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ــوت { بــاريس (أ ف ب): غــيب ا
عام  2018 شخـصيـات بارزة في
العالم بينـها األم العام السابق
ــــتـــــحـــــدة كــــوفـي أنــــان لـأل ا
والــعـالم الـفــيـزيـائي الــبـريـطـاني
ـغـنـيـة أريـثا سـتـيـفن هـوكيـنغ وا

. فرانكل
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ـغـنـيـة الـفـرنـسـيـة الـشـهـيرة  7-ا
فــرانس غـال عن  70عــامـا والـتي
عـرفت خـصوصـا في الـستـينـيات

اضي. والثمانينات من القرن ا
 15-دولـــوريـس أوريـــوردان (46
عـامـا) مـغـنـيـة الـفـرقـة اإليـرلـنـدية

"ذي كرانبريز".
 20- بــول بـــوكــوس ( 91عـــامــا)
ـعروف كبـيـر الـطهـاة الـفرنـسي ا
بــــــانه "مــــــؤسس فـن الـــــطــــــهـــــو

الفرنسي".
 27- انـغـفـار كـامـبراد ( 91عـاما)
ؤسس السـويدي لشبـكة متاجر ا

أيكيا.
◊U³ý

ــاركي هــنـريك  13- األمــيــر الــد
ـــارك (عـــامـــا) زوج مـــلـــكـــة الـــد
ـتـحـدر من مـارغــريت الـثـانـيــة وا

أصول فرنسية.
 18- ادريــــســــا ويــــدراوغـــو (64
تحدر من بوركينا عاما) اخملرج ا
فـــاســـو احلـــائـــز جـــائـــزة جلـــنــة
التحكيم الـكبرى في مهرجان كان
الـسـيـنـمـائي عـام  1990عن فـيـلم

"تيالي".
 21- بــيــلي غــراهــام ( 99عــامــا)
بـشر اإلجنيلـي األميركي والذي ا
كان يـستمع إلـيه رؤساء الواليات

تحدة على مدى عدة عقود. ا
 24- سـريـديـفي ( 54عـامـا) الـتي
ثالت كـانت تـعتـبـر إحدى أبـرز 

بوليوود.
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 10- هــوبـيـر دي جــيـفــنـشي (91

عـامــا) أسـطـورة تــصـمـيم االزيـاء
الراقية الفرنسية.

 14- سـتـيفن هـوكـينغ ( 76عاما)
العالم الفيزيائي البريطاني الذي
ــرض الــتــصــلّب كــان مــصـــابــا 
الـلوحي الـذي شلّه وأقـعده. عرف

بـــأعــمـــاله حـــول الــكـــون. أصــبح
أيــقـونـة بـعـد نــشـر كـتـابه "تـاريخ

موجز للزمن" عام 1988.
ÊU O½

 2- ويـــني مـــانـــديال ( 81عـــامـــا)
ايـقونـة الكـفاح ضـد نظـام الفصل
الـعــنـصـري عـلـى مـدى الـسـنـوات
ال 28الـــتي كـــان فــيـــهــا زوجـــهــا

نلسون مانديال في السجن.
 13- مـيلـوش فـورمان ( 86عاما)
اخملــرج الـسـيــنـمـائـي األمـيـركي-
الـتشيـكي الذي نـال مرتـ جائزة
االوسـكار عـن فـئـة أفضـل مـخرج
عام  1976عن فيلم "وان فلو اوفر
ذا كـــوكــوس نــيــست" (طــار فــوق
) وعـــام  1985عن عش اجملـــانـــ

فيلم "أماديوس".
 17- بـــربـــارا بــوش ( 92عـــامـــا)
الــســـيــدة االمــيــركـــيــة االولى من
وإحـــــــدى 1993وحــــــــتى  1989
إمـرأت فـقط كانت زوجـة (جورج
بــــــــوش االب) ووالـــــــدة رئــــــــيس

أميركي (جورج دبليو بوش).
ـنتج  20- افـيـتشي ( 28عـاما): ا
ــوســيـقي الــســويــدي الـشــهــيـر ا
وسيقى التـكنو واسمه احلقيقي

تيم بيرغلينغ.
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 7- مـوران ( 57عــامـا) واســمــهـا
الـفـعـلي كلـودين لـويـبارتس وهي

مغنية بلجيكية.
 14- تــــــوم وولف ( 88عــــــامــــــا)
الــكــاتب األمــيــركـي وأبــرز وجـوه
الـــصــحـــافـــة احلــديـــثـــة ومــؤلف
ي الــشــهـيــر الـذي الــكـتــاب الــعـا
حـقق مـبــيـعـات عـالـيــة "بـونـفـايـر

أوف فانيتيز".
 14- ولـــيـــام فـــانس ( 82عـــامـــا)
فــــنـــان رســــوم الــــكـــاريــــكــــاتـــور

البلجيكي.
 22- فـــيــــلـــيب روث ( 85عـــامـــا)
عـــمالق األدب األمـــيــــركي مـــؤلف
روايـات مـثل"الـوصـمـة الـبـشـريـة"
والــذي غـالــبــا مـا ورد اســمه بـ
رشـح لنـيل جائزة نـوبل لكنه ا

لم يحصل عليها.
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 5- كـــايـت ســـبـــايــد ( 55عـــامـــا)

بكي ضحك ا ا

ـوضـة االسم الـشـهــيـر في عـالم ا
ـعـروفـة بحـقـائـبـها االمـيـركيـة وا

ميزة. ا
 8- انــطـوني بـوردان ( 61عـامـا)
الـــطــــاهي والـــنـــاقــــد األمـــيـــركي
ــعـروفــة بــبــرنــامـجه الـشــهــيــر ا
التـلـفـزيوني عـلى شـبـكة "سي ان
ان" الــذي يــســتــكـــــــشف فــيه فن

الطهــــــــو في العالم باسره.
 18- مغني الراب االميركي إكس
إكس إكس تِنْـتاسـيون ( 20عاما)
الـــــذي قـــــتل بــــــالـــــرصـــــاص في

فلوريدا.
 20- ادوارد-جـــــان امــــبــــان (80
عــامـــا): الـــبــارون رجل االعـــمــال
البـلـجيـكي الـذي تصـدرت عـملـية
خـطـفه في فــرنـسـا  1978أخـبـار

وسائل االعالم.
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 5- كـــلــود النـــزمــان ( 92عـــامــا)
اخملرج الـسـيـنمـائي والـصـحافي
الفـرنـسي مـؤلف كـتـاب "احملـرقة"

عام 1985.
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 6- جــويل روبــشـون ( 73عــامـا)
الـــطــاهي الـــفـــرنــسي الـــشــهـــيــر

يا احلاصل على 32 والوحيد عـا
جنمة ميشالن التقديرية.

 11-  في اس نايبـول (فيديادهار
سوراجبـراساد نايبول  85عاما)
الكـاتب البريـطاني احلائـز جائزة

نوبل لالداب عام 2001.
 16- أريـثـا فـرانـكـلـ ( 76عـامـا)
ـلقبة أسطـورة الغناء االمـيركية ا

ب"ملكة موسيقى السول".
 18 - كــــوفي أنــــان ( 80عــــامـــا)
االمــــ الـــــعــــام الــــســـــابق لال
تـحدر من غـانا احلـائز ـتحـدة ا ا

جائزة نوبل لســـالم عام 2001.
 25- جـــون مـــاكــ ( 81عــــامــــا)
الـسـنـاتـور اجلـمـهوري االمـيـركي
الـذي كـان يـعـتـبـر بـطال من حـرب
فيتـنام وكان مرشحـا لالنتخابات
الرئاسية عام  2008لكن احلظ لم

يحالفه.
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 6 - بـيــرت ريـنــولـدز ( 82عــامـا)
جنم هـولـيوود فـي السـبـعـيـنـيات

اضي. والثمانينات من القرن ا
غني  12- رشيد طه ( 59عامـا) ا
اجلـزائري وجنم الـروك الفـرنسي

في الثمانينات.

عاما) 77جيلبرتو بينيتون ( -22
البس أحـد مـؤسـسي مـجـمـوعة ا

عروفة. االيطالية ا
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 12- ســــــتــــــان لي ( 95عــــــامـــــا)
ـــصـــورة أســــطـــورة الـــقـــصص ا
األمـيــركـيــة وصـانع شــخـصــيـات
ايـقـونـيـة مـثل الـرجل الـعـنـكـبـوت
(ســبـايـدرمــان) والـرجـل األخـضـر

(هالك).
 26- بـرنـاردو بــرتـولـوتـشي (77
عامـا) عمالق الـسيـنـما االيـطالـية
مــخــرج فـــيــلـم "آخــر تــانـــغــو في
بــــــاريـس" و"االمــــــبـــــــــــــراطــــــور

االخير". 
 30-جـورج هــربـرت ووكــر بـوش
( 94 عــــــامــــــا) الـــــرئــــــيس ال41
ــــتـــــــــــــــــحــــدة لــــلــــواليــــــــات ا

.(1993 -1989)
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قاول  3- ألبير فرير ( 92عاما) ا
االشهر واألثرى في بلجيكا.

 8- لــيــودمــيال الــكــســيــيــفـا (91
ــنــشــقــة الــســوفــيــاتــيـة عــامــا) ا
الـســابـقــة والـنــاشـطـة فـي مـجـال

حقوق االنسان في روسيا.

ستيفن هوكينغ
عـــــامـــــا) 22تـــــارا فـــــارس ( -27
عارضة االزيـاء العراقيـة الشهيرة

التي اغتيلت في بغداد.
‰Ë_« s¹dAð

 1- شـــارل ازنـــافــور ( 94عـــامــا)
تحدر عمالق االغـنية الفـرنسيـة ا

من أصول أرمنية.
 2- الصـحـافي الـسـعـودي جـمال
خاشقجـي كاتب مقاالت الرأي في
صـحـيفـة واشنـطن بـوست والذي
ـملـكـة وقد كان يـنـتقـد سـلطـات ا
قـــتل داخل قـــنــصـــلــيـــة بالده في

اسطنبول.
 6-  مــغـنــيـة األوبــرا االسـبــانـيـة

مونسرات كاباليه ( 85عاما).
 12- بـيك بـوتـا ( 86عـامـا) وزيـر
اخلـــارجـــيـــة اجلـــنـــوب أفـــريـــقي
الــــســــابق في حــــقـــبــــة الــــفـــصل

العنصري.
 15- بــول آلن ( 65عــامـــا) الــذي
شـــــارك فـي تـــــأســـــيـس شـــــركـــــة
مايكروسـوفت مع بيل غيتس عام
1975.
 15- ارتـو بـاسـيـلـيـنا ( 76عـاما)
ـــعــروف الـــكـــاتب الــفـــنـــلــنـــدي ا

بروايته "عام األرنب البري". 

بغداد
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نعم هذا مـا وصلنـا اليه بفـضل أمريـكا بالد الرافـدين بالد سومر وأكـد وبابل وأشور
عـتزلة بالد إخوان الـصفا وخالن الـوفا واحلالج والـسهـر وردي وموطن أهل الـكالم ا

هذا البلد يتحول ب ليلة وضحاها إلى قندهار وحتت حكم طالبان ٠
قبل أيام شـاهدت رجل دين شابا معمما بعـمامة سوداء يطلُ من على شاشة واحدة من
الـفضائـيات التـابعة حلزب من أحـزاب السلـطة وما أكـثر هذه الـفضائـيات التي أنـشأتها

٠( سروقة جهاراً نهاراً ستك ا األحزاب األسالمية من أموال الشعب ا
راجع الـكبار معـتمداً على عـمم  والذي يرجع بفـتاويه إلى أحد ا شاهدتُ هـذا الشاب ا
ـناسـبة فأن هـذه الرسالـة تشـبه أغلب كتب ـعامالت( با رسـالته العـملـية في العـبادات وا
ـفـيـد والـطـوسي إلى يـومـنـا هـذا إال في بـعـض األمور ـراجع مـنـذ الـكـلـيـني والـقـمي وا ا

البسيطة) ٠
فتي ـعمم الشاب يصول ويجول  وهو يـفصل احلالل واحلرام على مقياس ا كان هذا ا
الك)  الـتابع له والـذي يُغـدق عليه بـاألموال الـوفيرة( أمـوال اخلمس والـزكاة ومجـهول ا
ـتردية تـابع  فـهو يـتحدث عن الـنطـيحة وا يتـكلم كالمـاً مبهـماً ال يـفهمه األغـلب من ا
هل يـجوز الوضوء فيه أم ال وعن ضاف  اء ا ـطلق وا اء ا وعن الكاللـة واجللّالة وعن ا
احليض واألستـحاضة وكيف تُفرق بينهما وعن غُسل اجلنابة والواجب أن تبدأ بالرأس
ن ثم األيـسر أذا كـان غـسالً تـرتيـبـاً وهـو يـختـلف عن الـغُـسل األرتـماسي واجلـانب األ
وكـيف تكون الـنية والـرسائل تُتـلى عليه من الـنساء والـرجال  وهو يُـفصل علـيهم دينهم
قـاس ( وسمـعتُ أحـدهم يقـول له اللـه يرحم والـديك يا سـيـد لو انـته ما مـوجود حـسب ا
أحنه وين نصـير وأخرى تقـول له أني بدخل الله ودخـلك يا سيد انـته دليتـنه الطريق الله

يوفقك ٠٠٠)٠ 
بعد هـذا أيها السـيدات والسادة  ونـحن في القرن الواحـد والعشرين  هل هـنالك أكثر
تعـطـيالً للـعـقل من هـذا احلاصل والـذي يـحصل! أنـسـان آخر يـفـكر بـدالً عـني في أمور
تخـصني أنـا بدعـوى أنه أكثـر مني فـهمـاً لديـني ودنيـاي وأنه أكثـر معـرفةً مـني بحـياتي
الشـخصـيـة واخلاصـة وهـو يفـصـلهـا لي بحـسب مـقاسـاته  وأنـا تابع لـه أسيـر حسب

مشيئته ٠
هـناك حـديثـاً مشهـور للـرسول (ص) ( إسـتفـتي عقـلبـك وإن أفتـاك النـاس وأفتوك)  أي
اعرض كل أمرٍ يتـعلق بأمورك الدينية واحلياتيـة على عقلك  فما تطابق مع العقل خُذ به
وما رفضـه العقل أتـركه  وهذا نص صـريح من قبل الـرسول عـلى إعمـال العقل في كل

األمور التي تخص االنسان٠
وهنا البدَ أن نتذكر قول الفيلسوف الكبير بن رشد

كن أن يعطينا عقوالً ثم يعطينا شرائع مخالفة لها)٠ (الله ال 
ـسلـم وأتـباع الـديانـات األخرى يـتدينـون اآلن بديـن الفقـهاء الـذين جاءوا ولـكن أغلب ا
بعـد األنبـياء كي يـفـسروا الـدين حسب رغـباتـهم وأهـوائهم وثـقافـاتهـم ونزعـاتهم والـبيـئة
التي عاشـوا بها وتعايـشوا معهـا فأفرغوا كل هـذا في الفتاوى الـتي أصبحت هي الدين

الذي يتدين به العامة ٠
ـسـلـمــ الى دين الـسـلف وهـو دين الـقـتل واألرهـاب واجلـزيـة وهـنـا تـفـرع الـدين عـنـد ا
واالغـتـصـاب والسـبـايـا واجلـواري والغـزو وسـوق الـنخـاسـة  دين الـظاهـريـة وأحـمد بن
حـنـبل وبن تـيـمـية ومـحـمـد بن عـبـد الوهـاب وبن الدن والـقـاعـدة وداعش الـتي تـذبح على
الـهـوية وتـبـيح الـقـتل حتت رايـة الله أكـبـر كـمـا كان يـفـعل الـغـزاة األوائل عـندمـا أحـتـلوا

الدول بحجة نشر الدين اجلديد وبنفس كلمة الله أكبر وحتت راية األسالم٠
عول عليه في فتح مـجاالت العقل لألبداع  فقد أما الفـرع الثاني وهو فرع األجتهـاد  ا
تاجـرة بالدين من جهة وتقييد العـقل من اجلهة األخرى( تقليد األعلم  ذبها حتول إلى ا
رجع رجع ألن قوله حجة والراد على ا براس عالم واطـلع منها سالم التنتقد الـعالم وا
عـصـوم وعلى رسـول الـله وعلى الـله ) وهـنا قـيـدوا العـقل أيـضأ كمن يـرّد عـلى األمـام ا
راجع وأبـناؤهم وأصهارهم كيـفما شاءا ويشاؤا  وجعلوا الـعوام كالبهـائم تتحكم بهم ا
ويتـجـاروا بهم أيـضـأ كيـفـما شـاءوا ويـشاءوا  وهـنا البـد لي أن أذكـر مقـولـة ابن رشد(
فإن أردت التجارة بـالدين هي التجارة الـرائجة في اجملتمعـات التي ينتشـر فيها اجلهل 

التحكم في جاهل عليك أن تغلف كل باطل بغالف الدين)٠
ـعمم الشـاب الذي ذكرتُ تـفصيله قالة بـاإلضافة إلى ا أن الذي دعاني إلى كـتابة هـذه ا
يالد ورأس آنـفـاً هو ظـهـور مفـتي الـديار الـعـراقيـة وفتـواه بـتحـر األحـتفـاالت بـأعيـاد ا
ـتوفي قبل تسعة قرون والذي يقول فيها السنة بـحجة مقولة ابن قيم اجلوزية السلفي وا
أن هـذه األحتـفاالت هي عـبادة للـصلـيب والتـثلـيث  وكذلك تـصريح رئـيس ديوان الوقف
بـأن هذه األحـتفـاالت هي أشاعـة للـفسق والـفجـور ألن فيـها رقص وطـرب  وأنا هـنا في
ن يتستر بالعمة ولبوس الدين معرض القـول هذا  أقول لهما ولكل دعي من أمثالهمـا 
هل نزهتم أنـفسكم أنتم من هذا الفـسق والفجور وهل نزهتم أنـفسكم من سرقات أموال
ـاذا الحتــضـرا إلى مـجـلس الـشـعب حــيث امـتألت جـيـوبــكم بـأمـوال الــسـحت احلـرام 
النواب ألستـجوابكما عن السرقـات والفساد أقسم أن حظيـرة خنزيرٍ أطهر من أطهركم
 يـامن نزو عـلى أرض الرافديـن كما نـزا اسالفكم الـقدامى عنـدما جـاءوا بحجـة نشر
ـساواة ولكـنهم أشـاعوا الرذيـلة والسـبي واالغتصـاب كما الـدين اجلديـد  دين العدل وا

تفعلون ٠
أتدري مـاذا يـقول حـافظ شيـرازي عـلى لسـان غانـيـة جاءت تـقدم كـأس الـنبـيذ إلى رجل
الدين الذي يتردد على احلانة (هذه هي حقيقتي  فما هي حقيقتك? هل هذه حقيقتك?)٠
ويـعـلق الـكـاتب العـراقي الـبـصري عـلى هـذا ( أن الـعهـر لـيس أن يـكـون جسـدُكَ جنـساً
ـا الـعـهـر أن تكـون ذاتك جنـسـة  تـقبل كـل خداع وخـبث وشـر) ويـسـتمـر فـيـقول أن وأ
ــبـنى ـبــنى احلـقــيـقي فـي الـتــأريخ ألنه وحـده ا ـبــغى وحـده هــو ا ا
ـعبد الصريح الـذي يُسـمي نفسه بـأسم حقـيقته  عـلى عكس ا
ـبنى األكـثـر زيفـاً في الـتأريخ  الـذي هـو خالف أسمـه فهـو ا
ألن محـرابه للزيف والـقتل والغش واخلـداع والسرقة  إال إذا

قبل الله صالة اللصوص واخملادع )٠
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أثار عـالم صـيـني ضجـة هـائـلة في
ا األوسـاط الـعـلـميـة سـتـسـتـمـر ر
لـســنــوات بـاإلعـالن عن مـيالد أول

طفل معدل وراثيا في العالم.
وقــــال الــــعــــالم الــــصــــيــــني هــــيه
جـيانـكـوي إنه أجرى الـتعـديل على
فتات توأم حلمايتهما من فيروس
ـكتسب وقال إنهما ناعة ا نقص ا

بحالة صحية جيدة.
لكن لم يتم نشـر أية تفاصيل أخرى
حــول مـا قــام به الـعــالم الـصــيـني
ـعـلـومات لـذلك شـكك الـبـعض في ا

التي كشفها.
كـما أثار هـذا اإلعالن جدال أخـالقيا
كـبـيـرا حـول الـسـمـاح بـإجراء مـثل

هذه العمليات.
qKA « vKŽ ¡UCI «

جنح أطــــبـــاء ســــويـــســــريـــون في
ـــرضى عــلى مــســـاعــدة عـــدد من ا
ــشـي مــجــددا بــعـــد ســنــوات من ا
الــشـلـل واجلــلـوس عــلـى الـكــرسي
تحرك بفـضل جراحة ناجحة في ا

العمود الفقري.
وتــســبـــبت إصــابــات في الــعــمــود
رضى في توقف عمل الفقري لدى ا
األعــصــاب وإعــاقــة نــقـل اإلشـارات

خ إلى العضالت. العصبية من ا
كــيف جنح األطــبـــاء في مــســاعــدة
شي مجددا مصاب بالشلل على ا
واعــتــمــدت الــتــقــنــيــة اجلــراحــيـة
اجلـديـدة عـلى زرع جهـاز كـهـربائي
حـول الـعـمـود الـفقـري لـكل مـريض
يـعـمل عــلى تـقـويـة اإلشـارات الـتي

. يرسلها الدماغ إلى الرجل
ومازالت هذه التقنـية قيد التجربة.
لـكن فـي إحـدى احلـاالت تــسـتـخـدم
ـمارسة ـنزل  مـريضة اجلـهاز في ا

األشغال اليومية.
أمـــا في احلــاالت األخــرى فــهــنــاك
دلـيل عـلى بـدايـة الـتـعـافي وتـرمـيم
أعـــصــاب مــتـــضــررة في الـــنــخــاع

الشوكي.
مكافحة السرطان بطريقة مبتكرة
جنت األمريـكيـة جودي بيـركنز من
مــرض الــسـرطــان بــفـضل أســلـوب
عالجي جــديــد لــتــنــشــيـط اجلــهـاز

ناعي ا
وكـان لـديـهــا ورم سـرطـاني بـحـجم
كرة التنس في الكبد باإلضافة إلى
أورام ثـانـويـة فـي مـنـاطق مـتـفـرقـة
بــــاجلـــسـم وأخـــبــــرهـــا األطــــبـــاء
بـاسـتــحـالـة الــشـفـاء وأن أمــامـهـا

ثالثة أشهر لتفارق احلياة.
لــكن في تـلك األثــنـاء كــان األطـبـاء
ــــعـــهــــد الـــوطــــني األمــــريـــكي بـــا
للـسـرطـان يجـرون جتـارب جـديدة
لعالج الـسرطان باسـتخدام عـقاقير
ـنـاعي وقـررت لـتـنـشـيط اجلـهـاز ا

شاركة في التجارب. جودي ا
وأجرى األطباء حتليال جينيا لورم

جـودي لتـحديد الـتغـييـرات النادرة
ـا جتـعـله مـرئـيـا لـلـجـهـاز الـتـي ر

ناعي حتى يتعامل معه. ا
وبــعـــد ذلك أخـــذ الـــبـــاحــثـــون في
ـــوقف وبـــدأ اجلــهــاز مــتــابـــعــة ا
ـنــاعي لــلـمــريـضـة فـي مـهــاجـمـة ا

الورم.
ومـــسح الـــعـــلــمـــاء خاليـــا جــودي
الـبيـضاء السـتخالص تـلك القادرة
عــلى مـهــاجـمــة الـســرطـان وجـرى
ــعـمل وإنـتـاج 90 تــخـلـيــقـهـا في ا
مـلـيــار خـلـيــة وإعـادة حـقــنـهـا في
جــســـدهـــا لــتـــبـــدأ في مـــهــاجـــمــة

السرطان.
b¹bł qHÞË b¹bł rŠ—

شــهـــد عــام  2018والدة أول طــفل
بـصـحـة جـيـدة نـتـيـجـة زراعـة رحم
لـوالـدته مـأخـوذ من امـرأة تـوفـيت

في البرازيل.
رأة التي خضـعت لعملية وكانت ا

الزرع قد ولدت من دون رحم.
والدة أول طفلـة بعمـلية زراعة رحم

مأخوذ من امرأة ميتة
وحـصـلت عـلى الرحـم من برازيـلـية
أجنبت بالفعل ثالثة أطفال وماتت
خ واستـغرقت نـتـيجـة نزيف فـي ا
العمـلية  10ساعات في عام 2016
في مـديـنة سـاوو بـاولو  وحـصلت

بعد ذلك على عالج للعقم.
وبـــعــد ســتــة أســابـــيع بــدأ الــرحم
ـرأة (32 ــزروع يــعــمل وبــدأت ا ا
عــامــا) تـشــعــر بــحــيـاة طــبــيــعــيـة
وتــأتـيـهـا الـدورة الــشـهـريـة وبـعـد
سـبــعـة أشـهـر  زراعــة بـويـضـات

مخصبة في الرحم.
واســـتــمــرت فــتــرة احلـــمل بــشــكل
طـبـيـعي لـيـولـد في الـنـهـايـة طـفل
سـلـيم وبـصحـة جـيـدة بـعد عـمـلـية

قيصرية.
dB³ « …œUF²Ý«

حــقق األطــبــاء إجنــازا كــبــيــرا في
عالج نـوع شـائع من الـعـمى يـنـتج
ـــرتــبط عن الــضـــمــور الـــبــقـــعي ا

بالتقدم في العمر.
وبقعـة الشبكـية هي جزء من الع
ـبـاشـرة لألمـام يـسـمح بــالـرؤيـة ا
سـواء لــلــتـعــرف عــلى الــوجـوه أو
مشـاهـدة الـتلـفـزيون أو عـنـد قراءة

الكتب.
وتـوجد فيـها خاليا مـخروطيـة بها
مـسـتـقبالت ضـوئـيـة عـالـيـة احلدة
لأللـوان وخلـفـهـا توجـد طـبـقة من

غذية. اخلاليا ا
وعندمـا تفشل طبـقة الدعم هذه في
أداء مـهامهـا تتـسبب في الـضمور

البقعي والعمى.
وابـتكر الـعلمـاء طريقـة لبنـاء طبقة
مـن خـاليــــــا الـــــدعـم ثـم قــــــامـــــوا
بإدخـالـهـا بدقـة في اجلـزء اخلـلفي

. من الع
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جنح فريق طبي من جـامعة ادنبرة
في اسـكتلـندا في تـطوير بـويضات

بشرية في اخملتبر ألول مرة.
بيض يحتويان وتولد الفتيـات 
عـلى بـويــضـات غـيـر نـاضـجـة وال
ــكن أن تــتــطـور بــشــكل كـامل إال

بعد سن البلوغ.
إنتـاج بويضات بـشرية في مـختبر

ألول مرة
واستـغـرق الـوصـول لهـذا الـنـجاح
عــقـودا من الــعــمل لــكن الـعــلــمـاء
يستـطيعون اآلن زراعـة البويضات
ـرحـلة ـبـيض حـتى تـصل  خارج ا

النضج.
وقـد تؤدي هـذه الـتـقـنـيـة إلى طرق

جــديــدة لــلــحــفــاظ عــلى خــصــوبـة
األطـــــفــــال الـــــذين يـــــعــــانـــــون من

السرطان.
كـما أنـهـا توفـر فـرصـة الستـكـشاف
كيف تـتطـور البـويـضات الـبشـرية
ـثل والـتي مـازال الــكـثــيـر مـنــهـا 

لغزا للعلم.
اختبار يكشف كل أنواع السرطان
حـقق الـعـلـمـاء خالل  2018خـطوة
عـلمـيـة كبـيـرة تمـثـلت في الـتوصل
إلى اخــتــبـار دم شــامل يــكـشف كل

أنواع السرطان.
وأجــرى فــريق من جــامــعــة جــونـز
هـوبكنـز جتربة عـلى طريقـة جديدة
الكتشـاف ثمانية أشـكال شائعة من

السرطان.
وتـعتمـد على تتـبع آثار ضئـيلة من
ـــــتـــــحــــول احلـــــمض الـــــنــــووي ا
والـبــروتــيــنـــــــات الـتـي تـطــلــقــهـا
األورام الــســرطـــــانــيــة في مــجـرى

الدم.
ويـبـحث هـذا االخـتـبـار عن طـفرات
في  16جـينـا تـظـهر بـشـكل مـنـتظم
في السـرطـان وثـمانـيـة بروتـيـنات

يتم إطالقها غالبا.
وجـرت االخــتـبـارات عــلى أكـثـر من
ألف مـــــريض بــــأنـــــواع ســــرطــــان
مختلفة قبل انتشارها في األنسجة

األخرى.
وبـصورة عـامـة جنـح االختـبـار في
ـائـة من اكـتـشـاف حـوالي  70في ا

أنواع السرطان.
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يـواصل الــعـلم اكــتـشــاف األهـمــيـة
الكبيرة للمـيكروبات وتأثيرها على

صحتنا.
و هذا العـام حتديد أهمـية كبيرة
للـميكـروبات التي يـتسبب نـقصها

في انـتشـار أحـد أكـثر الـسـرطـانات
شيوعا ب األطفال.

ويـــصــيب ســـرطــان الــلـــوكــيـــمــيــا
اللـيـمـفـــــــاوي احلـاد طفـال من ب

كل .2000
وقـد جـمع البـروفسـور مـيل غريـفز
من مـعـهد أبـحـاث السـرطـان األدلة
عـــلـى مــدار  30عـــامـــا إلظـــهــار أن
ـكن أن يــصـاب ــنـاعـي  اجلــهـاز ا
بالـسرطـان إذا لم "يواجه" مـا يكفي
ـيـكـروبـات في وقت مـبـكـر من من ا

احلياة.
وهـو مـا يـعـني أن األطـفـال في سن
مـــبــــكـــرة يــــجب أن يــــتـــعــــرضـــوا
لــلــمــيـكــروبــات لــتــدريب جــهـازهم
ــنــاعي عــلى مــواجــهــة األمـراض ا

والتصدي لها.
وال يـعـني هـذا أن الـدراسـة تـطـالب
اآلبـاء بــعــدم احلـفــاظ عــلى صــحـة
أبـنـائهم والـتـوقف عن مسـاعـدتهم
لــيـــعــيــشــوا في بــيــئــة نــظــــــيــفــة

وصحية.
لكـنها تـشير إلى أن هـناك ثمـنا يتم
دفــعه لــلـــتــقــدم الــذي نـــحــقــقه في
اجملـــتــــمع والــــطـب في مــــجـــاالت

ياه النظيفة. مختلفة مثل ا
ــدى الــطــويل هـو والــهــدف عــلى ا
إعـطـاء األطفـال مـجـمـوعـة آمـنة من
الــبــكـتــيــريــا كــمــا هــو احلــال في
مـشروب الـزبـادي والتي سـتسـاعد
ـنــاعي عـلى في تــدريب جـهــازهم ا

مواجهة األمراض.
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جنح جــهـاز كـمـبـيـوتـر في تـفـسـيـر
صـور مـأخـوذة لـلـجـزء اخلـلـفي من
الـعـ وتـشـخـيص أكـثر من  50من
أمراض العيون مثلما يفعل خبراء
كبـار في هذا اجملال. و اسـتخدام

سح لـبـرمـجة اآلالف من عمـلـيـات ا
اجلــهـاز عـلى كـيـفــيـة قـراءة نـتـائج

. سح الذي يقوم به للع ا
وبــعـــد ذلك أجــريت مـــقــارنــة بــ
الـذكــاء االصــطـنــاعي والــبــشـر في

تشخيص أمراض العيون.
وطُـــــلـب من كـل مـــــنـــــهـم تـــــقـــــد
تشخيص حلاالت  1000 مريض.
ويــأمل األطــبــاء أن يــلــعب الــذكــاء
االصــــطــــنـــاعـي دورا كــــبـــيــــرا في
ــرضى ــســـاعــدة عــلى حتـــديــد ا ا
الـذين يـحـتـاجـون إلى عالج عـاجل
دون تــــأخـــــــيــــر حــــتى ال تــــســـوء

حالتهم.
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قـصـة جناة الـرضيـعـة بنـديكت من
جـــمــهــوريــة الــكــونــغــو من بــراثن
فـيـروس إيـبـوال القـاتـل. وأصبـحت
ـثــابـة مـعـجـزة طـبـيـة الـرضـيـعـة 
ـرض وعـمـرهـا سـتـة ـواجـهـتـهـا ا

أيام فقط.
وإصـابة بـريطـاني بأسـوأ حالة في
ــرض الـسـيالن الــعـالم لإلصــابـة 

قاوم للمضادات احليوية. ا
ـرض الـسـكـري يـقـول وبـالـنـسـبـة 
ـرض هـو خمـسة الـعـلمـاء إن هذا ا
ـكن تـكيـيف أمـراض مـنـفـصـلـة و

العالج لكل شكل منها.
كـمــا تـمـكن الــعـلـمـاء في  2018من
حــــسـم اجلــــدل حـــــول مــــضــــادات
االكتـئـاب وقالـوا إنـهم استـطـاعوا
حـسم أحـد أكـثـر القـضـايـا الـطـبـية
إثـارة للـجـدل وذلك بعـدما خـلصت
دراســـة طـــبـــيــــة ضـــخـــمـــة إلى أن
مـضـادات االكتـئاب فـعـالة في عالج

رض. ا
ـتـحدة وجلـأ علـمـاء في الـواليـات ا
إلى حــــلــــيـف غــــيــــر مــــتـــــوقع في
مساعيهم الـرامية إلى تطوير عالج
جديـد لألنفلـونزا تمـثل في حيوان

الالما.
وكـشـفت دراســة رائـدة عن الـسـبب
في أن بـعض أنواع الـسرطـان التي
رضى تكون أكثر فتكا من تصيب ا
غــيــرهـا عــلى الـرغـم من ظـهــورهـا

متطابقة.
وأوضـحت أن الـطــعـام الـذي نـأكـله
ــو وانـــتـــشــار ـــكن أن يــغـــيـــر 
الــســرطـــان ويــأمـل الــعــلـــمــاء في
االســـتــفـــادة من "أنـــواع الــطـــعــام"
لـلــسـرطـان لـتــحـسـ الـعالج. وفي
الــصــ وضــعت فــأرتــان صــغـارا

دون احلاجة لذكر.
 وكــــشف بـــــاحــــثـــــون أيــــضــــا أن
األشــــخـــــاص الــــذين تـــــمت إزالــــة
زائـدتهم الـدودية كـانوا أقل عـرضة
ا ـرض "باركـنسـون"  لإلصـابة 
أدى إلى اهـتـمــــام كـبـيـر بـفـكرة أن
ــــرض الــــذي يـــصـــــــــــــيب هــــذا ا
الــــدمــــاغ يــــبـــــــــــدأ مـن األمــــعـــاء

الغليظة.
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 في ظل احلـروب واحلصـار واالرهـاب والقـتل والدمـار والفـساد الـغارق بـها بالدي مـنذ
نـاسبـة ما. في االلـفية عقـود وسنـ لم اركب القـطار مـنذ مـدة وقد تـسلقـته قبل ايـام 
اجلديـدة وبعـد عقـد من اندحـار الدكـتاتـورية وبعـصر االنـفتـاح واالنتـرنيت والـفيس بوك
ة  كـنـتاج طـبيـعي لـلقـاح الكـومـبيـوتر ـوبـايل واخواتـهمـا الـتي تفـجرت مـن رحم العـو وا
بتقنيـات االتصال . كنا جنوب محيط العاصمة بغداد مـتجه صوب محافظاتنا العزيزة
 نـطـالع االفـق لـعـله يـنـبـئـنــا بـواقع افـضل حـيـنـمــا داهـمـتـنـا صـور االزبـال واالنـقـاض
ا غـلـفه واحاطه من والتـبـعثـر واالدغال والـعـشوائـية ... عـلى جـانبي الـطـريق لنـذهل 
ـنا بـقـسـوة لـواقع لم ـنـظـره اي  واع بـضـمـيـر حي  وقـد تـا تـخـلف حـضـاري يـجـهش 
يوقظـنا فيه  اال دوي صراخ االطفـال وهم يقذفون عربـات القطار اجلديد  بـكل همجية
اجلاهليـة او دون ذلك .. حيث سمعنا تـهشم الزجاج يخالط السـباب والشتام والضحك
الطـفـال وصبـية بـعـد سنـوات سيـكونـون امـناء عـلى مسـتـقبل وطن تـنطـلق فـيه مقـذوفات

حاقدة لهدم حصونه واقتالع اسس حضارته  ..
ـعدل روى احدهم قـائال : (تـخرجت من جـامـعة بـغداد    حقـا شـر البـليـة مـا يضـحك 
ـؤسـسـات عبـر االنـتـرنيت ي الغـلب ا جـيـد جـدا  مـنذ  سـنـوات لم اتـوظف بـرغم تقـد
والعالقات والـواسطات والدعاء ... لم تشـفع كلها  مع حسن سلـوكي ومواطنتي. وفيما
كنت اعمل مـرغما (باحدى البسطيات) على جادة الرصيف  داهمتني شفالت وعجالت
ـنـتـشـرين عـلـى الطـرق  بـسـبـب سوء الـبـلديـة  الـتـي اتـخذت قـرارا بـازالـة كـل البـاعـة ا
ركزي وقد صدمت حقا حد البكاء االوضاع والفقـر والعازة وغياب التخطيط والتعي ا
 حينمـا وجدت نفسي وعيالـي واهلي  على حافة اجملهـول  وقد غرقت بالتفـكير وانهمر
دمع الصبر خـفيا يحـرقني  يجول خـاطري بدهاليـز مستقـبل ن وضياع  في عراق ال
ـقراطيته عن دكتـاتوريته  اال بالـشعارات والدعايـات  سيما ما يـعني الفقراء تختلف د

منها .
 بهـذه االثناء اتـصل احدهم  قـائال  : (عمي انت حـيدر سـبق لك ان قدمت  على وزارة
الـتربـية).. فتـنفـست الصـعداء  قـائال: (نعم اسـتاذ) !!  فـاردف : (فايـلك احمـر به ستة
صور) !! كاد قلـبي يقفز من الـفرحة (نعم استاذ الـله يحفظك) فقـال انت خريج جامعة
بغـداد ومعـدلك جـيد جـدا وبيـتكـم في العـشوائـيـات)  عنـدها انـهمـر دمع الـفرح وانـقطع
صـوتي  ..(نعم اسـتـاذ .. نعم اسـتاذ .. نـعم اسـتاذ ... لم اتـمالك نـفـسي ولو كـان قربي
هـلني طـويال حـتى فاجـئني قـائال : (عمي خلـبطـتني ... اسـتاذ لـقبـلت يديه وقـدمه). لم 
وقد وجـدت فـايلك  مـرمي بالـقـمامـة وفيه رقم واسـتاذ .. انـا مجـرد مـنظف في الـوزارة 

هاتفك  فقلت ابلغك احسن) .
 في عـناء طريـق ومشاق يـوميـات معتـادة جلـسنـا في شارع السـعدون نـحتـسي الشاي
بـعد وجبـة غداء عراقـية  ينـبعث مـنها عـبق التاريخ حـد الثـمالة  لـينسـيك حرارة صيف
وبـرد وطـ شـتـاء ومـتـاعب ال تـعـد وال حتـصى  حـيـنـمـا قـفـز امـامـنـا (جـريـذي)  : (مِنْ
فَصِـيـلَةِ الْـفَـأْرِيَّاتِ  أَسْـوَدُ الـعَيْـنَـيْنِ آذَانُهُ مُـسْتَـدِيـرَة  وَذَنَبُـهُ طَوِيل  أَضْـخَمُ مِنَ الـفَأْرِ 

بِأَطْرَافِهِ خَمْسَةُ أَصَابِعَ  يُطْلِقُ عَلَيْهِ العَامَّةُ في العراق خاصة كلمة  جريذي) .
خـرج بـغـيـر زمـانه ومـكـانه  فـوجـد نـفـسه وسط جـمـهـرة الـنـاس  كـلـهم هـبـوا يـطـاردوه
باالقدام والركالت والسباب ... لم يبق احد اال وتطوع لقتله حتى مات كمدا  مع انه لم
وقف صـادفته بـالهـند حـينمـا كنت اتـمشى شـهد ذكرنـي  يـؤذ اي من قاتـليه .. هـذا ا
زدحـمة بـالـناس واحلـيوانـات  جـنبـا الى جنب  حـيث االنـسان والـكلب في شـوارعهـا ا
والـبــقـرة والـقـطـة .... وحـتى اخلـنـازيـر  تـنـعـم بـاالمـان ال تـهـاجم وال يـهـاجـمـهـا احـد 
تـعـايشـوا حـد االطـمئـنـان . فـلم اتعـجب  حـيـنـما شـاهـدت افـعى اوشـكت تدخل فـنـدقـنا
احملـاط بـاالدغـال والـغـابـات  وفـيـمـا صـرخـنـا تـاهـبـا لـقـتـلـهـا  جـاء احـد عـمـال الـفـندق
البسطـاء وتعاطى معها باحترافية وهدوء وطمانينة بعصى كانت بيده 
حـتى لفـهـا علـيـها  ونـقلـهـا الى االحراش الـبـعيـدة تـذهب حيث
اذا لم تـقـتلـهـا?  قال: (لم الـقتل? تـشاء . فـسـالنـاه بتـعـجب  
انـهـا لم تـهـاجمـني وال تـنـوي ذلك) .عـنـد ذاك ادركت مـا حدث
قـراطي او حتت اي ويـحـدث في عـراقـنا الـدكـتـاتـوري او الـد

عنوان كان.
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كوفي عنانهوبير دي جيفنشيكلود النزمان


