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العثور على كهف «مفقود»
في القطب اجلنوبي
أعلن املكتب اإلع�لام��ي ل��وزارة
التعليم وال��ع��ل��وم ف��ي أوك��ران��ي��ا،
أن البعثة األوك��ران��ي��ة ال��راب��ع��ة
والعشرين إل��ى ال��ق��ارة القطبية
اجل��ن��وب��ي��ة ،ع��ث��رت ع��ل��ى الكهف
اجلليدي “املفقود” مع البحيرات
واألنهار.
يشير بيان املكتب اإلعالمي ،إلى
أنه مت العثور على الكهف في جزيرة
غاليندز ،حيث احملطة األوكرانية
“األكادميي فيرناندسكي” ،خالل
البعثات العلمية األول���ى“ ،كان
م��دخ��ل الكهف م��ن اجل��ه��ة املقابلة

ل��ل��م��ح��ط��ة حت���ت ق��م��ة ج��ل��ي��دي��ة.
ولكن قبل بضعة س��ن��وات حترك
ه��ذا اجلليد نحو احمليط واختفى
املدخل».
وق���د اع���ت���رف رئ��ي��س البعثة
األوكرانية إيغور ديكي ،بأن العثور
على الكهف ل��م يكن سهال  ،وق��ال
“لقد فشلت عدة محاوالت للعثور
عليه من جهة مضيق بينول .ولكن
حالفنا احلظ في اجلليد هذه املرة من
جهة القاعدة البريطانية القدمية،
حيث متحف منزل وورد ،وهناك
وجدنا املدخل إلى الكهف املفقود».

يبلغ العرض الكلي للمرات في
الكهف حوالي  200متر .ويوجد فيه
نهر حتت اجلليد وبحيرتان .عالوة
على ذل��ك عثر العلماء على ريش
طيور “ال يعود للبطريق” ،ومت
إرساله إلى أوكرانيا لدراسته.
ب�����دأت احمل���ط���ة “األكادميي
فيرناندسكي” العمل عام .1996
ه��ذه احمل��ط��ة أنشئت ع��ام 1953
على جزيرة “غالينديز” من قبل
باحثني من بريطانيا وك��ان اسمها
“فاراداي” .والحقا نقلت ملكيتها
إلى أوكرانيا مجانا.

اكتشاف طريقة «متنع» تساقط الشعر
أثناء العالج الكيميائي للسرطان
يزعم علماء أنهم وج��دوا طريقة لوقف
فقدان الشعر لدى مرضى السرطان أثناء
تلقيهم العالج الكيميائي.
وي��ت��س��ب��ب ال���ع�ل�اج ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي في
تدمير اخلاليا السليمة ،وكذلك اخلاليا
السرطانية ،مع آثار جانبية تشمل تساقط
الشعر.
وم��ع ذل���ك ،وج��د العلماء ف��ي جامعة
مانشستر أن مثبطات  CDK4 / 6جعلت
بصيالت الشعر“ ،أقل عرضة” لعقاقير
العالج الكيميائي ،التي تسمى .taxanes
وأدت مثبطات  ،CDK4 / 6التي تعمل
عن طريق منع انقسام اخلاليا ،إلى إبطاء
تكاثر اخلاليا في قاعدة بصيالت الشعر.
واع���ت���رف ال��ع��ل��م��اء ،ال���ذي���ن ن��ش��روا
نتائجهم في مجلة EMBO Molecular
 ،Medicineأن ال��دراس��ة ت��ب��دو “غير
بديهية».
وقال فريق البحث إن ما يصل إلى 8%
من املرضى قد يرفضون العالج الكيميائي،
بسبب “العبء النفسي” لفقدان الشعر.
وميكن للمرضى ارت��داء قبعات ب��اردة،
تقلل تدفق الدم إلى فروة الرأس عن طريق
خفض درجة حرارته .وهذا مينع وصول
الكثير من العقاقير الكيميائية إلى بصيالت
الشعر.
ومع ذلك ،فهي ليست مناسبة أو فعالة
جلميع أنواع السرطان ،وتتطلب أن يقضي
املرضى فترة أطول في املستشفى.
وبحثا عن نهج جديد ،ع �رّض العلماء
بصيالت شعر ف���روة ال���رأس البشرية
ملثبطات  CDK4 / 6و.taxanes
وقال املعد الرئيس الدكتور تالفن بوربا،

إنه “على الرغم من أن هذا يبدو في البداية
غير بديهي ،فقد وجدنا أن مثبطات CDK4
 / 6ميكن استخدامها مؤقتا لوقف انقسام
اخل�لاي��ا ،دون تشجيع ت��أث��ي��رات سمية
إضافية في بصيالت الشعر».
ويستخدم  taxanesل��ع�لاج أن��واع
مختلفة م��ن ال��س��رط��ان ،مب��ا ف��ي ذل��ك في
سرطانات الثدي والرئتني.
وعلى الرغم من فعاليته في كثير من
األح��ي��ان ،إال أن��ه ميكن أن يسبب تساقط
الشعر بشكل دائ��م ،مما يثير القلق لدى
العديد من املرضى.
ووج���دت ال��دراس��ة أي��ض��ا أن اخلاليا

املقسمة املتخصصة في قاعدة بصيالت
الشعر ،ض��روري��ة إلنتاج الشعر نفسه،
واخل�لاي��ا اجلذعية التي تنشأ منها هي
األك��ث��ر ع��رض��ة ل��ـ  .taxanesل���ذا ،يجب
حماية ه��ذه اخلاليا بشكل أكبر من آثار
العالج الكيميائي غير املرغوب فيها.
ويأمل العلماء أن ت��ؤدي دراستهم إلى
مزيد من العالجات املوضعية ،التي تبطئ
انقسام اخللية في بصيالت ف��روة الرأس
أثناء العالج الكيميائي.
وي��ش��دد ال��ف��ري��ق أي��ض��ا على ض��رورة
إجراء املزيد من األبحاث للمساعدة في منع
تساقط الشعر أثناء العالج من السرطان.

تقرير أميركي يكشف عن «مرض نادر»
مرتبط بالسجائر اإللكترونية
ك��ش��ف ت��ق��ري��ر ج��دي��د ص���ادر ع��ن م��راك��ز
السيطرة على األم����راض وال��وق��اي��ة منها
( ،)CDCأن شكال نادرا من االلتهاب الرئوي
ه��و م��ن ب�ين األم���راض الغامضة املرتبطة
بالتنفس ال��ت��ي أث���رت على  450ف���ردا في
أمريكا.
ويقول مسؤولو الصحة إنهم ح��ددوا ما
ال يقل عن  5مرضى في مستشفيني بوالية
كارولينا الشمالية ،بني يوليو وأغسطس
 ،2019ممن أصيبوا بالتهاب رئوي شحمي
حاد.
وأب��ل��غ ج��م��ي��ع امل��رض��ى ع��ن اس��ت��خ��دام
ال��س��ج��ائ��ر اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة على
املاريغوانا .وأظهرت فحوصات الرئة وجود
ت��راك��م ل��ل��ده��ون ،ال���ذي ارت��ب��ط باستخدام
السجائر اإللكترونية في املاضي.
ويلقي التقرير الضوء على بعض أمراض
الرئة التي انتشرت في  33والية ،حيث قال
املعدون إن هناك حاجة إلى إجراء حتقيقات
في والي��ات أخ��رى ،ملعرفة ما إذا كانت هذه
احلاالت لها السمات نفسها.
ويحدث االلتهاب الرئوي الشحمي احلاد،
عندما تدخل جزيئات صغيرة من الدهون أو
الزيت إلى الرئتني ،ما يسبب التهاب البطانة.
وتظهر لدى بعض األشخاص أعراض خفيفة
أو ال تظهر على اإلط�ل�اق ،بينما قد يعاني
البعض اآلخر من ألم في الصدر وسعال.
ون��ظ��را ألن العالمات غير م��ح��ددة ،فقد
ي��ؤدي ذل��ك إل��ى خطأ في التشخيص ،ما قد
يؤخر ال��ع�لاج .وي��ح��دث ذل��ك ف��ي  1%إلى
 2.5%فقط من السكان ،وفقا لدراسة أجريت
عام  2003من كلية ألبرت أينشتاين للطب
ومركز “مونتيفيوري” الطبي في نيويورك.

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يعتذر عن عرض «علم املعارضة السورية»
اعتذرت إدارة “مهرجان القاهرة الدولي
للمسرح امل��ع��اص��ر والتجريبي” ،من
الفنانني السوريني بسبب نشر علم سوريا
في ظل االن��ت��داب الفرنسي ،خ�لال الفيلم
االفتتاحي للدورة  26من املهرجان.
وق��ال��ت إدارة املهرجان ف��ي بيان لها،
إنه “نتاجا لوضع مجموعة أع�لام لدول
مختلفة ف��ي فيلم افتتاح امل��ه��رج��ان ،فقد
تصور البعض وجود علم االنتداب لدولة
سوريا الشقيقة ،وإدارة املهرجان تعتذر
عن أي سوء فهم قد حدث بناء على ذلك،
ونحن نقدر ونرحب دائما بأشقائنا الفنانني
السوريني ونحيي صمودهم».
وأك��دت إدارة املهرجان أن��ه “مت حذف
العلم ال��ذي تسبب باملشكلة ،ومت وضع
علم اجلمهورية العربية السورية في مكان
بارز ،مشددة على دوام األخوة والصداقة
بني مصر وسوريا».

وكان املخرج السوري مأمون اخلطيب،
أك��د أن البعثة السورية اعترضت فورا
بالتنسيق مع املديرية العامة للمسارح

واملوسيقى في دمشق ،على تلك اخلطوة،
وق���ال“ :رفضنا تقدمي عرضنا ،وقدمنا
اع��ت��راض��ا رس��م��ي��ا ،ل��ي��وض��ح��وا ل��ن��ا ب��أن
املوضوع عبارة عن خطأ غير مقصود من

هيفاء وهبي تفجر قنبلة فنية
بعد إع�لان النجمة اللبنانية،
هيفاء وهبي ،عن انضمام الفنان،
أحمد الفيشاوي ،وأحمد داوود،
لبطولة فيلم “عقد اخلواجة”
أع��ل��ن��ت ع��ن ان��ض��م��ام جن��م جديد
للفيلم.
كشفت وهبي أمس عن انضمام
الفنان السوري ،معتصم النهار،
إلى فريق عمل فيلمها اجلديد ،كما
نشرت على موقع “إنستغرام”
ص��ورة جتمعها مبعتصم ومدير
أعمالها ،محمد وزي���ري ،ومخرج
الفيلم ،محمد حماقي ،مع تعليق:
“مفاجأة ..معتصم النهار انضم
ألسرة فيلمنا اجلديد».

واش��ت��ه��ر معتصم ال��ن��ه��ار في
رم��ض��ان امل��اض��ي م��ن خ�لال دوره
البارز في مسلسل “خمسة ونص”
م��ع الفنانة ن��ادي��ن نسيب جنيم
والفنان قصي خولي ،حيث يعتبر
“عقد اخلواجة” العمل السينمائي
األول للفنان .ينتمي فيلم “عقد
اخلواجة” إل���ى ق��ال��ب اإلث����ارة
وال��غ��م��وض واألك��ش��ن ،وه��و من
قصة ك��رمي ف���اروق ،وح���وار أمني
جمال ومحمد أبو السعد وشريف
يسري ،ومن إخراج محمد حماقي
في أول جتربة إخراج ،ومن املقرر
تصوير أحداث الفيلم داخل مصر،
وعدد من الدول األوروبية

املصمم ،فصححوا هذا اخلطأ على الفور
وأص����دروا بيانا اع��ت��ذروا فيه منا ومن
الشعب السوري».
وأوض����ح اخل��ط��ي��ب أن ه���ذا اخل��ط��أ ال
ميثل إدارة املهرجان وال املوقف املصري
الرسمي.
وت��ش��ارك س��وري��ا ف��ي امل��ه��رج��ان عبر
مسرحية “اعترافات زوجية” ،وتتألف
البعثة السورية من املخرج مأمون اخلطيب
واملمثلني رنا جمول ومالك محمد ومهندسي
الديكور نزار البالل ورمي شمالي ومسؤولة
اإلضاءة رمي محمد ومصممة املاكياج منور
عقاد ،على أن يقدم العرض السوري يومي
 13و 14سبتمبر اجلاري على مسرح دار
األوبرا املصرية.
من اجلدير ذكره ،أن املعارضة السورية
تستخدم العلم السوري في ظل االنتداب
بدال من العلم السوري الرسمي.

ويقول التقرير إن جميع املرضى ،الذين
تتراوح أعمارهم بني  18و 35عاما ،عانوا
من ضيق التنفس والغثيان والقيء لعدة أيام
قبل نقلهم إلى املستشفى .وجاء في التقرير
أيضا“ :في البداية ،عولج جميع املرضى
جتريبيا باملضادات احليوية لعالج االلتهاب
الرئوي ،ولكنهم جميعا أصيبوا بتفاقم فشل
اجلهاز التنفسي خالل  48ساعة».
وب��ع��د تلقي “ميثيل بريدنيزون” عن
طريق ال��وري��د ،وال��ذي يعالج االلتهابات،
حتسنت حالة املرضى وأرسلوا إلى املنزل
مع مزيد من العقاقير الطبية.
ويقول معدو التقرير إنهم يعتقدون أن
األمراض التي تصيب هؤالء املرضى ،ناجمة

عن الدخان الناجت عن السجائر اإللكترونية.
وك���ت���ب ال���ب���اح���ث���ون“ :هذه احل����االت
اخلمس تسلط الضوء على أهمية الوعي
ب��وج��ود ارت���ب���اط محتمل ب�ين اس��ت��خ��دام
زيوت املاريغوانا أو املركزات في السجائر
اإللكترونية ،وااللتهاب الرئوي الشحمي».
وف��ي اآلون��ة األخ��ي��رة ،أصيب  450فردا
في  33والية و 8مناطق ،بأمراض تنفسية
غامضة يُعتقد أن لها صلة بتدخني السجائر
اإللكترونية.
واستجابة لتفشي امل��رض ،أعلنت إدارة
األغذية والعقاقير األمريكية ف��رض حظر
على منتجات منكهات السجائر اإللكترونية
 -بخالف التبغ – في املتاجر.

العلماء يكتشفون ثاني زائر غريب
إلى نظامنا الشمسي

يتجه مذنب بينجمي ،على غ��رار صخرة
ال��ف��ض��اء امل��ع��روف��ة ب��اس��م أومواموا” التي
اخترقت نظامنا الشمسي ف��ي ع��ام ،2017
باجتاه األرض.
واكتشف املذنب املعروف باسم C/2019
( Q4بوريسوف) ،ألول م��رة ،من قبل عالم
الفلك الهاوي جينادي بوريسوف في شبه
جزيرة القرم في  30أغسطس.
ويشير العلماء ف��ي امل��رص��د األوروب���ي
اجلنوبي ( )ESOبأملانيا ،إل��ى أن املذنب
بينجمي ،ال��ذي كان يعتقد سابقا أنه ينتمي
لنظامنا الشمسي ،رمبا يكون مسافرا.
وما ي��زال علماء الفلك يحاولون اكتشاف
مداره ،لكنهم يعتقدون أنه قد يطير بالقرب من
املريخ في أكتوبر املقبل ،وقد يصل إلى أقرب
نقطة إلى الشمس في نهاية ديسمبر.
ويجب أن يسمح ذل��ك للعلماء بدراسة
املذنب حتى يصبح قامتا للغاية بحيث ال ميكن
رؤيته في أوائل عام .2021
وق��ال الدكتور أوليفييه هينو ،وهو عالم
فلك في املرصد األوروب��ي اجلنوبي“ :لدينا

اآلن جسم ولد حول جنم آخر ويسافر نحونا».
ومن احملتمل أن يكون مذنب “بوريسوف”
الكائن الثاني ال��ذي يقوم ب��زي��ارة نظامنا
الشمسي من نظام جنمي آخ��ر ،وك��ان الكائن
األول ع��ل��ى اإلط��ل�اق ال��ص��خ��رة الفضائية
امل��ع��روف��ة باسم “أومواموا” ،وال���ذي حير
العلماء بسبب احتوائه على خصائص كل من
املذنب والكويكب في وقت واحد.
وع��ل��ى عكس “أومواموا” ،ف��إن الصور
األول���ى ملذنب “بوريسوف” تشير إل��ى أن
لديه ذيال صغيرا أو “هالة” من الغبار خالل
حتليقه نحونا ،وبحسب الدكتور هينو ،فإن
هذه من السمات املميزة للمذنبات ،ألنها حتمل
اجلليد ال��ذي يتم تسخينه بواسطة النجوم
القريبة ،ما يؤدي إلى إطالق الغبار واحلصى
في الفضاء.
ورمب�����ا ي��ج��ع��ل ال���غ���ب���ار امل��ن��ب��ع��ث من
“بوريسوف” عملية تتبعه أبسط من تتبع “
أومواموا” ،حيث يعكس الغبار ضوء الشمس
الساطع ،ما يسهل على العلماء دراسة تكوين
اجلسم.

