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تعرف على مايكرو�سوفت �أوفي�س  2010وفيات احلوامل بالدول ال�صناعية يف ارتفاع م�ستمر
�ستتوف ��ر ن�سخة مايكرو�سوف ��ت �أوفي�س 2010
املجاني ��ة ع�ب�ر طق ��م يدع ��ى �أوفي� ��س �ستارت ��ر
 ، Office Sarterوحتت ��وي فق ��ط عل ��ى
وورد و�إك�س ��ل ،وتعتمد على عر� ��ض الإعالنات
التجاري ��ة ،وحتم ��ل الن�سخ ��ة املجاني ��ة م ��ن
مايكرو�سوف ��ت �أوفي� ��س  2010ا�س ��م �أوفي� ��س
�ستارت ��ر  Office Starterوه ��ي حتت ��وي
غري كامل ��ة الوظائف من برامج
فق ��ط على ن�سخ ِ
وورد و�إك�س ��ل ،ولكن ملاذا تق ��دم مايكرو�سوفت
ه ��ذه الن�سخ ��ة م ��ن �أوفي� ��س  2010باملج ��ان
لأن الطق ��م يعتم ��د عل ��ى الإعالن ��ات التجاري ��ة،
و�ستتغ�ي�ر الإعالن ��ات الت ��ي يحتويه ��ا الطق ��م
املج ��اين م ��ن برنام ��ج �أوفي�س �ستارت ��ر كل 45
ثاني ��ة ،لك ��ن هذه الإعالن ��ات لن تك ��ون مرتبطة
ب� ��أي �شكل م ��ن الأ�ش ��كال مبحت ��وى امل�ستندات
الت ��ي يعمل عليها امل�ستخدم ،بح�سب موقع "�آي
تي بي" الإلكرتوين.
و�أو�ض ��ح كري� ��س كابو�سي�ل�ا نائ ��ب الرئي� ��س
ل ��دى مايكرو�سوف ��ت ق�سم الأعم ��ال على مدونة

بحوث

التهاب الكبد
الوبائي "�سي"
ي�سبب �سرطان
الكلى
ذكر بحث �أمريكي جديد �أن
الأ�شخا�ص امل�صابني بفريو�س التهاب
الكبد الوبائي "�سي" ،يعرت�ضهم خطر
الإ�صابة ب�سرطان الكلى �أكرث من
�سواهم ،ورمبا بواقع ال�ضعف.
وخل�ص البحث �إىل نتائجه بعد
درا�سة �أكرث من � 67ألف مري�ض،
�سجلت بياناتهم يف نظام "فورد"
ال�صحي ،خالل الفرتة من عام 1997
�إىل عام .2008ووجد الباحثون �أن
 0.6يف املائة من املر�ضى بالتهاب
الكبد الوبائي "�سي" ،تطور لديهم
�سرطان الكلي ،وهو �ضعف املعدل
الذي �أ�صيب به املر�ضى الآخرون،
وظلت ن�سبة اخلطر مرتفعة برغم
تعديل الباحثني للإح�صائيات
ال�ستبعاد عوامل �أخرى قد ت�سهم يف
هذه الزيادة ،مثل ال�سن واجلن�س
والعرق.
وقال د� .ستيوارت �سي .غوردون،
من م�ست�شفى "هرني فورد" الذي
قاد البحث" :هذه النتائج ت�ضاف �إىل
�أبحاث متزايدة تظهر �أن فيور�س
الكبدي الوبائي �سي ي�سبب �أمرا�ض ًا
تتجاوز �إىل ما بعد الكبد" ،ح�سب
الدرا�سة التي ن�شرت يف دورية "علم
�أوبئة ال�سرطان ،احليوية والوقاية
منها وال يوجد حالي ًا عالج لفريو�س
االلتهاب الكبدي الوبائي �سي،
على الرغم من �أن بع�ض ال�شركات
تعمل جاهدة على تطوير لقاحات،
وفريو�س "�سي"  Cهو واحد من عدة
فريو�سات للكبد الوبائيA, B, D, ،
 ،E, Gويعد الأخطر والأعنف فتك ًا
بالكبد ،وي�ؤدي الفريو�س لإ�صابة
الكبد بالعديد من الأمرا�ض اخلطرية،
مثل تليف الكبد والإ�صابة بال�سرطان،
ويوجد الفريو�س يف الدم وميكن �أن
ينتقل عن طريق تعاطي العقاقري عن
طريق احلقن يف الوريد �أو عن طريق
الدم امللوث واالت�صال اجلن�سي �أو
عرب ال�سوائل التي يفزرها اجل�سم.
وتقول "�إدارة الدواء والغذاء"
الأمريكية �إن املر�ض املعدي ،قد
تتفاوت الإ�صابة به من طفيفة،
وي�ستغرق عالجها عدة �أ�سابيع� ،أو
خطرية وتت�سبب يف �أمرا�ض مزمنة
تنجم عنها متاعب �صحية على املدى
الطويل �أو قد تف�ضي للموت ،ومن
�أعرا�ض املر�ض� ،شعور عام بالتعب،
والغثيان وفقدان ال�شهية و�آالم يف
الع�ضالت واملفا�صل ،ا�صفرار لون
العني واجللد.و�أ�شار التقرير �إىل
وجود �سببني حمتملني للمر�ض،
الأول هو تناول جنود حرب اخلليج
حلبوب "برييدو�ستيجمني الربوميد"
التي كانت تعطى للجنود للتخفيف
من توترهم� ،أما ال�سبب الثاين فهو
التعر�ض ملبيدات ح�شرية كانت
ت�ستخدم يف ذلك الوقت.
وانتهى التقرير �إىل عدم وجود
ارتباط بني املر�ض وتعر�ض اجلنود
�إىل �آثار اليورانيوم �أو تناول لقاح
اجلمرة اخلبيثة الذي كان ي�ؤخذ يف
ذلك الوقت".

ال�شرك ��ة الر�سمي ��ة� ،أن مايكرو�سوف ��ت لن تقوم
ب�أي ��ة عمليات م�سح ملحتوى امل�ستند ،يف �إ�شارة
�صريحة �إىل ما تقوم به �شركة جوجل املناف�سة،
و�أ�ش ��ار �إىل �أن الإعالن ��ات �ستك ��ون �شيئ ��ا م ��ن
قبي ��ل "�أال حتت ��اج �إال برنام ��ج مايكرو�سوف ��ت
باوربوينت؟ قم �إذا بالتحديث الآن.ويف �إ�شارة
�إىل الإمكان ��ات التي �ستتوافر مل�ستخدمي الطقم
املج ��اين قال ب� ��أن م�ستخدم ��ي وورد �سيكونوا
قادري ��ن عل ��ى فت ��ح وورد الت ��ي حتت ��وي عل ��ى
�أعق ��د املحتوي ��ات ،لكنه ��م ل ��ن يكون ��وا قادرين
على �إن�شاء اجلدوال وتنفيذ العمليات امل�ؤمتتة
 ، Macrosوينطب ��ق الأم ��ر عل ��ى برنام ��ج
�إك�سل�.أم ��ا امل�ستخدم�ي�ن الراغب�ي�ن با�ستخ ��دام
برام ��ج �أخرى مثل باوربوين ��ت فعليهم الرتقية
�إىل الإ�صدار املدف ��وع .وحتاول مايكرو�سوفت
جع ��ل عملية الرتقي ��ة �أ�سهل ما يك ��ون من خالل
ت�ضم�ي�ن الطق ��م املج ��اين ب�ش ��كل م�سب ��ق يف
الكمبيوت ��رات اجلديدة مع احلاج ��ة �إىل مفتاح
املنتج فقط للح�صول على املزايا الكاملة.

ك�شف ��ت درا�س ��ة حديث ��ة ارتفاع ��ا كب�ي�را
يف ع ��دد وفي ��ات الن�ساء خ�ل�ال احلمل �أو
عق ��ب ال ��والدة يف ال ��دول ال�صناعية مثل
الواليات املتحدة وكن ��دا والدمنارك ،يف
حني �أن ��ه يرتاج ��ع يف العديد م ��ن الدول
النامية.
وتب�ي�ن من خ�ل�ال الدرا�سة الت ��ي �أجراها
علم ��اء م ��ن جامع ��ة وا�شنط ��ن يف مدينة
�سيات ��ل الأمريكية �أن ع ��دد الن�ساء الالتي
توف�ي�ن ب�سب ��ب احلم ��ل �أو خ�ل�ال الوالدة
ارتف ��ع ب�شكل كب�ي�ر يف الواليات املتحدة
على وجه اخل�صو� ��ص خالل الفرتة التي
�شملتها الدرا�سة من عام  1980حتى عام
.2008
و�أظهرت الدرا�سة التي ن�شرت يف دورية
"ذي الن�سيت" الربيطانية �أن عدد الن�ساء
الالت ��ي توف�ي�ن ب�سب ��ب احلم ��ل والوالدة
ارتف ��ع يف الوالي ��ات املتح ��دة عام 2008
بن�سب ��ة  %42مقارنة بع ��ام  ،1990وتبني

من خالل الإح�صائي ��ة �أن معدالت وفيات
الن�ساء خالل احلمل �أو الوالدة ارتفع من
� 12إىل  17حال ��ة وف ��اة من ب�ي�ن كل 100
�ألف والدة.
وذكر الباحثون �أنه بالرغم من �أن الزيادة
امللحوظ ��ة يف ع ��دد وفي ��ات الن�ساء خالل
احلم ��ل �أو ال ��والدة ترجع ب�ش ��كل جزئي
�إىل حت�س ��ن ط ��رق الإح�ص ��اء� ،إال �أن ��ه ال
ميكن �إرج ��اع الزي ��ادة ب�أكمله ��ا �إىل ذلك،
و�أ�ش ��ارت الدرا�س ��ة �إىل �أن معدالت وفاة
الن�س ��اء ب�سب ��ب احلمل ارتفع ��ت يف كندا
من � 6إىل  7حالة وفاة ويف الدمنارك من
� 7إىل ،9ومل ت�شر الدرا�سة �إىل �أي �أ�سباب
حمتملة لتلك الزيادة ،ويف املقابل �أظهرت
الدرا�سة تراجعا ملحوظا يف عدد وفيات
الن�ساء ب�سبب احلمل يف معظم الدول.
وذك ��ر الباحث ��ون حت ��ت �إ�ش ��راف الع ��امل
كري�ستوف ��ر م ��وراي �أن ال�ص�ي�ن وم�ص ��ر
و�إك ��وادور وبوليفيا حقق ��وا تقدما كبريا

يف ذل ��ك ،وعلى امل�ست ��وى العاملي �أ�شارت
الدرا�س ��ة �إىل تراج ��ع ملح ��وظ يف ع ��دد
وفي ��ات الن�س ��اء خ�ل�ال احلم ��ل �أو عق ��ب
الوالدة ،حيث توفت نح ��و ن�صف مليون
امر�أة جراء ذلك عام  ،1980بينما تراجع
الع ��دد بن�سب ��ة  %35ع ��ام  2008لي�ص ��ل
�إىل � 343أل ��ف حال ��ة وف ��اة ،وتوج ��د يف
�إيطالي ��ا �أقل معدالت وف ��اة ب�سبب احلمل
والوالدة على م�ست ��وى العامل ،حيث بلغ
املع ��دل هن ��اك  4وفي ��ات ل ��كل � 100أل ��ف
حال ��ة والدة ،بينم ��ا احتل ��ت �أملانيا مركز ًا
متو�سط� � ًا بالن�سبة لل ��دول الغربية ،حيث
يبلغ املع ��دل هناك  7ل ��كل � 100ألف حالة
والدة و�أ�ش ��ارت الدرا�س ��ة ،الت ��ي �شمل ��ت
بيان ��ات م ��ن  181دول ��ة� ،إىل �أن خماط ��ر
الوف ��اة ال تزال مرتفعة بالن�سبة للحوامل
يف الهن ��د ونيجريي ��ا وباك�ست ��ان ودول
�صاعدة ونامية �أخرى ،حيث يلعب الإيدز
يف الغالب دور ًا يف ذلك.

اخرتاعات

�صيد الأ�سماك يهدد �سالحف البحر باالنقرا�ض
و�صل ��ت درا�س ��ة عاملي ��ة جدي ��دة اىل ان
�أ�ساطي ��ل ال�صي ��د التجاري ��ة ت�سبب ��ت يف
ه�ل�اك مالي�ي�ن ال�سالحف البحري ��ة عن غري
ق�ص ��د خالل ال�سن ��وات الع�شري ��ن املا�ضية،
وح ��ذرت الدرا�س ��ة الت ��ي ُن�ش ��رت يف جملة
كونزرفي�شن ليرتز" م ��ن ان �ستة �أنواع من
ال�سالح ��ف البحرية من �أ�ص ��ل �سبعة مهددة
الآن باالنقرا� ��ض ،وقالت :ان اخلطر الأكرب
عل ��ى هذه ال�سالحف ه ��و وقوعها يف �شباك
�أ�ساطي ��ل ال�صي ��د التي متت ��د خطوطها ذات
اخلطاف ��ات وال�شباك ال�ضخمة م�سافة ت�صل
اىل  40كل ��م ،وت�صبح ال�سالح ��ف التي تقع
يف �شب ��اك هذه الأ�ساطيل ما يُ�سمى "�صيدا
عر �ضي ��ا " ،

وحني تقع ال�سالحف يف �شباك ال�صيد ف�إنها
تعجز ع ��ن ال�صعود اىل ال�سط ��ح والتنف�س
فتهل ��ك اختناق ًا ،وبرغ ��م ان ال�سالحف التي
ت�أتي باملرتبة الثاني ��ة من حيث احلجم بني
الزواح ��ف ،م ��ا زالت ُت�صاد م ��ن اجل حلمها
وق�شرته ��ا ف ��ان وقوعه ��ا يف �شب ��اك ال�صيد
ه ��و التهديد الأخط ��ر على بقائه ��ا ،بح�سب
الدرا�سة.
ونقلت �صحيفة الغارديان عن الربوفي�سور
راين واال�س الذي قاد فريق البحث ان �صيد
ال�سالحف عر�ضا مع الأ�سماك هو �أكرب خطر
يه ��دد �أعداد ال�سالحف البحرية عاملي ًا ،وقال
واال�س ال ��ذي يعمل
�أ�ست ��اذ ًا يف جامع ��ة
دي ��وك وم�ست�شارا
ملنظم ��ة حف ��ظ

البيئ ��ة العاملي ��ة ان زوارق ال�صي ��د ال متي ��ز
بامل ��رة بني ما ت�صطاده .فان هدفها قد يكون
الروبي ��ان ولك ��ن مع كل رط ��ل ت�صطاده من
الروبيان قد يكون هناك  5اىل  20رطال من
ال�صيد العر�ضي ،ومن اجلائز ان يكون هذا
�سالحف �أو �أي حيوانات بحرية �أخرى.
الدرا�س ��ة اجلدي ��دة ه ��ي �أول م�س ��ح عامل ��ي
لعمليات ال�صيد التجارية يح�سب �آثار طرق
ال�صي ��د امل�ستخدم ��ة حالي ًا عل ��ى ال�سالحف
البحري ��ة .وراجع ��ت الدرا�س ��ة ال�سج�ل�ات
املتاح ��ة م ��ن عملي ��ات �أ�ساطي ��ل ال�صي ��د يف
�أنحاء العامل ،وكان ��ت كل البيانات امل�سجلة
ت�ستن ��د اىل مالحظ ��ات عل ��ى م�ت�ن زوارق
ال�صي ��د ومقاب�ل�ات مع �صيادي ��ن ،وبح�سب
ه ��ذه ال�سجالت فان  85الف �سلحفاة وقعت
يف �شباك ال�صيد خ�ل�ال الفرتة الواقعة بني

 1990و .2008ولك ��ن واال�س ق ��ال ان هذا
الرق ��م ال يغط ��ي �إال  1يف املئة م ��ن عمليات
ال�صيد ،وال ي�شمل الأ�ساطيل ال�صغرية.
و�أ�ض ��اف :ان التقدي ��رات املتحفظ ��ة ترجح
ان يكون العدد الإجمايل باملاليني ،واقرتح
واال�س ان ا�ستخدام معدات خمتلفة ت�ستبعد
ال�سالحف �أو تنفذ ال�سالحف عربها للإفالت
من �شباك ال�صيد ميكن ان يقلل بحدة �أعداد
ال�سالح ��ف الت ��ي تهل ��ك ب�سب ��ب وقوعها يف
ه ��ذه ال�شب ��اك ،وق ��ررت بع�ض البل ��دان ان
تكون مثل هذه االحتياطات الزامية.
ومن التو�صيات الت ��ي تقدمها الدرا�سة رفع
وع ��ي امل�ستهلك�ي�ن عن م�ص ��در م ��ا ي�أكلونه
م ��ن ا�سماك .كم ��ا تو�صي ب�إج ��راءات حظر
مو�سمية على ال�صيد واالبتعاد عن املمرات
املائية لهجرة ال�سالحف.

وح ��ددت الدرا�س ��ة �أرب ��ع مناط ��ق ب�أم� ��س
احلاج ��ة اىل �إج ��راءات حلماي ��ة بيئته ��ا
وحياته ��ا البحري ��ة وه ��ي البح ��ر املتو�سط
و�ش ��رق املحي ��ط اله ��ادئ وجن ��وب املحيط
الأطل�س ��ي و�شمال ��ه الغربي قبال ��ة ال�ساحل
الأمريكي.
وقال ��ت الدرا�سة ان البح ��ر املتو�سط يتميز
ب�أك�ب�ر كمي ��ة م ��ن ال�صي ��د العر�ض ��ي نظ ��را
ال�ستخ ��دام خطوط ال�صي ��د الطويلة وطرق
ال�صيد الكا�سحة ،كما ان �ساحل �شبه جزيرة
باخ ��ا املك�سيكي ��ة حي ��ث ت�ض ��ع ال�سالح ��ف
بيو�ضها ،ي�ش ��كل مقربة كب�ي�رة لل�سالحف،
وطبق ��ا لالئح ��ة الدولية باحليوان ��ات التي
حتت ��اج اىل حماي ��ة ف ��ان �ست ��ة �أن ��واع م ��ن
ال�سالح ��ف البحرية مه ��ددة باالنقرا�ض �أو
بدرجة حرجة من التهديد باالنقرا�ض.

الفقر يبطئ النمو الطبيعي للأطفال
يرج ��ح �أن يك ��ون الفق ��ر �سبب� � ًا يف �إبط ��اء منو
الأطف ��ال الر�ض ��ع وم ��ن ه ��م دون الثاني ��ة م ��ن
العمر ب�سبب احلرمان من العنا�صر الأ�سا�سية
للعي�ش يف جو �صح ��ي ونف�سي مالئم ،وذكر
موقع "هل ��ث داي ني ��وز"�أن الأطف ��ال الذين
يعي�ش ��ون يف كن ��ف عائ�ل�ات كث�ي�رة الع ��دد
وتفتق ��ر �إىل التدفئ ��ة الكافي ��ة والأطعم ��ة
ال�صحية املنا�سبة يكونون �أكرث عر�ضة من
غريهم مل�شاكل النمو.
وقال ��ت الدكت ��ورة ديب ��ورا فران ��ك ،وهي
اخت�صا�صي ��ة يف طب الأطف ��ال يف عيادة
من ��و الأطفال التابع ��ة للمركز الطبي يف
بو�سطن" ،تثري ه ��ذه الدرا�سة خماوف
جدية ب�ش�أن م�ستقب ��ل ورفاهية الأطفال

وال�شب ��اب يف �أم�ي�ركا ب�سب ��ب ارتف ��اع مع ��دالت الفقر بني
العائ�ل�ات الت ��ي لديه ��ا �أطفال �صغ ��ار وال تتقا�ض ��ى �أجور ًا
كافي ��ة ت�ساعدها عل ��ى مواجهة التقلب ��ات يف �أ�سعار الغذاء
وتكاليف ال�سكن والطاقة".
و�أ�ش ��ارت الدرا�سة �إىل �أنه غالب ًا ما يتم جتاهل ال�صعوبات
املادية التي تع ��اين منها الكثري من الأ�سر الأمريكية وجتد
نف�سها عاجزة عن احل�صول على الطعام وامل�سكن والتدفئة
وتعي� ��ش �أج ��واء فق ��ر وه ��ذا ي�ؤث ��ر ب ��دوره عل ��ى الأطفال
ومنوهم.
و�شمل ��ت الدرا�سة ،التي ن�ش ��رت يف العدد الأخري
م ��ن دوري ��ة طب الأطف ��ال� ،أكرث م ��ن � 7آالف
طف ��ل ت�ت�راوح �أعماره ��م م ��ا ب�ي�ن �أربع ��ة
�أ�شهر وث�ل�اث �سنوات �أح�ضرهم �آبا�ؤهم
�إىل عي ��ادات طبية �أو �أق�س ��ام الإ�سعاف

والطوارئ ب�سبب معاناتهم من م�شاكل �صحية خمتلفة.
وتبني للباحثني �أنه لي�س �أمام معظم ه�ؤالء الأطفال فر�صة
النمو ب�ش ��كل طبيعي ب�سبب ظروفهم العائلية غري امل�ؤاتية
من اجلوانب ال�صحية واالجتماعية املختلفة ،وقالت فرانك
"�إننا نعرف �أن احلرمان يف املراحل املبكرة من الطفولة
ق ��د تكون ل ��ه م�ضاعفات يف ما بعد وهذا ق ��د يجرب الأطفال
على امل�ضي يف م�س ��ارات �سلبية تهدد �صحتهم وت�ؤثر على
ا�ستعدادهم للدرا�سة وك�س ��ب لقمة العي�ش عندما يكربون،
ونح ��ن نع ��رف �أن العالج للكث�ي�ر من ه ��ذه ال�صعوبات يف
معاجلتها".
متناول اليد �إذا اختار جمتمعنا

�أعلن �أطباء �أتراك �إنهم �صنعوا خلية
يف املخترب �ساعدت على �إنتاج مادة
الأن�سولني خالل �أبحاث �أجروها
على اخلاليا اجلذعية ما قد ي�ساعد
على عالج مر�ضى ال�سكري الذين
يعتمدون على الأن�سولني.
ونقلت وكالة �أنباء الأنا�ضول عن
رئي�س فريق الأبحاث عن اخلاليا
اجلذعية يف جامعة كو�سيلي
الربوفو�سور �إيردال كاراغوز قوله
�إنه مت �إنتاج اخللية با�ستخدام �أخرى
جذعية من البنكريا�س.
و�أ�ضاف كاراغوز� :إن التجربة
التي �أجريت على حيوانات خمترب
كانت ناجحة ،م�شري ًا �إىل �أن للخلية
اجلذعية ن�شاطات مل تعرف من
قبل و�أن الدرا�سة التي �أجراها هو
وزمال�ؤه على م�صادر النوع الأول
من ال�سكري وو�سائل عالجه مت
ن�شرها يف عدد من املجالت العلمية
العاملية.

اكت�شافات

الكرا�سي املتحركة الكهربائية �أ�صبحت
هاج�س ًا يف بريطانيا
ح ��دا تزايد احلوادث التي تت�سبب فيه ��ا الكرا�سي املتحركة
الكهربائي ��ة ( )mobility scootersبدع ��وات م ��ن
خمتل ��ف الأطراف �إىل رف ��ع الغمو�ض الذي يل ��ف لوائحها،
و�إىل اختبارات دورية ت�ضمن �سالمتها و�أنها �أهل لالنطالق
يف الطرق ��ات� ،إ�ضاف ��ة اىل ا�ست�صدار "رخ�ص ��ة قيادة" لكل
م ��ن يري ��د ا�ستخدامه ��ا ،وكان ��ت �أهم تل ��ك اجله ��ات "جلنة
املوا�صالت" النافذة املنبثقة عن برملان وي�ستمن�سرت والتي
قال ��ت �إن تو�صيات كانت قد طرحته ��ا يف عام  ،2005ب�ش�أن
�أع ��داد ه ��ذه املركب ��ات وتعديل لوائ ��ح ا�ستخدامه ��ا لغر�ض
ال�سالم ��ة العامة ،مل جتد االهتمام الكايف من ال�سلطات ،كما
قالت وزارة املوا�صالت من جهتها �إنها تنظر الآن يف �إمكان
تغيري تلك اللوائح.
ويذك ��ر �أن عدد ه ��ذه الكرا�سي املتحرك ��ة العاملة بالبطارية
يف بريطاني ��ا يقدر بنحو � 300ألف ،و�أن �سرعتها الق�صوى
تبل ��غ � 8أمي ��ال /نح ��و  13كيلوم�ت ً�را يف ال�ساع ��ة ،وميك ��ن
لوزنه ��ا �أن ي�صل اىل نح ��و  150كيلوغرامًا ،ولكن ال توجد
لوائح ت�ضب ��ط �أهلية قيادتها على الطرقات ،وقد ظل اجلدل
يحي ��ط بهذه املركبات بعد تعدد احلوادث التي ت�سببت فيها
وكان بع�ضها قات ًال.
ففي �سبتم�ب�ر (�أيلول) املا�ضي �سقط ��ت عجوز يف الت�سعني
م ��ن عمره ��ا تدع ��ى ليلي ��ان مي�س ��ي عندم ��ا �صدمه ��ا كر�سي
متح ��رك من هذا الن ��وع كان ينطلق وراءه ��ا على الر�صيف
يف �سوان ��دون� ،آيل اوف وايت ،وفارقت احلياة فو ًر ،ويف
وق ��ت �سابق يف الع ��ام نف�سه قتل الطف ��ل مادي�سون ماكناير
يف دونكا�سرت ب�س ��اوث يورك�شاير عندما ده�سه �أحد �أرباب
املعا�ش ��ات بكر�سيه على الر�صيف � ً
أي�ضا ،ويف كلتا احلالتني
قال ��ت ال�شرط ��ة �إنها عاج ��زة عن اتخ ��اذ �أي �إج ��راء لأن تلك

العلماء
ي�صنعون خلية
تنتج الأن�سولني

عقار جديد
يعالج �سرطان
اجللد

الكرا�س ��ي لي�س ��ت م�صنف ��ة مركب ��ات تعم ��ل
مبحرك مثل ال�سيارة �أو احلافلة �أو الدراجة
الناري ��ة ،وهذا ه ��و ال�سبب يف �أنه ��ا تتقا�سم
الأر�صف ��ة م ��ع امل�ش ��اة ،وب�سب ��ب حت�س ��ن
الأح ��وال املعي�شي ��ة عمومًا يف جمتمعات
الوفرة ،فقد �صار �شراء الكر�سي املتحرك
الكهربائ ��ي متاحً ��ا للعدي ��د م ��ن املقعدي ��ن
والعجزة ،فتنامت �أعدادها وحوادثها.
و�أدت ه ��ذه احل ��ال باللجن ��ة
الربملاني ��ة ملطالب ��ة احلكوم ��ة
ب�إع ��ادة النظ ��ر يف و�ضعه ��ا
وت�صنيفها وعمومًا مراجعة
�سائر اللوائح املتعلقة بها.

تو�صل علماء �أمريكيون �إىل عقار
جديد يعالج مر�ض �سرطان اجللد
املعروف علمي ًا با�سم "امليالنوما"
ب�شكل نهائي و�إن كان املر�ض يف
مراحله املتقدمة.
ونقلت �صحيفة "الديلي تلجراف"
الربيطانية اليوم عن الدكتور
هوارد كاوفمان قائد الفريق
البحثي من جامعة �شيكاجو،
قوله�" :إن اللقاح اجلديد يهاجم
اخلاليا ال�سرطانية فقط من
دون امل�سا�س باخلاليا ال�سليمة
وذلك بخالف الأدوية التقليدية
التي تهاجم اخلاليا ال�صحيحة
واملري�ضة ،كما �أنه يعزز مناعة
اجل�سم �ضد �سرطان اجللد".
وتناولت الدرا�سة  50مري�ض ًا
يعانون من �سرطان اجللد يف مراحلة
املتقدمة ،توقع الأطباء �أن ت�ستمر
حياتهم لفرتة � 9أ�شهر فقط� ،شفي
 %16منهم متام ًا بعد تعاطي هذا
اللقاح وا�ستمرت حياتهم �أكرث من 4
�سنوات ،بينما ت�ضاءل حجم الورم
لدي ن�سبة  %28من املتطوعني �إىل
ال�ضعف ،ومن املتوقع �أن يطرح هذا
اللقاح يف الأ�سواق خالل اخلم�س
�سنوات املقبلة.

ذاكرة حتاكي عقل الإن�سان

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

ط ��ور باحثون يف �شرك ��ة (هيوليت باكارد) الأمريكي ��ة نوع ًا جديد ًا من
رقائ ��ق الذاكرة تتمتع ب�إمكانيات عالي ��ة جد ًا تفوق قدرة رقائق الذاكرة
(فال�ش) وميكن �أن حتاكي وظائف املخ الب�شري.
وقال ��ت ال�شركة �إنها تتوقع �أن يتم طرح تلك النوعية من رقائق الذاكرة
الت ��ي تع ��رف با�س ��م «ميموري�ست ��ور» يف الأ�س ��واق يف غ�ض ��ون ثالث
�سنوات.
وق ��ال �آر �ستانل ��ي ويليامز مدير خمت�ب�ر املعلومات والنظ ��م الكمية �إن
الأجهزة اجلديدة امل�صنوعة من مقاومات الكرتونية دقيقة �ستتمكن من
تطوير �أجه ��زة الكمبيوتر كي تعمل �إىل حد كب�ي�ر مثل العقل الب�شري،
و�إ�ضاف ��ة �إىل فائدته ��ا كو�سائ ��ط للتخزي ��ن ،ميك ��ن �أن جت ��ري الرقائق
اجلدي ��دة ح�ساب ��ات منطقية مب ��ا ي�سمح ب�أن يتم �إجن ��از احل�سابات يف
�أحد الأيام يف الرقائق ،حيث يتم تخزين البيانات فيها بد ًال من �إجرائها
بوحدة معاجلة مركزية متخ�ص�صة.
وذك ��ر باحث ��ون يف ال�شرك ��ة �أن حج ��م الذاك ��رة اجلدي ��د �سيتقل� ��ص
لي�ضاه ��ي حج ��م ال ��ذرة ،وكان ��ت فك ��رة (ميموري�ستور) طرح ��ت لأول
م ��رة يف �سبعين ��ات القرن املا�ض ��ي يف جامعة كاليفورني ��ا ،غري �أنها مل
ت�ستخ ��دم ب�صورة عملية قبل عام  ،2008وذلك يف خمتربات (هيوليت
ـ باكارد).

زعمت �صحيفة "�صنداي تلجراف" الربيطانية يف عددها ال�صادر �أن العلماء
تو�صلوا اىل ما يعتقد انه احللقة املفقودة التي تتحدث عنها نظرية دارون
بني الإن�سان وال�ق��رد ،ونقلت ال�صحيفة عن مرا�سلها العلمي "ريت�شارد
جراي" ،قوله :ان��ه مت ه��ذا الأ�سبوع اكت�شاف هيكل عظمي لطفل يعود
تاريخه ملليوين �سنة ما�ضية ،يرى العلماء انه يك�شف عن نوع من �أ�سالف
الإن�سان ( ،)hominidوهي فرع من رتبة التطور احليوانية الرئي�سية
( )primateالتي تت�ضمن الإن�سان والقرد" ،ويعتقد العلماء ان الهيكل
العظمي املتحجر �شبه الكامل يعود اىل نوع غري معروف من �أ�سالف الإن�سان
الذين قد ميثلون مرحلة متو�سطة من (الرجل ـ القرد) الذي تطور اىل �أول
امل�سمى علميا (.)Homo habilis
�أن� � � � ��واع الإن� ��� �س���ان
اخل�براء الذين فح�صوا الهيكل
ون� � � �ق � � ��ل ع ��ن
العظمي قولهم ان��ه ي�شرتك
بخ�صائ�صه مع الإن�سان
(Homo
الأول
 ،)habilisالذي ميثل
ظهوره قبل  2.5مليون
�سنة مرحلة �أ�سا�سية يف
تطور نوعنا الإن�ساين،
وح���س�ب�م��ا ذك� ��رت هيئة

الإذاعة الربيطانية "بي بي �سي" ،تنبع �أهمية هذا االكت�شاف من انها املرة
الأوىل التي يجد فيها العلماء هيكال عظميا �شبه كامل ،بعد ان كان معظم
االكت�شافات ال�سابقة عبارة عن عظام متفرقة ،وهذا الأمر �سي�سهل للعلماء
الإج��اب��ة عن الأ�سئلة اجلوهرية عن �أ�سالفنا الأوائ��ل ،كيف ك��ان �شكلهم؟
ومتى ب ��د�أوا يف امل�شي با�ستقامة على ق��دم�ين؟وق��د اكت�شف ه��ذا الهيكل
العظمي الربوف�سور يل بريجر من جامعة ويتووترزراند ،عندما كان يقوم
با�ستك�شاف كهف يف منطقة �ستريكفونتني قرب العا�صمة جوهان�سربج
يف جنوب �إفريقيا ،وتعرف تلك املنطقة با�سم "مهد الإن�سانية" ،وو�صف
الربوف�سور فيليب توبي�س ،ال�ع��امل االن�ثروب��ول��وج��ي وخبري الت�شريح
الإن�ساين يف اجلامعة نف�سها ،االكت�شاف بانه "مده�ش" و"مثري" ،ويعد
توبي�س احد ثالثة علماء ح��ددوا عام  1964نوع ()Homo habilis
بو�صفه نوعا �إن�ساني ًا جديدا يف حينها .ويقول الدكتور �سيمون اندردون
اخلبري يف التطور الإن�ساين يف جامعة اوك�سفورد بروك�س "ان االكت�شاف
اجلديد قد ي�ساعد العلماء يف احل�صول على فهم �أف�ضل ل�شجرة تطورنا"،
وان وجود احلو�ض وكامل عظام الأط��راف �سي�ساعد العلماء يف الك�شف
عن و�ضعية وطريقة م�شي هذه الأنواع املنقر�ضة.وي�ضيف الدكتور كيفن
كويكيندال االنرثوبولوجي املتخ�ص�ص يف علم الإن�سان البدائي يف جامعة
�شيفيلد ان مثل ه��ذه االكت�شافات كانت �ضرورية يف م�ساعدتنا يف ملء
الفجوات يف معرفتنا عن �أ�سالف الإن�سان".

