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لـقــيـــــــاس مـــــســـــــافـــــــات الــنــــظـــــــام الـكـــــــوكــبــي

الـفلـكــيــــــون بــــــانــتـــظــــــار عــبــــــور عـــطـــــــارد للـــــشــمـــــس

يف الـثــامـن مـن ت ـشــريـن الـثــانـي
س ــوف يعـب ــر عـط ــارد ال ـشـمــس.
ســوف نـشــاهــد مـن علــى االرض
الكـوكب عطارد مير عبر قرص الشمس .ال
تعــد ظــواه ــر العـبــور امــورا ش ــائع ــة ،ولكـن
ميـكن الـتبــؤ بهــا .ولكـي يقع الـعبــور يـجب
ان تكون هنـدسة الفضاء املتمثلة بالكوكب
ع ـطـ ــارد (او الـ ــزهـ ــرة) واالرض والـ ـشـم ــس
م ــرتـب ــة عل ــى وضعـي ــة مح ــددة مت ــام ــا .يف
معـ ـظــم االح ـي ـ ـ ــان مت ـ ـ ــر ه ـ ـ ــذه الـك ـ ـ ــواكــب
الداخلية فوق او حتت قرص الشمس.
وقد قـدمت ظواهـر العبـور لكل من عـطارد
والـزهـرة ،تــاريخيـا ،طـريقـة افـضل لقيـاس
املسـافة الـى الشـمس .وقـد تنبـأ جوهـانس
كـبلــر -ومـن ثم شــاهــد -عبــور عـطــارد عــام
 . 1607وبـاملثل فقـد راقب البقع الـشمسـية
بــاستخـدام عــدسته الـتي تـدعـى اوبـسكـورا
( ،)obscuraوذل ــك قـ ـ ـبـل ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ــني م ـ ــن
اكـتشـاف غـالـيليـو لهـا بـاستخـدام مـنظـاره
الـبــدائـي .وفـيـم ــا بعــد ســاعــدت املـنــاظـيــر
مـ ــراقـبـي ظـ ــواهـ ــر العـبـ ــور علـ ــى تقـ ــديـ ــر
مقـي ــاس الـن ـظ ــام ال ـشـم ـسـي .ك ــانـت تـلك
عمليـة شاقـة ،مشحـونة مبـشاكل الـتوقيت،
والتـأثيرات البصـرية التي يـسببها الغالف
اجلـ ـ ـ ــوي االرض ــي ،وال ـ ـطـقـ ـ ــس ال ـ ـ ـسـ ـي ــيء
واملضـاعفـات االخــرى .ان مالحظـة العبـور
قــد اعـطـتنــا اول تقــدي ــر منـطـقي ملـقيــاس
املـ ـسـ ــافـ ــات يف الـن ـظـ ــام الـ ـشـمـ ـسـي ،ولـكـن
الـطــرق االخــرى فــاجــأت مــراقـبي ظــاهــرة
الـعبور .وعلـى الرغـم من ان ظواهـر العبور
الشـمسـي اصبحـت مثيـرة لـالهتمـام فقط

تطلق مهمة كبلـر التي ترعاهـا (ناسا) عام
 ،2008وســوف تـبحـث يف اكـثــر مـن 100000
جنـم عـن ادل ــة ح ــول (أرضـني) اخ ــرى مـن
خـالل عبــورهــا عبــر جنــومهــا .ســوف نعـلم
عـن ــدئ ــذ فـيـم ــا اذا ك ــانـت الك ــواكــب بحجـم
االرض شائعة او نادرة.
وه ـن ـ ـ ــا علـ ـ ــى االرض ،مي ــثل حـ ـ ــدث ع ـبـ ـ ــور
عطـارد سـببـا جيـدا ملمـارســة الفلك نهـارا.
سوف يـستمـر العبـور قرابـة خمس سـاعات
وس ـ ــوف ي ـت ـمـكــن امل ـ ــراق ـب ـ ــون يف ام ـ ــريـك ـ ــا

الفضاء اخلارجي

االن وليسـت اجباريـة للعلمـاء ،فان مـراقبة
العبور ابعد ما تكون عن االنقراض.
سـ ــوف تـكـ ــون مهـمـ ــة (نـ ــاسـ ــا) الف ـضـ ــائـيـ ــة
املــسمــاة (مهمــة كبلــر) املهمـة االولـى الـتي
تـبحـث عن كــواكـب بحجـم االرض او اصغــر
والـتـي ت ــدور ح ــول جن ــوم اخ ــرى ق ــريـب ــة يف
اجملـرة .وقد سميت الرحلـة باسم جوهانس
كبلـر وهو الفلكـي االول الذي تنـبأ بظـاهرة
العبـور .ان مركبـة الفضـاء كبلـر هي منـظار
ذو غــرض مخـصـص ويعـمل حتــديــدا علــى
ق ـي ـ ــاس ال ـت ـب ـ ــايــن ال ـض ـ ــوئــي مــن الــنج ـ ــوم

البـعيــدة للـبحـث عن الـعبــور الكــوكـبي .ان
الــبحــث عــن ظ ـ ــاهـ ـ ــرة الع ـب ـ ــور لـ(أرضــني)
بـعيــدة هــو مبثــابــة الـبحـث عن قـطــرة من
االش ــراق عـن ــدم ــا تـطـي ــر قـمل ــة عـب ــر ن ــور
مـصـبــاح كـشــاف كهــربــائـي .ان القـيــاســات
امل ـتـك ـ ــررة ل ـظ ـ ــواه ـ ــر الع ـب ـ ــور ،كل ب ـ ــدورته
االعـتـيـ ــاديـ ــة وفـتـ ــرة الــبقـ ــاء والــتغـيـ ــر يف
الـ ـس ـطـ ــوع ،تـ ــوفـ ــر ط ـ ــريقـ ــة دقــيقـ ــة جـ ــدا
الكتـشــاف وتــأكيــد الكــواكب يف مــداراتهــا؛
كـ ـ ـ ـ ــواكـ ــب يف حـجـ ــم االرض او اصـغـ ـ ـ ـ ــر يف
مـن ــاطقه ــا املعـتــادة حــول الـنجــوم .ســوف

زواج املــــصـلـحــــــــة يـــنـــتــــرص احـــيــــــــانــــــــاً
بـدأ الـزواج بسـيطـا ،رجل وأنثـى،ونيـة طيبـة ،والقمـر شـاهـد
عليهما،ثم تطور بـالذهاب الى كبير العـائلة،او القبيلة ليبارك
هـذا الفـرح اجلديـد،ويشهـد عليـه احلاضـرون،ثم أنيـط هذا
التبـريك باملعابد ورجال الدين،والتوثيق السجلي البسيط الى الدواوين
واحملاكم الـشرعيـة والبلديـات أو اجلهات اخملـتصة بـالنفوس.كـان الفرح
عـاديا ،مبـا جتود بـه أيدي الـناس واألقـارب وانتهـى بحفالت
تفوق ليالي ألف ليلة وليلة .
الـزواج هـذا الـربـاط املقـدس،والـذي
استمـد قدسيـته من قداسـة األديان
وأسـتمد مـكانته مـن احملافظـة على
النسل األنساني ،والتكاثر.
بدأ الزواج بسيـطا ،رجل وأنثى،ونية
طـيبــة ،والـقمــر شــاهــد عـليـهم ــا،ثم

واوستراليا وشـرق اسيا واحمليط االطلسي
مـن م ـش ــاه ــدة جـمـيع او اج ــزاء مـن رحل ــة
ع ـط ــارد عـب ــر ق ــرص ال ـشـمــس .س ــوف لـن
يـكـ ـ ــون ه ـ ـ ــذا الع ـبـ ـ ــور م ـنـ ـظـ ـ ــورا يف اوربـ ـ ــا
وافــريقيـا وغــرب اسيـا ،حـيث يكـون الــوقت
ل ــيال ع ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا يـقع احلـ ـ ــدث .اذا ك ـنــت يف
اجلـزء املشـرق من كـوكب االرض فقـد حان
ال ــوقـت لـتخ ـطــط ه ــذا احلـ ــدث مع ن ــادي
الفلكيني اخلاص بك.
يوجـد يف انحاء الـواليات املتحـدة ما يـزيد

تطور بـالذهـاب الى كـبير العـائلة،او
الق ـب ــيلـ ـ ــة ل ـي ـبـ ـ ــارك ه ـ ـ ــذا الفـ ـ ــرح
اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد،ويـ ـ ـ ـ ـ ـشــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـلـ ـ ـيــه
احلـاضرون،ثـم أنيط هـذا التبـريك
بــاملعــابــد ورجــال الــديـن،والـتــوثـيق
ال ــسجلـي الـب ـسـيـط ال ــى ال ــدواويـن

واحملــاكـم ال ـشــرعـيــة والـبلــديــات أو
اجلهــات اخملـتـصــة بــالـنفــوس.كــان
الفــرح عــاديــا ،مبــا جت ــود به أيــدي
الـن ــاس واألق ــارب وانـته ــى بـحفالت
تفوق ليالي ألف ليلة وليلة.
مع تطـور األنسـان ومتدنه ،وتـشعب

احلب ام املصالح؟!

اجملموعة الشمسية

ترجمة :عالء غزالة
مكتب املدى /بابل
علــى  200نــادي فلـك وهي جــزء من شـبكــة
سـ ـم ـ ـ ــاء الـلـ ـيـل (،)Night Sky Network
املؤلفـة من فلكيني هـواة يهتمون مبـشاطرة
علم الفلك مـع العامـة .وباملـشاركـة يف هذه
النــوادي يحـصل املـشــارك علــى مـجمــوعــة
م ـ ــواد تـ ـس ـ ــاع ـ ــد يف (احــتف ـ ــاالت الــنج ـ ــوم)
ودروس مـبسطة يف الفلك ووسائل تعليمية
عــن املف ــاهـيــم الفـلكـي ــة .وتـعق ــد الـن ــدوات
العـضـاء الـشـبكــة عبـر الـدائــرة املغلقــة مع
العلمـاء وتقـدم املـزيــد من املعلـومـات حـول
االحـ ــداث الـفلـكـيـ ــة احلـ ــالـيـ ــة ،مــثل عـبـ ــور
عـطــارد .ويف اوائل تـش ــرين االول مت تــوزيع
مجمـوعة جـديدة عـلى نـوادي شبـكة سـماء
اللـيل( :اشكـال وظالل) .وحلـد االن اسـتلم
 160ناديـاً املواد اجلـديدة مـع وجود طلـبات
متزايدة عليها كل يوم.
ان مجموعـة (اشكال وظالل) تقدم االدوات
الـتــوضـيحـيــة ودروس قـصـيــرة عـن الـظالل
واالشكــال يف قــالـب فلـكي :كـيف تـســاعــدنــا
الظالل علـى مراقـبة فـوهات الـبراكـني على
القمـر ،واوجه القـمر ،واخلـسوف ،وبـالطبع
العبور .سيقوم الفلكيون الهواة بالتنقل يف
انحاء البالد للتواصل مـع العامة وتوضيح
وشــرح ظــاهــرة الـعبــور واهـميـتهــا يف مـهمــة
نــاســا املــسمــاة مـهمــة كـبلــر .يف الثــامـن من
تـشرين الثانـي سوف يقوم البعـض مبراقبة
عـبور عـطارد .وقـد تكـون قادرا علـى مراقـبة
هـذا العبور ،بعـد ما يقارب اربعـة قرون منذ
ان تـنـبــأ جــوهــانــس كـبلــر الول م ــرة بعـبــور
عطار للشمس عام . 1607
عن موقعSpace.com :

إقـــــــــرأ وابـــتـعـــــــــد عـــن الـــــــــرشـح

ترجمة :سمير أحمد
بقلم:جيرار لني

أهـتمـامـاته،وسهـولـة مـواصالته،بـدأ
يخـت ــرع أن ــواع ــا أخ ــرى مـن ال ــزواج
احلـ ــرام أو املــتعـ ــة احملـللـ ــة،ودائـمـ ــا
فـت ــش عــن مه ــاج ــريـن،فـكلـمـ ــا حل
املهاجر يف مكان حلت بدائل عديدة
عن الــزواج الــرسـمي،بـغي ــة التــستــر
واملشـاركـة يف املعـيشـة الـصعبـة التي
تـخـلـفـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـغ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ـ ــة وامل ـ ـ ـ ـ ـ ــدن
الكبيـرة،واملصلحة واألقامة الدائمة
خل ـلــق ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص ال ـعـ ـ ـمــل،أو ط ـل ـ ــب
اجلـنـ ـسـيـ ــة ملـ ــزيـ ــد مـن األمـتـيـ ــازات
واحلقوق املدنية.
أبطـال هــذا النــوع من الـزيجـات يف
فـرنـســا العــرب واألسبـان واألفـارقـة
وال ـب ـ ــرتغ ـ ــال ـي ـ ــون،ويف ب ـ ــري ـط ـ ــان ـي ـ ــا
اآلسيــويــون والعــرب واألفــارقــة.ويف
أمــريكــا يـضــاف لهـم شعــوب جنــوب
شرق آسيا والهاوايون.
يف فـرنسـا  ،هنـاك زواجان معـروفان
ب ـ ــاحلــيلـ ـ ــة وقل ـ ــة احلــيل ـ ــة ،ال ـ ــزواج
األب ـيـ ــض،وه ـ ـ ــو زواج عـل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــورق
ومه ــره يـ ــدفعه احملـت ــاج س ــواءاك ــان
ذكــرا أم أنـثــى،مـيــزة هــذا الــزواج أن
العـ ـ ــروســني قـ ـ ــد يـجل ـ ـسـ ـ ــان ج ـنــب
بع ــضه ـم ـ ــا الــبع ــض مـ ـص ـ ــادف ـ ــة يف
املـقـه ـ ـ ــى واليـع ـ ـ ــرف ـ ـ ــان بـع ـ ـضـه ـم ـ ـ ــا
الـبعض،هـو زواج مـصلحـي من أجل
األق ـ ـ ــام ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدائـ ـم ـ ـ ــة أو م ــن أجـل
اجلنسية .
هـنــاك الــزواج غـيــر ال ـشــرعـي ومـنه
أشــتقــت كلـمـ ــة اخللــيلـ ــة،وهـ ــو زواج
تعاشـري،يرتضي فيه الـطرفان على
أقتـســام الــشقــة أو الـبيـت وينـطـبق
عـليـهمــا مــا ينـطـبق علــى الــزوجني
العـاديـني،ويف الفتـرة األخيـرة سمح
للشواذ من اجلنسني األستفادة من
مـيزات هـذه العالقـة كالـتخفيـضات
يف تـذاكر الـسفروالقـطارات وغيـرها
من األمور.
يف ب ــريـط ــانـي ــا ،يـتخ ــذ ه ــذا ال ــزواج
صفــته ال ـص ـ ــريحـ ــة ويـ ـسـمـ ــى زواج
املـ ـصـلح ـ ــة وزب ـ ــائــنه مــن الـ ـطــبق ـ ــة
الــتحـتـيـ ــة مــن العـ ــرب فـ ــالعـ ــرب يف
لندن طبـقتان،طبقـة فوقيـة وأخرى
حتتـية،طـبقة "الـرولز رويـس"متشي
ف ــوق وجه املــديـنــة ،وطـبقــة مت ـشـي
حتــت"اآلن ـ ــدر غ ـ ــراون ـ ــد"يـ ـش ـ ــاركهــم
الـهن ــود والبــاكــست ــانيــون واألفــارقــة
واألجنـليــزي ــات العجــائــز،مهــر هــذا
الـنـ ــوع ي ــظل كـ ـسـ ــوق الـبـ ــورصـ ــة يف
أرتفـ ــاع وأنخف ــاض ح ـسـب الع ــرض
والـ ـ ـطـل ــب وحـ ـ ـ ـس ــب امل ـ ـ ـ ــواصـف ـ ـ ـ ــات
واحلاجة واحملتاج...
يف أم ــريك ــا ،هـن ــاك ن ــوع مـن ال ــزواج
يـطـلق علـيه "ال ــزواج امل ــؤقـت"وه ــذا
متـوفـر يف اجلـزر وخـاصـة يف هـاواي
ويف الس فــيجـ ــاس حـيــث يخــتلــط
اللـيل ب ــالـنه ــار وال ــربح ب ــاخل ـس ــارة
واملغــامــرة بــاملقــامــرة.تـصـطف علــى
ج ــانـبـي ال ـش ــارع ال ــرئـي ـسـي مـئ ــات
الكنـائس واملكـاتب لتصـديق أي نوع
مـن الـ ــزواج أو تـ ــوثــيق أي نـ ــوع مـن
الطالق فقد يلجأ الرابح يف القمار
الــى مك ــاتب الــزواج ويلجــأاخلــاســر
الى مكاتب الطالق.
هنـاك نـوع آخــر من الـزواج يقـتصـر
على فئـة "املورفن" املوجـودين بكثرة
يف والية يـوتا،هذه الفئـة تبيح تعدد
الـزوجــات ،وهكـذا تـتعـدد الــزيجـات
وأن ـ ـ ــواعهـ ـ ــا مـع تعـ ـ ــدد احلـ ـضـ ـ ــارات
واألدي ـ ــان ولـكــن ي ــبق ـ ــى األهــم مــن
ذلك أن املـصلحـة بــاتت دافعـا أقـوى
للزواج من احلب واأللفة..
عن لوبوا الفرنسية

ترجمة نادية فارس
مع اقتـراب الـشتـاء ،تـنتـشـر يف االجـواء
مـاليني الـفيــروســات المــراض مـتعــددة،
واالنـفلـ ــون ـ ــزا يف مقـ ــدمــتهـ ــا الــبحـ ــوث
االخ ـي ـ ـ ــرة يف مـج ـ ـ ــال ام ـ ـ ــراض ال ـب ـ ـ ــرد
اص ـ ــدرت ع ـ ــدة ارش ـ ــادات لــتج ـنــب ه ـ ــذا
املرض ،ومنها:
غسل اليدين
تـبني ان فيروس امراض البـرد له قابلية
كبيرة علـى البقاء اكثر ممـا كان يعتقده
الباحثون من قبل ومن االمور البديهية
احلرص علـى النظـافة ونـظافـة اليـدين
بالذات ،فـاملريض كثيـرا ما يالمس انفه
بيـده ثـم بعـد دقــائق يـضعهــا علـى فـمه
خاصـة املرضى من االطفـال ومن املؤكد
ان الـلمــس من ابـسـط الـطــرق النتـشــار
املـرض ،ملـس مالبـس املصـاب او االشيـاء
اخلـاصـة العـائــدة له ،االقالم ،الهـواتف،
ازرار الكهرباء ازرار التلفزيون.
ما الذي يجب فعله:
اغـسل يـديـك جيـدا ،علــى االقل خمـس
مـ ــرات يف الـيـ ــوم مـن ضـمــنهـ ــا بعـ ــد كل
(كحــة) او مــسح لالنف ،وامل ــاء البــارد ال
يفيـد يف هذه احلالة ،والطـريقة املثالية
هي:
غ ـ ــسل ال ـيـ ـ ــديــن بـ ـ ــاملـ ـ ــاء الـ ـ ــدافــئ ق ــبل
االم ـس ــاك ب ــال ـص ــاب ــون ،اغ ــسل يـ ــديك
ب ــال ـص ــاب ــون جـي ــدا ثـم جفـفه ــا جـي ــدا
مبنشفة نظيفة او بالهواء الساخن.
كل حسب نظام خاص:
العـيـش يف االمــاكـن املــزدحـمــة والقـيــام
بفعاليات اجتمـاعية يجعل من الصعب
عليك جتنب الـ 250نـوعا من فايروسات
الرشح.
نـظـام غـذائـي متــوازن مع نــسبـة كــافيـة
من الكـاربــوهيــدرات والبــروتني والــدهن
ضـروري جدا ،مـضافـا الى ذلـك الفواكه
واخلـضـراوات واملــواد الغـنيـة بـاحلـديـد،
الـك ـب ـ ــد ،الـلح ـ ــوم احل ـم ـ ــراء وال ـ ـس ـمـك
واحملــار والقــرع وحبــوب زهــرة الــشمـس،
احلليب واجلنب وحبوب الصويا.
واخلـ ــريف فــصل ت ـشـت ــد فـيه ال ــري ــاح..
وعلـ ـ ــى امل ـ ـ ــرء ان يجـعل نـ ـظـ ـ ــام غ ـ ـ ــذائه
متــوافقــا مع املــواسم ..ويف هـذا املــوسم
يف ــضل ان يـكـ ــون ال ــطعـ ــام دافـئـ ــا مــثل
حبـوب مطبـوخة خـاصة الـرز والشـوفان
الـسهلـة الهـضم كمـا ان الـريـاضـة مهمـة
جـ ـ ـ ــدا ومـ ـنـهـ ـ ـ ــا امل ـ ـ ـش ــي اخلـفـ ـيـف وم ــن
الضـروري ايضـا جتنب االجهـاد البـدني
والنفسي.
يعتقـدالعلمـاء ان ابتالع اقـراص الدواء
ال يعـني االبـتع ــاد عن املــرض ويــوصــون

املـ ــرضـ ــى بـ ــاسـتـمـ ــرار االعـتـنـ ــاء بـنـ ــوع
الطعام ،الن ذلك افضل من الدواء.
وم ــن االشـ ـيـ ـ ـ ــاء احملـ ـبـ ـ ـ ــذة يف حـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة
االنفلـونزا تنـاول بعض االعشـاب ومنها
مـثال اعشـاب (جينـسينغ) كـما ان الـثوم
مفيد جدا يف هذه احلالة واللنب.
ومـن الفـيتــامـينــات املـفيــدة ،فـيت ــامني
ســي واحلـ ـ ــرص عل ـ ــى ت ـنـ ـ ــاوله ي ـ ــوم ـي ـ ــا
بجرعة  60مليغراماً.
وسائل اخرى:
*احـرص علـى تـدفئــة جسـدك ،فـالبـرد
يخـلخـل جهـ ـ ــاز امل ـنـ ـ ــاعـ ـ ــة لـ ـ ــديـك مــن

االفـضل تغطية الـرقبة واالنف بـأيشارب
وهو اخلط الدفاعي االول.
كن سعيداً
* وجـ ــد العلـم ــاء ان االن ـس ــان الــسعـي ــد
يك ــون بعـي ــدا عـن ام ــراض ال ــرشح اكـث ــر
بــثالث مـ ــرات مـن االنـ ـسـ ــان احلـ ــزيـن او
الكئيب.
*مــن اف ــضل االدويـ ـ ــة( ،الف ـيـكـ ـ ــز) فه ـ ــو
يحيـط الفيـروس مبـادة هالميـة ومينعه
م ــن الـ ـتـغـلـغـل الـ ـ ـ ــى داخـل االغ ـ ـ ـشـ ـيـ ـ ـ ــة
الداخلية.
عن االندبندت

اجلميع يعاني الزكام

لقــاح الـتهــاب الــسحــايــا قــد يـنقـــذ حيــاة
 50طــفــ ًال كــل عــام
ترجمة -زينب حميد
سوف يـعرض للمـرة االولى
اول نــوع مـن لقــاح الـتهــاب
الــسحــايــا االسـبــوع القــادم
الــذي مـن املـمكـن ان يـنقــذ
حـيـ ــاة  50طفـالً واالطف ــال
الرضع ايضاً كل سنة.
فـمـن ـ ــذ ال ـ ــرابع مــن ايل ـ ــول
س ــوف يعــرض ه ــذا اللقــاح
ضـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــرض ال ـكـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــات
الـ ـ ــرئـ ـ ــويـ ـ ــة ايـ ـض ـ ـ ـاً ،وان 13
شهـ ـ ــرا كـ ـ ــان ــت كجـ ـ ــزء مــن
ب ــرن ــامـج تلقـيح الــطف ــول ــة
الـوطني ،باالضـافة الى ان

االطـف ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ــوق سـ ـنـ ـت ــني
ســيع ـ ــرض علــيهـم الـلق ـ ــاح
للحـاق بهذا البـرنامج .وان
عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى اول ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــاء االمـ ـ ـ ـ ـ ــور
االت ـ ـصـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ــاملـ ـمـ ـ ـ ــارس ــني
العامني.
ان مـرض الكـريـات الـرئـويـة
ي ـسـبـب الـته ــاب ال ــسح ــاي ــا
وايـ ـض ـ ــا ت ـ ـس ـمــم الـ ـ ــدم ،انه
مـ ـ ــرض جـ ـ ــاد جـ ـ ــدا ،ح ـيــث
تكــون ن ـسـبــة املــوت فـيه 20
بـ ــاملـئـ ــة .وان ربـع االطفـ ــال
امل ـصـ ــابـني بـه يعـ ــانـ ــون مـن

االثــار اجلــانـبـيــة اخملـتلفــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـتـ ـ ـض ـ ـمـ ــن تـلـف يف
ال ــدم ــاغ ،وح ــاالت الـط ــرش
والصرع.
حيـث ان يف بعـض احلـاالت
يـؤدي تـسـمم الـدم الـى بتـر
االط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ،وان االث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
اجلـانبيـة تكون متـباينـة ما
بـ ــني اعـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـتـعـ ــب او
تـغـ ـيـ ـيـ ـ ـ ــرات يف ال ـ ـ ـسـلـ ـ ـ ــوك،
ويكـون امـا عـابــرا او دائمـاً،
وان االطفـ ـ ــال خـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا
يـكـ ــونـ ــون ضـعفـ ــاء وان 530

ح ــالـ ــة سجلـت كل سـن ــة يف
انـكلتـرا وويلـز هـي من 150
ال ــى  200هـم اطف ــال حتـت
ع ـمـ ـ ــر ال ـ ـس ـن ـتــني .ان هـ ـ ــذا
املـرض نـادر ،وقـد يكـون من
الـ ـ ـصـع ــب متـ ـيـ ـيـ ـ ـ ـ ــزه؟ وان
االع ـ ـ ــراض مــن امل ـمـكــن ان
تكــون متـشـابهــة مثل بــاقي
امراض االطفال الشائعة،
وقــد رحـب به ــذا البــرنــامج
ديـنــس ف ــاغ ــوان ،ال ــرئـيــس
ال ـتــنف ـي ـ ــذي يف م ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة
بحــوث الـتهــاب الـسحــايــا.

