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 دراسة: اعتراض «جين خبيث» قد يوقف انتشار السرطان

 سقطت من الطابق الـ ٢٣ ولم تمت!

 لندن ـ رويترز: اكتشف علماء بريطانيون 
«جينا خبيثا» يســــاعد على انتشار السرطان 
في جميع أنحاء اجلسم ويقولون ان اعتراضه 
بالدواء املناســــب قد يوقف انتشار العديد من 
أنواع هذا املرض. وقــــال باحثون من جامعة 
ايست اجنليا إن نتائجهم قد تؤدي في غضون 
عشر سنوات إلى ابتكار عقاقير جديدة لوقف 
مرحلة حرجة متقدمة من املرض تعرف باسم 
«االنبثاث» عندما تنتشر اخلاليا السرطانية إلى 
أجزاء أخرى من اجلسم. وأوضح الباحثون في 

دراستهم التي نشرت في دورية «اجلني الورمي» 
االثنني أن اجلني اخلبيث الذي يســــمى (دبليو 
دبليو بي ٢) هو عامل انزميي رابط اكتشــــف 

داخل اخلاليا السرطانية.
  ويهاجم هذا اجلني ويدمر البروتني الطبيعي 
في اجلسم والذي عادة ما مينع خاليا السرطان 

من االنتشار.
  وفي جتارب مختبرية اكتشف فريق جامعة 
ايســــت اجنليا انه باعتراض هذا اجلني زادت 
مســــتويات البروتني املانــــع الطبيعي وظلت 

الســــرطانية خامدة. وقال سوريندر  اخلاليا 
سوند الذي شارك في الدراسة انه «نهج جديد 
ومثير لعالج السرطان وانتشار االورام التي 

لها قوة كبيرة».
  وقال أندرو تشــــانتري مــــن كلية العلوم 
البيولوجية بجامعة ايست اجنليا والذي اشرف 
على الدراسة «التحدي اآلن هو التوصل إلى عقار 
فعال يدخل إلى اخلاليا السرطانية ويقضي على 
نشاط هذا اجلني اخلبيث». واضاف تشانتري أن 

هذه «مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة». 

 بوينس أيرس ـ د.ب.أ: جنت امرأة من املوت بأعجوبة حيث سقطت 
من الطابق الـ ٢٣ في أحد الفنادق بالعاصمة األرجنتينية بوينس أيرس 

وقد اصيبت بكسور عديدة في العظام وفقا لبيانات األطباء.
  وســــقطت املرأة من ارتفاع نحو مائة متر على ســــقف سيارة أجرة 

كانت واقفة أمام فندق «بانأميركانو» وسط بوينس آيرس.
  ويوجد في الطابق ال٢٣ بالفندق حمام الســــباحة وقسم للحمامات 
الطبية. وتضاربت األنباء حول عمر املرأة، حيث ذكرت بعض وســــائل 

اإلعالم أنه ٢٣ عاما، بينما ذكرت تقارير أخرى أنه ٣٣ عاما.
  ووفقا لبيانات صحيفة «ال ناكيون» األرجنتينية، لم تكن املرأة نزيلة 
في الفندق أو من موظفيه. وحلســــن احلظ، خرج سائق سيارة األجرة 
من سيارته قبل ثوان من سقوط املرأة. وقال السائق (٣٩ عاما) إلحدى 
احملطات اإلذاعية: «لو لم أكن خرجت من السيارة، لكنت اآلن ميتا، فقد 
كنت أبعد نحو عشرة أمتار عن السيارة ثم سمعت صوت فرقعة مخيف». 

وحلقت بسيارة السائق أضرار بالغة جراء احلادث. 

 الصفحة 
  األمنية  ص١٣ 

 مقاالت كّتاب
   األخيرة

   ص٥٤ 

 البقاء هللا 
 هيا سعد عبداهللا الهران، زوجة فهد 
مرزوق علي بن جمعة العازميـ  
٧٢ عاماـ  الرجال: األندلسـ  ق٣ 
ـ ش١٠١ـ  م٢٧٨ـ  ت: ٦٠٠٢٠٨٧٣ 
ـ النساء: القيروانـ  ق١ـ  ش١٢٤ 

ـ م٩ ـ ت: ٦٦٨٥٧٧٠٠.
  رياض سليمان أحمد احلمدـ  ٥٨ عاما 
ـ الرجال: الشهداءـ  ق٥ـ  ش٥٠٣ 
ـ م١٥ ـ ت: ٩٩٧١٨٤٣٣ ـ النساء: 
كيفـــان ـ ق٢ ـ ش٢٤ ـ م٧ ـ ت: 

.٢٤٨٤٨٨٧٧
  خالد هرماس خضير العازميـ  ٦٥ عاما 
ـ الظهر ـ ق٦ ـ ش٣ ـ م٤٥ ـ ت: 

٦٥٥٥٥٤١٠ ـ ٦٦٥٢٧٧٧٨.
  محمد حسن محمد صفوريـ  ٨٥ عاما 
ـ الرجال: اجلابرية ـ ق١٠ ـ ش١ 
ـ م٣٩ ـ ت: ٩٩٧٠١٧٢٢ ـ النساء: 

اجلابرية ـ ق١٠ ـ ش١ ـ م٣٥.
  دالل مطلـق األسـود العازمي، أرملة 
فالح ســـالم عيد القعابي ـ ٧٨ 
عاماـ  سلوىـ  ق٦ـ  ش٣ـ  م٣٦ 

ـ ت: ٩٩٨٤٤٤٦٦.
  محمد جاسم أحمد الرومي ـ ٥٧ عاما 
ـ الرجال: مشـــرف ـ ق٥ ـ ش٨ 

ـ م١١ ـ ت: ٩٧٧٧٧٨٠٠ ـ النساء: 
العدان ـ ق٢ ـ ش٧٦ ـ م١٥ ـ ت: 

.٢٥٤١٧٢٧٢
  أبـرار أحمد طاهر املـري ـ ٢٣ عاما ـ 
الرجال: املنصوريةـ  احلسينية 
ـ  العباســـية ـ ت: ٦٦٢٩٢٦٣٣ 
٥٥٥٠٥٠١٢ ـ النساء: الساملية ـ 
ق١٢ ـ ش أبو ذر الغفاري ـ ج١ 
ـ م٢٢ ـ حسينية حجي حسن 

دشتي ـ ت: ٩٩٦٦٥٤٤٨.
  فاطمة عايد مناور الشمري، زوجة فواز 
عجيل عياده الشمريـ  ٣٦ عاما 
ـ الرجـــال: الرقة ـ ق٧ ـ ش٤ ـ 
م٢٨٣ ـ ت: ٩٧٨٣٣٧١١ ـ النساء: 

الرقة ـ ق٧ ـ ش٩ ـ م٢٨٤.
  أميرة عبداهللا أحمد املسـري، أرملة 
يوسف بن عيسى حسن املسري 
ـ ٩٠ عاما ـ الرجال: حســـينية 
الشماليـ  الدعيةـ  النساء: الدعية 

ـ ق١ ـ ش الدعية ـ م١٤.
  فهد طالل مطلق بطيان السحلول العازمي 
ـ خمسة أعوام ونصفـ  سلوىـ  
ق٨ـ  ش٢ـ  م٢٤ـ  ت: ٩٩٠٤٨٨٧٩ 

ـ الدفن بعد صالة العصر. 


