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»الداخلية« تلقي القبض على 12 
مطلوبا في قضية خلية العبدلي.

تفاعل وتأثر محلي وإقليمي وعربي 
مع وفــاة الفنان عبداحلســن 

٭ ربعن تعاونوا ما ذلوا.
٭ قامة ومدرسة فنية أْثَرْت الساحة 

وأجادت في عطائها وإبداعها.

به  يطالب  مما  أكثر  هو  بما  مطالبات  النساء  »نحن 
الرجال«

النجمة سلمى حايك في حديث صحافي 
بعد تغريدة مرفقة بصورة لها وهي حتمل 

طفلة املمثل ريان رينولدز شريكها في 
بطولة فيلمها اجلديد وتعد الطعام في مطبخ 

منزله.

لقد  الدور.  ذلك  على  الحصول  السهل  من  يكن  »لم 
عرضوه على 12 أو 13 ممثلة وجميعهن رفضنه«
املمثلة األميركية شارون ستون )59 

عاما( عن دورها في فيلم »غريزة أساسية« 
)1991( الذي اطلقها في عالم الشهرة بعد ان 

كانت ممثلة شبه مغمورة عمرها 34 عاما.

»لم أمزق إطارات سيارته منذ زمن طويل. انا اتبع معه 
اآلن عالج الصمت او تبديل رقم موبايلي«

مغنية الروك »بينك« عن تبدل تكتيكها 
في العالقة العاصفة بينها وبني زوجها كاري 

هارت والتي ادت الى انفصالهما قبل 8 
سنوات ومن ثم عودتهما واجنابهما لطفل 

وطفلة.

»هل يحمل مسدسا؟«
املغنية األميركية بريتني سپيرز 

مخاطبة حراس األمن الذين اعتقلوا 
معجبا قفز إلى املسرح خالل أدائها حلفل 
غنائي في لوس اجنيليس ويبدو ان األمر 

كان مجرد تصرف متهور من معجب 
متحمس.

»»طبعا موافق ويشرفني«
املمثل املصري الكوميدي هاني رمزي 

معربا عن استعداده دون أي شروط 
للمشاركة في فيلم »صعيدي في اجلامعة 

األميركية اجلزء الثاني«، وقد شكك البعض 
بأن يقبل زمالؤه من املمثلني الذين شاركوا 

في اجلزء األول باملشاركة في اجلزء الثاني منه. 
ولكن املفاجأة أن هاني رمزي كان أول املوافقني على 

العودة للمشاركة ووصف فكرة تنفيذ جزء جديد 
منه بـ »هايلة وجيدة جدا«، وان هذا األمر يسعده 

جدا رغم ما حققه من جنومية اآلن.
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حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

3:49 الفجر 
5:15 الشروق: 
11:53 الظهر 

3:28 العصر 
6:31 املغرب 
7:54 العشاء 

شديد احلرارة ورطب والرياح جنوبية 
شرقية. سرعتها من ١٠ ـ ٣٠ كم/ س.

العظمى: ٤9 - الصغرى: ٣٢

أعلى مد: ٣.١6 صباحا ـ ٣.٤٢ مساء.
أدنى جزر: 9.٢٠ صباحا ـ 9.٣5 مساء.

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

جاســم أحمد محمد التنيبـ  ١٣ عاماـ  الرجال: كيفانـ  ق ٣ـ  شارع 
٢6 ـ م ١ ـ ت: 996٠٠٠5٢ ـ النساء: كيفان ـ ق ٤ ـ شارع عرفات 

ـ م ٣١ ـ ت: 66599٠٠5.
أسماء محمد منصور، أرملة عامر سليمان البالولـ  5٠ عاماـ  الرجال: 
جنوب السرة ـ الزهراء ـ ق ٢ ـ ش ٢٣٠ ـ م ٣٧ ـ ت: 99999٨٠٤ 
ـ 9٧٣٣٣99٧ ـ النســاء: مبارك الكبير ـ ق ٤ ـ ش ١١ ـ م ٢١ ـ ت: 

.66٠6٠٨٧٨
معاذ محمد حنيف يوسفـ  ٣٠ عاماـ  الرجال: الروضةـ  ق ٢ـ  شارع 
ســليمان بو كحيل ـ صالة دســمان ـ ت: 666٠٨569 ـ النساء: 

القادسية ـ ق ٢ ـ ش ٢٤ ـ م ١٣ ـ ت: ٢٢5١١٤96.
عبدالكرمي محمد حسن بهبهاني ـ ٨9 عاما ـ الرجال: شرق ـ حسينية 
معرفي القدمية ـ ت: 99٧١5١٤9 ـ النســاء: قرطبة ـ ق ٢ ـ ش ١ 

ـ ج ٢ ـ م ٣٤.
عبداهلل عايد عياده العازمي ـ ٨٨ عاما ـ الرجال: الصليبخات ـ ق ٤ ـ 
ش ١١٤ ـ ج ١ ـ م ٤٣ ـ ت: 9٨٠666٨6 ـ النساء: الصليبخات ـ ق 

٣ ـ ش ١١٢ ـ ج 5 ـ م ١9 ـ ت: 9956١٠٤٢.
محمد عبدالعزيز عبداحلسن ماتقيـ  55 عاماـ  الرجال: الدسمةـ  مسجد 
النقي ـ ت: 99٣٣٠6٠6 ـ النساء: الدسمة ـ ق ٣ ـ شارع الرشيد 

ـ م ٤٧ ـ ت: 99٧٧١٧٠٠ ـ الدفن الثامنة صباحا.
نوره فهد عبداهلل، أرملة شــافي عبيــد الوزان العجمي ـ ٨9 عاما ـ 
الظهــرـ  ق 6ـ  ش ٢ـ  م ٣٨ـ  ت: 99٨٨99٣6ـ  الدفــن بعد صالة 

العصر مبقبرة صبحان.

ليدي غاغا تتألق 
بـ 550 ألف 

قطعة كريستال 
سواروفسكي

وكاالت: تألقــت النجمة ليدي غاغا 
بحوالي 55٠ ألف قطعة كريستال من 
إبداع سواروفســكي في االطاللة التي 
ظهرت بها في الليلة االفتتاحية جلولة 
جوان العاملية وســط تألــق كبير من 
جانبها وحماســة شــديدة مــن جانب 
اجلماهير التــي حرصت على حضور 

احلفل.

حتذير أميركي: لعبة »فيجيت سبينر« 
معرضة خلطر االشتعال

أبحاث لتحويل اخلنازير إلى بنك لألعضاء البشرية

إنقاذ مخترع دمناركي 
بعد غرق أكبر غواصة خاصة

أصدرت هيئة حكومية 
أميركيــة دليال للســالمة، 
لعبــة  اســتخدام  بشــأن 
فيجيت سبينر التي تعمل 
بالبطاريات، وذلك في أعقاب 
حــوادث اشــتعال النار في 

لعبة األطفال تلك.
ســبينر«  و»فيجيــت 
هــي لعبة لألطفــال ثالثية 
األجنحــة، تقــوم بالدوران 
بشكل محوري حول نفسها، 
ويعتقــد أنهــا تســاعد في 
الهدوء والتخلص  اكتساب 
من التوتر. ونصحت جلنة 
سالمة املنتجات االستهالكية 
 »CPSC« املعروفة اختصار بـ
املســتهلكني بتجنب شحن 
تلك اللعبــة، التي يتضمن 
البلوتوث،  بعضها تقنيــة 
ليــال. كما نصحــت اللجنة 
اآلبــاء بتحذير أطفالهم من 
جميــع األعمــار، من وضع 
أي نــوع من تلــك األلعاب 

في أفواههم.
مــن  الرغــم  وعلــى 

قــال باحثون  وكاالت: 
إنهــم متكنوا  أميركيــون 
من االنتهاء من أكبر عملية 
تعديــل وراثي لعــدد من 
التي أصبحت  احليوانات 
جاهزة ملواجهة العجز في 
األعضاء الصاحلة للزراعة 

في جسم اإلنسان.
العلمــاء فــي  وجنــح 
الواليات املتحدة في عالج 
٣٧ خنزيرا كانت تعاني من 
بعض الڤيروسات املوجودة 
في حامضهــا النووي، ما 
يفسح الطريق أمام زراعة 
اجلســم  فــي  أعضائهــا 

البشري.
لكــن الفريــق البحثي 
املسؤول عن هذا املشروع 
في شــركة إيغينيســيس 
اعتــرف بأن ضمــان عدم 
رفــض اجلســم ألعضــاء 

بعض االحتياطات«.
»ابقوهــا  وأضافــت: 
بعيدا عــن متناول األطفال 
الصغار. األنواع البالستيكية 
واملعدنية من تلــك اللعبة 
معرضة لالنكسار وإطالق 
قطــع صغيــرة ميكــن أن 
تتسبب في خطر االختناق، 
واألطفال األكبر عمرا عليهم 
اللعبــة  أال يضعــوا تلــك 
أفواههــم«. وطالبــت  فــي 

نشرت في مجلة »العلوم« 
املتخصصة، بزراعة خاليا 
مأخوذة من جلد اخلنزير.

وكشفت االختبارات عن 
وجود ڤيــروس االلتهاب 
الدماغي الوبائي في الشفرة 

الوراثية للخنازير.
وأظهــرت جتارب على 
اخلنازير والبشــر أن هذا 

تصميمهــا بهدف التخلص 
التوتــر، وشــعبيتها  مــن 
عند األطفال والكبار، إال أن 
العديد من احلوادث نسبت 
إلى تلك اللعبة. حيث قالت 
القائمــة بأعمــال رئيــس 
اللجنة األميركية لســالمة 
املنتجات االســتهالكية، أنا 
ماري بــوركل: »يجب على 
مستخدمي لعبة سبينر أو 
املشترين احملتملني لها أخذ 

اخلنازير التي تزرع بداخله 
ال يزال ميثل حتديا هائال 
أمــام عملهــم فــي الوقت 

الراهن.
مع ذلك، قال خبراء ان 
الڤيروسات  التخلص من 
يعد خطوة واعدة في سير 

البحث.
وبدأت الدراســة، التي 

اللجنة األميركية كل جتار 
التجزئــة بضمــان أن تباع 
اللعبة ألطفــال في عمر ١٢ 
عامــا فأكثر، وفقــا ملعايير 
الســالمة األميركية بشــأن 

ألعاب األطفال.
وفــي يونيــو املاضي، 
أفــادت تقاريــر بــأن لعبة 
ســبينر، مــزودة بتقنيــة 
البلوتــوث وكانت تشــغل 
موسيقى، اشتعلت النار فيها 
بعد وضعها في الشاحن ملدة 
٤5 دقيقة، في منزل إحدى 
األســر بوالية أالبامــا. كما 
تسببت في اشــتعال النار 
في ســجادة، لكن األســرة 
اكتشفت ذلك وأطفأت النار 
قبــل أن يتفاقم األمر. وفي 
مايــو املاضي، نقلــت قناة 
تلفزيونيــة محليــة فــي 
ميتشيغان أن لعبة سبينر 
ببطاريــة  تعمــل  أخــرى 
اشتعلت فيها النيران، بعد 
شــحنها ملدة أقل من نصف 

ساعة.

الڤيــروس وغيــره مــن 
الڤيروسات من املمكن أن 
تنتقل إلى البشر حال زرع 
أعضاء اخلنازير في اجلسم 

البشري.
لكن الباحثني استخدموا 
بعض التعديالت الوراثية 
بتقنية كريسبر الستبعاد 
الڤيــروس مــن تركيبــة 
احلمض النووي للخنازير.
كما اســتخدموا تقنية 
االستنساخ، التي استخدمت 
من قبــل في حالة النعجة 
املــواد  دوللــي، لوضــع 
الوراثية من هذه اخلاليا في 
بويضات اخلنزير لتخليق 

مضغة.
افتقــار هــذه  ورغــم 
العمليــة املعقدة للفاعلية 
املطلوبة، ولد ٣٧ خنزيرا 

في حالة صحية جيدة.

لعبة فيجيت سبينر

رويترز: أنقذت القوات البحرية مخترعا دمناركيا في خليج 
كوج جنوبيكوبنهاغــن، امس االول، بعد غرق غواصته وهي 

واحدة من أكبر الغواصات اخلاصة في العالم.
وقال متحدث عســكري دمناركي: إن بيترمادســني انتشل 
من املياه ونقل بشكل آمن إلى الشاطئ بينما غرقت الغواصة 

البالغ طولها ١٧ مترا.
وأفاد املتحدث بأن صحافية سويدية كانت على منت الغواصة 
في وقت ســابق، لكن مادســني قال إنها غــادرت الغواصة في 

كوبنهاغن ليل اخلميس.
وأضــاف املتحــدث »أخبرنا بأنــه كان الشــخص الوحيد 

بالغواصة.. وأوقفنا البحث«.

دراسة: مشروبات وأغذية احلمية 
حتفز زيادة الوزن

وكاالت: »مشروبات أو أغذية احلمية حتفز زيادة الوزن وتسبب 
مرض السكري ألن الدماغ يخطئ في قراءة عدد السعرات املوجودة 
ويخفض عمليــة التمثيل نتيجة هذه القــراءة اخلاطئة«، هذا ما 
توصلت إليه دراسة أميركية جديدة، واكتشف باحثون في جامعة 
ييــل األميركية ان اجلســم يتوقــف عن حرق الطاقــة من الغذاء 
إذا كان هناك »عدم تناســب« بني حالوة الغذاء وعدد الســعرات. 
فاحلالوة تشــير في الطبيعة الى الطاقة وكلما زادت احلالوة زاد 
عدد الســعرات ولهذا الســبب تطور الدماغ بحيث يتوقع االثنني 

معا. وعندما ال يحدث ذلك يتشوش الدماغ.

قال إن غزو الفضاء يحتاج إلى لغة واقعية

خبير فرنسي: استيطان املريخ خيال علمي
باريس - فرانس برس: 
دعــا مديــر وكالــة الفضاء 
الفرنسية، جان إيف لو غال، 
إلى اعتماد برامج واقعية في 
غزو الفضاء بدل البرامج التي 
وصفها بأنها أقرب إلى اخليال 
العلمي، مثل استيطان كوكب 
املريخ في املستقبل القريب. 
وقال جان إيف لو غال لوكالة 
فرانس برس »غزو الفضاء 

يحتاج إلى لغة واقعية«.
وجــاء حديــث لــو غال 
أثناء وجوده في كاليفورنيا، 
حلضــور احتفــال وكالــة 
الفضــاء األميركيــة ناســا 
بشــراكة عمرها ٢5 عاما مع 
وكالة الفضاء الفرنسية، وهي 
شراكة وصفها لو غال بأنها 
ممتازة، خصوصا في مركز 
التحكــم الفضائي »جي بي 

أل« الذي يشرف على املهمات 
الفضائية. وأعرب لوغال عن 
اعتقاده ان مشــروع شركة 
القاضي  إكــس«  »ســبايس 
بإرســال ١٠٠ شــخص على 

منت مركبة ضخمة إلى كوكب 
املريخ ليس سوى ضرب من 
اخليال العلمي. لكنه استدرك 
قائــال: »قد يتحقق ذلك بعد 
١٠٠ عام أو ٢٠٠، ولكن ليس 

بعد ٢٠ عامــا أو ٢5«. ودعا 
إلى اعتمــاد »لغة صادقة«، 
بدل »إثــارة توقعات الناس 
ومن ثــم جعلهــم يصابون 

بخيبة أمل«.

سطح املريخ

-

بن ناجي لـ »األنباء«: إنشاء مؤسسة اإلذاعة 
16والتلفزيون يحقق إيرادات ويرشد اإلنفاق

»طائر احلرية .. احلبيب اجلنحاني« باقة 
20ورد على قلب نابض وفكر فاعل


