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2019.. ميزة غير مسبوقة في آيفون تسريب 
كشف مصدر تقني يوصف باملوثوق، بعض 
املزايا املرتقبة في هواتف “آيفون” الذكية التي 
ستطرحها شركة “أبل” في وقت الحق من العام 

اجلاري.
ومت الكشف عن بعض التفاصيل من قبل احمللل 
الرقمي، مني غشي كيو، وسبق لهذا املصدر أن سرب 
معلومات صحيحة بشأن حجم ومــزايــا هواتف 

آيفون في 2018 إلى جانب معلومات أخرى.
وبحسب ما نقل موقع “ذا فيرج” عن املصدر 
املعروف، فإن “أبل” ستقوم بطرح ثالثة هواتف 
من آيفون في 2019، وسط توقعات بأن يضم أحد 

األجهزة الذكية 3 كاميرات.
وأوضح املصدر أن هواتف آيفون ستحافظ على 
النتوء وحجم الشاشة، مضيفا أن أحــد األجهزة 

سيعتمد على شاشة “إل ســي دي” الرخيصة 
عوض شاشة “أوليد”، لكن هذه الهواتف ستشهد 

تعزيزا خلاصية التعرف عن طريق الوجه.
فضال عن ذلــك، ستقوم شركة “أبل” بتعزيز 
كل منالبطارية في هواتف “آيفون”، أمــا غطاء 
الهاتف فسيتم تدعيمه مبا يعرف بالزجاج املسنفر 

Frosted Glass على غرار هاتف بيكسل 3.
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كشفت دراسة حديثة، أن األطفال 
املصابني بالربو يشعرون بتحسن 
صحي وتــقــل زيــارتــهــم للطوارئ 
واملستشفيات حني يتلقون حصصا 
مدرسية للتوعية بكيفية التعامل 

مع املرض.
وقام الباحثون بتحليل بيانات 
ــول  ــة ح ــق ــاب ـــن 33 دراســــــة س م
جناعة البرامج املدرسية للتعامل 
مع الربو ومساعدة األطــفــال على 
جتنب اإلصابة باألعراض احلادة 
التي ميكن أن تؤثر على صحتهم 

وحتصيلهم الدراسي.
وشملت كل تلك الدراسات أطفاال 
ــراوح أعــمــارهــم بــني اخلامسة  ــت ت
والــثــامــنــة عــشــرة وقسمتهم إلــى 
مجموعتني؛ إحداهما تلقت حصصا 
بتعليمات للتوعية بشأن املرض 

فيما لم تتلق األخرى أي توجيهات.
وأورد الــبــاحــثــون فــي مجلة 
)ثــــوراكــــس( إن زيـــــارة الطلبة 
ــن تــلــقــوا حصص  ــذي والــتــالمــيــذ ال
التوعية لقسم الطوارئقلت 30 في 

املــئــة عــن أقــرانــهــم ممــا يظهر أنهم 
ــن األزمـــات  أصــيــبــوا بــعــدد أقـــل م
احلــــادة. وقـــال ديـــالن نــيــل، كبير 
الباحثني في الــدراســة في جامعة 
كوليدج في لندن “بالنسبة لألطفال 
الذين ال ميكنهم الوصول بسهولة 
للرعاية الصحية، ميكن للمدرسة 
أن تكون فعالة بشكل خــاص في 
تالتوعية بكيفية التعامل مع املرض 

بأنفسهم«.
ـــع عــــدد مــــرات دخـــول  ـــراج وت
املستشفى وعدد األيام التي يضطر 
فيها األطــفــال لوقف كل أنشطتهم 
بسبب حدة األعراض عند من تلقوا 
حصص التوعية مقارنة مبــن لم 

يحصلوا على أي تدريب.
ــادات على ضرورة  وتركز اإلرش
االنــتــظــام فــي مــراقــبــة قــيــام الرئة 
بوظائفها وتعليمات بشأن أساليب 
استخدام جهاز االستنشاق ووضع 
ــرض لكل طفل  خطة تعامل مــع امل
ــة للتحكم  وكيفية استخدام األدوي

في األعراض

كيف تتفادى أزمات الربو
عند األطفال؟

قالت جلنة بـــوزارة الصحة 
اليابانية، االثــنــني، إن علماء 
يابانيني سيجربون استخدام 
ــا اجلــذعــيــة املستحثة  ــالي اخل
ـــدرات فـــي عــالج  ـــق ــددة ال ــع ــت م

إصابات احلبل الشوكي.
ووفــقــا للخطة التي وافقت 
عليها وزارة الصحة، يعتزم 
الفريق البحثي املنتمي جلامعة 
كــيــو فـــي طــوكــيــو حــقــن نحو 
مليونني مــن اخلــاليــا اجلذعية 
املستحثة متعددة القدرات في 
املناطق املصابة لــدى مريض 
واحد وبحث النتائج على مدى 

عام.
ويتم إنتاج اخلاليا اجلذعية 
املستحثة متعددة القدرات عن 
طريق استخراج خاليا مكتملة 
النمو من أحد األشخاص، تكون 
في كثير من األحيان من اجللد، 
ثــم إعـــادة برمجتها لكي تقوم 
بدور اخلاليا اجلذعية اجلنينية.
وبدأ إجــراء جتارب سريرية 
في اليابان العام املاضي على 
استخدام خاليا جذعية مت إعادة 
برمجتها لعالج مــرض الشلل 

الرعاش )باركنسون(.
وكانت اللجنة التابعة لوزارة 
الصحة قد أعطت بالفعل الضوء 
ــدام اخلــاليــا  ــخ ــت األخــضــر الس
اجلــذعــيــة املستحثة متعددة 

ـــالج مصابني  ـــدرات فــي ع ـــق ال
بأمراض نادرة بالعيون أو الدم.

وسيبحث فريق جامعة كيو 
بقيادة األســتــاذيــن هيديوكي 
أوكانو وماسايا ناكامورا عن 
أربعة مرضى أعمارهم 18 عاما 

أو أكثر فقدوا وظائف حركية 
وحــســيــة بــســبــب إصـــابـــة في 
احلبل الشوكي تعرضوا لها قبل 

أسبوعني إلى أربعة أسابيع.
ـــول  ـــص ــــــم يـــتـــســـن احل ول
عــلــى تعليق مــن األســتــاذيــن 

اجلامعيني.
ــرات مؤسسة  ــدي ــق وتــفــيــد ت
احلبل الشوكي اليابانية بوجود 
ــر مـــن 100 ألـــف شخص  ــث أك
ــات فياحلبل  ــاب تــعــرضــوا إلص

الشوكي في البالد.

اليابان توافق على جتربة عالج
احلبل الشوكي بخاليا جذعية

ــدور بخلد الفتاة  لــم يكن ي
الشابة إيبوني ستيفنسوز، 
البالغة من العمر 18 عاما، أن 
إصابتها بــصــداع سيجعلها 
تغيب عن الوعي ملــدة أربعة 
أيام، ثم تستيقظ لتجد نفسها 
ــودة، دون أن  ــول قــد أجنــبــت م

تدري أنها كانت حامال.
وكــــانــــت إيــــبــــونــــي، مــن 
مقاطعة مانشستر الكبرى في 
ــررت اخللود  بريطانيا، قــد ق
إلــى النوم في غرفتها بعد أن 
شعرت بــصــداع قــوي، لكنها 
سقطت مغشية عليها، مما دعا 
ــى طلب اإلســعــاف  والــدتــهــا إل

بسرعة.
وعندما حضر املسفعون، 
وفحصوا الفتاة، ســألــوا األم 
فيما إذا كانت ابنتها حامال، 
لتجيب بكل ثقة بالنفي، ولكن 
عند نقل إيبوني إلــى املشفى 
تبني أنها كانت بالفعل حتمل 
طفال في احشائها، وأنها تعاني 
تسمم احلمل، ليسارع األطباء 
إلـــى إجــــراء عملية قيصرية 
عاجلة إلنقاذ املراهقة وجنينها.

وبحسب صحيفة “مترو” 
فإن إيبوني كانت لديها حالة 
نـــــادرة، إذ كـــان لــديــهــا رحــم 
ــوى  ــت ــا اح ــم ــده مــــــزدوج، أح
ـــر  ــي اآلخ ــق ـــني، فــيــمــا ب ـــن اجل

يفرز طمث الــعــادة الشهرية، 
وبالتالي لم تتوقع الفتاة أو 

أمها بوجود حمل.
ــت  ــال وعـــــن مـــشـــاعـــرهـــا ق
“اجلدة” شــيــري إنــهــا مــرت 
بلحظات عاطفية متناقضة، 
تــــراوحــــت بــــني الـــســـعـــادة 
باحلصول على حفيدة جميلة، 
وبالقلق بــشــأن ابنتها التي 

دخــلــت حــالــة غيبوبة ال أحد 
يعلم نتائجها.

غير أن األم املــراهــقــة عاد 
ــام،  لها وعيها بعد أربــعــة أي
لــتــكــون أمــــام تــلــك املــفــاجــأة 
الصاعقة واملفرحة بآن واحد 
بأن أصبحت أما دون أن تدري 
بحملها وال أن تشعر بلحظات 

املخاض أو الوالدة.

والحــقــا، قــالــت إيبوني إن 
“األمومة املفاجئة” لن تغير 
من خطط حياتها بشأن إكمال 
دراستها اجلامعية والتخصص 
فــي مــجــال الــعــالج الرياضي 
الطبيعي، معربة أنها باتت 
تشعر بالفرح عندما تستيقظ 
ــرى ابتسامة  ــت ــاح ل ــب كــل ص

طفلتها التي أسمتها إيلودي.

مراهقة عرفت بحملها بعد الوالدة.. 
و»الرحم النادر« يفسر حالتها

بــني مــرحــب ومستنكر، يــســود اجلــدل 
ـــاط املصرية بشأن صــور انتشرت  األوس
مــؤخــرا على مــواقــع التواصل االجتماعي 
ويظهر فيها مدرسون يرتدون زيا موحدا، 
وتداول املستخدمون أنباء تتحدث عن قرار 

بتوحيد زي املعلمني في أنحاء البالد.
واتضح أن الصور املنتشرة هي ملعلمني 
في إحدى مدارس محافظة الــوادي اجلديد، 
ــدل لــم يتوقف بــل امــتــدت األنــبــاء،  لكن اجل
املتداولة وغير املؤكدة، إلى قول مستخدمني 
ملواقع التواصل االجتماعي إن توحيد الزي 
قــرار قومي على مستوى مصر، وسيبدأ 

تطبيقه األولي في ثالث محافظات.
واستهجن الكثير من مستخدمي مواقع 
التواصل االجتماعي القرار، وشبه البعض 
زي املدرسني بالبذة الرسمية التي يرتديها 
الزعيم الــكــوري الشمالي كيم جونغ أون 

واملسؤولني في نظامه.
ولم ينته اجلدل عند هذا احلد، بل وصلت 
ــار املــتــداولــة إلــى إشــاعــة أن املعلم  ــب األخ

سيتحمل أعباء نصف تكلفة الزي املدرسي.
وقبل يومني، خرج وزير التربية والتعليم 
طارق شوقي عن صمته، نافيا إصداره ملثل 
هذا القرار، إال أن ذلك لم مينعه من الترحيب 

بصور املعلمني في زيهم املوحد اجلديد.
»زوبعة الزي املدرسي«

ــــح شــوقــي أن مــحــافــظ الـــوادي  وأوض
اجلديد محمد الزملوط  هو من “صمم ونفذ 
مبادرة جميلة تتعلق بزي مدرسي للمعلمني 
واإلداريني”. وتهدف اخلطوة، بحسب وزير 
التعليم، إلى “توحيد املظهر، وإضافة هيبة 

للمعلم، تتناسب مع جالل وظيفته«.
وأكــد شوقي أن هذه املبادرة الفردية لم 

تخرج عن نطاق محافظة الوادي اجلديد.
وحتت عنوان “زوبعة الزي املدرسي”، 
كتب شوقي منشورا على صفحته اخلاصة 
على فيسبوك، انتقد فيه السخرية “غير 
املبررة” على مواقع التواصل االجتماعي 

“كلما اجتهدنا لنقدم شيئا أفضل«.
وقال شوقي على فيسبوك: “هذه مبادرة 
من السيد احملافظ، وننظر إليها باهتمام، 
ونتابعها، لكنها ليست مبادرة قومية على 

مستوى الدولة في الوقت احلالي«.
ــوزارة بأي شيء  وأضــاف “لم تصرح ال
يتعلق بالزي املدرسي، ولم أقل شيئا عن 
حتمل املعلم أي مبالغ مــاديــة )%50 من 

التكلفة(، كما يشاع على مواقع التواصل«.
وتابع “إذا أراد البعض معرفة املزيد 
فليتوجهوا بالسؤال إلي السيد احملافظ أو 

مدير املديرية في الوادي اجلديد«.
احملافظ من جانبه قــال في تصريحات 
ــواري، على إحــدى الفضائيات  لبرنامج ح
املصرية، إن الزي املوحد للمعلمني ال يزال في 

طور التجربة واستطالع اآلراء.
وأوضح محمد الزملوط أن الزي املوحد 
ليس “أمرا إجباريا أو قــرارا يجب تطبيقه 
فـــورا، بــل جتربة تهدف إلــى إضــفــاء شكل 
جمالي ومتميز للمعلمني، وال يهدف للربح 

مطلقا”، على حد قوله.
ويــوافــق وزيـــر التعليم طـــارق شوقي 
الرأي ذاته مع الزملوط، قاال إن هذه اخلطوة 
“جمالية” أيضا. وفي نفس منشوره على 
فيسبوك، قال: “كما نعلم جميعا، فإن رحلة 
األلـــف ميل تــبــدأ بخطوة، لــذلــك أمتــنــى أن 
نتعاون جميعا في تشجيع كل محاوالت 
اإلصالح صغرت أو كبرت، وأن نتعاون علي 
تطوير األفكار بحوار إيجابي مع االبتعاد 
عن نقل معلومات ال صاحب لها يوما بعد 
يوم وبال مرجعية، كي جنلد أنفسنا، ونحطم 

من اجتهد، ونوقف قطار التقدم«.
واختتم بقوله: “أما السخرية من كل 
شيء واجلدل غير الهادف لن يساعدا الوطن، 

ولن يساعدا من يجتهد لإلصالح«.

جدل حول الزي املوحد للمعلمني في مصر!! كلب ينتظر أصحابه عامًا 
كاماًل في نفس املكان

في صــورة جديدة من صور اإلخــالص التي يظهرها الكالب 
ألصحابهم، لم يتوقف أحد الكالب في بلدة بودرم التركية عن 

انتظار أصحابه في نفس املكان، ملدة عام كامل.
واستمر الكلب الــذي أطلق عليه سكان البلدة “كان”، أو 
“احلياة” باللغة التركية، بانتظار أصحابه ملدة عام كامل في 

موقف احلافالت.
وقال أحد سكان البلدة أن أصحاب الكلب تركوه هناك ولم 
يعودوا، ولكنه استمر باجللوس في موقف احلافالت بانتظار 

عودتهم.
واعتنت إحدى العائالت املقيمة بالبلدة بالكلب، وحرصت على 
إطعامه وإدخاله للمنزل عندما تشتد البرودة في الشتاء. وقال 
أحد السكان: “نحن نعلم أن أصحابه لن يعودوا له، لقد علمت 
بأنهم قــررو التخلي عنه بعد شكاوي عديدة من اجليران. ثم 

تركت العائلة البلدة«.
وبالرغم من اعتناء سكان البلدة “بكان”، إال أنه كان يعود 
لنفس املكان، في موقف احلافالت، آمال في أن يعود إليه أصحابه 

األصليني.

»دليل قاطع« حسم اجلدل 
حول حمل األميرة ديانا

كشفت خبيرة بريطانية في الطب الشرعي، األدلة التي اعتمدت 
عليها قبل أكثر من عقدين حتى تستبعد فرضية احلمل لدى األميرة 

ديانا، التي لقيت حتفها في حادث سير في فرنسا.
ولقيت ديانا مصرعها برفقة صديقها املصري عماد )دودي( 
الفايد، إثر احلادث الذي وقع يوم 31 أغسطس 1997 داخل أحد أنفاق 
باريس. وذهبت بعض الروايات في تلك الفترة إلى أن األميرة ديانا 
كانت تنتظرا طفال من صديقها، لكن اخلبيرة أنغيال غالوب تنفي 
هذا األمر. وأوضحت غالوب أنها أخذت حينها عينة من مكونات في 
معدة ديانا التي فارقت احلياة عن عمر يناهز 36 عاما، وفق ما نقلت 

صحيفة “ميرور«.
وأوضحت أنها سبب احلصول على العينة التأكد من عدم وجود 
هرمونات احلمل، والكشف عما إذا كانت قد تناولت أي حبوب ملنع 
احلمل. وعرضت اخلبيرة ما توصلت إليه في كتاب جديد عنونته 

بـ”حني ال ينبح الكلب.. بحث علماء الطب الشرعي عن احلقيقة«.
وكــان بروفيسور الطب الشرعي دافيد كــووان، قد قال في وقت 
سابق، إن حسم فرضية احلمل واجه صعوبة كبيرة، بالنظر إلى تعذر 
نقل الدم بعد احلادث. وأوردت غالوب أن التحاليل التي أجريت لعينة 
من دم األميرة ديانا، ومت احلصول عليه من سجاد السيارة، كشف أن 
الراحلة لم تكن حبلى. ويعتقد محمد الفايد، والد عماد، أن أمرا بقتل 
ديانا صدر من األسرة املالكة، ألنها “ال تريد أن يكون ألم ملك بريطانيا 

القادم طفال من دودي«.


