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كشفت دراسة جديدة حول
عالقة قيادة السيارات

بالبدانة، عن أن كل 30 دقيقة
تقضى يف القيادة، تزيد خطر

تعّرض اإلنسان للسمنة
وإفراط الوزن بنسبة 3 يف

املائة. 
وأظهرت هذه الدراسة اليت

أجراها العلماء يف جامعة
بريتش كولومبيا الكندية، أن

األشخاص الذين يعيشون يف
األحياء اليت تكون فيها

احملالت التجارية والبقاالت
قريبة وميكن الوصول إليها

باملشي دون استخدام
السيارات، أقل عرضة لإلصابة

بالبدانة من الذين يعتمدون
على السيارات يف ذهابهم

وإيابهم. 
ووجد العلماء أن وزن الرجل

الذي يعيش يف جمتمع مزدحم
قريب من األسواق يقل عن

نظريه يف اجملتمع األقل كثافة
حبوالي 10 باوندات )4.5
كيلوغراما( على األقل. 

وقام الباحثون يف دراستهم
مبتابعة عامل اجلسم الكتلي

الذي يقيس الوزن بالنسبة
للطول، والسلوك عند أكثر

من 10500 شخص يف منطقة
أطلنطا، مع تقييم اجملتمعات

السكانية من حيث الكثافة
والتواصل والرتابط وقربها من

اخلدمات العامة. 
وبينت النتائج أن األشخاص
املقيمني يف أحياء مزدمحة
نسبيا ومتواصلة اجتماعيا

وقريبة من احملالت واألسواق،
كانوا أقل عرضة لإلصابة

بالبدانة حبوالي 35 يف املائة. 
ووجد العلماء أن نسبة

البدينني الذين يعيشون يف
جمتمعات أقل اختالطا بلغت

20 يف املائة، مقابل 15 يف املائة
للذين يعيشون يف منطقة

خمتلطة، كما الحظوا أن أكثر
من 90 يف املائة من املشاركني ال

يواظبون على املشي املنتظم
يوميا، مشريين إىل أن كل

كيلومرت إضايف ميشيه اإلنسان،
يقلل خطر إصابته بالبدانة

بنسبة مخسة يف املائة. 

Spirit اكتشفت املركبة
التابعة لوكالة الفضاء

األمريكية “ناسا” نوعا من
األمالح املركزة حتت طبقة

ترابية من كوكب املريخ، مما
يقدم دالئل جديدة على

وجود مياه على الكوكب يف
فرتة سابقة.

وقال العلماء املشرفون على
مهمة دراسة سطح املريخ
واملعروف أيضا بـ”الكوكب

األمحر “، إن املركبة اآللية أو
الروبوت اكتشفت امللح بينما

كانت جتري اختبارا على
طبيعة األرض يف حفرة كبرية

كانت قد حفرتها.
ويعتقد العلماء، حبسب وكالة

االسوشيتد برس، أن هذا امللح
رمبا يكون ترسب يف هذه

البقعة بعد جفاف املياه على
السطح وتغلغلها يف طبقة

األرض عرب الصخور.
ويؤكد ستيف سكويرس عامل

الفضاء من جامعة كورنيل
واملشرف الرئيسي على

األحباث أن االكتشاف “يقدم
أقوى دليل وجدناه يف أي

مكان آخر يف هذه املنطقة من
املريخ منذ أن حطت املركبة
على سطح الكوكب يف الثالث

من كانون الثاني املاضي”.
وكانت “ناسا” أعلنت يف آذار

املاضي أن املركبة التوأم لـ
 Spirit واملسماة

 Opportunityقد حددت
الصخور يف أحد أرجاء الكوكب
وتظهر آثار تشبعها باملياه وأن

ظروف حصول ذلك تعين
احتمال وجود حياة يف حينه

على الكوكب.
كما توجد دالئل يف ذاك املوقع

على وجود كميات كبرية من
امللح اجلاف داخل الصخور

تبني أنها كانت حملوال داخل
املياه وترسبت عند تبخره.
هذا وقد مت الكشف عن هذه

املعطيات لدى اختاذ القرار
بإرسال املركبة داخل حفرة

عميقة على الرغم من خطر
فقدانها وعجزها على اخلروج
من احلفرة. وكان القرار اختذ
بسبب اعتقاد العلماء بوجود

دالئل مهمة يف هذه احلفرة،
قد تبني وجود املياه على

املريخ يف وقت سابق.

Science12املدى العلمي

كشـفت دراسة علـمية حـديثة أجـراها
فـريق من العلمـاء بكليـة “يونـيفرسيت
كـوليـدج” يف لنـدن النقـاب عن أن املخ
البـشري ميـتلك نظـاما لإلنـذار املبـكر
يتمكن من تـذكر املخاطـر اليت تعرض
هلــا اإلنـســان يف املــاضـي بـطــريقــة

الشعورية. 
وقــال العلمـاء يف حبـثهم الــذي نشـرته
دوريـة نيتـشر العلـمية إن إعـاقة عمل
هذا النظام قد تساعد على عالج األمل. 
وقـال البـاحثـون إن املتطـوعني الـذين
شاركوا يف الدراسة مل يتمكنوا من تذكر
تفاصيل اختبار كانوا يتعرضون خالله

لصدمات كهربائية خفيفة. 
لـكن نشاط املخ أظهر أن عقوهلم سجلت
هــذه املعلـومـات بـطــريقــة سلـيمـة
بـاستخدام عدد من العملـيات احلسابية

املعقدة. 
وأجـرى فـريـق من البــاحثني يف قـسم
ويلكوم لعلم تصوير األعصاب باجلامعة
اختبارات ملدة نصف سـاعة على عقول
14 مــريـضــا بــاسـتخــدام جهــاز مــسح

وظيفي يعمل بالرنني املغناطيسي. 
وعرض علـى املرضى تـسلسل من صور
ألشكـال جمردة تعقبهـا صدمة كـهربية
ملـدة ثــانيـة واحـدة تعــادل أمل شكـة

الدبوس. 

“متكـن املخ، عن طـريق تـسـجيل هـذا
الـتــسلــسل مـن األحــداث، مـن إطالق
أجراس إنذار مبكر يف دماغ املتطوع”. 

حاسوب حيوي 
وقال الـدكتور سـيمور “املخ عـبارة عن
حـاسوب حـيوي نـاجح إذ حيتـوي على
حنو مـئة ملـيار خلـية عـصبيـة حتدد

أفكارنا وسلوكياتنا”. 
وأضـاف “بــرغم عــدم إدراكنـا الــدائم
لذلك، حياول املخ التأكـد من حمافظتنا
علـى أنفـسنـا مـن خالل إسرتاتـيجيـة

رياضية معقدة”. 
“وقد تبـني لنا كيف حيدد املخ األحداث
اليت قد تكون خطرية أو مؤملة عن طريق
تفـسـري تــسلــسل األحــداث وتقـيـيـم

اإلحتماالت”. 
واستـطرد سيمـور قائال “ختيل أن كلب
جـارك عـضك. ستـتعلم سـريعـا لـيس
فقط جتـنب الكـلب، لكـن أيضـا جتـنب
أشـيــاء تــرتـبــط به مـثل فــرائــسه

املفضلة”.
ويـأمل سيمور ان يـساعد إجـراء مزيد
من األحباث عن املـهارات احلسابية للمخ
العديد من األشخاص الذين يعانون من
أمل مستمـر. وقال سـيمور “بـالرغم أن
األمل املزمن شائع نسبيا، فإنه يظل غري
مفهـوم وغــالبـا مــا يصـعب عالجه”. 

املرضـى( شكال مربعا ثـم دائرة تتبعها
الصـدمـة املـؤملـة فـإن هـذا اجلـزء من
الـدمـاغ قــد يتـعلم سـريعـا تـوقع أن

الدائرة حتمل نبأ سيئا”. 
وأضـاف “لكن بعد فرتة وجيزة سيدرك
هذا اجلزء من املخ أن رؤية املربع ليست
باخلرب اجليد أيضا ألن الدائرة تتبعه”. 

لكـن املـــسح بـــاسـتخـــدام الـــرنـني
املـغنـــاطيـسـي أظهـــر أن منـطقـتني
رئيسـيتني، هما املخطط البطين وجزء
من قشـرة املخ، كانـتا تعمالن معـا على

توقع ما سيأتي الحقا. 
وقـال الـدكتـور بـن سيمـور الـذي قـاد
فــريـق البـحث “لــو عـــرضنــا )علــى

وعندما اكـتملت االختبارات مل يتمكن
كثري من املتطـوعني من تذكـر تسلسل

الصور. 
تبـني لنا كيف حيـدد املخ األحداث اليت
قد تكـون خطرية أو مـؤملة عـن طريق
تفــسري تــسلــسل األحــداث وتـقيـيم

اإلحتماالت 

دراسة: املخ البشري ميتلك “نظاما لإلنذار املبكر”

تعتزم بـريطانـيا وأسرتاليـا وكندا وأمـريكا عمل
دوريات مشرتكة يف غـرف الدردشة على اإلنرتنت
حبثــا عن األشخــاص ممن يـروجـون السـتغالل

األطفال جنسيا حسب مسؤول بريطاني. 
وعرب جيم غـامبل مـن فرقـة مكـافحة اجلـرائم
الـدوليـة عن أمـله بأن تـقوم القـوة املشرتكـة من
الـدول األربع بتقديم مراقبـة على مدار األسبوع

وقـد بدأت قـوات أمنـية مـن عدة دول يف كـانون
األول املــاضي بــالتعــاون من أجل الـقضـاء علـى

استغالل األطفال يف شبكة اإلنرتنت. 
وقـد لقيت هذه املبـادرة ترحيبا مـن قبل مراكز
محـاية الـطفولـة اليت رأت فيهـا خطـوة حلمـاية
الطفـولة مـن االستغالل وستغـلق على اجملـرمني

أحد الطرق الرئيسية يف الوصول إىل األطفال. 

ولكن نـسعى ألن يـكون هـنالـك وجود أمـين على
اإلنـرتنت بــشكل واضح يـبعث الـطمـأنـينـة إىل
نفـوس املواطنني. وأضاف أن العمل جـار لتطوير
شعـار بسيـط وواضح يشري إىل وجـود للشـرطة يف

غرفة الدردشة.
وشبه غـامبل العـمليـات الـيت ستجـرى يف غـرف

الدردشة بالدوريات اليت تسري يف الشوارع.

لشبكة اإلنرتنت. 
وقال غـامبل يف ختام اجـتماع استمـر ملدة ثالثة
أيام إن املشاركـني اتفقوا على التنـاوب يف مراقبة
اإلنرتنت علـى مدار الساعـة. وشارك يف االجتماع
كل من مـكتب الـتحقيـقات الـفدرالـي والشـرطة

امللكية الكندية والشرطة االحتادية األسرتالية. 
وأوضح ال نـرغب يف احتالل كـل غرف الـدردشة

شرطــة اإلنرتنـت تعتــزم القيـام بدوريـــات يف غــرف الدردشــة 

أصدرت منـظمة الـصحة العـاملية  WHOمـؤخرا
تقـريرهـا السنـوي حول عـدد الوفيـات الذي من
احملتمل أن يكـون مرض السكـري هو السبب األول

يف حدوثه سنويا، وعددها 3.2 مليون شخص. 
وجاءت تقـديرات التقـرير مـتطابقـة مع موقف
منـظمـة الـسكـري العـامليــة  IDF، حيث أعـلنت

داء السكــري وراء وفــاة 3.2 مليــون شخـص سنويــا

أظهرت دراسات حديثة أن الرجل قد يعاني
من ضعف اخلـصوبـة عنـد تقـدمه يف الـسن
كاملـرأة متامـا، وحيتـاج إىل االنتـظار لـوقت

أطول قبل أن يتمكن من إجناب األطفال. 
وأوضح الـباحثـون أن السـاعة الـبيولـوجية
لـلرجل مـربجمة بـنفس الـطريقـة كمـا هي
عنـد املرأة، وهو عكس االعتقـاد السائد بأن
الـرجال قـادرون على اإلجنـاب حتى الـوفاة

اكتشف باحثون من جـامعة هارفرد وظيفة مهمة
ألحد املورثات)اجلينات( يف بكترييا اخلمائر، واليت
تنتمي ملا يسمـى احلمض النووي الزائد أو الصامت

Silent DNA
فقـد خلص البـاحثـون جوزيف مـارتينـيز ولـيزا
البراد وفريد ونسنت إىل أن أحـد اجلينات الصامتة
يف بكـترييــا اخلمـائـر ويــسمــى SRG1 ال ينـتج
بـروتينا وإمنا يقوم بوظـيفة تنظيمية عن طريق
الـتحـكم يف تـشغـيل أو تعـطيـل اجلني اجملــاور له

SER3

قيادة السيارة
تسبب

البدانــــــة 

ذكر تقرير لشركـة إنرتناشيونال داتا كورب )آي
دي سي( أن حكـومـات أغلب دول مـنطقـة آسيـا
واحمليط اهلادي ضخت استثمارات كثرية من أجل
تـوفري خدمـة االتصال فـائق السرعـة باالنرتنت

للمواطنني والشركات يف هذه الدول. 
وذكـرت الشركـة أن االيرادات املتـوقعة خلـدمات
االتصال فـائق السرعة باالنرتنت يف هذه املنطقة
من العام بـاستثنـاء اليابـان ستصل عام 2008 إىل

كلمـا كـان شـريـك حيــاتهـا يف اخلـامـسـة
واألربعني فـما فـوق ألن جتاوز الـرجل هلذه
الـسـن يقلل فــرص محل زوجـته حبـــوالي
مخس مرات عن املعـدل الطبيعي حتى بعد
األخذ يف االعتـبار عوامل أخـرى كسن املرأة
وعـدد مرات اجلـماع وغريهـا مما يـدل على
أن السن ال يتحكم خبصوبة النساء فقط، بل
يعــاني الـرجــال أيضــا من نفـس التــأثري.

والحـظ اخلـرباء أن نــصف األزواج الـــذيـن
حـاولـوا اإلجنـاب جنحـوا خالل ثالثـة اشهـر
بينما جنح 85 يف املـائة منهم يف حتقيق ذلك
خالل سنة مشريين إىل أن زوجا من كل ستة
أزواج واجهـوا مشـكلة يف احلمـل خالل سنة،
ومتـكن 70 يف املائـة من اإلجناب بعـد سنتني

كاملتني. 
ونـبه العلمـاء إىل أن املرأة تـتأخـر يف احلمل

من النـاحيـة الـنظـريـة علـى األقل بـينمـا
تواجه املرأة مشكالت أكثر يف اخلصوبة كلما

تقدمت يف السن. 
ووجد الـباحثـون بعد مـتابعـة 2100 سيدة
حـامل أن عمـر الـرجـال يـرتـبط بـالـوقت
الذي حتـتاجه زوجـاتهم لـلحمل فكلمـا كان
الــرجـل أكرب يف الــسن كـلمــا تــأخــر محل

زوجته. 

ســـّن الرجــــل يؤثـــــر علــــى خصوبتــــــه 

ملح من املاء
على سطح
املريــــــخ

اكتشاف وظيفة للجينات الصامتة يف بكترييا اخلمائر
اجلـينـات أو تـشـغيلهـا يف احلـاالت الـطبـيعيـة ويف
حاالت األمراض ذات اجلذور الوراثيـة )كالسرطان
مثال(؟ فقـد يفيـد ذلك يف إلقاء الـضوء علـى زوايا

جديدة يف معاجلة األمراض الوراثية.
يذكر أن باحثني من جامعة هارفرد أشاروا يف ايار
2003 إىل أن اجلينـات الصـامتـة يف بكترييـا اخلمـائر ويف
الثدييات قـد ظهر هلا دور “تنـظيمي” عرب التحكم
يف اجلينات األخـرى، ولكن طبيعـة ذلك التحكم مل
تـكن مفهـومـة بـالقـدر الـذي تـوصلـت إليه هـذه

الدراسة اجلديدة.

الدراسـات املبـدئيـة للجينـوم علـى اجلينـات اليت
تـستحـث إنتــاج الربوتـينـات واعـتبـار مـا دونهـا
“جينـات صامتة”، أصبح علـى الباحثني أن يعودوا
ثـانيـة إىل البـيانـات اليت أنتجهـا مشـروع اجليـنوم
البـشري عـام 2001 إلعادة دراسـة الكم اهلـائل من
اجلـينات الـصامتـة، والكيفـية اليت تـؤثر بهـا هذه
اجلينات على غريهـا من جينات صامـتة أو بنائية

أو تنظيمية.
ولعل أهم األسئلة اليت سيحاول الـباحثون اإلجابة
عليهـا يف هذا الصـدد هو: كيف ومتـى يتم تعطيل

وهل مثة جينات أخرى تتصرف بنفس الطريقة؟
وهل هنـاك آليـة يف جيـنات الـثديـيات متـاثل تلك

اليت اكتشفت يف اخلمائر؟
رّجح الـباحـثون أن هـذا النمـط من أداء اجليـنات
الصامـتة لوظيفة ما -كـتعطيل أو تشغيل اجلينات
اجملاورة- هو غالبا منط متكرر، خاصة أن اجلينات
الصـامتـة متثل حـوالي 95% من احملـتوى الـوراثي

)اجلينوم( لكل األحياء تقريبا.
سيزيد ذلك االكتشاف من صعوبة الوصول إىل فهم
أعـمق للجـينــوم البـشــري، فبعـدمــا اقتـصـرت

وجـاء يف دراسة منـشورة يف العدد احلـالي من جملة
نيتـشر أن اجلينات الـصامتة متـثل معظم احملتوى
الـوراثي )اجليـنوم( لكـل األحياء تـقريبـا مبا فـيها
الثديـيات، بيـنما كـان االعتقـاد السـائد سـابقا أن
اجلينـات ال تـؤدي وظـيفتهـا إال بـإنتـاج بـروتني -
وتـسمـى جيـنات بـنائـية- أو بـإنتـاج صورة أكـثر
ختصصـا من الربوتيـنات وهـي األنزميـات وتسـمى

جينات تنظيمية.
أثـار االكتشـاف اجلديـد عدة أسئلـة: ما هـي اآللية
الـيت يعطل بـها أحـد اجلينـات عمل جـني جماور؟

السـرعـة العـام املـاضـي رغم أننـا مـازلنـا نقـدر
معدل انتشار خدمات االنرتنت فائقة السرعة يف
الصني بـأقل من 3 يف املـائة بـني أصحاب املـنازل

بالصني”. 
يف الوقت نفسه فإن حوالي 50 يف املائة من منازل
هـونج كونج تـستخدم االنـرتنت فائقـة السـرعة
و40 يف املائة من منـازل تايوان تستخدمها و29 يف

املائة من منازل سنغافورة.

بنهاية العام املاضي 29 مليون مشرتك مبعدل منو
سنوي قدره 58 يف املئة.  

وتتـوقع آي دي سي أن تكـون كـوريـا اجلنـوبيـة
والصـني وتايـوان أهم أسـواق خدمـات االنرتنت
فـائقـة الـسـرعــة من حـيث االيـرادات يف هـذه

املنطقة حبلول عام 2008 
وقـال تيم كـرولي “احتلـت الصني مكـانة كـوريا
اجلـنوبيـة كأكرب سـوق خلدمـات االنرتنت فـائقة

14 ملـيار دوالر أمـريكي مبـعدل منـو سنـوي قدره
16 يف املئة من االن. 

وقـال تيم كرولي مـدير االحباث يف آي دي سي إن
إمجـالي سوق خدمـات االنرتنت فائق الـسرعة يف
آسيـا واحمليط اهلـادي قدر عـام 2003 حبوالي 6.8
ملـيار دوالر بزيـادة نسبتـها 38 يف املائـة عن عام
2002 بلغ عـــدد املــشـرتكـني يف هـــذه اخلـــدمـــة يف
منـطقة آسيـا واحمليط اهلادي الـيت تضم 14 دولة

االنرتنت فائقة السرعة جتتاح آسيا

تدبريه بفعاليـة وبالتالي تقليل املضاعفات بشكل
مـوازي، واعتمـاد منط احلـياة الـصحي البـسيط،
مثل احلـميـة الـصحيــة ، النـشــاط الفيـزيــائي،
واملتشارك عادة مع العالج الدوائي، وهذه مجيعها
من شـأنها أن تـوفر حـياة صحـية جـيدة ملـريض

السكري . 
ويف معظم احلـاالت يشكل داء السكـري من النمط
الثانـي حوالي 90 باملائـة من التعداد العام، وميكن

الوقاية منه عرب اتباع منط حياة صحي جيد”.
ويـذكـر انه يف عـام 2000 كـان هنــاك 171 مليـون
شخص مـصاب بداء السكـري يف العامل، ومع حلول
عام 2030 يتوقع أن يصبح العدد أكثر من الضعف
ليصل إىل عـدد إمجالـي يبلغ 366 ملـيون إصـابة،
ومـعظم هـذه الزيـادات ، واليت تصـل إىل حنو 150

باملائة، يف الدول املتقدمة. 
ففي اهلند كان هناك حوالي 32 مليون إصابة بداء
السكري خالل عام 2000، ومع حلول عام 2030 من

املتوقع أن يزداد هذا الرقم ليصبح 80 مليون .
ويذكـر أن برنـامج “ داء السكـري.. لنعمل اآلن “
يهدف إىل رفع مـستوى الـوعي حول هـذا املرض ،
وتقـديم الـدعم والتـشجيع علـى تبين املقـاييس
الفعالة لتدبري ووقـاية احلاالت املوجودة يف الدول

واجملتمعات الفقرية واملتوسطة .

مرات عن احلسابات املاضية اليت كانت تعتمد على
اختالف عـوامـل خطـورة املــوت بني األشخـاص

املصابني بالسكري وغري املصابني. 
كما تتضـمن الوفيات اليت يكـون فيها داء السكري
السبب الرئيسي للوفاة، أو مت ذكره كعامل مشارك

حلدوثها .
الدكـتورة كاثرين لو غالـي- كاموس، املسؤولة عن
الربنامج يف منظمة الصحة العاملية WHOقالت: “
يـشكل داء السكري تهـديدا أساسيـا على الصحة يف
أحناء العامل، ويـزداد سوءا بشكل سـريع.. علما أن
التــأثري األكـرب له يقع علــى البـالـغني العــاملني

واملنتجني يف الدول املتطورة”. 
أضافـت: “ يف معظم الـدول املتطـورة هنـاك على
األقل حالة وفـاة واحدة من بني كل عـشر حاالت
ممن ترتاوح أعمـارهم ما بني 35- 64 يعـزى سببها
لـداء السكـري ، ويف بعضهـا يزداد الـرقم لـيصبح

حالة من بني كل مخس حاالت”.
وتـؤكــد التقـاريـر أن داء الـسكــري اصبح أحـد
األسبـاب الرئيـسية لـلمرض والـوفاة املبـكرين يف
معظم الـدول ، خاصـة مع زيادة خطـورة حدوث

 .CVDاإلصابات القلبية
ويقـول الربوفيسور بـيري ليفيفر، رئيـس منظمة
الـسكـري العـامليـة “ إن داء الـسكـري مـرض ميكن

مبناسبة توحيد اجلهود بني املنظمتني يف برنامج
أطلقتـاه مؤخـرا بعنـوان “ داء السكـري.. لنعمل

اآلن“. 
املعلـومات احلديثة تـرّجح حدوث ست وفيات كل
دقيقة بـسبب داء السكري، أو حاالت مرتبطة به،
وذلك يف مكـان ما من العامل، وهو رقم يزيد ثالث


