
أش��ارت نتائج دراس��ة جديدة إلى أن األطفال في 
سن املدرسة االبتدائية، املصابني بفيروس كورونا، 
لديهم حموالت فيروسية أصغر بكثير من البالغني 

املصابني.
ووفقاً ملا نشرته “ديلي ميل” البريطانية، تكشف 
بيانات ص���ادرة ع��ن مسؤولي الصحة العامة في 
هولندا وباحثني من كينيمرالند في شمال هولندا، أن 
األشخاص في أعمار أكثر من 80 عاماً لديهم حمولة 

فيروسية أكبر 16 مرة من األطفال دون سن 12 عاماً.
كما يقول الباحثون إن اختبارات املستضدات 
السريعة rapid antigen tests، وال��ت��ي يتم 
اقتراحها لالستخدام في امل���دارس وامل��ط��ارات، من 
تمل أيًضا أن تكون أقل دقة لألطفال باملقارنة مع  املحُ

البالغني، بسبب هذا احلمل الفيروسي األصغر.
ومت اختبار أكثر من ربع مليون شخص في شمال 
هولندا، على مدار عام 2020، بواسطة متخصصني 
مؤهلني ف��ي الرعاية الصحية، وت��واف��رت بيانات 
ح��ول احل��م��ل ال��ف��ي��روس��ي لنحو 18،290 حالة. 
ومتت معاجلة كل املسحات بواسطة نفس املختبر 
اإلقليمي في هولندا لضمان أن حتليل االختبارات 
يتم باتباع الطريقة نفسها. وكتب الباحثون في ختام 
دراستهم املبدئية، التي مت نشرها بشكل مستقل 
)أي قبل مراجعتها ومناظرتها(، قائلني: “على حد 
علمنا، ه��ذه هي ال��دراس��ة األول��ى لتقييم توزيعات 
احلمل الفيروسي لسارس-كوف2- في عدد كبير 
لفئات مختلفة من املرضى. ويحُظهر حتليل البيانات 
وجود عالقة واضحة بني العمر واحلمل الفيروسي 
لسارس-كوف2-، حيث يتبني أن ل��دى األطفال 
)أصغر من 12 عاًما( أحمااًل فيروسية أق��ل بغض 

النظر عن اجلنس ومدة األعراض”.
ويتم استخدام اختبار تفاعل البوليمراز املتسلسل، 
وال��ذي يشار إليه اختصاًرا ب�PCR، وه��ي إحدى 
الطرق املستعملة على نطاق واسع في علم األحياء 
اجلزيئي، للكشف عن حاالت اإلصابة بكوفيد19-. 
ويعمل ال�”بي سي آر” على إنتاج سريع ملليارات 
النسخ من عينة خاصة للحمض النووي الريبوزي 
منقوص األكسجني، التي يتم احلصول عليها في 
املسحات. ويتم استخدام مقياس Cp لتحديد مقدار 
احلمل الفيروسي للشخص، وال��ذي يشير إلى عدد 
دورات تفاعل البوليميراز املتسلسل )بي سي أر( 
الالزمة قبل أن يتم اكتشاف الفيروس. وكلما ارتفع 

الرقم، انخفض احلمل الفيروسي، حيث يشير إلى عدد 
دورات التضخيم املطلوبة.

وف��ي ال��دراس��ة، الح��ظ الباحثون أن ال��ف��رق بني 
متوسط رقم Cp ملن هم فوق الثمانينيات وحتت 12 
عاًما هو أكثر من أرب��ع دورات، أي ما يعادل زيادة 

قدرها 16 ضعفاً.
وأض��اف الباحثون أن “االكتشاف األكثر ب��روزاً 
لهذه الدراسة هو أن هناك عالقة بني احلمل الفيروسي 
لسارس-كوف2- والعمر، مع انخفاض األحمال 

الفيروسية بشكل ملحوظ لدى األطفال”.
وأوضح الباحثون أن نتائج دراستهم تتفق مع ما 
توصلت إليه نتائج دراسات سابقة أكدت أن األطفال 
الصغار يلعبون دوًرا م��ح��دوًدا في انتقال عدوى 

كوفيد19-.
وط��وال فترة اجلائحة، كان هناك غموض يحيط 
ب��ع��دم التأثر النسبي بكوفيد19- ب��ني األط��ف��ال، 
باملقارنة مع البالغني الذين يتأثرون بشدة. ويرجح 
العلماء أن السبب يرجع إلى كيفية مهاجمة فيروس 
كورونا اخلاليا البشرية، والتي تتم عبر مستقبل 
يسمى ACE2، والذي يتواجد في العديد من اخلاليا 

في اجلهاز التنفسي العلوي.
وسبق أن قام بروفيسور ويندي باركلي، جامعة 
إمبريال كوليدج ل��ن��دن، بشرح النظرية العلمية 
وراء تلك الظاهرة في الشهر املاضي قائاًل إن كمية 
مستقبالت ACE2 ت��زداد مب��رور الوقت في جسم 
اإلن��س��ان وه���ذا ه��و السبب ال���ذي جعل البالغني 
“أهداًفا سهلة” مقارنة باألطفال، ألن اإلنزمي املول 
لألجنيوتنسني 2 هو املستقبل املوجود على سطح 
اخلاليا البشرية، وهو الذي يهاجمه فيروس كورونا 

ويستخدمه إلصابة الشخص مبرض كوفيد19-.
وبالتالي، يشير الباحثون الهولنديون إل��ى أن 
نتائج اختبارات rapid antigens، رمب��ا تكون 
أسرع ولكنها ليست موثوقة مثل اختبارات تفاعل 
البوليميراز املتسلسل PCR، ألنها تكون أقل دقة عند 
استخدامها من قبل مريض مصاب بحمل فيروسي 

منخفض، كما هو احلال مع األطفال.
ومت رص��د حمل فيروسي أق��ل من 30 ل��دى نحو 
ثلث حاالت األطفال املصابني بكوفيد19-، الذين تقل 
أعمارهم عن 12 عاًما، أي ما يقرب من ضعف نسبة 
األشخاص، الذين يعانون من هذه القراءة املنخفضة 

في جميع الفئات العمرية األخرى.

دراسة هولندية: األطفال
 أقل نقاًل لعدوى »كورونا«
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5G بقدرات تصوير فائقة Vivo تعلن عن هاتف 
أعلنت شركة Vivo احل��ادي والعشرين من 
يناير اجل��اري موعدا لبدء بيع هاتفها األح��دث 
املخصص لشبكات 5G ، والذي زودته بكاميرات 

ذات قدرات تصوير ممتازة.
 Vivo+ وتبعاً ألحدث التسريبات فإن هاتف
X60 Pro س��ي��ط��رح ب��ك��ام��ي��را أس��اس��ي��ة فيها 

عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 48 
ميغابيكسل مخصصة للتصوير الفائق العرض 
فيها مستشعرات م��ن اجليل احل��دي��ث للتثبيت 
التلقائي للقطة أثناء التصوير، كما جهزت هذه 
الكاميرا بعدسة خاصة اللتقاط الصور البعيدة 
مبعدل تقريب إلكتروني x60 وم��ع��دل تقريب 

.x5 بصري
 AMOLED كما سيزود هذا الهاتف بشاشات
عالية الدقة مبقاس 6.56 بوصة مبعدل تردد 
يصل إلى 120 هيرتزا، وبطاريات بسعة 5000 
ميلي أمبير ميكن شحنها بسرعة عبر شواحن 

باستطاعة 55 واطا.

5
تتميز بامتالكها ألبرز املعالم اجلاذبة للسياح 

والتراثية  الطبيعية  السياحية  التجارب  من  متنوعة  خريطة  »حائل«.. 
للباحثني ع��ن ال��ِوج��ه��ات املميزة 
ب��خ��ري��ط��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن ال��ت��ج��ارب 
السياحية الطبيعية والتراثية في 
م��وس��م “شتاء السعودية”؛ تتجه 
البوصلة نحو عروس الشمال “حائل” 
املعروفة ببيئتها الطبيعية، وجمال 
تضاريسها األخاذة، وعراقة تاريخها .

م����رت “حائل” ب��ال��ع��دي��د من 
احل��ض��ارات املختلفة، وه��ي إح��دى 
أك��ث��ر املناطق ال��ب��اردة ف��ي اجل��زي��رة 
جهة  العربية؛ لذلك هي ليست مجرد وحُ
تتميز بالطقس البديع فحسب، بل 
مدينة مفعمة بالتاريخ؛ مما يجعلها 
املكان املثالي ملّبيها، وستستشعر 
عندما تطأ بقدميك هذه الديار بالكرم 
احلامتي الذي يتفاخر به أهلها؛ كونها 
م��وط��ن��اً للشاعر ال��ع��رب��ي املشهور 
ح��امت الطائي ال��ذي اشتحُهر بشهامته 
وكرمه، وستشنف أسماعك بني الفينة 
واألخرى بتعبيرهم الضيافي املشهود: 

“أهالً وسهالً.. وحياكم يا بعد حيي”.
وتتميز ح��ائ��ل بامتالكها ألب��رز 
املعالم اجلاذبة للسياح من املواطنني 

واملقيمني.
وأه��م ما يحُعزز السياحة في حائل 
تنوع املتوى السياحي املتمثل في 
“التراث االجتماعي” و”اآلثار”، 
فضالً عن تنوع مناخها وتضاريسها 
الطبيعية. ومن أهم املواقع فيها “جبة 
جبل أم سنمان” الذي يحتوي على أكثر 
من خمسة آالف من الرسوم والنقوش 
الصخرية التي تعود باإلنسان لأللف 
السابع قبل امل��ي��الد، ويقع على بحُعد 
100 كيلو متر ش��م��ال غ��رب مدينة 
ح��ائ��ل، وه��و وجهة سياحية ق��ادرة 
على استقطاب شغف محبي التراث 
والنقوش واآلث���ار؛ كونه يضم أقدم 
املواقع اإلنسانية التي تعود للعصور 
احلجرية، وأدرج في قائمة التراث 
العاملي لدى منظمة “اليونسكو” في 

عام 2015م.
وي��س��ت��ط��ي��ع ال��س��ائ��ح ف���ي ح��ائ��ل 
ال��ق��ي��ام ب��ع��دد م��ت��ن��وع م��ن األنشطة 
وال��ت��ج��ارب، مثل استكشاف “قلعة 
عيرف” الشهيرة التي تطل على املدينة 
بطابعها التراثي والتاريخي، التي 
حتاكي في طرازها املعماري مثيالتها 
من املباني الدفاعية املعروفة في عمارة 
املنطقة الوسطى باململكة، وتقع في 
أعلى قمة جبل يشرف على املدينة من 
نيت من احلجر  اجلهة اجلنوبية، وبحُ
والطني في عام 1840م. وهناك “قصر 
القشلة” التراثي الذي يحُعد أحد أقدم 
وأكبر املباني الطينية في اجلزيرة 
العربية، ومن أهم األماكن التي تدل 

على ع��راق��ة ال��ت��راث العمراني، ومت 
بناؤه قبل نحو ثمانية عقود 1941 م .

وعلى املجموعات السياحية أال 
ت زي��ارة متحف وقصر ومزرعة  تفوِّ
العيادة التراثي بجبة حائل، الذي ميتد 
عمره ألكثر من 150 عاماً، وألهميته 
دائ��م��اً م��ا ي��ك��ون على رأس الباقات 

املقدمة من املشغلني السياحيني.
ويحُعد “الهدد” أو الصيد بالصقور 
م��ن أمتع التجارب السياحية التي 
مي��ك��ن��ك مم��ارس��ت��ه��ا وس���ط “البر” 
واألج��واء الشتوية الباردة املعتدلة، 
حت����ت إش��������راف م�����الك ال���ص���ق���ور 

املتخصصني الذين يتمتعون بخبرات 
متوارثة عن آبائهم وأجدادهم، وهي 
فرصة للتعرف على أه��م الرياضات 
الشعبية التي متتاز بها اململكة عن 

قرب.
وتضم “عروس الشمال” متنزه 
مشار ويحتوي على أماكن مخصصة 
للعائالت وم��ن��اط��ق لعب لألطفال، 
ومتنزه السمراء الترفيهي، وأه��م ما 
مييزه تنوع التضاريس م��ن جبال 
وبحيرات وأشجار. ومع دخول األشهر 
الشتوية يتوافد عدد كبير من الزوار 
إلى صحراء حائل املفتوحة؛ لقضاء 

أوقات ممتعة بني الكثبان الرملية.
يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة 
دشنت موسم “الشتاء حولك” في أكثر 
من 17 وجهة محلية؛ لتقدمي ما يزيد 
على 300 باقة وجتربة سياحية، من 
خالل أكثر من 200 شركة من منظمي 
ال��رح��الت وامل��ش��غ��ل��ني السياحيني؛ 
الكتشاف ما حتويه مناطق اململكة من 
تنّوع جغرافي ومناخي جاذب خالل 
فصل الشتاء، ي��ت��راوح ب��ني األج��واء 
املعتدلة اللطيفة والباردة، إلى جانب 
االستمتاع باألنشطة السياحية املعّدة 

لكل فئة من فئات املجتمع.

قلعة عيرف

ب����دأت ي���وم ال��ث��الث��اء امل��اض��ي 
فعاليات أسبوع باريس لألزياء 
الرجالّية الذي سيمتّد على 6 أيام 
��ق��ّدم للجمهور جديد 68 عالمة  ويحُ
قام  متخصصة بأناقة ال��رج��ل. يحُ
هذا احلدث بشكل افتراضي، فكيف 
سّخر القّيمون عليه التكنولوجيا 
ليتمكنوا من الوصول إلى اجلمهور 

في مختلف أنحاء العالم.
وعمد احت��اد اخلياطة الراقية 
واملوضة، الذي يحُعتبر العقل املدّبر 
للموضة الفرنسّية، إل��ى تطوير 
م��وق��ع��ه اإلل��ك��ت��رون��ي وت��وس��ي��ع 
فريق عمله لكي يتمّكن من تغطية 
جميع فعاليات هذا األسبوع بشكل 
افتراضي. وهو وّقع اتفاقيات شراكة 
مع قناة CNN األميركّية وصحيفة 
Kommersant الروسّية، كما 
س��ي��ت��ّم ن��ش��ر ال��ف��ي��دي��وه��ات التي 
تظهر على موقع احت��اد اخلياطة 
الراقية واملوضة الفرنسّية على 4 
منّصات تشهد متابعة كبيرة من 
قبل اجل��م��ه��ور ف��ي ال��ص��ني، وه��ي: 
و  ،WeChatو  ،Tencent

.Douvinو ،Weibo
 CNN ويأتي التعاون مع قناة
األميركّية بعد جناح التعاون في 
امل��واس��م امل��اض��ي��ة م��ع صحيفتّي 
New York Times األميركّية و
Ashai Shimbum اليابانّية في 
نقل املوضة الفرنسّية إلى العالم. 
فهما خصصتا صفحات لتغطية 
العروض الباريسّية كما ستكون كل 
منشورات الدور املشاركة متوفرة 

.Youtube عبر موقع
وتهافتت دور األزي��اء العاملّية 
على حجز مواعيد لها في روزنامة 
أسبوع باريس للموضة الرجالّية. 
 Berluti وقد افتتحت األسبوع دار

ي��وم أم��س الثالثاء وستنهيه يوم 
 ALYX 1017 األح���د املقبل دار
9SM ال��ن��اش��ئ��ة. ول����ن تغيب 
 Louis ع��ن��ه أس��م��اء ك��ب��ي��رة م��ث��ل
Vuitton، وDior Homme، و

.Paul Smithو ،Hermes
وقد صّرح باسكال موران املدير 
التنفيذي الحت��اد اخلياطة الراقية 
واملوضة الفرنسّية أن عدد ونوعّية 
امل��ص��م��م��ني ال���ذي���ن ي��ق��ب��ل��ون على 
املشاركة بأسابيع املوضة الفرنسّية 
يحُبرز أهمّية ومتانة هذا احلدث رغم 
الظروف الصحّية االستثنائّية التي 
يعيشها العالم حالياً. ومن املنتظر 
أن تشهد فعاليات أسبوع األزي��اء 
الرجالّية الفرنسّية مشاركًة من 
 Yohji :دور أجنبّية شهيرة أمثال
 JWاليابانّية، و Yamamoto
 Rickالبريطانّية، و Anderson
 Dries vanاألميركّية، و Owens

 Loeweالبلجيكّية، و Noten
 Thom Browneاإلس��ب��ان��ّي��ة، و
األميركّية. أما من املشاركني اجلدد 
بفعاليات ه���ذا األس��ب��وع فنذكر 
 Louis-Gabriel :عالمات مثل
 ،Wales Bonnerو ،Nouchi
 Valetteو  ،Basscouturو

.Kidilو ،Studio
وم��ن ال���دور التي انسحبت من 
 Celine فعاليات هذا األسبوع نذكر
التي أعلنت أنها ستقّدم عرضها في 

وقت الحق من العام 2021.
 وقد أعلن احتاد اخلياطة الراقية 
واملوضة في فرنسا أنه قام أيضاً 
بتطوير مجلته الرقمّية التي حتمل 
إسم Insider لتتمّكن من مواكبة 
جميع ال��ع��روض. فهذه الوسائل 
الرقمّية التي أثبتت فعاليتها في 
زمن األزمة الصحّية لن تغيب بعد 

انتهائها.

أسبوع باريس للموضة يستعني 
بالتكنولوجيا في مواجهة الوباء

الشبابية سياراتها  أجمل  من  لواحدة  معدلة  نسخًا  تطلق  »لكزس« 
بعد أن الح��ظ��ت االه��ت��م��ام الكبير 
بسيارات LC 500 التي طرحتها العام 
الفائت، قررت شركة لكزس طرح نسخ 
معدلة م��ن ه��ذه امل��رك��ب��ات مخصصة 
للسوق األم��ري��ك��ي��ة وب��ع��ض أس��واق 

العالم.
وأكثر ما يلفت النظر في سيارات 
LC 500 هو تصميم هيكلها اخلارجي 
ال���ذي ي��وح��ي بالقوة ويحمل مالمح 
املركبات الرياضية واملركبات الفاخرة 
بنفس الوقت، فضال عن التصميم املميز 
للمصابيح األمامية، والشبك األمامي 
املنحني العريض، وتصميم الفتحات 

الهوائية على املقدمة وجانبي الهيكل.
 وح���رص مصممو ه��ذه املركبات 
على جعل قمرتها آية في التميز أيضا، 
إذ زودوه��ا بواجهة قيادة ال تشبه أيا 
من تلك املوجودة في مركبات لكزس 
األخرى، ودعموا هذه الواجهة بشاشات 
ملسية كبيرة ميكن من خاللها التحكم 
مبعظم أنظمة الصوت واملولتيميديا 
وم��راق��ب��ة احل��ال��ة ال��ف��ن��ي��ة ل��ألج��زاء 
الرئيسية للسيارة، كما جهزوها مبقاعد 
رياضية مريحة مكسوة بأفخم أنواع 
اجللود وبعض عناصرها مصنوعة من 

ألياف الكربون املتينة، وبأنظمة صوت 
مبكبرات ذات أداء ممتاز.

وق��ام ه��ذا ال��رج��ل بتحويل أكياس 
النقود إل��ى سبائك ذه��ب ومت القبض 
عليه من قبل الشرطة التي اكتشفت 
أن األم��وال كانت قانونية، انظر كيف 

حصل عليها
وستأتي النسخ املعدلة م��ن هذه 
ال��س��ي��ارات مب��ح��رك��ات ب��ن��زي��ن ب��� 8 
أسطوانات وعزم يعادل 477 حصانا، 
وع��ل��ب س��رع��ة أوتوماتيكية بعشر 
سرعات، تؤمن معا تسارعا من 0 إلى 

100 كلم في أقل من 4 ثوان.
وم����ن امل��ف��ت��رض أن ت��ط��رح ه��ذه 
السيارات قبل نهاية النصف األول من 
العام اجل��اري، وبأسعار قد تصل إلى 
144 ألف دوالر تبعا للمواصفات التي 

يرغب بها املشتري.
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طابع تراثي وتاريخي

ابتكار جهاز للبحث عن املعادن 
الثمينة على سطح القمر واملريخ

أعلن إيغور ميتروفانوف، رئيس قسم علم 
الكواكب النووية في معهد بحوث الفضاء، أن 
علماء املعهد ابتكروا منوذجا أوليا جلهاز للبحث 

عن اخلامات املعدنية على القمر واملريخ.
وق���ال م��ي��ت��روف��ان��وف ف��ي ح��دي��ث لوكالة 
نوفوستي الروسية لألنباء، “بدعم من مؤسسة 
العلوم الروسية متكنا من ابتكار منوذج أولي 
للجهاز، واختبرناه ف��ي معجل البروتونات 
في املعهد املوحد للبحوث النووية. وقد بينت 

النتائج أن فكرتنا صحيحة”.
ويشير ميتروفانوف، إل��ى أن العمل على 
ابتكار هذا النموذج األولي استمر ثالث سنوات. 
واآلن يعتزم العلماء تقدمي مقترح لتثبيته على 
األجهزة والعربات الفضائية الروسية واألجنبية 

املخصصة لدراسة القمر واملريخ. ويقول “هذا 
اجلهاز مالئم جدا للعربات القمرية )لوناخود(، 
حيث ميكنه على ط��ول مسار حركته حتديد 
التركيب األول��ي لشريط على السطح عرضه 
30 سنتمترا. ويتضمن برنامج القمر الروسي، 
 ،”Lunokhod-Geologist“ ابتكار  مختبر
لذلك سوف نقترح استخدام هذا اجلهاز في هذا 
املختبر”. ووفقاً ل��ه، ميكن لهذا اجلهاز خالل 
حتركه اكتشاف العناصر األساسية املكونة 
للصخور على عمق يصل إل��ى متر كما ميكنه 
القيام بعملية التنقيب اجليولوجي بهدف 
اكتشاف املعادن األرضية ال��ن��ادرة أو املعادن 
الثمينة مثل الذهب والفضة والبالتني وغيرها. 

ومن أجل ذلك يجب أن يتوقف اجلهاز في مكانه .

الصني تطلق بنجاح قمر 
اتصاالت جديد إلى الفضاء

أعلنت املؤسسة الصينية للتكنولوجيا وعلوم الفضاء أنها 
جنحت بإرسال قمر اتصاالت جديد إلى مدارات األرض.

وأش����ارت امل��ؤس��س��ة ف��ي ب��ي��ان على صفحتها على شبكة 
Tiantong-1 إلى “أن الصني أطلقت بنجاح يوم الثالثاء 19 
يناير اجلاري ثالث أقمار مجموعة Tiantong-1، وأن القمر 
أطلق باستخدام ص��اروخ من ن��وع Long March-3B من 
قاعدة زيتشانغ الفضائية في مقاطعة سيتشوان الصينية، بتمام 
الساعة 00:25 بالتوقيت امللي )19:25 بتوقيت موسكو(، 
لتصبح عملية اإلطالق هذه العملية رقم 358 التي تستخدم فيها 
صواريخ Long March في إطالق املركبات واألقمار إلى مدارات 

األرض”.
 Tiantong-1 وكانت الصني قد أطلقت أول قمرين من أقمار
عامي 2016 و2020، وبفضلهما متكنت من تأسيس شبكة 
لالتصاالت اخللوية قادرة على تقدمي خدمات االتصال في مختلف 

الظروف املناخية تبعا للصني.


