
عثرت السلطات البريطانية على 16 أفعى 
في مكان غريب وسط الشارع، بعد أيام من 

واقعة مشابهة في نفس املكان.
ووجدت السلطات األفاعي مهجورة خارج 
محطة إطفاء حريق في مدينة ساندرالند 
اإلجن��ل��ي��زي��ة، ال��س��ب��ت، وف��ق��ا لصحيفة 

»غارديان«.
وكانت ه��ذه امل��رة الثانية التي يتم فيها 
العثور على أفاع داخل غطاء وسادة، بعد أن 
عثر على 13 أفعى متروكة بنفس الطريقة 

قبلها بأيام.

ولم تكتشف السلطات حتى اآلن »سر« 
األفاعي املهجورة.

ومت إنقاذ األفاعي من قبل اجلمعية امللكية 
حلقوق احليوانات في إجنلترا، ومت نقلهم  

إلى األطباء البيطريني.
وقالت مسؤولة اجلمعية هايدي كليفر: 
»ل��م أستطع أن أص��دق ذل��ك عندما ج��اءت 
املكاملة ألقول إنه كان هناك املزيد من األفاعي 
املوجودة في نفس املكان بالضبط. لقد تركت 
ه��ذه األفاعي داخ��ل غطاء ال��وس��ادة، ل��ذا من 
حسن احلظ أنهم لم ينتهي بهم املطاف في 

مكب النفايات«.
وأضافت: » من املقلق حقا االعتقاد بأن 
شخصا ما كان لديه حوالي 30 من األفاعي 
أو أكثر، ق��رروا التخلي عنها بهذه الطريقة 
القاسية. كنا في خضم العاصفة دينيس 
في عطلة نهاية األسبوع عندما تركت هذه 
األفاعي، التي حتتاج إلى احل��رارة والضوء 

من أجل البقاء«.
وق��ال املوقع إن األفاعي غير ق��ادرة على 
إنتاج حرارة جسمها، لذا تعتمد على بيئتها 

احمليطة للحفاظ على درجة حرارتها.

»السر الغامض«.. عشرات 
األفاعي في أغطية وسادات

أطلقت ف��ي بريطانيا حملة م��ن أجل 
كسر احلد الذي يفرضه القانون على مدة 
جتميد البويضات بعد أن كان محددا بعشر 

سنوات.
وبحسب القانون في بريطانيا، يجب 
تدمير البويضات بعد انقضاء 10 سنوات 
على جتميدها، باستثناء حاالت محدودة 

مثل إصابة املرأة بالعقم.
ويقول خبراء إن بوسع املرأة االحتفاظ 
ببويضاتها مجمدة مل��دة ت��زي��د ع��ن 10 

سنوات.
وبحسب ع��ي��ادة »م��اي��و كلينك«، فإن 
جتميد ال��ب��وي��ض��ات ال���ذي ي��ع��رف أيًضا 
باسم »حفظ اخللية البيضية الناضجة 
بالتجميد« طريقة ُتستخدم للحفاظ على 

قدرة النساء على احلمل في املستقبل.
وتستخرج البويضات من مبيضي املرأة 
بة وحتفظ لالستعمال  وجُتّمد غير مخَصّ
الح��ًق��ا. وميكن إذاب���ة البويضة املجمدة 
وتلقيحها باحليوان املنوي في املعمل ثم 

زرعها في رحم املرأة )التلقيح الصناعي(.
ويحذر خبير اخلصوبة البريطاني، 
روب����رت وي��ن��س��ت��ون، ف��ي ح��دي��ث ل���«ب��ي 
ب��ي س��ي«، على حملة متديد م��دة جتميد 
البويضات إن هذه التكنولوجيا كلها غير 

ناجحة متاما.
وأضاف أن البويضات التي تنتج حمال 
فعليا بعد التجميد ال تزيد عن 1 في املئة، 
مشيرا إلى أن هذه النسبة تعود إلى املواليد 

األحياء.
ل��ك��ن الهيئة ال��ت��ي تنظم أم���ور ع��الج 
اخلصوبة في بريطانيا تعتقد أن النسبة 
تصل إلى 5 في املئة .. إذن، فلماذا تختلف 
أرق���ام االث��ن��ني؟ اإلج��اب��ة السريعة هي 

أن االث��ن��ني يعتمدان معدلني منفصلني 
للنجاح بناًء على مراحل مختلفة من عالج 

اخلصوبة.
ومتر مرحلة التلقيح الصناعي بأربعة 

مراحل هي:
1.إذابة البويضات التي مت جتميدها.

2. البويضات التي تنجو من التذويب، 
يجري تخصيبها مع احليوانات املنوية.

3. يتم تطوير هذه البويضات املخصبة 
إلى أجنة.

4. يجري نقل األجنة الباقية على قيد 
احل��ي��اة )ع���ادة ب��ني واح��د واث��ن��ني وثالثة 
كحد أقصى( إل��ى النساء ف��وق األربعني 

عاما ويتم وضعهن في األرحام.
وتقيس السلطات جناح عملية التلقيح 
الصناعي بناًء على عدد األجنة التي تنتهي 
ب���والدة ح��ي��ة، وك��ان��ت نسبة جن��اح هذا 

األسلوب 19 في املئة خالل عام 2017.
وتعتمد نسبة وينستون ال��واح��د في 
املئة على نسبة ذوب���ان ك��ل البويضات 
املستخدمة في عملية اإلخصاب التي تؤدي 

في النهاية إلى والدة حية.
لكن االثنني نسيا عوامل أخ��رى تؤثر 
على عملية التلقيح، حسب ما تقول طبيبة 
نسائية في هيئة خدمات الصحة العامة في 

بريطانية، سارة دا سيلفا.
وتقول دا سيلفا إن كانت املرأة إذا تفكر 
في جتميد بويضاتها، فرمبا تريد معرفة 
مدى احتمال حدوث حمل نتيجة التلقيح 

الصناعي.
وأضافت أن عملية التلقيح الصناعي 

تتضمن عادة عدة بويضات.
وأك��دت »ال تصنع كل بويضة جنينا، 
وال ينتج كل جنني حمال، وال يصنع كل 

حمل رضيعا«، فمن تذويب البويضات، 
إلى اإلخصاب، إلى اجلنني فالرحم، تضيع 

بويضات.
وفي عام 2016 على سبيل املثال، جرى 
ت��ذوي��ب 1200 بويضة تقريبا، وفقدت 
الكثير منها خالل عملية التلقيح الصناعي، 

ولم حتدث سوى 22 عملية حمل.
وتعتمد ف��رص امل��رأة في احلمل بشكل 
كبير على عمرها في وقت جتميد البيض 

وصحتك العامة.
والنساء اللواتي تقل أعمارهن عن 30 
عاما عند جتميد بويضاتهن، كان لديهن 
أكبر نسبة من املواليد في كل دورة تلقيح 
صناعي، وينخفض هذا املعدل مع التقدم 

في العمر.
ولذلك، حتصل امل��رأة إن كانت في عمر 

أصغر على  فرصة أكبر في اإلجناب.

جتميد البويضات.. معدل جناح مخيب لآلمال

alwasat.com.kw

كيف نحافظ على سالمة املفاصل ونطيل عمرها؟
ميكن أن تسبب عادة طقطقة األصابع أو الرقبة 
في إحالة هذه املفاصل إلى »التقاعد« مبكرا جدا. 

ولكن ملاذا يحدث هذا وكيف نتجنبه؟
يقول الدكتور قسطنطني تيرنوفوي، أخصائي 
طب وجراحة العظام، إن صوت طقطقة املفاصل، هو 
أحد األص��وات املزعجة على األرض. وإن الشخص 
الذي يكرر هذه العملية دائما، يزعج احمليطني به 

من جانب ويضر بصحته من جانب آخر. ولكن ما 
طبيعة هذه العادة السيئة؟

يقول األخصائي، »الكثيرون تعجبهم طقطقة 
األصابع أو الرقبة. هذه العملية مرتبطة في األساس 
بتشنج عضالت اليدين أو الرقبة، ما ي��ؤدي إلى 
نشوء رغبة ال تقاوم لعمل هذه الطقطقة. وعندما 
يفعل الشخص هذه العملية 20-30 مرة في اليوم 

تصبح شبيهة بالعصاب احل��رك��ي. كما يحصل 
ف��ي ع���ادة قضم األظ��اف��ر«. واض����اف، »ينجم عن 
تكرار عملية طقطقة مفاصل اليدين والرقبة، عدم 
استقرار هذه املفاصل، ألنها تلحق الضرر باألنسجة 
واألرب��ط��ة اخلاصة باملفاصل، وح��دوث مشكالت 
دائمة وتعرض أصابع اليدين إلى شيخوخة مبكرة 

وظهور الرعشة املستمرة.
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ف��ي واق��ع��ة غ��ري��ب��ة م��ن نوعها 
ظ��ه��رت »س��ف��ي��ن��ة أش���ب���اح« قبالة 
سواحل أيرلندا، بعدما قطعت آالف 
الكيلومترات، رغ��م ع��دم وج��ود أي 

شخص على متنها.
وأوضحت صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية أن سفينة الشحن، التي 
يبلغ طولها 77 متراً والتي بنيت عام 
1976، وكانت حتمل علم تنزانيا 
ق��د جرفتها على مايبدو العاصفة 
»دينيس«، وذل��ك في ظاهرة فريدة 
نسبة تكرارها واحد من مليون، كما 

يقول أحد اخلبراء اإليرلنديني.
وجنحت السفينة بعد أن قامت 
قوات خفر السواحل األميركية بإنقاذ 
طاقمها املؤلف من 10 بحارة، على 
بعد 1300 ميل جنوب شرق برمودا 

ف��ي أكتوبر 2018، علما أن رك��اب 
السفينة كانت قد تقطعت بهم السبل 
ملدة 20 يوما.  وكانت السفينة وقتها 
في رحلة عمل من هايتي إلى اليونان، 
قبل أن تعلق وس��ط احمليط نتيجة 

عطل أصابها. 
وأش��ار قائد عملية اإلنقاذ وقتها، 
ترافيس إمي��ج : »سافرنا ألكثر من 
1300 ميل بحري ملساعدة طاقم 
السفنية قبل أن يصل إليها اإلعصار«.
وكان قد جرى رصد السفينة آخر 
م��رة قبالة س��واح��ل غ��رب أفريقيا، 
قبل أن تظهر قبالة سواحل شمال 
إسبانيا وساحل إجنلترا الغربي، 
وب��ع��ده��ا رس��ت عند س��اح��ل ترسو 
ف��ي ب��ال��ي��ك��وت��ون مبقاطعة ك��ورك 

األيرلندية قبل يومني.

»سفينة أشباح« قطعت آالف األميال.. وظهرت في مكان عجيب
مثل قطعة البسكويت التي تسقط في كأس 
ال��ش��اي، سقط منزل ضخم ف��ي مجرى نهر 

بالواليات املتحدة.
ووثقت كاميرات فرق مكافحة احلرائق في 
والية شرقي البالد حلظة سقوط املنزل في 

نهر تينيسي الذي يقع مبقاطعة هاردن.
وقالت وسائل إع��الم أميركية إن املنزل 

انهار إثر انزلق أرضي وقع في املنطقة.
ول��م يصب أح��د ب���أذى م��ن ج���راء سقوط 

املنزل، فيما أغلقت السلطات املنطقة.
وذكرت شبكة »سي أن أن« أن هناك منزلني 
ان��ه��ارا ف��ي مياه النهر خ��الل عطلة السبت 

املاضي.
ونقلت عن مقاطعة هاردين أن فرق اإلنقاذ 
متكنت من إخالء سكان أحد املنزلني بسرعة 

قبل قليل من حدوث االنهيار.

نهر يبتلع منزاًل
5 ثوان في 
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»تسريبات تقنية« تكشف مزايا 
12 املقبل هاتف آيفون 

ما زالت أشهر طويلة تفصل عن موعد طرح 
هاتف »آيفون 12«، لكن الشائعات الرقمية 
ب��دأت ف��ي الكشف ع��ن اخلصائص املرتقبة 

للجهاز الذي يحظى بترقب واسع في العالم.
وب��ح��س��ب م��وق��ع »ف���ورب���س« ف���إن هاتف 
»آيفون 12« سيشهد تغييرا الفتا على مستوى 
التصميم، والسبب هو أن اجلهاز سيدعم شبكة 

اجليل اخلامس من االتصاالت.
وأورد املصدر أن شركة »أب��ل« تخلت عن 
الهوائي »antenna« امل��س��ؤول عن شبكة 
اجليل اخلامس الذي قدمته شركة »كوالكوم« 
بسبب حجمه الضخم الذي ال يناسب التصميم 
اجلديد. ومن احملتمل أن يجري طرح اجلهاز 
بأحجام مختلفة، على أن يكون األصغر في 

حدود 6.1 بوصات، إضافة على االعتماد على 
شاشة »أول��ي��د« وأخ���رى م��ن ط��راز »إل سي 
دي«، أما أفضل هاتف فسيصل حجمه إلى 6.7 

بوصات وسيكون بشاشة »أوليد«.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك، يرتقب أن يتم تعزيز 
 »ToF« كاميرا هاتف »آيفون 12« بكاميرات

املتطورة، لكن األمر لن يشمل كافة املوديالت.
وتتيح كاميرا TOF للهواتف الذكية أن 
ترصد الكائنات أو املجسمات، من خالل إطالق 
نبضات ضوئية وتقدير الوقت الذي تستغرقه 

للعودة.
وتساهم ه��ذه العملية ف��ي متييز أفضل 
للوجوه، فضال عن إمكانية جتميل الصور 

وإحداث صور مجسمة أكثر قربا من الواقع.

اكتشف علماء صينيون وج��ود مركب 
عضوي في الشاي األخضر يكبح نشاط 
اإلنزمي الضروري لنمو اخلاليا السرطانية 

وخاصة سرطان الثدي.
 International وت��ف��ي��د م��ج��ل��ة
 Journal of Food Sciences and
Nutrition، بأن العلماء اكتشفوا العالقة 
اإلي��ج��اب��ي��ة ب��ني ت��ن��اول ال��ش��اي األخضر 
بصورة منتظمة وانخفاض خطر تطور 

سرطان الثدي.
وقد حلل الباحثون نتائج 16 دراسة 
علمية حول تأثير مختلف املكونات النباتية 
في تطور السرطان، واكتشفوا عالقة خطية 
بني تناول الشاي األخضر وتطور سرطان 
الثدي. وقد اتضح لهم أن النساء الالئي 
يتناولن الشاي األخضر بصورة منتظمة 
وخ��الل ع��دة سنوات ك��ان خطر إصابتهن 
بسرطان ال��ث��دي منخفض ج��دا، مقارنة 
بالنساء الالئي يتناولنه بني فترة وأخرى 

أو الالتي لم تتناوله نهائيا.
ولتحديد تأثير ومفعول هذا الشاي، حلل 

الباحثون مكوناته واكتشفوا أن املكون 
الرئيسي امل��ض��اد للسرطان ه��و املركب 
epigallocatechin-3- ال��ع��ض��وي

gallate من مجموعة  البوليفينول، الذي 
إضافة إل��ى كونه مضادا لألكسدة ميتاز 
بخاصية حماية اخلاليا. هذا املركب يكبح 

نشاط اإلن���زمي ال��ض��روري لنمو اخلاليا 
السرطانية، ما يوقف منو الورم اخلبيث. 
ومع ذلك يحذر الباحثون من اعتبار الشاي 
األخضر بديال لألدوية املستخدمة في عالج 
السرطان، ألنهم لم يحددوا هل له نفس هذا 
التأثير في جميع أنواع السرطان، ولكنهم 
يعلمون ج��ي��دا أن��ه ال ي��ؤث��ر ف��ي سرطان 

البروستات واملثانة واملعدة.
وجتدر اإلشارة إلى أن جميع الدراسات 
التي اعتمد عليها الباحثون في دراستهم 
أجريت في آسيا حيث يتناول الفرد إلى حد 
10 أك��واب من الشاي األخضر في اليوم، 
لذلك يالحظ في الصني أدنى نسبة إصابات 

بسرطان الثدي في العالم.
على الرغم من حقيقة أن الشاي األخضر 
له تأثير إيجابي في البكتيريا املعوية 
ويساعد على فقدان الوزن، يجب أن نتذكر 
أن ال��ش��اي األخ��ض��ر يحتوي على نسبة 
عالية من الكافيني، لذلك ال ينصح اخلبراء 
األش��خ��اص ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن أم��راض 

معينة تناوله بكميات كبيرة.

نقابة املهن املوسيقية:الشاي األخضر.. هل يقاوم السرطان؟!
منع محمد رمضان من الغناء

صرح املتحدث باسم نقابة املهن املوسيقية 
مبصر، طارق مرتضى، بأن قرار منع مطربي 
املهرجانات من العمل، ال��ص��ادر عن النقابة 
يشمل الفنان محمد رمضان، ولن متنحه النقابة 

تصريحا بالغناء مرة أخرى
من جانبه قال نقيب املهن املوسيقية الفنان، 
هاني شاكر، في مداخلة هاتفية مع اإلعالمي، 
أحمد موسى، في برنامج »على مسؤوليتي« 
على شاشة قناة صدى البلد، إن »محمد رمضان 
مش عامل حساب للنقابة خالص، ولم مننح 
ل��ه تصريحا بعد آخ��ر حفلة ل��ه«، وت��اب��ع أن 
النقابة ستعيد النظر في طرق منح التصاريح 
بالغناء، واالشتراكات للمطربني. وتابع نقيب 
املوسيقيني: »ما يقدم على املسرح ال يرضيني، 

وال يرضي الناس، وال يليق باسم مصر«.
كذلك أّكد شاكر على أنه يحظى بدعم شعبي 
واسع، وتلقى مكاملات هاتفية عقب القرار الذي 
أصدرته النقابة، تؤيده وتقف وراءه من أعضاء 
في مجلس النواب املصري، ومن وزراء ورجال 

أعمال، وردا على سؤال حول الفيديوهات التي 
ينشرها الفنان، محمد رمضان، في حسابه 
على »يوتيوب« ص��رح النقيب ب��أن الرقابة 
على ذلك تخرج عن نطاق دور النقابة، املعنية 
فقط بإجازة األص��وات وتصريحات الغناء، 
أم��ا الفيديوهات فاألمر يعود لهيئة الرقابة 
على املصنفات الفنية. وأض��اف الفنان هاني 
شاكر أن الفنان، محمد رمضان »كتب إقرارا في 
نقابة املهن املوسيقية، يلتزم مبوجبه باآلداب 
والقواعد العامة واملالبس احملترمة، وتعّهد 
ب��ذل��ك«، ثم صعد إل��ى خشبة املسرح يرتدي 
مالبس غير املتفق عليها متاما، حيث فوجئ 
نقيب املهن املوسيقية ب��أن رم��ض��ان »الب��س 
قميص شيفون، وطالع عريان. هو ده النجاح 
من وجهة نظره«. وكانت نقابة املهن املوسيقية 
ق��د أص���درت بيانا ملنع »م��ا يسمى بأغاني 
املهرجانات والتي هي نوع من أنواع موسيقى 
وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات 

وإيحاءات غير أخالقية في كثير منها .


