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كارديشيان تعمل كمساعدة
لـ »پاريس هيلتون«

ويليامز: األمومة أهم من النجومية

مباحث اجلهراء حتّل لغز مقتل شاب بطلق 
ناري.. وتقرير »األدلة« حسم القضية إلى قتل

وكاالت: نشرت النجمة كيم كارديشيان عبر حسابها 
اخلاص على موقع التواصل االجتماعي، صورة جمعتها 
بالنجمة پاريس هيلتون، عندما كانت كيم مس���اعدة 
لباريس. والصورة تعود إل���ى العام 2006، وفي هذا 
الوقت لم تكن كيم كارديش���يان ش���خصية مشهورة 
بل كان���ت تظهر فقط بجانب باريس في املناس���بات 
االجتماعية، حيث كانت تعمل كمساعدة لها، وعلقت 

كيم على الصورة »بتهنئة باريس بعيد ميالدها«.

لندن � وكاالت: قامت النجمة ميشيل ويليامز بجلسة 
تصوير جديدة مخصصة ملجلة ELLE بنسختها البريطانية 

في عددها لشهر أبريل. 
املمثل����ة البالغة من العمر 34 عاما، وصفت نفس����ها 
بأنها أوال أم وثانيا ممثلة، وذلك خالل حديثها عن تربية 
ابنتها البالغة من العمر 8 س����نوات، ف����ي مهنة تتطلب 

الكثير من اجلهد. 
وترى ميش����يل أنها جيدة جدا في تربية طفل حني ال 
تعمل فهي ال تنسى أي أمر، مضيفة ان األمومة اهم عندها 

من النجومية. 

عبداهلل قنيص 

أبلغ مصدر أمني »األنباء« بأن الشاب الكويتي 
الذي زعم صديقه انه اطلق النار على نفسه باخلطأ 
خالل رحلة صيد بالعبدلي تراجع عن أقواله وقال 

انه أطلق النار باخلطأ على صديقه. 
وكان رجال مباحث اجلهراء أعادوا التحقيق مع 
الش����اب وهو ميت بصلة قرابة للقتيل بعد ان أكد 
الطب الش����رعي ان الطلقة من املستحيل ان يكون 
املجني عليه أطلقها على نفس����ه سواء من ناحية 

زاوية الطلقة أو من جهة املسافة. 
ه����ذا ونفى القاتل وج����ود دوافع وراء ما صدر 
عنه، مؤكدا انه اطلق النار على ابن خالته باخلطأ 
حسب قوله، ولم يعرف ما اذا كانت النيابة ستسجل 

القضية كقتل باخلطأ او قتل عمد.

كارديشيان وقت أن كانت مساعدة لهيلتون قبل الشهرة

السالح املستخدم في اجلرمية

كينيا تتلف 15 طنًا من العاج 
بقيمة 30 مليون دوالر

افتتاح نفق مطلي
بألوان قوس قزح في الصني

دعوى قضائية ملنع قتل الذئاب

علماء يحاولون ابتكار
»كائن افتراضي غريب«

نيويورك � وكاالت: رفعت جماعات للحفاظ على البيئة 
دعوى قضائية على أحد فروع وزارة الزراعة األميركية، 
متهمة مسؤوليها بانتهاك قانون احتادي حلماية البيئة، 
بعد أن قتلوا أنثى ذئب، في والية واش���نطن.وتطالب 
جماعات احلف���اظ على البيئة قاضي���ا احتاديا مبنع 
الهيئات االحتادي���ة من القيام مبهام جديدة، مثل تلك 
التي قامت بها العام املاضي في والية واشنطن، عندما 
أطلق مسؤولوها على سبيل اخلطأ الرصاص على قطيع 
من الذئاب، ما أس���فر عن قتل أنثى ذئب، بعد أن ظنوا 
أنها ذئب آخر تقرر قتله، ألنه هاجم قطعان املاش���ية. 
وتقول هذه اجلماعات إن وكالة هيئات احلياة البرية 
األميركية تقتل وحتبس وتسمم، بصورة عشوائية، 

احليوانات، من أجل خدمة الصناعات الزراعية.
والذئبة التي قتلت ش���رقي والية واشنطن واحدة 
من ثالث إناث فق���ط في الوالية تنجب صغارا، حيث 

يوجد 13 قطيعا مؤكدا.

يحاول علماء من جامعة كورنيل األميركية تس����خير 
االكتش����اف الذي أظهر وجود بعض أشكال احلياة على 
كوكب يفتقر للماء، البتكار »مخلوق غريب« انطالقا من 

ابتكار خلية ال تدخل املياه في تكوينها.
وتوصل الباحث����ون إلى هذه النتيجة على الرغم من 
احلقيقة التي تفيد باستحالة احلياة في بيئة خالية من 
املاء، إال أنهم أش����اروا إلى نظرية تظهر بقاء خاليا حية 

منسجمة مع غاز امليثان على قمر تيتان.
وعلى الرغم من أن احلياة مرتبطة بعنصر املياه، إال أن 
دراسة حديثة أجراها باحثون في اجلامعة أظهرت احتمال 
توافر بعض أشكال احلياة على قمر تيتان البارد التابع 
 Science Advances لكوكب زحل، وفقا ملا نش����رته مجلة

العلمية.

نيروبي � أ.ف.پ: أضرم الرئيس الكيني، اوهورو 
كينياتا، النار في 15 طنا من العاج، وهي أكبر كمية من 
العاج تتلف في أفريقيا، متعهدا بإتالف املخزون املتبقي 
في البالد املقدر مبائة طن بحلول نهاية العام احلالي، 
ويباع الكيلوغرام الواحد من العاج بنحو 2100 دوالر، 
ويتركز الطلب عليه خصوصا في الصني، وعلى ذلك 

فإن القيمة املتلفة تبلغ 30 مليون دوالر.
وتعد كينيا من أكثر البلدان التي تتركز فيها ظاهرة 
الصيد غير الش���رعي للفيلة التي بات���ت على حافة 

االنقراض، وأيضا تتركز فيها جتارة العاج.
وقال الرئيس الكيني قبل إش���عال النار في العاج 
املكدس في احلديق���ة الوطنية في نيروبي »علينا أن 

جنعل العاج غير قابل لالستخدام في كل العالم«.
وأضاف »ما يبذل من جهود حلماية التنوع البيئي 
مازال غير كاف، نظرا للمخاطر احملدقة بالبيئة. لقد بات 
من امللح مضاعفة اجلهود للتصدي للجرائم املرتكبة 
بحق الطبيعة«. وتشير األرقام الرسمية في كينيا إلى 
قت���ل 300 فيل و59 حيوان وحيد قرن في العام 2013، 

لكن اخلبراء يقدرون أن يكون العدد أكبر بكثير.
ويؤدي الصيد غير الشرعي لتلبية الطلب على شراء 
العاج إلى قتل 20 - 30 ألف فيل سنويا في أفريقيا، ما 

يضع هذا النوع احليواني على حافة االندثار.

بكني � أ.ش.أ: افتتح في الصني أول نفق من نوعه في 
البالد، حيث إن ألوانه الداخلية مطلية بطريقة متدرجة 
لتماثل ألوان قوس قزح، ليعطى السائقني الفرصة إلراحة 
أعينهم عند املرور خالله. وميتد النقق الواقع في منطقة 
»زهومو« في مقاطعة »هنان« بوس����ط الصني، ملس����افة 
400 مت����ر، وتكلف بناؤه ما يق����رب من 100 مليون يوان 
)16 مليون دوالر(. وبحس����ب املس����ؤولني عن املشروع، 
فإن بناء النفق ينقس����م إلى ثالثة أجزاء، اجلزء األوسط 
منه مبني بأسمنت عادي، أما اجلزآن اآلخران أي املدخل 
واملخ����رج فهما عبارة عن كتل مطلية بألوان قوس قزح، 
حيث يالحظ من مير بالنف����ق أن اللون يتغير تدريجيا 

بادئا بالبنفسجي ومنتهيا باألزرق.

إحراق العاج في كينيا

النفق مطلي بقوس قزح

كلوني وعلم الدين

كلوني وزوجته يحصنان بيتهما ضد احلرائق والقنابل
لندن � إيالف: قام جورج 
كلوني وزوجته امل علم الدين 
ببعض التجديدات في قصرهما 
الواقع في بيركشاير بإجنلترا، 
حيث قاما بعزله ضد احلريق 
وحتصينه ضد القنابل وعززاه 
أمنيا، حيث أكدت املصادر أن 
علم الدي���ن أرادت ملنزلها أن 
يك���ون آمنا نظ���را خلطورة 
القضايا الت���ي تتابعها على 

الصعيد الدولي.
ه���ذا وغابت »علم الدين« 
عن حفل األوسكار يوم اإلثنني 
املاضي بسبب جدول أعمالها 
املكتظ باملواعيد واستقرارها 

في لندن، علما أنها سبق ان 
حضرت مع زوجها حفل توزيع 
جوائ���ز »غولدن غلوب« في 
يناير املاضي، حيث التقطتها 
الكاميرات هناك وكان واضحا 
عليها بعض امللل والضجر من 
احلفل، علما أنها تألقت آنذاك 

بفستان من تصميم ديور. 
وتلع���ب زوجة »كلوني« 
احملامية »الدور املؤثر والعقل 
املدبر في زواجهما وحياتهما 
االجتماعي���ة لكونها محامية 
دولية بارعة وناشطة، علما 
أن أحدث زبائنها هو مؤسس 
منظمة »ويكيليكس« جوليان 

أس���اجن، وهي متث���ل حاليا 
»أرمينيا« في قضية رفيعة 
املستوى ضد »دوجوبرينجيك« 
التركي  العمال  رئيس حزب 
ال���ذي أنكر ف���ي العام 2007 
وقائع املذبحة اجلماعية التي 
حدثت ضد األرمن، حيث إن 
تركيا قالت إن عدد الوفيات 
مبالغ في���ه وأنكرت جرمية 
اإلبادة اجلماعية خالل احلرب 
العاملية األولى، ونفت أن يكون 
االتراك العثمانيون قد قاموا 
بقتل مليون ونصف املليون 
ش���خص في الفترة من 1915 

حتى 1923.

 سم العناكب »أقوى« مسكن لأللم
لندن � رويترز: قال علماء 
قاموا بتحليل أعداد ال حتصى 
من املواد الكيمياوية املوجودة 
في سم العناكب إنهم وضعوا 
أيديهم على 7 مركبات تتميز 
بقدرتها عل���ى وقف خطوة 
رئيسية متنع اجلسم من نقل 

إشارات األلم إلى املخ.
وفي البحث الذي قالوا إنه 
قد يفضي يوما ما إلى إنتاج 
طائفة جديدة من مس���كنات 
األلم القوية ركزوا على 206 
العناكب، وبحثوا  أنواع من 
في السم عن جزيئات ميكنها 
أن توقف نشاط األعصاب عبر 

قنوات معينة.
وتشير تقديرات اخلبراء 
إلى أن واح���دا من بني كل 5 
أشخاص في شتى أرجاء العالم 
أل���م مزمن، فيما  يعاني من 
أخفقت عالجات األلم املتوافرة 
في التخل���ص من اآلالم على 

املدى القصير أو البعيد.
كما أن العبء االقتصادي 
للتخلص من األلم هائل، إذ إن 

اآلالم املزمنة تكلف الواليات 
املتحدة وحده���ا 600 مليار 

دوالر في العام.
املرء باأللم في  ويش���عر 
ج���زء م���ن جس���مه عندما 
ترس���ل األعصاب ف���ي هذه 
املنطقة إشارات إلى املخ عبر 
مسارات األلم، وهذه املسارات 
هي التي يسعى العلماء إلى 
البحث  تثبيط وظائفها عند 
عن عقاقير جديدة للتخلص 

من األلم.
الذي  وقال جل���ني كينج 
أش���رف على هذه الدراس���ة 
بجامعة كوينزالند األسترالية 
»نهتم على نحو خاص مبركب 

يغلق مسارات األلم«.
وأضاف ان دراسات سابقة 
أوضحت عدم اإلحساس باأللم 
لدى من يفتقدون هذه املسارات 
� بسبب طفرات وراثية حتدث 
لذا فإن   � بصورة طبيعي���ة 
إغ���الق هذه املم���رات ميكنه 
وقف اإلحس���اس باأللم لدى 
أشخاص لديهم هذه املسارات 

الطبيعية.
وركز جان���ب من البحث 
عن عقاقير جديدة مس���كنة 
لأللم على أنواع العناكب في 
العالم التي يصل عددها إلى 
45 ألفا، والتي تقتل فرائسها 
بسمها الزعاف الذي يحتوي 
على مئات إن لم يكن آالف من 
جزيئات البروتني التي يوقف 

بعضها نشاط األعصاب.
العلماء فحصوا س���موما 
العناكب،  أنواع من  من 206 
ووجدوا أن 40 % منها حتتوي 
عل���ى مركب واحد على األقل 
يغلق املسارات العصبية لدى 

البشر.
وفيما يتعلق ب� 7 مركبات 
واعدة وضعوا أيديهم عليها 
ق���ال العلم���اء إن أحدها ذو 
فاعلية عالية ويتميز بتركيب 
كيمي���اوي يش���ير إل���ى أنه 
مستقر من الوجهة الكيماوية 
واحلرارية والبيولوجية على 
نحو يصلح ألن يكون عقارا 

فاعال.

جورج: أمل هي 
العقل املدبر 

واملؤثر في حياتنا 
لكونها محامية 

رائعة

جلني كينج: دراسات 
سابقة أوضحت عدم 

اإلحساس باأللم لدى 
من يفتقدون هذه 
املسارات بسبب 

طفرات وراثية


