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{ واشـنـطن  –الـزمــان:تـوصل
باحـثون في عـلم األعصاب الى
اكــتــشــاف  مــنــطــقــة في دمــاغ
االنسـان تؤثر بـشكل الفت على
اإلحـساس بـالـتشـاؤم وهـو ما
قـد يــفـتح الـطـريق امـام  الـطب
مستـقبال من اجل  تقد عالج
أفضل لـلمصـاب باضـطرابات
مــثل الـقــلق واالكـتــئـاب.  وقـال
الدراسة التي أجريت في معهد
مـاسـاشوسـتس لـلتـكـنولـوجـيا
ــــتــــحـــدة إن فـي الــــواليــــات ا
حتــفـــيــز مــنــطــقــة من الــدمــاغ
«caudate nucleus» تـــــســــمى
يؤدي إلى ردود فعل سلبية في

الغالب.
واعــــتــــمــــد الــــبــــاحــــثــــون في
دراسـتــهم عـلى عـيـنـة من قـردة
ـكـاك )لـكـنـهم يـراهـنـون على (ا
االســتـفــادة من نـتـائـج الـبـحث
ــــســــاعــــــــدة الــــبــــشـــر عــــلى
الــــتـــخـــلص مـن الـــســـوداويـــة
والــســـلــبـــيــة وفـق مــا نـــقــلت

(ساينس ألرت).
ـشـرف على وأوضح الـبـاحث ا
الــــدراســــة آن غــــابـــريــــيل أن
زمـالءه رصـــدوا مــــزيــــجــــا من
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الـذي يـجـعل هذا الـشـارع قـبـلة
السياح والزوار.

وتـشـيــر لـوحـة مــوجـودة فـوق
ـقـهى ــدخل الـرئــيس لـبــاب ا ا
إلى أن تــاريخ تـأسـيــسه يـعـود
إلى عـــام  1714ولـــهـــذا يـــقــدم
العاملون فيه مع قائمة الطعام
شــرحـاً مــكــتـوبــاً بــعـدة لــغـات
يـة يـشيـر بـافتـخار إلى (أن عـا
ـقـهى هـو األول في براغ هـذا ا
ـواطن الـسـوري جرجس وأن ا
الـــدمــشـــقي هـــو الـــذي أســسه

ـــلف عــــنـــدمـــا اعـــلــــنت انـــهـــا ا
تــــراجــــعـت عن اعــــتـــــزال الــــفن

وارتداء احلجاب .
وفــور اعالنــهــا هــذا الـقــرار شن
نــشـطــاء عــلى مــواقع الــتـواصل
االجتماعـى هجوم صارى عـليها
ـوجـهه الى ووسط االتـهـامــات ا
التـيار الـسـلفى بـتقـد اغراءات
مـالــيه الى حال شــيـحـه العـتـزال
الــفـن اكــد مــحــمــد االبــاصــيــرى
الداعـية الـسـلفي فى تـصريـحات
خــاصــة ان احلــجــاب والــنــقــاب
شـان بــ الـعــبـد وربه فــاذا كـنـا
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وكـان يـرتـدي الـثـيـاب الـعـربـية
ه القهوة التقلـيدية أثناء تـقد
صـادر التاريـخية ).وتتـحدث ا
الــتــشــيـــكــيــة عن (أن جــرجس
الــدمـــشـــقي حل في بـــراغ عــام
 1703قادماً من فيينا وبدأ
حـــيــــاته بـــبــــيع الـــقــــهـــوة في
شوارعـها وبعـد أن حصل على
ـديـنـة قام ـواطـنـيـة في ا حق ا
بـفـتح أول مـقـهى وأطـلق عـلـيه
آنـــذاك تــســـمــيـــة مــقـــهى بــرج
اجلسر).                            

{ لندن  –الـزمان: اكـتـشف علـماء
فـــوائــد عالجــيــة جـــديــدة لــعــقــار
الــفـــيـــاغــرا فـي مــعـــاجلـــة مــرض
ـرتـبط بـالـسن الـتـنـكس الـبـقـعي ا
ـسـبب الرئـيس لـفـقدان (AMD) ا
الــبــصـــر لــدى األشــخــاص الــذين

تزيد أعمارهم عن 50 عاما
وقــالـت صـــحــيـــفـــة (ديـــلي مـــيل)
البـريطـانية إن اخـتبـارات جديدة
وجـدت أن حـبوب الـفـيـاغـرا التي
تــعــالـج ضــعف االنــتــصــاب عــنــد
كن أن تكـون لها منفعة الرجال 

ـصــدر أن عـقــاقـيـر أخـرى.وذكــر ا
ـــكــنـــهــا مـــســاعــدة الـــفــيـــاغــرا 
كـفوف عـلى استعـادة بصرهم ا
وذلك حسب دراسة علـمية أجريت
عــلـى مـــدى عـــامــ فـي جـــامـــعــة

كولومبيا بنيويورك. 
وأظــهــرت نــتــائج الــدراســة الــتي
أجــــراهـــا عـــلــــمـــاء من جــــامـــعـــة
كـولــومـبـيـا فـي مـديـنــة نـيـويـورك
واســـتــــمـــرت ســــنـــتــــ أن مـــادة
(Sildenafil) سياترات سيلدنافيل
(Viagra) عـروفة جتاري فـياغرا ا

بـــصـــورتـه الـــرطـــبــــة يـــعـــود إلى
انــــــخــــــفــــــاض تــــــدفق الــــــدم إلى
ـشيـميـة وهي طـبقـة حيـوية من ا
األنـسـجـة الـتـي تقـع أمـام شـبـكـية
. وأجريـت الدراسـة بـجـهود الـعـ
فريق أطـباء من جـامعة كـولومـبيا
عـلى 5 مــرضى مـســنـ تــنـاولـوا
خاللـها حـبتي فـياغـرا يوميـا على

. مدار سنت
ونشـرت نتائج الـدراسة في مـجلة
Ophthalmologica حيث أكد
العـلمـاء أن الفيـاغرا سـاعدت على

ــشــيــمـــيــة من خالل مـن طــبــقـــة ا
تـمــزقـات في غــشـاء بــروك إلى مـا

حتت الشبكية. 
يـتـسـرب من هـذه األوعـيـة الـشاذة
مــصل دهــون ودم تــتــراكم كــلــهـا
حتت طـبـقــة الـظـهـارة الــصـبـغـيـة
الشـبكيـة وحتت الشبـكية نـفسها.
مــــــا يــــــجـــــعـل مـن الـــــصــــــعب أو
ستحيل القراءة أو التعرف على ا

رض.  الوجوه مع تطور ا
وأظــهــرت األبــحــاث احلــديــثـة أن
 AMD ــــو الـ أحـــــد أســـــبـــــاب 

كن أن لعالج الضعف اجلنسي 
ـرتـبط تـوقف الـتــنـكس الـبـقــعي ا
بـالشـيخـوخة الـذي يعـاني غالـبية
ـئـة) منه األشخـاص (نـحو 75 با

بل تعاجله. 
ويــنــقـسـم الـتــنــكس الــبـقــعي إلى
نــوعــ هــمـا الــتــنــكس الــبــقـعي

الرطب واجلاف.
ويـتـمـيـز التـنـكس الـبـقـعي الرطب
بـنمـو أوعـية دمـويـة جديـدة شاذة
حتت الـشـبكـيـة (البـقـعة الـعـينـية)
الواقعـة في مؤخرة العـ تنتشر rO¼«dÐ« …b¹Ë—
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ـــســتــقــبـل جلــيل واحــد أو مـن دون أي تــشــاؤم  ا
جيل مقبل في العراق هو أكثر قتامة من حاضر

اجليل احلالي . 
وهذا ليس وضـعاً عراقـياً فقط  لـكنّه وضع أي بلد
أحــادي االقــتـصــاد  يـســتــهـلك وال يــنــتج  وثـروته
الـنــفـطـيــة تـتـجه لــلـنـفــاد بـعـد ســتـ عـامــاً بـحـسب
ية أو إنّ ظـروف انتاج النفط  وتسويقه تقديرات عا
كن  للدول مستـقبالً لن تكون مـواتية للـعراق  وال
أن تترك االمور سائبة لتواجه الصُدف السعيدة أو

التعيسة بحسب حظوظها .
السـعودية أعـلنت خطتـها االستـثماريـة العمالقة في
رؤيـة 2030 من أجل االنـتــقـال الى عــصـر مــابـعـد
الـنـفـط بـسالسـة حــ تـكــون الـتـوقــيـتـات مــداهـمـة
ن يـــضع اخلـــطط ووشـــيـــكـــة  وتـــبــدو هـي كـــذلك 
واالحتـمـاالت جلـيل وجـيـلـ من أبـنـاء االرض الـتي

ينتمي لها .
دولة تـنـافس الـدول الصـنـاعيـة الـكـبرى هي تـركـيا
بــاتت عـمــلـتـهــا في سـاعــات مـنـهــارة حتت ضـغـوط
سـياسـيـة ومـالـيـة  ياتـرى الى مـتى يـسـتـمـر(توهم)
حكّـام العراق  فـي انّ العمـلة الوطـنية صـامدة أمام
الـعـمالت الـقـويـة بـالـعـالم  عـلى طـول اخلط والـبـلـد

 .? متعثر   اقتصادياً
ــعـادلــة دولـيــة لـيس بــيــد الـعــراق فـعل شيء هــذه ا

ازاءها إذا  تغيرت بفعل فاعل . 
دول كـــــبــــــــــــرى تــــئـــــــن أمــــام زحـف الــــضـــــغط
ــنـطــقــــــة اخلــضـراء غــارقـة ي وا االمــريــكي الـعــا
بـعــــــــسـل الـتـفــاهـات أو الـتــفـاهـمــات الـسـيــاسـيـة

الفرق.
الـطــريق في الــعـراق طــويـلــة ووعــرة وغـيــر سـالــكـة
أصالً حتى اللحظة للعبور الى تفكير مجرد تفكير
سـتقـبل  ذلك إنّ تدبـير شـؤون احلاضر في بـناء ا
عـضالت التي اليعـاني منـها بـلد فـقير أو بـات من ا

غني في العالم مثل العراق .
ــــكن االنـــتـــقــــال الى عـــصــــر مـــا بـــعــــد الـــنـــفط ال
ـسـتـقبـل الـتي تـتحـكـم في مـسارات وتـكـنـولـوجـيـا ا

احلياة والغذاء والنمو البشري.
ــدنــيــة قـــبل أن نــنــتـــــــــــقل الى مــرحـــلــة الــدولـــة ا
ــلــيــشــيـات واالنــتــقــــــــــال الى مــرحــلــة مـا بــعــد ا
والـسالح الــسـائب واالنــتـقــال الى زمن يـســود فـيه
الــقـانــون الـذي ال تـكــســــــــره تـفــاهـمـات حــزبـيـة 
ويــعـلـو فـيـه شـأن دسـتـور جــديـد لـلــبالد ال تـكـسـره
أمزجـة أشـخاص وحتـالـفـات سيـاسـيـة  وجمـيـعهم
غـيـر مـعـنـيـ إالّ بـأمـور خـاصـة ال تـبـعـد كثـيـراً عن
ـشــــــونــهـا كل يـوم من مـنـازلـهم اخلـطـوات الـتي 
ـلـيــشـيـاويـة الى مـقـارهم احلــزبـيـة والــسـيـاسـيــة وا

صرفية . وا
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الــقـلق واالكـتـئـاب لـدى الـقـردة
وأضـــــــــــــاف أن عـالج هـــــــــــــذه
االضـــطــرابـــات مــا يـــزال أمــرا
مـعـقـدا جـدا لـدى الـبـشـر. وقـام
ـنـطـقـة الـبـاحــثـون بـتـحـفــيـز ا
الدمـاغية لـدى القردة عـبر تيار
كهربـائي خفيف ثم قـدموا لها
ـثـابة مـكـافأة لـكـنهم عـصـيرا 
فـــاجــأوهـــا في الـــوقت نـــفــسه
بــأمـر (مــزعج) إذ نـفــثـوا هـواءً
في وجهها خالل الوقت نفسه.
وعـــقب ذلـك قــام الـــبـــاحـــثــون
بـعــرض الــعـصــيـر مــرة أخـرى
عــلى الـــقــردة لــكــنــهم وجــدوا
تـرددا كـبــيـرا بـيـنــهـا وهـو مـا
يــكـــشف أنــهــا بـــاتت تــضــحي
باالمـتيـاز (العصـير) خـشية أن
يـكون مـتبـوعا بـتجـربة الـهواء

زعجة مرة أخرى. ا
وأظــــهـــرت دراســـات ســـابـــقـــة
نـــشـــــاطـــا غــيـــر طــبـــيــعي في
ـنـطـقة الـدمـاغـية لـدى الـناس ا
الـذين يـعانـون اضـطـرابات في
زاج لكن البـاحث ال يزالون ا
فـي حــــاجـــة إلـى الــــتـــأكــــد من
الــنـــتــيــجـــة احلــديــثـــة بــشــأن

التشاؤم.

تواضع الذي تهالك بسبب احلرب اجلس كل يوم كالعادة في مطبخي ا
وصل وكان بـيتي جزءا من ضحـايا تلك احلرب ..حاله التي دارت في ا
ــديـنــة الـذين حتــمـلــوا ويالتـهــا… حـيث حـال اجلــنـود احملــررين  وأهل ا
دينـة كل صنوف العـذاب حتت سيطرة االٍرهاب فـي تلك الفترة عاشت ا

دينة العريقة نينوى… ظلمة من تاريخ هذه ا ا
ولـكن في ذلك الـصــبـاح وانـا أعـد الـشـاي مع الــفـطـور وجـدت ان عـبـوة
الغـاز قد نفـدت وانتـظرت قـدوم (ابو الـغاز)ومـرّ وقت وانا انـتظـر وتسلل
واذا بي اسمع صـوت القناني من بعيد لل الى رأسي وأخذتني غفوة  ا
رافقة لسـيارة (ابو الغـاز )كانت االغرب انهـا مقطوعة وسيـقى ا ولكن ا
ـوسـيــقى تـزحف الى مـسـامـعي ضـوء الـقـمـر  لـبـتــهـوفن اخـذت أنـغـام ا

يرافقها استغراب وتعجب..
أوقـفته وطـلـبت من (ابـو الغـاز) ان يـبدل الـقـنيـنـة الفـارغة على كل حـال 
باخرى ودفعت له حـسابه وانتهى امر الـقنينـة الفارغة الى هـذه اللحظة
ولكـن فضـولي الـذي كـان يـتـقد و لـم يهـدأ بـعـد  جـعـلني أسـأله من اين
قـطوعة ?وتـوالت علـيه أسئـلتي الواحـدة تلـو االخرى وكأني اتيت بهـذه ا
اكتشف قـارة جديـدة او كائنـا غريبـا. في نهـاية االمر وجـدت ان الشاب
و هو الـذي كان وسـيقـى  سـكـ خريج كـلـية الـفـنون اجلـمـيلـة قسـم ا ا
يتصبب عـرقا حتت حرارة الـشمس وهو يـجيب على أسئـلتي الفـضولية
والـعــشـوائــيـة ذهب (ابــو الــغـاز)في حــال سـبــيـله وهــو يـجــر تـراكــتـوره
واصوات قناني الغاز وهي ترقص البالـيه على أنغام ضوء القمر …عدت

أدراجي وانا اتسال واضرب أخماساً في أسداس كما يقولون!
سـاكـ الذين يـنـهون دراسـتهم في تعـجبت مـن حال شـبابـنـا وطالبنـا ا
جامعات راقـية ودراسات متـميزة ولكـن ينتهي وضـعهم الى بائع غاز او
بسـطيـة او بيع الـفالفل في كشك صـغيـر سعـيا من اجل الـقوت الـيومي
الـذي يـسد بـه رمق أسـرته وعـيـاله يـعـيش مـنـزويـا منـطـويـا عـلى احالمه
وعـيـنـاه حتـمـالن الـكـثـيـر ولـســان حـاله يـقـول احلـيــاة صـعـبـة وهـذه هي
الـدنـيـا…  مــتى يـنـتـهـي الـوضع في بـلــدنـا من ظـلم عـلـى هـؤالء الـشـبـاب
الـعــاطل عن الـعــمل واحلـاصل عــلى الـشــهـادات الــعـلــيـا ?مـتـى يـجـدون

احالمهم تصبح حقيقة ?
قاعد الدراسية في االمس وما ال وكيف يشعر هذا الشاب الـذي ترك ا
البس مـتسخـة وقد احرقت اليه وضعه االن يـنتظـره اطفاله وهـو يعود 
ـوهبة والعلم مايغنيه ويوفر الشمس جبهته وهو رجل مثقف يحمل من ا
ـنـاسب في مــؤسـسـة مــرمـوقـة تـلــيق به وألسـرته مـن مـكـانـة له الـعـمـل ا
اجـتــمـاعـيــة واقـتـصــاديـة جـيــدة كـيف ال تــقـدر الـدولــة بـكل مــعـطـيــاتـهـا
ناسبة لهوالء العاطل عن العمل والذين االقتصادية  ان توفر الفرص ا
ــــئــــات واآلالف  ومـن كال اجلــــنــــســــ ?اين هم بــــا
ـبـرمـجـة لــتـطـويـر الـبـلـد ـشـاريع اخملـطط لــهـا وا ا
وارد الـبشـرية في كل واستـيعاب كـل الطـاقات وا
االخـتـصـاصـات ? أسـئلـة كـثـيـرة تـزاحـمت امـامي
وانا أعد كـوب الشاي وارتـشفه قرب نـافذتي على

أنغام ضوء القمر لبتهوفن .

ـصـابـ بـ حتـسـن الـرؤيـة ألحـد ا
AMD وأوقف تدهور قدرة
اإلبــصــار لـــلــمــشــاركــ اآلخــرين
ـتـوفـرة بــشـكل تـام. والـعالجـات ا
رض و ا ـكن أن تبـطئ  حالـيا 
وتقوي البصر في بعض احلاالت
لـكن يجب حـقن األدويـة في اجلزء

اخللفي من الع كل شهر. 
وعـــلق الـــبــاحــثـــون عــلى نـــتــائج
الــدراســة بــالــقــول إن  الــفــيــاغـرا
تـتـيح إمـكـانـيـات كـبـيـرة لـلـحـفـاظ

على البصر واسترداده.

وجـــــهـت االصـــــابع فـى وقت من
االوقــات الى الــداعـيــة االسالمى
عــــمــــرو خـــــالــــد والــــتـى كــــانت
عـتزالت حترص على الفنـانات ا
حـــضــــور نــــدواتـه كــــمــــا اشـــار
الـبـعض الى اغـراءات مـالـيـة من
جـانـب رجـال اعـمــال من الــتـيـار
الـســلـفي الغــراء الـفـنــانـات عـلى

االعتزال.
اال ان احلـديث عن تـلك الـظـاهرة
بدا يـخبو فى الـسنـوات االخيرة
اال ان خـاصه بــعـد ثـورة يــنـايـر 
حال شـــيـــحــة اعـــادت فـــتح هــذا

الــقــاهــرة  –الــزمـــان :مــنــذ عــدة
سنـوات اعـلنت الـفنـانـة الراحـلة
ـهـنـدس اعـتـزالـها الـفن مـيـرنـا ا
وارتـــدائـــهـــا احلـــجـــاب واكـــدت
الـــفــنـــانــة الـــراحــلـــة في  حــوار
اجريناه معها  قـبل رحيلها انها
اشتـرت االخرة بـالدنـيا النـها لن
تقبل ان تعرض مفاتنها وحلمها
لـلـجمـهـور الن ذلك يـعـد من اكـبر
ا اراد الكـبـائـر. واضـافت انه ر
ـرض خطـير اللـه ان يفـاجـئهـا 
حتى تعـتزل الفن وكـما كان قرار
اعتزالها من الفن مـفاجئا اعلنت
ايــضـا بــشـكـل مـفــاجئ عـودتــهـا
لـلـفن وخـلـعـهـا احلـجـاب وتـكـرر
هذا الـسـينـاريـو بشـكل او بـاخر
مع عدد من الفنانات فلقد اعلنت
الـفــنـانه سـهـيــر رمـزى االعـتـزال
بــعـد زواجــهــا من رجل االعــمـال
الــشـهـيــر سـيــد مـتــولى اال انـهـا
تراجـعت عن قـرارهـا كمـا اعـلنت
الفنانه صـابرين ايضا تـراجعها
اال انـها اكدت عن قرار االعـتزال 
انـــهــا ســـوف تــمـــارس الــفن مع
ارتدائهـا احلجـاب وان قرار عدد
ـعـتـزالت الـعودة من الـفـنـانـات ا
الى الفن والعديد من التساؤالت
حـــول االســــبــــاب احلـــقــــيـــقــــيه
لـالعــــتــــزال ثـم الــــعــــودة حــــيث

بـراغ  –وكــاالت - دخل مــقــهى
أســــــسه مــــــواطن ســــــوري في
الــعــاصــمـة الــتــشــيـكــيــة بـراغ
ويـحمل اسـم (احليـة الـذهبـية)
الـسجل الـذهبي لـلمـدينـة كونه
أول وأقـــــدم مـــــقـــــهى تـــــأسس
فـيـهـا.ويـفـتـخـر الـسـوريـون في
بــراغ ومـعــهم مـحــبــو الـقــهـوة
ــقـــهى الـــذي يـــقع في بـــهـــذا ا
مـنـتـصف شـارع كـارلـوف الذي
ـــديـــنـــة يـــربط بـــ ســــاحـــة ا
ة و جسـر تشـارلز األمر القـد

نــــدعــــوا الـى ارتــــدائه فــــان ذلك
يــكــون بـــاحلــســنى ولــلــشــخص
احلـريـة فى رفـض ذلك او قـبـوله
قابل اكد الـفنان التـشكيلى فى ا
احـمـد شـيـحه والـد الـفـنانـة حال
شيحة فى اتصال هاتفى معه ان

قرار ابـنـته بالـعـودة الى الفن 
بارادتها وعن قـناعه وان زوجها
لم يــعـــارض عــودتــهــا ونــفى ان
تــكـون ابـنــته عــلى عالقـة بــابـنه
خيرت الشـاطر كما انـتقد هجوم
الــكـتــائب االلـكــتـرونــيـة عــلـيــهـا
مــؤكــدا انه هــجــوم ال مـبــرر له .

{ لـــنـــدن - وكـــاالت - تـــغـــلـــبت
طــوكـيــو عـلى لــنـدن ونــيـويـورك
بتصدرها قائمة أكثر مدن العالم
ابـتـكـارا رغـم أنـهـا لم تـدخل بـ
ـدن الـعشـر فـيـهـا إال مـنذ ثالث ا
سـنــوات. وحـقــقت طـوكــيـو هـذا
اإلجنــاز بـــعــد أن تــبــنت نــهــجــا
يعتمد على تكنولوجيا الروبوت
والــــتـــصــــنـــيـع ثالثـي األبـــعـــاد.
وتــقـدمت الـعــاصـمــة الـيـابــانـيـة
بــســرعــة كـبــيــرة بــعـد دخــولــهـا

للقائمة وهي أيضا من ب ثالث
مــدن آســـيــويــة في قــائــمــة هــذا
الـعــام. وقـال كـريــسـتـوفــر هـايـر
مـديــر مـؤســسـة (تـو ثــيـنك نـاو)
الــتي تـنـشــر الـتــقـيـيم الــسـنـوي
لــلـمــدن (مـا يــدهـشــنـا حــقـا هـذا
العـام هـو تقـدم طـوكيـو لـتتـغلب
على مدن منافسة مثل بوسطن).
وتــابع قــائال( أظــهــرت طــوكــيـو
نـهــجـا واضــحـا من خالل تــبـني
الــتـكــنـولــوجـيــا الـذكــيـة لــتـقـود

االبــتــكــار فــيــمـا عــرفــنــا بــأنــهـا
اجتـاهـات ستـغـيـر الـعـالم تـمزج
بــ تـــكـــنــولـــوجـــيــا الـــروبــوت

والتصنيع ثالثي األبعاد).
وشــمــلت الــقـائــمــة سـنــغــافـورة
وســــيــــدنـي وســـول فـي مــــراكـــز
دن ـؤسـسـة ا مـتـقدمـة. وتـقـيم ا
على أساس  162مؤشـرا تـشمل
الـرقـابـة عــلى اإلنـتـرنت وتـوزيع
الــثــروات واألعــمــال الــصــديــقــة

للبيئة.
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