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أوباما يتبرع بأموال جائزة نوبل 
لعشر منظمات خيرية

باراك اوباما

علماء يكتشفون »أم« كل الخاليا الجلدية

الشرطة تنقذ رجل أعمال هنديًا مخطوفًا في الفلبين

صلصة الطماطم تعكر صفو العالقات بين البرازيل وأميركا

لندن ـ رويترز: اكتشف علماء »أم« أو أصل 
كل اخلاليـــا اجللدية ويقولون ان اكتشـــافهم 
قد يحسن بشكل كبير من العالجات اجللدية 

لضحايا اجلروح واحلروق اخلطيرة. 
واجرى هانـــز كليفرز وفريق من الباحثني 
الهولنديني والســـويديني دراسة على الفئران 
ووجـــدوا أن اخللية اجلذعيـــة التي تنتج كل 
اخلاليا اجللدية املختلفة تعيش في واقع االمر 
في بصيالت الشعر.  وقالوا في دراسة نشرت 
في دورية ساينس يوم اخلميس ان هذه النتائج 
التي يقولون انها ستترجم لالستخدام البشري 
تنبئ بأنه رمبا ميكن اســـتخدام هذه اخلاليا 
اجلذعية للمساعدة في ترميم اجلروح أو زرع 

جلد لضحايا احلروق. 
وقال كليفرز من األكادميية امللكية الهولندية 
للفنون والعلوم في أوترخت: هذه هي أم جميع 

اخلاليا اجلذعية في اجللد ـ فهي تصنع جميع 
اخلاليا اجلذعية االخرى. 

»نفس اخلاليا اجلذعية موجودة لدى البشر 
وميكن أن نراها والوعد هو ان هذه اخلاليا قد 
تكون أفضل كثيرا من أي شيء لدينا حتى اآلن 

في تهيئة جلد جديد«.
ويضم اجللد ثالث مجموعات مختلفة من 
اخلاليا وهي الشعر والبصيالت والغدد الدهنية 
والنسيج البيني واملعروف باسم بشرة ما بني 
البصيالت.  واخلاليا اجلذعية هي خاليا املنشأ، 
أو الدافعة والتي ينشـــأ منهـــا جميع اخلاليا 
البشرية.  وكان العلماء يعتقدون في السابق 
أن اخلاليا اجلذعية في كل من هذه املجموعات 
الثالث باجللد قـــادرة على انتاج نوع اخلاليا 
اخلاصة بها لكن حتى االن لم تكتشـــف خلية 

جذعية »أم« تنتج كل االنواع الثالثة.

مانيـــال ـ د.ب.أ: ذكـــر قائد 
شـــرطة بأحد اقاليـــم الفلبني 
امـــس ان ضبـــاط الشـــرطة 
انقذوا رجل اعمال هنديا بعد 
يوم من اختطافـــه على ايدي 
اربعة مســـلحني مجهولني في 

الفلبني.
وقال كبير مسؤولي الشرطة 
مانوليتو البادور ان رميي كومار 
شونكريا )33( عاما جرى انقاذه 
امس اخلميـــس خالل مداهمة 

للشرطة ملخبأ خاطفيه في مدينة 
سان بابلو باقليم الجونا على 
بعد 75 كيلو مترا جنوبي مانيال. 
وأضاف البادور ان اخلاطفني 
متكنوا من الفرار خالل املداهمة 

لكن الشرطة تتعقبهم.
وكان شونكريا قد اختطف 
امس االول االربعاء على طول 
طريق ســـريع في مدينة سان 
بابلو بينما كان يستقل دراجته 

البخارية.

وبعد ذلك ببضع ســـاعات 
اتصـــل اخلاطفـــون بقريـــب 
شـــونكريا وطلبـــوا مبلغ 20 
مليون بيزو )436 الف دوالر( 

الطالق سراحه.
وطلب اقرباء الضحية على 
الفور مســـاعدة الشرطة التي 
متكنت من حتديد املكان الذي 
يوجد فيه مخبأ اخلاطفني في 
مزرعـــة قريبة من املكان الذي 

اختطف منه شونكريا.

برازيليا ـ أ.ش.أ: ســـتدرج صلصة الطماطم 
ضمن الســـلع واملنتجات الكثيـــرة الواردة من 
الواليات املتحدة والتي تهدد البرازيل بأن تشملها 

العقوبات التجارية ضد واشنطن.
ومن بني املنتجات االخرى العلكة والسيارات 
وغيرها من الســـلع وذلك انتقاما من احلكومة 
االميركية بسبب الدعم غير املشروع الذي تدفع 

به ملنتجيها والذي بدأ بزراع القطن، حســـبما 
تقول البرازيل.

وتأتي العقوبات، التي تشمل فرض تعريفة 
جمركية كبيرة قد تكبد واشنطن خسائر قدرها 
نحو 600 مليون دوالر، في اعقاب احلكم الذي 
صدر ملصلحة البرازيل العام املاضي من جانب 

منظمة التجارة العاملية.

الكاريكاتيــــر  رســــام 
الســــويدي الرس فيلكس 
يســــير وحيدا في شوارع 
ســــتوكهولم، رغم وجود 
تهديدات بقتله بعد ان قام 
برسم النبي ژ في رسومات 
كاريكاتيرية مسيئة نشرتها 
اليهاندا  صحيفة نيريكس 
له في العام 2007 في مقال 
افتتاحي لها تناول الرقابة 
الذاتيــــة وحريــــة التعبير 
والدين، وقال فيلكس انه غير 
منزعج بعد ان ألقت الشرطة 
االيرلنديــــة القبض على 7 
أشخاص بتهمة التآمر على 
)أ.ف.پ( قتله.  

جنازة يهودية لعظام عمرها 2000 عام
امرأة فلسطينية تنظر من منزلها الى جماعة 
من اليهود االرثوذكس املتطرفني اثناء حضورهم 
جلنازة لبقايا بشــــرية قدميــــة وذلك في املقبرة 
اليهودية في القدس الشــــرقية بجبل الزيتون، 

وقد شارك آالف اليهود االرثوذكس املتطرفني في 
تشييع عظام يعود تاريخها الى 2000 عام والتي 
وجدت خالل حفريات اثرية في موقع تزيبوري 
شمال اسرائيل.        )أ.پ(

صحتك

حبوب منع الحمل تطيل عمر النساء
لندنـ  يو.بي.آي: أظهرت دراسة بريطانية طويلة 
األمد ان النساء اللواتي يتناولن حبوب منع احلمل أقل 

عرضة للموت بسبب السرطان أو أمراض القلب.
وأفادت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( ان 
البحث الذي شمل 46 ألف امرأة طوال قرابة 40 سنة 
كان برئاسة البروفيسور فيليب هانانفورد من جامعة 
أبردين. ونقلت عن هانانفورد قوله ان بيانات الدراسة 
أشارت في البداية إلى ارتفاع املخاطر من تناول حبوب 
منع احلمل لكن هذه املخاوف تبددت على املدى الطويل. 
وأضاف »أظن ان هذا األمر مطمئن جدا للنساء«. يشار 
إلى ان الدراسة نشرت في املجلة الطبية البريطانية 

وتناولت أخذ موانع احلمل عبر الفم.
وقال هانانفورد لـ »بي.بي.سي«: »كنا نعلم بأن 
النساء اللواتي يتناولن حبوب منع احلمل معرضات 

خلطر إضافي بسيط لكن يبدو ان األمر اختلف«.
وأضاف »بعد متابعة مجموعة من النساء طوال 
39 ســـنة أظهرت هذه الدراسة اال تزايد للخطر عند 
اللواتي يتناولن حبوب منع احلمل ال بل ثمة انخفاض 
بســـيط يقدر بـ 12%«. وأشار إلى ان النساء اللواتي 
تناولـــن حبوب منع احلمل كـــن أقل عرضة للموت 
بالسرطان أو أمراض القلب أو اجللطة. وأضاف »ثمة 
مخاطر بسيطة خالل استخدام )احلبوب( لكن ميكن 
تخفيضهـــا إلى حد كبير من خـــالل تفادي التدخني 
ومراقبة ضغط الدم«. وقال ان »ما نعرفه هو انه ما 
أن يتم التوقف عن تناول هذه احلبوب حتى تختفي 
كل املخاطـــر وعلى املدى الطويل ال زيادة في اخلطر 
بل فائدة بسيطة«. وأشار إلى ان حبوب منع احلمل 
اختلفت على مر الســـنني وسبل تقدير اخلطر باتت 

مختلفة اآلن.

دبيـ  رويترز: قال تلفزيونا اجلزيرة والعربية 
امس ان السلطات اليمنية صادرت عنوة معدات بث 
للقناتني التلفزيونيتني العربيتني من مكتبيهما في 
صنعاء بسبب تغطيتهما لالضطرابات املتزايدة في 
جنوب اليمن. وقال مسؤول ميني لوسائل إعالم 
مينية إن قناة اجلزيرة القطرية وقناة العربية  
لم يحصال على موافقة سليمة للمعدات التي متت 

مصادرتها وإن اليمن سيعيد املعدات للقناتني في 
نهاية املطاف. من جانبه، قال تلفزيون اجلزيرة 
إن قوات األمن اليمنية داهمت مكتب القناة في 
العاصمة صنعاء أمس األول بعد أن جرى حتذيرها 
بسبب تغطيتها للحركة االنفصالية اجلنوبية 
التي شنت احلكومة اليمنية حملة كبيرة ضدها 
في اآلونة األخيرة. وقال مراد هاشم مدير مكتب 

قناة اجلزيرة في صنعــــاء للموقع اإللكتروني 
للقناة ان مســــؤوال مينيا اتصل هاتفيا مبكتب 
اجلزيرة في وقت ســــابق أمس األول، قائال: ان 
إجراءات ستتخذ إذا قامت القناة بتغطية اجتماع 

لزعماء املعارضة اجلنوبية.
كما ذكرت قناة العربية أن الشرطة صادرت 

بعض معدات البث اخلاصة بها.

اليمن: مداهمة مكتبي تلفزيوني »الجزيرة« و»العربية« ومصادرة معدات

»عائلة الملك خوفو«: 
األهرام لم تبن بالسخرة

الذئاب تنهش معلمة في آالسكا

القاهــــرة ـ أ.ش.أ: صدر عن 
الدار اللبنانية كتاب »عائلة امللك 
خوفو« حول تاريخ وأســــرار 
األســــرة الرابعة للدكتور زاهي 
حــــواس. يقع الكتــــاب في 271 
صفحة من القطع الكبير، ويضم 
مقدمة وخامتة وخمسة فصول 
هي »فجر األسرة الرابعة«، »عصر 
إله الشمس«، »خلفاء خوفو«، 
»بناءة األهرام« و»نهاية عصر«، 
ويضم الكتاب العديد من الصور 
املهمة لألهرامات واالكتشافات 
األثرية التي يتحدث عنها املؤلف. 
وحتتل األســــرة الرابعة مكانة 

التاريخ املصري  فــــي  متميزة 
القدمي، فتشهد آثار ملوكها الباقية 
حتــــى اآلن من أهرامات ومعابد 
على مدى عظمة وتقدم مصر في 
تلك احلقبة الزمنية والتي التزال 
تبهر العيون وحتير العقول من 
دقة تصميمها وإبداعها. يحتوى 
الكتاب على معلومات مهمة عن 
األهرامات والغرض من بنائها، 
باإلضافة إلى دالئل وبراهني علمية 
وتاريخية تؤكد أن األهرامات لم 
تنب بالسخرة كما يدعى البعض، 
وتثبت أن األهرامات بنيت بأيد 

مصرية خالصة.

أنكوريغ )آالســــكا(ـ  رويترز: قالت الشرطة في والية آالسكا ان 
معلمة مبدرسة عثر عليها ميتة هذا االسبوع بالقرب من قرية نائية 

في االسكا رمبا قتلت بسبب هجمات الذئاب.
وقد يكون هذا الهجوم القاتل هو االول الذي يقع على ارض أميركية 
منــــذ اكثر من 50 عاما. وتعد هجمات الذئاب البرية، وليس الذئاب 
التي يحتفظ بها كحيوانات مدللة، نادرة جدا وال يزيد عددها على 

بضع هجمات منذ عقد من الزمان ومعظمها في كندا وروسيا.
وعثــــر على كانديس برنر، وهي مدرســــة عمرها 32 عاما وهي 
متجولة طامحة سافرت الى عدة مدارس ريفية في آالسكا، ميتة يوم 
االثنني املاضي بجانب طريق قرب شــــيجنيك ليك وهي قرية نائية 

على بعد 764 كيلومترا جنوب غربي انكوريغ.

رغم التهديد 
فيلكس يسير 

وحيدًا

سيارة تعمل بالقهوة في بريطانيا
لندن ـ كونا: غمرت الســـعادة قلوب ســـكان مدينة 
مانشستر البريطانية ابتهاجا باختراع سيارة جديدة 
تعمل بالقهوة واطلق عليها اسم »كارباتشينو« بعد ان 

اكملت رحلة ملسافة 250 ميال.
وذكرت هيئة االذاعة البريطانية )بي بي ســـي( ان 
السيارة التي تعمل مبسحوق القهوة املستعملة استخدمت 
مـــا يعادل اكثر من 11 ألف وحدة من قهوة االسبرســـو 

الكمال الرحلة التي اســـتغرقت نحو 17 ساعة وامتدت 
من لندن الى مانشســـتر في شمالي اجنلترا مت التوقف 

خاللها كل 60 ميال للتزود بوقود القهوة.
وقد قام باختراع الســـيارة التي اعتمدت على طراز 
ســـيارة »فولكس واجن ســـيروكو« موديل 1988 ومت 
بيعهـــا على موقع »اي باك« للمزادات مقابل 400 جنيه 
استرليني م.جيم ستانسفيلد مقدم البرنامج العلمي في 

تلفزيون »بي بي سي«.
وترتكز فكرة عمل هذه السيارة على القيام بتسخني 
القهوة عبر اتون لتوليد ابخرة قابلة لالشتعال يتم ضخها 

الى محرك االحتراق الداخلي الذي يسير السيارة.
وقد كشف البحث النقاب عن ان مسحوق القهوة به 
محتوى عال من الطاقة وينتج رمادا اقل من ذلك الذي 

ينتجه ورق الفضالت او اخلشب عندما يتم حرقه.

جيم ستانسفيلد بسيارة »القهوة« أمام مبنى الـ »بي بي سي« استهلكت في رحلتها 11 ألف وحدة من قهوة االسبرسو

واشـــنطن ـ رويتـــرز: حدد 
الرئيـــس األميركي باراك اوباما 
10 منظمات خيرية لتقاسم قيمة 
جائزة نوبل للسالم التي حصل 
عليها وقدرها 1.4 مليون دوالر 
تقدم رعاية ابتداء من احملاربني 
الناجني  الى  القدامى املصابـــني 
مـــن زلـــزال هايتـــي والتعليم 

لالقليات.
وقال اوباما فـــي بيان »هذه 
املنظمات تقوم بعمل غير معتاد 
في الواليات املتحدة وفي اخلارج 
ملساعدة الطالب وقدامى احملاربني 
وعـــدد ال يحصـــى غيرهم من 

احملتاجني«.
وتعهد بالتبرع اجلائزة املالية 
للمنظمـــات اخليرية بعد فوزه 
املرموقة  املتوقع باجلائزة  غير 

في العام املاضي.
وقـــال البيـــت االبيـــض ان 
اكبـــر تبرعني من اجلائزة وهما 
مبلغ 250 الف دوالر لدار فيشر 
هاوس التي تؤوي أســـر قدامى 

ساميت وهي منظمة غير ربحية 
وطنية تهدف الى زيادة معدالت 
االلتحـــاق بالكليات ثم 125 الف 
دوالر ملؤسسة بوسي التي تقدم 
منحا دراسية للطالب الواعدين 
العامة و125  الثانوية  باملدارس 
الف دوالر لصندوق يونايتد جنرو 
كوليدج و125 الف دوالر لصندوق 
الدراســـية للمنحدرين  املنـــح 
مـــن اصـــول التينيـــة ناطقة 
باللغة االســـبانية »هيسبانيك 
سكوالرشـــيب فاند« و125 الف 
دوالر لصندوق اميركان انديان 
كول يدج و125 الف دوالر ملؤسسة 
اباالشيان للريادة والتعليم و100 
الف دوالر لصندوق افركير الذي 
يروج للصحـــة والغذاء واالمن 
واتاحة املياه بشكل اساسي في 
افريقيـــا و100 الف دوالر ملعهد 
آسيا الوسطى الذي يهتم بالتعليم 
ومحو األمية وخاصة للفتيات 
في املناطق النائية في باكستان 

وأفغانستان.

احملاربني اجلرحى خالل تلقيهم 
العالج و200 الف دوالر لصندوق 
كلينتون وبوش ملصلحة هايتي 
الذي أسسه الرئيسان السابقان 
بيـــل كلينتون وجـــورج بوش 
بناء على طلب أوباما ملســـاعدة 
الناجني من زلزال هايتي في يناير 

املاضي.
وكذلك 125 الف دوالر لكوليدج 


