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خالد الجراح و 4مسؤولين إلى المحاكمة

إحالة جابر المبارك إلى محكمة الوزراء
¶ لجنة التحقيق طالبت بمعاقبتهم بسبب إحدى شبهات الفساد
¶ الثالثاء  14أبريل أول جلسة لمحاكمة المتهمين
سبقلا  -خاص

علمت سبقلا من مصدر مطلع ،أنه صدر قرار أمس ،بإحالة رئيس الوزراء السابق
سمو الشيخ جابر املبارك ،ووزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ خالد الجراح
و 4مسؤولني آخرين إلى «محكمة الوزراء».
وقال املصدر إن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء ،أحالت املتهمني
إلى محكمة الوزراء بعد التحقيق في إحدى شبهات الفساد من خالل مناقصة
تقدر بمئات املاليني ،وطالبت بمعاقبة املتهمني وفقًا للقانون ومواد االتهام.
وأش��ار املصدر إلى أنه تم تحديد جلسة الثالثاء  14أبريل الجاري ،لتكون أول
جلسة ملحاكمة املتهمني.
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نشر المخاوف بشأن «أسترازينيكا» ُيضر الصحة العامة

جلطات «كورونا» أكثر وأخطر من جلطات اللقاحات
ترجمة :د .والء حافظ

بدا رفع قيود «كوفيد  »19أمرًا مزعجًا لدى البعض ،تزامنًا مع األخبار التي تفيد
بأن لقاح أسترازينيكا يرتبط بحاالت جلطات دموية نادرة ،وعليه تم تعليقه عن
الشباب في أملانيا وهولندا ،وهو ما يمثل أمرًا مقلقًا ومضرًا بالصحة العامة.
ووف�ق��ًا لصحيفة ال �غ��اردي��ان ،ق��ال روب��ن م��اك��ي م�ح��رر ال�ع�ل��وم والبيئة ف��ي صحيفة
األوبزرفر« :أثيرت مخاوف من أن اللقاح قد يكون مرتبطًا بسبع وفيات من بني 30
حالة لتخثر ال��دم ظهرت بعد إعطاء اللقاح ،لكن نالحظ أن ه��ذه الحاالت الثالثني
حصلت بني  18مليون متلق للقاح ،وهو خطر أقل من واحد من كل  .500000والسؤال
اآلن :ماذا سيحدث إذا أوقفنا تطعيم  500000شخص في منتصف العمر ،ملدة شهر؟
تشير التقديرات إلى أنه سيتم نقل حوالي  85شخصًا إلى املستشفى ،وسيموت
خمسة منهم بسبب كورونا».
وتكشف هذه األرقام عن قوة اللقاحات التي حالت بالفعل دون وفاة أكثر من 6000
حالة بسبب كورونا في اململكة املتحدة.
كما أن��ه ليس م��ن ال��واض��ح وج��ود عالقة سببية ب�ين اللقاح والجلطات ،وم��ع ذل��ك،
ً
إن فرص اإلصابة بجلطة من خالل اإلصابة بفيروس كورونا أكثر احتماال بعدة
م��رات من ف��رص اإلصابة بجلطة من اللقاح .وم��ن هنا ج��اء الدفاع القوي عن لقاح
أسترازينيكا  -أكسفورد من قبل معظم األطباء في اململكة املتحدة.
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صورة أرشيفية تجمع الملك عبدالله وأخاه األمير حمزة بن الحسين في ذكرى معركة الكرامة عام 2016

التعامل مع األمير حمزة ضمن العائلة الهاشمية عقب تحركات لزعزعة األمن

َ
َ
األردنَ :وأ ْدنا المؤامرة في مهدها
وليد قرضاب

مرة جديدة ينجو األردن من مخططات تهدف إلى زعزعة استقراره ،وأكد ،أمس ،أنه سيطر
على هذه التحركات وحاصرها ووأدها في مهدها ،في وقت برز تضامن عربي واسع
مع امللك عبداهلل الثاني ،وتأييد لجميع اإلج��راءات التي يتخذها لحفظ أمن واستقرار
اململكة .وكشفت الحكومة األردنية بعض تفاصيل ما جرى ،وقال نائب رئيس الوزراء
أيمن الصفدي إن األمير حمزة بن الحسني والشريف حسن بن زيد وباسم عوض اهلل
خططوا مع آخرين لزعزعة استقرار البالد ،وتم رصد تدخالت واتصاالت مع جهات
خارجية حول التوقيت األنسب للبدء بخطوات التنفيذ.
وأكد الصفدي أنه جرت السيطرة على التحركات التي كان ُيخطط لها منذ فترة طويلة،
واعتقال ما بني  14و 16شخصًا ،نافيًا اعتقال قادة عسكريني.
وأف��اد الصفدي أن األجهزة األمنية طالبت بإحالة املتورطني إلى محكمة أمن الدولة،
ّ
ّ
وأن امللك فضل التعامل م��ع األم�ي��ر حمزة ضمن العائلة الهاشمية ،لحضه على ترك
هذه النشاطات ،موضحًا أن رئيس األركان التقى األمير حمزة ظهر السبت ،وطلب منه
التوقف ،غير أن األخير لم يتجاوب وتعامل بسلبية ،وحاول تصعيد املوقف عبر رسائل
مصورة في إط��ار التحريض .وأك��د الصفدي أن التحقيقات أثبتت وج��ود تواصل بني
أشخاص من الحلقة املحيطة باألمير حمزة ،بينهم باسل عوض اهلل ،يقومون بتمرير
ادعاءات ورسائل إلى جهات في الخارج ،تشمل ما يسمى املعارضة الخارجية.
ولفت الصفدي إلى أنه جرى رصد تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية
مع زوجة األمير حمزة السبت ،يعرض عليها تأمني طائرة فورًا للخروج من األردن إلى
بلد أجنبي.
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«واشنطن بوست» % 58 :زيادة في عمليات البحث عبر تطبيقات الحجز

إقبال متلقي اللقاح على السفر ..يرفع تكلفته
خالد الحماد

بعد توجيهات املراكز األميركية للسيطرة على األمراض والوقاية منها ،التي نصت
على أن األشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا ،يمكنهم السفر
مرة أخرى ،حصل ماليني األميركيني على الضوء األخضر لبدء التخطيط لرحالتهم
السياحية القادمة ،وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.
وبحسب الصحيفة ،فقد قامت إدارة أمن النقل بفحص أكثر من مليون مسافر يوميًا
خ�لال األس��اب�ي��ع القليلة امل��اض�ي��ة ،وت�ق��وم بتعيني آالف ال��وك�لاء ال�ج��دد لالستعداد
للطفرة الوشيكة ،كما شهد تطبيق حجز السفر  Hopperزيادة بنسبة  58في املئة في
عمليات البحث عن السفر الصيفي املحلي ،بينما أضافت شركات الطيران عشرات
املسارات الجديدة إلى الوجهات الترفيهية لتلبية الطلب املتزايد على السفر.
ووفقًا لخبراء السفر ،من املحتمل أن تؤدي التوجيهات الجديدة فيما يخص السفر،
إلى ارتفاع في تكلفة السفر من حيث التذاكر وحجوزات الفنادق وغير ذلك.
ومع ارتفاع الطلب ،ستكافح الشركات من أجل مواكبة ذلك ،مما يجعل السفر أكثر
تكلفة.
يقول سكوت كيز ،مؤسس شركة سكوت شيب فاليت« :يمكن أن تؤثر األخبار الواردة
من مركز السيطرة على األمراض على أسعار الرحالت .الجميع يتطلع إلى السفر،
وتعويض الوقت الضائع ،ويتطلع بشكل خاص إلى القيام بذلك هذا الصيف».
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إقبال كثيف من الشرائح كافة على تلقي اللقاح (تصوير :حسني هالل)

مسؤولون صحيون :اللقاحات المعتمدة آمنة

بدء توزيع جرعات «أسترازينيكا» في المراكز اليوم
عبدالرزاق المحسن

أك��دت مصادر مطلعة في وزارة الصحة لـ سبقلا أنها تتابع أي أع��راض قد تظهر
على األشخاص الذين يتلقون لقاحي فايزر واكسفورد  -أسترازينيكا ،منوهة بعدم
رص��د أي آث��ار غير متوقعة بعد تلقي الجرعتني ،وذل��ك من خ�لال تواصل الطواقم
الطبية مع املواطنني واملقيمني ،مرجحة أن يتم بدء توزيع الدفعة الثانية من لقاح
استرازينيكا على املراكز الصحية اعتبارًا من اليوم.
وأضافت املصادر أن ما يثار عن وجود بعض اآلثار التي تظهر على أشخاص تلقوا
أنواعًا محددة من اللقاحات في دول جرى نشر تقارير عنها ،تبقى ح��االت فردية
قياسًا بأعداد من تلقى اللقاح على مستوى العالم ،مشيرة إل��ى أن اللجنة الفنية
في الكويت تتابع محليًا وعامليًا أي تقرير ينشر عن أي لقاح معتمد أو حتى سيتم
اعتماده ،بهدف دراسة مأمونيته وفعاليته.
ولفتت املصادر إلى ض��رورة تعاون كل شرائح املجتمع مع ن��داءات وزارة الصحة
في ما يتعلق بالحرص على أخذ اللقاحات ،ال سيما مع وصول نسبة املطعمني في
الكويت إلى  15.7في املئة من السكان ،وعدم االلتفات إلى اإلشاعات التي تستهدف
إبعاد املواطن واملقيم عن التسجيل والتطعيم ،موضحة أن املوجة الحالية من الوباء
ال ت��زال متواصلة وبشدة ،كما أن معدالت اإلصابة بالفيروس والوفيات اليومية
تواصل ارتفاعها.
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احتساب فترة الحظر الكلي للموظفين مشروط بإرفاق تصاريح الخروج

صرف مكافأة «الصفوف األمامية» للجهات الملتزمة الضوابط
أميرة بن طرف

بينما أحالت الحكومة إلى مجلس األمة امس مشروعًا بقانون بشأن فتح اعتماد اضافي
بميزانية الجهات وال��وزارات لصرف مكافآت الصفوف األمامية ،كشفت مصادر ذات
صلة أن كشوف مستحقي هذه املكافآت في بعض الجهات ال تزال تحمل مالحظات ولم
تعتمد بعد ،مؤكدة أن الصرف لن يكون إال للكشوف املعتمدة وفقًا للضوابط والشروط
املبينة سلفًا في املخاطبات الرسمية بني كل من ديوان الخدمة املدنية والجهات.
واش��ارت املصادر إل��ى أن ق��رار مجلس ال��وزراء بفتح اعتماد اضافي لتغطية مكافآت
الصفوف األمامية ،اش��ار الى اعتماد حد اقصى  600مليون دينار لهذه املكافات ،اال
ان ذل��ك ال يعني صرفها لكل الجهات ،فالصرف سيكون فقط للجهات امللتزمة التي
ُ
اعتمدت كشوفها ،بال مالحظات وعلى بقية الجهات ان تعمل على تعديل كشوفها
باسرع وقت.
ولفتت املصادر إلى أن بعض الكشوف لم تعتمد حتى اآلن بسبب مالحظات عليها،
منها زيادة عدد أسماء املوظفني املستحقني ،بصورة ال تتوازى وطبيعة عمل بعض
ال�ج�ه��ات ،او ارت �ف��اع ف��ي ع��دد األي ��ام الفعلية ل �ل��دوام ،او اح�ت�س��اب ف�ت��رة الحظر الكلي
ملوظفني دون ارف��اق ما يثبت انهم يملكون تصاريح خ��روج اثناء الحظر ،اضافة الى
وضع املوظفني في شرائح ال تتناسب وطبيعة عملهم وتحديد درجة خطورة ال تتسق
وهذا العمل خاصة ان كل هذه املالحظات تؤثر بشكل مباشر في امليزانية املرصودة
لكل جهة واملكافأة املقررة لكل موظف.
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«القوى العاملة» :حمالت تفتيشية تستهدف المناطق الصناعية

ً
 10إصابات عمل يوميا ..بعضها ينتهي بالوفاة

خالد الحطاب

دش�ن��ت الهيئة ال�ع��ام��ة للقوى ال�ع��ام�ل��ة ،أم��س ،أول��ى حمالتها للتفتيش على املناطق
الصناعية للكشف عن حجم التعديات واملخالفات في املنشآت والورش واملصانع وذلك
من خالل فريق فني مختص .واستهدف الفريق ،أمس ،منطقة الشويخ الصناعية ،بعد
ً
استقبال القطاع املختص في الهيئة سيال من البالغات والشكاوى من العمالة نتيجة
تعرضهم للمخاطر أثناء العمل والتي تتسبب أحيانًا في الوفاة.
وقالت نائبة املدير العام لقطاع التخطيط والتطوير اإلداري في الهيئة إيمان األنصاري،
إنهم يتلقون يوميًا شكاوى بوقوع  10إصابات عمل تتنوع بني حوادث السقوط من عل
وحاالت الوفاة أو بتر أجزاء من الجسد وذلك بسبب عدم التزام أغلب الورش واألنشطة
بأسس علمية لتطبيق االشتراطات الوقائية.
وأضافت األنصاري ،على هامش مشاركتها في الجولة ،أنه من املهم تعريف العمال في
املنشآت املختلفة بحقهم في التأمني الشامل بشأن إصابات العمل ،الفتة إلى أن الفريق
سينتقل إلى مناطق أخرى بعد االنتهاء من املسح الخاص بالشويخ الصناعية.
وأشارت إلى تمتع أفراد الفريق الفني بصفة الضبطية القضائية ،مشددة على أن إغالق
ملف املنشأة بشكل فوري ينتظر غير امللتزمني بتالفي املخالفات.
وأوضحت أن خطة الهيئة تشمل تطبيق االشتراطات الصحية على املحال واألنشطة
والورش واملصانع من الناحية الفنية لضمان سالمة جميع مرتادي تلك األماكن ،مشيرة
إلى تغطية كل منشآت الشويخ الصناعية ورصد جميع املخالفات املوجودة بها خالل
األشهر الثالثة املقبلة تمهيدًا لالنتقال ملواقع أخرى وفق الخطة املوضوعة.
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المضف ترأس اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين «التربية» و«الصحة»

استيفاء الشروط الصحية قبل عقد االختبارات الورقية
هاني الحمادي

تجري وزارة التربية استعداداتها لعقد االختبارات الورقية للصف الثاني عشر في
 30مايو املقبل ،وتعمل على ق��دم وس��اق لتجهيز اللجان واستيفاء ش��روط السلطات
الصحية قبيل انطالق االمتحانات.
وفي هذا الصدد ،ترأس وزير التربية د.علي املضف اجتماع اللجنة العليا املشتركة ما
بني وزارت��ي التربية والصحة ،بحضور وكيل التربية باإلنابة فيصل املقصيد ،وعدد
من الوكالء املساعدين لوضع االشتراطات الصحية الخاصة بعقد االختبارات الورقية
لطلبة الصف الثاني عشر بقسميه األدبي والعلمي.
وأكد املقصيد تحديد مقار االختبار وعددها  300مدرسة موزعة على املناطق التعليمية،
حيث تم استعراض جميع األمور املتعلقة بامليدان التربوي وتشكيل اللجان املنبثقة
عن اللجنة العليا ،خاصة في املناطق التعليمية واملعهد الديني وإدارة التربية الخاصة
وفق االشتراطات الصحية.
وأوض ��ح أن وزارة ال�ص�ح��ة ط��ال�ب��ت بعقد دورات ت��دري�ب�ي��ة مل��دي��ري امل� ��دارس وامل�ن��اط��ق
التعليمية ،تحسبًا ألي طارئ وأخذ الحيطة والحذر في أعمال اللجان ،وعملية تجهيز
العيادات املدرسية بواقع ممرضني اثنني في كل مدرسة ستعقد فيها اختبارات.
وأك��د حرص وزارت��ي التربية والصحة على توفير املتطلبات الضرورية في العيادات
امل��درس�ي��ة م��ن خ�لال حصر ه��ذه ال�ع�ي��ادات وال��زي��ارات امليدانية م��ن قبل املختصني في
الصحة.

اإلثنين  23شعبان  1442هـ •  5أبريل  • 2021السنة الـ  • 50العدد 17065

سماعات جديدة «تنقر» في أذنك لتنبيهك للتنقل يميناً أو يساراً

ً
نظاما لمساعدة مدمني الهواتف
«أبل» تبتكر
خالد الحماد

ابتكرت شركة أبل نظامًا جديدًا وغريبًا ،يمكن أن يساعد مستخدمي الهواتف الذكية
في التنقل ،من دون الحاجة أبدًا إلى النظر بعيدًا عن هواتفهم.
ووفقًا لصحيفة تليغراف ،حصلت الشركة على براءة اختراع لسماعات أذن جديدة
من شأنها «النقر» داخل قنوات أذنك لجذب انتباهك ،وتوجيهك للتحرك يمينًا أو
يسارًا اعتمادًا على األذن التي تستقبل اإلحساس.
وتتضمن ب��راءة االختراع ،املمنوحة في الواليات املتحدة ،األجهزة غير التقليدية
التي تستخدم كميات صغيرة من االهتزاز لخلق أحاسيس نقر داخل آذان الناس.
ويمكن أن تساعد إضافة امليزة إلى سماعات الرأس القادمة من «أبل» ،في حل مشكلة
األشخاص املدمنني على هواتفهم ،لدرجة أنهم يتركون أنفسهم عرضة للحوادث أو
السرقات .يمكن أن تساعد سماعات أذن «أبل» الجديدة في حل املشكلة ،عن طريق
إع�ط��اء توجيهات للناس م��ن خ�لال آذان�ه��م ،والنقر إلرش��اده��م لالنعطاف م��ن أجل
منعهم من الضالل في الطريق .ويمكن للسماعات الجديدة مساعدة األشخاص الذين
ً
يتحدثون في مكاملة جماعية ،فمثال إذا تغير الشخص املتحدث ،يمكن لسماعات
األذن أن تنقر على أذنك التي تتوافق مع السماعة الحالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار «أبل» بشأن براءة اختراع النظام ،ال يضمن أن سماعات
األذن املستقبلية ستتضمن امليزة ،حيث تقدم شركات التكنولوجيا الكبرى بانتظام
أفكار براءات االختراع التي ليس لديها خطط لتنفيذها.
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قيمتها السوقية تجاوزت  1.6تريليون دوالر

 5أسباب الرتفاع العملة الرقمية أو انخفاضها
عبدالله الخميس

يصاب املهتمون بشراء العمالت الرقمية بالحيرة حينما يقررون ش��راء عملة رقمية،
حيث يوجد في العالم أكثر من  4400عملة رقمية ،يتجاوز إجمالي قيمتها السوقية 1.6
تريليون دوالر ،وهناك عوامل مؤثرة في ارتفاع العملة الرقمية وانخفاضها ،أهمها:
 - 1الكمية :إذا كانت الكمية املعروضة للعملة لها حد أقصى ،كما هو في البيتكوين
بـ 21مليون وحدة ،فإن السعر قابل لالرتفاع بتأثير قوة الطلب والعرض وعامل الندرة،
ً
بينما العملة التي ال تشتمل على حد أقصى لوحداتها ،فقيمتها عادة ال ترتفع.
 - 2االعتراف الحكومي :اعتراف بعض الحكومات بالعمالت الرقمية لكي تحسب
عليها ضرائب ،وقد ساعد هذا على ارتفاع قيمتها.
 - 3منصات التداول :يعاني املهتمون بالعمالت الرقمية من صعوبة في شرائها بسبب
ع��دم دع��م البنوك والشركات املالية ملنصات ال�ت��داول الخاصة ببيع العمالت الرقمية
وشرائها ،ومع أي خبر عن تسهيالت تقدم لهذه املنصات يحصل ارتفاع سريع جدًا.
 - 4الوعي العام :تواجه العمالت الرقمية صعوبة في إقناع شريحة كبيرة من الناس،
فهناك عدد كبير ال يستوعب هذا النوع من التعامالت املالية فيرفضها.
ّ
مجرد ظهور أي خبر عن أي عملة سواء باإليجاب أو السلب تحصل ردة
 - 5األخبار:
فعل سريعة على سعر العملة في السوق.
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خالل الربع األول من العام الحالي

 32مليار دوالر أنفقها المستهلكون على «التطبيقات»
سليمة لبال

أظهرت دراسة أجرتها الشركة الفرنسية املتخصصة في تحليل البيانات ،App Annie
أن إجمالي ما أنفقه املستهلكون حول العالم ،على التطبيقات املتوافرة على نظامي
األندرويد و ،iOSبلغ  32مليار دوالر خالل الربع األول من .2021
ويمثل هذا الرقم سابقة حقيقية مقارنة بالسنوات السابقة.
واحتل متجر أب��ل املرتبة األول��ى ،وف��ق نتائج ه��ذه ال��دراس��ة التي نشرتها صحيفة
لوفيغارو ،إذ بلغت مداخيله  21مليار دوالر ،أنفقها املستهلكون لتحميل تطبيقات
ً
مقابل  11مليارًا لبالي ستور .أما التطبيقات األكثر تحميال فهي تيك توك ثم فيسبوك
وانستغرام ،فتطبيقات التواصل االجتماعي تيلغرام وواتس اب وزووم.
ً
وأوض�ح��ت الشركة أن أكثر التطبيقات تحميال على {غوغل ب�لاي} تخص مواقع
التواصل االجتماعي أو تلك املرتبطة باملالية ،باإلضافة إل��ى تطبيقات األرص��اد
الجوية واملواعدة ،بينما استقطبت تطبيقات األلعاب واملالية والتواصل االجتماعي
مشغلي نظام  ،iOSعالوة على تطبيقات الصحة واللياقة البدنية ،التي زاد اإلقبال
عليها بنسبة  25في املئة خالل الربع االول من هذه السنة مقارنة بالفترة نفسها
من العام املاضي .ولفتت املجموعة الى أن فئة االلعاب هي األكثر تأثيرًا في سوق
التطبيقات ،إذ ّ
حمل الالعبون نحو مليار لعبة أسبوعيًا بارتفاع بنسبة  15في املئة
مقارنة بالعام امل��اض��ي ،وتتصدر ه��ذه األل�ع��اب لعبة  Join Clash 3Dالتي انتزعت
الصدارة من  Among Usالتي تراجعت إلى املرتبة الثانية.
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مبيعاته زادت خالل الجائحة

ميزان الحرارة القابل لالرتداء ..هل ُيغني عن التقليدي؟
ترجمة :محمد أمين

م�ي��زان ال�ح��رارة القابل ل�لارت��داء يباع ف��ي ال�س��وق منذ س�ن��وات ،ولكن تقريرًا لصحيفة
واشنطن بوست أظهر أنه مع استمرار تهديد فيروس كورونا وسالالته الجديدة ،ازداد
الطلب عليه إلى أعلى مستوى.
يتم ربط ميزان الحرارة القابل لالرتداء بشريط يلتف حول املعصم ،أو ُي َّ
ثبت على الصدر،
وميزته األكثر جاذبية هي قدرته على التقاط التغيرات في درجة الحرارة في الحال على
مدار الساعة ،وإص��دار إنذار عند ارتفاع درجة الحرارة .وأكبر عيب في ميزان الحرارة
القابل لالرتداء هو أنه ،على عكس موازين الحرارة التقليدية التي اعتاد عليها معظمنا،
ً
يقيس حرارة الجلد بدال من درجة الحرارة األساسية ،ويمكن أن تختلف هاتني القراءتني
بما يصل إلى درجتي فهرنهايت .واستخدام ميزان الحرارة القابل لالرتداء أكثر شيوعًا
في املستشفيات ،حيث يحتاج املرضى غالبًا إلى الفحص املتكرر لدرجة الحرارة.
ي�ق��ول ث �ي��ودوروس تيكنوس ،امل��دي��ر العلمي مل��رك��ز س�ي��دم��ان للسرطان ف��ي مستشفى
جامعة أوهايو ،إن املركز يستخدم هذا امليزان «لتحديد التغيرات في درجات الحرارة
عند مرضى السرطان إلعطائهم املضادات الحيوية في الوقت املناسب».
والنتائج األكثر دقة ملقاييس الحرارة التقليدية تجعلها الخيار األفضل ملعظم األشخاص،
لكن يمكن أن تكون األجهزة القابلة لالرتداء مناسبة في حاالت معينة.
ُ
وينصح بالبحث ع��ن امل��ودي�لات الرفيعة وامل��رن��ة التي يسهل وضعها تحت املالبس،
والتي تسمح بمراقبة الحرارة ألكثر من شخص في آن واحد.
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نجحت في التصدي للفيروس ..وتج َّنبت عمليات إغالق طويلة

ً
مختبرا للعالم ..ضد «كورونا»
نيوزيلندا أصبحت
خالد الحماد

ُ
ت َعد نيوزيلندا واح��دة من األم��اك��ن القليلة في العالم التي تمكنت من السيطرة على
تفشي جائحة كورونا في املجتمع ،من خالل إغالق حدودها في منتصف مارس ،2020
وفرض الحجر الصحي على جميع العائدين ،ووضع سلسلة من إجراءات اإلغالق ملنع
التجمعات ،وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان.
وب��اس�ت�خ��دام م��زي��ج م��ن التسلسل الجيني وع�ل��م األوب �ئ��ة ،تعمل ال��دول��ة على التحديد
الدقيق ملصابي عدوى الفيروس التاجي .لقد أثبتت هذه اإلستراتيجية نجاعتها خالل
استجابة نيوزيلندا للوباء ،ما سمح لها بتجنب عمليات اإلغ�لاق األط��ول من خالل
تحديد االنتشار بدقة أكبر ،كما أنها أسفرت أيضًا عن رؤى علمية لبقية العالم حول
كيف وأين ينتشر فيروس كورونا بالضبط .وبذلك تتصرف نيوزيلندا كمختبر للعالم،
يمكن االستفادة منه في تحديد إستراتيجيات التصدي للفيروس التاجي.
وفي ظل جهود نيوزيلندا لتتبع حاالت «كورونا» وفهمها ،يتم تحديد تسلسل الجينوم
لكل حالة إيجابية تدخل البالد ،وهو إجراء يتخذه عدد قليل جدًا من الدول.
يقول عالم الفيروسات التطوري الدكتور جيما جيوجيجان ،أحد العلماء الذين يقودون
العمل لتحليل التسلسل الجينومي للفيروس ،إن جينوم فيروس كورونا يتكون من
حوالي  30ألف حرف ،وعندما يصيب الفيروس شخصًا ما ،يكرر نفسه مرارًا وتكرارًا،
وم��ن خ�لال مقارنة جينومات ال�ح��االت املختلفة ،يمكن للعلماء رس��م ن��وع م��ن شجرة
عائلة الفيروس ،وتتبع الطفرات الصغيرة التي أحدثها.
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التعود على كبحها عند رؤية ألم اآلخرين يقلل تعاطفنا معهم

تعابير الوجه ..تؤثر في مشاعرنا ومشاعر من حولنا
د .خلود البارون

دلت دراسات عدة على أن تعابير وجوهنا تلعب دورًا في التحكم في درجة ما نشعر
به من ألم (سواء بدنيًا أو نفسيًا) .وأشارت إحدى الدراسات إلى أن تبسم األشخاص
ً
أثناء أخذهم حقنة يقلل شعورهم باأللم فعال .واتفقت معها دراسات عدة لفتت إلى
أن تعابير الوجه السارة (كالضحك واالبتسامة) حتى لو كانت متعمدة (زائفة) من
العادات التي تقلل شعور الشخص باأللم والخوف حتى أثناء مواقف األلم ،بل إن
تزييف تعابير الفرح على الوجه قد يسبب شعورنا بمشاعر إيجابية حقيقية أيضًا.
ولكن بعض الوظائف تتطلب قمع تعابير الوجه .على سبيل املثال ،يتدرب األطباء
على التحكم في استجاباتهم العاطفية والتعود على الوجه البارد عند رؤية آالم
مرضاهم كوسيلة تجنبهم استنفاد طاقتهم النفسية والعاطفية .ولكن ،هل قمع
تعابير ال��وج��ه أو م��ا يسمى «التعابير ال �ب��اردة» عند رؤي��ة موقف محزن أو مؤلم
لآلخرين قد يسبب برودة مشاعرنا ويقلل قدرتنا على التعاطف معهم؟
بحسب دراس��ة نشرتها مجلة علم األعصاب العاطفي والسلوكي ،إن كبح تعابير
ً
الوجه عند رؤية ألم اآلخرين يقلل فعال التعاطف معهم .وللتفصيل ،تم في الدراسة
تصوير دماغ  60متطوعًا عبر الرنني املغناطيسي لفحص ماذا يحدث في الدماغ
عند قمع استجابة الوجه ملعاناة اآلخرين من األلم ،ووجد الباحثون أن الوجوه التي
تظهر تعابير تعاطف وحزن تصاحبها زيادة في نشاط املناطق الدماغية والنواقل
العصبية املرتبطة باملشاعر السلبية واأللم غير املباشر.

