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علماء رو�س 
يعاجلون مر�س 

ال�سل بتكنولوجيا 
النانو

حققت جمموعة من الباحثني 
الرو�س يف مدينة يارو�سالفل نتائج 

ايجابية خارقة بابتكار طريقة جديدة 
لعالج مر�س ال�سل باالعتماد على 

تكنولوجيا النانو.
موؤ�س�سة "ليكوم" العلمية ال�سناعية 
هي الوحيدة يف مقاطعة يارو�سالفل 

لها عالقة بتكنولوجيا النانو. 
وتعمل املوؤ�س�سة للح�سول على 

جزيئات النانو من الف�سة والنحا�س 
ومن اأجل ا�ستقرارها لتعي�س زمنا 

اأطول".
جزيئات النانو الف�سية تدخل يف 

تركيب مرهم خا�س تنتجه املوؤ�س�سة 
لعالج االأمرا�س التي تتعر�س لها 

البقرة. 
وتعاونت هذه املوؤ�س�سة مع 

االأكادميية الطبية يف يارو�سالفل 
لدرا�سة تاأثري الف�سة على البكترييا 

امل�سببة لل�سل. 
ففاقت نتائج التجارب التي ا�ستمرت 

�سنتني على الفئران كل التوقعات. 
واأظهرت التجارب اأن 40% من 

احليوانات املري�سة بال�سل التي 
تعالج بالعقاقري احلديثة متوت، 

وتنخف�س الن�سبة اإىل %26 
با�ستخدام الف�سة فقط، ولكن 

با�ستخدام الف�سة مع العقاقري ت�سل 
الن�سبة اإىل 4% فقط. ويبدو اأن 

الف�سة تق�سي على املناعة املكت�سبة 
للبكترييا. 

اأج�سام 
م�سادة جديدة 
تعالج �سرطان 

الأطفال
قال علماء بريطانيون انهم متكنوا 
من تطوير عالجات جديدة حمتملة 

من االج�سام امل�سادة قد "حتفز بقوة" 
اجلهاز املناعي للج�سم للم�ساعدة 

يف مكافحة بع�س انواع ال�سرطان.
وقال العلماء اإن العالج اظهر زيادة 

كبرية يف النجاة من �سرطان اخلاليا 
البدائية الع�سبية - وهو نوع من 

ال�سرطانات التي ت�سيب االطفال - يف 
االختبارات املعملية واأعربوا عن املهم 
يف ا�ستخدامه يف يوم من االيام لعالج 
االطفال الذين يعانون من هذا املر�س.
وطور العلماء اج�ساما م�سادة احادية 
ت�سمى "م�ساد-41 بي بي" و"م�ساد-

�سي دي 40" وفح�سوا اخر ي�سمى 
"م�ساد-�سي تي ال ايه4" وكلها ترتبط 
بجزيئات يف اجلهاز املناعي.واكت�سفوا 

ان ما بني 40 و60 باملئة من االورام 
التي عوجلت باالج�سام امل�سادة دمرت 

يف االختبارات املعملية.ومع االورام 
االكرث �سرا�سة بدت االج�سام امل�سادة 

غري قادرة على العمل ب�سكل جيد ولكن 
الباحثني جمعوا اج�ساما م�سادة 

احادية مع بيبتيد او جزء من الربوتني 
ودمرت ما بني 40 و60 يف املئة تقريبا 

من هذه االورام اي�سا.وقال العلماء 
اإن هذه االج�سام امل�سادة �سممت 

للتعرف على الرد الذي ينتجه اجلهاز 
املناعي وحتفيزه وجعله اكرث فاعلية 

يف مهاجمة خاليا ال�سرطان.وكتب 
الباحثون يف تقرير حول درا�ستهم 

هذه  ا�ستخدام  امكانية  يف  "ناأمل 
االج�سام امل�سادة لتعزيز اأو "التحفيز 

ال�سديد" للجهاز املناعي للج�سم 
للم�ساعدة يف مكافحة ال�سرطان."

اأك���د تقري���ر االأمم املتح���دة للع���ام 2009 ان هن���اك ما 
يق���ارب ال4 مالي���ني �سخ����س عل���ى م�ست���وى الع���امل 
النام���ي م�ساب���ون مبر����س االيدز االمر ال���ذي �ساهم 
يف حت�س���ني عمليات ك�سفه وعالج���ه، كما اأن اجلهود 
الدولي���ة ال�سخم���ة التي تبذل ملكافح���ة مر�س االإيدز، 
والت���ي يت���م متويله���ا م���ن قب���ل الوالي���ات املتح���دة 
االأمريكية وع���دد من البل���دان االأوروبية وغريها من 
ا الأعداد متزايدة من  اجلهات املانحة، قد �سمنت اأي�سً
االأطفال امل�سابني باالإيدز، كما اأكد التقرير اأن البلدان 
االأفريقي���ة قامت خالل العام املا�س���ي بتمهيد الطريق 
الإج���راء عملي���ات خت���ان للرج���ال على نط���اق وا�سع. 
حي���ث ثبت اأن تلك العملي���ة ت�ساعد يف احلد من خطر 

اإ�سابة الرجل بالفريو�س.
ذكرت هيئة االأمم املتحدة يف تقريرها كم���ا  

املرحلي لعام 2009 عن 
فريو�س 

نق����س املناع���ة الب�سري���ة H.I.V ومر����س االإي���دز
AIDS، اإن اأع���داد االأ�سخا����س الذي���ن يخ�سع���ون 
يف  ال�سع���ف  ع���ن  تزاي���دت  H.I.Vق���د  الختب���ار 
الع�سرات م���ن دول العامل خالل الع���ام املا�سي، واأكد 
التقري���ر اأن ذلك اأدى اإىل ح���دوث حت�سن يف عمليات 
الك�س���ف عن مر����س االإيدز و�ساه���م يف حدوث زيادة 
كب���رية باأع���داد ه���وؤالء االأ�سخا�س الذي���ن يخ�سعون 
للع���الج. كما اأ�س���ار التقرير اإىل اأن اأع���داد االأ�سخا�س 
الذي���ن يتناول���ون العقاقري امل�س���ادة للفريو�سات يف 
الع���امل النامي ارتفع مبا يزيد ع���ن املليون، ليتجاوز 
االأربعة ماليني �سخ����س على م�ستوى العامل.وذكرت 
�سحيفة "النيويورك تاميز" االأمريكية من جانبها اأن 
اجله���ود الدولية ال�سخمة التي تب���ذل ملكافحة مر�س 
االإي���دز، والتي يتم متويلها من قبل الواليات املتحدة 
االأمريكية وع���دد من البل���دان االأوروبية وغريها من 
ا الأع���داد متزايدة  اجله���ات املانح���ة، قد �سمن���ت اأي�سً
م���ن االأطف���ال امل�ساب���ني باالإي���دز، والذين ع���ادة ً ما 
كان���وا ينتظ���رون خطر امل���وت على 

نط���اق وا�سع وب�سورة غ���ري معلنة خ���الل ال�سنوات 
االأخ���رية، اال�ستف���ادة من عالج���ات العقاق���ري املنقذة 
للحياة. ونوه���ت ال�سحيفة هنا بارتف���اع عدد هوؤالء 
االأطف���ال اإىل 275.700 طف���ل يف ع���ام 2008 بعدما 
كان 198 األ���ف يف ع���ام 2007. كما اأ�سار التقرير اإىل 
ا يف ن�سبة االأمهات اللواتي  ح���دوث ارتفاع كبري اأي�سً
يح�سل���ن عل���ى اأدوي���ة متنعهن م���ن اإ�ساب���ة اأطفالهن 
بفريو����س H.I.V مب���ا يزيد ع���ن ن�س���ف ال�سيدات 
اللوات���ي مل يك���ّن بحاجة اإىل تل���ك العقاقري يف بع�س 
مناطق من القارة االإفريقية التي تعاين ب�سدة نتيجة 

انت�سار املر�س هناك. 
م���ن جانبه، ق���ال م���ارك �ستريلين���غ، املدي���ر االإقليمي 
جلهود االأمم املتحدة اخلا�سة مبكافحة مر�س االإيدز 
يف املناط���ق ال�سرقي���ة واجلنوبية من ق���ارة اإفريقيا: 
"يف غ�سون عام واحد فقط، �ساهدنا زيادة كبرية يف 
اخلدمات التي يت���م توفريها ملكافح���ة مر�س االإيدز. 
وعل���ى نحو غري م�سب���وق، ميكن اعتب���ار عام 2008 
عاًم���ا ا�ستثنائًي���ا، بالن�سبة اإىل تلك اجله���ود التي مت 

بذلها لت�سريع وتكثيف و�سول االأدوية للمحتاجني". 
ا اأن ذلك التقرير املرحلي الذي  وذكرت ال�سحيفة اأي�سً
ن�سرته منظمة ال�سحة العاملية ومنظمة االأمم املتحدة 
املتح���دة  االأمم  وبرنام���ج  )اليوني�سي���ف(  للطفول���ة 
ملكافح���ة االإيدز، ا�ستمل عل���ى اأخبار واقعية. منها اأنه 
ويف الوقت الذي خ�س���ع فيه اأكرث من مليون مري�س 
للع���الج باالأدوية خالل الع���ام املا�سي ) وهي االأدوية 
التي �سيحتاجون اإليها بقية حياتهم (، كان هناك 2.7 
 H.I.V ملي���ون �سخ����س م�ساًب���ا حديًثا بفريو����س
خالل عام 2007. وهن���ا، قال الربوفي�سور �سامل عبد 
الكرمي، الذي يدي���ر مركًزا الأبحاث برنامج االإيدز يف 
جن���وب اإفريقي���ا: "ن�سري عل���ى نحو جي���د االآن. ولن 

ميكننا اخلروج من تلك امل�سكلة دون معاجلتها". 
كم���ا اأك���د التقري���ر اأن البل���دان االإفريقي���ة قامت خالل 
الع���ام املا�سي بتمهيد الطري���ق الإجراء عمليات ختان 
للرجال على نط���اق وا�سع. حيث ثبت اأن تلك العملية 
ت�ساع���د يف احلد من خط���ر اإ�سابة الرج���ل بفريو�س 

الن�سف. عن  تزيد  بن�سبة   H.I.V

غ���ري اأن خ���رباء وم�سوؤولني يف قط���اع ال�سحة قالوا 
اإن عل���ى الق���ادة ال�سيا�سيني – وبخا�س���ة يف اإفريقيا 
اأكرث �سراحة ً يف التحدث عن حقيقة  – اأن يكونوا 
اخلط���ر الكام���ن يف وج���ود اأك���رث من �سري���ك جن�سي 
عل���ى املدى البعيد ودوره يف زي���ادة اأخطار االإ�سابة 
���ا اأن علمية  بالوب���اء، والتاأكي���د يف الوق���ت ذاته اأي�سً
اخلت���ان ت�ساعد يف خف����س خطر االإ�ساب���ة بالعدوى 
الفريو�سي���ة. واأ�سار خ���رباء اإىل اأن جن���وب اإفريقيا، 
 H.I.V التي يوجد بها اأعلى معدل اإ�سابة بفريو�س
يف الع���امل، تع���د مث���اال ً عل���ى موج���ة التح�س���ن التي 
ي�سهده���ا اجلانب العالجي، وكذلك احتماالت الوقاية 
غ���ري املوؤكدة. كم���ا اأو�سح التقرير ح���دوث زيادة يف 
عدد االأ�سخا����س الذين كانوا يتناولون العام املا�سي 
اأدوية م�س���ادة للفريو�سات بن�سبة تزيد عن الن�سف، 

وب�سورة اأ�سرع من اأي دولة اأخرى. 
وُتق���در االأمم املتح���دة وج���ود ما يزيد ع���ن 700 األف 
مواطن يف جن���وب اإفريقيا يح�سل���ون على االأدوية، 
رغم تاأكي���د مراقبني اأن العدد يق���رب فعليا ً من 600 

األ���ف بعد خ�سم االأ�سخا�س الذي���ن القوا حتفهم اأو مل 
يت���م االلتفات اإليهم. ورغم ما مت حتقيقه من مكا�سب، 
ي���رى خرباء اأن اأقل من ن�س���ف املوجودين يف البالد 
يح�سل���ون عل���ى االأدوية الت���ي يحتاج���ون اإليها. كما 
تن���وه ال�سحيفة بعدم وجود �سيا�س���ة خا�سة بطهور 

الذكور يف جنوب اإفريقيا. 
ا اإىل تلك العقب���ات التي ال تزال قائمة  واأ�س���ارت اأي�سً
اإىل االآن من���ذ الف���رة الت���ي كان يحك���م فيه���ا الب���الد 
الرئي����س ثاب���و مبيك���ي، ال���ذي كان ينف���ي االإجم���اع 
العلم���ي عل���ى اأن فريو����س نق����س املناع���ة الب�سري���ة 
ُي�سب���ب االإ�سابة مبر�س االإيدز، واأن االأدوية امل�سادة 

للفريو�سات كانت �سرورية يف معاجلة املر�س.
وقال م���ارك هيوود، املدير التنفي���ذي مل�سروع قانون 
االإيدز، ونائب رئي�س املجل�س الوطني ملكافحة االإيدز 
يف جنوب اإفريقي���ا، اإن القادة اجلدد للبالد يختلفون 
االآن م���ع تل���ك االآراء ال�سابقة، لكنهم م���ا زالوا بحاجة 
اإىل العم���ل مبزي���د م���ن االإحل���اح ب�س���اأن الوقاي���ة من 

..H.I.V فريو�س

مللر�للس الإيللللللدز.. حتلل�للسللن يف عللمللللليللات الللكلل�للسللف والللعللاج

ق���ال علم���اء اإن ال�سموم املوج���ودة يف بع�س 
االأ�سم���اك ميك���ن ان تهاجم اخلاليا 
وتفت���ك  اجل�س���م  يف  ال�سرطاني���ة 

بها.
وذك���ر موقع "�ساين����س ديلي " على 
االنرن���ت اأن درا�س���ة اأجرتها خدمة 
االأبحاث الزراعية و االخت�سا�سي يف 
علم اجلراثيم بول زميبا وال�سيدالين 
بير مويلر من االإدارة البيئية الوطنية 
للمحيط���ات يف اأم���ريكا تو�سلت اإىل اأن 
ال�سم املع���روف باإ�س���م" اإيوغلينوفي�سني 
لدي���ه  وال���ذي   euglenophycin  "
تركيب جزيئي �سبيه مبادة "�سولنوب�سني" 

القلوية املوجودة اأي�سًا عند "منل النار" مينع منو 
االأورام يف اجل�سم.

ويعك���ف علم���اء االآن على اإجراء درا�س���ات من اأجل 
ا�ستخدام هذه املادة يف معاجلة مر�سى ال�سرطان.
يف  اأجري���ت  الت���ي  االأولي���ة  التج���ارب  واأظه���رت 
املخت���رب اأنه حتى ا�ستخدام كمي���ة �سئيلة من مادة، 
اإيوغلينوفي�سني ميكن اأن يخف�س ب�سكل كبري خطر 

منو االأورام ال�سرطانية وقتل خالياها.
ويعت���زم العلم���اء اإجراء جتارب خمربي���ة م�ستقباًل 
م���ن اأج���ل معرف���ة م���ا اإذا كانت ه���ذه امل���ادة ال�سامة 
املوج���ودة يف بع����س االأ�سماك ميك���ن اأن تبطئ اأو 
متنع تك���ون اأو ت�ّس���كل االأورام ال�سرطانية و�سنع 

اأدوية ملكافحة هذا املر�س.

مواد �سامة يف الأ�سماك تق�سي على اخلايا ال�سرطانية

يت�سب���ب مر�س الزهامي���ر يف مراحله االأوىل 
يف تعر�س النا����س لن�سيان االأ�سياء ال�سغرية 
مث���ل االأ�سماء اأو م���كان اإحتفاظه���م باملفاتيح. 
اخلا�س���ة  ال���زالت  ت���زداد  الوق���ت  ومب���رور 
بالذاك���رة، والزهامير مر����س ع�سال يف املخ 

يتطور مع الوقت ال تزال اأ�سبابه جمهولة. 
لك���ن اخل���رباء ياأمل���ون يف اأن االإ�سراتيجية 
ال�سحيح���ة ميك���ن اأن توؤخ���ر وبدرجة كبرية 
تطور املر����س. ويف اأملانيا عل���ى �سبيل املثال 
م���ن 1.2 اإىل 1.5 ملي���ون �سخ����س م���ن ع���دد 
�سكان يبل���غ 82.3 مليونًا يعان���ون من بع�س 

اأ�سكال العته. 
وذك���ر تقري���ر لل�سلط���ات االأملاني���ة اإن ما يقدر 
بنح���و 60% منه���م لديه���م الزهامي���ر. وقال���ت 
األيزابي���ث �ستي�س���ل م���ن امل�ست�سف���ى اخلريي 
بربل���ني "اإن الع���دد التقدي���ري للح���االت ه���و 

بالتاأكيد اأعلى".
ورغ���م اأن �سبب ه���ذا املر�س ال ي���زال جمهوال 
الوراثي���ة  ال�سف���ات  اأن  الباحث���ون  يعتق���د 

وتاأثريات خارجية اأخرى تلعب دورا، وال�سن 
ال���ذي ي�سبح في���ه النا�س اأك���رث عر�سة خلطر 

االإ�سابة باملر�س هو 65.
مدي���ر  دو�سي���ل  جون���رث  الربوف�س���ور  وق���ال 
عيادة االأمرا����س الع�سبية يف عي���ادة جامعة 
�سولي�سويج - هول�ستني "يف النا�س امل�سابني 
بعت���ه الزهامير فاإن خاليا امل���خ امل�سوؤولة عن 

تن�سيط وحركية املخ ت�ساب بالف�سل". 
ويتط���ور املر�س عل���ى مراحل خمتلف���ة، ففي 
البداي���ة تك���ون جمرد ع���دد قليل م���ن اخلاليا 
ويف النهاي���ة تف�سل املزيد واملزيد من اخلاليا 
وعل���ى املري����س اأن يتعام���ل م���ع فك���رة اإنه ال 

يوجد عالج. 
وق���ال الربوف�س���ور هانز جي���ورج نيهن مدير 
عي���ادة طب ال�سيخوخ���ة مب�ست�سفى اإليزابيث 
يف اإي�سن " لك���ن هناك الكثري الذي ميكن الأي 
�سخ����س م�س���اب باملر����س فعله لتاأخ���ري تقدم 

املر�س".
فبعد ت�سخي�س املر�س ال يحتاج ال�سخ�س اإىل 

اخلوف من اإنه �سرعان ما يتحول للجنون اأو 
ي�سبح معتوها ر�سميا. 

وقال���ت �ستي�سل "الكثري من النا�س ال يعرفون 
اأن العت���ه  يب���داأ بتغي���ريات طفيف���ة للغاية يف 
القدرة العقلية". وميكن اأن متر ع�سر �سنوات 
ب���ني امل�س���اكل االأولي���ة يف الذاك���رة واملراحل 

اخلطرية للمر�س.
وق���ال دو�سيل "لقد تط���ورت يف الوقت نف�سه 
عالج���ات فعالة للغاي���ة"، واالأك���رث فعالية من 
الع���الج بالعقاقري هو الن�ساط ال���ذي يقوم به 

املر�سى اأنف�سهم". 
وقالت �ستي�سل " كلما اأ�سبح مر�سى الزهامير 
ن�سط���اء يف وق���ت مبكر ارتفع���ت فر�س وقف 

تقدم املر�س". 
فالن�س���اط البدين والعقل���ي يحمي من تدهور 
العق���ل. و�س���واء كان الن�س���اط الب���دين القيام 
بامل�س���ي باإنتظ���ام اأو ال�سباح���ة اأو الرق�س اأو 

ركوب الدراجة فاإن االأمر ال يهم.
وق���ال دو�سيل "الن�س���اط البدين يق���ّوي لي�س 

فق���ط اجل�س���م ولك���ن اأي�س���ا ي�ساع���د ويدع���م 
املخ". 

بي���د اأن النا����س الذي���ن يحل���ون فق���ط األغ���از 
ال�سودك���و لي����س االأم���ر كافي���ًا بالن�سب���ة لهم. 
فالعق���ل يحت���اج اإىل الكثري م���ن احلوافز قدر 
االإم���كان والتن���وع يحاف���ظ عل���ى العق���ل م���ع 
ا�ستمرارية حل االألغاز واالإ�ستماع للمو�سيقى 
الق�س����س  وكتاب���ة  الزم���الء  م���ع  واملناق�س���ة 
والذه���اب لل�سينم���ا. وقال نيهن اإن���ه من املهم 
ملر�س���ى الزهامي���ر ع���دم التوت���ر الأن التوت���ر 

يت�سبب يف املزيد من الن�سيان. 
وق���ال "اإن الطريق���ة االأك���رث فعالي���ة ملواجه���ة 
الن�سي���ان ه���ي االإ�ستمتاع باحلي���اة واالأ�سياء 
الت���ي جتعلن���ا ن�سع���ر بال�سع���ادة اأك���رب ق���در 
ممكن".فالذكري���ات اأكرث كثاف���ة عندما ترتبط 
بالعاطفة. فيجب مت�سية الوقت مع االأ�سدقاء 
والذه���اب يف نزه���ات خا�س���ة وامل�ساركة يف 
هواية مث���رية � فيجب عل���ى االأ�سخا�س اتباع 

عواطفهم.

الزهامير ل ميكن عاجه ولكن الن�سيان ميكن منع حدوثه

لن���دن: ب���داأت منظمة "اأنق���ذوا االأطف���ال" اخلريية 
حملة �سخمة القناع ال���راأى العام بان التربع بقدر 
قلي���ل من املال من �ساأنه ان يقدم دعما كبريا ل�سالح 

انقاذ االطفال املهددين باملوت.
وتق���ول املنظمة ان جمع مبل���غ اربعني مليار دوالر 
ا�سافى، اى ن�سف م���ا ينفقه النا�س ل�سراء قنينات 
املياه املعدنية قد يخف�س ب�سكل كبري اعداد االطفال 
الذي���ن ميوتون ب�سب���ب امرا�س قابل���ة للعالج قبل 

بلوغ �سن اخلام�سة.
وت���رى املنظمة ان احج���ام النا�س عن التربع مرده 
االعتق���اد اخلاط���ئ ب���اأن الت���ربع مببال���غ قليل���ة ال 

ت�س���د احلاج���ة وان خف�س وفي���ات االطفال يتطلب 
اجراءات قوية من قبل احلكومات.

واو�سح���ت املنظمة ان التقدم �سوب حتقيق هدف 
االمم املتح���دة بتقلي����س وفي���ات االطف���ال مبقدار 

الثلثني عام 2015 يتحقق ببطء �سديد.
وذكرت درا�سة م�سحية �سملت 10 بلدان ان الكثري 
م���ن النا�س يعتق���دون ان حتقيق تقدم ه���ذا املجال 

يتطلب 400 مليار دوالر.
ا�ساف���ت املنظم���ة فى الواق���ع ان توف���ري ع�سر هذا 
املبلغ ميكن ان يحقق فرقا كبريا خا�سة فيما يتعلق 

برعاية ال�سحية العقلية والوقاية من االمرا�س.

حمللة ان�سانيلة لتقليل�س
وفليلات الأطلفللال فلي اللعلاللم

 يف اأول تقرير دويل �سامل عن الوالدات املبكرة، 
 March "ك�سفت منظمة "مار�س اأوف دامي�س
مليون طفل خديج  اأكرث من  اأن   ،of Dimes
يلق���ون حتفه���م قبي���ل بلوغه���م �سهره���م االأول، 
�سنويًا، معظمه���ا يف اأفريقيا.وذكرت "ال�سي اآن 
اآن" اأن���ه يولد �سنويًا 12.9 ملي���ون طفل خديج 
- م���ن يولدون قبل اكتم���ال اأ�سهر احلمل البالغة 
37 اأ�سبوع���ًا، اأي م���ا يع���ادل نح���و 10 يف املائة 
من معدل ال���والدات ال�سنوية حول العامل، وفق 
تقري���ر املنظمة.وحتدث 85 يف املائة من حاالت 
ال���والدة املبك���رة يف ال���دول النامي���ة يف قارتي 
اأفريقي���ا واآ�سيا."وقالت جنيف���ر هاو�س، رئي�سة 
املنظم���ة يف البي���ان: "الوالدات املبك���رة م�سكلة 
دولي���ة ك���ربى �سريبته���ا عالي���ة عل���ى ال�سعي���د 
العاطف���ي والب���دين وامل���ايل عل���ى العائالت من 

جه���ة واالأنظم���ة ال�سحي���ة واالقت�س���اد من جهة 
املتح���دة  الوالي���ات  "يف  اأخرى."واأ�ساف���ت: 
وحدها.. تفوق التكلفة ال�سنوية للرعاية الطبية 
لالأطفال اخل���دج وامل�ساكل ال�سحية الناجمة عن 
ال���والدات املبك���رة، 26 ملي���ار دوالر."وح���ددت 
املنظم���ة معدالت الوالدة املبكرة يف دول العامل، 
ا�ستنادًا اإىل بيانات من منظمة ال�سحة العاملية، 

وجاءت كالتايل:
 - تتحم���ل الق���ارة ال�سم���راء الع���بء االأك���رب من 
ح���االت ال���والدة املبك���رة، ويول���د اأك���رث م���ن 4 
مالي���ني طف���ل خدي���ج يف اأفريقي���ا �سنوي���ًا، اأي 
ورغ���م  املائ���ة،  يف   11.9 اإىل  ت�س���ل  بن�سب���ة 
تراج���ع املع���دل يف اآ�سي���ا اإىل 9.1 يف املائة، اإال 
اأن ع���دد االأطف���ال اخلدج الذين يول���دون �سنويًا 
يف الق���ارة املكتظ���ة �سكاني���ًا، ي�س���ل اإىل قراب���ة 

7 مالي���ني خدي���ج.- وبالرغ���م من ت���دين حاالت 
ال���والدة املبكرة يف اأمري���كا ال�سمالية - وت�سمل 
الوالي���ات املتحدة وكن���دا - عند اأق���ل من ن�سف 
ملي���ون �سنوي���ًا، اإال اأن مع���دالت االأطفال اخلدج 
هن���اك تق���ارب تل���ك االأفريقي���ة، عن���د 10.6 يف 
املائ���ة، وتقف القارة يف املرتب���ة الثانية، ح�سب 
املنظمة.وارتفع���ت معدالت ال���والدة املبكرة يف 
الواليات املتحدة بن�سبة 36 يف املائة خالل ربع 
القرن االأخري، وحتدث معظمه���ا اأثناء االأ�سبوع 
ال����34 و36 من ف���رة احلمل.وتق���رن الظاهرة 
باحلم���ل بع���د جت���اوز الن�ساء �س���ن ال����35 عامًا 
وا�ستخدام و�سائل زي���ادة اخل�سوبة التي عادة 
ما توؤدي للحمل بتواأم اأو اأكرث.ويواجه االأطفال 
اخلدج م�ستقباًل مليئ���ًا باملخاطر ال�سحية، منها 
احتم���االت االإ�سابة بال�سل���ل الدماغي، والعمي، 

وفقدان ال�سم���ع، و�سعوبة التعلم 
اأخ���رى  اأمرا����س  اإىل  باالإ�ساف���ة 

املعني���ة  املنظم���ة  وف���ق  مزمن���ة، 
باأبحاث احلمل و�سحة الطفل.وجاء 

يف التقرير: الوالدات املبكرة م�سكلة 
اهتم���ام  م���ن  للمزي���د  عاملي���ة بحاج���ة 

�سن���اع الق���رار، والعلم���اء، وال�سلطات 
ال�سحي���ة، وو�سائ���ل االإع���الم واجلهات 

املانحة."وكانت درا�سات علمية �سابقة قد 
اأظهرت عواقب بعيدة االأمد للوالدة املبكرة 

منها اأن االأطف���ال اخلدج اأكرث عر�سة للوفاة 
يف �س���ن الطفول���ة، ورجحت اأخ���رى اإمكانية 

اإ�سابتهم بالعقم عند البلوغ.

الللعلليلل�للس يف  �للسللعلليللف  اأملللللللهلللم  اخللللللللللّدج.. 

يف وق���ت ته���رول في���ه خمتل���ف االأجهزة 
االأمريكي���ة لتد�س���ني خمط���ط دفاعي على 
�سبك���ة االإنرنت يوفر له���م احلماية لعدد 
م���ن القطاع���ات احل�سا�س���ة الت���ي ت���زاول 
ج���زءًا من اأعماله���ا اأو كاملها على ال�سبكة 
العنكبوتية، وبخا�س���ة اإذا كانت مرتبطة 
اأخ���رى  اأو  ع�سكري���ة  با�سراتيجي���ات 
اقت�سادي���ة، بداأت تل���وح يف االأفق جهود 
�سبي���ل  يف  االآن  الب���الد  تبذله���ا  جدي���دة 
تكوين فريق من الع�سكريني املتخ�س�سني 
يف االأمن االإلك���روين ) ال�سيرباين ( من 
اأج���ل مواجه���ة خط���ر جمرم���ي االإنرنت 

"الهاك���رز" واحليلولة دون متكينهم من 
مزاولة اأعم���ال القر�سنة.الفكرة اجلديدة 
خل�سه���ا ج���ون اأركويال، اأ�ست���اذ يف كلية 
الدرا�س���ات العلي���ا البحري���ة، بقول���ه اإنها 
تهدف اإىل ت�سكيل ق���وة وقائية دولية من 
الهاكرز تعمل على �سّل حركة االأعداء قبل 
اأن يتمكنوا م���ن التحول مع مرور الوقت 

اإىل م�سكلة توؤرقهم. 
ويف الوق���ت ال���ذي اأ�س���اد في���ه اأركوي���ال 
بتد�س���ني  ���ا  حاليًّ القائم���ة  باخلط���ط 
اإ�سراتيجي���ة دفاعية جدي���دة على �سبكة 
االإنرن���ت، با�ستثن���اء اجل���زء االأول منها 

وه���و اخلا�س ب� ) اخلطط الدفاعية ( ، اإال 
اأنه �سجل مالحظات ع���ّدة قام بتلخي�سها 
تاأ�سي����س  �س���رورة  عل���ى  التاأكي���د  يف 
اإ�سراتيجي���ة هجومي���ة اإ�ستباقي���ة تكون 

اأو�سع يف النطاق. 
ويرغ���ب اأركوي���ال يف فتح اآف���اق للتعاون 
ما بني مربجم���ي اجلي�س االأمريكي وبني 
�سبك���ة م���ن االخت�سا�سيني خ���ارج البالد 
بغي���ة ت�سكي���ل فري���ق عاملي م���ن اخلرباء 
االإنرنت���ي.  االأم���ن  يف  املتخ�س�س���ني 
ويوؤك���د اأركويال اأن ه���ذا الفريق �سيكون 
مبق���دوره اإطالق �سرب���ات اإ�ستباقية على 

االإنرن���ت من اأجل جتن���ب ن�سوب معارك 
على اأر�س الواقع. 

اإىل  كذل���ك  اخلب���ري  الباح���ث  ويلف���ت 
ح���رب  جيو����س  وحت���ى   ( اجليو����س  اأن 
الع�ساب���ات ( تعتمد ب�س���ورة كبرية على 

االت�ساالت الرقمية خالل هذه االأيام. 
وقد قال اأركوي���ال وا�سفًا خطته اجلديدة 
ه���ذه اإنه���ا " طريق���ة غ���ري مميت���ة ميك���ن 
اال�ستعان���ة به���ا ملن���ع وق���وع ال�سراع���ات 

املميتة".
االإ�سراتيجي���ة  تل���ك  ج���اءت  وق���د  ه���ذا 
اجلدي���دة لتوؤكد الفر�سية الت���ي تقول اإن 

االت�س���االت الرقمي���ة متثل قيم���ة حيوية 
االأع���داء  اإىل  بالن�سب���ة  للغاي���ة  كب���رية 
الكب���ار وال�سغ���ار عل���ى ح���د �س���واء، كما 
ت�سع احلرب الت���ي تن�سب على االإنرنت 
ب�سكل مبا�سر اأم���ام املزيد من االإجراءات 
ال���ذي  الكب���ري  التاأث���ري  مث���ل  التقليدي���ة 
ق���د حتظ���ى ب���ه العقوب���ات: ف���اإذا مل تفلح 
جماع���ات ح���رب الع�ساب���ات يف تنظي���م 
�سفوفه���ا، ف���اإن تاأثريهم لن يك���ون �سديد 
الفعالي���ة؛ واإذا ما ف�سل���ت احلكومات يف 
ا�ستخ���دام �سبكاته���ا الدفاعي���ة احليوية، 

فاإن جهودها �ستذهب هباًء. 

وا�سنطللن تتح�سللن اإلكرتونًيللا بقللوة وقائيللة دولية �سللد الهاكرز


