
هبطت طائرة ركاب روسية اضطراريا 
ف��ي ح��ق��ل ذرة ق���رب ال��ع��اص��م��ة موسكو، 
اخلميس، وذلك بعد وقت قصير من إقالعها 
بعدما دخلت طيور في محركي الطائرة، 
األمر الذي هدد سالمة الركاب على متنها، 
وأث���ار ت��س��اؤالت ح��ول اح��ت��م��االت تسبب 

الطيور بحوادث جوية خطيرة.
وتسببت حادثة الهبوط االض��ط��راري 
للطائرة الروسية في حقل ال��ذرة بإصابة 
أك��ث��ر م��ن 20 شخصا ع��ل��ى األق����ل، وفقا 

ملسؤولني روس.
وال يخلو ت��اري��خ الطيران م��ن ح��وادث 
ارتطام الطيور بالطائرات أو دخولها في 
محركات ال��ط��ائ��رات، مب��ا فيها الطائرات 
احلربية، بسبب ق��وة شفط ال��ه��واء، ولكن 
ال��س��ؤال ال��ذي يطرح نفسه ه��و “ما مدى 
شيوع ارتطام الطيور بطائرات الركاب أو 
الطائرات التجارية، وهل ميكن أن تتسبب 

بسقوطها؟«
حوادث نادرة

وفقا جلمعية الطيارين البريطانيني، 
فإنه من النادر أن تكون مثل هذه احلوادث 
خطيرة، كما أنها ح��االت ن��ادرة احل��دوث، 
بحسب م��ا ذك���رت صحيفة “تلغراف” 

البريطانية في تقرير نشرته سابقا.

وي��ق��ول أخصائي سالمة ال��ط��ي��ران في 
جمعية الطيارين البريطانيني ستيفن 
الن��دل��س: “لقد صممت الطائراتوصنعت 
لتقاوم ارت��ط��ام الطيور”، مشيرا إل��ى أن 
ال��ط��ي��اري��ن ي��خ��ض��ع��ون ل��ت��دري��ب ص��ارم 
لتمكينهم م���ن ال��ت��ع��ام��ل م���ع م��ث��ل ه��ذه 

االحتماالت.
وأض���اف الن��دل��س أن��ه خ��الل مسيرته 
املهنية الطويلة في مجال الطيران، شهد 10 
حاالت فقط الرتطام طيور بالطائرات، ولم 
تتسبب أي منها بإحلاق أض��رار كبيرة في 

الطائرات.
وأوض���ح أن��ه ف��ي نصف ه��ذه احل��االت، 
وبسبب صغر حجم الطيور، لم يكن يدرك 
أن الطائرة التي ك��ان يحلق بها ارتطمت 

بطائر إال بعد أن يتفقد الطائرة بعد الهبوط.
من جهته، بنينّ الطيار واملؤلف األميركي 
باتريك سميث “كما ه��و متوقع، فقد مت 
تصميم مكونات الطائرة لتتحمل مثل هذه 
اآلثار واألضرار”، مشيرا إلى وجود مقاطع 
فيديو على اإلنترنت الختبارات ارتطام 
الطيور بالزجاج األمامي للطائرة، وما إلى 
ذلك. وأوضح أنه عانى شخصيا من ارتطام 
الطيور بالطائرات التي كان يقودها، مشيرا 
إلى أن النتيجة، في أسوأ األحوال، هي انثناء 

بسيط في بدن الطائرة.

وف��ي بعض احل����االت، يتم امتصاص 
الطائر أو “شفطه” بواسطة محرك الطائرة، 
وفي هذه احلالة فإن الطائر البائس يهلك 

ويتمزق بفعل حركة مراوح احملرك.
غير أنه حدث مثل هذا األم��ر مع الطيور 
كبيرة احل��ج��م، ف��رمب��ا يحلق ض��رر كبير 

مبحرك الطائرة، بحسب اخلبراء.
وأب����رز م��ث��ال ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذه احل���وادث 
اخل��ط��ي��رة ال��رح��ل��ة رق���م 1549 التابعة 

للخطوط اجلوية األميركية، التي وقعت في 
العام 2009، والتي صار يطلق عليها اسم 

“معجزة على نهر هدسون«.
وتتمثل هذه املعجزة بهبوط طائرة إير 
باص إيه 320 على النهر بعد 5 دقائق من 
إقالعها في 15 يناير 2009، حيث ارتطمت 
بعد 90 ثانية من إقالعها، وبينما كانت على 
ارتفاع 980 مترا، تعرضت الطائرة لضربة 
مزدوجة بسبب الطيور، األمر الذي أدى إلى 

فقدان قائد الطائرة السيطرة على احملركني، 
ولم يتمكن من العودة إلى املطار، فاضطر 
إلى الهبوط على نهر هدسون، وقد جنا جميع 

الركاب.
حوادث االرتطام بالطيور

بعد حادثة نهر هدسون، جلأت املطارات 
في نيويورك إل��ى إع��دام املئات من طيور 
اإلوز ملنع تكرار احلادثة، وتسبب هذا األمر 

ب��إث��ارة غضب علماء األح��ي��اء ف��ي احلياة 
البرية في عام 2013.

وبحسب جمعية الطيارين البريطانيني 
ف��إن بعض التدابير األخ���رى استخدمت 
بنجاح في مختلف امل��ط��ارات، مثل إطالق 
ن�����داءات االس��ت��غ��اث��ة ب��واس��ط��ة مكبرات 
للصوت، وإشعال النار، وحتى استخدام 
الطيور اجلارحة في مراقبة أسراب الطيور 

ومنعها من االقتراب من املطارات.

هل ميكن أن تتسبب
 الطيور  بإسقاط الطائرات؟

تأخر آالف املسافرين بسبب عطل 
باألنظمة في مطارات أميركية

واج��ه آالف املسافرين مبطارات أميركية 
تأخيرات في وقت متأخر اجلمعة بسبب عطل 

بأنظمة إدارة اجلمارك وحماية احلدود.
وقالت اإلدارة في بيان إن العطل مؤقت وإن 
موظفيها يواصلون إمتام إجراءات املسافرين 

الدوليني باستخدام وسائل بديلة.
وعانى املسافرون في بعض املطارات من 

فترات توقف أط��ول من املعتاد. وب��ث أناس 
في عدة مطارات تسجيالت فيديو على مواقع 
التواصل االجتماعي لطوابير طويلة بنقاط 
الفحص، وحذرت عدة مطارات من تأخيرات 
ط��وي��ل��ة. والح��ق��ا، ق��ال��ت مصلحة اجل��م��ارك 
وحماية احلدود األميركية إن أجهزة الكمبيوتر 

اخلاصة بها عادت للعمل.

ف��ي ح��ال��ة طبية ن���ادرة ج���دا، تصيب 
شخصا بني كل نصف مليون شخص، جنح 
اجلراحون في إنهاء آالم هندية شابة كانت 
تعاني من آالم في املعدة، قبل أن يبدأ بطنها 

بالكبر تدريجيا.
واش��ت��ك��ت ال��ش��اب��ة ال��ه��ن��دي��ة، البالغة 
م��ن العمر 17 ع��ام��ا، ف��ي البداية م��ن آالم 
في املعدة، لم تستطع التخلص منها، ثم 

الحظت كتلة متزايدة في بطنها.
ثم اضطرت في النهاية، إلى الذهاب إلى 
الطبيب، الذي اكتشفت أن مشكلتها ليست 
هضمية على اإلط���الق، فقد كانت حتمل 

توأمها املشوه في بطنها طوال حياتها.
ووف��ق��ا مل��ق��ال نشر ف��ي املجلة الطبية 
البريطانية م��ؤخ��را، يعتقد األط��ب��اء أن 
الشابة، التي مت التحفظ على هويتها، هي 
األولى التي حملت توأما تطور جزئيا في 

جسمها إلى مرحلة البلوغ.
وبحسب التقرير، فقد منت كتلة غامضة 
بزاوية غريبة من معدة الشابة الهندية 
على مدى 5 سنوات، وكانت تتسبب لها 
بآالم حادة في بعض األحيان، فيما كانت 
تشعر بالشبع وامتالء املعدة في أحيان 

أخرى.

وعندما فحص األطباء بطنها، شعروا 
بوجود كتلة كانت صلبة إلى حد ما، ولكن 
ليس باستمرار، ولذلك ب��دت كأنها ورم 
كبير وغريب، كما ذكرت صحيفة “دايلي 

ميل” البريطانية.
وبعد إجراء تصوير باألشعة والتصوير 
املقطعي، اتضحت طبيعة الكتلة الغريبة 
داخل أحشاء الفتاة ومت التعرف عليها على 
أنها مجموعة كاملة من األعضاء واألنسجة، 

وب��دت بعض املناطق مثل الدهون، بينما 
ظهرت مناطق أخرى مثل األنسجة الرخوة 
لألعضاء، ثم بعض األجزاء الصلبة املكونة 
من الكالسيوم، والتي بدت بيضاء صارخة 

في التصوير بواسطة األشعة املقطعية.
وعند الفحص الدقيق، تبني أن أج��زاء 
الكالسيوم ما هي إال عظام، وعلى وجه 

التحديد، فقرات وأضالع وعظام طويلة.
كان ذلك قبل عامني، عندما قرر األطباء 

إج��راء عملية جراحية إلزال��ة هذه الكتلة، 
التي تبني أنها حتتوي بالفعل على العظام 
والشعر وعدة أسنان باإلضافة إلى “هياكل 

تشبه براعم األطراف«.
وتعرف هذه الكتلة باسم “املسخ”، وهو 
شكل من أشكال الورم احلميد الذي يتطور 
إلى عدة أنواع من األنسجة، مثل تلك التي 
تنمو في مراحل منو الطفل، ولكنها ليست 
طفال، وفي كثير من األحيان يتشكل املسخ 

في املبيض أو اخلصية أو عظم الذنب.
غير أن “املسخ” عند ه��ذه الفتاة يعد 
فريدا من نوعه لعدة أسباب، منها أنه من 
احملتمل أن يكون ورمها التوأم املشوه الذي 
بدأ يتطور إلى جانبها في الرحم، غير أنه 
مت امتصاصه في جسمها عندما فشل في 

التطور أكثر من ذلك.
وحت���دث ه��ذه ال��ظ��اه��رة، ال��ت��ي تسمى 
“جنني داخل اجلنني” في واحدة فقط من 
ب��ني ك��ل 500 أل��ف والدة حية ف��ي جميع 
أنحاء العالم، وغالبا ما تظهر لدى الذكور، 

ونادرا ما تظهر بعد الوالدة.
وبعد عامني على العملية اجلراحية 
إلزال��ة “املسخ”، قالت الفتاة إنها تشعر 

بالسعادة اآلن، وكذلك احلال مع والديها.

عانت من آالم باملعدة.. واألطباء اكتشفوا املفاجأة الصاعقة

alwasat.com.kw

»توفي ضاحكًا«.. رحيل النجم السينمائي بيتر فوندا
توفي املمثل األم��ي��رك��ي، بيتر ف��ون��دا، جن��م فيلم 
“إيزي رايدر” الكالسيكي عن 79 عاما بعد صراع مع 

سرطان الرئة، وفق ما أعلنت أسرته.
وفوندا ابن املمثل الشهير هنري فوندا وشقيق 
الناشطة واملمثلة جني فوندا التي وصفته بأنه “أخي 
الصغير الطيب” في بيان، بحسب ما أوردت “فرانس 

برس”، السبت. وقالت فيه املمثلة “أنا حزينة جدا.. 
لقد أمضينا وقتا جميال في األي��ام األخ��ي��رة. توفي 
ضاحكا«. ش��ارك فوندا في كتابة الفيلم األميركي  
“إيزي رايدر” وإنتاجه في العام 1969 كما ظهر فيه 
إلى جانب املخرج دينيس هوبر وجاك نيكولسون. 
وأصبح ذل��ك الفيلم ال��ذي ي��روي رحلة شابني على 

دراجتيهما الناريتني م��ن ل��وس أجن��ل��وس باجتاه 
اجلنوب الغرب األميركي، من األف��الم الكالسيكية، 
بطرحه موضوع التغيرات االجتماعية في الواليات 
املتحدة خالل الستينيات مثل ظهور حركة الهيبي 
وانتشار املخدرات، وقد رشح فوندا من خالله جلائزة 

أفضل سيناريو أصلي.
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الطعام سر احلياة الطبيعية، 
وأي��ض��ا ق��د ي��ك��ون سببا ملعظم 
األم��راض التي تصيب اإلنسان، 
وم��ؤخ��را كشفت دراس���ة علمية 
عن حقائق مثيرة تتعلق بهذه 

املسألة.
وذك��ر موقع “ميديكل نيوز 
توديه” ال��ص��ح��ي، اجل��م��ع��ة، 
تفاصيل دراس��ة تؤكد أن إجراء 
ت��غ��ي��ي��ر ب��س��ي��ط ف���ي احل��م��ي��ة 
الغذائية، يساعد اإلنسان كثيرا 
ع��ل��ى ت��الف��ي م���رض ال��س��رط��ان، 

وعلى إطالة العمر.
ودرس الباحثون في جامعة 
“إديث كوان” بأستراليا حاالت 
50 ألف شخص طوال مدة زمنية 
استغرقت نحو 23 عاما، وخالل 
ال���دراس���ة ت��وف��ي ن��ح��و 14 أل��ف 

شخص.
وخ����ل����ص����ت ال������دراس������ات 

إل��ى أن ت��ن��اول األغ��ذي��ة الغنية 
ب�”الفالفونويد” ميكن أن يبعد 
األم��راض، ويساعد في احلصول 

على عمر أطول.
وأش����ارت إل���ى أن ك��ث��ي��را من 
األب��ح��اث السابقة رك���زت على 
عالقة التغذية بخطر اإلصابة 

باألمراض ومن ثم املوت.
ولفتت إلى أن الباحثون حول 
العالم يؤكدون أن تناول املزيد 
من الفاكهة واخل��ض��راوات يقلل 
من خطر اإلصابة بأمراض القلب.

وتكشف الدراسة كيف تعمل 
هذه األغذية على حماية الصحة.

وي��ش��ي��رون ال��ب��اح��ث��ون في 
الدراسة إلى أهمية ال��دور الذي 
يلعبه “الفالفونويد” في حماية 

صحة اإلنسان.
وت����وج����د ه�����ذه امل�������ادة ف��ي 
األغذية الطبيعية، مثل الفواكه 

واخل�������ض�������راوات وال����ش����اي 
والشوكوالتة الداكنة.

وخ��ل��ص ال��ب��اح��ث��ون إل���ى أن 
الفالفونويد يتكون من 6 مركبات، 
ل��ك��ل منها ت��أث��ي��ر ع��ل��ى اجلسم 
بطرق مختلفة. وقالوا إن الغاية 
األساسية من الدراسة هي معرفة 
العالقة بني الفالفونويد والوقاية 

من أمراض القلب والسرطان.
واك���ت���ش���ف ال���ب���اح���ث���ون أن 
األشخاص الذين يستهلكون نحو 
500 ملم من الفالفونويد يوميا، 
ق��ل خ��ط��ر إص��اب��ت��ه��م ب��أم��راض 
السرطان والقلب، لكن فوق 500 

ملم لم تكن هناك فائدة إضافية.
وح��ت��ى ت��ك��ون ه��ن��اك ف��ائ��دة 

أك��ب��ر، تقول ال��دراس��ة، م��ن املهم 
تنويع الطعام الذي يحتوي على 

الفالفونويد.
ومي��ك��ن، على سبيل امل��ث��ال، 
تناول يوميا ك��وب من الشاي، 
وتفاحة واحدة وبرتقالة واحدة، 
و100 غرام من البروكلي، و100 

غرام من التوت األزرق.

تغيير بسيط في طعامك.. 
يبعد السرطان ويطيل احلياة

360« احتفل مبرور »مول 
10سنوات على افتتاحه  

اختتم  “مول 360”، عروضه وفعالياته 
االحتفالية مبناسبة مرور عشر سنوات على 
افتتاحه وتزامناً مع عيد األضحى املبارك 
وس��ط إقبال شديد من ال��زوار الذين أش��ادوا 
بعروضه العاملية الشيقة واملتنوعة والتي 

استمرت من 12 حتى 14 من الشهر اجلاري.
ق�����دم امل������ول ال���ع���دي���د م����ن ال���ع���روض 

اإلس��ت��ع��راض��ي��ة العاملية امللفتة واملمتعة 
والتي اث��ارت البهجة في نفوس ال��زوار من 
جميع الفئات العمربة، حيث استمتع الزوار 
مبشاهدة عروض الباركور املتنوعة وعروض 
حركية استعراضية وع��رض مميز خاص 
مستوحى م��ن الفنون املسرحية اخلاصة 

بهوليوود طوال الفترة االحتفالية.

مالكمة املغنيني.. إلغاء نهائي لـ»النزال املستحيل«
ألغيت م��ب��اراة املالكمة ال��ت��ي ك��ان��ت ستجري في 
نهاية نوفمبر في ب��ازل بني مغنَيي ال��راب الفرنسيني 
بوبا وك��اري��س، وف��ق م��ا أعلنت السلطات اإلقليمية 

السويسرية.
وكان مقررا أن تستضيف صالة سانت ياكوبساله في 
بازل التي تتسع ل�9 آالف شخص في 30 نوفمبر مباراة 

املالكمة بني النجمني، وفق ما أفادت “فرانس برس«.
وحكم على االثنني بالسجن ملدة 18 شهرا مع وقف 
التنفيذ وغرامة مقدارها 50 ألف يورو بسبب عراكهما 

العنيف الذي نشب بينهما في مطار أورلي الباريسي في 
أغسطس 2018.

واجلمعة، قالت إدارة التعليم في مدينة بازل، التي 
متلك الصالة، إنها بعد التشاور مع الشرطة احمللية 

واإلقليمية، سحبت التصريح وألغت املباراة.
وأضافت في بيان “بعد تقومي الوضع األمني، تبني 
لنا أن م��ب��اراة املالكمة ه��ذه )..( ال ميكن أن حت��دث«. 
وأوضحت أنها كانت ضحية “خداع”، مشيرة إلى أنها 

لم تكن على علم بطبيعة احلدث خالل مفاوضات العقد.


