
مع مرور الوقت، ال يبدو أن أزمة كورونا 
تقل حدة، ورغم أن بعض البدان التي عانت 
م��ن ال��ف��ي��روس ودخ��ل��ت ف��ي ح��ال��ة ط��وارئ 
بسببه ع��ادت بعد فترة لتعلن إنهاء أوامر 
اإلغالق مع تراجع عدد املصابني، فإن املرض 
ينتقل من موقع آلخر محوال دوال جديدة إلى 

بؤر النتشاره.
وكانت أولى بؤر فيروس كورونا املستجد 
في العالم، في مدينة ووهان الصينية، حيث 
ظهر للمرة األول��ى، قبل أن ينتشر في البالد 
كلها، ومنها إلى دول أخرى، خاصة املجاورة 

لها مثل كوريا اجلنوبية وتايوان.
وم���ع ال���وق���ت، ض���رب ال���وب���اء ال��ق��ارة 
األوروب���ي���ة، وح���ول إي��ط��ال��ي��ا وإس��ب��ان��ي��ا 
وبريطانيا إلى بؤر له، حاصدا أرواح اآلالف.

كما عانت الواليات املتحدة من االرتفاع 
الكبير في عدد اإلصابات، خاصة في مدينة 
نيويورك، فيما جتاوز عدد الوفيات من جراء 

كورونا في البالد، ال�100 ألف حالة.
واآلن، ب��دأت آث��ار كورونا املخيفة تظهر 
ب��وض��وح ف��ي أميركا اجلنوبية، وحتديدا 
في البرازيل، التي استخف رئيسها مبدى 
خطورة الوباء وظهر في العديد من املناسبات 

من دون أن يرتدي الكمامة أو القفازات.
وق��د أودى ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد، 
األربعاء، ب��أرواح 1039 شخصا خالل 24 
ساعة في البرازيل، في رابع حصيلة وفيات 
يومية تزيد على األلف في أكبر دولة بأميركا 
الالتينية منذ بدأت وتيرة تفشي الوباء فيها 

تتسارع األسبوع املاضي.
وسجلت البرازيل، التي أصبحت البؤرة 
اجلديدة للوباء، حتى مساء الثالثاء وفاة 24 
ألفا و512 شخصا بالفيروس من أصل 391 

ألفا و222 مصابا، بحسب أرقام الوزارة.
أم��ا بيرو، فقد أصبحت ثاني أكثر دول 
أم��ي��رك��ا اجلنوبية ت��أمل��ا م��ن ك��ورون��ا بعد 
البرازيل، حيث أظهرت األرقام أن هناك 130 
ألف مصاب ونحو 4 آالف وفاة حتى صباح 
األربعاء، وتعتبر هذه األرقام كبيرة مقارنة 
بعدد السكان الذي يناهز 31 مليونا، حسب 

ما ذكرت شبكة “سي إن إن«.
فكيف تظهر “البؤر” اجلديدة؟

مع تغير املواقع التي يتخذ الفيروس منها 
مركزا النتشاره، تطرأ أسئلة مهمة، مثل: 
“هل يعد هذا التحرك عشوائيا؟”، و”كيف 

ميكن التنبؤ بالوجهة املقبلة للفيروس؟«.
ولإلجابة على هذا السؤال، قال مشرف 
قسم دراس���ات األوب��ئ��ة واألم���راض املعدية 
في جامعة بيروت العربية الدكتور أحمد 
الطسه، إن هناك “نظاما معينا” يحدد طريقة 
انتقال الفيروس من موقع آلخ��ر، وظهور 

موجات قوية منه في بؤر بعينها.
وأوضح في حديث مع موقع “سكاي نيوز 
عربية”، أن مجموعة من العوامل تلعب دورا 
في انتقال الفيروس من بلد آلخر، أهمها حجم 
التجارة املتبادلة التي تقوم بها ال��دول مع 
الصني، أو غيرها من البلدان التي ينتشر فيها 

الفيروس.
وأض��اف: “دول أوروب��ا أو أميركا، على 
سبيل املثال، كانت من البلدان األكثر عرضة 
للفيروس، كونها من بني األكثر تعامال مع 
الصني، بينما في دول أخ��رى مثل لبنان أو 
إيطاليا أو البرازيل، فقد انتشر الوباء عبر 
انتقال البشر وقدومهم من أماكن موبوءة 

أخرى غير الصني«.

وأشار أيضا إلى أن االعتماد بشكل كبير 
على العمالة األجنبية، أو أن تكون الدولة 
م��رك��زا النتقال البشر )ب��أن تكون وجهة 
ترانزيت معروفة(، يجعلها أيضا عرضة 

الرتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا.
الوباء “اخلفي«

وأوض��ح الطسه أن االعتقاد السائد بأن 
الوباء يظهر بشكل مفاجئ في وجهة جديدة 
ويحولها إلى بؤرة النتشاره “غير صحيح”، 
الفتا إلى أنه يكون موجودا بالفعل في البلد، 
إال أن قلة فحوصات ه��ي السبب ف��ي عدم 
الكشف عنه بصورة مبكرة، وبقائه “خفيا” 

لبعض الوقت.
وت��اب��ع: “تواجه األنظمة الصحية في 
الكثير من الدول نقصا في املعدات، وهي غير 
مستعدة للتعامل مع فيروس كورونا، خاصة 
أن عدد فحوصات الفيروس املتوفرة لديها 
قليلة، وبالتالي فهي متأخرة في الكشف عن 

عدد اإلصابات املوجودة بالفعل«.
وضرب اخلبير مثال بالدول النامية التي 
ل��م تكن تتوفر لديها فحوصات ك��ورون��ا، 
وعندما حصلت على معونات من منظمة 
الصحة العاملية، وبدأت بإجراء الفحوصات، 

اكتشفت وجود عدد كبير من احلاالت.
وتابع: “نتوقع أن موجة الوباء تأخرت 
في دول العالم الثالث بإفريقيا، بسبب تأخر 
وص��ول اإلمكانيات التي تخولها بالكشف 

عن املرض«.
ون���وه م��ش��رف ق��س��م دراس����ات األوب��ئ��ة 
واألم�����راض امل��ع��دي��ة ف��ي ج��ام��ع��ة ب��ي��روت 
العربية، إلى أن االعتقاد ال��ذي كان سائدا 
بأن الفيروس سينحسر خالل فصل الصيف، 

أث��ب��ت فشله م��ع ارت��ف��اع درج���ات احل���رارة 
واستمراره باالنتشار.

»املوجة الثانية”.. بني احلذر واالنفتاح
وفي الوقت الذي طبقت فيه الكثير من دول 
العالم أوامر إغالق صارمة للحد من انتشار 
فيروس كورونا املستجد، ف��إن ع��ددا قليال 
من ال��دول “استغل احلظر بالفعل ملواجهة 

الفيروس”، على حد قول الطسه.
وب���رر اخلبير ذل��ك ب��ال��ق��ول، إن ال��دول 
املتقدمة ف��رض��ت احل��ظ��ر ل��وق��ف ال��ع��دوى، 
ولتتمكن من إج��راء املزيد من الفحوصات، 
وبطريقة عشوائية أيضا، لتحديد البؤر التي 
ينتشر فيها الفيروس داخل البلد، وتطويقها 

ملنع انتقاله إلى مناطق أخرى.
وتابع: “أما في دول أخرى نامية، فإنه مت 
فرض فترة حجر منزلي على اجلميع، بينما 
بقيت أع��داد الفحوصات التي يتم إجراؤها 
دون تغيير، وبالتالي لم يتم حتديد املناطق 
امل��وب��وءة، وعند رف��ع احلجر سيعود عدد 

حاالت اإلصابة لالرتفاع«.
وتطرق الطسه إل��ى التخفيف في أوام��ر 
اإلغ��الق، ال��ذي ب��دأت الكثير من دول العالم 
بالفعل ف��ي تطبيقه، معتبرا أن “مخاطر 

االنفتاح” تعتمد على إمكانيات الدول.
وتابع توضيحاته ملوقع “سكاي نيوز 
عربية”: “أصبح ل���دى ال����دول الكبرى 
استعدادات صحية كافية تخولها بإعادة 
فتح االقتصاد واعتماد مبدأ مناعة القطيع، 
ليتمكنوا من م��وازن��ة الوضع االقتصادي 
لديهم. وفي حال ع��ادت املوجة الثانية من 
الوباء فإنهم ق��ادرون على التعامل مع ذلك 

بوجود اإلمكانيات الصحية الالزمة«.

وض��رب الطسة مثال بكوريا اجلنوبية، 
التي عاد األطفال فيها للمدارس، لكنه شدد 
على أن الدولة تطبق إج��راءات صارمة ملنع 
 N95 تفشي الفيروس، مثل توفير كمامات
متطورة للجميع، وتصنيع معدات الوقاية 

واملعقمات.
أم��ا ف��ي ال���دول النامية، أو التي ال متلك 
إمكانيات صحية متطورة للتعامل مع األزمة، 
فإن تخفيف أوام��ر اإلغ��الق سيأتي بنتيجة 

سلبية، نظرا النخفاض عدد الفحوصات التي 
يتم إجراؤها، وقلة التزام السكان باحلجر 

املنزلي أو التباعد االجتماعي.
وأضاف: “األردن من الدول التي تعاملت 
بحزم وجدية مع فيروس كورونا وجنحت 
في احتوائه، أما في لبنان مثال، فإن إعادة 
نحو 20 ألف مواطن من اخل��ارج والسماح 
بالسفر أثر بشكل سلبي على عدد اإلصابات، 

التي عادت لالرتفاع مجددا«.

بؤر كورونا »تتحرك«.. فكيف يتنبأ 
العلم بالوجهة املقبلة؟

»إنستغرام« يستعني بنجوم
»تيك توك«

أعلن تطبيق إنستغرام، اململوك لفيسبوك، 
عن أدوات جديدة متكن الناس من كسب املال 
عن طريق مقاطع الفيديو التي ينشرونها، 
وذلك في إطار املنافسة على املواهب اخلالقة 
في سوق محتوى الفيديو الذي يزداد ازدحاما.

وسيبدأ إنستغرام، ال��ذي يسهل بالفعل 
التعاون بني الشركات واملستخدمني ذائعي 
الصيت ال��ذي��ن يحصلون على امل���ال نظير 
ال��ت��روي��ج للمنتجات على حساباتهم، في 
ال��س��م��اح لبعض ه���ؤالء املستخدمني ببيع 
“شارات” ملتابعيهم أثناء عروض البث احلي.

وسيتيح التطبيق كذلك اإلع��الن��ات عبر 
خاصية )آي.ج��ي.ت��ي.ف��ي( للفيديو، حيث 
ستذهب نسبة 55 باملئة من إيراداتها لصناع 

محتوى الفيديو.

وللبدء في اختبار األدوات اجلديدة، اختار 
إنستغرام بعض جنوم الفيديو الصاعدين على 
تطبيق تيك توك، اململوك لشركة بايتدانس 

الصينية العمالقة.
وك��ان فيسبوك نفسه قد ط��رح خصائص 
مماثلة متكن املستخدمني املؤثرين من حتقيق 
كسب مادي، من وراء قاعدة معجبيهم في عام 
2018 بعد أن شاع ذلك النهج على تطبيق 

يوتيوب.
وق��ال جاسنت أسوفسكي، كبير مسؤولي 
التشغيل في إنستغرام، إن الشارات ستباع 
بثالثة أسعار هي 0.99 و1.99 و4.99 دوالر 
بدءا بعشرات املستخدمني الشهر املقبل، وإن 
الشركة لن حتصل على نسبة من املبيعات 

“في البداية«.

م��ع اخل��ط��وات الهائلة التي 
خطتها ه��واوي في قطاع اجليل 
اخلامس، ليس من املستغرب أن 
 HUAWEI يكمن في قلب هاتف
 Kirin 990 معالج  P40 Pro
5G، أول م��ج��م��وع��ة ش��رائ��ح 
م��خ��ص��ص��ة ل��ل��ج��ي��ل اخل��ام��س 
م��ن ه���واوي واألك��ث��ر ت��ط��وراً مع 
نظام على رقيقة SoC مبسطة 
لتقدمي اتصال متكامل من اجليل 
اخلامس . مت تصنيعها من خالل 
عملية حديثة مع معالج مطور، 
وي��وف��ر امل��ع��ال��ج أداء تنافسي 
وكفاءة عالّية في استخدام الطاقة 
وكثافة الترانزستور، مع ضمان 

إدارة الطاقة بكفاءة.
وه������ذا ي��ع��ن��ي أن�����ه مي��ك��ن��ك 
االستمتاع بجلسات طويلة من 
البث أو التصفح بسرعات اجليل 
اخلامس، أو لعب األلعاب التي 
تطلب أداًء ع��اٍل دون استنزاف 

طاقة الهاتف!
تسمح البنية الفريدة أيًضا 
 2G، 3G، 4G ب��دع��م ش��ب��ك��ات
ب��اإلض��اف��ة إل شبكتي اجليل 
اخل��ام��س 5G ف غير املستقلة 

 .)SA( وامل��س��ت��ق��ل��ة )NSA(
 )NSA( الشبكات غير املستقلة
ه��ي امل��وج��ة األول���ى م��ن شبكات 
اجليل اخلامس، والتي تستخدم 
البنية التحتية احلالية للجيل 
ال��راب��ع. ول��ك��ن م��ع امل��ض��ي قدًما 
سيكون هناك انتقال إلى شبكة 
 )SA( اجليل اخلامس املستقلة
التي توفر للمستخدمني سرعات 
أكبر بكثير، وعرض نطاق ترددي 
أوسع ووقت استجابة أقل. لذا، 
دعم كلتا الشبكتني غير املستقلة

NSA واملستقلةSA أم��ًرا بالغ 
األهمية إذا كنت تخطط للحصول 
على أقصى استفادة من هاتفك 
الذكي ال��ذي يدعم شبكة اجليل 

.5G اخلامس
 HUAWEIويدعم هاتف
 WiFi 6 أي��ًض��ا P40 Pro
Plus لعرض النطاق الترددي 
160 م��ي��ج��اه��رت��ز وت��ع��دي��ل 
QAM-1024 املتقدم لتحقيق 
أع��ل��ى س��رع��ة ن��ق��ل رائ����دة في 
الصناعة ال��ت��ي تبلغ 2400 

ميجابت في الثانية.
وت��ش��ت��ه��ر س��ل��س��ل��ة ه��وات��ف
HUAWEI P ببراعتها في 
التصوير الفوتوغرافي، حيث 
ت��رت��ق��ي ب��ت��ص��وي��ر وت��س��ج��ي��ل 
الفيديو في الهواتف الذكّية دائًما. 
 HUAWEIتشملكاميرا هاتف
P40 Pro الرباعية على كاميرا 
رئيسية بعدسة تصوير فائقة 
ال��رؤي��ة ب��دق��ة 50 ميجابكسل 
وكاميرا سينمائية فائقة الرؤية 
بعدسة تصوير زواي��ا عريضة 

جداً بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا 
بعدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 
5X ميجابكسل وتقريب بصري
ب��اإلض��اف��ة إل��ى كاميرا بعدسة
ToF. كما أخ���ذت ه���واوي في 
االعتبار أولئك الذين يشعرون 
بالقلق من نفاد طاقة الهاتف، 
حيث ق��ام��ت ببناء بطارية في 
 HUAWEI P40 Proهاتف
بسعة 4200مللي أمبير. يتم 
أيًضا شحن البطارية الكبيرة 
ب��س��رع��ة ك��ب��ي��رة م���ع ش��اح��ن 
HUAWEI SuperCharge
باستطاعة 40 واط واحلاصلة 
على ش��ه��ادة ال��س��الم��ة م��ن ِقبل
TÜV Rheinland جنًبا إلى 
ج��ن��ب م��ع دع���م تقنية الشحن 
الالسلكي السريع، بحيث ميكنك 
العودة أثناء التنقل بشكل أسرع 
من أي وقت مضى! يحتويهاتف
HUAWEI P40 Pro أيًضا 
على جيل محسن من إمكانيات 
الشحن الالسلكي العكسي التي 
ميكنها شحن األجهزة املتوافقة 
األخ����رى ب��ش��ك��ل أس����رع وأك��ث��ر 

كفاءة.

HUAWEI P40 Pro.. تصميم رائع 
  5G وأداء قوي لشبكة اجليل اخلامس 

alwasat.com.kw

»حرائق حتت اجلليد«.. ماذا يحدث في القطب الشمالي؟
كشفت خدمة “كوبرنيكوس” األوروبية ملراقبة 
الغالف اجلوي، األربعاء، عن قلقها إزاء “اختالالت” 
في درجات احلرارة في املناطق القطبية الشمالية، 
مشيرة إل��ى م��خ��اوف م��ن ح��رائ��ق “كامنة” حتت 
السطح، ال تزال مندلعة منذ احلرائق غير املسبوقة 

العام املاضي.

وفيما يثير ارتفاع درج��ات احل��رارة وموجات 
القيظ املتصلة بالتغير املناخي ظ��روف��ا مثالية 
لتكاثر احلرائق حول العالم، شهدت الدائرة القطبية 
الشمالية عام 2019 موجة حرائق غير مسبوقة في 

حجمها.
وأطلقت هذه احلرائق في يونيو وحده من العام 

املاضي، على سبيل املثال، حوالى 50 ميغاطنا من 
ثاني أكسيد الكربون، أي ما يوازي انبعاثات غازات 

الدفيئة في السويد.
وف���ي ه���ذا ال��ع��ام، ي��دق��ق ال��ع��ل��م��اء مب��ا يحصل 
و”يدرسون إمكان وجود حرائق كامنة في املنطقة 

القطبية الشمالية”، وفق كوبرنيكوس.
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تعمل شركات األدوية العاملية واملختبرات على 
تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، وجتاوز 
عدد اللقاحات احملتملة ال�100، لكن 12 لقاحا 
محتمال منها وصل الى مرحلة التجارب السريرية 

على البشر.
وف��ي السطور التالية نرصد أب��رز التقنيات 

املستخدمة في تطوير كل لقاح:
اللقاح املؤتلف

تستخدم شركة نوفافاكس األميركية، ومقرها 
في أستراليا، هذه الطريقة بشكل حصري.

وتعتمد التقنية على اس��ت��خ��دام الهندسة 
الوراثية ل��زراع��ة نسخ غير ض��ارة من بروتني 
الفيروس في أح��واض من خاليا احلشرات، ثم 
استخراج وتنقية البروتني وتعبئته في جزيئات 

متناهية الصغر بحجم الفيروس.
تقنية اللقاحات اجلينية

تقنية اللقاحات اجلينية هي تستخدمها 4 
شركات من الواليات املتحدة وأملانيا، هي موديرنا 
و إينوفيو األميركيتني، وف��اي��زر وبيونيتيك 

األملانيتني.
وتعتمد التقنية على أخذ امل��واد الوراثية من 
الفيروس ووضعها في خاليا اجلسم السليمة 
لتحفيز املناعة. ويحمل اللقاح تعليمات للجسم 

إلفراز بروتني الفيروس اجلديد، وعندما يكتشف 
اجلسم امل��ادة اجلينية ويحدد البروتني اجلديد 
على أن��ه جسم غريب، يقوم بتثبيت استجابة 

مناعية له.
تقنية الناقالت الفيروسية

تستخدم ه��ذه التقنية في ثالثة مشروعات في 
جامعة أكسفورد ببريطانيا، وشركة إسترا زينيكا، 

االجنليزية - السويدية، وشركة كانسينو الصينية.

تقنية الفيروس الفعلي
تستخدم ف��ي ال��ل��ق��اح��ات ال��ث��الث��ة املتبقية، 
ويطورها معهدا شركات ووهان وبكني للمنتجات 

البيولوجية، وشركة سينوفاك.
وتعتمد الطريقة على قتل الفيروس الفعلي من 
خالل تعريضه لألشعة فوق البنفسجية أو املواد 
الكيميائية، ومن ثم إدخاله إلى جسم اإلنسان،  

لتحفيز االستجابة املناعية.

4 تقنيات و12 بلغت »التجارب البشرية« لقاحات كورونا.. 
تخيل أن��ك تخوض االمتحانات 
النهائية وأن��ت جالس على طاولة 
وس��ط أش��ج��ار ال��زي��ت��ون والطيور 
امل��غ��ردة وال��ه��واء العليل ف��ي يوم 

ربيعي وفي ريف إيطالي.
هذا السيناريو الذي يشبه احللم 
هو ما ينتظر طالب معهد سيوفيلي 
ال��زراع��ي  في إقليم أومبريا، بعدما 
أدت جائحة ف��ي��روس ك��ورون��ا إلى 
جعل إج��راء االمتحانات في األماكن 

املغلقة أمرا غير آمن وال عملي.
وأج���رى سبعة أس��ات��ذة وطالب 
واحد جتربة لالمتحان الشفوي املقرر 
الشهر املقبل بحرم املعهد املمتد على 
مساحة 185 فدانا والواقع مباشرة 
خارج أسوار مدينة تودي التي تعود 
للعصور الوسطى والواقعة أعلى تل.

ويخضع جميع الطالب في إيطاليا 
المتحانات شفوية وأخرى حتريرية 

للحصول على شهادة التخرج.
��رى االمتحانات ع��ادة داخل  وجتجُ
املباني لكن االمتحانات التحريرية 
أجُلغيت ه��ذا ال��ع��ام لتجنب ازدح��ام 

الفصول.
وق�����رر م���س���ؤول���و امل��ع��ه��د نقل 
االمتحانات الشفوية الشديدة األهمية 

إلى الهواء الطلق.

وجلس األس��ات��ذة الذين وضعوا 
كمامات على وجوههم ومعهم أجهزة 
الكمبيوتر احمل��م��ول��ة والطابعات 
على ط��اوالت النزهة التي وضعت 
متجاورة على شكل ح��دوة حصان 
أم��ام الطالب ماتيو لينتيكيا )19 
ع��ام��ا( ال���ذي أج���اب ع��ل��ى س��ي��ل من 
األسئلة النظرية عن اللنب واجلنب 

وسالمة الغذاء وأمن��اط االستهالك 
والتوزيع.

وق��ال لينتيكيا “في احلقيقة أن 
ت��ك��ون ف��ي اخل����ارج بينما تغمرك 

الطبيعة يجعلك تشعر باالرتياح«.
وأض��اف “سماع تغريد الطيور 
مريح أكثر بكثير من سماع أصوات 

السيارات أو حركة املرور باملدن«

إيطاليا... هكذا االمتحانات في زمن كورونا!
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