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تكنولوجيا جديدة تثير اجلدل بشأن إمكانية تطبيقها على البشر

توليد فئران حية من خاليا جلدية خارج الرحم!

مخرج يدعو إلى احترام خصوصيات الغوريال!

طوكيــو - العربيــة: فــي 
اختــراق يثيــر اجلدل بشــأن 
إمكانية تطبيقه مستقبال على 
البشر، اســتطاع فريق بحثي 
ياباني توليد ١١ فأرا اعتمادا على 
خاليا جلدية وليس بويضات، 
وهو ما يفتح آفاقا كبيرة تتصل 
بإمكانيــة مواجهــة مشــكالت 
اخلصوبة، وفق ما نشرت دورية 

»نيتشر« العلمية االثنني.
وجنح عالم األحياء الياباني، 

كاتسهيكو هاياشي، ألول مرة، 
في تطبيق تكنولوجيا لتحويل 
اخلاليا اجللدية إلى بيض في 
أطباق، وهــي التجربة األولى 
التــي يتم فيها تشــكيل بيض 

خارج الفئران.
البيولوجي  وقاد هاياشي، 
املتخصــص في اإلجنــاب، من 
جامعة كيوشو في فوكوأوكا، 
املجموعة البحثية التي أعلنت 
نتائج البحث العلمي في مجلة 

»نيتشر«.
كما كشــف عــن بــدء هذه 
التجارب عام 20١2، عندما قام 

في جامعة طوكيو بالتعاون مع 
عالم أحياء متخصص في اخلاليا 
اجلذعية، ميتينوري ســياتو، 
ببدء حتويل خاليا جلدية إلى 
بيــض، وذلك عن طريق إعادة 
برمجة تلك اخلاليا وحتويلها 
إلــى أخــرى جذعيــة شــبيهة 
بتكوين اخلاليا اجلنينية، ثم 
برمجتها مرة ثانية وحتويلها 
إلى نوع من اخلاليا اجلرثومية 
التي تظهــر في وقت مبكر من 
تطور األجنة، وتطلق في وقت 
الحق البويضات أو احليوانات 
املنوية. وكانت اخلطوة األخيرة 
تتــم قبل ذلك بعد نقل اخلاليا 
اجلذعيــة وزرعها في مبايض 

الفئران.
وشــهد يوليو 20١6 تطورا 
مهمــا، بإمكانية احلصول على 
بيض مباشرة من خاليا اجللد 
عبر تطبيق تقنيــات مختلفة 
جرت كلها في أطباق. وباستخدام 
تقنيات إخصاب متقدمة، أمكن 
توليد ١١ فأرا من خاليا جلدية 
أساسا ودون احلاجة إلى رحم 
طبيعي، وأجنبــت بعض هذه 

الفئران جيال ثانيا.

لندن - أ.ف.پ: دعا املخرج 
البريطاني ديڤيد اتنبره الناشط 
في الدفاع عن الطبيعة حدائق 
احليوانات الى وضع الغوريال 
وراء جدران وليس وراء واجهات 
زجاجية، الحترام خصوصياتها.
وجــاء هــذا الــكالم لديفيد 
اتنبــره، وهــو مقــدم برامــج 
ومخرج أفالم وثائقية عن احلياة 
البريــة، بعد أيــام على هروب 
غوريال من حديقة احليوانات في 
لندن. وقال »الغوريال حيوانات 

تهتم بخصوصيته«.
»احلل رمبا اال يراها الناس 
من وراء جدار زجاجي، بل من 
خــالل نوافذ صغيــرة بحيث 
ال تــدرك انها مراقبــة«. ودعا 
زوار احلدائق الى مراعاة هذه 
احليوانات واالنتباه لسلوكهم 
معها بحيث »ال يصرخون وال 
يلوحون بأيديهم للفت انتباه 
هذه القردة املسكينة«. وأضاف 
»انها ليســت حيوانات عادية، 
انها قريبة من االنسان، تخيلوا 

ان تتواضعوا مكانها«.

فئران من خاليا جلدية وليس من بويضات

»ذي أكاونتانت« في الصدارة بـ 24.7 مليون دوالر
واشنطن ـ أ.ف.پ: تصدر 
فيلــم »ذي أكاونتانــت« مــن 
بطولة بن افليك ايرادات شباك 
التذاكر في صاالت الســينما 
فــي اميــركا الشــمالية فــي 
األسبوع األول لعرضه، على 
ما اظهرت ارقام موقتة نشرتها 
شــركة »اكزيبيتر ريليشنز« 

املتخصصة في هذا املجال.
الفيلــم  هــذا  ويغــوص 
التشويقي للمخرج االميركي 
غافني اوكونر في العالم املظلم 
حلســابات املافيــا عبر تتبع 
خطى رجل يعمل »محاســبا 
في النهار ومجرما في الليل«.
وقد حصــد هذا الفيلم في 
اســبوعه االول 24.7 مليــون 

دوالر من االيرادات.
واحتــل املرتبــة الثانيــة 
فيلــم جديد آخر هــو »كيفن 
هارت: واتس ناو؟« وهو عمل 
وثائقي عن عــرض كوميديا 
قدمــه الكوميــدي االميركــي 
الساخر كيفن هارت امام االف 
املتفرجــني. وحقق الفيلم في 
اســبوع عرضــه االول ١١.٩8 

مليون دوالر من العائدات.
وتراجع فيلم التشويق »ذي 
غيرل أون ذي تراين« املقتبس 
من رواية الكاتبة البريطانية 

بوال هوكينز، الى املرتبة الثالثة 
في اسبوع عرضه الثاني بعدما 
حصد ١١.٩7 مليون دوالر من 
االيرادات )46.56 مليون دوالر 

في اسبوعني(.
وتاله فــي املرتبة الرابعة 
بتراجع مركزين عن االسبوع 
املاضي آخر أعمال تيم بورتون 
»ميــس بريغرينــز هوم فور 
بكيوليير تشيلدرن« من بطولة 
سامويل ال جاكســون وإيفا 
غرين، محققا 8.٩ ماليني دوالر 
في األسبوع الثالث من عرضه 
في الصــاالت )65.83 مليونا 

في املجموع(.
وتبعه في املرتبة اخلامسة 
فيلــم »ديبووتــر هورايزن« 
حــول الكارثــة النفطية التي 
وقعت في خليج املكسيك سنة 
20١0 وتكبــدت مجموعة »بي 
بي« بسببها خسائر بقيمة 6.6١ 

مليار دوالر. ملصق الفيلم

إعصار »ساريكا« أغرق الصني وأغلق مدارسها
بكني - رويترز: ضرب اإلعصار ساريكا إقليم 
هاينــان الصيني امس مصحوبــا بأمطار غزيرة 
وريــاح وصلت ســرعتها إلــى ١62 كيلومترا في 
الساعة مما أجبر سلطات اجلزيرة اجلنوبية على 

إغالق املدارس ووقف خدمات النقل.
وذكرت وكالة أنباء الصني اجلديدة )شينخوا( 
أن خدمات السكك احلديدية توقفت اول من أمس 

االثنني في حني ألغيت 250 رحلة طيران في مطار 
العاصمة هايكوو الدولي.

وقالــت الوكالة: إن مكتب األرصاد اجلوية في 
اإلقليم يتوقع أن يخلف اإلعصار خسائر »فادحة« 
حيث إن من املتوقع أن يكون هذا اإلعصار »األقوى 
واألكثر تدميرا الذي يصل إلى هاينان منذ عشــر 
سنوات«. وأضافت أنه جرى إجالء أكثر من ١3700 

مقيم في مناطق منخفضة أو منازل غير آمنة.
وأوضحت أن املدارس أغلقت في ثماني مناطق 
كما أغلقت املقاصد السياحية أبوابها أمام الزوار. 
وحتدث األعاصير عادة في مثل هذا الوقت من العام 
حيث تكتسب قوة لدى مرورها عبر مياه احمليط 
الهــادي لتكــون مصحوبة بريــاح عاتية وأمطار 

غزيرة لدى وصولها إلى اليابسة.

)رويترز( ساريكا وصل الصني 

بعد سنوات من اجلدل.. القضاء يقرر هدم منزل هتلر في النمسا

برلني - بي بي سي: بقرار قضائي 
نهائي سيتم هدم املنزل الذي ولد فيه 
أدولف هتلر في النمســا ملنع حتوله 

إلى مقصد للنازيني اجلدد.
وكان مستقبل هذا املنزل - الذي 
كان مركزا لذوي االحتياجات اخلاصة 
- أثــار الكثيــر من اجلــدل، إذ فضل 
البعض هدمه فيما رأى البعض اآلخر 
أنه ميكن االستفادة منه بطرق أخرى.
واحتــدم اجلدل حــول مصير هذا 
املنزل بعد رفض مالكة املبنى بيعه، إال 

أن وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ 
ســوبوتكا أكد أن جلنــة من اخلبراء 
قررت ضرورة هدم هذا املنزل، بحسب 

صحيفة »دي بريسي« النمساوية.
وقــال: إن »مبنــى جديدا ســيتم 
تشــييده مكانه وسيستخدم ألهداف 

خيرية أو إدارية«.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من 
القضايا املتداولة بني احلكومة وصاحبة 
املنزل جيرالند بومر التي كانت ترفض 

بيعه للدولة.

وكانت احلكومة النمساوية تدفع 
نحو خمسة آالف دوالر أميركي كبدل 
إيجار شــهري كي ال يســاء استخدام 
املنزل. وبالرغم مــن تقاعد بومر، إال 
أنها ما زالت ترفض بيع املنزل املؤلف 
من ثالثة طوابق للحكومة النمساوية.
وبقــي املنــزل خاليا ملــدة خمس 
سنوات بسبب رفض بومر إجراء أعمال 

الصيانة والترميم للمبنى.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية 
النمساوية صرح لوكالة فرانس برس 

بأن »التعديــل القانوني الذي اقترح 
بداية هذا العــام الذي مبوجبه ميكن 
مصــادرة املبنــى، مــازال يحتاج إلى 
موافقــة البرملان للتصديق على قرار 

هدمه«.
ومع ذلك، فإن قرار الهدم ســيثير 
غضب العديد من السكان احملليني الذين 
أرادوا حتويل منزل هتلر السابق إلى 
مركز لالجئني فيما البعض اآلخر، فضل 
حتويله إلى متحف مخصص للنمسا 

احملررة من احلكم النازي.

املنزل الذي ولد فيه هتلر هتلر

اإلعدام ملسؤول صيني احتفظ بـ 30 مليون دوالر نقداً في بيته!
يبكني - وكاالت: أصدرت محكمة صينية حكما 
باإلعدام مع وقف التنفيذ بحق مسؤول كبير سابق 
في مجال الطاقة، بعد أن عثر على مبلغ 200 مليون 
يوان في بيته، ما يعادل 30 مليون دوالر أميركي، 

وطبقت القاعدة: من أين لك هذا؟
من جانبها، ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية 
أن املسؤول الســابق، واسمه وي بينغ يان، الذي 
كان يشغل نائب مدير إدارة الفحم في إدارة الطاقة 
الوطنية كان قد وضع قيد التحقيق منذ عام 20١4.
وقال مســؤولون إن املبلغ الذي عثر عليه في 

بيتــه هو األكبر في تاريخ الصني الذي يحتفظ به 
شخص في منزله نقدا، ولم يعثر على مبلغ مماثل 
في قضية متعلقة بالفســاد. وقد أصدرت احملكمة 
في شمال مدينة باودينغ حكمها باإلعدام مع وقف 
التنفيــذ ملدة عامني، ما يعني أن الرجل ســيقضي 
عمره في السجن، وال يكون مؤهال للحصول على 
عفو أو اإلفراج عنه. كما أشار تقرير احملكمة إلى أن 
املسؤول السابق أساء استخدام منصبه في التالعب 
مبشــاريع الفحم وحصوله على مبلغ 2١2 مليون 
يوان كرشاوى، يضاف لذلك امتالكه ألصول أخرى 

جتاوزت الوضع القانوني املسموح به للتملك من 
خالل الرجوع إلى دخله احلقيقي، مع عدم قدرته 
على أن يوضح بشفافية أمام القضاء من أين جاء 
بهذه األموال الطائلة. كذلك أشارت الوكالة الصينية 
شينخوا إلى أنها لم تستطع التوصل إلى أحد أقاربه 
لكي يعلق عن احلكم الصادر بحق املسؤول املدان.

وكان الرئيس الصيني السابق قد تعهد بالقضاء 
على الفساد في البالد، حيث أعلن مطاردة »النمور« 
و»الذباب« في معركة وطنية ضد سرقة املال العام 

وهي حملة مستمرة بال هوادة.

النجمان يفتقدان الكثير من المهارات االجتماعية والعزلة أثّرت على أفكارهما وسلوكياتهما

احلارس السابق لبراد پيت وأنچيلينا چولي يكشف األسرار
ـ العربية: كشــف  لندن 
احلارس الســابق للزوجني 
پيــت  بــراد  املنفصلــني 
وأنچيلينــا چولــي املزيــد 
عن أسرار حياتهما اخلاصة 
بحديث خاص مع صحيفة 
»صــن« البريطانية، حيث 
مــارك  احلــارس  قضــى 
بيلنغهام قبل التحاقه بخدمة 
النجمني الشهرين وأطفالهما 
الستة، 27 عاما في القوات 
اخلاصة باجليش البريطاني، 
ولكنه أكد أن حراسة النجمني 
وأطفالهما كانت مهمة أكثر 
قســوة ممــا اختبــره فــي 

اجليش البريطاني.
وكان مارك، الشهير باسم 
»بيلــي«، هو عيــون وآذان 
چولــي وپيت على مدى ١8 
شــهرا، وأصبــح قريبا من 
أطفالهمــا لدرجــة جعلتــه 
يتصــرف معهم مثــل أب، 
ولكنه رغم هذا قال إن خبر 

انفصالهما صدمه.
وكشف بيلي )5١ عاما( أن 
بــراد پيت ال يضع كرميات 

على وجهه، ألنه ال يشــعر 
بالراحة من ملمسها، بعكس 
چولي التــي كانت تواظب 
على استخدامها وتلتزم بها.

أحد مــن فريق احلماية من 
أطفالهما غيــره، وأنه كان 
يأخذ األطفال إلى أي مكان 
يراه مناسبا دون استشارة 
النجمني، للسباحة أو لغيرها 
من األنشطة، قائال إنه كان 

يلعب دور األب.
وكشف أنهما كانا يعيشان 
حالة مــن الرعب واخلوف 
خشــية اختطــاف أي مــن 

أطفالهما واملطالبة بفدية.
وقــال إن النجمــني كانا 
يتابعان أطفالهما باستمرار، 
ويخافان من الغرباء الذين 

يتتبعونهم باستمرار.
وحتدث بيلي عن قصة 
أحد املهووســني بأنچيلينا 
شــيكاغو  فــي  چولــي 
ونيويــورك، والــذي كان 
يشــعر بالغضــب في حال 
رأى پيت إلى جانبها. وذكر 
أن هذا الشخص كان يرغب 
باستمرار في احلصول على 
توقيعها إلى أن اضطر في 
النهاية إلى اعتقاله وإبعاده 

عنها.

وكان بيلــي هــو رئيس 
الفريق األمني املكلف بحماية 
أسرة چولي وپيت، وأوضح 
أنهمــا لم يثقا فــي اقتراب 

وأفاد بأنه كان يخشــى 
على پيــت أكثر من چولي، 
ألنه شعر بأن اجلمهور رمبا 
يكره األول ويحب الثانية.

وأملــح إلــى أن وظيفته 
لــم تكــن أمنية فقــط، فقد 
كان مهتما بــــأن يظهـــــر 
النجمـــان دائمـــا في مظهر 
الئــق، ولــذا كـــــان يحمل 
باستمرار املزيـــد مــن أطقم 
مالبسهما الستخدامهــا عنــد 

احلاجــة.
النجمــني  أن  وكشــف 
يفتقدان الكثير من املهارات 
االجتماعية، وأن عزلتهما عن 
املجتمع بسبب اخلوف أثرت 
على أفكارهما وسلوكياتهما، 
مشــيرا إلى أنه كان يتلقى 
منهما أسئلة تبدو ساذجة 
وغريبــة على غــرار: كيف 
أذهب إلى هــذا املكان؟ وما 
الذي أحتاجه كي أفعل ذلك؟
واعترف بيلي بأنه ترك 
وظيفته فــي النهاية، ألنها 
أثــرت على رعاية أســرته 

وأطفاله.

احلارس مع براد اثناء جولة مشتريات

أنچيلينا وحارسها واألوالد


