
أبعد من الكلمات
«استطالعاتكم متحيزة ضد الرئيس»

املستشــارة القانونية لترامب، جينا 
إليس، تعلن على قناة «سي ان ان» أنها 
ستقاضي القناة على استطالعاتها آراء 

األميركيني حول االنتخابات املقبلة.

«الولد األبيض قد يقرر أن يخطئ أو يسرق، ثم 

يفلت بفعلته، لكنك ال تستطيع تقليده، ألنك 

أسود يا بني».

الرياضي األميركي الشــهير ادوين 
موزيز، موجها رسالة إلى ابنه.

«الشركات التي كانت تتكاسل في إتاحة خدماتها 

عبر اإلنترنت، وجدت نفسها قادرة على إنجاز هذا 

التحول خالل أسابيع قليلة أثناء إغالق كورونا».

رجل األعمال األميركي ســتيوارت 
باترفيلد، رئيس شركة سالك.

«سأقاضي الشرطة»

املراسلة الصحافية ليندا تيرادو، 
بعد أن فقدت إحدى عينيها أثناء 
تغطية مظاهرات مدينة منيابوليس، 
جــراء هجــوم الشــرطة على 

املظاهرات.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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خووش حچي يا ألطاف اهللا
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االربعاء

واحد أبواللطف

بريطانيا تطلق بارقة أمل بدواء 
«ديكسا ميثازون»  ضد كورونا.

املؤشر الكهربائي يرتفع
إلى أعلى مستوياته هذا العام.

  مو وقته كلش.. طفوا الليتات  العالم ينتظر ويترقب!!
بالنهار.

احلربي لـ «األنباء»: البعوض ينشر ڤيروس التهاب الدماغ اخليلى القاتل
علــم  خبيــرة  قالــت 
احلشرات واألستاذ املساعد 
بقســم العلوم فــي الهيئة 
العامــة للتعليم التطبيقي 
د.جنان احلربي ان البعوض 
هو األكثر فتكا في العالم، 
حيــث ينشــر أمراضا مثل 
املالريــا وحمــى الضنــك 
واحلمــى الصفــراء وزيكا 
التي تقتل أكثر من ٧٠٠٫٠٠٠ 

شخص سنويا.
وأضافت د.احلربي، في 
تصريــح لـ «األنبــاء»، أن 
 Culiseta melanura بعوضة
املعروفة بذات الذيل األسود 
تنقل ڤيروسا قاتال لإلنسان 
واخليول يعرف بڤيروس 
الدمــاغ اخليلــي  التهــاب 
الشــرقي «EEE»، حيــث 
ســجلت أول إصابــة فــي 
خيول ماساتشوستس في 
الواليات املتحدة عام ١٨٣١، 
 EEE مشيرة إلى أن ڤيروس
التي  يصيب عادة الطيور 
تعيش في مستنقعات املياه 

وعدد اإلصابات البشــرية 
التــي ســجلت فــي ٢٠١٩ 
هــي ٣٨ إصابــة و١٥ حالة 
وفــاة أغلبهــا فــي االباما، 
جورجيــا،  كونيتيكــت، 
إنديانا، ماساتشوســتس، 
ميشــيغان، نيو جيرسي، 
كارولينــا الشــمالية، رود 
آيالنــد وتينســي. علمــاء 

ميوت ما يقــارب ٣٠٪ من 
األشخاص املصابني والعديد 
مــن الناجني يعانــون من 

مشاكل عصبية مستمرة.
وأشــارت احلربــي إلى 
أن املصاب بـــ EEE يعاني 
أعراضــا خفيفــة مماثلــة 
ألعــراض اإلنفلونــزا، مبا 
في ذلك ارتفــاع في درجة 
احلــرارة وآالم املفاصــل 
العضــالت واســتفراغ  أو 
ويصبح للشخص املتعافي 
من املرض لديه مناعة مدى 
احلياة ضد تكرار اإلصابة، 
موضحــة أن األعراض من 
املمكن أن تتطور إلى التهاب 
الدماغ أو التهاب الســحايا 
وتشنجات والشلل املؤقت 
وممكن أن تؤدي إلى املوت. 

عالج للخيول وال لقاح للبشر

علــم  ذكــرت خبيــرة 
احلشرات د.جنان احلربي 
أنــه يوجد تطعيــم لعالج 
اخليول إذا ثبتت إصابتها 

ولألســف ال يوجــد لقــاح 
بشــري معتمــد أو عــالج 
الڤيــروس،  مضــاد لهــذا 
مضيفة أنه ووفقا جلامعة 
ماساتشوســتس، فساللة 
حتــورت   EEE ڤيــروس 
إلى ســالالت جديدة أقوى 
من الســابق وهذا طبيعي 
الڤيروســات.  أغلــب  فــي 
وأوضحت أن عدد احلشرات 
يتزايد خالل موسم الصيف 
وخاصــة البعــوض، ومن 
أفضل الطرق لتجنب لدغة 
البعــوض هــو اســتخدام 
األجهزة الطاردة للحشرات 
الكهربائيــة  املصائــد  أو 
احلارقة واألشرطه الالصقة. 
عليكــم اســتخدام الزيوت 
العطرية الطاردة للبعوض 
مثل النيم. ومبا أن البعوض 
يستخدم املاء للتكاثر لذلك 
تخلصــوا من املاء املتجمع 
فــي احلدائــق املنزليــة أو 
األماكن القريبة من النوافذ 

واألبواب.

احلشرات في تخوف مستمر 
من احتمالية زيادة اإلصابات 

خالل صيف ٢٠٢٠.
ولفتــت إلــى أن عدوى 
ڤيــروس EEE تنتقــل من 
البعوض إلى اإلنســان أو 
اخليــل مباشــرة وانتقال 
العــدوى من شــخص إلى 
شــخص نادرة جــدا، فيما 

ً خبيرة علم احلشرات أكدت أن ما ينشره من أمراض يقتل ٧٠٠ ألف شخص سنويا

صورة البعوضة ذات الذيل األسودد.جنان احلربي

العذبة وتدعم الغذاء ألعداد 
كبيرة من البعوض. وبعد 
البعوض بالعدوى  إصابة 
تنقلها الى اإلنسان واخليول 
املضيفني املعرضني لوجبات 

الدم الالحقة. 
وتابعــت: يتــم اإلبالغ 
عــن حــاالت قليلــة فــي 
الواليات املتحــدة كل عام 

ما الذي فعله «كورونا» 
بـ «كورونا» في نيويورك؟

تأجيل حفلي األوسكار و«بافتا» 
شهرين بسبب  «كوفيد-١٩»

لم يشــأ حظ «كورونا» العاثر أن يحمل اســما مشؤوما 
فقط، بل أن يكون أيضا من أكبر ضحايا الوباء الذي يحمل 

االسم نفسه.
«كورونا» هو اســم حي مــن أحياء منطقة «كوينز» في 
نيويورك سيتي، وهو كما تقول أماندا كولبوك في صحيفة 
«الغارديان» يتنفــس اآلن براحة أكبر بعد أن خفت موجة 
اإلصابــات بـ«كوفيد-١٩» بني قاطنيــه، ولكن فقط بعد ان 
خلفــت وراءها ٣٩٢ حالة وفاة وهــو العدد األكبر للوفيات 

في أحياء مدينة نيويورك.
ولكن هناك كما تقول الكاتبة حصيلة أكثر فداحة حتكي 
قصة الِعرق والفاقة والالمســاواة في أميركا احلديثة. حي 
كورونا يقع على مسافة نحو ١٦ كيلومترا من أحياء مانهاتن 
البيضــاء الثريــة التي لــم تشــهد إال القليل مــن الوفيات 
بكوفيد-١٩. ففي نيويورك ســيتي شــكلت وفيات البيض 
نسبة ٢٧٪، بينما يشكل السكان البيض نسبة ٣٢٪. وكانت 
نسبة الوفيات بني السكان ذوي األصول الالتينية ٣٤٪ مع 

أنهم يشكلون ٢٩٪ من سكان املدينة.
وتقــول ســاندرا أولبريخت املختصة فــي علم األوبئة 
االجتماعية إن حي كورونا كان مرشحا قويا النتشار الڤيروس 
نظرا لالكتظاظ السكاني ولعوامل مثل نقص التأمني الصحي 

حيث ربع السكان غير مشمولني به.
مــن األمور الالفتــة ان حي كورونا يضــم أغلب حاالت 
مرض السكري في مدينة نيويورك، مع العلم بأن هؤالء أكثر 
عرضة لإلصابة مبضاعفات خطيرة وللوفاة بسبب الوباء.
وتقول أولبريخت إن الفكرة الشــائعة في البداية كانت 
ان ڤيــروس كورونــا هو ڤيروس الفرص املتســاوية الذي 
سيؤثر على كل فئات السكان. ولكن الوقائع أثبتت أن ذلك 
غير صحيح. كورونا وجدت نفسها تفتقر إلى املساواة حتى 

باإلصابة بـ«كورونا».

لوس اجنيليسـ  (أ.ف.پ): أّجل حفل األوسكار املقبل ملدة 
شهرين بسبب ڤيروس كورونا املستجد وأعادت أكادميية 
الفنون والعلوم السينمائية التي متنح هذه اجلوائز املرموقة 
جدولته في ٢٥ أبريل. وكان من املقرر إقامة النسخة الثالثة 
والتســعني من حفل األوســكار في ٢٨ فبرايــر لكن األزمة 
الصحية تسببت في إغالق دور السينما وتعطيل اجلدول 
الزمني إلنتاجات هوليوود. وفي موازاة ذلك، قامت األكادميية 
االثنني بتمديد فترة إصدار األفالم املؤهلة للمنافســة على 
جوائز األوسكار، من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ إلى ٢٨ فبراير ٢٠٢١.
وبعد إعالن األكادميية مباشرة، قرر منظمو «بافتا»، 
وهي جوائز السينما البريطانية التي متنح عموما قبل فترة 
وجيزة من حفلة األوسكار، تأجيل احلدث إلى ١١ أبريل.

كمــا أجلت األكادميية افتتاح متحف األوســكار الذي 
أوشك بناؤه على االنتهاء في لوس أجنيليس وهو حدث 

أجل مرات عدة.

جانب من االستعدادات للحفل الـ ٩٢ لألوسكار

كيف يؤثر «كورونا» على الشم واجلهاز العصبي؟

يبــدو أن «كوفيــد-١٩» 
يصيب أيضا اجلهاز العصبي 
ويسبب ضررا قد يكون دائما 
لألعصاب والدماغ لدى بعض 

املصابني.
ويقــول جــون نيــش 
فــي صحيفة «ديلــي ميل» 
البريطانية إن من بني اآلثار 
التي يخلفها ڤيروس كورونا 
الذهان والتشوش واالكتئاب 
الذهني.  والشعور بالتعب 

ينجم عن زيادة في رد فعل 
اجلهاز املناعي على الڤيروس 
مما يسبب ردود فعل التهابية 
الدمــاغ واألعصــاب.  فــي 
ولكن اخلطــر األكبر يكمن 
في احلــاالت القليلــة التي 
يغزو فيها الڤيروس اجلملة 
العصبية نفسها بعد أن ثبت 
وجود الڤيروس في ســائل 

العمود الفقري والدماغ.
وكان األطباء قد أرجعوا 

في مالحظاتهم األولية فقدان 
املصــاب حلاســتي التذوق 
والشم إلى تأثير الڤيروس 
على مســتقبالت الشــم في 
األنف. ولكن املسح الشعاعي 
لدماغ إحدى املريضات أظهر 
أن الڤيــروس أصاب أجزاء 
الدمــاغ املرتبطــة بحاســة 
الشم. وتأكد ذلك بعد شفاء 
املريضة، إذ تبني أن دماغها 

عاد إلى حالته الطبيعية.

ملاذا يؤثر كورونا على حاسة الشم؟

واستنادا إلى أبحاث مجموعة 
مــن اخلبــراء واألطباء في 
بريطانيــا التي شــكلت ما 
بـــ «كورونيــرف»  يدعــى 
لدراسة التأثيرات العصبية 
طويلة األمد للڤيروس، فإن 
هــذه اآلثار ظهرت بنســبة 
عالية لدى من هم في ســن 

.٢٠-٥٠
ويضيف الكاتب أن جزءا 
كبيرا مــن الضرر يبدو أنه 

من أين يكتسب األطفال املناعة ضد «كوفيد - ١٩»؟
الالفتة  الظواهر  احدى 
في انتشار ڤيروس كورونا 
كانت الغياب شــبه الكلي 
صــورة  عــن  لألطفــال 
والوفيــات.  اإلصابــات 
التفســير املنطقــي لذلــك 
هو أن األطفــال يتمتعون 
مبناعة ضــد الڤيروس ال 
يتمتع بها الكبار. والسؤال 
املهم في هذا الشأن هو «من 
أين يكتســب األطفال هذه 

املناعة؟».
صحيفة «ديلــي ميل» 
تــرى نقال عن خبــراء أن 
املناعــي لألطفال  النظــام 
معتــاد علــى ڤيروســات 
كورونا مــن خالل تعامله 
مع الكثير من نزالت البرد 

العادية.
وينقل كاتب املقال «سام 
بليتز» عن العلماء قولهم إن 
نزالت البرد حتدث بسبب 
أربعة أنواع غير قاتلة من 
ڤيروس كورونا. ويصاب 
البالغون عادة بنزلتني أو 
أربع نزالت برد سنويا، في 
حــني ان األطفال يصابون 
باثنتــي عشــرة نزلة في 
املتوســط ســنويا وهــذا 
مينحهم مقاومة يفتقر إليها 

البالغون.

ڤيروسات صادفتها سابقا، 
في حــني أن هــذه اخلاليا 
لدى األطفــال تتحرى عن 
ڤيروسات لم تصادفها من 
قبل، وهي بالتالي تتصدى 
بقوة أكبر لڤيروس جديد.

وأشــار املقــال الــى أن 
أبحاثا حديثــة أظهرت أن 

املناعة ضد ڤيروس كورونا 
ميكن ان تدوم إلى ما يصل 
الى ١٧ عامــا. وفي الوقت 
البروفيســور  ذاته، يؤكد 
بــل إن ٧٠٪ ممن يصابون 
بالڤيروس ال يظهرون أي 
أعراض وال يشعرون بأي 

أعراض.

رغم كورونا ما زال األطفال يلعبون الكرة في بكني

الـــــى  واستنـــــــــادا 
البروفيسور جون بل من 
جامعــة أوكســفورد فــإن 
املناعــة ضــد ڤيروســات 
كورونا املختلفة هي التي 
حتــدد كيفية االســتجابة 
املناعة  للڤيروس. فخاليا 
لــدى البالغني تتحرى عن 

ملشاهدة الڤيديو

من تاريخ ما أهمله التاريخ

الباحث الفلكي: د.صالح العجيري

املواسم
عدد 
مقارنتها بالشهورأيامها

٢٤ أغسطس ـ ١٤ أكتوبر٥٢طلوع سهيل
١٥ أكتوبر ـ ٥ ديسمبر٥٢املوسم

٦ ديسمبر ـ ١٤ يناير٤٠أربعينية الشتاء
١٥ يناير ـ ٩ فبراير٢٦الشبط
١٠ فبراير ـ ٧ مارس٢٦العقارب
٨ مارس ـ ٢ أبريل٢٦احلميم
٣ أبريل ـ ٢٨ أبريل٢٦الذرعان
٢٩ ابريل ـ ٦ يونيو٢٦الكنة
٧ يونيو ـ ١٩ يونيو٣٩الثريا

٢٠ يونيو ـ ٢ يوليو١٣التويبع
٣ يوليو ـ ١٥ يوليو١٣اجلوزاء األولى
١٦ يوليو ـ ٢٨ يوليو١٣اجلوزاء الثانية

٢٩ يوليو ـ ١٠ أغسطس١٣املرزم
١١  أغسطس ـ ٢٣ أغسطس١٣الكليبيني

املواسم 
في شبه اجلزيرة 

العربية


