
في واقعتني أثارتا االهتمام في 
تركيا يتسبب كائن حي طفيلي 
يوجد في القطط بإصابة فتاتني، 
إحداهما حتب القطط واألخ��رى 
تخشاها، بدرجات مختلفة من 

العمى.
وذكرت وسائل إعالم تركية إن 
إحدى الفتاتني، وهما من مقاطعة 
إزم��ي��ر غ��رب��ي ت��رك��ي��ا، اسمها 
غيزمي يلجني وهي اختصاصية 
كيميائية تبلغ م��ن العمر 26 
عاما، بينما لم يعرف اسم الفتاة 
األخ���رى البالغة م��ن العمر 24 

عاما وهي خبيرة جتميل.
ووفقا للمعلومات فقد التقطت 
الفتاتان عدوى التوكسوبالزما 
أو املقوسة الغوندية وهي طفيلي 
مضيفه األس���اس���ي ه��و القطة 

وينتشر بوساطة برازها.
وف��ق��دت يلجني ال���رؤي���ة في 
عينها اليمنى، بعدما الحظت 
أث���ن���اء وج���وده���ا ف���ي ص��ال��ون 
التجميل أنها ال  تستطيع الرؤية 
بوضوح، وهو ما الحظته أيضا 
خبيرة التجميل، منوهة إلى أنها 
لم تعد ترى أثناء حصة تدريبية 

احترافية.
وب��ع��د م��راج��ع��ة مستشفى 
ب��وزي��اك��ا التعليمي، ت��ب��ني أن 
ال��ف��ت��ات��ني ت��ع��ان��ي��ان م��ن ع��دوى 
الكائن الطفيلي في القطط، وأنهما 

رمب��ا التقطتا ال��ع��دوى من براز 
القطط، بحسب صحيفة “ديلي 

حرييت” التركية.
وأق���رت يلجني بأنها حتبب 
القطط وهي في بعض األحيان 
ال تهتم عندما تالطف حيوانات 

ضالة.
وق��ال��ت ي��ل��ج��ني “لقد فقدت 
الرؤية في عيني اليمني بنسبة 
80 في املئة، وعانيت من أيام 
عصيبة ن��ف��س��ي��ا، لكنني اآلن 
حريصة على غسل ي��دي بعد 

مالطفة القطط«.
أما الفتاة الثانية، وفي حالة 
عصية على التصور، فقد قالت 
إنها تخشى القطط ولم تالطف 
قطة في حياتها، لكنها قد تكون 
تناولت الطعام من صحن رمبا 

ملسته قطة ضالة.

وق��ال��ت إن��ه��ا ف��ق��دت ال��رؤي��ة 
بإحدى عينيها بالكامل، بينما 
ميكنها رؤي���ة ال��ض��وء فقط في 
عينها األخ��رى، مشيرة إلى أنها 
لم تسمع عن املرض الذي تنقله 

القطط لإلنسان.
م��ن ناحيته ق��ال الطبيب في 
مستشفى “بوزياك”، ب��ورا 
ي��وك��س��ل، إن القطط ق��د تعدى 
أيضا اخلراف واألبقار، وبالتالي 
ينبغي عدم تناول اللحوم النيئة.

وأضاف أنه يجب أال يتم تقبيل 
القطط، موضحا أنه على الرغم 
من ق��وة جهاز املناعة البشري، 
فإنه يتضمن بعض اخللل، كما 
في هاتني احلالتني، مشيرا إلى 
أن��ه حتى م��ع ت��واف��ر اخل��ي��ارات 
الطبية فإنه ال ميكن استعادة 

اخلاليا املفقودة.
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كائن طفيلي في القطط »يعمي« تركيتني 

حذر خبراء في التكنولوجيا مستخدمي 
ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي تعمل بنظام 
“أندرويد”، م��ن 9 تطبيقات “ضارة” 
ي��ؤدي استخدامها إل��ى تفريغ بطارية 

الهاتف من طاقتها.
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ت���ي مت ال��ت��ح��ذي��ر 
منها، ُحّملت ماليني امل��رات على أجهزة 
“أندرويد”، وتسببت في ظهور إعالنات 
غير مرغوب فيها، فضال عن دوره��ا في 

اإلضرار بالبطاريات.
ومع انتشار الشكاوى من التطبيقات 
التسعة، مت حذفها م��ن متجر “غوغل 
بالي”، إال أنها تظل موجودة على الهواتف 

التي ثبتت عليها سابقا.
ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن 
الباحث في مجال أمن املعلومات لوكاس 
ستيفانكو، قوله إن التطبيقات التسعة 

“تخفي شفرات غير مرغوب فيها«.
وأش��ار ستيفانكو أن التطبيقات محل 
التحذير جميعها حت��ول ال��ه��ات��ف إلى 
جهاز حتكم عن ُبعد “رميوت كونترول” 

للتلفزيون أو مكيف ال��ه��واء، مما يغري 
املستخدمني بتحميلها.

لكن سرعان ما تظهر آثارها الضارة 
بظهور اإلعالنات بشكل متكرر، والنفاد 

السريع لطاقة البطارية.
وحت��م��ل التطبيقات التسعة أسماء 

متقاربة، وهي:
 Remote control for TV and -

home electronics
 Remote for television for -

free
 Air conditioner remote -

control
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Remote for air conditioner -
 Remote control for the car -
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اإلصابة باإلنفلونزا تبدو مثل شر 
ال بد منه في فصل الشتاء، وبالتالي 
فإن الوقاية منها أمر طبيعي، وفي 
أغلب األحيان يتدخل اآلباء في مسألة 
ال��وق��اي��ة. وكما يعلم كثيرون، فإن 
الوقاية من اإلنفلونزا تبدأ أساسا 
من البيت، وهنا يأتي دور النصائح 
األبوية، التي يتبادلها األبوين أبا عن 

جد، مع قليل من املعرفة الطبية.
ووفقا الستطالع للرأي فإن 70 في 
املئة من الناس يلجأون إلى الوقاية 
من اإلنفلونزا من دون دليل علمي أو 
باألحرى مستندين إلى خرافات، مثل 
أن األبناء يسمعون من آبائهم طلبات 
أو نصائح تتعلق بعدم اخل��روج من 
املنزل قبل أن يجف شعرهم ، كما أفاد 

استطالع للرأي أجرته “سي إن إن«.
وأك��د 7 من كل 10 أشخاص أنهم 
يؤمنون باالستراتيجيات التراثية 
وال��ف��ل��ك��ل��وري��ة ف���ي ال���وق���اي���ة من 

اإلنفلونزا.
فيما يلي بعض اخلرافات املتعلقة 

بالوقاية من اإلنفلونزا:

الشعر املبلل يسبب املرض

احلقيقة ه��ي أن ه��ذا األم���ر ليس 
صحيحا، فاخلروج من املنزل عندما 
ال يكون الشعر جافا ال يسبب املرض، 
وبحسب طبيبة األطفال واملتحدثة 
ب��اس��م األك��ادمي��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة لطب 
األط��ف��ال ك��اث��ري��ن وليامسون فإنه 
حتى يصاب املرء باإلنفلونزا ال بد من 

وجود ناقل للعدوى.
وأض��اف��ت أن الشعر املبلل ميكن 
أن يسبب الشعور بالبرد ولكن ليس 
امل���رض، فالشعر ال يجتذب عوامل 

العدوى أو اإلصابة باملرض.
التعرض للهواء البارد يسبب اإلصابة بالبرد

يتصادف أن الطقس ال��ب��ارد مع 
أوقات ذروة البرد بحسب وليامسون، 
لكنها تقول إن األمرين غير مرتبطني، 
وتشدد مرة أخ��رى على أن اإلصابة 

بالبرد تقتضي وجود الفيروس.
وت��ق��ول الطبيبة ف��ي مستشفى 
“كوينز” بنيويورك، سورانا سيغال 

مورر، إنه في األجواء الباردة تصبح 
اجللسات العائلية، أو مع األصدقاء، 
متقاربة أكثر وبالتالي يكون القرب 
م��ن ال��ف��ي��روس��ات أك��ث��ر م��ن أي وقت 

مضى.
الفيتامينات واملكمالت الدوائية متنع البرد

من املتعارف عليه أن األطفال الذين 
يتمتعون بصحة جيدة ويتناولون 
طعاما م��ت��وازن��ا ال يحتاجون إلى 
فيتامينات أو مكمالت دوائية بحسب 
االختصاصي ب��أم��راض األط��ف��ال في 
مستشفى األطفال في فيالدلفيا، مايكل 

روسو.
ووفقا لروسو فأنه ال يوجد هناك 
ما يدعم فكرة أن ه��ذه الفيتامينات 
واملكمالت ميكنها أن حتول اإلصابة 

باملرض.
وأشار روسو إلى أنه جرت العادة 
أن نتذكر ع��دم اإلصابة باإلنفلونزا 
عندما نتناول ه��ذه امل��ك��م��الت، لكن 
ال نتذكر ع��دم تأثيرها أو فشلها في 

احليلولة دون اإلصابة بالفيروس

3 خرافات  وال دليل علميًا اإلصابة باالنفلونزا.. 

ف��ي خ��ط��وة م��ن ش��أن��ه��ا إث���ارة 
م��خ��اوف ل���دى ال���غ���رب، كشفت 
تقاير صحفية خطة روسية لنشر 
مجموعة من األقمار الصناعية في 
الفضاء، بهدف مراقبة كل نشاط 
ي��ج��ري ع��ل��ى األرض “في التو 

واللحظة«.
وأوض���ح���ت وك���ال���ة ال��ف��ض��اء 
ال��روس��ي��ة االحت���ادي���ة امل��ع��روف��ة 
ب��اس��م “روس كوسموس”، أن 
ه��ذا ال��ن��ظ��ام امل��ت��ق��دم م��ن األق��م��ار 
الصناعية سيجري استخدامه في 
بعض حاالت الطوارئ واخلدمات 

الزراعية.
وي����ق����ول م����ط����ورو ال��ن��ظ��ام 
الفضائي ال��ذي أطلق عليه اسم 
“غوسوداريفو أوكو”، إن األقمار 
الصناعية ستساعد أي��ض��ا على 
تطوير البنية التحتية والتعليم 
وال��ذك��اء الصناعي ف��ي روس��ي��ا، 
فضال عن تعزيز األمن السيبراني، 
ح��س��ب ص��ح��ي��ف��ة “ديلي ميل” 
البريطانية. لكن املشروع برمته 
ي��ث��ي��ر ال��ش��ك��وك ب��ش��أن ال��غ��رض 
احلقيقي من ورائ��ه، حيث سيتيح 
ملوسكو إمكانية التجسسعلى 
مواقع حساسة وأنشطة قد تكون 
سرية، ويعتقد على نطاق واسع 
أنه سيواجه انتقادات من الغرب، 

ال سيما الواليات املتحدة.
ومن املرتقب أن يجري تزويد 

األقمار الصناعية بأجهزة تصوير 
حديثة، تستطيع التقاط صور 
دق��ي��ق��ة ج���دا م���ن ارت���ف���اع م��ئ��ات 
الكيلومترات، لنقل أح��داث تدور 

على األرض على الهواء مباشرة.
ومن املرتقب أن يجري تزويد 
األقمار الصناعية بأجهزة تصوير 
حديثة، تستطيع التقاط صور 

دق��ي��ق��ة ج���دا م���ن ارت���ف���اع م��ئ��ات 
الكيلومترات، لنقل أح��داث تدور 

على األرض على الهواء مباشرة.
وتكمن أهمية األقمار الصناعية 
اجل���دي���دة ف���ي إت��اح��ت��ه خ��دم��ات 
“ثورية” لبعض ال��ش��رك��ات، إذ 
ستكون ق���ادرة على متابعة ما 
يجري في بعض مشاريعها عن 

بعد عن طريق الصور امللتقطة في 
الزمن الفعلي.

وأطلقت روس��ي��ا أكثر م��ن 25 
قمرا صناعيا إل��ى الفضاء خالل 
العام املاضي، مما رفع عدد األقمار 
الصناعية املدنية والعسكرية 
ملوسكو إل��ى 146، بحسب أرق��ام 

األمم املتحدة.

مشروع روسي ملراقبة األرض من 
الفضاء.. بث مباشر »للكوكب«

في حادث غريب من نوعه، قالت صحيفة 
“ديلي ميل” البريطانية إن شابا، في مقتبل 
العمر، اختفى من سفينة “غولدن برينسيس” 
الفاخرة، حيث يعتقد أنه سقط في البحر في 

ظروف غامضة.
وأف���ادت تقارير ب��أن ال��ش��اب، البالغ من 
العمر 22 عاما، فقد في ساعة متأخرة من ليلة 
االثنني، مشيرة إلى أن السفينة توقفت للبحث 

عن الراكب دون جدوى.
وف��ش��ل الطاقم ف��ي حت��دي��د م��ك��ان ال��رج��ل، 

األمر الذي جعل قائد السفينة يطلب موافقة 
احلكومة األسترالية، للعودة إلى ملبورن.

وحصلت السفينة، ال��ت��ي متلكها شركة 
“برينسيس كروزس”، على ترخيص العودة، 
حيث يرجح أن تصل صباح األربعاء إلى ميناء 

ملبورن.
وق��ال��ت الشركة ف��ي بيان “نؤكد اختفاء 
رج��ل يبلغ م��ن العمر 22 ع��ام��ا م��ن سفينة 
غولدن برينسيس مساء االثنني”، مضيفة 
“السفينة اآلن في طريقها للعودة إلى ملبورن، 

ستصل صباح األربعاء«. وتابعت “مت إجراء 
بحث كامل في كل أرج��اء السفينة، مبا فيها 
حجرات الضيوف واألماكن العامة، كما جرت 
مراجعة كاميرات املراقبة .. لكن املهمة فشلت، 
نحن قلقون للغاية«. وقالت “ديلي ميل” إن 
السفينة على متنها أكثر من 3 آالف راك��ب، 
مشيرة إل��ى قدرتها االستيعابية اإلجمالية 
تبلغ 3600. وتابعت “تضم السفينة الفاخرة 
عددا من املسارح وقاعات السينما واملسابح 

واحلانات«.

الـ »غامض« اختفى من السفينة 
»غولدن برينسيس«.. والبحث »فشل«

يعتقد العلماء أنهم توصلوا إلى سبب 
التحركات الغامضة على حافة النظام 
الشمسي، مؤكدين أنها ليست ما كان يعتقد 

سابقا من أنه قد يكون الكوكب التاسع.
واعتقد علماء سابقا أن بعض األج��رام 
السماوية، على تخوم املجموعة الشمسية، 
ت��دور في م���دارات غير ع��ادي��ة، األم��ر الذي 

يوحي بأن ما يحدث هو أمر مختلف متاما.
ودفعت هذه التحركات الغامضة، غير 
املعروفة، بعض العلماء إل��ى االعتقاد أن 
سببها كوكب خفي عمالق أكبر من األرض 
10 مرات يوجد مختبأ في ظالم الفضاء على 

حافة النظام الشمسي.
وأوضح العلماء أنه لم يتم اكتشاف أي 
جرم سماوي أو فضائي، لكن علماء آخرين 
افترضوا وج��ود الكوكب التاسع بسبب 
امل��دار غير العادي ال��ذي يتحرك فيها جرم 

فضائي حول األرض واملجموعة الشمسية.
غير أن العلماء وضعوا دراس��ة جديدة 
ذات تفسير مختلف متاما عن التفسيرات 
ال��س��اب��ق��ة ل��ه��ذه ال��ت��ح��رك��ات الفضائية 

الغامضة، تتمحور حول وجود قرص مؤلف 
من أجسام جليدية صغيرة جتمعت معا، 
بحيث أصبح حجمها أكبر من حجم األرض 
10 م��رات. وج��اء ه��ذا التفسير لتوضيح 
احل��رك��ة امل��داري��ة غير ال��ع��ادي��ة املشابهة 
لتحركات ودوران بعض األج��رام البعيدة 

في النظام الشمسي، كما تفسر ما يعتقد أنه 
الكوكب التاسع الذي لم يتم اكتشافه.

وق����ال ط��ال��ب ال���دك���ت���وراه ف���ي كلية 
الرياضيات التطبيقية والفيزياء النظرية 
بجامعة كامبريدج أنترانيك سفيليان “تبدو 
نظرية الكوكب التاسع حاملة، لكن على 

فرض وجوده، فإنه لم يكتشف حتى اآلن.. 
ونحن أردنا أن نرى ما إذا كان هناك أمر آخر 
أقل درامية ورمبا أكثر طبيعية، يسبب هذه 
امل��دارات غير االعتيادية التي نرصدها في 

األجرام البعيدة«.
وأض��اف أنه “بدال من االعتقاد بوجود 
كوكب تاسع والقلق بشأن تشكيله ومداره 
غير العادي، ملاذا ال ندرس جاذبية األجرام 
واألجسام الصغيرة في الفضاء التي تشكل 

قرصا كبيرا وراء مدار كوكب نبتون«.
وحول العلماء هذا االقتراح إلى منوذج 
داخ��ل النظام الشمسي، وتبني أن��ه يفسر 
احلركة غير العادية لهذه األجسام واألجرام 
السماوية الصغيرة، وأوض��ح��وا أن��ه ال 
يوجد أي دليل آخر على وجود مثل القرص 

العمالق وراء كوكب نبتون.
وش��دد سفيليان على أنه من الصعوبة 
مبكان دراس���ة مثل ه��ذا ال��ق��رص لوجوده 
داخ���ل النظام الشمسي ب��خ��الف األخ��رى 
البعيدة التي ميكن رؤيتها ودراستها من 

اخلارج.

الكوكب التاسع غير موجود.. حتركات غامضة على حافة النظام الشمسي

دجاج معدل جينيا ملواجهة »الوباء املميت«
في محاولة مهمة وجديدة من نوعها حملاولة منع 
ظهور وباء بشري مميت، طور علماء بريطانيون 
دجاجا معدال جينيا ومصمما ليقاوم بصورة كاملة 
اإلنفلونزا. وقالت ويندي ب��ارك��الي، أستاذة علم 
الفيروسات في كلية إمبريال كوليدج لندن، الرئيسة 
املشاركة للمشروع، إن من املقرر أن يفقس أول 
جيل من الدجاج املعدل اجلينات في وقت الحق من 
العام اجلاري في معهد روزلني، بجامعة إدنبره في 
اسكتلندا. ومت تعديل احلمض النووي )دي.إن.إيه( 
للطيور باستخدام تقنية جديدة لتعديل اجلينات 

معروفة باسم كريسبر.
وفي هذه احلالة فإن “التعديالت” تتم إلزالة جزء 
من البروتني يعتمد عليه فيروس اإلنفلونزا عادة، 

مما يجعل الدجاج مقاوما بصورة كاملة لإلنفلونزا.
وقالت باركالي إن الفكرة تكمن في إنتاج دواجن 
ال ميكن أن تصاب باإلنفلونزا، وتشكل “عازال بني 

الطيور البرية والبشر”، وفق ما أوردت “رويترز«.
ويشير متخصصون ف��ي الصحة واألم���راض 
املعدية في العالم إلى خطر حدوث وباء إنفلونزا 

بشري، باعتباره أحد مخاوفهم الكبرى.
وقتل وباء اإلنفلونزا اإلسبانية التاريخي في عام 

1918 نحو 50 مليون شخص.
 واخل��وف األكبر اآلن أن تنتقل ساللة فتاكة من 
إنفلونز االطيور من الطيور البرية عبر الدواجن إلى 
البشر، ثم تتحور إلى وباء يحمله الهواء وميكنه 

االنتقال بسهولة بني البشر.


