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صحتك

دراسة تكشف عن إمكانية زراعة خاليا القلب

ال����دم أو غيرها من اخلاليا. 
لكن أثن����اء حتولها الى هذه 
االنسجة فإنها تفقد قدرتها 

على البقاء وعلى التكاثر.
ولذا يرغ����ب العلماء في 
احلصول م����ن املرضى على 
خالي����ا جذعي����ة جنيني����ة 
أو خالي����ا تش����به اخلاليا 
اجلذعي����ة املس����تحثة ذات 
القدرات املتعددة وزراعتها 
في املختبر الستخدامها في 

البحث والعالجات الطبية.
أو  ولكونه����ا متماثل����ة 
متناظرة جينيا الى حد كبير 
سيكون من السهل زراعتها 

مرة اخرى لدى املرضى.

املتع����ددة  الق����درات  ذات 
يجب ان يك����ون ممكنا اآلن 
عزل اخلاليا األولية للقلب 
اخلاصة باملريض واملرض«. 
واخلاليا اجلذعية هي اخلاليا 
الرئيس����ية للجسم وتؤدي 
الى نش����وء اخلاليا االخرى 
»املختلفة« واالنس����جة في 
اجلسم. وهي تتكاثر بشكل 
هائل في املختبرات وتعيش 
لالبد تقريبا مبا يجعلها اداة 
قوية. وعندم����ا توجه هذه 
اخلاليا بطريق����ة صحيحة 
ميكن ان تستخدم في تشكيل 
خاليا نسيج القلب او خاليا 
النس����يج العظمي او خاليا 

� رويترز: قال  واشنطن 
باحثون يتطلعون الى ايجاد 
سبل لتحويل اخلاليا اجلذعية 
الى امن����اط من خاليا القلب 
يحتاجونها انهم اكتش����فوا 
وس����يلة اليج����اد منط مهم 
لدى الفئران. فقد اكتش����ف 
الباحثون اخلاليا التي تؤدي 
لنمو عضالت بطيني القلب � 
وهما الغرفتان اللتان تضخان 
الدم الى خارج القلب � وقالوا 
انهم س����يحاولون استخدام 
ه����ذه املعلوم����ات لتحويل 
اخلاليا اجللدية أو الدموية 
العادية الى هذا النسيج املهم 
في القل����ب. وقال الباحثون 
أمس اخلميس ان هذه اخلاليا 
التي تسمى اخلاليا االولية 
أو املؤسسة كما وصفت في 
تقرير بدورية )س����اينس( 
يتعني كذل����ك ان تؤدي الى 
طرق أفضل لدراسة أمراض 

القلب واختبار االدوية.
وكتب كينيث تشني من 
معهد هارفارد للخاليا اجلذعية 
في ماساتشوستس وزمالء له 
»مع التقدم االخير في جيل 
اخلاليا اجلذعية املستحثة 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
فوجئ���ت الفنانة ديانا حداد أثن���اء عودتها من حفل 
عشاء جمعها مع أصدقاء في فندق على شواطئ الضبية 
في لبنان، بس���يارة من نوع »تيوتا رافا« سوداء اللون، 
حيث أقفلت عليها الطريق ومن ثم ترّجل منها شخصان 
مسلحان يرتديان أقنعة سوداء، فما كان من ديانا حداد 
اال الرجوع الى الوراء واحكام اقفال س���يارتها والتوجه 

نحو احدى محطات الوقود املوجودة في املنطقة واالتصال 
بالدرك. ه���ذا وتقدمت ديانا لدى اجلهات األمنية املعنية 

بشكوى ضد مجهول.
يذكر ان الفنانة ديانا حداد تتواجد في لبنان حيث مت 
اختيارها كعضو جلنة حتكيم في برنامج »جنم اخلليج« على 
تلفزيون دبي والذي مت تصويره في بيروت في استديوهات 

»باك« التابعة للمؤسسة اللبنانية لالرسال.

ديانا حداد تنجو من سطو مسلح

محطات الشحن الكهربائي  )أ.ف.پ(صورة توضح كيفية شحن السيارات كهربائيا

الطفل فالكون يجري مرحا إلى بيته وفي االطار املنطاد بعد هبوطه لألرض      )أ.پ(

مكافأة 5 آالف يورو لكل ألماني يتخلى مستقبالً عن سيارته التقليدية ليقتني »الكهربائية«

ميونيخ � ايالف: »صناعة املس���تقبل«، هكذا ميكن وصف احلال 
في معرض ميونيخ االول للسيارات التي تسير بالطاقة الكهربائية، 
ان���ه املعرض االول من نوعه في العالم املخصص للس���يارات التي 
تس���ير بالطاقة الكهربائية ويرى اخلب���راء االملان في هذا املجال ان 
سنة 2020، ستكون السنة الفعلية النتاج السيارة الكهربائية على 

نطاق واسع في املانيا.
كما يقدر اخلبراء ان عددها سيصل الى مليون سيارة، ويبدو ذلك 
جليا في التنافس الكبير بني ما تعرضه الشركات الكبرى لصناعة 
السيارات في املانيا كاملرسيدس وفولكس واجن والبي ام دبليو حيث 
تعمل أملانيا جاهدة كأقدم دولة في صناعة السيارات لتتبوأ قمة هذه 

الصناعة املستقبلية وتليها اليابان كما يرى املراقبون.
جولة في أرجاء املعرض املختلفة تنقلك الى اجواء املستقبل ونوعية 
الس���يارات التي ستسير فيه، حيث ستتجول بني سيارات غاية في 
االناقة من كل االنواع وكل االحجام سواء أكانت رياضية او عائلية 

صغيرة او كبيرة تعرضها شركات السيارات االملانية الشهيرة.
محطات متوين السيارات بالكهرباء هي االخرى لها مناذج عديدة 
في املعرض، يس���تطيع املرء فحصه���ا وفحص الكابالت التي تصل 
السيارة باحملطة ومن ثم البطاريات العديدة التي ستعمل كشاحن 
ميد السيارة بالكهرباء. وعن ذلك تقول السيدة جاير من املعرض ان 
محطات التموين بالكهرباء في طريقها االن للتشييد لكنها في الوقت 

احلالي مازالت غير موجودة في املانيا او في البلدان االخرى.
يتبادر الى الذهن س���ؤال محدد عن قدرة البطاريات على تسيير 
السيارة وتقول السيدة »جاير«: انها تختلف فيما بينها وتعتمد قدرة 
التخزين على نوع البطارية اذا كانت مصنعة على سبيل املثال من 
اللثي���وم او من نوع الطاقة العادية، ويبدو ان البطارية الكهربائية 
وقدرتها على تسيير السيارة ملسافة طويلة مازالت مشكلة تواجه 
العلماء وحتتاج الى التطوير املستمر خاصة انها حتتاج الى اعادة 
الشحن بالكهرباء بعد 120 كيلومترا كما تقول جاير، لذلك يقدر اخلبراء 
ان استثمارات هذه الصناعة ستصل الى مليارات اليورو في غضون 
الس���نوات القليلة املقبلة انتاج السيارات وتطوير عمليات الشحن 
بالكهرباء. هورست زي هوفر رئيس وزراء والية بافاريا يتوقع انه 
بحلول عام 2030 س���تكون هناك قاعدة كبيرة لصناعة الس���يارات 
االملانية الكهربائية. وفي هذا السياق ايضا ستقوم احلكومة االملانية 
بالتشجيع على شراء السيارات الكهربائية وذلك بخصم 3000 يورو 

من الضرائب لكل مشتر جديد.
ويش���ير وزير الصناعة الباڤاري في ه���ذا االطار الى ان الوالية 
ستمنح 5 ماليني يورو من ميزانيتها الى برامج حتفيز هذه الصناعة 
املستقبلية، هذا في الوقت الذي اعلنت فيه احلكومة االحتادية انها 
س���تخصص 500 مليون يورو لبرامج احالل الس���يارات الصديقة 

للبيئة في املانيا.

يبدي الكثير من الزوار اعجابهم بالس���يارة الكهربائية للميزات 
العديدة التي تتمتع بها فمحركها اكثر فاعلية من احملركات التي تعتمد 
على النفط بأربعة اضعاف اذ يصل الى 8% من الطاقة املخزونة في 
البطارية الى عجالت السيارة مقارنة ب� 20% من الطاقة في السيارات 

العادية وهو ما يجعلها اكثر نظافة.
يبدي احمد مصطفى زائ���ر عربي انطباعاته عن املعرض بقوله 
انه امر مبهر ان يتم تصنيع س���يارة كهربائية بهذا الش���كل االنيق 
ان ذلك من شأنه تقليل نسبة انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون في 
اجلو كما انها س���تكون مهمة في الدول النامية للحد من الضوضاء 

وتقليل نسبة التلوث.
ويبدو ان االمر لن يتوقف على ميزات هذه الس���يارة للمشترين 
فقط بل ايضا للش���ركات املنتجة والتي ستجني ارباحا ضخمة من 

هذه الصناعة.
جدير بالذكر انه جرت على هامش املعرض محاضرات قدم فيها 
خبراء من ش���ركة سيمنز وشركات الس���يارات الكبرى اضافة الى 
ممثلني من شركات الكهرباء االملانية تفسيرات وتوضيحات عن كل 
ما يتعلق بس���يارة املستقبل وفي هذا الصدد يقولون، ان هدف هذه 
الصناع���ة هو التقليل من االعتماد عل���ى النفط اضافة الى صناعة 
سيارة صديقة للبيئة خاصة ان اي انبعاث لغاز ثاني اكسيد الكربون 

لن ينتج منها.

باس���تطاعة زائر املعرض ان يقوم بتجربة اي من السيارات او 
الدراجات الكهربائية بنفس���ه فادارة املعرض قامت بتجهيز طريق 
دائري يبلغ 500 متر لتجربة الس���يارات اضاف���ة الى طرق اخرى 

لتجربة الدراجات البخارية.
يشار الى انه في مدينة ميونيخ يتم الترويج اآلن وبشكل كبير 
لهذه الس���يارات ويقولون انها ال تسبب ضوضاء وصديقة للبيئة 
بنسبة 100% وفي هذا االطار تعرض املدينة بشكل مستمر 15 سيارة 
كهربائية في ساحة املتحف التقني االملاني الشهير اضافة الى محطتني 
لتغذية الس���يارات بالكهرباء لكي يتعرف الناس إلى هذا النوع من 
السيارات، وفي س���ياق متصل يتم اآلن تشييد 13 محطة كهربائية 
في نواح مختلفة من ميونيخ لتغزية الس���يارات بالكهرباء اضافة 

الى قدرتها العالية على الشحن السريع.
من الالفت للنظر ايضا ان هناك تسابقا كبيرا بني الشركات على 
تقنية توليد الكهرباء من مصادر مختلفة الس���يما الطاقة الشمسية 
وهو االمر الذي س���يخلق س���وقا رائجا لهذه السيارات في املنطقة 
العربية التي تتميز بش���مس ال تخبو. يذكر ان فرانكفورت شهدت 
في وقت سابق معرضا لهذا النوع من السيارات صرحت فيه وزيرة 
البيئة االملانية بأنه بدءا من عام 2012 سيتم منح مكافأة قدرها 5000 
يورو لكل مواطن يتخلى عن س���يارته التقليدية ويشتري سيارة 

كهربائية.

محطات شحن السيارات الكهربائية صناعة المستقبل األلمانية 

طفل اختبأ داخل علبة كرتون يحبس أنفاس أميركا 5 ساعات
فورت كولينز )أميركا( � أ.ف.پ: بعد 5 ساعات من القلق قطعت 
أنفاس الواليات املتحدة من ش���رقها الى غربها، عثر على طفل كان 

يعتقد انه صعد عرضا الى منطاد جتريبي، في مرآب منزله.
وبعد 4 س���اعات من إبالغ شقيقه الش���رطة بأنه طار عرضا في 
منطاد جتريبي صنع���ه والدهما، عثر على فالكون هني مختبئا في 
علب���ة من الكرتون في كراج منزله في فورت كولينز قرب دنفر في 

والية كولورادو غرب الواليات املتحدة.
وبعد ساعة من انطالق املنطاد بدأت التلفزيونات األميركية بث 
لقطات مباشرة للمنطاد الرمادي الذي يشبه طبقا طائرا وهو يحلق 

في سماء دنفر.
والقلق الذي أثاره املنطاد في اجلو على ارتفاع مئات األمتار وبسرعة 

ميكن ان تبلغ 40 كلم في الساعة، تضاعف بعدما حط بهدوء.
ففي الواقع لم تعثر الش���رطة عل���ى اي راكب في املنطاد وكانت 

املخاوف كبيرة من ان يكون الطفل سقط خالل حتليقه.
لكن نهاية القصة كانت سعيدة عندما أعلن جيم الديرين للصحافيني 

انه مت العثور على الطفل فالكون هني ساملا في مرآب منزله.
وقال الديرين ان »الطفل كان هنا كل الوقت. كان مختبئا في علبة 

كرتون في مرآب منزله«.

ظنوا أنه صعد لمنطاد تجريبي وطار في السماء

اعتقال ميت!
لن���دن � يو.بي.آي: قاطعت 
الشرطة في إجنلترا موكب دفن 
وأخذت جث���ة امليت وهو أحد 
ضحايا عنف عناصر الشرطة 
قائلة انه البد من إجراء مزيد 

من الفحوصات عليها.
انهم قرروا  وقال احملققون 
التص���رف بعدم���ا أظه���رت 
تسجيالت مصورة في إحدى 
كاميرات املراقبة انه من احملتمل 
أن تكون الش���رطة جلأت إلى 
التعامل مع  القوة املفرطة في 
ستيوارت س���ميث )37 سنة( 

قبل 3 أيام من وفاته.
وأف���ادت صحيف���ة »دايلي 
تلغراف« ان الرجل توفي في 17 
سبتمبر املاضي  وقالت شريكة 
سميث نيكوال الوسن لصحيفة 
»دايلي مايل« البريطانية »كان 
هذا التصرف أشبه بالتعذيب 
وأشعر بالغضب الشديد فكان 
من املمك���ن أن يحصلوا على 
التسجيالت قبل أسابيع فلماذا 

تأخروا كثيرا قبل التحرك«.
واعترف���ت الوس���ون بأن 
سميث كان يتعاطى الهيروين 
لكنها أكدت ان���ه ابتعد نهائيا 
عن املخدرات قبل 18 شهرا من 

وفاته.
وتهتم جلنة شكاوى الشرطة 
املس���تقلة بالتحقيق في وفاة 
سميث وس���حب شرطيان من 
الطرقات بانتظار  العمل على 

النتيجة النهائية للتحقيق.


