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حــذر عـلــمـاء من أن الــبـكــتـيــريـا
الــتي تـعــيش عــلى جــلـد جــمـيع
البشر تتحول لـلدفاع عن نفسها
ـــــــضــــــادات ضـــــــد األدويـــــــة وا
ــكن أن تـؤدي إلى احلـيــويـة و
ــنــقــولــة بــعــد زيــادة الــعــدوى ا
اجلراحة. وتتشابه البكتيريا مع
ـــســــتــــشــــفــــيـــات جــــرثــــومــــة ا
ـــقــاومـــة بــالـــفــعل (MRSA) ا
لـلـمـضــادات احلـيـويـة. وتـعـيش
كورات العنقودية حلعادة تكون ا
غيـر مؤذيـةخل على جـلد كل فرد
ـــــــكـن أن تـــــــصـل إلى ولـــــــكـن 

اجلـروح بـعد اجلـراحـة مـسـبـبة
التـهـابات خـطيـرة. وحـدد علـماء
جــامــعـة(Bath)  أشــكــاال أكــثـر
فتـكـا من البـكتـيـريا الـتي وجدت
عـــلـى جــلـــد األشـــخـــاص الـــذين
أصيبوا بالـعدوى بعد اجلراحة.
رضى ويـقولـون إن مـعـرفـة أي ا
يـحـمل هـذا الـنـوع األكـثـر فـتـكـا
ـــكن أن تــســـاعــد األطـــبــاء في
الـــوقــــايــــة من الــــعــــدوى بــــعـــد
الـــعـــمــــلـــيـــات اجلــــراحـــيـــة أو
مـــعــــاجلـــتــــهـــا بــــســـرعـــة. وألن
البكـتيريا اجلـديدة جتد طـريقها
باسـتـمرار إلى جـلـد النـاس فإن
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{ بـــــاريـس - وكـــــاالت - قــــال
مـتـحـدث بـاسم دار ارتـكـوريـال
لـلــمـزادات (إن جـزءا من الـدرج
احللـزوني األصـلي لبـرج إيفل
ـقاصد الـسيـاحية أحد أشـهر ا
بـالـعاصـمة الـفـرنسـيـة باريس
بــيع في مــزاد مــؤخــرا مــقــابل
190885 169 ألـف يــــــــــــورو (
دوالرا) أي بثالثة أمـثال سعره

بدئي). ا
واضاف في تصريح (ان الفائز
ـزاد وهـو جـامع مـقـتـنـيـات بـا
من مـنــطـقـة الـشـرق األوسط لم
يــــذكـــر اســــمه حـــازعــــلى ذلك
ـعـدني الذي اجلـزء من الدرج ا
يــعــود إلى 129 عــامــا مــضت.
ويـبــلغ ارتـفـاع هـذا اجلـزء 4.3
مــتــر ووزنه 900 كـــيــلــوجــرام
تــقــريــبـا ويــتــضــمن نــحـو 25

درجة.
وكـــان هــــذا اجلــــزء من الـــدرج
ضــمن مــجــمــوعــة خــاصــة في
كــنــدا وكــان واصال بــ أعــلى
طـــابــقـــ في بــرج إيـــفل وهــو
واحـد من  24جــزءا من الـدرج
الـذي جرى تـفـكيـكه عام 1983
بـــعـــد تـــركــــيب مـــصـــعـــد بـــ

.( الطابق
ــكن مــشـاهــدة بــاقي أجـزاء و
الـــدرج في مــواقـع أخــرى مــثل
حــدائق مــؤسـســة يــويـشي في
الــيـابـان وقـرب تـمـثـال احلـريـة
في نـيــويـورك وفي ديـزني النـد
بــواليــة فــلــوريــدا األمــريــكــيـة.
وكـان الـدرج الـذي بـيع مـؤخـرا
مــعــروضــا مــنــذ 20 يــومــا في
ـــزادات بـــشــارع ســـاحـــة دار ا

الشانزليزيه في باريس.
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ــقــاومــة الــسـالالت اخلــطــيــرة ا
ــــكن أن تــــنــــتــــشـــر لألدويــــة 
بسهولة. وقال البروفيسور سام
( Mil- شــــيــــبــــارد من مــــركـــز
ــكـورات (nerلــلــتــطــويـر إن »ا
العـنقـوديـة البـكتـيريـة هي عامل
قاتل عـلى مـرأى من الـناس. و
جتــاهــلــهـا ســريــريــا دائــمـا ألنه
يُـفــتـرض في كــثـيــر من األحـيـان
أنهـا مـلوثـة في عيـنـات اخملتـبر
أو  قبولهـا ببساطـة كمخاطرة
كن أن مـعـروفــة لـلـجـراحـة.«و
تـكـون اإلصـابـات بـعـد اجلـراحـة
ـكن أن خـطــيـرة لـلــغـايـة كــمـا 
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ـوصل وقابـليـته على الـصمود جتدد الـكالم عن سد ا
أمام الـسـيـول اجلـديـدة اجلـارفـة الـتي ضـربت شـمال
ــلــوحـة في الـعــراق  ويـبــدو إنّــهـا خــفــفت من حـدة ا

جنوب البالد .
وصل دخل اخلدمة في منتصف الثمانينات من سد ا
ـرحلة مـعيـنة تـعقـبها ـاضي  وكان مـصمـماً  الـقرن ا
كملـة غير انّ حرب مراحل أخرى في بـناء السـدود ا

الكويت واحلصار الذي أعقبها منع حتقق ذلك .
باشرة لـبناء سدود واليـوم ال يوجد تفـكير جدي فـي ا
كبيرة او متوسطة وثانـوية لتحقيق االكتفاء الذاتي من
ناخية ائـية ومعاجلة االخـتناقات والظـروف ا وارد ا ا
ـفـاجـئـة  حـيـث ال حـصـار عـلى الـعـراق وال حـرب  ا
ولـيس هنـاك سوى  االستـمرار في الـغرق الـيومي في
مستنقعي الفسـاد واخلالفات السياسية التي ال تقدر

صالح الوطنية العليا للبالد. ا
بناء سدود جديدة مهمـا كانت مكلفة مالياً اآلن  فهي
ـكن لـنـا ـسـتـقــبـلـيـة  وبــهـا  أفـضل االسـتـثــمـارات ا
الـتـكـفل بـحـل مـشـكـلـة الـكـهـربــاء والـتـنـمـيـة الـزراعـيـة
ناخي وهي واحليوانـية ومكافـحة التصـحر والتغـير ا
جزء حـيوي من الدخل الـقومي للـعراق فيـما لو جرى
ـوارد احلــاصــلــة من هـذا االســتــثــمـار االنــسب فـي ا
اجملــال . نــريـد حــكــومــة يُــســجل بـاســمــهــا مــشـروع
استراتيجي يذكره جيالن أو ثالثة في االقل مستقبالً

.
مازال آخر مصفى للنفط أو معمل للسمنت أو السكر
أو الورق في الـعراق يرجع الـى حقب سيـاسية بـعيدة
جـداً  حيث كـانت عالمات صنـاعيـة في عمـوم منـطقة
الـــشـــرق االوسط في االربـــعــيـــنـــات واخلــمـــســيـــنــات
والـثـمــانـيـنــات وال يـوجـد بــعـدهـا ســوى هـذا الـفـراغ
رارة من دون أمل في حلو . الشاسع الذي نشهده 
هـذا الفـراغ أخطـر بكـثيـر من الفـراغ السيـاسي الذي

صالح ظرفية صغيرة. ينشغلون به غالباً  
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االيام التي نحيـا الساعة أكنا عـشناها لقرون خلت أم
هي عاشتنا.

ة مر بـي هذا اخلاطـر وأنا أقـلب في  االساطـير الـقد
لوادي الرافدين. 

أهـو كـما يـقال الـتـاريخ يعـيد نـفـسه أو يحـدث هذا في
ا في الـبالد التي بها أو العالم كـله أم عندنـا فقط ور
كانت بـهـا حـضـارات شديـدة الـغـور في عـمق الـتاريخ

كالعراق ومصر والص والهند واليونان. 
واالشــيــاء الـتي تــعــاود احلــدوث (ولـو بــعــد قـرون من
احلـــدث االول) إن صح الـــتـــعـــبــــيـــر هي في الـــغـــالب
االحــداث الـســيـئــة الــكـارثــيــة الـتي حتــدث لــلـشــعـوب

وحضاراتها وتقريبا تبيدها.
بعضها من فعل الطبيعة كالطواع والزالزل.

والـقــسم االخــر واالكــبـر بــتــأثـيــر وفــعل أقــوام عـادت
أقـوامـا أخـرى وسـعت إلى تـدمـيـرهـا بل وإبـادتـهـا عن

بكرة أبيها  ولم تدخر في ذلك جهدا!?
اذا!?

ال أحد يعلم على وجه الدقة!?
بادة!? بيدة طبعا وال االقوام ا وال حتى االقوام ا

وت!? لكنه العقل ح يغيب والضمير ح 
لكن طبعا هناك قوى شر حتركت فأوقدت للحرب نارا
إمـــا مــتــمـــثــلــة وهــو الـــذي يــحــدث في الـــغــالب االعم

بشخص شيطاني جهنمي واحد!?
أو بـواسـطـة مجـمـوعـة مـن من شـذاذ االفـاق اجملـرم
من الــذين جتــري في عـروقــهم دمــاء شـهــوة االنـتــقـام
واحملق والـقتل والـتدميـر االجل القـتل والتـدميـر كالفن

االجل الفن!?
(وشتان)

أو االثن معا.
وهذا يحتم علينا نحن أولو النهى.

إن كنا حقا كذلك. 
ـاذا هي (طبـعا أن نـحلل شـخصـية الـنفس الـبشـرية و
لــيـس الــكل) حتــمل كـل هــذه الــشــرور واالســقــام في

دواخلها.
لنضع عالجا لذلك ما أمكن.

لم نر حيوانا يقتل آخر لالسبب.
فهو يـقتل احليوان االخـر إما دفاعا عن حـياته غريزيا
خوفا من ان يبدأ االول في البطش به والقضاء عليه.
أو بـدافع اجلـوع أي يـفـتــرسه ويـزدرده كـونه يـتـضـور
جـوعـا.  أم ان يقـتل حـيـوان حيـوانـا آخر جملـرد الـقتل

فهذا لعمري إختصاص بشري بإمتياز!?
نـعم فـقط أجل فـقط ا?نـسـان بـروح الـشـر قـابـيل الـتي

لديه يعمل على إزاحة االنسان االخر من طريقه.
ويبيده!?

وطبعا السبب لذلك وجيه. 
وأخيراً. 

ألو يـأن لـنا نـحن كـبـشر أن نـعـترف بـإبـتالئنـا بـالروح
الــعـدائــيــة الــتـي لــديــنــا ونــحـاول ان

نتعافى منها!?
أمــــا آن لـــقــــابــــيل أن يــــفــــنى في

دواخلنا. أم آن .. أما!?
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باتت اختراعـات جديدة في عالم
الـتكـنـولوجـيـا قادرة عـلى تـقد
حل ناجع يريحك من اضطرابات

صحية خطـيرة يسببـها الشخير
. وبحـسب مـوقع (إنـفيـرس) فإن
جــهـازا ذكــيـا وصــغــيـرا يــسـمى
 Smart Nora(ســـمـــارت نــورا)

الــــنــــائـم عــــلى نـــــحــــو أفــــضل
ويـتـوقف عن الـشخـيـر. وتـعـتـمد
هـذه الـتـقـنـيـة عـلى حتـريك رأس
النـائم بشـكل سلس دون إيـقاظه
ألجل جــعل الــهــواء يــتـدفق دون
صـعــوبـة إذ يـقــوم هـذا اجلـهـاز
بــــتـــــحــــريك أجــــزاء من الــــرأس
والـرقــبـة كـمــا يـحـفــز الـعـضالت
ـسؤولـة عن كـبح تـدفق الـهواء ا
أثــنـاء الــشـخــيـر. وقــال عـشـرات
اآلالف مـن األشـــــخـــــاص الـــــذين
جربوا هذا اجلـهاز إنهم تـمكنوا
من النوم بصورة أفضل أما من
ال يـشخـرون فـتخـلـصـوا بدورهم
من اإلزعـــــاج الـــــذي يـــــســـــبـــــبه
شركاؤهم بسبب الصوت الليلي
زعج. وكشفت دراسـات الطبية ا
أن الشخير ينذر الشخص النائم
شـكالت صحـية خـطيـرة تصل
إلى تـــهــديــد صــحـــة الــقــلب إلى
جانب االضطرار لالستيقاظ عدة
مــــرات خـالل الــــلـــــيـل بــــســـــبب

مصاعب االختناق والتنفس.

السرير. ويستطيع اجلهاز رصد
صــوت الـشــخــيـر بــدقـة ويــقـوم
ــوجـود عــنــدهــا بــنــفخ اجلــزء ا
حتت وسادة النوم حـتى يتنفس
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يسـتطـيع إراحة الـنائم من خالل
حتـريك اخملـدة. ويـتـألف اجلـهاز
من قـطــعـة تــوضع حتت اخملـدة
وأخـــــرى تـــــعـــــلق عـــــلـى جــــدار

{ لــنـدن  –وكــاالت - اســتــطـاع
علماء في لندن إجراء عملية زرع
مــريء مـعــدل بــطـريــقــة حـيــويـة
لـفـئـران داخل اخملـتـبـر. وأشـرف
عـــلى إجـــراء الـــعــمـــلـــيـــة الــتي
نـــشــــرتـــهــــا دوريـــة "نــــيـــتــــشـــر
كــومــيــونــيــكــيــشن" عــلــمــاء من
مــــســـتـــشـــفى غـــريت أورمـــونـــد
ســـتــريـت ومــعــهـــد فــرانـــســيس
كريك.ويأمل فريق العلماء في أن
تفضي تـلك البـحوث في النـهاية
إلى إجراء جتارب سـريرية لزرع
مــــريء في اخملـــتـــبــــر لألطـــفـــال
ــولـودين بــجـزء تـالف ـرضى ا ا
ـــريء. ويـــعــد أو مـــفـــقـــود مـن ا
ــريء عــضــوا مــركــبــا مــتــعـدد ا
الـطـبـقــات يـتـكـون من أنـواع من
األنـسـجـة ويـعـمل كـأنـبوب نـاقل
لـلــغـذاء والـســوائل من الـفم إلى
عـدة. واسـتعـان فـريق الـعلـماء ا
ــريء فــأر مـجــرد من اخلـاليـا

وزرعـوه مع عـضالت في مـرحـلة
مبـكرة ونسـيج ضام من الـفئران
والــبــشـر وخـاليـا فــتــيــة أخـرى
لـفـئـران شـكـلت اجلـدار الداخـلي
لـلـعـضو. اسـتـطـاع الـعـلـماء عن
طـريق اسـتـخـدام خاليـا جـذعـيـة
مـن أنــواع حــيــوانــيــة مــعــيــنــة
الــتــفـرقــة بــ أصل كل نــوع من
ت في اخملـتبر. األنسجـة التي 
وزُرعت مــــــقــــــاطـع في مــــــعــــــدة
الفئـران. وقالت باوال بـونفانتي
شاركة في الدراسة من شرفة ا ا
مـعـهـد فـرانـسـيس كـريك ومـعـهد
مــــســـتـــشـــفى غـــريت أورمـــونـــد
ســتـريت لــصـحــة األطـفــال وفـقـا
لتـقـرير لـلـبي بي سي (انـدهشـنا
عند رؤية أنسجة مـخلّقة تمتعت
ـريء الـسـليم بـبـنـية ووظـيـفـة ا
كمـا تكـيفت مع األوعـية الـدموية
القريبة منـها في غضون أسبوع

من عملية الزرع).
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 كـشـفت تقـريـر جديـد أن شـركة
صـــيـــنــيـــة مـــتـــخـــصــصـــة فى
تـكـنـولـوجـيـا اإلنـتـرنت تـعـتـزم
إطالق مجـموعة من 272 قمرا
صـنــاعــيـا بــحـلــول عـام 2026
بـهــدف تـوفــيـر خــدمـة الـ”واى
فاى ”بشـكل مـجانى فى جـميع
أنحاء العالم ومنافسة عمالقة
الـتــكــنــولــوجــيــا الــكــبـار مــثل
جوجل وسبيس إكس وغيرها.
TOI ـا نــشــره مــوقع ووفــقــا 
الهـندى فإن الـشركـة الصيـنية
LinkSure الــــتى حتــــمل اسم
وتـــأســسـت فى عــام 2013 فى
شــنــغــهــاى تــســوّق نــفــســهــا
ية مبتكرة لإلنترنت كشركة عا
عــبـر الــهــاتف احملــمــول وهى
مـــتــــخـــصــــصـــة فـى خـــدمـــات
اإلنـتــرنت اجملـانـيـة واحملـتـوى
وقع ستندة إلى ا واخلدمات ا
اجلغرافى. وقـد كشفـت الشركة
عن أول قـمـر صـنـاعى لـهـا يوم
ـاضى فــيـمــا قـالت الـثالثــاء ا

نيويورك -الزمان
توصل عـلـماء إلى اخـتـراق طبي
جـديــد يـنـطـوي عــلى عـكس آثـار
الصلع تدريجيا من خالل إعادة
اء الـشعـر بنـجاح عـلى اجللد إ
صاب. وقـام علـماء كلـية الطب ا
في نيويورك بتـنشيط مسار في
 (sonic hedge- الدمـاغ يسمى
(hogوفق مــــا ذكـــرت (روســــيـــا

اليوم).
ـسـار بـأنه نـشط ويـتـمـيــز هـذا ا
لـلغـايـة أثنـاء تـواجـد الرضع في
الرحم وتـشكـل بصـيالت الشـعر
سن في ح يتوقف في جلد ا
تضرر. وفحصت وكذلك اجللد ا
ـتــضــرر لـدى الــدراسـة اجلــلــد ا
فئران التجارب مع التركيز على
(fibroblasts) اخلاليـا اللـيـفـية
التي تفرز الكوالج حلالبروت
ـسـؤول عن احلـفاظ عـلى شـكل ا
وقـوة اجلــلـد والـشــعـرخل. وركـز
الـــعــلــمــاء أيــضـــا عــلى اخلاليــا
الليـفيـة ألنها تـساعـد في توجيه
بـعض الـعـمـلـيـات الـبـيـولـوجـيـة

التي ينطوي عليها الشفاء. وقام
الفريق بقـيادة الدكـتور مايومي
sonic) إيــتـو بــتـنــشـيط مــسـار
hedgehog) والـذي تـســتـخـدمه
اخلاليـا لــلـتـواصل مع بــعـضـهـا
الـــــــبـــــــعض. ومـن خـالل إثــــــارة
الــــتـــواصل بــــ هـــذه اخلاليـــا
و الـشعـر في غضون 4 لوحظ 
أســابــيع لــدى الــفــئــران. وبـدأت
جـذور الشـعـر والهـيـكل الـرئيس
بـالـظـهـور بـعد  9أسـابـيع وفـقا
ـنــشـورة في مــجـلـة لــلـتـجــربـة ا
(Nature Communications)
وحتى اآلن افـتـرض العـلـماء أن
تـراكم الـنــدبـات والـكـوالجـ في
اجلــلــد الـــتــالف كــان وراء عــدم

و الشعر. القدرة على إعادة 
وقال الـدكتـور إيتو: »نعـلم أنها
مشكلة إشارات في اخلاليا التي
تكـون نشـطة جـدا أثنـاء تطـورنا
في الــرحم ولـكــنـهــا أضـعف في
خاليا البشرة الناضجة مع تقدم

العمر.
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تكون قـاتلـة. ووجد العـلماء 61 
اخـتالفـا ب جـيـنـات الـبكـتـيـريا
رضى الذين أصيبوا على جلد ا
بـالـعـدوى بعـد عـمـلـيـة اسـتـبدال
مـــفــــصل الـــورك أو الـــركـــبـــة أو
عــمـلــيـة تـثــبـيـت الـعـظــام وتـلك
ــــــــرضى ـــــــوجــــــــودة لـــــــدى ا ا

األصحاء.
فـــيــمـــا أكــدت دراســـة صــيـــنــيــة
غـريـبـة أن الـعـنـاكب تـدر سـائالً
أشـبه بـاحلـلـيب ويـحـتوي عـلى
عناصر غذائية تفوق ما يحتويه
ـا نـشرته حـليب األبـقـار. ووفـقاً 
صـحــيـفـة (مــيـرور)الـبـريــطـانـيـة

أخـيـراً فإن الـدراسـات الـسـابـقة
تــؤكـــد أن الــعــنــاكب ال تــتــغــذى
بالرضاعـة. ولكن جاءت الدراسة
التي أجراهـا فريق من البـاحث
ـيـة الـصـيـنـيـة لـلـعـلـوم بـاألكـاد
لتؤكد أن »توكسيوز ماغناس«
وهي من أنواع الـعنـاكب القادرة
عــلى الـقـفــز تُـعَــدّ اسـتــثـنـاءً من
ذلـك حـــــيـث تـــــصـل إلى حــــــجم
العنكبـوت البالغ في غضون 20
ـوماً فـقط من تـاريخ مـولـدهاجن ي
وهو ما يـعني أن العـنكبوت األم
تـغـذيـهـا عن طـريق الـرضـاعة أو

ما شابه.

صـــحــيــفــة “تــشــايـــنــا ديــلى”
الصيـنية أن “القـمر الـصناعى
الــتـابع لــلـشــركـة ســيــطـلق من
مــركــز جـــيــوتــشــيــوان إلطالق
ـقـاطـعـة األقـمـار الـصـنــاعـيـة 
قـانسـو فى شمـال غرب الـص
ــقــبل وبــحــلــول عــام الــعــام ا
2020 ســيـكــون هــنــاك عــشـرة

أقــمـار صــنـاعــيــة فى الـفــضـاء
وســـوف تــســـتــكـــمل الـــشــركــة
أعــمــالـــهــا لــتــطــلق 272 قــمــر

صناعى بحلول 2026.
ستـخدم قـدور ا وسيـكون 
االستـعانة بهـواتفهـم احملمولة
للـبحث عن خـدمات الـواى فاى
التى توفرها األقمار الصناعية

الــتــابــعــة لــلــشــركــة وتــصــفح
اإلنترنت من خاللها.

ــنــاطق الــتى ال ــا فـى ذلك ا  
تـغـطـيـهـا شـبـكـات االتـصـاالت
حـســبـمــا ذكـر الـتــقـريـر فــيـمـا
قـــالـت (واجن جــيـــنـــجـــيــيـــنج)
الــرئــيس الــتـنــفــيــذى لـشــبــكـة
LinkSure إن الـــــــــشــــــــركــــــــة

سـتــسـتـثـمـر 3 مـلـيـارات يـوان
431.4 مـــــــلـــــــيـــــــون دوالر فى
اخلــطــة وأعـربت الــشــركـة عن
أملها فى أنه من خالل مختلف
الـسـيـنـاريـوهات والـتـطـبـيـقات
ـــكن لــلـــشــركــة واألســـالــيب 
كاسب فى حتقيق الكـثير من ا
ــســـتــقـــبل. يـــذكــر أنه وفـــقــا ا
ـتحدة بـحلول لبـيانات األ ا
نـهـايـة عـام 2017 كـان ال يـزال
هـناك  3.9مـلـيـار شـخص غـير
مـرتـبـط بـاإلنـتـرنت وبـسبب
تــنـوع وتـعــقـيـد سـطح األرض
ــكن ـــنــاطق ال  فــفى بــعض ا
تـركــيب بـعض مــرافق الـبــنـيـة
الـتـحتـيـة لشـبـكات االتـصاالت
وبــالــتـالـى قـد تــكــون األقــمـار
الـصــنــاعـيــة هى الــبـديل وفى
الـوقت احلالى أطـلـقت العـديد

ا فيها  من الشركات 
 One-وSpaceX و Google

Telesat  وWeb 
خـــطــطًـــا الســتــخـــدام األقــمــار
الــصــنــاعــيــة لــتــوفــيــر خــدمـة

اإلنترنت اجملانية.


