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التعب وامل�شاكل 
يدفعان الأطباء 

اىل ارتكاب 
اأخطاء مميتة
تبني ان التعب لي�س العامل 

الوحيد وراء ارتكاب الأطباء 
اأخطاء مميتة، ذلك ان امل�شاكل 

املالية والقلق العائلي وغريها من 
الأمور التي ت�شبب ال�شعاب تلعب 

دورًا رئي�شيًا يف هذا املجال.
واأفاد موقع "هيلث داي نيوز" 

الأمريكي ان التعب ومواجهة 
ال�شعاب بني الأطباء يعتربان من 
الأ�شباب املعروفة لرتكاب اأخطاء 
طبية، لكن باحثي عيادة "مايو" 

يف مدينة رو�ش�شرت الأمريكية 
قالوا انهم اأعدوا درا�شة هي 

الأوىل من نوعها جلهة اإظهار 
كيفية م�شاهمة كل من هذين 
العاملني يف ارتكاب اخلطاأ.
واأو�شى الباحثون باإق�شاء 

ال�شعاب بعيدًا عن التعب خالل 
و�شع اأطر التدريبات ال�شرورية.

وقال املعد الرئي�شي للدرا�شة 
الدكتور كولن وي�شت "ل بد من 
اأن ي�شمل تدريب الأطباء كاًل من 

التعب واملعاناة من ال�شعاب 
على حده من اأجل �شمان �شالمة 

الطبيب واملري�س على حد 
�شواء".

واأ�شاف وي�شت ان التعب 
ونوعية احلياة ال�شيئة وعوار�س 

الإجهاد وغريها من الأمور ترفع 
معدلت الأخطاء الطبية الكربى 
يف اأو�شاط الأطباء املقيمني يف 

امل�شت�شفيات.
ي�شار اإىل ان هذا التقرير ين�شر يف 

عدد 30/23 اأيلول/�شبتمرب من 
جملة اللجنة الطبية الأمريكية.

و�شددت الدرا�شة على ان الأخطاء 
الطبية تعترب م�شاألة خطرية، 

فقرابة 100 األف �شخ�س ميوتون 
�شنويًا يف الوليات املتحدة 

ب�شبب اأخطاء طبية ميكن تفاديها.
وا�شتخدم فريق وي�شت بيانات 

عن 430 طبيبا مقيما ،�شئلوا 
عن اأخطائهم الطبية ونوعية 

حياتهم ومدى تعبهم و�شعورهم 
بالكتئاب والأرق.

وتبني ان بني 378 طبيبًا، %39 
ارتكبوا يف الأقل خطاأ طبيًا 

كبريًا.
ووجدد فريق وي�شت ارتباطًا 

بني هذه الأخطاء والتعب، اأي 
انه مقابل كل درجة ارتفاع يف 

معدل التعب كان 14% من الأطباء 
اأكرث عر�شة لرتكاب خطاأ طبي، 

ومقابل كل درجة ارتفاع يف معدل 
الأرق كان احتمال ارتكاب الأطباء 

خطاأ يرتفع بن�شبة %10.

مع التهديد الكبري الذي بات ي�شكله مر�س اأنفلونزا 
الأمرا����س  مراقب���ة  مراك���ز  توقع���ت  اخلنازي���ر، 
والوقاي���ة منها يف الوليات املتحدة، اأن احتمالية 
انتق���ال املر����س ب���ني اأف���راد العائل���ة عن���د وج���ود 
�شخ����س م�شاب ت���رتاوح ب���ني 10-20 يف املائة.
لذا بات عل���ى الأفراد التعرف عل���ى كيفية التعامل 
م���ع امل�شاب باملر����س من اأف���راد العائل���ة، حتى ل 
ينت�ش���ر ويتف�ش���ى، وت���زداد امل�ش���اكل الناجمة عن 
الوب���اء العاملي، فكيف ميكن اتقاء املر�س، وحامل 

الفريو�س امل�شبب يتجول يف غرف املنزل.
جتي���ب الخت�شا�شي���ة جينيفر �شو ع���ن ال�شوؤال، 
ب�ش���رورة و�شع الأطفال يف غ���رف منف�شلة، واأن 
ل يقرتب���وا من امل�شاب���ني، لأنهم اأك���رث عر�شة من 
غريهم بالإ�شابة باملر����س، كما يجب على غريهم 
م���ن البالغ���ني احلفاظ على م�شاف���ة ل تقل عن �شت 
اأق���دام، ع���ن املري����س، لتجنب ما ميك���ن اأن ي�شدر 
عن���ه من رذاذ حمم���ل بالفريو����س امل�شبب للمر�س 

يف حال ال�شعال.
وتتاب���ع �ش���و : "ابتع���د ع���ن م�شافح���ة امل�شاب���ني 
باملر�س، كما يجب البتعاد عن م�شافحة امل�شابني 
بالأنفلون���زا العادي���ة، واإذا م���ا مت���ت امل�شافح���ة، 
اغ�شل يديك فورًا با�شتخدام املطهرات املنا�شبة."

وتو�ش���ي الخت�شا�شي���ة ب�ش���رورة احلفاظ على 
النظاف���ة م���ا اأمك���ن، فيجب م�ش���ح الكت���ب واألعاب 
الأطف���ال، كم���ا يج���ب النتب���اه ل�ش���رورة تطه���ري 
مقاب�س الأب���واب واحلنفيات واأب���واب اخلزائن، 
يج���ب  املنزلية.كم���ا  املطه���رات  م�شتخدم���ني 
تخ�شي����س منا�ش���ف خا�ش���ة ل���كل ف���رد م���ن اأفراد 
العائل���ة، بالإ�شاف���ة اإىل التنب���ه لع���دم ا�شتخ���دام 

كوؤو�س ال�شراب، واأواين الطعام التي ي�شتخدمها 
امل�شابون. وت�شري �شو اإىل اأهمية اأن يتعلم الطفل 
امل�شاب وال�شليم اأي�شًا �شرورة ا�شتخدام املناديل 
لتغطية الأنف والفم عند ال�شعال، ثم القيام بغ�شل 

اليدين، بعد اإلقاء املناديل يف �شلة املهمالت.
ورغ���م غياب اللقاحات اخلا�ش���ة باملر�س، تو�شي 
الخت�شا�شي���ة بتناول اأف���راد العائل���ة ال�شليمني، 
بع����س م�ش���ادات الفريو�ش���ات مث���ل "تام���ي فلو" 
و"ريلين���زا" ملا ق���د حتدثه من اأث���ر يف منع انتقال 
الفريو����س امل�شبب للمر�س، لكن يج���ب ا�شت�شارة 

الطبيب قبل ذلك. 
كم���ا يج���ب عل���ى الأب ال���ذي لدي���ه طف���ل م�ش���اب 
باملر����س، اأن ينتب���ه عن���د معانقته لبن���ه املري�س، 
واأن يبقي وجه���ه بعيدًا عن ابنه، كما يجب جتنب 

تقبيل البن اأو البنت من الفم.
وينبغ���ي تهوي���ة املنزل جي���دًا، بفت���ح النوافذ، اأو 
ا�شتعم���ال املراوح يف ذل���ك، لتجديد هواء الغرف، 
واإذا ما ج���اوزت اأ�شبوع���ًا دون الإ�شابة باملر�س، 
فتلك اإ�شارة جيدة قد تعني اأنك لن ت�شاب باملر�س 

اأبدًا.

حمامة ت�شبق الإنرتنت يف تو�شيل 4GB من املعلومات

تو�ش���ل بح���ث علم���ي جدي���د اإىل اأن 
الكتئ���اب يزيد من احتم���ال الوفاة 
بني املر�ش���ى امل�شابني بال�شرطان.

هن���اك  اإن  البح���ث  فري���ق  وق���ال 
النف�شي���ة  �ش���رورة ملراقب���ة احلال���ة 
جتن���ب  ملحاول���ة  ال�شرط���ان  ملر�ش���ى 
عل���ى  بالكتئ���اب  اإ�شابته���م  تاأث���ري 
و�شعه���م املر�شي.وق���د راجع 
البحث الذي اأجراه 

فريق م���ن جامعة British Columbia ما 
جمموع���ه 26 درا�ش���ة منف�شل���ة ت�شمنت درا�شة 
حالت 9417 مري�شا، وا�شتنتج اأن ن�شبة الوفاة 
ارتفعت مبقدار 25 يف املئة يف اأو�شاط املر�شى 
الذين بدت عليهم اأعرا�س اكتئاب، بينما و�شلت 
الن�شب���ة اىل 39 يف املئ���ة ب���ني الذي���ن �شخ�شت 
لديهم حالت اكتئاب بالفعل.وقال الباحثون اإن 
هناك حاجة اىل درا�ش���ات اإ�شافية قبل التو�شل 
اىل ا�شتنتاج���ات نهائية، حيث ل ميكن ا�شتبعاد 
تاأث���ري عوامل اأخرى عل���ى اإمكاني���ة الوفاة.ومل 
تع���رث الدرا�شة على دليل يوؤكد تاأثري الإكتئاب 

على تفاقم حالة الإ�شابة بال�شرطان.
تاأثري التوتر

عل���ى  اأجري���ت  جت���ارب  واأك���دت 
حيوانات تاأث���ري التوتر على زيادة 
رقعة الورم وانت�ش���اره اإىل اأجزاء 
اأخرى يف اجل�شم.وهناك احتمال 
لأن يك���ون لالكتئ���اب تاأث���ري على 

اأدى  رمب���ا  اأو  املناع���ة،  جه���از  اأو  الهرمون���ات 
الكتئ���اب اىل �شل���وك مع���ني لالأ�شخا����س يوؤث���ر 
على اأ�شل���وب حياتهم، ولكن ل يوجد دليل قاطع 
حتى الآن على اأن الإ�شابة بالكتئاب توؤدي اإىل 
وفاة مري�س بال�شرطان يف وقت اأبكر مما لو مل 
ميكن م�شابا به.وكانت اأبحاث اأخرى قد اأثبتت 
اأن الكتئ���اب يزي���د م���ن خط���ر الوف���اة يف حالة 
امل�شاب���ني باأمرا�س القلب.وق���ال كبري الباحثني 
يف الفريق جيليان �شات���ني اإنه ل حاجة لإ�شابة 
مري�س ال�شرطان بالهلع يف حال ظهور اأعرا�س 
اكتئ���اب لدي���ه، فتاأث���ري ذل���ك �شئي���ل، ب���ل يكفي 
التح���دث اىل طبيبه عن و�شع���ه النف�شي.وقالت 
د ج���ويل �شارب م���ن املعهد الربيط���اين لأبحاث 
ال�شرط���ان اإن البح���ث يوؤك���د اأهمي���ة ت�شخي����س 
ح���الت الكتئ���اب يف وق���ت مبك���ر ب���ني مر�شى 
ال�شرط���ان وتق���دمي امل�شاعدة له���م، واأ�شافت اأن 
هن���اك الكثري م���ن الأ�شئل���ة التي ل ت���زال بدون 

اإجابة، واأن هناك حاجة لأبحاث اإ�شافية.

الكتئاب يزيد الوفيات بني مر�شى ال�شرطان

تو�شل فريق من الباحثني الأملان اإىل اإجراء 
لإ�شالح �شمامات  للجدل  غري جراحي مثري 
اإنقاذ  على  ي�شاعد  اإن��ه  وثبت  التالفة  القلب 

حياة املري�س.
جواكيم  الدكتور  التجربة  هذه  اأج��رى  وقد 
القلب يف مركز  اأطباء  �شكوفر وزم��الوؤه من 
مع  هامبورج  يف  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب 
مري�شة كانت قبل عام واحد فقط متلك اأماًل 
قلبها،  يف  تاجي  �شمام  تلف  ب�شبب  �شئياًل 
مبت�شمة  املري�شة  ظهرت  ع��ام  وبعد  والآن 
اجلديد  الإج���راء  اأعقاب  يف  جيدة  وب�شحة 

ال����ذي م���ن ���ش��اأن��ه اإح�����داث ث����ورة يف عالج 
�شمامات القلب.

وهذ ا الإجراء حمظور يف الوليات املتحدة 
حيث  الأوروب����ي،  الإحت���اد  يف  متاح  ولكنه 
يقوم اأطباء القلب باإدخال ق�شطرة من خالل 
جهازًا  يدخلون  خالله  ومن  اأ�شا�شي  �شريان 
دق��ي��ق��ًا ي��وف��ر خ��ي��ارًا غ��ري ج��راح��ي ل�شالح 
يعانون من  الذين  للمر�شى  التاجى  ال�شمام 
يف  والإنتكا�شي  الوظيفي  الإرجت����اع  اآث���ار 
التاجي  ال�شمام  التاجي.واإرجتاع  ال�شمام 
التاجي  ال�شمام  عرب  للوراء  الدم  "اإرجتاع 

التالف" هو اأكرث اأنواع عدم كفاءة �شمامات 
القلب �شيوعًا يف اأوروبا والوليات املتحدة 
وهذا  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  يف  امل��الي��ني  وت�شيب 
يجرون  الذين  املر�شى  من  الكثري  اأن  يعني 
جراحات عالية اخلطورة واملر�شى الذين ل 
يف  العي�س  يف  ي�شتمرون  جراحات  يجرون 
خوف دائم وقلق مع اإنخفا�س نوعية احلياة 
ال��ذي  امل��زم��ن  احل��ج��م  ع���بء  ي�شببها  ال��ت��ي 
يحتاج  حيث  تالف  تاجي  �شمام  اأي  يحدثه 
اإىل قلب يعمل بجهد اكرب ورمب�������ا يوؤدي يف 
النهاية اإىل ق�شور فى القل�����ب. واأكد الدكتور 

�شكوف������ر اأن تطوير البدائل غري 
ا�شتخدام  طريق  عن  اجلراحية 

�شركة  طورته  دقيق  جهاز 
�شي�شتمز  دل��ريي  جايدد 
ال����ط����ب����ي����ة وم����ق����ره����ا 
متكن  ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا، 
"ت�شييق"  م��ن  الأط��ب��اء 

التاجي  ال�����ش��م��ام  ف��ت��ح��ة 
اأ�شبح  ثم  وم��ن  التالف 

يغلق باإحكام.

القلب �شمامات  لإ�للشللاح  جللراحللي  غللر  اإجللللراء  اإطاق برنامج 
يتنباأ بجن�س 
امل�شتخدمني 

على النرتنيت 
متكن طالبان من معهد 

ما�شات�شو�شت�س للتقنية من ت�شميم 
 "Project Gaydar" برنامج

الإلكرتوين، الذي ميكنه اأن 
يتنباأ بامليول اجلن�شية اخلا�شة 

 ،Facebook مب�شتخدمي
بناء على اأ�شدقائهم املوجودين 
على موقع التوا�شل الجتماعي 

ال�شهري.
وبح�شب التقارير، فاإن الربنامج 
قام مب�شح ال�شفحات ال�شخ�شية 

اخلا�شة باأكرث من 1500 م�شتخدم 
على Face book، عرفوا عن 

اأنف�شهم على اأنهم مثليون اأو 
عاديون اأو ثنائيو امليل اجلن�شي.

وك�شف التحليل على الربنامج، 
اأن معدل اأ�شدقاء الرجال املثليي 

اجلن�س من الذكور امل�شاطرين 
لهم بامليول نف�شها، يكون اأكرث من 

املعدل لدى الرجال العاديني.
ورغم اأن اكت�شاف اأن يكون 

للرجال املثليني اأ�شدقاء مثلهم 
على املوقع لي�س بالأمر املفاجئ 

اإل اأن الربنامج ا�شتخدم لدرا�شة 
947 رجال مل يف�شحوا عن هواهم 

اجلن�شي، وتبني اأن 10 منهم يف 
الأقل كانوا من املثليني، ما ي�شي 
باأن الربنامج اجلديد قد يكون ذا 

م�شداقية.
ومن جهته قال املتحدث با�شم  

اأك�شتون،  �شيمون   ،Facebook
جلريدة البو�شطن غلوب 

الأمريكية، الأحد، "عموما لي�س من 
املفاجئ كثريا اأنه ميكن ل�شخ�س ما 

اأن يخرج با�شتدللت معينة حول 
فرد اآخر دون معرفته، وبناء على 

هوية اأ�شدقائه، فمثل هذا الأمر 
لي�س حمددا ب�Facebook، فاإنه 
ممكن اأن يحدث يف احلياة العادية 

بالعامل الواقعي." 
وباملقابل راأى خرباء اأن الربنامج 

يك�شف عن قدرة التنقيب يف 
البيانات بال�شبكات الجتماعية، 

حيث اأنه من امل�شتحيل للدرا�شات 
الإح�شائية العادية احل�شول 

على اأي معلومات عن النا�س دون 
اأن يف�شحوا عنها، بينما يقوم 
الربنامج اجلديد بالك�شف عن 

خباياهم �شاأوؤوا اأم اأبوا.
ومن جهة اأخرى راأى مراقبون 

اأن مثل هذه الربامج متثل خرقا 
وا�شحا للحرية ال�شخ�شية 

وخل�شو�شية الأ�شخا�س على 
النرتنت، وهو الأمر الذي عدوه 

على  اأخالقي" ويتعدى  "غري 
حقوق الأفراد.

خل�ش���ت درا�شة اإىل اأن اأّن حوادث املرور وامل�شاعفات التي حتدث اأثناء فرتة احلمل 
وخالل الولدة وحالت النتحار والعنف وحالت الإيدز والعدوى بفريو�شه وحالت 
ال�ش���ل متّثل الأ�شباب الرئي�شية للوفاة.وبينت الدرا�شة التي اأجريت بدعم من منظمة 
ال�شح���ة العاملي���ة، وا�شتهدفت الأمناط العاملية للوفاة بني الفئ���ة العمرية من 24-10 
�شنة، اأن 2.6 مليون �شاب حول العامل ميوتون �شنويًا، واأن 97 يف املائة من الوفيات 
حت���دث يف البل���دان املنخف�شة واملتو�شط���ة الدخل.ووفقًا ملا نقل���ه املوقع الإلكرتوين 
ملنظم���ة ال�شح���ة العاملية، ف���اإن ال�شباب ي�شكل���ون 30 يف املائة من ع���دد �شكان العامل، 
اإذ يبل���غ عددهم نحو 1.8 مليار. ونق���ل املوقع الإلكرتوين للمنظمة العاملية عن ديزي 
مافوبيلو، املدير العام امل�شاعد امل�شوؤول عن دائرة �شحة الأ�شرة واملجتمع باملنظمة، 
قوله���ا "اإّن ال�شباب يعي�شون مرحلة انتقالية بني الطفول���ة والكرب-وهم بالتايل على 
عتب���ة املرور اإىل مرحلة العطاء ك�شائر اأفراد املجتمع- غري اأّنهم ل يحظون بالهتمام 
ال���الزم يف كثري م���ن الأحيان." وتابعت "ويت�شح من هذه النتائج اأّنه يتعنّي توظيف 
ا�شتثم���ارات هائلة يف هذا املجال- لي�س من جانب القطاع ال�شحي فح�شب، بل كذلك 
من قبل قطاعات اأخرى مبا فيها التعليم والرعاية والنقل والعدالة- من اأجل حت�شني 
فر�س احل�شول على املعلومات واخلدمات وم�شاعدة ال�شباب على تاليف ال�شلوكيات 

املحفوفة باملخاطر التي ميكنها اأن توؤدي اإىل الوفاة."

2.6 مليون �شاب ميوتون 
حول العامل �شنويا

ق���ال علماء اإن معظ���م احوا�س النه���ار الكربى يف 
الع���امل "الدلتا" مهددة بالنهي���ار، ما ي�شاعف خطر 
الفي�شانات.وعل���ل العلم���اء ه���ذه الظاه���رة ببن���اء 
ال�ش���دود وحتوي���ل جم���اري ه���ذه الأنهار م���ا يقلل 
حجم الرت�شب اإ�شافة اإىل ا�شتخراج املياه اجلوفية 
والغ���از الطبيع���ي م���ن باط���ن الأر����س م���ا يخف�س 

م�شتوى الياب�شة.والأنهار التي يتهددها هذا اخلطر 
هي كولورادو بالوليات املتحدة والنيل يف اإفريقيا 
وبريل ورون وياجنتزي باأمريكا الالتينية، واأكرث 
اأحوا�س الأنهار تاأثرا هو حو�س ت�شاو فرايا الذي 
يخرتق العا�شمة التايلندية بانكوك.ويعي�س نحو 
ن�ش���ف مليار ن�شم���ة يف اأحوا�س ه���ذه الأنهار كما 

يذك���ر الباحث���ون يف جمل���ة العل���وم اجليولوجي���ة 
للطبيعة "نيت�شر جيو�شين�س".

وق���در ه���وؤلء ب���اأن 85% من الأحوا����س الكربى قد 
عان���ت م���ن في�شان���ات �شدي���دة يف الأع���وام القليلة 
املا�شي���ة، واأن م�شاح���ة الأر�س امله���ددة بالفي�شان 
�شتزي���د بن�شب���ة 50% يف العق���ود الأربع���ة املقبل���ة 
فيم���ا تنخف�س الياب�ش���ة ويت�شبب التغ���ري املناخي 
يف رف���ع م�شتوى مي���اه البحر.وق���ال األربت كيترن 
م���ن جامعة كولورادو يف بولدر بالوليات املتحدة 
"ه���ذه الدرا�ش���ة تدلل على وج���ود عوامل ب�شرية 
توؤدي اإىل غرق الدلتا باأكرث مما يف�شر ذلك م�شتوى 
مياه البحر فقط".ويوجد معظم الأحوا�س املهددة 
بالغ���رق يف ال���دول النامية يف ق���ارة اآ�شي���ا، اإل اأن 
بع�شه���ا يوج���د يف الدول املتقدم���ة مثل "رون" يف 
فرن�ش���ا و"ب���و" يف اإيطاليا.ومتك���ن الباحثون من 
جمع بع�س البيان���ات بال�شتعانة مبهمات ف�شائية 
مث���ل مهم���ة مك���وك م�شح �شط���ح الأر�س بال���رادار، 
وه���ي مهم���ة ا�شتم���رت 11 يوم���ا وقام به���ا املكوك 
الف�شائ���ي اإنديف���ور ع���ام 2000، وال�شتعانة كذلك 
بجه���از "مودي����س" يف قمري���ن �شناعي���ني لوكال���ة 

الف�شاء الدولية بالوليات املتحدة.

بالغرق مللهللددة  الللكللرى  الأنلللهلللار  اأحلللوا�لللس 

اإفريقيا،  بجنوب  املعلومات  بتقنية  خمت�شة  �شركة  اأج��رت 
حملت  حمامة  ب��ني  املعلومات  نقل  �شرعة  ح��ول  م�شابقة 
ي�شل  حجمها  معلومات  يحتوي   ،USB ذاكر  بطاقة 
اإىل 4 غيغا بايت مل�شافة قدرها 60 ميال خالل �شاعتني، 
ذات  بالإنرتنت  الت�شال  �شبكة  ت�شتطع  مل  بينما 
النطاق العري�س، من اإي�شال اأكرث من 4 يف املائة 
نف�شها  الزمنية  الفرتة  يف  املعلومات  حجم  من 
�شركة  قبل  م��ن  تنظيمه  مت  ق��د  ال�شباق  وك���ان 
اإفريقيا  بجنوب   Unlimited Group
امل��ا���ش��ي، ح��ي��ث ط���ارت احلمامة  الأ���ش��ب��وع 
بني  "وين�شتون"  با�شم  امل��دع��وة 
التي  للموؤ�ش�شة  مكتبني 
م��ل��ت م���ن ب��طء 
�شبكة 

اأوردت������ه ه��ي��ئ��ة الإذاع����ة  م��ا  ل��دي��ه��ا، بح�شب  الت�����ش��الت 
الربيطانية.وقال كيفني رولفي، رئي�س املوؤ�ش�شة، اإن هناك 
�شراعا حول ا�شتخدام النرتنت يف جنوب اإفريقيا، م�شريا  
اإىل اأن ال�شبكة العنكبوتية هناك "ل باأ�س بها عند ا�شتخدامها 
يف الر�شائل الإلكرتونية والتوا�شل ال�شخ�شي ولكن نحن 
بحاجة اإىل حتويل الكثري من املعلومات من مكتب اإىل اآخر 
وهو ما تف�شل النرتنت يف حتقيقه،" ومن ناحيتها اأنكرت 
ال�شركة الكربى لتوفري النرتنت بجنوب اإفريقيا، تيليكوم، 
النرتنت  من  اأ�شرع  كان  طائرا  اأن  حقيقة  عن  م�شوؤوليتها 
هناك. وبح�شب تقارير فاإنه �شيتم ربط اإفريقيا عرب اأ�شالك 
يف  ب�شبكات  العري�س،  النطاق  ذات  بالإنرتنت  الت�شال 
اإىل  العملية  هذه  تقود  اأن  املراقبون  وياأمل  اأخ��رى،  قارات 

ت�شريع النرتنت بالقارة ال�شمراء.
يذكر اأن جنوب اإفريقيا حتتل املرتبة 87 على قائمة الحتاد 
لالت�شالت،  ال����دويل 
ل����������ل����������دول ال�����ت�����ي 
اأف�شل  على  حتتوي 
لالنرتنت  تكنولوجيا 
ي�شعها  م���ا  والت���������ش����الت، 
وراء دول مثل اإيران واألبانيا 
ال�شلطة  واأرا����ش���ي 
لفل�شطينية  ا
وال������������ب������������ريو 
على  وال���������ش����ني 
على   17 املرتبة  الأمريكية  الوليات  وحتتل  املثال.   �شبيل 
قائمة عام 2007، بينما تت�شاطر ال�شويد وكوريا اجلنوبية 
فلقد  "وين�شتون"  للطائر  بالن�شبة  اأما  الأوليني.  املرتبتني 
مت ت�شميم موقع اإلكرتوين له و�شفحة ملعجبيه على موقع 

للتوا�شل الجتماعي.

هل ميكن جتنب الإ�شابة بفايرو�س اخلنازير؟

تنلاول حللوم الغوريلا
يهلدد بانقرا�شهلا

ك�شف حتقيق �ش���ري اأجرته "اجلمعية الدولية لالأنواع املهددة بالنقرا�س" 
ع���ن جت���ارة رائجة للح���وم الغوري���ال يف الكونغ���و رغم حظ���ر ا�شطيادها.
ووج���دت اجلمعية اأنه يتم ا�شطياد الغوريال يف منطقة كويلو من الكونغو 
مبع���دل حيوان���ني اأ�شبوعي���ا، من اأجل بي���ع حلومه���ا يف الأ�شواق.وتخ�شى 
اجلمعي���ة م���ن اأنه يت���م بالفعل تهريب املئ���ات من هذه احليوان���ات املحظور 

�شيدها من املنطقة كل عام. 
ويق���ول بي���ري فيدين�ش���ي رئي����س اجلمعية اإن ع���دد احليوان���ات املتبقية يف 
املنطق���ة نح���و 200 فقط، اإل اأنه يق���در اأن 4% من هذه احليوان���ات يتم قتله 
�شهري���ا، اأي 50% �شنوي���ا وه���ذا كثري.وي�شتهدف ال�شائ���دون ب�شكل خا�س 

احليوانات التي بلغت �شن التنا�شل لأن حلمها وفري.
ويعتق���د الباحثون اأنه بهذا ال�شيد املكثف ق���د ينقر�س حيوان الغوريال يف 
املنطقة خالل عام.ووجد التحقيق ان معظم هذه اللحوم ي�شتهلك يف منطقة 
بون���ت نوار يف الكونغ���و ول ي�شدر اإىل اخلارج.ويقدر بيع حلوم 300 من 

حيوانات الغوريال يف الأ�شواق �شنويا.
وياأم���ل فيدين�ش���ي اأن يتمك���ن م���ن الع���ودة اإىل منطق���ة كويل���و ك���ي يدر�س 
حيوان���ات الغوري���ال التي تعي�س فيها من اأجل و�ش���ع طريقة ميكن حمايتها 
به���ا من النقرا�س.ويق���ول "ناأمل اأن نتمكن من منع قت���ل الغوريال يف هذه 
املنطق���ة بتوف���ري م�شدر دخل بدي���ل للنا�س فيها واأن نعمل م���ع ال�شائدين ل 

�شدهم".

ك�شف علم���اء اأمريكي���ون نتائج اختب���ارات علمية 
اأجروه���ا على عق���ار جديد ليزال حت���ت التجربة، 

اأثبت اأنه يوؤدي اإىل �شمور �شرطان اجللد.
وق���ال علم���اء يف م�شت�شف���ى �شل���ون كيتلن���ج يف 
نيوي���ورك اإن نتائ���ج الختب���ارات الأخ���رية "غري 

م�شبوقة".
وت�ش���ري جترب���ة الع���الج اجلديد عل���ى 31 مري�شا 
ب�شرطان اجللد يف مراحله املتاأخرة، اإىل اأنه ميكن 
ان ي�شاع���د عل���ى حتقيق تقدم ملح���وظ يف احلالة 
العامة للمر�شى كما ي���وؤدي اإىل اإطالة العمر.ومن 
املق���رر اأن يج���ري العلم���اء مزيدا م���ن الختبارات 

على هذا العقار اجلديد.
وخ���الل البحث الذي قدم���ت نتائجه اأم���ام موؤمتر 
ا�شتخ���دم  بريطاني���ا  يف  ال�شرط���ان  لأمرا����س 
م���ن  العق���ار اجلدي���د يف ع���الج ع���دد  الباحث���ون 
امل�شاب���ني ب�شرطان اجللد بع���د انت�شار املر�س يف 

خاليا اجل�شم.
وي�شاعد العقار اجلديد يف وقف ن�شاط جني معني 
يعتقد اأنه ي�شهل انت�شار �شرطان اجللد. هذا اجلني 

.BRAF ي�شمى
وخالل ا�شبوعني لحظ الباحثون ما ي�شفونه باأنه 

ال�شرطانية. �شريع وملحوظ" لالأورام  "انكما�س 
ويق���ول رئي����س فري���ق الباحث���ني الدكت���ور ب���ول 
ت�شامبان: "لحظن���ا ا�شتجابة كبرية لدى املر�شى 
الذي���ن مل ي�شتجيب���وا للع���الج الكيميائ���ي. وحتى 
الآن ا�شتج���اب 70 يف املائة من املر�شى، وهو اأمر 

غري م�شبوق".
ولك���ن العقاقري اجلديدة عادة م���ا تبدو واعدة يف 
بداي���ة ا�شتخدامه���ا اإل اأنها ت���وؤدي اإىل نتائج غري 

مر�شية على املدى الطويل. 
ومل ي�شب���ق اأن راأى الأطب���اء الذي���ن ا�شرتك���وا يف 
هذه التجربة، وكذلك الأطباء العاملون يف منظمة 
ال�شرطان الأوروبية امل�شوؤولة عن تنظيم املوؤمتر، 
عق���ارا م�شادا لل�شرطان يعمل مبث���ل هذه ال�شرعة 

على مثل هذه الن�شبة من مر�شى.
والعق���ار اجلدي���د ه���و اأح���دث العقاق���ري امل�ش���ادة 
لل�شرطان �شمن جيل جديد من الأدوية التي توقف 

عمل اجلينات التي ت�شبب الإ�شابة بال�شرطان.
ويق���ول طبي���ب اأ�شن���ان تلق���ى عالجا به���ذا العقار 
اإن���ه كان قد ات�شل مبتعه���د الدفن قب���ل �شتة اأ�شهر 
وطلب منه الإعداد جلنازته، اأما الآن فاإنه يفكر يف 
العودة للعمل.اإل اأن الدكتور لوف�شكي ي�شتبعد اأن 

ينجح العق���ار اجلديد يف اطالة اأعمار املر�شى 
ملدة طويلة.

لكن���ه ي���رى اأن���ه ق���د يك���ون ناجع���ا اأكرث يف 
احل���الت املر�شي���ة غري املتقدم���ة والتي مل 
ت�شتجب كثريا للعالج بامل���واد الكيماوية 
ت�شي���ف  الدكت���ور  اأن  الأ�شعة.غ���ري  اأو 
ي���رى اأن ال���دواء اجلديد لي����س "عالجا" 
ل�شرط���ان اجلل���د، وي�شي���ف اإن الطريق 
لي���زال طويال قب���ل التو�ش���ل اإىل عالج 

حلالت �شرطات اجللد )امليالنوما(.

اأمللللللللل جللللديللللد ملللللر�للللشللللى �للللشللللرطللللان اجللللللللد

تعر�شت اخلمي�س املا�شي تطبيقات الربيد الإلكرتوين اخلا�شة بعمالق 
حم���ركات البح���ث غوغ���ل، لبع����س امل�ش���اكل الت���ي اأدت اإىل تعطل خدمة 
الربيد املعروف ب� Gmail، وهي املرة الثانية التي تتعطل بها اخلدمة 
هذا ال�شهر.كما تعر�شت اخلدم���ة لعدة م�شاكل خالل الأ�شهر الأخرية، ما 
اأدى اإىل غ�شب امل�شتخدمني للخدمة، الذين مل يكفهم اأن تعلن ال�شركة اأن 
اخلدمة �شتعود كما كانت �شريعًا، مو�شحة اأن امل�شكلة كانت بطء اخلدمة 

ولي�س انقطاعها.واأ�شدرت غوغل بيانًا جاء فيه : "واجهت غوغل م�شكلة 
اأدت اإىل بطء يف خدمة الربيد الإلكرتوين اخلا�س بها ملدة �شاعة كاملة.. 
نح���ن اآ�شفون على هذا الإزعاج، و�شنعمل على اإجراء حتقيق حول �شبب 
منه���ا  للم�شتخدم���ني،  اخلدم���ات  م���ن  ع���ددًا   Gmail العطل."ويق���دم 
اأر�شف���ة الوثائق والدرد�شة الإلكرتونية، اإ�شاف���ة اإىل اخلدمات الربيدية 

العتيادية التي تقدمها باقي ال�شبكات، وجميع تلك اخلدمات جمانية.

خدمة Gmail تتعر�س لعطل ثان خال �شهرواحد


