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حـــذرت دراســـة طــبـــيــة حـــديـــثــة من أن
ـسـتخـدم في بـعض ألـعاب الـبالستـيك ا
ــســتـعــمــلــة ال تــراعي أحـدث األطــفــال ا
ـا تـشــكل خـطـورة قـواعــد الـسالمــة ور

على صحة األطفال.
وفحص الـعلـماء  200لعـبة بالسـتيـكية
مــسـتـعــمـلـة مــوجـودة في دور حــضـانـة
ة ومـنـازل ومـحـال لـبـيع األشـيـاء الـقـد
ـسـتـعـمـلـة في مـنـطـقـة سـاوث ويـست ا
بــاجنـلــتــرا بـحــثـا عن تــسـعــة عـنــاصـر

خطرة.
وكـان هــنـاك  20لـعــبـة حتــتـوي
واد الـتسـعة كامـلة وكان على ا
تـركـيـز بـعـضـهـا كـبـيـرا بـصـورة
عـايير كافـية لـيجـعلهـا مخـالفـة 

السالمة األوروبية.
ومع هـــذا قـــال اخلــبـــراء إنه من

الصعب حتديد اخملاطر.
وقــال دكـتــور أنـدرو تــيــرنـر من
ـــوث والـــذي قــاد جـــامـــعــة بال
فــريق الـبــحث :"لــعـبــة مـربــعـات
ليغو البالستيكية التي اشتهرت
في السـبعـينـيات والـثمـانيـنيات

تمثل الفشل الكبير".
وأضاف :"األلعـاب في هذه األيام
لم تـكن تــخـضع أليــة اخـتـبـارات
ونحن نستـخدمهم األن ونـقدمها

ن بعدنا".
سم مزمن

واســتـــخـــدم الــدكـــتـــور تــيـــرنــر
وفــريـقـه تـكــنـولــوجـيــا فـلــوريـة

أشـعـة إكس (األشـعـة السـيـنـيـة مـرتـفـعة
الـطـاقــة) لـتـحـلــيل عـدد من األلـعـاب من
ــكـــعــبــات ســـيــارات وقـــطــارات حـــتى ا
واألرقام البـالستيـكية بـحسب تـفاصيل
ـنــشــورة في دوريـة الــعــلـوم الــدراســة ا

البيئية والتكنولوجيا.
وكـانت جـمـيع األلـعـاب صـغـيـرة احلـجم

كن لألطفال مضغها. للدرجة التي 
ووجــد الــبــاحــثــون تــركــيــزا عــالـيــا من
ـا فيـهـا األنتـيـمون الـعنـاصـر اخلطـرة 
والباريوم والـبروم والكادمـيوم والكروم
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أكـثـر عرضـة لإلصـابـة بـهمـا مـقـارنة
بــالـســرطــان فـإن األمــر لــيس كـذلك
دخـن اإلقالع نهائيا ويتع على ا
توقع عنه". وقال البـاحثون إنه من ا
أن يــــــؤدي تـــــدخــــــ عــــــدد أقـل من
السـجائر إلـى تقلـيل الضـرر بطـريقة
مــتـــنــاســـبــة كـــمـــا أظــهـــرت بــعض

الدراسات مع سرطان الرئة.
تقليل التدخ ليس 'عد الفائدة'
وقـــال بـــول آفـــيـــارد أســـتــاذ الـــطب
الـسـلـوكي في جـامـعـة أكـسـفورد إن
الـدراسـة الـتي "أجـريت بـشـكل جـيـد"
أكدت ما يـشتبه فـيه علمـاء األوبئة -
أن الـتدخـ اخلـفيـف يسـبب "خـطرا
كـبـيرا فـيـمـا يـتعـلق بـأمـراض الـقلب

والسكتة الدماغية".
لكنه قـال إنه من اخلطأ االعـتقاد بأن

تقليل التدخ ليس مجديا.
وأضـاف: "الـذين يـحـاولون احلـد من
الـــتــدخــ ســـواء عن طــريـق تــلــقي
عالج بـديل لـلنـيـكـوت أو الـسـجـائر
اإللكترونية تكـون لديهم فرصة أكبر
لإلقالع عن التدخ فى نـهاية األمر
ومن ثـم الــــتــــقــــلــــيل من مــــخــــاطــــر

." التدخ
من جهة اخرى قدرت منظمة الصحة
الريـا يـصـيب ـيـة ان طـفـيـلي ا الـعـا
ــسـتـوى 2.7 مـلــيـون إنــسـان عـلى ا
ي ويقتل مـئات اآلالف سـنوياً العـا
مـعـظمـهم من سـكـان الـبـلـدان احلارة
ـــــؤلـم في من الـــــعـــــالـم الـــــثـــــالث. ا
ـوضـوع بـحـسب مـنـظـمـة الـصـحة ا
ـئة من الـضحـايا ية ان 90 با العـا

هم من أطفال القارة األفريقية.
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خلصت دراسة علمية حديثة إلى أنه
يــجب اإلقالع عن الــتـدخــ نــهـائــيـا
ولـيـس احلـد مــنه إذا كـان الــشـخص
يــســعى لــتــقــلـيـل مـخــاطــر اإلصــابـة

بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
وقـــالت الــدراســـة الــتي نُـــشــرت في
اجملـلــة الــطــبــيــة الــبــريــطــانــيـة إن
األشخـاص الـذين يدخـنـون سيـجارة
واحدة يـوميـا ال يزالـون أكثـر عرضة
لإلصابة بـأمراض الـقلب بنـسبة 50
ــئــة وأكــثــر عــرضــة لـإلصــابـة في ا
بـالـسـكـتة الـدمـاغـيـة بـنـسـبة  30في
ــــقـــارنـــة مع غـــيـــر ـــئـــة وذلك بـــا ا

. دخن ا
وأكــد الـبــاحــثـون عــلى أنه ال يــوجـد
مـــســتــوى آمن من الـــتــدخــ فــيــمــا

يتعلق بهذه األمراض.
لكن أحـد اخلبـراء قال إن األشـخاص
الـذين يـقلـلـون عـدد السـجـائـر لـديهم
فــرصــة أكــبـــر لإلقالع عن الــتــدخــ

طاف. تماما في نهاية ا
‘التوقف تماما'

وتـــعــــد أمـــرض الــــقـــلب واألوعــــيـــة
الدمـوية ولـيس الـسرطـان هو أكـبر
ســـبب في الــوفـــيــات الــنـــاجــمــة عن
الـتــدخـ إذ يــتـسـبـب في نـحـو 48
ـتعـلـقة ـبكـرة ا ئـة من الـوفيـات ا بـا

. بالتدخ
ـدخـن وقـال الـبـاحثـون إن نـسـبـة ا
ــتـحــدة قـد ـمــلــكـة ا الــبــالـغــ في ا
انــخـفـضـت لـكن نــسـبــة األشـخـاص
الـــذين يـــدخــنـــون مـــا يــتـــرواح بــ
ســيــجـارة واحــدة وخــمس ســجــائـر

يوميا قد ارتفعت بشكل مطرد.
ويــشـــيـــر الـــتــحـــلـــيل الـــذي أجــراه
البـاحثـون والذي شمل 141 دراسة
إلى أن تدخ 20 سـيـجـارة يـومـيـا
سوف يسبب سبعـة نوبات قلبية أو
سكتات دمـاغية في مجمـوعة مكونة
من 100 شـــــخص فـي مــــنـــــتــــصف

العمر.
وأضـاف الــتـحـلــيل أنه إذا مـا جـرى
تخفيض عدد السجائر إلى سيجارة
واحـدة يـوميـا فـإنه سـيـظل يـتـسبب

في ثالث نوبات قلبية.
وقـال الــبـاحــثـون إن الــرجـال الـذين
يــدخـنـون ســيـجــارة واحـدة يــومـيـا
لـديــهم خـطــر أعـلى بـنــسـبـة  48في
ـــئـــة لإلصــابـــة بـــأمــراض الـــقــلب ا
الـتـاجـيـة وخـطـر أعـلى بـنـسـبة 25
ئة لإلصابة بالسـكتة الدماغية في ا

من أولئك الذين لم يدخنوا أبدا.
وبالـنسبـة للنـساء ارتـفعت النـسبة
ـئة ألمـراض القلب و31 إلى  57 با

ئة للسكتة الدماغية. با
وقـــال أالن هـــاكـــشـــاو مـن مـــعـــهـــد
الــســرطــان بــجـامــعــة لــنــدن والـذي
أشـرف علـى الدراسـة لـبي بي سي:
"هناك اجتاه في عدد من البلدان ألن
ــدخـنـون الـشـرهـون من عـدد يـقـلل ا
السجائر الـتي يدخنونهـا معتقدين
بذلك أن األمر سـيكون عـلى ما يرام
وقــد يـكــون األمــر كـذلـك مع أمـراض

مثل السرطان".
وأضــاف: "وفــيــمــا يــتــعــلق بــهــذين
رض الـشائعـ (القلب والـسكتة ا
ـدخـنون الـدماغـيـة) الـلـذين يكـون ا

وقـاد فــريق الـعــمل الـدولـي الـبـاحث
غيـسل مـومبـو-نغومـا الذي جرب
ـزدوج عــلى  100مـريض الــعــقــار ا
الريـا من أعـمـار تـقل عن مـصـاب بـا

30 سنة وطوال ثالثة أيام فقط.
ويشير تقرير جامعة توبنغن إلى ان
ئة العالج شفى 83 مريضاً 100 با
ـرض الـقـاتل. وثـبت ان الـعالج من ا
بال أعـراض جانـبـيـة أو مضـاعـفات
ــرضى بـشــكل جــيـد كــمـا حتــمــله ا
ــــــــرض وادى إلـى زوال أعــــــــراض ا
خالل فــتــرة قــيــاســيــة. واقــتــصــرت
ضاعفات على تغيرات في تخطيط ا
الــــقــــلب وهـي نــــتــــائـج ســــبق وأن
ـرضى السابـق اثناء رصدت عند ا

عالجهم بعقار"بيبراكوين".
ـسنر ان وقال الـبرفـيسور بـيتـر كر
ـــزدوج تـــطـــويـــر فـــعـــال الـــعـــقـــار ا
" الـذي لــعــقـار"فــوســمـيــدومــايـســ

انتشر استخدامه منذ سنة 2002.
 وأضـاف ان هـذه الـعـقـار الـذي كان
يستمـد من بكتيريـا ستربتـومايسيز
ـمـكن الـيـوم لـيـفـيـنـدويل صـار من ا
إنتاجه صناعيـاً. ويعمل العقار على
كــسـر دورة االســتــقالب في طــفــيـلي
الريــا ويـــؤدي إلى وقف تــكــاثــره ا

ومن ثم إلى موته.
ومـعــروف ان جـسم اإلنـســان يـنـتج
" وهذا شيـئاً من "فوسـميـدومايـس
هــو سـر حتــمل اجلــسم له وانــعـدام
ـضـاعـفـات واألعـراض عـنـد وجـود ا

الريا. استخدامه ضد طفيلي ا
وجاء فـي تقـرير جـامـعة تـوبـنغن أن
ـزدوج يلـبي شروط مـنظـمة العـقار ا

ـيـة. وثبـت من العالج الـصحـة الـعـا
" ان عــقـــاري"فــوســـمــيـــدومــايـــســ
و"بيبراكـوين" يعمالن كل بـطريقته
صاب. رض في دم ا على طفيلي ا
كــمـا ان الـعــقـار ســريع الـتــأثـيـر في
ـــــــــــــرض وبـــــــــــــدون أعـــــــــــــراض ا
ومـضــاعـفـات كـمــا انه يـضـمن عـدم
ــــريض بــــعـــد ــــرض إلى ا عــــودة ا
انــقــطـــاع الــعالج وهــذه كــلــهــا من

نظمة الدولية. شروط ا
هم أيضاً ان طريـقة عمل العقارين ا
ـقـاومة ـرض تـمـنع تـطـويـر ا عـلى ا
ـرض. ضــدهــمــا من قــبل طــفــيـلـي ا

ويواجه الـعالم مـشكـلة قـيام طـفيلي
ـالريــــــا بـــــــ فـــــــتـــــــرة وأخــــــرى ا
الريـا بـتــطـويـر"مــقـاومــته" ألدويـة ا
الـســائـدة في الــسـوق. وحــذر مـركـز
شترك  GFSمن األبحاث األوربي ا
ــزيــد من الــفــيــضــانــات مـــخــاطــر ا
ــنـطــقـة الــكـارثــيــة الـتي ســتـحـل بـا
الـســاحـلـيـة الــشـرقـيـة مـن أفـريـقـيـا.
وهـي فـيــضــانــات ســتــجــلب مــعــهـا
ـــــعــــديــــة مــــخـــــتــــلـف األمــــراض ا
قاومة لألدوية وخصوصاً األنواع ا

الريا. من ا
اني" على وكتبت مجلـة"الطبيب األ
صـفــحـتـهـا اإللـكـتــرونـيـة ان فـريـقـاً
ـرحــلـة دولــيـاً مـن الـعــلـمــاء اجنــز ا
الــثــانــيـة مـن الـتــجــارب عــلى عــقـار
جــديـد وفــعـال ضـد مــخـتــلف أنـواع
الريـا. والعـقـار اجلديـد عـبارة عن ا
عــــــــقـــــــــار مــــــــركب مـن عــــــــقــــــــاري
" و"بـيـبـراكوين" "فـوسـمـيدومـايـسـ
ـسـتـخـدم عـلى نـطـاق واسع في ا

الريا منذ نحو 15سنة. مكافحة ا
ويـــعــــود الـــفـــضـل في اســــتـــخـــدام
فـوسـمـيـدومــايـسـيـسن إلى الـبـاحث
ـسـنـر من الـبــروفـيـســور بـيـتـر كــر
جـــامــعــة تــوبــنـــغن الــذي نــشــر عن
ـالريــــا بـــــهــــذا جنـــــاحه فـي عالج ا
العقار سنة2002 في مجلة"النسيت
ــعــروفــة". وتـعــود هــذه اجلــامــعـة ا
الـــيــوم لــلـــكــشف عن جنـــاحــهــا في
" مـــزاوجــة "فـــوســـمـــيـــدومـــايـــســ
و"بــــيـــــبــــراكـــــوين" فـي مــــعـــــاجلــــة
بالزمـوديـوم فالـسـيـبـارم الـذي صار

يقاوم العقار األول.

ـــرحــلــة وســـتــركـــز الــتـــجــارب في ا
الـثالـثـة عـلى اخـتيـار أفـضل الـنسب
من الــعـقــارين الـتـي تـضــمن الـعالج

تماماً.
رحلـة الثانيـة من التجارب أجريت ا
فـي مــركــز األبــحــاث الـــصــحــيــة في
ـــركـــز الـــغـــابـــون. ويـــرتـــبط هـــذه ا
بـاتفـاقـيـة تعـاون صـحي مع جـامـعة
انية.وتولى مركز أبحاث توبنغن األ

شروع. الريا األوروبي تمويل ا ا
إلى ذلك حذر معهد بـيرنهارد نوخت
ـاني لألبــحـاث الـبـيــولـوجـيـة من األ
وصــول مـوجــات الــبـعــوض الــنـاقل

والرصاص والسيلينيوم.
ــادة أن تـسـبب الــتـسـمم ـكـن لـهـذه ا و
ـزمن حـال تـعـرض األطـفـال لـهـا لـفـترة ا
تـدة من الـزمن حـتى لو كـان تـركيـزها

منخفضا.
ــزمن هــو حــالــة الــتــســمم والــتـــســمم ا
الــنـاجتــة عن تـنــاول مـتــكـرر ومــسـتــمـر
جلرعـات من مادة سـامة عـلى مدى فـترة

طويلة.
وإذا مـا وضع األطـفـال هـذه األلـعـاب في
ـستـويات أكـبر أفواهـهم قد يـتعـرضون 

واد الكيماوية. من هذه ا
وأجرى الـدكتـور تيـرنر حتـليال مـنفصال
حلـوالي  26من هـذه األلــعـاب لــلـوقـوف
عــلى مــدى تــوافــقــهــا مع احلــدود الــتي
وضـعـتـهـا إدارة تـوجـيه سالمـة األلـعاب

باجمللس األوروبي.
وفـشـلت  10ألــعـاب مــنـهــا في اجـتــيـاز
االخـــتــبـــار ألنــهــا كـــانت حتــتـــوي عــلى
مــعـــدالت مـــرتـــفـــعـــة جـــدا من بـــرومــ

وكادميوم او الرصاص.
وتـعــد األلـعـاب الــبالسـتـيـكــيـة احلـمـراء
والـــصــــفـــراء والـــســـوداء

األشد ضررا.
وأوضـح رئـــــــيـس فـــــــريق
الـــبـــاحـــثـــ أن األلـــعــاب
ـسـتعـمـلة الـبالستـيـكـية ا
تـــمــــثـل خــــيــــارا جــــذابـــا
لـــلــــعـــائالت ألنـــهـــا "إرثـــا
مـــبـــاشـــرا من األصـــدقـــاء
واألقـــــارب أو ســـــعـــــرهــــا
ـكن احلـصول رخـيص و
تاجر عليها بسهولة من ا
اخلـــــيــــــريــــــة ومن عــــــلى

اإلنترنت".
لــــكــــنه قــــال إن الـــلــــوائح
اجلـديــدة ال تـغــطي إعـادة
الـــتـــدويـــر أو إعــادة بـــيع

ة. األلعاب القد
وأضــــاف تـــيــــرنــــر:"عـــلى
ستـهليـكن االنتبـاه أكثر ا
لــلـــمـــخــاطـــر احملـــتــمـــلــة
ـــرتـــبـــطـــة مـع األلـــعــاب ا
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جنح باحثون صـينيون ألول مرة في
ــكـاك اســتــنــسـاخ اثــنــ من قــردة ا
بنفس الطريقة الـتي استُنسخت بها

النعجة دوللي.
ــســتــنـسخ وقــد أطــلق عــلى الــقـرد ا
األول اسم تشـونغ تشـونع وولد مـنذ
ثـمـانـية أسـابـيع فـيـمـا أعـطي الـقرد
ــســتــنــسخ الــثـانـي اسم هــوا هـوا ا

وولد منذ  6أسابيع.
وصـرح الـعـلــمـاء إن االسـتـنـسـاخ 
عـن طــــريق زرع حــــمـض نــــووي في
خلـية بـعد تعـديل جيـناتـها الـوراثية

. و اجلن كي ال تتسبب بوقف 

وقـال العـلـماء إن اجلـيـنات الـوراثـية
جلمـيع القردة مـتشـابهـة األمر الذي
تـعلـقة سيـكون مـفيـداً في األبحـاث ا
بـاألمراض الـبـشـرية إال أن مـنـتـقدي
هـــذه اخلــطـــوة يــرون أن هـــذا األمــر
يــثـيــر مـخــاوف أخالقــيـة إذ يــجـعل

العالم أقرب من استنساخ البشر.
ــيـة وقــال تـشــيـاتغ صـن من األكـاد
الــصـيــنـيــة لـلــعـلــوم الـعــصـبــيـة إن
اسـتــنـسـاخ الــقـرود سـيـكــون مـفـيـداً
كنـمـوذج لدراسـة األمـراض اجليـنـية
لـــلـــبـــشـــر من بـــيـــنـــهـــا الـــســـرطـــان
ــنـاعـيــة. وبـحـسب واالضـطــرابـات ا
البـاحـثون الـصـينـيـون فإن الـقردين

يتغذيان بواسطة قنينة رضاعة كما
ـوهمـا طـبيـعي. وأضـافـوا أنهم أن 
زيـد من قردة يتـوقعـون استـنسـاخ ا

قبلة. كاك خالل األشهر ا ا
…dDš WOMIð

وقــال روبـن لــوفــال-بــادج األســتــاذ
اجلامعـي في معهـد فرانـسيس كريك
في لــــنــــدن إن "الــــتــــقــــنــــيــــة الــــتي
اســـتُــخـــدمت الســتـــنــســاخ تـــشــونغ
تشونغ وهـوا هوا ال تـزال غير فـعالة
وخـطـرة. وأضـاف أن "هـذا البـحث ال
يـعـتـبـر نـقـطـة انـطالق لـلـتـوصل إلى

طرق الستنساخ البشر".
ورأى دارين غـــــريــــفـــــ األســـــتــــاذ
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ـعـهـد الـوطـني لـلـصـحـة وأوصـى ا
وتفـوق الرعـاية Nice وهو هـيـئة
غير إدارية تـتبع وزارة الصحة في
ــتـــحــدة بــضــرورة أال ــمــلـــكــة ا ا
ـــصـــابــات تـــتــنـــاول الـــســـيــدات ا
بسرطان الثـدي أكثر من كوب من
النـبيـذ أسبـوعيـا وأن يداومن على

ارسة التمرينات الرياضية.
ــــعـــهـــد ـــوجـب تـــوصــــيـــات ا و
ســيــتــعــ عــلى هــؤالء الــســيـدات
أيــضـا أن يــحــرصن عــلى إنــقـاص
أوزانــهـن الــزائـــدة إذا لــزم األمــر
وذلـك لـــكي يـــصــــرن في الـــنـــطـــاق
"الـــطــبـــيــعـي" ألطــوالـــهن. وأصــدر
ــعـهــد تـلـك الـتــوصـيــات لـســعـيه ا
لتعـزيز فرص بقـاء هؤالء السيدات
صابات بسرطـان الثدي على قيد ا
نع عودة ظهور األمراض احلياة 

السرطانية في مرحلة الحقة.
ـرضى وسـيُــطــلَب من الـســيــدات ا
كـــذلك تــنــاول أقـــراص هــرمــونــيــة

رخيصة منها أقراص تاموكسيف
ـدة تصل إلى ومـثبـطات أرومـاتاز 
 10ســـــنــــوات بــــعـــــد اخلــــضــــوع
لـــلــــجـــراحــــة. وذلك مع الــــعـــلم أن
الـسـيـدات يُطـلَب مـنـهن تـنـاول تلك
دة 5 أعـوام بـعد األقـراص حـالـيـا 
ذلك رغم تـوقف الـكـثـيـرين في وقت
مــبــكــر بــســبـب اآلثــار اجلــانــبــيــة

نهكة التي يتعرضن لها. ا
ووجـــد الــبــاحــثـــون أن اســتــمــرار
ـدة 10 اســتــخـدام تــلـك األقــراص 
أعــوام أو أطـول أمـر يـحــد بـالـفـعل
من خـطـر عـودة اإلصـابـة بـسـرطان
ئة. الثدي بنسبة تصل إلى 34 با
ورغـم حتـسن مــعـدالت الـشــفـاء من
ـــرض بـــنـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مـــنـــذ ا
اضي إال أنه ما تسعينـات القرن ا
يزال واحدا من أبـرز األسباب التي
تـــقف وراء وفــاة الـــســيـــدات. هــذا
وينتظر أن تخـضع تلك التوصيات
عـهد للمراجعة من التي أصدرها ا

قبلة. قبل خبراء خالل األشهر ا
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االثـــنـــ الــســـاعــة
00: 12 بتوقيت
غـرينتش عـلى قناة

دبي
W² «  «ušô«

االثـــنـــ  الـــســـاعـــة
11:30 بتوقيت

غــريـنـتش عـلى قـنـاة
ابو ظبي

WO dA « …UM

30: 09   مسلسل (طوق البنات)
دينة 00: 11 اهل ا
00: 14 مراسلون
00: 17الالعب 12
دينة 10: 19 اهل ا

00: 21 اكسبرس او جيك إن
00: 22 احلصاد
30: 23 زرق ورق

للمالريا إلى جنوب أوربا ووسطها.
وقال البروفيسـور بيرنهارد فاليشر
أنه فحص طفـالً في اسبانـيا اصيب
الريـا نقـلـهـا بعـوض الـبـلومـبـيو
وهو نـوع ناقل لـلمالريا إلـى الطفل
من شمـال أفريـقيـا. واعتـبر الـباحث
هذا الـتشـخيص دلـيالً على اخـتراق
ـتــوسط ــرض لــلــبــحــر األبـيـض ا ا
وصــوالً إلى وسط أوربــا. وتــعــتــبـر
مالريـا الـبـلـومـبـيـو االسـتـوائيـة من
أكــثـرهــا خـطــر عـلى حــيـاة الــبـشـر
وخـصوصـاً عـنـدما تـصـيب األطـفال

. سن وا

اجلـــــامــــــعـي في جــــــامـــــعـــــة كــــــنت
الــبـــريـــطــانـــيـــة أن "هــذه اخلـــطــوة
ســتــكـون مــفــيـدة لــدراســة األمـراض
الــبــشـريــة إال أنــهـا تــثــيـر مــخـاوف

أخالقية". 
واستنسـخت النعجـة دوللي منذ 20
عـامـاً في مــعـهـد روزلـ في إدنـبـرة
ــرة األولى في الـتـاريخ وكـانت هي ا
الــتي يـــنــجـح فــيـــهــا الـــعــلـــمــاء في

استنساخ حيوان ثدي.
ـــشــرف عــلى وقــال الـــدكــتــور صن ا
الـــبــحث إنـــنــا "حــاولـــنــا عــدة طــرق
الســتــنــســاخ الــقــردة إال أن طــريــقــة

واحدة جنحت.

wÐœ  …UM

00: 09 ارض جو

00: 10 ذا انسايدر بالعربي

00: 11 افالم وثائقية

00: 12 ستايل

00: 14 نشرة االخبار 

14:30 تداول

00: 15 نص يوم

00: 16 ذا انسايدر بالعربي

30: 17 قلبي معك

19:30 اخبار االمارات

00: 20 السلطانة قسم

00: 21 االخبار

1  wÝ wÐ Â«  …UM

00: 09 حالوة الدنيا
00: 10 علمني كيف احبك
00: 11 صباح اخلير ياعرب

00: 13 انت وطني
نوع الوقوف  14 :30
00: 15 الكبريت االحمر
00: 16 علمني كيف احبك
00: 17 حالوة الدنيا
نوع الوقوف  18 :00
00: 19 انت وطني

00: 20  ترند السعودية
00: 21 اخبار ام بي سي
00: 23 الكبريت االحمر
العب 00: 24 صدى ا
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ـة الـبـراقـة الـشـكل الـبالسـتــيـكـيـة الـقـد
ـكن للـطفل وضـعها والصـغيـرة والتي 

في فمه".
وقـال الـبـروفـسـور أنـدرو واترسـون من
جـامـعــة سـتـيـرلــنغ الـذي لم يـشـارك في
الــبــحث :"الـكــادمــيـوم مــادة مــسـرطــنـة
وينبغي جتـنب استخـدامها إذا كان ذلك

زمن". كنا بسبب تأثيرها ا
ــسـتــعـمــلـة وأوضح أن هــذه األلـعــاب ا
وخــاصــة من ألــوان مــعـيــنــة قــد تــشـكل
خطرا ولـكن سيـكون من الصـعب قياس

ذلك.
وقال إن "النهج احلذر في بيعها سيكون

حكيما".
"تقدير اخملاطر"

وقـال مـارك غارديـنـر من مـعـهد مـعـايـير
الــتــجــارة تـــشــارتــرد: "أي ســلـــعــة يــتم
شـراؤهـا مـسـتــعـمـلـة لـيس لـديـهـا نـفس

ضمانات السالمة".
وأضاف "يجب على الوالـدين تقدير هذه
اخملـاطـر وخـاصة عـنـد إعـطـاء أطـفـالهم
ــكن أن تــكـون ــة جــدا و ألــعــابــا قــد
أيضـا قـد تدهـورت ميـكـانيـكيـا مع مرور

الوقت".
وقال غـاردينر :"إذا كـانت األلعـاب تشكل
ـكن بـالـفـعل خـطـرا عـلى األطـفـال" إذا "

سحبها من السوق".
وتوصـل الدكـتـور تيـرنـر في وقت سابق
ستـعملة ـواد ا اثلـة خملاطر ا لنتـائج 
خــاصـة فــيـمـا يــتـعــلق بـأكــواب الـشـرب
ــســتــخــدم في ــســتــعــمــلــة والــطالء ا ا

العب. جتهيزات ا
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