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أمهـــــــــــــــات يقتـــــلن أطفــــــاهلن خنقــــــــــــــــــــاً

ترجمة  :خالد جمعة

األم اجلديدة ميلسيا كلوك تعرف مدى
خطورة النوم يف سرير واحد مع الرضيع لكنها
بعد سبعة اسابيع من النوم املضطرب بسبب
استيقاظها كل بضع ساعات لرعاية
وليدها الباكي ،قررت ان تضعه
معها يف السرير ،وليدها
استغرق يف النوم خالل
الرضعات ،وهي
اخذت راحة
اكبر.
لـكــنه ـ ــا بع ـ ــد اس ـ ــابــيع،
سـ ـ ـمـع ـ ــت ان ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرضـع
ميـوتــون اختنـاقـاً نـتيجـة
نـومهم يف سريـر مشترك
مع آبـ ـ ــائهــم املـ ـ ــراهقــني،
لقـ ــد كـ ــان عـ ــدد املـ ــوتـ ــى
ل ـ ـيـ ـ ـ ــس قـل ـ ـيـالً ،يف تـلــك
اللـيلة كـان وليـدها مـعها

يف الـسـريـر مـتكــوراً علـى
صدرهـا ،ميلـيسيـا قالت:
"انهــا ال تــستــطيـع النــوم
حلظـة من دون ان تـشعـر
ان انف ـ ــاس طفـلهـ ــا متـ ــر
على خديها".
االك ــادميـي ــة االمـ ــريكـي ــة
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــب االطـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
والبـاحثـون الذيـن درسوا
مـ ــوت ال ـ ــرضع ،ذكـ ــروا ان
امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة يف ال ـ ـس ـ ــري ـ ــر
جتـعل االطف ــال ع ــرض ــة
لل ـسـحق او اخلـنق ،كـم ــا
انه يـ ـ ــزيـ ـ ــد مــن ن ـ ـس ـبـ ـ ــة
(متالزمـة مـوت الــرضيع
الفجـائـي) ،خصـوصـاً اذا
كانت االم مدخنة.
ان املـك ـ ـ ــان اآلمــن ل ـن ـ ـ ــوم
الــرضـيع هــو غــرفــة نــوم
األم نف ــسهـ ــا ولكـن عل ــى
سـ ــريـ ــر خـ ــاص مــنفــصل
(مبهـ ــد مــثالً) ،هـ ــذا مـ ــا
جـ ـ ــاء يف مـلف نـ ـ ـشـ ـ ــر يف
ت ـش ــريـن الـث ــانـي ل ـسـن ــة
 2000يف نـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــرة طـ ــب
االطفـال ،يف امللـف ايضـاً

عـدد من الـدراســات التي
تـن ــاولـت تـلك املـتالزم ــة،
يف واحــدة مـنهــا هـن ــالك
اشـ ــارة إلـ ــى ان ن ــصف الـ
( )119رضــيعـ ـ ـاً تقـ ــريـب ـ ـاً
الـ ـ ــذيــن مـ ـ ــات ـ ـ ــوا فجـ ـ ــأة
وبـ ـ ـشــكل غ ـيـ ـ ــر م ـت ـ ـ ــوقع
خـالل اربـع سـ ـنـ ـ ـ ـ ــوات يف
سـانت لـويـس انهم كـانـوا
ينامون مع واحد آخر يف
نف ــس الـ ـس ـ ــري ـ ــر ،مــثالً؛
الرضيع كارلـوس فدانكو
وجد ميتاً بني أبويه بعد
سـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات قـلـ ـيـلـ ـ ـ ــة م ــن
ارضـ ـ ـ ــاعـه يف مـ ـنـ ـت ـ ـصـف
اللـيل والــده وضعه علــى
وسـ ـ ــادة ب ـي ــنه وب ــني أمه،
لقد عاش أقل من يوم.
الـ ــدكـتـ ــور تـ ــومـ ــاس نـيـ ــز
بـروفـيسـو ،طب االطفـال
يقــول "ان خـطــورة مــوت
الـ ـ ـ ـ ــرضـع تـف ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرض ان
املشاركة يف السرير وضع
غـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــر آم ـ ــن ،وان تـل ــك
اخل ـطـ ــورة تــتعـ ــدد علـ ــى
الـ ـ ــرغــم مــن ان اس ـبـ ـ ــاب

مـتالزمــة م ــوت الفجــاءة
ل ـ ـي ـ ـ ـ ـسـ ــت ج ـ ـم ـ ـيـعـه ـ ـ ـ ـ ــا
معروفة".
لكن بعـض اآلباء اضـافة
إل ـ ــى االط ـب ـ ــاء وانـ ـص ـ ــار
الـ ــرضـ ــاعـ ــة ال ـطـبــيعـيـ ــة
ي ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــرون عـل ـ ـ ـ ـ ــى تـلــك
املـشـاركـة ويـدعــون اليهـا،
النهــا ت ـشـجع عل ــى ذلك
النـوع من الرضاعة النها
ستهدئ الطفل وتساعده
عـلـ ـ ـ ـ ــى االس ـ ـتـغـ ـ ـ ـ ــراق يف
ال ـنـ ـ ــوم ،ك ـم ـ ـ ــا انه يف ذات
الـوقـت مينح اآلبـاء نـومـاً
مريحاً.
تقـول كاتـي ليبنغ مـديرة
مركز معلومات الرضاعة
ال ـ ـط ـب ـيـع ـي ـ ـ ــة "ل ـنـفـك ـ ـ ــر
بالثـدييات يف الـليل كلها
ت ـ ـنـ ـ ـ ـ ــام مـع صـغـ ـ ـ ـ ــارهـ ـ ـ ـ ــا
وتـرعــاهم يف ذات الــوقت،
ان احليـاة سـتكــون اسهل
اذا تتـبعنـا نفـس اآلليـات
الـتـي تـ ــدي ـ ــر به ـ ــا بقـيـ ــة
الثدييات حياتها".
مكـتـب الــصح ــة الع ــام ــة

يـذكــر :ان التـدريـب علـى
املشاركة السريرية اخذت
ن ـ ـ ـ ـس ـ ـب ـ ـتـه ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ــزداد يف
الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــدة
االميـركية ،فقد مت مسح
( )8500شخــص فـ ــوجـ ــد
ان  %12.8مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــرضـع
يتـشاركون يف الـسرير مع
آبــائهم يف اللـيل ،يف سنـة
 ،2000وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ض ـ ـ ـعـ ـ ــف
الـن ـسـب ــة املـئ ــوي ــة ل ـسـن ــة
 1993وفـقـ ـ ـ ـ ـاً ل ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة
حكومـية نشرت يف مجلة
ط ـ ــب االطـف ـ ـ ـ ـ ـ ــال وط ـ ــب
املـراهقــة ،وهنـالـك ايضـاً
ن ـ ـ ـ ـس ـ ـبـ ـ ـ ـ ــة تـقـ ـ ـ ـ ــدر بـ %45
يتـشاركون يف الـسرير مع
آبـ ـ ـ ــائـه ــم ب ـ ـ ـش ـكـل غـ ـيـ ـ ـ ــر
منتظم.
ف ـب ـ ـ ــال ـنـ ـ ـس ـب ـ ـ ــة ل ـبـعـ ــض
االمهات الالئي يتشاركن
ال ـس ــريـ ــر مع اطف ــالهـن،
عمـلي ـاً يجعل الـرضـاعـة
الطبيعية سهلة ومريحة
جـداً ،فـالــرضيع سـيكـون
ل ــصق امـه علـ ــى الـ ــدوام،

ممـ ــا يـجعـلهـمـ ــا كلــيهـمـ ــا
ينـامـان مـدة اطـول ،حتـى
اثـنـ ــاء الـ ــرضـ ــاعـ ــة ،جـني
مــاري م ــاهالك 28 ،سـنــة،
تـق ـ ـ ــول "اذا ب ـ ـ ــدأ ال ـ ـطـفـل
بــالـبكــاء ،فــانـت مــوجــودة
ق ـ ــربه ،اسـتـ ــدي ـ ــري فقــط
لتغــذيته" ،امـا مـارغــريتـا
مـي ــس 23 ،سـن ــة ،فــتق ــول
"انـه يـجـعـل الـل ـيـل اك ـث ـ ـ ــر
راحة لكلينا".
امـ ـ ـ ـ ـ ــا االط ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذاتـهـ ــم
فيختلفـون أي الوضعيات
اف ـ ـ ـ ـضــل ،ف ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ــم مـ ـ ــن
املـ ـتـخـ ـ ـصـ ـ ـص ــني يف ط ــب
االطفـال قـالـوا" :املشـاركـة
يف الـ ـسـ ــريـ ــر وفق شـ ــروط
آم ـن ـ ـ ــة ه ـ ـ ــو ع ـ ـ ــامـل مـهــم
إلجنـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــة
الـطبيعيـة ،ولكن قلق االم
علــى رضـيعهــا مـن الـنــوم
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــربـه سـ ـ ـتـقـلـل م ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
الرضاعة الطبيعية".

عن لوس اجنلس
تاميز

ارتفاع مستوى البحار قد يرتك مئات املاليني من البرش بال مأوى يف آسيا
ترجمة :املدى
ميـكــن ان ي ـ ـص ـبـح مـاليــني األشـخ ـ ـ ــاص بـال م ـ ـ ــأوى يف
مـنــطقـ ــة AsiacPacificبـحلـ ــول  2070بـ ـسـبـب ارتـ ــاع
م ـسـت ــوي ــات الـبح ــار ،حـيـث سـتك ــون بـنـغالدش ،الهـن ــد،
فيـتنـام ،الـصني و جـزر الهـادي األكثـر عـرضـة للـخطـر،
كما تقـول ارفع مؤسـسة علـمية يف استـراليا .فقـد وجد
تقريـر أصدرته مـنظمـة الكـومنـويلث للعلـوم واألبحاث
الصنـاعية بـان ارتفاع حـرارة العالم يف مـنطقة Asiac
Pacificقد تـسبب ارتفـاعا يف مـستـوى البـحر مبـقدار
 16سم بحلـول  2030و الـى مـا يقـارب  50سم يف 2070.
ان ارتفــاع درجــات احلــرارة سيـسفــر ايـضــا عن زيــادة يف
تساقط األمطار خالل فصل الرياح املوسمية الصيفية
يف آسيـا و قـد تـسـبب املـزيــد من العــواصف االستـوائيـة
الق ــوي ــة ،مم ــا سـتق ــود ال ــى غـمـ ــر الق ــرى ال ـسـ ــاحلـي ــة
امل ـنـخفـ ـضـ ـ ــة " .ان االمم ال ـ ـ ــواقع ـ ـ ــة علـ ـ ــى اخلـ ـطـ ـ ــوط
الـســاحليـة يف AsiacPacificهي علــى العمــوم واهنـة
جدا أمام الـتأثيرات املـناخية ،خـصوصا ارتفـاع مستوى
سـطح البحـر الـذي يـسـببه ارتفـاع درجـات حـرارة الكـرة
األرضـية" كما يقول تقـرير املنظمة املـذكورة الذي صدر
مـؤخـراً " .ان مسـاحـات واسعـة من AsiacPacificهي
واطئـة ،وخصوصـا الدول التي تـتكون من جـزر صغيرة،

إضـافـة الـى دلتـا األنهـر الـكبيـرة املـوجـودة يف بنغالدش،
جنـوب شــرق آسيـا و الـصني ".فــارتفـاع مــستـوى سـطح
البحـر بني  30الــى  50سم سيـؤثـر يف اكثـر من 100000
كم من السـاحل ،خصوصـا دلتا اللـؤلؤة الصيـني و دلتا
بـنغـالدش ،كمـا قـال الـتقـريــر ".عنـدمـا يـتجــاوز ارتفـاع
مــستــوى سـطح الـبحــر نـصـف متــر ،فــان املنــاطق الـتي
سـتتـأثــر يف منـطقـة AsiacPacificستــرتفع الـى مـا
يـزيد علـى نصف مليـون كيلـو متـر مربع ،وهـو ما يـؤثر
يف مـئات املـاليني من البـشر" كـما يقـول".هنـالك أقـسام
كـبيــرة يف بـنغالدش ،الـهنــد ،فيـتنــام قــد غمــرت كمــا ان
كيربـاتي ،فيجي واملـالديـف قد أحيلت الـى مجرد نـسبة
صغيرة من مناطقهم البرية احلالية".

الجئون بسبب الظروف البيئية

كـم ــا يقــول الـتقــريــر ايـض ــا ان ارتفــاع م ـسـتــوى سـطح
الـبحــار وزيــادة تـســاقـط األمـط ــار سيــؤدي ال ــى انتـشــار
االمــراض املعــدي ــة يف املنـطقــة ،مم ــا يتــرك املــزي ــد من
املاليني عرضـة خملاطـر حمى ابـر الركب واملالريـا .وقال
ان االقتصـاد اإلقليـمي سيصـاب بحالـة عدم االسـتقرار
املـستعـصي يف مجـالي الغـذاء و املـاء ،كمـا يحـذر من ان
الـدخل القومي الـسريالنكي قـد ينخفض بنـسبة %2.4

بـ ـ ــارتف ـ ــاع درج ـ ــة احلـ ـ ــرارة مبق ـ ــدار يـقل عــن درج ـتــني
م ــؤويـتـني .كـم ــا ح ــذر الـتق ــري ــر مـن الجـئـي الـظ ــروف
البيئية الذين يهربون من أوطانهم التي تغمرها املياه،
م ـسـتــشهــدا ب ــالهجــرة املـتـنــامـيــة مـن بعـض دول جــزر
جنــوب الهـادي الـتي تعــاني بـالـفعل ارتفـاع مــستـويـات
سـطـح البحــر .فقــد طلب مــا يقـارب  17000مـن سكـان
اجلزر اإلقـامة يف نـيوزيـالندة خالل العـامني املـاضيني،
مقارنـة بـ ( )4000يف عام  ،2003كمـا يقول .وان جـزيرة
ميكـرونيـزيـا املـنخفضـة يف جنـوب الهـادي كـانت تعـاني
ارتفاعـاً سنوياً يف مستوى سطح البحر يبلغ  21.4ملم
مـنـ ــذ عـ ــام  2001.كـ ــان الــتقـ ــريـ ــر قـ ــد تـكـفلــته وكـ ــاالت
استـراليـة للمـساعـدات ،التي أثـارت دعوات وجهـت الى
كــانـبيــرا مـن اجل ان تـفعل املــزي ــد ملكــافح ــة التـغيــرات
املـنــاخـي ــة و لكـي تكــون اكـث ــر انفـتــاحــا أم ــام الالجـئـني
ب ـسـبـب الـظ ــروف الـبـيـئـي ــة .لـم ت ــوقع اسـت ــرالـي ــا عل ــى
بروتوكول كيوتو الهادف الى خفض االنبعاث احلراري،
ال ــذي يـ ـسـبــب ارتف ــاعـ ـاً يف درج ــة ح ــرارة األرض ،وق ــد
رفـضت الـطلبــات الصــادرة من جـزر الهـادي السـتقبـال
الجئي األحوال البيئية.

دواء ملســـــاعدة النســــاء يف االقــــالع عــن التـــــــدخني
ترجمة :عالء غزالة
بــاضــافــة مـضــاد االفيــون املعــروف
ب ــاسـم ن ــالـت ــريكــس ــون naltrexc
oneالـ ـ ـ ـ ــى خـلـ ــي ـ ــط مـ ــن الـعـالج
الـسلـوكـي ورقع النـيكــوتني مت رفع
مـع ـ ـ ــدالت ت ـ ـ ــرك ال ــت ـ ـ ــدخ ــني ب ــني
النـســاء بنـسبــة بلغـت  %50عنـدمـا
جرى التقييـم بعد ثمانـية اسابيع
مــن الـعالج ،ولـكــن لــم يح ـ ــدث اي
تغيـير بالنسبة للـرجال ،كما تشير
دراسـة اجريـت يف جامعـة شيكـاغو
ونـشـرت يف عـدد تـشـريـن االول من
مجلة ابحاث التبغ والنيكوتني.
وق ــد س ــاع ــد الـن ــالـتـ ــريكــس ــون يف
تقليل الرغبة يف تـدخني السجائر
وال ـتـخف ــيف مــن ال ـ ــشعـ ـ ــور بع ـ ــدم
الـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــة ن ــتـ ـيـجـ ـ ـ ــة االقـالع ع ــن
الـت ــدخـني ب ــالـن ـسـبـ ــة للـنــس ــاء يف
الدراسة .كـما انه قلل من اكـتساب
الـوزن الــذي يحـدث عـادة لـكل من
الــرج ــال والنـســاء يف الــشهــراالول
الذي يلي ترك التدخني.
يقـ ــول واضع ال ــدراس ــة د .ان ــدري ــا
كـيــنغ ،وه ــو اسـت ــاذ مــش ــارك مل ــادة
الـ ـ ــطـ ــب الـعـقـلـ ــي يف ج ـ ـ ـ ـ ــامـع ـ ـ ـ ـ ــة
شيكـاغـو":الـنسـاء  -تـاريخيـا  -كنّ
اقل جنـاحا من الـرجال يف االقالع
عـن الـت ــدخـني .يف ه ــذه ال ــدراس ــة
الـصغيـرة يبـدو ان النـالتـريـكسـون
ق ــد مأل تلـك الفجــوة" .وقــد

درس البـاحثـون  110من املــدخنني
الـذيـن يعـتمــدون علــى النـيكــوتني
ويـرغبون يف االقـالع عن التدخني.
وكـان املشـاركون –يف املـعدل –قد
دخنوا علبـة سجائـر يوميـا ملدة 25
عـامـا ،وقـد حـاولـوا االقالع سـابقـا
وملرات عديدة.
وقد تلقـى جمـيع املتطـوعني عالج
تــرك التــدخني املفـصـل القيــاسي،
مـتـضـمـن ــا جل ـســة اسـبــوعـيــة ملــدة
س ــاع ــة واح ــدة لـتق ــدمي اسـتــش ــارة
سلــوكيــة ،تبــدأ قبـل اسبــوعـني من
تـ ــاريخ ت ــرك الـت ــدخـني ،وت ـسـتـم ــر
ح ــتـ ـ ـ ــى اربـعـ ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ــابـ ـيـع بـعـ ـ ـ ــده،
واس ــتخ ـ ـ ــدام رقع ال ـن ـيـكـ ـ ــوتــني يف
الشهر االول لترك التدخني.
وقــد تلقـى نـصف املـشـاركـني ايضـا
 50ميلـيغرامـاً من النـالتـريكـسون،
ابتــداء مـن ثالثــة ايــام قـبل تــاريخ
التـرك واستمر ملدة ثمانية اسابيع
بعـ ــده .امـ ــا الـن ــصف االخ ـ ــر فقـ ــد
تلقـوا حبـوبـا مشـابهـة غيـر انهـا ال
حتتـوي علـى ايـة مــواد طبيـة .ولم
يعلـم املــرضــى وال الـبــاحـثــون مَـن
تلقى الدواء حتديدا.
وبــسبـب ان الن ــالتــريكـســون يعـمل
عل ـ ــى حت ـ ــديـ ـ ــد بع ــض ت ـ ــأثــي ـ ــرات

اخمل ـ ـ ــدرات ،م ــثل امل ـ ـ ــورف ــني ،فق ـ ـ ــد
استخدم اصال يف معـاجلة مدمني
الـهي ــروين .وهــو يـســاعــد ايـضــا يف
تـقلـيـل معـ ــدالت ارتـ ــداد مـ ــدمـنـي
الـكحـ ــول .ويـ ـشـك الـعلـمـ ــاء ب ـ ــانه
يـكــبح االشـ ــارات الـكـيـمـيـ ــائـيـ ــة يف
ال ـ ــدم ـ ــاغ وال ـتــي تع ـطــي الـ ــشع ـ ــور
بــاملـتع ــة حيـنمــا يـسـتخ ــدم النــاس
مـ ـ ـ ـ ـ ــواد مـخـ ـ ـ ـ ـ ــدرة كـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـكـحـ ـ ـ ـ ـ ــول
وال ـن ـيـك ـ ــوتــني .وح ـي ـنــمـ ـ ــا حتجــب
املـكافأة الفـورية للشـرب والتدخني
فـ ـ ــان الــنـ ـ ــاس قـ ـ ــد اقـ ـ ــروا ب ـ ـ ــانهــم
اصـبح ــوا اقل شــراه ــة للـكحــول او
السجائر.
ويف ه ــذه ال ــدراس ــة عُـ ـرّف الـنج ــاح
ب ـ ــانه":عـ ــدم الـتـ ــدخـني ،حـتـ ــى وال
نفـث ــة واح ــدة ،كل ي ــوم عل ــى م ــدى
اسبـوع ،وعــدم التـدخـني ،حتـى وال
نفثـة واحــدة ،ليـوم واحـد يف االقل
يف كل من االسبوعني املتتاليني يف
ايــة نقـط ــة من احملــاول ــة" .كمــا مت
اسـتخــدام مـعي ــار اكثــر صــرامــة يف
التـرك املطول والـذي يقضي بعدم
التـدخـني ،حتـى وال نـفثـة واحـدة،
بعـ ــد االسـبـ ــوع االول مـن الـتـ ــرك،
واظهر نتائج مشابهة.
وقــد تلق ــى اثن ــان وخمـســون
مـ ـ ــن عـ ـ ــيـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـبــحـ ـ ــث
الـنـ ــالـتـ ــريـك ــسـ ــون .يف هـ ــذه
اجملـم ــوعـ ــة ،بع ــد ثـم ــانـي ــة
اســابـيع مـن العالج ،ك ــانت
ن ـ ـســب ـ ــة جن ـ ــاح ال ـ ــرج ـ ــال
والـن ــسـ ــاء مــتقـ ــاربـ ــة62 :
باملـائة رجـال و 58باملـائة
نــس ــاء .وعلــى الـنقـيـض
مـن ذلـك ،بلغـت ن ـسـب ــة
جن ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــال 67
باملائة يف عينة البحث
الـثـ ــانـيـ ــة الـتـي يـبـلغ
ع ــدده ــا  58شخـص ــا،
بـيـنـمــا كــانـت ن ـسـبــة
جنـ ــاح الـن ــسـ ــاء اقل
ب ـ ـ ـش ـكـل مـلـحـ ـ ـ ــوظ
وبـلـغ ــت فـق ـ ــط 39
ب ـ ـ ــامل ـ ـ ــائ ـ ـ ــة ت ـ ـ ــركــن
التــدخني .وهكـذا
فان نسبة النساء
يف اجمل ــم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة
الـث ــانـي ــة ك ــانـت
اق ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الـرجال ،بينما
الـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
ال ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات ـ ـ ـ ــي
تـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول ـ ـ ــن
النالتريكس
ون حـصلـن علـى
نسب ترك مشابهة للرجال.

وكانت درسات سابقة قد وجدت ان
مُعـ ـوّض النـيك ــوتني قــد يكــون اقل
تـ ـ ــأثــيـ ـ ــرا يف ك ـبــت اعـ ـ ــراض تـ ـ ــرك
التدخـني لدى النـساء ،ولكـن يبدو
ان خلـيــط ـ ــا مــن رقع الـنـيـك ـ ــوتـني
والنـالتـريكـسـون قـد اعـاد املـوازنـة.
لقد ساعـد النالـتريكسـون النساء،
ولـيــس ال ــرج ــال ،يف الــتغلـب عل ــى
تـأثيـرات تـرك التبـغ بسـرعـة اكبـر.
لقـد تناقـصت الرغبـة يف السجـائر
مـع الـ ـ ـ ــزم ــن ل ـكـل م ــن الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــال
والنـســاء ،ولكـنهــا تنــاقــصت اســرع
ل ـ ــدى الــن ــس ـ ــاء الل ـ ــواتــي تــن ـ ــاولــن
النالتريكسون.
كـم ــا مـنع الـن ــالـتـ ــريكــس ــون زي ــادة
الــوزن الـتي تــأتي -بـصــورة عــامــة-
مع ت ــرك الـت ــدخـني .ف ــال ــذيـن لـم
يـتـنــاول ــوا العقــار اكـت ـسـب ــوا اربعــة
ارطـ ــال يف الـ ــشهـ ــر االول لـالقالع،
بـيـنـم ــا ازداد وزن ال ــذيـن تـن ــاول ــوا
العقــار رطال واحــدا فقـط .وكــانت
دراسة سـابقة قـامت بهـا مجمـوعة
بـاحثني مـن جامعـة ييل نـشرت يف
وقت ســابق هــذا العـام ،قـد وجـدت
ايضا ان النـالتريكسون مينع زيادة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزن ن ـ ــتـ ـ ـيـج ـ ـ ـ ـ ـ ــة االقـالع ع ـ ــن
التدخني.
وعلـ ــى الـ ــرغـم مـن ان الـعقـ ــار قـلل
مـن اكتـسـاب الـوزن لـكال اجلنـسني
االن ان"هـ ــذه الق ـضـي ــة قـ ــد تك ــون
اكثـر اهمية للنـساء" ،حسب واضع
ال ــدراس ــة ،وال ــذي يـضـيـف":يعقـب
ذلـك اقــت ـ ـ ــراحهــم بـ ـ ــان الــن ـ ــسـ ـ ــاء
يـ ــس ــتجــنب ب ــتف ــض ــيل اكــث ـ ــر ال ـ ــى
االدويــة الـتـي تـقلل الــوزن نـتـيجــة
ترك التدخني".
عل ــى كل ح ــال ،حـيـنـم ــا مت اج ــراء
تقـييـم بعــد م ــرور ستــة اشه ــر من
الـعالج ،فق ــد ت ــرك ح ــوالـي الـثلـث
فـقـ ــط م ــن املـ ـ ــشـ ـ ـ ــارك ــني يف هـ ـ ـ ــذه
الـدراســة التـدخـني نهــائيــا .يقـول
كيـنغ":نحـن حقـيقــة بحــاجــة الــى
طــرق افضل ملـسـاعـدة النـاس علـى
التوقف عن التـدخني" .فالتدخني
هو الـرقم واحد بني االسـباب التي
ال ميــكـ ــن م ـ ـنـعـهـ ـ ـ ـ ــا لـلـ ـ ـ ـ ــوفـ ــيـ ـ ـ ـ ــات
واالمــراض يف الــواليــات املـتحــدة.
وقــد حتسـنت معـدالت االقالع"،اال
ان الطريق ما زال طويال امامنا".
ويستنـتج الباحث ان"هذه الدراسة
االول ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـ ــش ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ان
النــالتـريكـسـون رمبـا يكــون مفيـدا
كع ــامل م ـســاع ــد يف عالج املفــصل
لالقالع عـن الـتــدخـني ،خـصــوصــا
بالنسبة للنساء املدخنات".
عن موقعScienc :
ceaily.com

عن رويترز

الرحــــــــالت الفضـــــــائيــــــة املدنيــــــــــــــة
تستخـــــدم تقنـــــــية الصـــــواريخ
ترجمة:املدى

عهد جديد من الرحالت الفضائية املأهولة يتجلى لنا ،حيث
يقول مصمموها ومحركوها انها ستكون ارخص واكثر امنا وتهدف
خلدمة اعداد كبيرة .وسواء كنت ترغب يف اختبار انعدام الوزن،
او القيام برحلة سريعة الى املدار القريب ،او قضاء بعض االيام
على منت محطة الفضاء الدولية او يف فندق فضائي ،فان شركات
الفضاء اجلديدة قد بدأت بجمع غلتها وهي متحمسة للمنافسة
على اداء االعمال لك.
وستحرر هـذه الشركات الفضائية ،عن طريق
احللــول يف امل ــواضع الـتـي كــانـت حك ــرا علــى
ادارة الــطيــران والفـضــاء االمــريـكيــة (نــاســا)
مــثل الـ ــرحالت املـ ــداريـ ــة ومـ ــا دون املـ ــداريـ ــة،
ستحـرر مـوارد تلك الـوكـالـة ملصلحـة مهمـات
اخرى .يقـول كريس شـانك ،املسـاعد اخلاص
لـرئيس ناسا":تـبلغ ميزانية نـاسا  16.8مليار
دوالر ،وهـ ـ ــو م ـ ـ ــا يعـ ـ ــادل ســتـ ـ ــة م ــن الف مــن
امليزانيـة االحتاديـة .بالنـسبة لنـا ،اذا اردنا ان
نكمل محطـة الفضـاء الدوليـة والذهـاب الى
القمـر ومن ثم الـى املـريخ ،فـان ذلك يتـطلب
اسـتثمارات جتـارية ودوليـة .ناسا ال تـستطيع
ان تفعل كل ذلك مبفردها".
يقــول ش ــانك ان الــوكــالــة تخـطـط لـتحــويل
بعض االعبـاء التي تتـضمن رحالت فـضائـية
الـى القطـاع اخلـاص ،ممـا يحـرر الـوكـالـة كي
تــركــز عل ــى التــزامــاتهــا الف ــدراليــة املـتمـثلــة
بــالــرحالت الــى الـقمــرواملــريخ ومــا وراءه .ان
ذلك يحدث بـالفعل االن ،فعلى سـبيل املثال،
احـ ــالـت نـ ــاسـ ــا مـ ــؤخ ـ ــرا مهـمـ ــة نـقل طـ ــاقـم
وحمـولـة الــى محطــة الفضـاء الـدوليـة علـى
شـركـتي (سـبيـس اكـسبلـوريـشـن تكنـولـوجيـز،
واملعــروفــة ايـضــا سـبيـس اكـس) و(روكـت بالن
كيستلر).
يقـول بـيتـر ديـامـانـديــز ،رئيـس شـركـة زيـرو–
جي واحــد مــؤسـسـيهــا":علــى نــاس ــا ان تتـمع
بـالـريــادة ،ونحن نــأمل انهـا سـتتــرك املهمـات
الـى مدار االرض املنـخفض ،ذي شكل القطع
املكـايفء ،ممـا يـسمـح للقطـاع اخلـاص بتـولي
هـذه املهمـة بـينمـا تـزداد خبـرة" .بـينمـا يقـول
الـ ـيـك ـ ــس ت ـ ـ ــاي ،رئ ــي ـ ــس ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ف ــي ـ ـ ــرج ــن
غالكتك":ان مـا تفعله ناسا بـشكل صائب هو
انه ــا تك ــون االول ــى يف اخل ــروج مـن الـب ــواب ــة،
والذهاب الـى ابعد حدود العلم واالستكشاف
الـالنه ـ ــائــي ـ ــة .ان ذلـك لــيـ ــس مبق ـ ــدورن ـ ــا ان
نق ـ ــدمه يف شـ ــركـ ــة فـيـ ــرجـن غـ ــاالكـتـك ،وال
الشركات االخرى".

خيارات وفيرة
تخـ ـط ــط فــي ـ ــرجــن غ ـ ــاالك ـتـك ،ب ـ ــدعــم مــن
الـصنـاعـي سيــر ريتـشـارد بـرانـسـون ،الرسـال
سفينـتها الفضـائية الـتجارية (سـبيس شيب
تــو) عــام  2008.وسـتقــوم تلك املــركبــة ،الـتي
صـممهــا الفـائــز بجـائـزة (اكـس بـرايـز) بـرت
روتـان ،بــالتحـليق الـى الـفضــاء شبه املـداري
واعـطــاء الــرك ــاب الفــرصــة الخـتـب ــار انعــدام
الــوزن لعــدة دقــائق .ان الــسعــر املـثبـت لهــذه
الــرحلــة الـتي تــدوم ســاعـتني ثـالثني دقـيقــة
يبلغ مائتي الف دوالر.
عـلى ان هذا الـسعر ال يتعـدى الواحد بـاملائة
مم ــا تع ــرضه شــركــة ال ـسـيــاح ــة الفـضــائـيــة
(سبيس ادفنجرز) التي يقع مقرها يف والية
فرجيـنيا .ففي مقـابل  25مليون دوالر ميكن
لل ـ ــشخ ــص ان ي ـ ـسـجل اس ــمه يف الـ ــش ـ ــرك ـ ــة
الرسـاله الـى مـحطـة الـفضـاء الــدوليـة علـى
منت صاروخ سويوز ،حسب صفقة ابرمت مع
وك ــالـ ــة الف ـض ــاء ال ــروسـي ــة ،لـيـم ـضـي فـيه ــا
اسبـوعـا .وقــد سجل اربعـة اشخـاص يف هـذه
الرحلـة منذ عام  2001.وكانت اخـرها انوشة
انصـاري ،املـرأة االولـى الـتي تقــوم مبثل هـذه
الرحلة.
ويف مقـابل  15مليـون دوالر اضـافيـة ،تعـرض
س ـبــيـ ــس ادفــنجـ ـ ــرز الف ـ ــرص ـ ــة ملـ ــش ـ ــاركــيه ـ ــا
للـم ـســاهـمــة يف (امل ـشـي الفـضــائـي) ملــدة 90
دقيقــة .كمـا انهـا تعـمل علـى خـطط لـلقيـام
بـرحلة تستمر ثالثة ايـام للذهاب الى القمر
ومــن ث ــم العـ ـ ــودة م ــنه ،مب ــبلـغ  200ملــيـ ـ ــون
دوالر.
واذا لـم يبـدُ مبـلغ  200مليـون دوالر كـصفقـة
جـيـ ــدة ،فـ ــان زيـ ــرو  -جـي سـ ــوف تـتــيح لـك،
مقــابل  3.750دوالراً ،فـرصـة اخـتبــار انعـدام
الوزن بيـنما حتلق صعـودا ونزوال بـاستخدام
طـائرة بـوينغ  200-727املعـدلة .او رمبـا كنت
تفــضل ان تـ ـسـت ــشـ ــرف مـ ـســتقــبل الـ ــرحالت
الف ــضـ ـ ــائــيـ ـ ــة مــن سـ ــطح االرض االمــن ،اذا

ستكـون الـريـاضـة اجلـديــدة املتـمثلـة بـسبـاق
الصواريخ هي ما يناسبك.

رحالت فضاء اكثر امنا

يــصف غ ــارن ــر وايـتل ــو ،رئـيــس رابـط ــة سـب ــاق
الـص ــواريخ واحــد مــؤس ـسـيهــا ،يـصف سـبــاق
الصـواريخ علـى بـإنه "ريـاضـة القـرن احلـادي
والع ــشـ ــريـن ،والـتـي بـنـيـت بــتقـنـي ـ ــة القـ ــرن
احل ــادي والع ـشــريـن ،الن ــاس القــرن احلــادي
والع ـ ــشـ ـ ــريــن" .سـ ـ ــوف تــت ـ ـ ــألف ســبـ ـ ــاقـ ـ ــات
الــصـ ــواريخ ،وهـي اس ــاس ــا م ــركـبـ ــات ذات دفع
صـ ـ ــاروخــي حتـلق يف ال ـ ـســمـ ـ ــاء ،مــن عـ ــشـ ـ ــر
طـائرات ذوات دفع صـاروخي يقـودها طـيارون
محـترفـون يف مضـمار الـسبـاق ثالثي االبـعاد
يف الهواء.
يصرّ وايتلو على ان سباقات الصواريخ سوف
تكــون اكـثــر مـن مجــرد تــسلـي ــة .ويقــول":مـن
خالل سبــاق الصـواريخ سـوف نقـوم بـاخـتيـار
الكـثيــر من الـتقـنيــات .انهـا تـشـابـه سبـاقـات
سـي ــارات الفـئــة االول ــى (الفــورم ــوال وان) مع
كــب ـ ــار مُـ ـصــنعــي ال ـ ـســي ـ ــارات ،ح ـيــث ان ه ـ ــذه
الــتق ـنــي ـ ــات س ـ ــوف ي ـنــتهــي به ـ ــا املــط ـ ــاف يف
ســي ـ ــارتـك .ان ال ـتــن ـ ــافـ ــس يُ ــنعـ ــش االب ـ ــداع،
واالبداع هو ما يجعلها اكثر امنا وبهجة".
وي ـتـفق اجل ـم ـيـع عل ـ ــى ان ال ـ ــسالم ـ ــة س ـ ــوف
تتحـسن مع الصـناعـة اجلديـدة يف السيـاحة
الفـضائيـة .حاليـا هناك فـرصة واحـد مقابل
مـائة بـان يحـدث شيء مـا خطـأ بشكـل جدي
مع كل اطـالق ملكــوك فـضــاء ت ــابع لـ(نــاســا).
يـت ـس ــاءل ت ــاي":هل اذهـب عل ــى مــنت مك ــوك
فضاء؟ بالطـبع سوف اذهب .سوف اذهب مع
نـبـض ــات القلـب .هل اذهـب مــائــة مــرة؟ رمبــا
يـتــوجـب علـي الـتـفكـي ــر بهــذا ال ـشـيء .ان مــا
نفـعله مع سـبيـس شـيب تـو هــو اننــا جنعلهـا
عشرات االف املرات آمن".
ولـكــن كــمـ ـ ــا هـ ـ ــو حـ ـ ــال ال ـ ــسف ـ ـ ــر علـ ـ ــى مــنت
الطائرات ،فان اخملاطر املتعلقة باالنسان لن
تك ــون صف ــرا مــطلق ــا .يق ــول ان ــدرس ــون":كل
شخـص هنــا يحــاول ان يبـني املــركبــة االكثـر
امنـا قــدر املسـتطـاع .ال ميـكننــا ان ننكـر ذلك
اخلطـر ،مما مينعنا من حتقيق تقدم .لذلك
يتــوجب علـينـا ان نفهـم انه بيـنمـا نحـاول ان
نـبـتك ــر ونغـي ــر االشـي ــاء ،ف ــان الـن ــاس ال ــذيـن
سيـطيرون بتلـك املركبات يف الـسنوات االولى
يحـب ان ال يعـتق ــدوا بعــدم وج ــود مخــاطــر.
هنـاك دائمـا مخـاطـر ،وينـبغي ان تكـون قـادرا
على تقبل تلك اخملاطر القتحام التخوم".
عن موقعSpace.com :

