
ك�ص���فت وكالة الف�ص���اء الأمريكية "نا�ص���ا" ، عن �صورة هي 
الأوىل من نوعها تظهر انعكا�س اأ�ص���عة ال�صم�س على �صطح 
بح���رة موجودة على قمر تيتان اأح���د اأكرب الأقمار الدوارة 
ح���ول كوكب زحل.وتعد هذه ال�ص���ورة اأول دليل قاطع على 

قمر تيتان يف الن�صف وج���ود �ص���ائل عل���ى �ص���طح 
وفق���ا  من���ه،  ال�ص���مايل 
للعلم���اء الذي���ن اأك���دوا اأن 
ال�ص���ورة اأي�ص���ا هي اأول 
اإثبات لوجود �صوائل يف 
عوامل اأخرى غر كوكب 

الأر�س.
وقال رالف جاومان اأحد 
العلماء الذين يبحثون 
يف ال�صورة "هذه هي 
املرة الأوىل التي نرى 
فيها انعكا�صا من على 
�ص���طح اأمل�س ي�ص���به 
النعكا�س  هذا  املاء، 
يثبت وجود �صوائل 
القم���ر،  ذل���ك  عل���ى 

خارج كوكب الأر�س".
واأ�صاف اأنه انده�س عندما راأى ال�صور للمرة الأوىل والتي 
بثها م�صبار "كا�صيني" الذي يدور حول كوكب زحل، بعيدا 
ع���ن كوكب الأر�س بنحو مليار مي���ل، منذ عام 2004، بحثًا 
عن انعكا�ص���ات عن �صطوح الكواكب.وم�صى جاومان يقول 
اإذا نظرت عادة اإىل  "تلك ال�ص���ور كانت عظيمة لأن���ك 
�ص���ور الكواك���ب، فاإن���ك ل 
ت���رى �ص���يئًا ممي���زًا فيها، 
الت���ي  ال�ص���ور  يف  لكنن���ا 
انعكا����س  راأين���ا  و�ص���لتنا 
ال�ص���وء ي�ص���تمر اأك���ر من 
�ص���اعتني."وقد اجتذب قمر 
تيت���ان اهتمام "نا�ص���ا" منذ 
عق���ود، ب�ص���بب ت�ص���ابهه مع 
كوكب الأر�س، اإذ اأنه الوحيد 
اإىل جانب الأر�س يف النظام 
اأن���ه  يعتق���د  ال���ذي  ال�صم�ص���ي 
يحوي �ص���وائل على �ص���طحه، 
كما اأن���ه مثل الأر����س له غالف 

جوي، لكن من النرتوجني.

ابتكار روبوت 
يجري جراحة 
القلب الناب�ض

متكن فريق علمي فرن�صي من 
ت�صميم برنامج كمبيوتري ثالثي 
الأبعاد يتيح للجراحني ا�صتخدام 

الإن�صان الآيل يف اإجراء العمليات 
اجلراحية على القلوب الناب�صة 
دون احلاجة لإيقافها عن العمل 
اأثناء اجلراحة كما يف ال�صابق.

ووفقًا لدورية اأبحاث علوم 
الإن�صان الآيل الدولية 

املتخ�ص�صة، فقد متكن الفريق من 
التحكم يف ذراع روبوتي "اآيل" 

يقوم باإجراء اجلراحات على 
القلب 

دون احلاجة اإىل 
اإيقافه عن العمل، وهو الأمر الذي 

كان يف عداد امل�صتحيل �صابقًا.
وتعمل التقنية اجلديدة التي 

قام بت�صميمها كل من روجريو 
ريت�صا، وفيليب بواجنت، 

وت�صاو ليو من خمترب مونبلييه 
املعلوماتي والتقني، من خالل 
قيام كامرات بت�صوير القلب 

وال�صدر يف مقاطع فيديو ثالثية 
الأبعاد، ليقوم الكمبيوتر املت�صل 

بها بتحليل حركة القلب بدقة 
متناهية وتوقع حركاته التالية، 
ثم يقوم اجلراح باإعطاء الأوامر 

اخلا�صة باجلراحة للكمبيوتر 
من حيث اجتاه اخلط اجلراحي 

املطلوب وعمقه وطوله، فيقوم 
الذراع الآيل، املت�صل بالكمبيوتر 

اإلكرتونيًا من جهة ومثبت بيد 
اجلراح، بتنفيذ الأمر يف 

اللحظات املنا�صبة طبقا 
حل�صابات الكمبيوتر.
وتعتمد التكنولوجيا 

اجلديدة التي تعد 
الأويل من نوعها 

على تقنية م�صايرة 
التوقيت الفعلي، 

والتي تتيح للجهاز الآيل 
متابعة حلظية لكل 
املتغرات التي قد 

حتدث اأثناء العملية.
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الإبر ال�صينية 
تخفف اآلم 

�صرطان الثدي
العالج بالإبر ال�صينية يخفف من 

الهّبات ال�صاخنة عند امل�صابات 
ب�صرطان الثدي و قالت باحثة 

اأمركية اإن عالج الن�صاء امل�صابات 
ب�صرطان الثدي بالإبر ال�صينية 

ميكن اأن يخفف من الهّبات 
ال�صاخنة التي يعانونها.

واأو�صحت الدكتورة اإلينور وولكر 
من م�صت�صفى هرني فورد يف 

ديرتويت اأن عالج املراأة امل�صابة 
ب�صرطان الثدي بوا�صطة الوخز 

بالإبر ال�صينية يزيد رغبتها 
اجلن�صية وينعك�س ب�صكل اإيجابي 

عليها.
واأ�صافت وولكر: "اإن الوخز 

بالإبر ال�صينية اآمن وفعال وهو 
خيار ميكن اللجوء اإليه دائمًا 

ويوؤثر ب�صكل اإيجابي على غالبية 
الن�صاء اللواتي يعانني من �صرطان 

الثدي".
وخالل الدرا�صة متت معاجلة 

جمموعة من الن�صاء امل�صابات 
ب�صرطان الثدي اإما بالوخز بالإبر 

اأو بالأدوية التقليدية، وبعد 
م�صي 12 اأ�صبوعًا على ذلك اأوقف 

الباحثون عالج هوؤلء الن�صاء 
ولكنهم ظلوا يتابعون حالتهن 

ال�صحية على مدى عام.
وذكرت الدرا�صة التي ن�صرت 

يف جملة الأورام ال�صريرية اأن 
جمموعتي الن�صاء اللواتي تلقني 

العالج ب�صنفيه التقليدي اأو الوخز 
بالإبر خفت لديهن الهّبات ال�صاخنة 

وعوار�س الكاآبة بنحو 50% ما 
يعني، بح�صب معدي الدرا�صة، 

اأن الوخز بالإبر مفيد متامًا 
كالعالجات التقليدية الأخرى.

احلديثة  ال��ب��ي��ان��ات  ب����اأن  اأط���ب���اء  ج���زم 
الآراء  ���ص��ح��ة  ت��ن��ف��ي  ل��دي��ه��م  امل��ت��وف��رة 
الذي  ال�����ص��رر  ح��ول  ال�صابقة  الطبية 
باملفا�صل،  اجل��ري  يلحقه  اأن  ميكن 
اإىل  م�صرين  بالركبتني،  وحتديدًا 
اأن ما لديهم وفق الأبحاث يدل على 
معاك�س  تاأثر  له  يكون  قد  اجل��ري 
من  احلماية  على  وي�صاعد  مت��ام��ًا، 

التهاب املفا�صل.
املعلومات  ه��ذه  اإن  الأط��ب��اء  وق��ال 
درا�صة  وفرتها  بيانات  على  قائمة 
امتدت على مدار 21 عامًا، اأجرتها 
الأمريكية،  ���ص��ت��ان��ف��ورد  ج��ام��ع��ة 
ن�صفهم  �صخ�س،  األ���ف  و�صملت 
فرق  يف  منتظم  ب�صكل  يرك�س 
ن�صفهم  ب��ي��ن��م��ا  ري��ا���ص��ي��ة، 
يرك�س  ل  الآخ����ر 
ن����ادرًا،  اإل 
وع����ن����دم����ا 
ب������������������داأت 

من  فيها  امل�صاركني  ك��ل  ك��ان  ال��درا���ص��ة، 
من  عقدين  م��رور  بعد  ولكن  الأ�صحاء، 
لدى بع�صهم م�صاكل  بداأت تظهر  الزمن، 
بني  يذكر  اختالف  دون  املفا�صل  التهاب 

الريا�صيني و�صواهم.
وقال جيم�س فري�س، وهو اأحد الباحثني 
يكن  "مل  ال��درا���ص��ة:  على  عملوا  ال��ذي��ن 
يرك�صون  الذين  مفا�صل  يف  فرق  هناك 
الذين  ال�صنة، واأولئك  300 كيلومرت يف 

يرك�صون ثالثة اآلف كيلومرت".
م�صاكل  ظ��ه��ور  اأن  ال��درا���ص��ة  وت��اب��ع��ت 
املفا�صل، مثل الغ�صروف اأو اللتهابات، 
اأمور اأخرى، ويف مقدمتها  قد يعود اإىل 
ال�صمنة التي ت�صغط على عظام الركبتني، 
وكذلك  اجل��ري،  ف��اإن  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
الريا�صات الأخرى، يكون لها اأبعد الأثر 

يف احلد من دور زيادة الوزن.
الغ�صروف  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ة  وت�����ص��ر 
اأوردة  على  باملفا�صل ل يحتوي  املحيط 
اإليه، وبالتايل، فاإنه يعتمد  لإي�صال الدم 

للح�صول  لالإن�صان  العادية  احلركة  على 
والغذاء  الأوك�����ص��ج��ني  م��ن  حاجته  على 
املحيطة  ال�صوائل  امت�صا�س  طريق  عن 
بداخله  م��ا  واإط���الق  الرت��خ��اء،  ب��ه عند 
من �صوائل لدى التعر�س لل�صغط، وفقًا 
اإىل  تلفت  الدرا�صة  ولكن  "تامي"،  ملجلة 
حماذير،  الطبيعة  عن  الزائد  للجري  اأن 
للتلف،  الرقيقة  الأرب��ط��ة  تعر�س  ومنها 
وك��ذل��ك ح���دوث ت�����ص��دع��ات ���ص��غ��رة يف 
وهي  املتوا�صل،  ال�صغط  ب�صبب  العظم 
طبيعي،  ب�صكل  تلتئم  ما  غالبًا  ت�صدعات 
اإل اأنها قد تتطور نحو الأ�صواأ اإن ا�صتمر 

ال�صغط عليها.
وبح�صب الدرا�صة، فاإن م�صتوى ال�صغط 
ال���ذي ت��ت��ع��ر���س ل��ه ع��ظ��ام امل��ف��ا���ص��ل يف 
التي  القفزة  حجم  على  يتوقف  الأرج��ل 
وبالتايل،  اجل��ري،  اأثناء  املرء  بها  يقوم 
الأف�صل  الريا�صي  الرك�س  اأ�صلوب  فاإن 
لتجنب  �صغرة  بخطوات  الهرولة  هو 

اإنهاك الع�صالت والعظام.

الــتــحــذيــــرات مــن اأ�صـــرار الـــركـــ�ض 
علـــى الـركبـتــني غــيــر �صـحـيـحــة

بغداد/ قي�س عيدان 
نظم���ت منظم���ة ال�ص���حة العاملي���ة/ مكت���ب الع���راق 
بالتع���اون م���ع وزارت���ي  التعلي���م الع���ايل والبح���ث 
العلمي وال�ص���حة ومب�ص���اركة عدد من الوزارات يف 
حكومة اإقليم كرد�صتان ور�صة عمل حول العتمادية 
والتقيي���م الذات���ي لكلي���ات الطب يف الع���راق والتي 
اأقيمت موؤخرًا؛ كما �ص���هدت الور�ص���ة م�ص���اركة نخبة 
م���ن طالب كلي���ة طب جامع���ة هولر الطبي���ة لإعطاء 
مالحظاته���م عن كيفية امل�ص���اهمة الفاعلة يف التقييم 
الذاتي لالأ�ص���اتذة والذي يدخل �صمن عملية التقييم 

الذاتي للكليات والتي يجب ان تكون دورية.
مدي���رة مكت���ب املنظم���ة الدكت���ورة نعيم���ة الق�ص���ر 
اأ�ص���ارت ل�)املدى(: ان مو�صوع الور�صة هو مراجعة 
�صل�صلة الفعاليات التي مت اجنازها يف ور�صة العمل 
الأ�صا�ص���ية الأوىل يف الأردن ع���ام 2007 وت�ص���كيل 
جلن���ة اعتم���اد كلي���ات الطب والت���ي تبعتها �صل�ص���لة 
م���ن الجتماع���ات التح�ص���رية يف بغداد ثم ور�ص���ة 

العمل يف البحرين وال�ص���ودان والع���ودة اىل بغداد 
وان اله���دف م���ن اإقامته���ا ه���و اإق���رار دلي���ل العتماد 
ودلئل ال�صرت�ص���ادية لجناز تقارير التقييم الذاتي 
النوعية،وو�ص���ع  املوؤ�ص���رات  وتطوي���ر  وحت�ص���ني 
خط���ة عم���ل لل�ص���نة القادمة تت�ص���من ج���داول زمنية 
حمددة لجناز الواجبات اإ�ص���افة اىل حتقيق اعتماد 
كليات الطب وكليات املجموعة الطبية م�ص���تقباًل مبا 
يتنا�ص���ب م���ع املوا�ص���فات العاملية لعتم���اد الكليات 
)WFME(، الق�ص���ر اأ�ص���ارت اىل جمموع���ة م���ن 
التو�ص���يات قد خرج بها امل�صاركون حيث اقروا على 
دليل العمل بلوائح العتم���اد لكليات الطب العراقية 
ال���ذي مت���ت مراجعت���ه وحتديث���ه واملتعل���ق )بدليل 
العم���ل يف اعتم���اد كليات الط���ب العراقي���ة( على اأن 
تت���م مراجعة ه���ذا الدلي���ل كل اأربع �ص���نوات من قبل 
جلنة خمت�ص���ة، كما مت اإقرار لوائح الإر�ص���ادية فيما 
يتعلق باجناز التقييم الذاتي لكليات الطب العراقية 
والعم���ل عل���ى تنفي���ذ وحت�ص���ني موؤ�ص���رات النوعية 

املتعلق���ة باإجراء تقاري���ر التقييم الذاتي م���ع التاأكيد 
عل���ى اأهمي���ة الإ�ص���راع بكاف���ة اخلط���وات اخلا�ص���ة 
بتطبي���ق العتماد وفق���ا للخطة املعدة م���ن قبل ذوي 
الخت�ص���ا�س والعم���ل عل���ى تنفي���ذ تو�ص���يات ه���ذه 
الور�ص���ة بهدف حت�ص���ني وتطوير م�ص���توى وكفاءة 
التطبيق للو�صول اىل كليات طب تخرج اأطباء ذوي 
مقوم���ات للجودة متكنهم من تقدمي خدمات �ص���حية 

فاعلة وموؤثرة.
ومن التو�ص���يات التي اقر بها هو التاأكيد على جميع 
كليات الطب بو�ص���ع جدول زمن���ي لتطبيق املفردات 
اخلا�صة بالعتماد واإعالم جلنة العتماد بذلك ورفع 
تقاري���ر دورية )�ص���هريًا يف الأقل( بخ�ص���و�س ما مت 
التو�صل اليه من قبل كل كلية اىل جلنة العتماد على 
ان يت�صمن التقرير ن�صبة التنفيذ واملعوقات وكيفية 
حلها اإ�ص���افة اىل املقرتحات لتح�صني وتطوير الأداء 
وا�ص���تنادا اىل جترب���ة الكلية، وقي���ام جلنة العتماد 
بن�ص���ر التقاري���ر ال���واردة اليه���ا ليت���م اط���الع كاف���ة 

الكلي���ات على م���ا مت تنفيذه وال�ص���تفادة من جتارب 
بع�ص���هم البع����س مب���ا يع���زز م���ن م�ص���توى وكفاءة 
الأداء لكافة الكليات ويكون حمفزا للجميع لالرتقاء 
باأدائهم، كما اعتمدت جلنة العتماد مبراجعة الدليل 
املعد  من خالل و�ص���ع معاير حمددة لكل مو�ص���وع 
بعد اإعادة درا�صة املعاير املوجودة واإجراء حت�صني 
او تعديل او تغير عليها مع اإمكانية اإ�ص���افة معاير 

جدية تتطلبها عملية التقييم.
عل���ى ان يت���م تق�ص���يم املعاي���ر اىل معاير اأ�صا�ص���ية 
يتطلب اجنازها ومعاير حت�ص���ينية وتطويرية يتم 
ال�ص���عي لجنازها بهدف حت�ص���ني وتطوير م�صتوى 
وكف���اءة الأداء، واأهمي���ة وج���ود ال���وزارات وجهات 
ذات العالقة �صمن جلنة العتماد العليا التي يتطلب 

وجودها لغر�س تعزيز العمل بالعتمادية، 
كم���ا اأو�ص���ى امل�ص���اركون باأهمي���ة تكامل 
جلنة العتماد مع اللجنة الوطنية للجودة 

)والتي يتواجد فيها ممثلو كافة الوزارات واجلهات 
ذات العالق���ة( به���دف دع���م الأخ���رة له���ذه العملي���ة 
مب���ا يع���زز من التج���ارب العلمي���ة لتطبي���ق مقومات 
اجلودة، واأهمية ال�ص���راكة الفاعلة بني تطبيق نظام 
العتم���اد يف كلي���ات الط���ب م���ع تطبيق ه���ذا النظام 
)مراك���ز رعاي���ة �ص���حية  ال�ص���حية  املوؤ�ص�ص���ات  يف 
اأولية وم�صت�صفيات(-ف�ص���اًل عن تعزيز ال�صراكة مع 
منظم���ة ال�ص���حة العاملية وبقية املنظم���ات والهيئات 
الدولية ذات العالقة بهدف تبادل خربات بقية الدول 
املجاورة ودول �صرق املتو�صط والدول الأخرى وان 
يكون ذلك ب�صكل منتظم وم�صتمر بهدف جتاوز نقاط 
ال�ص���عف وتعزيز نقاط الق���وة يف جتربتنا.وتقدمي 

لتح�ص���ني  املطل���وب  الفن���ي  الدع���م 

وتطوير ما مت ويتم اجنازه وال�ص���عي وب�صكل فاعل 
لإ�ص���راك بقية كليات املجموعة الطبية والتمري�صية 
والكليات التقنية الطبية وال�صحية واملعاهد الطبية 
يف هذه العملية ليتحقق مبداأ العمل باأ�صلوب الفريق 

الواحد.
واأ�صارت الق�صر اىل اأهمية وجود خطة ا�صرتاتيجية 
للعمل مع خطط تكتيكية وت�صغيلية ل�صمان دميومة 
ور�صاء الأداء، ووجود موؤ�صرات واإجراءات تنفيذية 
وفقا ل�ص���قف زمني حمدد، واأهمية اإ�صراك الطلبة يف 
كاف���ة املوؤ�ص���رات والإج���راءات التنفيذي���ة، ووجود 
مراقبة وتقييم منتظم وم�ص���تمر مبا يوؤمن حت�ص���ني 
وتطوير الأداء وفق���ا للخطط املعدة، 
كان���ت  ال�ص���اأن  له���ذا 
التو�ص���يات  اأه���م 
الت���ي اأو�ص���ى بها 
يف  امل�ص���اركون 

هذه الور�صة.

تو�صيات علمية حول التقييم الذاتي لكليات الطب فـي العراق

ن�ص���ر عامل كمبيوتر اأملاين تفا�ص���يل ال�صفرة ال�صرية 
الت���ي ت�ص���تخدم حلماي���ة حمادث���ات اأكر م���ن اأربعة 
ملي���ارات من م�ص���تخدمي الهوات���ف املحمولة.وعلى 
مدى الأ�ص���هر اخلم�ص���ة املا�ص���ية عمل العامل الأملاين 
كار�ص���ن نوهل بالتعاون م���ع جمموعة من اخلرباء، 
يف حل رموز نظام احللول احل�ص���ابية امل�صتخدم يف 

ت�صفر املكاملات التي ت�صتخدم تقنية جي ا�س ام.
�ص���عبية  الأك���ر  ه���و  ام  ا����س  نظ���ام ج���ي  ويعت���رب 
ل�ص���بكات الهواتف املحمولة يف جميع اأنحاء العامل.
وبف�ص���ل عمل نوهل ميكن لي �صخ�س- مبا يف ذلك 
املجرمون- التن�صت على املكاملات الهاتفية اخلا�صة.
وق���ال نوه���ل ان العمل الذي قام به اأو�ص���ح ان نظام 

امان جي ا�س ام " غر كاف".

واأ�ص���اف: "نحن نح���اول ان نطلع النا����س على هذه 
الثغرة الأمنية املوجودة على نطاق وا�صع".

وتابع: "ناأمل ان نخلق بع�س ال�ص���غوط الإ�ص���افية 
ون�ص���اعف طل���ب العم���الء للح�ص���ول عل���ى ت�ص���فر 
اأف�ص���ل"، وقال���ت رابط���ة جي ا����س ام التي و�ص���عت 
نظام احللول احل�ص���ابية وت�صرف على تطوير نظام 
املعاي���ر ان عم���ل ع���امل الكمبيوتر الأملاين �ص���يكون 
"غ���ر قان���وين متام���ا" يف بريطاني���ا ودول كثرة 

اأخرى.
وقالت ناطقة با�ص���م الرابطة " ان هذا �صيء ل ناأخذه 
بخف���ة على الإط���الق"، ال ان العامل الأمل���اين قال انه 
ا�صت�ص���ار حمام���ني قبل ن�ص���ر امل���ادة وان���ه يعتقد ان 

العمل كان "قانونيا".

فـــك الـ�صــفـــرات الـ�صــريــة
للـهـواتـــف الـمـحـمــولــة

بع���د اكت�ص���احها الع���امل ب�ص���كل مث���ر للقلق 
والرع���ب، اأ�ص���بح اجلمي���ع يف تله���ف دائ���م 
ملعرف���ة اأح���دث ما تو�ص���ل اإليه العلم���اء فيما 
يتعلق ب���� "اأنفلونزا اخلنازي���ر" اأو ما يطلق 
عليه جم���ازًا "وب���اء القرن"، اأعلن���ت منظمة 
ال�ص���حة العاملية عن حتور فرو�س "ات�س1 
ان ا" املعروف بفرو�س اأنفلونزا اخلنازير، 
وو�ص���فته بالتحور املحدود ف���ى اإطار ما هو 
معروف ع���ن طبيع���ة فرو�ص���ات الأنفلونزا 

الدائمة التحور.
اأثبتت���ه  التح���ور  ه���ذا  اأن  املنظم���ة  واأك���دت 
التقاري���ر ال���واردة م���ن العدي���د م���ن الب���الد 
امل�ص���ابة، لكنه مل يوؤثر حتى الآن على درجة 
�صرا�ص���ة الفرو����س، ول على فعالي���ة اللقاح 
امل�ص���اد له، ول ح�صا�ص���يته لالأدوية املعاجلة 
للمر����س الناج���م عن���ه. واأو�ص���حت املنظمة 
�ص���رورة اغتنام فر�ص���ة عطلة اأعي���اد امليالد 
وعطلة منت�ص���ف العام الدرا�ص���ي لكي تذكر 
جمي���ع اأف���راد املجتم���ع بالأهمية الق�ص���وى 
للتدخ���الت الوقائي���ة غ���ر الدوائي���ة، مث���ل 
وال�ص���ابون  بامل���اء  اليدي���ن  غ�ص���ل 
غ�ص���ياًل جيدًا بانتظام و تغطية 
العطا����س  عن���د  والأن���ف  الف���م 
الورق���ي  باملندي���ل  ال�ص���عال  اأو 
والتخل�س منه فورًا يف �ص���لة 
يف  العط����س  اأو  املهم���الت، 

القمي�س جتنبًا لن�ص���ر الفرو����س والبتعاد 
مل�ص���افة ل تق���ل عن م���رت واحد عن���د التعامل 
مع الآخرين.وجتنب التقبيل اأو العناق عند 
حتية الآخري���ن وجتنب الذهاب اإىل املناطق 
املزدحم���ة دون �ص���رورة اأو ارت���داء الكمامة 
عند ارتياد هذه الأماكن والهتمام بالنظافة 
والغ���ذاء  اجلي���دة  والتهوي���ة  ال�صخ�ص���ية 
ال�ص���حي والن�ص���اط الب���دين، كم���ا ن�ص���حت 
بالت���زام الراحة باملنزل عن���د ظهور اأعرا�س 

احل���رارة  درج���ة  ارتف���اع  مث���ل  الأنفلون���زا 
وال�ص���عال والعطا����س واحتق���ان احلل���ق مع 
الإ�صراع مبراجعة الطبيب اإذا ا�صتمر ارتفاع 
احلرارة لأكر من يومني وعزل املري�س يف 

حجرة جيدة التهوية.

توقعات حتدث عند التحور
* هناك العديد من الحتمالت التي ميكن اأن 

تتوقع حدوثها مع حدوث التحور وهى:

- قد ي�صبح الفرو�س اأ�صد �صرا�صة و�صراوة 
مما يت�ص���بب معه حدوث م�صاعفات ووفيات 
كث���رة فى املوج���ة الثانية فى ال�ص���تاء مثلما 
حدث يف وباء عامي 1918 و1919، وكذلك 

وباء 1957.
- هناك احتم���ال قائم من حدوث التحور من 
خ���الل اندم���اج كل م���ن فرو����س الأنفلونزا 
الوبائ���ي "اخلنازير" مع فرو����س اأنفلونزا 

الطيور الذي اأ�صبح متوطنًا يف م�صر.
- ق���د ي�ص���بح الفرو�س اأك���ر مقاومة لعقار 
"التاميفلو"، ما ي�ص���بب م�ص���اكل يف العالج 
وال�ص���يطرة على احلالت امل�صابة، وقد تقل 

فاعلية اللقاح امل�صنع جتاهه.
- هناك احتمال اأن يحدث هذا التحور بحيث 
ي�صيب كائنات جديدة، مثل الكالب والقطط 
مثلم���ا ح���دث يف حال���ة كلبني يف ال�ص���ني مت 
عزل الفرو�س منهما من بني 52 كلبًا م�صابًا 
بالأنفلون���زا، وكذلك القطة املنزلية يف ولية 
الت���ي مت تاأكيد  "اأي���وا" بالولي���ات املتحدة 

اإ�صابتها بفرو�س "ات�س1ان 1".
- رمب���ا يح���دث حت���ور ب�ص���يط للفرو�س ل 
يوؤدى اإىل تغر م�ص���توى �صرا�ص���ة و�صراوة 
امل�ص���توى  نف����س  عل���ى  فيظ���ل  الفرو����س، 
ال���ذي هو علي���ه الآن مثلما ح���دث يف املوجة 
الثاني���ة يف وباء ع���ام 1968.واأكد اخلرباء 
اأن���ه بالرغ���م م���ن ارتف���اع ن�ص���بة الإ�ص���ابات 

ب���ني طلبة املدار�س يف الآون���ة الأخرة، فاإن 
ن�صبة حدوث الوفيات بينهم قليلة جدًا، واأن 
احلم���ل ونق�س املناع���ة والأمرا����س املزمنة 
وال�ص���منة املفرطة من اأهم عوامل اخلطورة 
يف  "التاميفل���و"  اإعطاوؤه���ا  ينبغ���ي  الت���ي 
بداية حدوث الع���دوى دون انتظار للتحليل 
اأو تاأخ���ر يف الت�ص���خي�س، وطبع���ًا ينبغ���ي 
اأن يتناول���وا اللق���اح الواق���ي �ص���د اأنفلونزا 
اخلنازي���ر "ات�س1ان 1"، وقد اأعلنت منظمة 
ال�ص���حة العاملية اأن خف�س م�صتوى التحذير 
م���ن وب���اء "اأنفلون���زا اخلنازي���ر" اإىل جمرد 
اأنفلونزا مو�صمية قد يتطلب �صنوات اإىل اأن 
يتمكن النا�س من حماية اأنف�صهم منها ب�صكل 
اأف�ص���ل.واأكد جريج���وري هارت���ل املتح���دث 
با�صم املنظمة، "اأنه يف حلظة ما يف امل�صتقبل 
�صيكون هناك اإقرار بحقيقة اأن الفرو�س كف 
عن النتقال ب�ص���كل متوا�صل يف التجمعات، 
عندئ���ذ �ص���يتعني تقلي���ل م�ص���توى الوب���اء"، 
م�ص���رًا اإىل اأن ذلك �ص���يحتاج وقت���ًا يرتاوح 

بني عامني وثالثة اأعوام.
وكانت املنظمة قد اأعلنت موؤخرًااأن اأنفلونزا 
م�ص���توى  ورفع���ت  عامل���ي  وب���اًء  اخلنازي���ر 
التحذي���ر من���ه اإىل الدرجة ال�صاد�ص���ة، وهي 
اأق�ص���ى درجات التحذي���ر لديها، وق���د اأودى 
ه���ذا الوباء اإىل الآن بحي���اة اأكر من 4500 

�صخ�س.

ال�صحة العاملية تعلن حتور فريو�ض 
اأنفلونزا اخلنازير

تثبــت  �صــورة  عـــن  "نــا�صــا" تـكـ�صـــف 
وجـــود �صوائــل فـي عالــم اآخــر

اأعلن اناتويل برمينوف مدير وكالة الف�صاء الدولية 
الرو�صية، اأنه يلتقي قريبًا علماء رو�صًا يف اجتماع 
مغل���ق ملناق�ص���ة خط���ة جتن���ب الأر�س ال�ص���طدام 

الكارثي املحتمل بنيزك عمالق بعد 26 �صنة.
واأ�ص���ار برمينوف اإىل اأنه �ص���وف يلتقي املجل�س 
العلم���ي التقني قريبًا يف اجتماع مغلق ملناق�ص���ة 
ما ميك���ن فعله" ملواجه���ة الكويك���ب "ابوفي�س" 
ال���ذي يه���دد بتدمر ج���زء م���ن الأر����س يف العام 

.2036
واأو�صح برمينوف اأنه يف حال 
ا�صطدم الكويكب "ابوفي�س" 
الذي ي�ص���ل قطره اإىل 350 
مرتًا بالأر����س اأثناء مروره 

بقربه���ا يف الع���ام 2036 �ص���يخلق هذا ال�ص���طدام 
�صحراء جديدة بحجم فرن�صا.

واأعلن���ت الوكالة الف�ص���ائية الأمريكية "نا�ص���ا" اأن 
احتم���ال ا�ص���طدام الكويك���ب بالأر����س يف الع���ام 
2036 تدن���ى ب�ص���كل ملح���وظ، موؤك���دة اأن تقنيات 
جديدة للح�ص���ابات باتت متوفرة كما توفرت اأي�صًا 
معطي���ات جدي���دة مما يظه���ر اأن احتمال ا�ص���طدام 
"اأبوفي�س" بالأر�س يف 13 اأبريل 2036 هبط من 

واحد على 45 األف اإىل اأربعة على مليون.
ويحتم���ل اأن يقرتب الكويكب على م�ص���افة 30 األف 
م���رت م���ن الأر����س يف الع���ام 2029، اأي اأق���رب من 
بع����س املحطات الأر�ص���ية الف�ص���ائية، ويحتمل اأن 

ي�صطدم بالأر�س بعد �صبع �صنوات.

الأر�ض �صــتــ�صــطــدم بـكــويــكــب بعــد 26 �صــنــة


