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جــزئــيــات مــتــشــابــهــة. ويــقـول
الـــبـــاحــــثـــون الـــذيـن نـــشـــروا
دراســــتــــهـم في مــــجـــــلــــة "سِل"
الـــطــبــيــة إن إعـــادة تــصــنــيف
األورام سيـقـود في النـهـاية إلى
حتــــديـــد وســــائل عـالج أفـــضل

وأكثر دقة.
: "حــان وقـــال أحــد الـــبـــاحــثـــ
ــراجع الــوقت إلعـــادة كــتــابــة ا

العلمية للسرطان".
عــــــادة مـــــــا تــــــصـــــــنف األورام
السرطانية وتعالج وفقا للمكان
الـذي ظـهـرت فـيه بـاجلـسم ألول
مـــرة مــثل ســـرطــان الـــثــدي أو

الرئة.
لكن في الـدراسة اجلـديدة التي
نُـشـرت بـعـنـوان "أطـلس األورام
الـسرطـانـيـة" حلل الـعـلـماء 23
نـــوعـــا مـن الـــســـرطـــان األكـــثــر
شــــيــــوعــــا وكــــذلك 10 أنـــواع
نــادرة لــرصــد أوجه الــتــشــابـة
ـــســتـــويــ واالخـــتالف عـــلى ا
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{ دلــــــهي  –وكـــــاالت - اثـــــار
مــقـطـع فـيــديــو لــفـيـل بـري في
الـــهـــنـــد يـــخـــرج الـــدخـــان من
خـرطومه حـيرة خـبراء احلـياة
الـــبـــريــــة في جـــمــــيع أنـــحـــاء
الـعالم.وقـد صوّر هـذا الـفيـديو
الـــذي تــبــلغ مــدته  48ثــانــيــة
فيناي كومار وهو عالم ينتمي
إلى جــمــعــيــة احملــافــظـة عــلى
احلياة الـبرية في الـهند خالل
رحلة عـمل إلى غابـة ناغارهول
فـي واليـــــة كـــــارنـــــاتـــــاكـــــا في

أبريل/نيسان عام  .2016
وقـال كــومـار لـبي بي سي (إنه
لم يعرض شريط الفيديو حتى
اآلن ألنـه لــم يــــــــــــدرك مــــــــــــدى

أهميته).
ويقول العلماء إنهم ما زالوا ال
ـاذا كـان الفـيل يـنفث يـعـرفون 
الـدخـان.وجـاء في بـيـان صـادر
عن جـــمــعــيــة احملــافــظــة عــلى
احلـيـاة الــبـريـة في الــهـنـد (أن
هــذا هــو أول تـــوثــيق مــصــور
ــثل هـذا لــفـيــلـة بــريـة تــقـوم 
الـســلـوك الــذي حـيّــر الـعــلـمـاء
واخلــبــراء).وقـــال كــومــار (إنه
كـــان يــزور مع عـــدد من زمالئه
الــــغـــابـــة في وقـت مـــبـــكـــر من
صــــبـــاح ذلك الــــيـــوم بـــهـــدف
مــراقـبـة كـامـيـرات مـزروعـة في
ـكــان ومــعـدة اللــتـقــاط صـور ا

النمـور. ورأى بالصدفـة حينها
أنــثى فـيل عــلى بـعـد  50مـتـرا
مـنه وبـدأ الـتصـويـر بـواسـطة
كاميرا خاصة كانت بحوزته).
ووفـقــا لـبـيــان اجلـمـعــيـة( فـإن
أنـثى الـفـيل كـانت تـأكل الـفحم
خـــلـــفـه حـــريق عـــلى األرض و

بدأت تنفث الرماد).
وقال كـومار (مـا رأيناه في ذلك

راجــسـتـان أحـكــام الـسـجن في
2007 ثـم ألــغت احلــكــمــ في

.2016
واستأنفت حكـومة الوالية ضد
إلـــغــاء أحـــكـــام الــســـجن أمــام

احملكمة العليا الهندية.
وحصل خـان عام 2017  على
حـــكـم الــبـــراءة في الـــقـــضـــيــة
الــثــالـثــة الــتي واجـه خاللــهـا
اتهامات بامـتالك أسلحة بدون
تــرخــيص واســتــخــدامــهــا في
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اني أثـار انتـحـار جنل نـائب بـر
سـابق مــوجـة مـن اخملـاوف لـدى
ـــصــريـــ من لـــعــبـــة "احلــوت ا
األزرق" الــــتي أفـــادت تــــقـــاريـــر
إعالمية أنـها كـانت السبب وراء
إنهاء شباب ومراهق في مصر

حياتهم.
وبعد وفاة خالد الفخراني جنل
ـــاني الــــســـابـق حـــمـــدي الـــبــــر
الـــفــخــرانـي نــشــرت شــقـــيــقــته
منشورا على فـيسبوك أكدت فيه
انــتــحــار أخـيــهــا بـســبب لــعــبـة
"احلــوت األزرق" الــتي تــبــدأ بـ"
أوامـر تـافـهـة تـصل لالسـتـحواذ

التام".
وحذرت ياسم الفخراني اآلباء
واألمــــهـــات من تــــرك الـــهـــواتف
احملــــمــــولـــة واحلــــاســــبـــات مع

أوالدهم دون رقابة.
وفـتح انـتحـار خـالـد الـذي يـبلغ
ـزيد من العـمر  18عامـا الـبابَ 
مـن الـــــقـــــصص حـــــول "حتـــــدي
احلـــــــــــوت األزرق" إذ ســـــــــــارع
ــــصــــريــــون إلـى الــــبــــحث عن ا
تــفــاصـيـل عـنــهــا عـبــر شــاشـات
الـتـلـفـاز واالنـتـرنت لـيتـضح أن

حالة خالد ليست األولى.
وفـي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط أفـــادت
تقارير صحفية انتحار شاب في

مـحـافـظــة طـنـطـا عُـرِفَ عـنه أنه
مـارس الـلـعــبـة لـفـتـرات طـويـلـة.
وفي يناير/كانون الثاني نشرت
ـوجــز اإللـكـتــرونـيـة صــحـيـفــة ا
خبـرا عن قـتل شاب في الـثالث
والدَه ليـجتاز حتـديا في اللـعبة
طالَـبَه بـالـتخـلص من أحـد أفراد
عائـلته. وتـتعـالى مطـالب بحـظر
لــعـــبــة احلــوت االزرق إذ تــقــدم
أمـ سـر جلـنـة حـقـوق اإلنـسان
صري بـطلب إحاطة ـان ا بالبر
عـــاجل حلـــظـــر لـــعـــبـــة "احلــوت
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الــيـوم بــدا وكــأن أنــثى الــفـيل
كــانت تـدخن وكـأنــهـا تـسـحب
بـــخـــرطـــومــهـــا رمـــادا ومن ثم
تــــــــــنــــــــــفـث الــــــــــدخــــــــــان من
فــــمـــــهـــــا).ويــــرجـح فــــارون آر
غــــوســــوامـي عـــالـم األحــــيـــاء
ـتــخـصص فـي الـفــيـلــة بـعـد ا
فــحــصه لــلــفــيــديــو (أن أنــثى
الـفيل كـانت حتـاول أكل الـفحم

صــيـد احلـيـوانـات الـبـريـة عـام
1998. وكانت كل تلك القضايا
مــرفـــوعــة من جــانـب جــمــاعــة
بــشـنــوا احملـلــيـة الــتي تـعــبـد

وتقدس الظبي األسود.
وفي ديــســمــبــر/أيــلـول 2015
حـصل عـلى البـراءة في قـضـية
قتل رجل مشرد وإصـابة أربعة
آخــرين صـدمــهم بـســيـارته ثم
ـــــــــــكــــــــــان دون هـــــــــــرب مـن ا
مـسـاعــدتـهم. وزعم الــضـحـايـا

أنه مـر فوقـهم بـسيـارته بـينـما
كـانــوا نـيــامـا في الــشـارع في

مدينة مومباي.
وكــانـت احملــكــمـــة األولــيــة قــد
أدانته بالسـجن في مايو/ آيار
2015. لــــــكـن دفـــــاعـه أكـــــد أن
ــمــثل لـم يــكن هــو من يــقــود ا
الـسيـارة وكـان سائـقه اخلاص
هــو من يـتــولى الــقــيــادة لـكن
الــقــاضي قــال إن خــان هـو من
قـاد السـيارة وكـان حتت تأثـير

اخلــشــبي فــقـد بــدت وكــأنــهـا
تـلـتـقط شيـئـا من أرض الـغـابة
احملروقة وتنـفث الدخان الذي
جاء معه عبر خرطومها بينما
تــســتـــهــلك بــقــيــته).ويــضــيف
غــوسـوامـي الـفــحم له خـواص
المــتــصــاص الــسـمــوم وعــلى
تـلك قيمة الرغم من أنه قد ال 
غذائيـة فإن احليوانـات البرية

األزرق" في مــــصــــر وجــــهه إلى
ــــصــــري وزيـــــر االتــــصـــــاالت ا
وطـالــبه بــضـرورة وجــود رقـابـة
على هـذا النـوع من الـتطـبيـقات.
كمـا طالـب نواب آخـرون بسـرعة
ة "إصدار قـانون مكـافحـة اجلر
اإللــكــتـرونــيــة". وتـســرب الــقـلق
ــصـريـة كـذلك إلـى دار اإلفـتـاء ا
التي أصدرت فتوى في اخلامس
من أبــريل/نـيــسـان نــصت عـلى
ـشــاركـة في أنه "يــحـرم شـرعــا ا
ـــســـمّـــاة بـ"احلــوت الـــلـــعـــبـــة ا

الـكـحـول. وبـعــد سـبـعـة أشـهـر
بــرأته احملـــكــمـــة الـــعــلـــيــا من
الــــقـــضـــيـــة وقـــالت إن األدلـــة
كن الوثوق بها الرئيسيـة ال 
حــتى شــهـادة الــشــرطي الـذي
قــــــال إن خــــــان هــــــو مـن قـــــاد
الـــســيــارة لـم يــكن بـــاإلمــكــان
الـتـأكــد مـنـهـا لــوفـاة الـشـرطي
بـعـد ذلك. ويــعـد سـلــمـان خـان
أحد أكبـر وأهم جنوم السـينما
الــهـنــديـة بــولــيـوود ظــهـر في

األزرق" وعــــــلـى من اســــــتُـــــدرِج
لـــلــمــشــاركــة فـــيــهــا أن يُــســارِعَ
بــاخلــروج مــنــهــا". وأهــابت دار
ـعـنـية اإلفـتاء أيـضـا بـاجلـهات ا
"جتر هذه اللعبة ومَنْعَها بكل
ـمـكـنـة". كـذلك أصـدر الـوسـائل ا
ي لـلــفــتـوى مــركــز األزهـر الــعــا
اإللــكــتـرونــيــة بـيــانــا يــحـذر من
االنـــخـــراط فـي لـــعـــبـــة "احلــوت
األزرق" وأدرج فيه عدة "نصائح
وقائيـة" لتجـنب "الوقوع في هذا

نزلق اخلطير". ا
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قـد تـنـجـذب إلـيه نـتـيـجـة لـتـلك
اخلـواص الــطــبـيــة).ويــخـلص
ــكن غــوســـوامي لــقـــول (إنه 
ـثـابة لـلـفحم أيـضـا أن يـكون 
مـلـ وبـالـتــالي يـشـكل فـائـدة
مــضـاعــفــة لـلــحـيــوانــات الـتي
تستهلكـه بعد حرائق الغابات
أو ضربات الـبرق أو احلرائق

ضبوطة). ا
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رفع عـشــرات األشـخــاص دعـوى
قــضـائــيــة ضـد طــبــيب الـكــنـدي
تـخصص في نورمـان بارويـن ا
الــتـــخـــصـــيب مـــتــهـــمـــ إيــاه
ـنـويـة بـاســتـخـدام حــيـوانـاتـه ا
وأخرى مـجـهولـة لـلمـسـاعدة في

حمل أمهاتهم.
وقـال مــحـامـون إن  11شـخـصـا
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الــوراثي واخلـلــوي. وتــوصـلت
الــدراســة إلى أن قــرابــة ثــلــثي
مـــجــمــوعـــات الــســـرطــان الــتي
تشترك في أوجة تشابه جزيئية
رئــيــســيــة وجـدت فـي أكـثــر من

منطقة من اجلسم.
وأظـهــرت أن نـوعــا مـا وجـد في
 25مكانا باجلسم ما يعني أنه
من الـــبـــديــهـي عالجه بـــصــورة
ـنـطـقة مـخـتلـفـة اعـتـمادا عـلى ا

الذي ظهر فيها.
كـــمــا تـــوصــلت إلـى أن أنــواعــا
شـــائـــعــة مـن الــســـرطـــان مــثل
ـكن ســرطــان الـرئــة والــثــدي 
تــصـنــيـفــهــا إلى أكـثــر من نـوع

واحد من السرطان.
قال كريـستوفـر بينـز من "معهد
بـاك لــبـحــوث الـشـيــخـوخـة" في
والية كـاليـفورنيـا لبي بي سي
إن الدراسـة مـهمـة للـغـاية ألنـها
ــرضى ال يــتــلــقــون تــعــنـي أن ا

دوما العالج األكثر فعالية.
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أطـلـقت مـحـكــمـة هـنـديـة سـراح
ــمـثل ســلـمـان جنم بـولــيـوود ا
خان بـكفالـة مالـية بعـد قضائه
يوم في السجـن تنفيذا حلكم
صــــدر بــــحـــبــــسه  5ســــنـــوات
الصـــطـــيـــاد نـــوع من الـــظـــبــاء
الهندية النادرة في عام 1998.
ـتـهم قـد شـكك في وكـان دفــاع ا
االخــتــبــارات الــتي جــرت عــلى
احلـيـوانــات وأهـلـيــة الـشـهـود

بحسب موقع إخباري هندي.
وكــان خـان 52 عــامــا قــد قـتل
ظبيـ من النوع األسـود النادر
قـبل 20 عـامــا أثـنــاء تـصــويـر
فـــيـــلم فـي واليـــة راجـــاســـتــان
ه وصدر احلـكم بسجـنه وتغر
10 آالف روبــيــة هــنــديــة (154

اضي. دوالرا) اخلميس ا
ـثـل وبـرأت احملـكـمـة أربـعـة 
آخريـن كانـوا معه في الـقضـية
بعد التأكد من أنهم شاركوا في
تــــصـــويـــر الــــفـــيــــلم فــــقط ولم

يتورطوا في قتل الظباء.
وقضى خـان بالـفعل لـيلـت في
سـجن جـودبور مـديـنـة تقع في
واليــة راجـسـتـان غـربي الـهـنـد
قــــبل إطـالق ســــراحه ومــــازال
لديه احلق في استـئناف احلكم

أمام محكمة أعلى.
ورغم درجـات احلـرارة احلـارقة
ـــواطـــنـــ إال أن حـــشــــدا من ا
جتـمـعـوا خارج مـبـنى احملـكـمة
إلعالن دعمـهم للـممـثل الشـهير
بـحـسـب "نـيـتـ سـريـفـاسـتاف"
دينة. مراسل بي بي سي في ا
وفور إعالن احلـكم باإلفراج عن
وسيقى سلمان خان انطلقت ا
وأخــذت احلـــشــود فـي الــرقص

والهتاف باسمه.
ويــقـــول مــراسل بي بي سي إن
اآلراء كـــانت مــنـــقــســـمــة حــول
الــقــضــيــة واحلـكـم الــذي صـدر
فـــيــهــا وطــالــبـت اجلــمــعــيــات
والـنـشطـاء الـعـاملـ في مـجال
حـــقـــوق احلـــيـــوان بــتـــغـــلـــيظ
العقوبة لضمان عدم تكرار هذه

األمر.

وهـذه هي الــقــضـيــة الـرابــعـة
الـتي اتـهم فـيـهـا سـلـمـان خان
بــســبب اصــطـيــاد حــيــوانـات
أثناء تصوير فيلمه "هام ساث
" أو نـحن مـعـا عـام سـاث هـ

.1998
في عام 2006 أدانت مـحـكـمـة
ــمــثل في قــضــيــتي هــنــديــة ا
صيد وصدر حكـم منفصل

بسـجنه لعـام وخلمـسة أعوام.
وعلـقت احملكـمة العـليـا بوالية
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{ بـــــرن - وكـــــاالت - اقـــــتـــــنع
صـنـاع الـسـاعـات الـسـويـسـرية
ـكن أن أخـيــرا بــأن زبـائــنــهم 
يـدفـعـوا آالف الـدوالرات لـشـراء
ســاعـة من عـلـى اإلنـتـرنت وذلك
ــــبـــــيـــــعــــات بــــعـــــد ازدهـــــار ا
اإللـكـتـرونـيـة لـلـسـلع الـفـاخـرة.
وتــسـعى الـعالمــات الـتـجـاريـة
سـواء كـانت أسمـاء صـغـيرة أو
ـــتـــســـوقــ كـــبــيـــرة جلـــذب ا
الــشــبـان وانــضــمت إلى اجتـاه
لـلـبـيع اإللـكـتـروني يـعم أوساط
عالم السلع الفاخرة حيث تدفع
ـبيـعات اإللـكـترونـية تـطلـعات ا

دور األزياء الكبرى للنمو.
وقـال مديـر قـطاع الـسـاعات في
مــجــمــوعـة مــويـت إنـسـي لـوي
فــيـــتــون (إل.فـي.إم.إتش) جــان
كـلود بـيفـيه  في مـقابـلة خالل
معرض عالم بـازل للساعات (لم
ندرك سـرعة إقـبال جـيل األلفـية
اجلـديـدة عـلى شـراء الـسـيارات
والـــــــــســـــــــاعـــــــــات مـن عـــــــــلى
اإلنــتــرنت).وأضـاف (أن مــاركـة
ســــاعـــات (تـــاج هــــويـــر) الـــتي
تصنعها (إل.في.إم.إتش)تتطلع
إلنـــشـــاء مـــواقع خـــاصـــة بـــهــا
لـلـتــسـوق عـبــر اإلنـتـرنت وذلك
خالل  18شــهـرا). وتــديـر (تـاج
هوير) بالفعل متاجر إلكترونية
في خــمس دول مـنـهـا الـواليـات
ـتـحـدة وبـريطـانـيـا.وسـتـسلك ا
سـاعات إيـبلـو وإيـنيت الـتابـعة
أيضا جملموعة (إل.في.إم.إتش)

هذا الـطريق. وخـاضت أسماء
عــديـدة في صـنـاعـة الـسـاعـات
الــــفــــاخــــرة جتــــربـــة الــــبــــيع
اإللــكــتـروني وإن كــان ذلك عن
رة واحدة مع طريق التـعاون 
بائع جتزئـة إلكتـروني يعرض

عالمات جتارية متعددة.
ويـــحـق لــصـــنـــاع الـــســـاعــات
الـسـعـي لـلـســيـطـرة عــلى بـيع
مـنـتـجـاتـهم عـلى اإلنتـرنت في
ـــــــــواقع ظـل انــــــــتـــــــــشــــــــار ا
اإللكـترونـية التي يـديرهـا غير

. احملترف
ديـر التنفـيذي لشركة ويقول ا
ـمـلـوكة كـوروم الـسـويـسريـة ا
لــســيـتي تــشــامب الــصـيــنــيـة
جـــيــروم بــيــار(نــريــد طــمــأنــة
الناس مع الوضع في االعتبار
ـا يـرغـبون أن زبـائن الـيوم ر
أيــضــا في شـــراء ســاعــة وهم
يحـتسون كـأسا من النـبيذ في
مـنازلـهم مـساء).وأضـاف بـيار
(أن أول مـــــوقع إلـــــكــــتـــــروني
لكوروم الـسويسريـة سيصبح
في طـــور الــتـــشــغــيـل الــكــامل

خالل شهرين).
وتــقـول شــركــة (بــ آنــد كـو)
توقع أن االستـشاريـة إن من ا
ـبـيــعـات االلـكـتـرونـيـة تـمـثل ا
بيعات اإلجمالية للسلع ربع ا
الـفـاخرة عـلى مـستـوى الـعالم
بحلول عام 2025 ارتفاعا من
ــئــة الــعــام نــحــو تــســعـــة بــا

اضي. ا

أكــثـر من 100 فــيــلم ويــحـظى
بشعـبية جـارفة وعدد هائل من
ــعــجــبــ في جــمــيع أنــحـاء ا

البالد.
غـالـبـيـة جـمــهـوره من الـطـبـقـة
ــتــوســــطــة ومن يــتــحــدثـون ا
الــلـغــة اإلنـكـلــيـزيــة كـمــا يـعـد
فـضل للطبقـة الفقيرة النجم ا
رغم أن تــذاكــر أفالمـه ال تــكـون
رخيصة وتتخطى قيمتها 350

روبية (5.20 دوالرا).

عــلى األقل يــزعــمــون إن بـاروين
والدهم البيولوجي.

ورفـع هــؤالء دعـــوى قـــضـــائـــيــة
جـماعـيـة نـيـابة عن  50شـخـصا
أجنبـتهن مريـضات سـابقات وال
يـتــطـابق حــمـضـهـم الـنـووي مع

. أبائهم البيولوجي
وفي نــوفـمــبـر/تــشـرين الــثـاني
رُفـــعـت دعـــوى قـــضـــائـــيـــة ضــد

بــاروين بــعـدمــا أظــهـر اخــتــبـار
لـلحـمض الـنـووي أنه والـد ابـنة

إحدى مريضاته السابقات.
وتـعــود احلـاالت الـتي تـشــمـلـهـا
الدعـوى إلى فترة الـسبـعيـنيات
وتــــضـم مـــرضـى ســــابـــقــــ في
ــديــنــتي عــيــادتــ عــلى األقل 
أوتــــاوا وأونــــتــــاريــــو وهــــمــــا
برودفـيو لـلخـصوبـة ومسـتشفى

أوتاوا العام.
ورفض كــــارين
هــــــــــامـــــــــواي
مــــــــــحـــــــــــامـي
بــــــــــــــــــــارويــن
الـتـعــلـيق عـلى
االتــــــهـــــامـــــات

األخيرة.
وقال احملاميان
بــيـتــر كــرونـ
وفــرانـس مــون
إنـــهــمـــا وجــدا
 11شـــخــــصـــا
ن عـلى األقل 
ذهب آبـــــــاؤهم
إلـى بــــــــــاروين
لـــتــــلـــقي عالج

لـــلــخــصـــوبــة ويــقـــولــون إنــهم
أطـفـاله الـبــيـولـوجـيـون بـحـسب
اخــتـــبــارات احلـــمض الــنــووي
مـشـيـرين إلى أن بـعض احلـاالت
يـفـتـرض أنــهم لـقـحـوا بـحـيـوان
منـوي من متبـرع مجـهول بيـنما
لـــقـــحـت حـــاالت أخـــرى من زوج

األم.
وأشار احملـامـيـان إلى عثـورهـما
كـذلـك عـلى  16شـخــصــا آخـرين
يُفترض أنهـم نتاج عملـية تلقيح
بــاســتـخــدام حــيـوانــات أبــائـهم
نويـة بينـما كشـفت اختبارات ا
احلمض النـووي عدم مطـابقتهم

بيولوجيا مع أبائهم.
وقـــاال إن هـــنـــاك  35شـــخـــصـــا
آخرين يفترض أنهم نتاج عملية
تـلـقـيح من مـتـبـرع مـجـهـول لـكن
يُحتمل عدم مطابقتهم بيولوجيا

تبرع. مع هذا ا
دعوى قضائيـة تقول إن الطبيب
نــــورمــــان بــــاروين اســــتــــخــــدم
نوية لتلقيح مرضاه حيواناته ا

في عيادت على األقل
وظــــهـــرت الــــتــــقـــاريــــر بــــشـــأن
االتـــــــهـــــــامـــــــات ألول مـــــــرة في

نوفـمبـر/تـشرين ثـانٍ عنـدما رفع
دانـــيــــال ودفـــيــــنـــا ديــــكـــســـون
وابـنتـهـما ريـبـيكـا دعـوى مدنـية

ضد باروين.
وقررت األسـرة رفع الدعـوى بعد
عـلـمهـا بـأن ريـبـيكـا لـيـست ابـنة

ديكسون البيولوجية.
كـــان ديــــســــكــــون وزوجـــتـه قـــد
تـواصـال مع بــاروين عـام 1989
كي يـسـاعــد الـزوجـة في احلـمل

وولدت ريبيكا بعد ذلك بعام.
وقـــالـت الـــدعـــوى إن "(دفـــيـــنـــا)
شـعــرت بـالــقـلق ألنـهــا وزوجـهـا
دانيال لديهما عيون زرقاء بينما

ريبيكا عينها بنية".
وقاال إنـهمـا وجدا بـعد ذلك فـتاة
يُــرجح أنـهــا أخت غـيــر شـقــيـقـة
لـــريــبـــيــكـــا كــانت أمـــهــا إحــدى

مريضات الطبيب باروين.
وفي عــام 2013 عــوقـب بــاروين
لتـلـقيـحه صنـاعـيًّا ثالثـة مرضى
بحيوان منوي خاطئ في عيادته

بأوتاوا.
ولم يــصـدر حــكم قـضــائي حـتى
ــــــــزاعم اآلن بـــــــشــــــــأن أي من ا

األخيرة ضد باروين.
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أصــبح من الــضــروري مــقــارنـة
أوجـة الـتـشـابه واالخـتالف بـ
األورام الـــســـرطـــانـــيـــة وإعــادة
تــصـنــيــفـهــا بــدال من االهـتــمـام
بــتــحـديــد أول مــكـان ظــهــر فـيه
الورم باجلسم حسبما توصلت

دراسة طبـية. وتـوصلت دراسة
بـــقــيــادة عــلـــمــاء من الــواليــات
ــتــحــدة حــلـلـت أكـثــر من 33 ا
نوعا من األورام السـرطانية في
أكـثــر من 10 آالف مـريض إلى
إمكـانيـة إعـادة تصـنيف األورام
إلى 28 مـجــمـوعــة تـشــتـرك في


