأمريكية �أن ع����دد �لن�صاء �لالتي 
توف����ني ب�صب����ب �حلم����ل �أو خ����الل �لولدة 
�رتف����ع ب�صكل كب����ري يف �لوليات �ملتحدة 
على وجه �خل�صو�����س خالل �لفرتة �لتي 
�صملتها �لدر��صة من عام 1980 حتى عام 

.2008
و�أظهرت �لدر��صة �لتي ن�صرت يف دورية 
"ذي لن�صيت" �لربيطانية �أن عدد �لن�صاء 
�لالت����ي توف����ني ب�صب����ب �حلم����ل و�لولدة 
�رتف����ع يف �لولي����ات �ملتح����دة عام 2008 
بن�صب����ة 42% مقارنة بع����ام 1990، وتبني 

من خالل �لإح�صائي����ة �أن معدلت وفيات 
�لن�صاء خالل �حلمل �أو �لولدة �رتفع من 
12 �إىل 17 حال����ة وف����اة من ب����ني كل 100 

�ألف ولدة.
وذكر �لباحثون �أنه بالرغم من �أن �لزيادة 
�مللحوظ����ة يف ع����دد وفي����ات �لن�صاء خالل 
�حلم����ل �أو �ل����ولدة ترجع ب�ص����كل جزئي 
�إىل حت�ص����ن ط����رق �لإح�ص����اء، �إل �أن����ه ل 
ميكن �إرج����اع �لزي����ادة باأكمله����ا �إىل ذلك، 
و�أ�ص����ارت �لدر��ص����ة �إىل �أن معدلت وفاة 
�لن�ص����اء ب�صب����ب �حلمل �رتفع����ت يف كند� 
من 6 �إىل 7 حالة وفاة ويف �لدمنارك من 
7 �إىل9، ومل ت�صر �لدر��صة �إىل �أي �أ�صباب 
حمتملة لتلك �لزيادة، ويف �ملقابل �أظهرت 
�لدر��صة تر�جعا ملحوظا يف عدد وفيات 

�لن�صاء ب�صبب �حلمل يف معظم �لدول.
وذك����ر �لباحث����ون حت����ت �إ�ص����ر�ف �لع����امل 
كري�صتوف����ر م����ور�ي �أن �ل�ص����ني وم�ص����ر 
و�إك����و�دور وبوليفيا حقق����و� تقدما كبري� 

يف ذل����ك، وعلى �مل�صت����وى �لعاملي �أ�صارت 
�لدر��ص����ة �إىل تر�ج����ع ملح����وظ يف ع����دد 
وفي����ات �لن�ص����اء خ����الل �حلم����ل �أو عق����ب 
�لولدة، حيث توفت نح����و ن�صف مليون 
�مر�أة جر�ء ذلك عام 1980، بينما تر�جع 
�لع����دد بن�صب����ة 35% ع����ام 2008 لي�ص����ل 
�إىل 343 �أل����ف حال����ة وف����اة، وتوج����د يف 
�إيطالي����ا �أقل معدلت وف����اة ب�صبب �حلمل 
و�لولدة على م�صت����وى �لعامل، حيث بلغ 
�ملع����دل هن����اك 4 وفي����ات ل����كل 100 �أل����ف 
حال����ة ولدة، بينم����ا �حتل����ت �أملانيا مركزً� 
متو�صط����ًا بالن�صبة لل����دول �لغربية، حيث 
يبلغ �ملع����دل هناك 7 ل����كل 100 �ألف حالة 
ولدة و�أ�ص����ارت �لدر��ص����ة، �لت����ي �صمل����ت 
بيان����ات م����ن 181 دول����ة، �إىل �أن خماط����ر 
�لوف����اة ل تز�ل مرتفعة بالن�صبة للحو�مل 
�لهن����د ونيجريي����ا وباك�صت����ان ودول  يف 
�صاعدة ونامية �أخرى، حيث يلعب �لإيدز 

يف �لغالب دورً� يف ذلك.

وفيات احلوامل بالدول ال�سناعية يف ارتفاع م�ستمر

ط���ور باحثون يف �صرك���ة )هيوليت باكارد( �لأمريكي���ة نوعًا جديدً� من 
رقائ���ق �لذ�كرة تتمتع باإمكانيات عالي���ة جدً� تفوق قدرة رقائق �لذ�كرة 

)فال�س( وميكن �أن حتاكي وظائف �ملخ �لب�صري.
وقال���ت �ل�صركة �إنها تتوقع �أن يتم طرح تلك �لنوعية من رقائق �لذ�كرة 
�لت���ي تع���رف با�ص���م »ميموري�صت���ور« يف �لأ�ص���و�ق يف غ�ص���ون ثالث 

�صنو�ت.
وق���ال �آر �صتانل���ي ويليامز مدير خمت���رب �ملعلومات و�لنظ���م �لكمية �إن 
�لأجهزة �جلديدة �مل�صنوعة من مقاومات �لكرتونية دقيقة �صتتمكن من 
تطوير �أجه���زة �لكمبيوتر كي تعمل �إىل حد كب���ري مثل �لعقل �لب�صري، 
و�إ�صاف���ة �إىل فائدته���ا كو�صائ���ط للتخزي���ن، ميك���ن �أن جت���ري �لرقائق 
�جلدي���دة ح�صاب���ات منطقية مب���ا ي�صمح باأن يتم �إجن���از �حل�صابات يف 
�أحد �لأيام يف �لرقائق، حيث يتم تخزين �لبيانات فيها بدًل من �إجر�ئها 

بوحدة معاجلة مركزية متخ�ص�صة.
�لذ�ك���رة �جلدي���د �صيتقل����س  �أن حج���م  �ل�صرك���ة  وذك���ر باحث���ون يف 
لي�صاه���ي حج���م �ل���ذرة، وكان���ت فك���رة )ميموري�صتور( طرح���ت لأول 
م���رة يف �صبعين���ات �لقرن �ملا�ص���ي يف جامعة كاليفورني���ا، غري �أنها مل 
ت�صتخ���دم ب�صورة عملية قبل عام 2008، وذلك يف خمترب�ت )هيوليت 

� باكارد(.

والقرد" الإن�سان  بني  املفقودة  "احللقة  "اكت�ساف 

�ن  �ىل  جدي���دة  عاملي���ة  در��ص���ة  و�صل���ت 
يف  ت�صبب���ت  �لتجاري���ة  �ل�صي���د  �أ�صاطي���ل 
ه���الك مالي���ني �ل�صالحف �لبحري���ة عن غري 
ق�ص���د خالل �ل�صن���و�ت �لع�صري���ن �ملا�صية، 
وح���ذرت �لدر��ص���ة �لت���ي ُن�ص���رت يف جملة 
كونزرفي�صن ليرتز" م���ن �ن �صتة �أنو�ع من 
�ل�صالح���ف �لبحرية من �أ�ص���ل �صبعة مهددة 
�لآن بالنقر�����س، وقالت: �ن �خلطر �لأكرب 
عل���ى هذه �ل�صالحف ه���و وقوعها يف �صباك 
�أ�صاطي���ل �ل�صي���د �لتي متت���د خطوطها ذ�ت 
�خلطاف���ات و�ل�صباك �ل�صخمة م�صافة ت�صل 
�ىل 40 كل���م، وت�صبح �ل�صالح���ف �لتي تقع 
يف �صب���اك هذه �لأ�صاطيل ما ُي�صمى "�صيد� 

 ، " �صي���ا عر

وحني تقع �ل�صالحف يف �صباك �ل�صيد فاإنها 
تعجز ع���ن �ل�صعود �ىل �ل�صط���ح و�لتنف�س 
فتهل���ك �ختناقًا، وبرغ���م �ن �ل�صالحف �لتي 
تاأتي باملرتبة �لثاني���ة من حيث �حلجم بني 
�لزو�ح���ف، م���ا ز�لت ُت�صاد م���ن �جل حلمها 
وق�صرته���ا ف���ان وقوعه���ا يف �صب���اك �ل�صيد 
ه���و �لتهديد �لأخط���ر على بقائه���ا، بح�صب 

�لدر��صة.
ونقلت �صحيفة �لغارديان عن �لربوفي�صور 
ر�ين و�ل�س �لذي قاد فريق �لبحث �ن �صيد 
�ل�صالحف عر�صا مع �لأ�صماك هو �أكرب خطر 
يه���دد �أعد�د �ل�صالحف �لبحرية عامليًا، وقال 
يعمل  �ل���ذي  و�ل�س 
�أ�صت���اذً� يف جامع���ة 
وم�صت�صار�  دي���وك 
حف���ظ  ملنظم���ة 

�لبيئ���ة �لعاملي���ة �ن زو�رق �ل�صي���د ل متي���ز 
بامل���رة بني ما ت�صطاده. فان هدفها قد يكون 
�لروبي���ان ولك���ن مع كل رط���ل ت�صطاده من 
�لروبيان قد يكون هناك 5 �ىل 20 رطال من 
�ل�صيد �لعر�صي، ومن �جلائز �ن يكون هذ� 

�صالحف �أو �أي حيو�نات بحرية �أخرى.
�لدر��ص���ة �جلدي���دة ه���ي �أول م�ص���ح عامل���ي 
لعمليات �ل�صيد �لتجارية يح�صب �آثار طرق 
�ل�صي���د �مل�صتخدم���ة حاليًا عل���ى �ل�صالحف 
�لبحري���ة. ور�جع���ت �لدر��ص���ة �ل�صج���الت 
�ملتاح���ة م���ن عملي���ات �أ�صاطي���ل �ل�صي���د يف 
�أنحاء �لعامل، وكان���ت كل �لبيانات �مل�صجلة 
ت�صتن���د �ىل مالحظ���ات عل���ى م���ن زو�رق 
�ل�صي���د ومقاب���الت مع �صيادي���ن، وبح�صب 
ه���ذه �ل�صجالت فان 85 �لف �صلحفاة وقعت 
يف �صباك �ل�صيد خ���الل �لفرتة �لو�قعة بني 

1990 و2008. ولك���ن و�ل�س ق���ال �ن هذ� 
�لرق���م ل يغط���ي �إل 1 يف �ملئة م���ن عمليات 

�ل�صيد، ول ي�صمل �لأ�صاطيل �ل�صغرية.
و�أ�ص���اف: �ن �لتقدي���ر�ت �ملتحفظ���ة ترجح 
�ن يكون �لعدد �لإجمايل باملاليني، و�قرتح 
و�ل�س �ن ��صتخد�م معد�ت خمتلفة ت�صتبعد 
�ل�صالحف �أو تنفذ �ل�صالحف عربها لالإفالت 
من �صباك �ل�صيد ميكن �ن يقلل بحدة �أعد�د 
�ل�صالح���ف �لت���ي تهل���ك ب�صب���ب وقوعها يف 
ه���ذه �ل�صب���اك، وق���ررت بع�س �لبل���د�ن �ن 

تكون مثل هذه �لحتياطات �لز�مية.
ومن �لتو�صيات �لت���ي تقدمها �لدر��صة رفع 
وع���ي �مل�صتهلك���ني عن م�ص���در م���ا ياأكلونه 
م���ن ��صماك. كم���ا تو�صي باإج���ر�ء�ت حظر 
مو�صمية على �ل�صيد و�لبتعاد عن �ملمر�ت 

�ملائية لهجرة �ل�صالحف.

باأم����س  مناط���ق  �أرب���ع  �لدر��ص���ة  وح���ددت 
بيئته���ا  حلماي���ة  �إج���ر�ء�ت  �ىل  �حلاج���ة 
وحياته���ا �لبحري���ة وه���ي �لبح���ر �ملتو�صط 
و�ص���رق �ملحي���ط �له���ادئ وجن���وب �ملحيط 
�لأطل�ص���ي و�صمال���ه �لغربي قبال���ة �ل�صاحل 

�لأمريكي.
وقال���ت �لدر��صة �ن �لبح���ر �ملتو�صط يتميز 
باأك���رب كمي���ة م���ن �ل�صي���د �لعر�ص���ي نظ���ر� 
ل�صتخ���د�م خطوط �ل�صي���د �لطويلة وطرق 
�ل�صيد �لكا�صحة، كما �ن �صاحل �صبه جزيرة 
باخ���ا �ملك�صيكي���ة حي���ث ت�ص���ع �ل�صالح���ف 
بيو�صها، ي�ص���كل مقربة كب���رية لل�صالحف، 
وطبق���ا لالئح���ة �لدولية باحليو�ن���ات �لتي 
حتت���اج �ىل حماي���ة ف���ان �صت���ة �أن���و�ع م���ن 
�ل�صالح���ف �لبحرية مه���ددة بالنقر��س �أو 

بدرجة حرجة من �لتهديد بالنقر��س.

�سيد الأ�سماك يهدد �سالحف البحر بالنقرا�ض

ذاكرة حتاكي عقل الإن�سان

ح���د� تز�يد �حلو�دث �لتي تت�صبب فيه���ا �لكر��صي �ملتحركة 
م���ن  بدع���و�ت   )mobility scooters( �لكهربائي���ة 
خمتل���ف �لأطر�ف �إىل رف���ع �لغمو�س �لذي يل���ف لو�ئحها، 
و�إىل �ختبار�ت دورية ت�صمن �صالمتها و�أنها �أهل لالنطالق 
يف �لطرق���ات، �إ�صاف���ة �ىل ��صت�صد�ر "رخ�ص���ة قيادة" لكل 
م���ن يري���د ��صتخد�مه���ا، وكان���ت �أهم تل���ك �جله���ات "جلنة 
�ملو��صالت" �لنافذة �ملنبثقة عن برملان وي�صتمن�صرت و�لتي 
قال���ت �إن تو�صيات كانت قد طرحته���ا يف عام 2005، ب�صاأن 
�أع���د�د ه���ذه �ملركب���ات وتعديل لو�ئ���ح ��صتخد�مه���ا لغر�س 
�ل�صالم���ة �لعامة، مل جتد �لهتمام �لكايف من �ل�صلطات، كما 
قالت وز�رة �ملو��صالت من جهتها �إنها تنظر �لآن يف �إمكان 

تغيري تلك �للو�ئح.
ويذك���ر �أن عدد ه���ذه �لكر��صي �ملتحرك���ة �لعاملة بالبطارية 
يف بريطاني���ا يقدر بنحو 300 �ألف، و�أن �صرعتها �لق�صوى 
تبل���غ 8 �أمي���ال/ نح���و 13 كيلوم���رًت� يف �ل�صاع���ة، وميك���ن 
لوزنه���ا �أن ي�صل �ىل نح���و 150 كيلوغر�ًما، ولكن ل توجد 
لو�ئح ت�صب���ط �أهلية قيادتها على �لطرقات، وقد ظل �جلدل 
يحي���ط بهذه �ملركبات بعد تعدد �حلو�دث �لتي ت�صببت فيها 

وكان بع�صها قاتاًل.
ففي �صبتم���رب )�أيلول( �ملا�صي �صقط���ت عجوز يف �لت�صعني 
م���ن عمره���ا تدع���ى ليلي���ان مي�ص���ي عندم���ا �صدمه���ا كر�صي 
متح���رك من هذ� �لن���وع كان ينطلق ور�ءه���ا على �لر�صيف 
يف �صو�ن���دون، �آيل �وف و�يت، وفارقت �حلياة فوًر،  ويف 
وق���ت �صابق يف �لع���ام نف�صه قتل �لطف���ل مادي�صون ماكناير 
يف دونكا�صرت ب�ص���اوث يورك�صاير عندما ده�صه �أحد �أرباب 
ا، ويف كلتا �حلالتني  �ملعا�ص���ات بكر�صيه على �لر�صيف �أي�صً
قال���ت �ل�صرط���ة �إنها عاج���زة عن �تخ���اذ �أي �إج���ر�ء لأن تلك 

تعم���ل  مركب���ات  م�صنف���ة  لي�ص���ت  �لكر��ص���ي 
مبحرك مثل �ل�صيارة �أو �حلافلة �أو �لدر�جة 
�لناري���ة، وهذ� ه���و �ل�صبب يف �أنه���ا تتقا�صم 

حت�ص���ن  وب�صب���ب  �مل�ص���اة،  م���ع  �لأر�صف���ة 
�لأح���و�ل �ملعي�صي���ة عموًما يف جمتمعات 
�لوفرة، فقد �صار �صر�ء �لكر�صي �ملتحرك 

�لكهربائ���ي متاًح���ا للعدي���د م���ن �ملقعدي���ن 
و�لعجزة، فتنامت �أعد�دها وحو�دثها. 

باللجن���ة  �حل���ال  ه���ذه  و�أدت 
�حلكوم���ة  ملطالب���ة  �لربملاني���ة 

و�صعه���ا  يف  �لنظ���ر  باإع���ادة 
وت�صنيفها وعموًما مر�جعة 

�صائر �للو�ئح �ملتعلقة بها.

الكرا�سي املتحركة الكهربائية اأ�سبحت 
هاج�سًا يف بريطانيا

يرج���ح �أن يك���ون �لفق���ر �صبب���ًا يف �إبط���اء منو 
�لأطف���ال �لر�ص���ع وم���ن ه���م دون �لثاني���ة م���ن 
�لعمر ب�صبب �حلرمان من �لعنا�صر �لأ�صا�صية 
للعي�س يف جو �صح���ي ونف�صي مالئم، وذكر 
موقع "هل���ث د�ي ني���وز"�أن �لأطف���ال �لذين 
يعي�ص���ون يف كن���ف عائ���الت كث���رية �لع���دد 
و�لأطعم���ة  �لكافي���ة  �لتدفئ���ة  �إىل  وتفتق���ر 
�ل�صحية �ملنا�صبة يكونون �أكرث عر�صة من 

غريهم مل�صاكل �لنمو.
وقال���ت �لدكت���ورة ديب���ور� فر�ن���ك، وهي 
�خت�صا�صي���ة يف طب �لأطف���ال يف عيادة 
من���و �لأطفال �لتابع���ة للمركز �لطبي يف 
بو�صطن، "تثري ه���ذه �لدر��صة خماوف 
جدية ب�صاأن م�صتقب���ل ورفاهية �لأطفال 

و�ل�صب���اب يف �أم���ريكا ب�صب���ب �رتف���اع مع���دلت �لفقر بني 
�لعائ���الت �لت���ي لديه���ا �أطفال �صغ���ار ول تتقا�ص���ى �أجورً� 
كافي���ة ت�صاعدها عل���ى مو�جهة �لتقلب���ات يف �أ�صعار �لغذ�ء 

وتكاليف �ل�صكن و�لطاقة".
و�أ�ص���ارت �لدر��صة �إىل �أنه غالبًا ما يتم جتاهل �ل�صعوبات 
�ملادية �لتي تع���اين منها �لكثري من �لأ�صر �لأمريكية وجتد 
نف�صها عاجزة عن �حل�صول على �لطعام و�مل�صكن و�لتدفئة 
وتعي����س �أج���و�ء فق���ر وه���ذ� يوؤث���ر ب���دوره عل���ى �لأطفال 

ومنوهم.
و�صمل���ت �لدر��صة، �لتي ن�ص���رت يف �لعدد �لأخري 

م���ن دوري���ة طب �لأطف���ال، �أكرث م���ن 7 �آلف 
طف���ل ت���رت�وح �أعماره���م م���ا ب���ني �أربع���ة 

�أ�صهر وث���الث �صنو�ت �أح�صرهم �آباوؤهم 
�إىل عي���اد�ت طبية �أو �أق�ص���ام �لإ�صعاف 

و�لطو�رئ ب�صبب معاناتهم من م�صاكل �صحية خمتلفة.
وتبني للباحثني �أنه لي�س �أمام معظم هوؤلء �لأطفال فر�صة 
�لنمو ب�ص���كل طبيعي ب�صبب ظروفهم �لعائلية غري �ملوؤ�تية 
من �جلو�نب �ل�صحية و�لجتماعية �ملختلفة، وقالت فر�نك 
�أن �حلرمان يف �ملر�حل �ملبكرة من �لطفولة  "�إننا نعرف 
ق���د تكون ل���ه م�صاعفات يف ما بعد وهذ� ق���د يجرب �لأطفال 
على �مل�صي يف م�ص���ار�ت �صلبية تهدد �صحتهم وتوؤثر على 
��صتعد�دهم للدر��صة وك�ص���ب لقمة �لعي�س عندما يكربون، 
ونح���ن نع���رف �أن �لعالج للكث���ري من ه���ذه �ل�صعوبات يف 

معاجلتها".متناول �ليد �إذ� �ختار جمتمعنا 

الفقر يبطئ النمو الطبيعي لالأطفال

�صتتوف���ر ن�صخة مايكرو�صوف���ت �أوفي�س 2010 
�ملجاني���ة ع���رب طق���م يدع���ى �أوفي����س �صتارت���ر

عل���ى  فق���ط  وحتت���وي   ،  Office Sarter
وورد و�إك�ص���ل، وتعتمد على عر����س �لإعالنات 
م���ن  �ملجاني���ة  �لن�صخ���ة  وحتم���ل  �لتجاري���ة، 
مايكرو�صوف���ت �أوفي����س 2010 ��ص���م �أوفي����س 
Office Starter وه���ي حتت���وي  �صتارت���ر 
فق���ط على ن�صخ غرِي كامل���ة �لوظائف من بر�مج 
وورد و�إك�ص���ل، ولكن ملاذ� تق���دم مايكرو�صوفت 
باملج���ان   2010 �أوفي����س  م���ن  �لن�صخ���ة  ه���ذه 
لأن �لطق���م يعتم���د عل���ى �لإعالن���ات �لتجاري���ة، 
�لت���ي يحتويه���ا �لطق���م  و�صتتغ���ري �لإعالن���ات 
�ملج���اين م���ن برنام���ج �أوفي�س �صتارت���ر كل 45 
ثاني���ة، لك���ن هذه �لإعالن���ات لن تك���ون مرتبطة 
ب���اأي �صكل م���ن �لأ�ص���كال مبحت���وى �مل�صتند�ت 
�لت���ي يعمل عليها �مل�صتخدم، بح�صب موقع "�آي 

تي بي" �لإلكرتوين.
�لرئي����س  نائ���ب  كابو�صي���ال  كري����س  و�أو�ص���ح 
ل���دى مايكرو�صوف���ت ق�صم �لأعم���ال على مدونة 

�ل�صرك���ة �لر�صمي���ة، �أن مايكرو�صوف���ت لن تقوم 
باأي���ة عمليات م�صح ملحتوى �مل�صتند، يف �إ�صارة 
�صريحة �إىل ما تقوم به �صركة جوجل �ملناف�صة، 
و�أ�ص���ار �إىل �أن �لإعالن���ات �صتك���ون �صيئ���ا م���ن 
قبي���ل "�أل حتت���اج �إل برنام���ج مايكرو�صوف���ت 
باوربوينت؟ قم �إذ� بالتحديث �لآن.ويف �إ�صارة 
�إىل �لإمكان���ات �لتي �صتتو�فر مل�صتخدمي �لطقم 
�ملج���اين قال ب���اأن م�صتخدم���ي وورد �صيكونو� 
قادري���ن عل���ى فت���ح وورد �لت���ي حتت���وي عل���ى 
�أعق���د �ملحتوي���ات، لكنه���م ل���ن يكون���و� قادرين 
على �إن�صاء �جلدو�ل وتنفيذ �لعمليات �ملوؤمتتة
برنام���ج  عل���ى  �لأم���ر  وينطب���ق   ،  Macros
�إك�صل.�أم���ا �مل�صتخدم���ني �لر�غب���ني با�صتخ���د�م 
بر�م���ج �أخرى مثل باوربوين���ت فعليهم �لرتقية 
�إىل �لإ�صد�ر �ملدف���وع. وحتاول مايكرو�صوفت 
جع���ل عملية �لرتقي���ة �أ�صهل ما يك���ون من خالل 
يف  م�صب���ق  ب�ص���كل  �ملج���اين  �لطق���م  ت�صم���ني 
�لكمبيوت���ر�ت �جلديدة مع �حلاج���ة �إىل مفتاح 

�ملنتج فقط للح�صول على �ملز�يا �لكاملة.

تعرف على مايكرو�سوفت اأوفي�ض 2010

زعمت �صحيفة "�صند�ي تلجر�ف" �لربيطانية يف عددها �ل�صادر �أن �لعلماء 
تو�صلو� �ىل ما يعتقد �نه �حللقة �ملفقودة �لتي تتحدث عنها نظرية د�رون 
"ريت�صارد  �لعلمي  مر��صلها  عن  �ل�صحيفة  ونقلت  و�ل��ق��رد،  �لإن�صان  بني 
يعود  لطفل  عظمي  هيكل  �كت�صاف  �لأ�صبوع  ه��ذ�  مت  �ن��ه  قوله:  جر�ي"، 
تاريخه ملليوين �صنة ما�صية، يرى �لعلماء �نه يك�صف عن نوع من �أ�صالف 
�لإن�صان )hominid(، وهي فرع من رتبة �لتطور �حليو�نية �لرئي�صية 
�لهيكل  �ن  �لعلماء  ويعتقد  و�لقرد"،  �لإن�صان  تت�صمن  �لتي   )primate(
�لعظمي �ملتحجر �صبه �لكامل يعود �ىل نوع غري معروف من �أ�صالف �لإن�صان 
�لذين قد ميثلون مرحلة متو�صطة من )�لرجل � �لقرد( �لذي تطور �ىل �أول 

�مل�صمى علميا )Homo habilis(.�أن����������و�ع �لإن���������ص����ان 
�لهيكل ون�������ق�������ل ع���ن  فح�صو�  �لذين  �خل��رب�ء 

ي�صرتك  �ن��ه  قولهم  �لعظمي 
�لإن�صان  مع  بخ�صائ�صه 
 Homo( �لأول 
ميثل  �لذي   ،)habilis
مليون   2.5 قبل  ظهوره 
�أ�صا�صية يف  �صنة مرحلة 
�لإن�صاين،  نوعنا  تطور 
هيئة  ذك����رت  وح�����ص��ب��م��ا 

�لإذ�عة �لربيطانية "بي بي �صي"، تنبع �أهمية هذ� �لكت�صاف من �نها �ملرة 
�ن كان معظم  �لعلماء هيكال عظميا �صبه كامل، بعد  فيها  �لتي يجد  �لأوىل 
للعلماء  �لأمر �صي�صهل  �ل�صابقة عبارة عن عظام متفرقة، وهذ�  �لكت�صافات 
�صكلهم؟  ك��ان  كيف  �لأو�ئ���ل،  �أ�صالفنا  عن  �جلوهرية  �لأ�صئلة  عن  �لإج��اب��ة 
�لهيكل  ه��ذ�  �كت�صف  ق��دم��ني؟وق��د  على  با�صتقامة  �مل�صي  يف  ب���د�أو�  ومتى 
�لعظمي �لربوف�صور يل بريجر من جامعة ويتووترزر�ند، عندما كان يقوم 
جوهان�صربج  �لعا�صمة  قرب  �صتريكفونتني  منطقة  يف  كهف  با�صتك�صاف 
وو�صف  �لإن�صانية"،  "مهد  با�صم  �ملنطقة  تلك  وتعرف  �إفريقيا،  جنوب  يف 
�لت�صريح  وخبري  �لن��رثوب��ول��وج��ي  �ل��ع��امل  توبي�س،  فيليب  �لربوف�صور 
ويعد  و"مثري"،  "مده�س"  بانه  �لكت�صاف  نف�صها،  �جلامعة  يف  �لإن�صاين 
 )Homo habilis( نوع   1964 عام  ح��ددو�  علماء  ثالثة  �حد  توبي�س 
�إن�صانيًا جديد� يف حينها. ويقول �لدكتور �صيمون �ندردون  بو�صفه نوعا 
�خلبري يف �لتطور �لإن�صاين يف جامعة �وك�صفورد بروك�س "�ن �لكت�صاف 
�أف�صل ل�صجرة تطورنا"،  �لعلماء يف �حل�صول على فهم  �جلديد قد ي�صاعد 
�لك�صف  يف  �لعلماء  �صي�صاعد  �لأط��ر�ف  عظام  وكامل  �حلو�س  وجود  و�ن 
�لدكتور كيفن  �ملنقر�صة.وي�صيف  �لأنو�ع  عن و�صعية وطريقة م�صي هذه 
كويكيند�ل �لنرثوبولوجي �ملتخ�ص�س يف علم �لإن�صان �لبد�ئي يف جامعة 
ملء  يف  م�صاعدتنا  يف  �صرورية  كانت  �لكت�صافات  ه��ذه  مثل  �ن  �صيفيلد 

�لفجو�ت يف معرفتنا عن �أ�صالف �لإن�صان".


