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توصل فريق حبثي مؤخرا اىل
تطوير زجاج مغطى بطبقة

رقيقة للغاية من أوكسيد
ميكروكرستالني التيتانيوم

والذي يستجيب لضوء النهار،
وهذا التفاعل يفصل األوساخ عن
الزجاج، دون احلاجة إىل استخدام

املاسحات، وعندما تسقط عليه
املياه، حيدث التفاعل الذي يؤدي

إىل انزالق األوساخ واملياه من على
سطح الزجاج. وقال أحد أفراد
الفريق الذي عمل على تطوير

الزجاج انه قائم على ثاني أكسيد
التيتانيوم، وهي مادة تستخدم يف

املواد الغذائية ومعجون األسنان،
وكرميات البشرة املانعة ألشعة
الشمس ، ولكنها يف العادة مادة

على شكل مسحوق، مما يؤدي إىل
حجب الرؤية إذا ما وضعت على
الزجاج، لذلك استخدمنا طبقة
رقيقة من هذه املادة، مسكها 15
نانومرت، وبذلك يبدو الزجاج

طبيعيا متاما . وعلى الرغم من
أن هذه التكنولوجيا ليست

تكنولوجيا التفاعالت املتناهية يف
الدقة، إال أن التغطية اخلاصة

للزجاج، والتفاعالت الكيميائية
اليت حتدث، جتري على مستوى

دقيق للغاية )واحد على ألف
مليون من املرت(. إن طبقة ثاني

أكسيد التيتانيوم اليت تغطي
الزجاج هلا صفتان متيزانها،ألشعة

فوق البنفسجية، وخالل هذه
العملية، تتفاعل الطبقة العازلة

مع األوساخ العضوية حبيث
تفتتها، وثانيا، الطبقة العازلة

تؤدي إىل جعل الزجاج أكثر
جاذبية للمياه، وهو ما يعين أن

املاء عندما يالمس سطح الزجاج،
ينجذب إىل بعضه فيتحول إىل ما

يشبه الشرحية بدال من أن يتحول
إىل قطرات. 

ان هذا االبتكار اجلديد يدمر
األوساخ العضوية، ويؤدي إىل

سقوطها على األرض، كما أنه يقلل
من املواد اليت تلتصق بها األوساخ

األخرى . جاء هذا االبتكار
الصديق للبيئة نتيجة ألحباث

كثرية بدأت منذ بدايات
التسعينات، أجريت على

تكنولوجيا الشرائح الرقيقة، إن
االبتكار مهم، على الرغم من أنه

لن يقضي نهائيا على مهنة
منظفي زجاج النوافذ، ولكنه

سيقلل من احلاجة إىل التنظيف
املستمر، وهو ما سيؤدي إىل

التقليل من استخدام املنظفات
الضارة بالبيئة، حيث انه يف كل

مرة تستخدم الكيماويات القوية،
يتم غسلها لتقع على األرض، مما

يتسبب يف التلوث، وأن الزجاج
ميكن تنظيفه اآلن مبجرد رش
املاء عليه . إن االبتكار له فائدة
أخرى من ناحية األمان، حيث

يلقى عدد من الناس حتفهم يف
كل عام عندما يسقطون من على

السالمل أثناء تنظيف النوافذ،
واجلديد هو إمكانية تنظيف

النوافذ عن طريق استخدام
خرطوم مياه . على الرغم من أن
الزجاج اجلديد يتكلف 20% أكثر
من الزجاج التقليدي، إال أن هذه

التقنية اجلديدة أصبحت تستخدم
يف املساكن املغطاة بالزجاج، وهي
املساكن اليت حتتاج إىل الكثري من

التنظيف. 

Science12املدى العلمي

أن االكـتئــاب ليـس بـاحلـزن أو املـزاج الـرديء
ولكنه مـرض يـؤثـر علـى اجلـسم كله مبـا فيه
املزاج والبـدن واألفكار، و أن الشخص من خالل
جتــربته الـشخـصيــة يعلم أن االكـتئـاب إذا مل
يعـــاجل كغـريه مـن األمـــراض مـثل الـــسكـــر
والـرومـاتيـزم وارتفـاع ضغط الـدم فـإن هـذه
األمـراض قد تـؤدي إىل إعاقـات خمتلفـة، وقد
يـشعر مصـاب االكتئاب أن مـرضه شيء نادر يف
العـامل ولـكن ذلـك ليـس صـحيحـًا، ألن مـرض
، والكثري من االكتئاب من أكثر األمراض انتشارًا
عــظمــاء العــامل وقــادتـهم كــانــوا مـصــابني

باالكتئاب.
أن هنـاك عوامل كثرية وراء هـذا املرض تتمثل
يف الـوراثـة والظـروف احملـيطـة ووجـود بعض
الكيمـاويات يف اجلهـاز العصيب واملخ …وعلى
الـرغـم من أن االكـتئـاب يـظهــر بكثـرة عنـد
العائالت، إال أنه قـد يظهر يف كـثري من األحيان
يف أفراد ختّلوا عائالتهم من املرض، ولكن سواء
كـان املـرض وراثيــًا أو غري ذلك فــإن البحـوث
الطـبيـة احلــديثـة تـشري إىل وجـود نــوع من
الـتغـريات الكـيمــاويــة يف مــواد املخ تــسمــى

الناقالت العصبية.
أن حالـة االكتـئاب لـيسـت حبالـة حزن شـديد
فقـط مير بهـا إنسـان ولكنهـا أحيانـًا تتمثل يف

وضعف يف الطـاقة العـامة من الـتعب والبطء يف
احلركة، كمـا تظهر يف التغـيريات جتاه األطعمة،
حـيث يفقد مصاب االكتئاب الشهية للطعام مما
يرتتب علـيه أن يفقد مـن وزنه وأحيانـًا تزداد

الشهية ويزداد الوزن.
أن أمـراض االكتـئاب مـتعددة وأكـثرهـا شيـوعًا
بني الناس هو االكـتئاب اجلسيم، والـذي يتميز
بظهـور أعـراض تـؤثـر علـى الـنشـاط اليـومي
والعـمل والنـوم واألكل والتـمتع بـأبـسط أنـواع
متع احليـاة، وأن هنـاك اكتـئابـًا خفيفـًا ولكنه
يستمـر مدة زمـنية أطـول، ولكنـه ال يعوق من
القيـام مبهـام احليـاة ولكنـه يقلل من الـرغبـة

والنشاط. 
أن أحـد أسباب االكـتئاب الـوراثة مبـعنى أنه إذا
كان مـوجودًا يف أحد أفـراد العائلة فـإن احتمال
وجوده يف فـرد آخر يـكون أعلـى من املتـوسط،
وأن عامل الـوراثة الـبيولـوجي يكـون يف مرض
ثنــائي القـطب، وهـو الــذي يتـميـز بـدورات
خمتلفة مـن االبتهاج والشعـور بالفرح الـشديد،
اخلارج عن املألـوف ولكن هذا ال يعين أن كل من
حيـمل عواملـه الوراثيـة سوف يـصاب بـاملرض،
فهـناك عـوامل حيـاتيـة مثل الـتوتـر وضغوط
احلـياة وكل منها له دور فعـال يف نشأة املرض أو

استمراره أحيانًا.

فعــادة تـظهـــر القلــة مـن تلك األعــراض يف
الـشخـص الـواحـد، وكـذا ختـتلف حـدة هـذه
األعراض من شخص آلخـر حسب شدة مرضه،
وهــذه األعــراض تـظهــر يف صــورة صعــوبــة
الـرتكيــز وضعف الـذاكــرة وتبـاطـؤ يف اختـاذ
القرارات والشعور بعدم االستقرار واالضطراب

حـالة فقـدان للشهيـة وقلة النـوم. ويوضح أنه
دون العالج يستمـر مرض االكتئـاب أسابيع أو
أشهرًا وأحيانـًا سنني طويلـة وذلك حسب نوع

االكتئاب.
هنـاك مـالحظــة مهمـة وهـي: ليــس كل من
يـصاب بـاالكتـئاب يعـاني من نفـس األعراض،

يعاني أكثر من ثلث سكان الكرة األرضية أمراض االكتئاب، ونسبة
هذه األمراض يف الدول الرأسمالية ذوات الدخل املرتفع أعلى

ختيل أنه أصبح بإمكانك نقلمنها يف الدول الفقيرة.. 
ملف رقمي أو مذكرة من

كمبيوتر إىل آخر بشكل أكثر
سهولة من املتعارف عليه،

وكأنك تعطي صاحب الكمبيوتر
اآلخر ملفا ورقيا أو مذكرة يف

يده. ويعتقد الباحثون
مبختربات علوم الكمبيوتر

بشركة سوني يف طوكيو أنهم
متكنوا من التوصل إىل هذه

التقنية. 
فعلى الرغم من انتشار

احلاسبات واهلواتف احملمولة
اليوم يف كل مكان وسهولة

الوصول إىل الكثري من املعلومات،
إال أنه ال يزال من الصعب على

شخصني يف غرفة واحدة أن
ينسخا ملفات أو مذكرات بني

جهازيهما دون استخدام الطرق
التقليدية لتبادل امللفات من حيث

استخدام الربيد اإللكرتوني أو
اإلسطوانات. 

غري أن فريقا مبخترب شركة
سوني واجه هذه التحديات

ومتكن أخريا من تقديم حبث
جديد إىل مؤمتر يف فيينا عن

كيفية التفاعل مع الكمبيوتر.
وقام الفريق بتطوير تقنية

جديدة أطلق عليها اسم “بيك
أند دروب” وتعين التقاط امللف

من كمبيوتر ووضعه على
كمبيوتر آخر باستخدام قلم من

نوع خاص. ومن املعروف أن
تقنية “دراج أند دروب” واليت

تعين سحب امللف بفأرة
الكمبيوتر ووضعه يف مكان آخر
على نفس الكمبيوتر هي تقنية

مستخدمة يف معظم برامج
الكمبيوتر. 

وحسب التقنية اجلديدة ميكن
لصاحب أي كمبيوتر حممول أن

يلتقط ملفا باستخدام هذا القلم
وأن يسقط امللف على شاشة

كمبيوتر آخر عن طريق وضع
القلم على الشاشة.كما تسمح

هذه التقنية للمستخدم بانتقاء
امللفات وحتريكها من كمبيوتر
آلخر دون احلاجة إىل استخدام

شبكات أو خادمات. 
وستجعل تقنية “بيك أند

دروب” من السهل على اثنني يف
اجتماع تبادل امللفات على

حساباتهما احملمولة، ومن ثم
تبادل املعلومات ومواقع

اإلنرتنت وملفات املوسيقى وما
شابه ذلك. 

كما طور الباحثون أيضا تقنية
أخرى أطلق عليها اسم “بيك أند

بيم” وتهدف إىل التقاط امللفات
من كمبيوتر ووضعها على شاشة

عرض باستخدام قلم خاص
أيضا. ومن ثم ميكن سحب

امللفات من على سطح املكتب
لكمبيوتر حممول ووضعها على

شاشة العرض. 
وقد مت تطوير تقنية “بيك أند
دروب” باستخدام قلم كمبيوتر

ميتسوبيشي وشاشة حساسة من
نوع واكوم بي إل 300. ويتمتع

هذا القلم برقم كودي فريد
يقرأه الكمبيوتر عندما يقرتب

القلم من شاشته، ومن ثم يظهر
ظل امللف املنقول على شاشة

الكمبيوتر. 

هـل األكتئـاب مــرض كباقــي االمــراض؟؟

يقـول علماء مـعهد التلـسكوب الفـضائي
لـلعلـــوم إنهـم متكـنــوا ألول مــرة مـن
الوصـول إىل أدلة أكيـدة ومباشـرة، على
وجود الثقوب السوداء اليت كانت فكرتها
بني أخـذ ورد يف الـســابق بني الـعلمـاء
والـباحثـني الفلكيني، فقـد متكن عـلماء
وكالة الفضاء األمريكية )ناسا( من رؤية

خطــوة أخــرى بإجتاه فهم الغموض الكوني

مبؤمتـر التكنولـوجيا الالسلكـية الذي عقـد مؤخرا يف
بـوسطـن، بشـائر سـارة لرعـاة الغنـم، حيث سـيصبح
بإمكانهم يف املـستقبل القريب، الـسيطرة الكـاملة على
Wi-  القـطيع بواسطـة تكنولـوجيا السلكيـة بتقنية

Fi. والفكرة مبجملها هي عبارة عن إقامة جدران
افرتاضيـة، إذ يتم تزويـد كل حيوان يف القـطيع جبهاز
يـعمـل بنـظــام GPS لـتحــديــد املــواقع بــاألقمــار
الـصنـاعيـة، ومـزود بتقـنيــة Wi-Fiومكرب صـوت

ذكـرت الصـحف االسرتاليـة ان بكرتيـا قـاتلـة جـديـدة تقـاوم
املـضــادات احليــويــة هلــا عالقــة بــاملكــورات العـنقــوديــة
)ستافيلوكوكـوس( ظهرت يف اسرتاليا وتسببت يف وفاة شخص
واحـد علـى االقل من اصـل حواىل مخـسني اصيـبوا بـها ، وان
السلطات الطـبية تشعر بالقلق الن البكرتيا تنتشر بني الناس
يف الـبيئة العاديـة بدال من انتقاهلـا يف املستشفيـات كما حيدث
عادة يف حـاالت االصابـة باملكـورات العنقـودية والـيت حتدث

عادة بعد العمليات اجلراحية.

دعـت جلنـة فـرنـسيـة خمـتصـة إىل إعـادة
تـنظـيم جـدول الـتطعـيمـات الـيت خيضع
رت إلـيها األطفـال حتت سّن الـثانيـة، وحّذ
من أّن تـعقيـداتهـا تـدفع بـالـكثـريين إىل
مقــاطعـة بـرنــامج الـتلقـيح أو نــسيـان

مواعيده.
وخيضع الرضـيع ألحد عشـر تطعيمـا على

دعـــوات إلــى مراجعــــة برنامــج تطعيـــــم األطفــــال

تـكون نـامجة عـن خلل حسـابي، ومـنذ
تلــك املالحـــظـــــات الــيت وردت مــن
التلسكوب عام 1992، يواظب العلماء على
حتليـل البيـانـات اإلحصـائيـة اخلـاصـة
بـــالـثقـب األســـود الـــذي حيـمل اسـم
سيـجنــوس إكـس آر - 1، يف قـلب جمــرة
سيجـنوس )األوزة(، يف نقـطة تبـعد عن

األرض مسافة 6 آالف سنة ضوئية.
ويف واقع احلـال، ليـس مبقدور تلـسكوب
هــابل أن يشـاهـد مـا جيـري مبـاشـرة يف
مـنطقـة أفق احلــدث، نظــرًا للمـسـافـة
الـشـاسعــة بيـنه وبني مـوقع األحـداث
الفـضــائيــة، لكـنه قــادر علــى قيـاس
التذبـذبات غري املنتظمـة يف الضوء فوق
البنفـسجي املنبعـث من الغازات امللـتهبة
احملتجـزة يف املدار حـول الثقـب األسود.
ويطلق العلماء على الوميض املنبعث من
تلك الـغازات اسـم )وميض املـوت(، وهو
يــشبه تـأوهــات االستغـاثــة األخرية يف
مواجهـة مصـري ال فكاك مـنه، يتمثل يف

املوت األبدي.

معينـة من الفـضاء الـسحيق، وكـان هم
العلماء منصبًا على تقدير الكتلة اهلائلة

للبؤرة اليت يشغلها الثقب األسود.
وفيمـا بعـد متكـن العلمـاء، بـاستخـدام
األشعة السينية، من مشاهدة أفق احلدث
احملـيط بـأحـد الثقــوب السـوداء، أثنـاء
ابـتالعه كميـات من الـطاقـة تزيـد عن
تلك املـنبـعثــة مـنهـــا مبئــات املــرات.
واستـنتـج العلمـاء مـن تلك املـشـاهـدات
والقيـاسـات أن شالالت هـائلـة من الغـاز
املتدفق تغـوص يف دوامة موجـودة عند
احلافـة الداخلـية ألفق احلـدث، من دون
أن يـستـطيعـوا حتـديـد طـبيعــة تلك
الـدوامة الغـامضـة اليت ينتـشر العـديد
منهـا كـاألفخـاخ الـعمالقـة يف الـفضـاء

الفسيح.
وقبـل سنــوات حـصل مــرصــد هــابل
الفـضائي العـمالق على معلـومات مثرية
عن املـادة الغـائـرة يف جمـاهـل الثقـوب
الـسـوداء ، وقــد شكك  بعـض العلمـاء يف
نتائج مالحظـات هابل قائـلني إنها رمبا

أمجـات من الغاز الـساخن، قـبل أن خيبو
ثم خيتـفي متامـًا لدى اقرتابـه من جرم
مسـاوي عمـالق يدعـى سيجنـوس إكس
آر1، ووفق النـظريـات العلمـية فـإن هذا
النـوع من النـشاط ال حيـدث إال إذا كانت
غمـامـة الغـاز قـد سـقطت يف قـلب ثقب

أسود.
ويعّد التقاط مشهد حي لسقوط جرم يف
جـوف ثقب أسـود هــاجسـًا خيـيم علـى
اهتـمامـات العلـماء مـنذ عـقود، ويـأمل
العلمـاء بـأن يتـمكنـوا، بعـد االكـتشـاف
األخري، مـن فك طالسـم منـطقــة أفق
احلدث الـغامـضة، ومـعرفـة املزيـد عن
الـكيفيـة الـيت يتمـكن فيهـا جـرم فـائق
الصغر والكثافة يدعى الثقب األسود من
ابـتالع كل مــا يقرتب مـنه من جنـوم أو

حتى جمرات بأكملها.
وكانـت أوىل األدلة الـعمليـة علـى وجود
الثقــوب الســوداء يف الفضـاء، تتـمثل يف
مشـاهـدات مثرية لـزوابع ودوامـات من
الغبـار الفضـائي املـضطـرب يف منـاطق

أول جـسم مــادي خيتفـي من الـوجـود
كلـيًا، مبـجرد سقـوطه فيمـا يسـمى أفق
احلـدث، وهي املـنطقـة احملـيطـة ببـؤرة

الثقب األسود.
ويقــول مــســؤول مــركــز الـــرحالت
الفضـائيـة التـابع للـوكـالــة إن العلمـاء
شاهـدوا ضوءًا فوق بنفسجي يومض من

قلم رقمي
لنقل امللفات

زجاج ال يقبل
القاذورات

رمبا يكون بـإمكان الشمـوع التقليدية
أن تشغل مكانا بني ترسانة اإلنسان يف
حــربه مع الـبكـترييــا الضـارة. فقـد
تـــوصل الـبــاحـثــون مـن جـــامعــة
سـاوثهـامبـتون إىل أن إضـافة الـزيوت
مـثل زيت اليـوكالـيبتـوس والربتـقال
وغريها من الـزيوت العطريـة للشموع
ميكـن أن يـــؤدي إىل القـضـــاء علـــى
البـكترييا ، وإن إضافـة تلك الزيوت إىل
املعطرات وغريها من الوسائل اليت يتم
توصيلها بالكهرباء على احلائط حيدث

حماربة البكترييا بالشموع !!
تـتفـــاعل مع األيــونــات الــشمـعيــة
واألوكسجني حبيـث تكتسب خـصائص
مضـادة للبكترييا. ويقـولون إن إضافة
الزيـوت األساسية إىل الـشموع ميكن أن
يساعد الناس يف القضاء على البكترييا

املختفية يف بيوتهم. 
وال يعتقـد أن هناك أي ضرر من ذلك.
غري أنه ال يـنصح الناس بـالتوقف عن
استخـدام الوسـائل األخـرى لتنـظيف
منــازهلم، الــشمــوع لن تـتخلـص من

القاذورات واملواد العالقة . 

تـــؤدي يف بعـض احلـــاالت إىل الفــشل
الكلوي والوفاة. 

وأحيـانا مـا توجـد تلـك البكتـرييا يف
احلليب غري املـعرض للحرارة ويف املياه
امللـوثـة مبيــاه الصـرف الـصحي. أمـا
البـكترييـا من نـوع ستـافيلـوكـوكس
أوريـا فيـشيع وجـودها علـى البـشرة،
ويف حالـة اجلروح اجللـدية قـد حتدث
إصـابـات تـرتاوح بني الـبثــور وحتـى

اإلصابة بااللتهاب الرئوي. 
ويعتقـد البـاحثـون إن تلك الـزيـوت

نفس األثر. 
وقد كـشفت التجـارب اليت أجـريت أن
بعض الـزيوت بـإمكانهـا القضـاء على
بكـترييــا من نــوع إشرييـشيـا كــولي
وستـافـيلـوكـوكـس أوريـا مـن علـى
األسـطح. يـذكـر أن اآلالف يـصـابـون
بعدوى الـبكترييـا من نـوع إشرييشـيا
كـولي كل عـام، واليت تـتسـبب يف نقل
األمراض عـن طريق الـغذاء. ورغم أن
غـالبيـة املصـابني يتعـافون بعـد أيام
قليلـة، إال أن مضـاعفـات اإلصابـة قد

ولرعــاة الغنـم تقنياتهـــم
يعتقد العلمـاء األملان أن الكالب ذكيـة لدرجة كـبرية حيث أنها
تفهـم لغة اإلنـسان يف كـثري من االحيـان . ويضـرب مثـال على
ذلـك بأحـد الكالب مـن فصيلـة الكـوليـو املسمـى ريكـو والذي
يـستطيع إحضار مـا يقارب 200 من األشياء عنـدما يطلب منه
ذلك، حتـى لو انه مل يـسمع تلك األمسـاء من قبل. وهـو نفس
املبدأ الذي يـستخدمه األطفال يف فهم مـا حوهلم. أسلوب الفهم
هذا يسمى  Fast-Mappingوهو يعتمد على تكوين فكرة
سريعة وبسيطة عن املصطلحات اجلديدة وربطها باألشياء عن
مسـاع أو رؤية هـذه األشيـاء. ويقول صـاحب الكلـب أن معظم

ذكر تقرير طـيب أملاني أن االحساس بـالضغط يف احلنجرة رمبـا يكون مؤشرا
علـى نقص عنـصر الـيود ومـن احملتمل أن يـشري أيـضا إىل مـشكالت يف الـغدة
الدرقية.وأشار علماء طبيون معنيون باألحباث اخلاصة بدراسة نقص عنصر
اليـود إن االعراض املصـاحبة الضطـرابات الغـدة الدرقيـة ميكن أن تتمثل يف

وجود مشكالت يف التنفس والبلع باالضافة إىل تضخم يف حميط احلنجرة. 
جدير بـالذكر ان علماء التغذية دائما ما يؤكدون على استخدام  امللح املدعم
باليود يف إعداد الطعام، ويوجد أيضا عنصر اليود يف السمك واللنب ومنتجات

االلبان .

الكالب تفهم لغة االنسان
إلكـرتوني. ويـشــار إىل أن التـجهيـزات املخـتلفـة اآلنف
ذكرهـا، منتـشرة يف أحنـاء العـامل وتكـاليفـها زهـيدة.
وسوف يـتسنـى للراعـي أن يسرتيح حتـت ظل األشجار
ويتزود بداًل من الناي التقليدي، حباسوب نقال ويتابع

حتركات قطيعه.
ويف حال جتـاوزت إحد حيـواناته حـدود املرعـى، فإن
جهـاز  GPS  سيــشغل مكـرب الصـوت الـذي خيـرج
صوتـًا عالـًيا يثين احليوان عن تـرك القطيع ويرجعها

إىل املرعى . 

هذه األشياء اليت كان ريكـو قابل على متييـزها وإحضارها هي
العـاب األطفـال والكـرات ، مثل لعـبة حـيوان الـبانـدا، واملوز.
وباستطاعته أيضا إعطاءها إىل شخص معني أو وضعها يف السلة
إذا طلب مـنه ذلك. حتـى أن ريكـو يـستـطيـع متييـز أي شيء
جديـد بني جمـموعـة من األشيـاء القدميـة وإحضـاره عنـدما
يـذكر اسـم ذلك الشـيء اجلديـد، اعتمـادًا علـى انه يعـرف كل
األمساء القـدمية. كمـا كان بإمـكانه تذكـر االسم اجلديـد حتى
بعـد أربعة أسـابيع من مسـاعه يف نصـف احلاالت من الـتجارب،

وهو ما يقارن بقدرات طفل عمره ثالث سنوات.

أمل احلنجرة ونقص اليود يف اجلسم بكرتيـــا قاتلـــة جديــدة تقـــاوم املضـــادات احليويـــة
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يــستجـب للعالج بــاملضــادات احليـويــة اليت تعـتمـد علـى
البـنسلـني.  وبعد يـومني من الفحـوص الطبـية اكـتشف انه
يعاني من الـنوع اجلديـد من املكورات العنقـودية اال انه تويف
رغم عالجه مبـضادات حـيويـة خمتلفـة. ويعتقـد ان حواىل
مخسـني شخصا اخرين اصـيبوا باملرض يف واليـة كوينزالند.
وذكرت الـصحيـفة ان االطـباء االسـرتاليني وصـفوا مـضادات
حيويـة حلواىل 10.9 ماليني شخص العام املاضي بتكلفة حواىل

130 مليون دوالر اسرتالي )9.0.35 مليون دوالر امريكي(.

وقال خرباء يف االمـراض املعدية ان قـوة هذه  البكـرتيا تشكل
بـرهانا جديـدا على القدرة املتـزايدة للجراثيـم على مقاومة
املضـادات احليويـة . ويعتقـد هؤالء اخلـرباء ان هذه  البـكرتيا
تنـتقل عن طريق اجلـروح الصغرية يف اجللـد وميكن ان تؤدي
اىل املـوت حتى للـشبان الـذين ال يعانـون من مشـاكل صحية.
وقد تويف شاب يف والية كوينزالند الشمالية العام املاضي وكان
اول ضحـية هلـذا النـوع من املكـورات العنقـودية ،  وكـان هذا
الشاب قـد ادخل اىل املستشفى الصـابته بتسمم الدم اال انه مل

التطعيمـات البديلة الـيت يقرتحها األطباء
على الـرضع يف السنوات األخرية، فضال عن

توقف إنتاج األمصال يف بعض األحيان.
ورأت أكـادميية الطـّب الفرنسـية أنه ال بّد
من مـراجعـة اجلـدول املعّقـد والـتفكري يف
إرشـادات علـى قــدر كبـري من الـتبـسـيط

والتكامل.

نقص يف إنتاجها أو توقفه.
ونقل عـن مــســؤولـني يف وزارة الــصحــة
الفرنسية، قوهلـما إّن القلق يساورهما إزاء
الـصعوبـات اليت بـاتت مـاثلة أمـام تنفـيذ
رين مـن إمكــان بــرامـج التـطعـيم، حمــّذ

ة. اخنفاض نسبة التغطية الصحّي
وعزا مسؤولون دعوتهم إىل تزايد برنامج

مـدى 24 شهـرا وهـو مـا جيعل من اجلـدول
مــا بطـريقــة لفتـت إليهـا معّقـدا ومـضّخ
االهـتمــام يف اآلونــة األخـرية رغم مــرور

عقود على معايري تنفيذ الربامج.
وتـزايـد الـتحـذيــرات مع ارتفـاع نــسب
االنقطاع يف تزويد املستشفيات واملؤسسات
املعـنيـة بــاألمصـال ألسبـاب تعـود إّمـا إىل


