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عندما يحّلُق السرد

اعترافات وزير الصحة 

حني يكون السيء هو األساس
حسن النواب

كيف ترسم األوبئة الكبرى شكل اجملتمعات؟
وماذا أخبرتنا الكوميديا البشرية؟ ُ إلى السماء«، تدور  عشر قصص ال غير؛ ضمتها املجموعة القصصية »قطارات تصعد

القطار، قصص تنتمي إلى  ات  أحداثها وصراع أبطالها املعذَّبني في عربات أو محطَّ
السرد الخاطف الذي يصل نحو غاياته ورسالته اإلنسانية من خالل الجملة السردية 
السردي  خطابها  برهافة  العشر  القصص  كأنَّ  املثيرة،  باإلشارات  واملحّلقة  املوجزة 
ُحاكي وتواسي بعضها؛ حتى يكتمل عقد السرد املتأللئ حول عنق  وإيجازها العميق، ت
ُ تفقد بريقها في عاملنا العربي؛ لوال حضور هكذا قصص  القصة القصيرة التي تكاد
رصينة وماتعة في آٍن واحد. وبقراءٍة فاحصٍة لهذه القصص، نجد في أّول قصٍة والتي 
إْذ  يجري بني شخوصها؛  الذي  الحوار  القبَّعات« رشاقة  »تحت سماء  حملت عنوان 
تستلهم فكرتها من االغتراب الروحي لإلنسان في منفاه؛ وهي تناور بالكالم وتحاول 
مقاعد  تمأل  فالقبَّعات  منخور!  في ضرس  ملتهب  عصب  مثل  األوجاع  من  التمّلص 
عربات القطار أمام أنظار بطل القصة املغترب، ولكن ليس هناك ثمة رؤوس أو أجساد، 
الغريب  ذلك  توبيخ  لديها سوى  ديدَن  ال  التي  باألشباح  مزدحمة  القطار  عربات  كأنَّ 
وسؤاله بإلحاح: أين قبعتك؟ »ظلَّْت عيناي ترقبان الصف الطويل املتراص من القبَّعات 
املنحنية واملتدلية واملقلوبة بتمّوج مثير ومتناغم على املقاعد« وهي إشارة واضحة على 
اختالف هذا املغترب عن هؤالء الناس، واالحتفاظ بموروثه الشرقي، فهو الوحيد الذي 
الناس في  الذي يحتفظ برأسه بني حشود  الوحيد  ال يضع قبعة على رأسه، بل هو 
عربات القطار، إْذ كان الجميع يضعون القبَّعات على رؤوس وهمية في الواقع. أما في 
قصة » العراقي الذي حرَّر لندن« وهي من القصص التي اجتمعت في أحداثها اإلثارة 
واأللم والقلق والنزعة اإلنسانية، حيث تناط إلى الجئ عراقي يعمل في سكك الحديد 
مهمة خطيرة من قبل نقابة العّمال، أال وهي إيقاف حركة القطارات برموز سريَّة إعالنًا 
عن إضراب عّمال القطارات، لكن الكاتب فاتح عبد السالم لم يترك البطل في دائرة 
الصراع حول تنفيذ هذه املهمة التي تحتاج إلى قدر كبير من الشجاعة، إنَّما يأخذنا 
ُ وقبوله  ُ خالل التحقيق معه بسرد مؤلم نحو معاناة هذا العراقي واملكابدة التي واجهته
كالجئ، ونكتشف أنَّ املهمة التي سيقوم بها بعد ساعات، قد سبقتها أكثر من مغامرة 
شجاعة في العراق، حيث نعرف من تداعياته أنَّه شهد ساعات الغزو األمريكي يوم كان 
يخدم في الجيش كجندي احتياط وكيف فرَّ من وحدته العسكرية وتركوه يواجه املوت 
مع ثالثة من رفاقه..« ماذا نفعل، ال أحد هنا، الجميع هربوا« ثم يأخذنا عبد السالم إلى 
مغامرة غير متوقعة لهذا الالجئ حني يترك الستارة الثقيلة تسقط مثل مقصلة على 
جوقة من السياسيني والجنراالت األمريكان كانوا يقفون على املسرح، ليفرَّ بعدها من 
البالد، لكن خاتمة القصة تدهشنا، فبعد تنفيذ مهمته الخطيرة التي تتوقَّف على إثرها 
حركة القطارات في لندن، يعود بعد دقائق إلى إدخال رموز أخرى تعلن استمرار حركة 
القطارات مرَّة أخرى، وبذلك ينتصر الوازع اإلنساني في أعماق قلبه وضميره. وتبقى 
قصة »الرغبات املتكسرة« واحدة من أمتع وأوجع القصص التي قرأتها خالل السنوات 
األخيرة، فهي تسلط الضوء حول جندي يعود من جبهة البصرة إلى مدينة املوصل، 
الجندي  هذا  حركة  واملواجع  باألسى  زاخرة  بلغة  السالم  عبد  فاتح  الكاتب  ويرصد 
ومراحل املكابدة واملشقَّة واإلحباط الذي يرافقه بغية الحصول على مركبة تصل به إلى 
بغداد، ومن ثم الحصول على حافلة أخرى تنقله إلى مدينة املوصل، وهذا يعني فقدان 
يوم من إجازته التي ستنتهي بلمح البصر، حيث يمضي بقية أيامها بني غرفة نومه مع 
الزوجة أو التجوال في سوق املدينة، غير أنَّ الذي لم يتوقعه في هذه اإلجازة هو رؤية 
عشيقته في أيام الجامعة، ويأخذنا عبد السالم إلى عربات القطار مرَّة أخرى، بعد أْن 
يتفق الجندي مع العاشقة التي أصبحت أرملة؛ على رحلة في غرفة خاصة بالقطار 
النازل إلى بغداد، لكن الذي لم يكن في الحسبان أنَّ حجز الغرفة يكون للعشيقة مع 
أخيها الصغير، في حني عليه أْن يتسلل عند الساعة الثانية عشرة لياًل إلى غرفتها في 

عربة العوائل..
»- لكن، كيف سأعرف أي الغرف غرفتك؟

- سوف أطبق باب الغرفة على طرف منديلي األخضر هذا.«
كانت  اللحظات«  تلك  في  الجندي  أحاسيس  برصد  السالم  عبد  فاتح  براعة  الحظوا 
الساعة الثانية عشرة مثل قرص نحاسي كبير يصطفق بمطرقة رأسه. وتراءت صورتها 
وحيدة، تنثر شعرها، وتفتح ثالثة أزرار من قميصها، وتكاد يدها تفتح الزر األخير، 
ليهدل ذلك القماش الالمع ويندفع نهداها بقوة. يرتجُّ القطار فتنقطع الصورة في خاطره 

مثل موجة تخمد« في حني يسمع امرأة عجوز تقول لزوجها:
- انتهْت أعمارنا ولم تنته هذه الحرب.

يا لبالغة هذه الجملة التي كتبها عبد السالم والتي اختصرت بشاعة الحروب، في حني 
كان الجندي يراقب الباب الداخلي الفاصل بني عربة وأخرى، واندفع نحو تلك العربة 
العربة  املنديل األخضر مثل راية على هدف محرَّر؛ كان يقطع  يلوح فيها طرف  التي 

بخطوات واسعة..
- قف أين ذاهب؟ ممنوع الدخول.

تمتم:  - حتى لو ركبنا قطارًا واحدًا.. لن تتحقق األمنية!
باب  على  املتكسرة  الرغبات  قصة  تنتهي  هكذا 
مغلقة يلوح منها منديل أخضر، وهكذا سنجد باقي 
القارئ لكي يركب  ُ في إغواء  القصص وهي تبرع
في قطارات فاتح عبد السالم املحلِّقة إلى السماء 

اذ ومذهل. بأجنحة سرد أخَّ

اثناء زيارته للسيد  العراقي جعفر عالوي صريحا وصادما  كان حديث وزير الصحة 
حسني اسماعيل الصدر في الكاظمية. فقد صرح عالوي بأن تصنيف القطاع الصحي 
العراقي عامليا هو متاخر جدا وبحسب تعبيره فهو قريب من الصومال. كان عالوي 
يتحدث عن ازمة فيروس كورونا ويطالب الصدر و الزعماء الدينيني االخرين باملساعدة 
الناس  بني  هائل  تقارب  عمليات  من  تتضمنه  ملا  الدينية  الزيارات  حركة  من  الحد  في 
من مناطق مختلفة مما يرفع احتماالت انتقال وانتشار الفيروس بصورة كبيرة. ومن 
املعروف طبعا ان الزيارات الدينية الشيعية في العراق زيارات مليونية وقد انطلقت احدى 
هم تلك الزيارات فعال وهي زيارة االمام الكاظم. وقد حذر الوزير العراقي بأن االمكانيات 
املتاحة له قليلة جدا وبأن وضعه صعب جدا اذ ان اي زيادة كبيرة في حجم املرضى 

قريبة مما حصل في ايران املجاورة ستؤدي الى وضع سئ جدا
اتى حديث عالوي هذه املرة مناقضا للنبرة التي تحدث بها قبل ايام عندما تحدث عما 
تعامل  من  افضل  كان  كورونا  فيروس  مع  العراق  تعامل  وبان  وزارته  بنجاح  وصفه 
املؤتمر  في خضم  أشارة  اصلخنا  عبارته  اشتهرت  طبعا  ذلك  قبل  وفرنسا.  بريطانيا 
الصحفي الذي اعلن فيه عن موقف العراق االول في مواجهة الفيروس وعن اجراءات 
خلية االزمة في التعامل معه. وقد استمع الجميع الى ما دار قبيل بدء املؤتمر من وصف 
لالجراءات بانها كالوات وما الى ذلك من مهازل.  نحن هنا ازاء مراحل عديدة متقلبة 
يمر بها الوزير عالوي وباملناسبة فهو ليس وحيدا في ذلك فاكبر القادة في اكبر الدول 
تقلبوا في مواقفهم في مواجهة كورونا وعلى رأسهم الرئيس االميركي دونالد ترامب 
معه  التعامل  اجراءات  ليصعد من  عاد  ثم  البداية  في  الفيروس  اهمية  الذي خفف من 
بصورة فيها الكثير من رد الفعل ومحاولة اللحاق بالرأي العام. لكن عالوي طبيب وقد 
اتى ملنصبه على اساس كونه مختصا. وهنا نؤشر انه منصب وزير الصحة هو منصب 
الحالي مثال  تقنيا فوزير الصحة االميركي  املتقدمة وليس منصبا  الدول  سياسي في 
اما  البريطاني مات هانكوك مختص في االقتصاد.  ازار محام ووزير الصحة  اليكس 
جعفر عالوي فهو تكنوقراط لذلك من املفترض انه يعرف تماما منذ البداية عم يتحدث 
حينما يأتي االمر للتعامل مع فيروس انتشر بصورة وبائية تحاول البشرية التعامل معه 
وفهمه.  على اي حال فبعد مرحلة اصلخنا باشارة ومرحلة العراق افضل من بريطانيا 
وفرنسا وصل الوزير عالوي الى مرحلة االعتراف بان العراق وقطاع الخدمات الصحية 
فيه هو اقرب في الحقيقة الى الصومال. والصومال كما هو معروف معذور النه بلد فقير 
جدا وقد عاش بدون حكومة او بحكومة ضعيفة ال تسيطر سوى على جزء من اراضيه. 
البد من االقرار بأن العراق مر ايضا و على مدى سنوات طويلة بظروف امنية صعبة 
جدا لكن موارده االقتصادية هي اكبر بكثير من الصومال ومن كثير من الدول اال انه 
لم يعرف بعد طريقا ملحاربة الفساد وسوء االدارة. وهنا نتذكر ان وزير الصحة السابق 
مواجهة  على  قدرته  لعدم  وهرب  استقال  قد  العلوان  عالء 

الفساد في وزارته. 
مراحل  من  بكثير  افضل  هي  بالواقع  االعتراف  مرحلة 
واتمنى  ويتجاوزها  االزمة  هذه  العراق  سيواجه  االدعاء. 
وسوء  الفساد  ازمة  لكن  فادحة.  بخسائر  ذلك  اليتم  ان 
االدارة ستبقى مستمرة اذا لم تكن هناك ارادة وطنية شاملة 

فاحت عبد السالم ملواجهتها. 
fatihabdulsalam@hotmail.com

كورونا  فيروس  يترك   - باريس-)أ ف ب( 
املستجد بصمته على كل نواحي الحياة، 
كما  وأغلقت حدود،  بأكملها شّلت،  فدول 
واملدارس  العاملية  االقتصادات  تباطأت 
تساؤاًل  ذلك  كل  ويطرح  أبوابها.  أقفلت 
الكبرى  األوبئة  تخّلفه  الذي  األثر  حول 
 2018 عام  اإلسبانية  كاالنفلونزا 
والطاعون األسود في القرن الرابع عشر 

على املجتمعات.
الوسطى  القرون  في  أوروبا  أن  ورغم 
وبعد خروجها من الحرب العاملية األولى 
تختلف كثيرًا عن عالم ومجتمع اليوم في 
ظّل وسائل التواصل واالنترنت والعوملة، 
إال أن "انتشار وباء يشكل دومًا امتحانًا 
العلوم  مؤرخ  يرى  كما  وحقبة"،  ملجتمع 
بورغوني  من جامعة  فينيو  لوران-هنري 

الفرنسية.
الروابط  "يهدد  الوباء  أن  ويوضح 
خفي  لشكل  العنان  ويطلق  االجتماعية، 
من حرب أهلية يكون فيها الجميع حذرًا 

من جاره".
ويضيف "في هذه املرحلة، يظهر ذلك في 
املشاهد غير املعقولة ألشخاص يتدافعون 
ورق  من  حزمة  آخر  على  املتاجر  في 
في  مأسويًة  أكثر  والوضع  املراحيض... 
إيطاليا، حيث يضطر األطباء الى اختيار 
مريض إلنقاذه بداًل من آخر بسبب نقص 

املعدات، كما يحصل في زمن الحرب".

مسافة دنيا"
الكبرى خصوصًا تغييرًا  األوبئة  أحدثت 
"في أنظمتنا الصحية" كما يلحظ املؤرخ 
والخبير الديموغرافي باترييس بوردوليه 
العلوم  في  العليا  الدراسات  مدرسة  من 
الحجر  مفهوم  أنتجت  فقد  االجتماعية، 

الصحي وابتكار أساليب للتعقيم.
من  فينيه  فريدي  الجغرافيا  عالم  ويشير 
إلى  مونبيلييه  في  فاليري  بول  جامعة 
التي  بـ"االسبانية"  املسماة  االنفلونزا  أن 
األولى  العاملية  الحرب  أواخر  انتشرت 

كان لها "أثر هيكلي على تاريخ الصحة".
الذي  الحديث  العاملي  الوباء  هذا  أنتج 
قتل 50 مليون إنسان حالة وعي لضرورة 
األمراض  ملخاطر  عاملية  إدارة  وجود 
املعدية، وأنشأ جياًل من األطباء الشباب 

املختصني بالفيروسات.

من ناحية أخرى، "وعلى صعيد السلوك، 
بني  املسافة  من  أدنى  حد  خلق  إلى  أدى 
األشخاص، تفوق في املجتمعات الغربية 
األخرى"،  املجتمعات  في  عليه  هي  ما 

بحسب بوردوليه.
دائمًا  هناك  أيضًا،  األوبئة  انتشار  عند 
إلى  الفتًا  املؤرخ،  هذا  وفق  فداء،  كبش 
الصينيني  كره تجاه  "أننا شهدنا مرحلة 

مع بدء ظهور الوباء".
غزا  الذي  الطاعون  وباء  مرحلة  خالل 
عامي  بني  الوسطى  العصور  في  أوروبا 
1347 و1351، بات السكان اليهود هدفًا 
لهجمات، وأحيانًا مجازر كما حصل عام 
نحو  في ستراسبورغ، حني حرق   1349

ألف يهودي.
قادت مراحل انتشار الطاعون الكبرى إلى 
بمعنى  أبيقوري"  طابع  ذات  فعل  "ردود 
البحث عن اللذة واستباق األمور وصرف 
الباحثان  ويشير  حساب.  بدون  األموال 
وليام نافي وأندرو سبايسر في كتابهما 
أن  إلى   ،"1345-1730 األسود  "الطاعون 
التوجه  "اختاروا  املراحل  تلك  الناس في 
يوم  كل  وعاشوا  والحانات،  املالهي  إلى 

كما لو أنه األخير".
االبتعاد  آخرون  اختار  العكس،  وعلى 
اإليطالي  الكاتب  يورد  كما  العالم،  عن 
بوكاتشيو )1375-1313(، الذي يروي في 
البشرية(  )الكوميديا  الديكاميرون  كتابه 
أنفسهم  فلورنسيني  عشرة  حجر  كيف 

طوعًا خارج فلورنسا هربًا من الطاعون.

نتاج مشترك
يشير لوران-هنري فينيو إلى أن "األوبئة 
واملجتمعات،  الطبيعة  بني  مشترك  نتاج 
ال  الجراثيم  والبشر.  امليكروبات  بني 

تصبح خطيرة إلى في ظروف معينة".
القرن  أواخر  األسود  الطاعون  غزا  هكذا 
مزدهرة  كانت  التي  "أوروبا  عشر  الرابع 
كثيفة  التجارية  املبادالت  فيها  وكانت 
واملدن مزدحمة ورحالت االستكشاف في 

ذروتها"، بحسب فينيو.
استفاد الطاعون من هذا االزدهار، ووضع 
حدًا له، وأعلن نهاية نظام العبودية الذي 
كما  الوسطى،  القرون  مجتمع  عليه  قام 

يشرح فينيو.
ويوضح فريدي فينيه أنه في عام 1918، 

رافد جبوري
واشنطن

تغير العالم كله في ساعات، ال توجد دولة تثق باجراءات دولة 
وتعطيل  الحدود  وغلق  العزل  حل سوى  هناك  وليس   ، أخرى 
مسارات الحياة العادية وفعالياتها  والصمود الداخلي لتقليل 

الخسائر .
 الدول العربية املنكوبة بالحروب واالوضاع السياسية املضطربة 
والحكومات واملليشيات التي تحكم ربع عدد بلدان العرب وتؤثر 
في أوضاعها من العراق الى ليبيا ومن اليمن الى سوريا ، ال 
تزال ال تفكر كما يفكر جانب آخر من العالم ازاء الكارثة الوبائية 

التي حلت على الكوكب .
 تلك البلدان العربية اعتادت على التردي في كل شيء ، وهي 
خدم  الذي  املتقدم  العالم  لكن   ، أسوأ  الى  سيء  من  تنتقل 
نفسه  يجد   ، والعلوم  والصيدلة  والطب  بالتكنولوجيا  البشرية 
حدود  الى  القمم  من  مباشرة  نقلته  مفاجئة  انهيارات  أمام 
السفوح فيما تلوح الوديان واملهاوي للعيان ، لذلك يبدو الرعب 

كبيرًا والصدمة عظيمة .
في بلد مثل العراق ، تحدث وزير "الصحة " عن كارثة صحية 
البلد قبل ان يظهر فيروس كورونا الى السطح ،  موجودة في 
واألمور كانت على الدوام عادية في نظر الحكومات واحزابها 
مغانم  بوصفها  املناصب  على  قذرة  طائفية  بروح  املتقاتلة 
القطاعيات عائلية وحزبية وخارجية أيضًا ، وليس كونها وزارات 
تضع أمن املواطن الغذائي والصحي واملعيشي والشخصي في 

األولوية.
األنظمة  امكانات  أبسط  العراق  فقدان  عن  املسؤول  هو  َمن 
الصحية الناجحة ، والبلد ليس محاصرًا منذ سبعة عشر عامًا 
ومليارات النفط تدخل الى خزائنه كل سنة. هل جرى محاسبة 
العراق  لحال  رؤيته  غياب  عن  االيام  من  يوم  في  وزير صحة 
الوزراء  مجلس  واحدة  مرة  تفرغ  وهل   . الكوارث  وقوع  عند 
ليستشرف شيئًا أبعد من املحافظة على التوافقات واالمتيازات ؟
أي سياسي يجب أن يلقم في فمه حجرًا اذا لم يستطع ان يجيب 
عن  سبب فشل النظام السياسي طوال عقد ونصف العقد في 
بناء مراكز ومستشفيات متطورة جديدة في كل مدينة رئيسية .

 وال نسأل هنا عن مدن فقدت مستشفياتها العامة الكبيرة في 
حروب داخلية وال ذكر إلعادة إعمارها حتى اللحظة .

النار املقدسة يفوز بجائزة املهرجان 
الفرنسي لألفالم الوثائقية

نيودلهي-)أ ف ب( - الزمان -
سيداناغودر  شرييا  على  عرض  عندما 
لم  جديدين،  طرفني  زرع  اليدين  مبتورة 
رغم  املوافقة  في  الهندية  الطالبة  تترد 
أنهما كانا ساعدي رجل. لكن مظهرهما 
تبّدل بشكل طبيعي إلى حد التماهي مع 

جسمها ولون بشرتها.
بالشعر  مكسوين  الساعدان  كان  فقد 
اليوم  أصبحا  أنهما  إال  وكبيرين 
مع  تكيفا  أنهما  كما  ونحيفني  ناعمني 
الذين  األطباء  أدهش  ما  بشرتها،  لون 
التي  هذه  النادرة  الزرع  عملية  أجروا 
استغرقت 13 ساعة. وقالت سوما والدة 

عبر  برس  فرانس  لوكالة  سيداناغودر 
غرب  في  بونه  في  منزلها  من  الهاتف 
القامة  طويل  رجال  املتبرع  "كان  الهند 

ويداه كبيرتان".
معرفة  يستطيع  أحد  ال  "اآلن  وأضافت 
بدأت  أن شرييا  يدا رجل... حتى  أنهما 

تضع املجوهرات وطالء األظافر".
عقب  على  رأسا  شرييا  حياة  انقلبت 
سن  في  تعرضت  عندما   2016 العام  في 
سحق  إلى  أدى  حافلة  لحادث  عاما   18
ساعديها. وتسبب التأخر في حصولها 
على اإلسعافات األولية في بتر يديها من 
عملية  مئتي  إجراء  وتم  املرفقني.  تحت 

زرع يدين ناجحة فقط في أنحاء العالم، 
من بينها تسع في الهند، منذ إجراء أول 
الواليات املتحدة  عملية زرع مماثلة في 
اليسرى  يده  فجرت  لرجل   1999 العام 

بسبب األلعاب النارية.
في  األولى  اليدين  زرع  عملية  أجريت 
الهند العام 2015 في معهد أمريتا للعلوم 
الطبية في والية كيراال في جنوب البالد 
سيداناغودر  عائلة  اصطحبت  حيث 

ابنتها.
العثور  في  الكبرى  املشكلة  وتمثلت 
العائالت  تتردد  ما  فغالبا  متبرع،  على 
أيدي  وهب  في  ثقافية  ألسباب  الهندية 

أحبائهم بعد وفاتهم. وقالت سوبرامانيا 
إيير وهي عضو في فريق األطباء الذين 
أجروا العملية لشرييا "عادة ما يتوجب 

على األشخاص االنتظار لفترة طويلة".
وأوضحت هذه املتخصصة في الجراحة 
الترميمية لوكالة فرانس برس "ونتيجة 
عملية  عن  يبحثون  الذين  فإن  لذلك، 
ال  أنهم  لدرجة  يائسني  يصبحون  زرع" 
إلى  تعودان  اليدان  كانت  إذا  يمانعون 

الجنس اآلخر".
في نهاية املطاف، تلقى املستشفى يدي 
ووافقت   .2017 آب/أغسطس  في  رجل 

شرييا وعائلتها على الحصول عليهما.

 مجموعة هندوسية في الهند تروج لبول البقر كعالج لفيروس كورونا 
متاهي يدي رجل مزروعتني في فتاة هندية مع جسمها
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واشنطن- لندن - الزمان 
في  وأميركيون  صينيون  علماء  نجح 
»كورونا«  فيروس  مهاجمة  طريقة  فهم 
املستجد الخاليا البشرية و«اختطافها«، 
مما قد يسهم في إيجاد طريقة للتصدي 

له.
واستخدم باحثون في جامعة ويستليك 
الصينية في هانغتشو وجامعة تكساس 
شديد  إلكترونيا  مجهرا  األميركية، 
ألصغر  صور  التقاط  بوسعه  الدقة، 
يهاجم  كيف  لفهم  الحيوية،  الجزيئات 
ضرر  وإلحداث  الخاليا.  »كورونا« 
في جسم اإلنسان، فإن الفيروس قادر 
على مهاجمة الخاليا بهدف إنتاج نسخ 
تدمر  جديدة  خاليا  وتكوين  نفسه  من 
التي  الدراسة  وفق  البشرية،  الخاليا 

»فوكس  شبكة  الضوء  عليها  سلطت 
الباحثون  ووجد  اإلخبارية.   نيوز« 
الفيروس  أن  واألميركيون  الصينيون 
إلى  يشبه  نمط  له   »19 »كوفيد  الجديد 
حد ما فيروس »سارس«، الذي تفشى 
بني عامي 2002 و2003، باستثناء بعض 
األمينية.   األحماض  في  االختالفات 
ويقول الخبراء إن فهم تركيبة الفيروس 
وطريقة انتشاره ودخوله جسم العائل، 

يساعد على تطوير لقاح مضاد له.
في  ذكروا  صينيون  مسؤولون  وكان   
وقت سابق أن لقاح »كورونا« قد يكون 
خالل  سريريا  اختباره  لبدء  جاهزا 
كورونا  أن  ويعتقد  املقبل.  أبريل  شهر 
بدأ في التفشي داخل سوق للمأكوالت 
في  الصينية  ووهان  مدينة  في  البحرية 

ذلك  بعد  وانتشر  املاضي،  ديسمبر 
في أرجاء الصني وأكثر من 100 دولة 
ألول  العلماء،  تمكن  فيما  العالم.  حول 
»محركات«  قوة  مدى  قياس  من  مرة، 
بالضبط،  املميتة  السرطانية  الخاليا 
سرطانية«  »خاليا  إنشاء  خالل  من 
نشرت  ما  وفق  املختبر،  في  خاصة 
مالتي  وقال،  البريطانية.  ميل«  »ديلي 
في  أندروز  سانت  جامعة  من  غاثر، 
إسكتلندا: »يؤكد عملنا أن هذه البقع قد 
تكون بمثابة مثقاب ميكانيكي بمساعدة 
كيميائية يسمح للسرطان بغزو الخاليا 
السرطانية  الخاليا  وتمتلك  السليمة«. 
كيميائية«  بمساعدة  ميكانيكية  »ثقوبًا 
تستخدم القوة الغاشمة الختراق اللحم 

السليم.

 أول قياس لقدرة محركات اخلاليا السرطانية
علماء صينيون وأميركيون يكتشفون طريقة كورونا في الهجوم

برلني -الزمان تعد رائحة العرق الكريهة 
القدم من األمور املزعجة،  املنبعثة من 
التي تسبب حرجًا شديدًا لألشخاص، 
يمكن  فكيف  منها.  يعانون  الذين 
السؤال  هذا  عن  لإلجابة  مواجهتها؟ 
الجلدية  األمراض  طبيبة  أوضحت 
يمكن  إنه  شموكيل  إنجريد  األملانية 
مواجهة رائحة العرق الكريهة املنبعثة 
األقدام  غسل  خالل  من  القدم  من 
املاء  بواسطة  منتظمة  وبصفة  جيدًا 
والصابون، مع مراعاة تجفيفها جيدًا، 
وذلك  األصابع،  بني  الفراغات  خاصة 

ملنع البكتيريا والفطريات من التكاثر.
أيضًا  يمكن  أنه  شموكيل  وأضافت 
املخصص  العرق  مزيل  استخدام 
نسبة  على  يحتوي  والذي  لألقدام، 
عالية من األلومنيوم من أجل محاربة 
باألقدام، والتي توجد  الشديد  التعرق 
آخر  جزء  أي  من  أكثر  عرق  غدد  بها 
أيضًا  املهمة  التدابير  ومن  بالجسم. 
تغيير  الكريهة  القدم  رائحة  ملواجهة 
جورب  وارتداء  يوم  بعد  يوم  الحذاء 

جديد كل يوم.

 هل من عالج 
لرائحة القدم 

الكريهة ؟


