طفلة تراقب من ش���باك بيتها إحياء ليلة القدر
(الليل���ة قبل الماضي���ة) في المس���جد العمري
(أ.ف.ب)
بمدينة غزة.
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علماء :تقنية "المقص الجيني"
قد تزيد خطر السرطان بالخاليا

الرقابة المصرية تتراجع عن قرار منع فيلم "كارما"
القاهرة  -أ ف ب :تراجعت الرقابة على المصنفات الفنية المصرية
عن قرار منع فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف وسمحت بعرضه كامال
في موعده الخميس المقبل ،بحس���ب ما أك���د منتج الفيلم الليلة قبل
الماضية.
وكتب المنت���ج أحمد عفيفي على صفحته على فيس���بوك" ،الحمد
لل���ه انتهت أزمة فيلم كارما وحصلنا علي التصريح النهائي بالعرض
وإلغاء القرار الس���ابق بسحب التصريح دون حذف أي مشاهد والفيلم
كما هو".
وأض���افّ ،
"نود أن نش���كر كل م���ن تضامن معنا في ه���ذا االختبار
الحقيقي في الحفاظ علي حري���ة اإلبداع والتعبير من جموع مثقفين

وسينمائيين" في مصر والعالم العربي.
وش���كر المنتج أيضا "الجمه���ور العظيم دوم���ا والبرلمان المصري
بالكامل والس���يدة وزيرة الثقافة (إيناس عبد الدايم) ولجنة السينما
بالمجل���س األعل���ى للثقاف���ة واإلعالم المص���ري والعرب���ي والعالمي
ومؤسسات الدولة السيادية".
وكان ق���رار منع الفيل���م أثار ردود فعل واس���عة ،االثنين ،في مصر
وبيانات احتجاج من مثقفين وسينمائيين وبعض البرلمانيين.
وكان مخرج الفيلم خالد يوس���ف أكد لفرانس برس أول من امس ،أن
الرقابة المصرية سحبت ترخيص عرض الفيلم.
وق���ال" ،فوجئت برئيس الرقابة على المصنف���ات الفنية (خالد عبد

الجليل) يتصل بي ويبلغني بأنه صدرت قرارات س���يادية (من أجهزة
أمنية) بمنع الفيلم".
وفيلم "كارما" هو أول فيلم للمخرج خالد يوس���ف منذ أن توقف عن
العمل في السينما وتفرغ للعمل السياسي ،بعد ثورة العام  2011التي
أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.
وكان يوس���ف ،وهو عضو في البرلمان ،من مؤيدي الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي قبل أن يتخذ موقفا علنيا معارضا التفاقية تمنح
فيها مصر للسعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
وأق���ر السيس���ي ف���ي آب  2017االتفاقي���ة الخاص���ة بالجزيرتي���ن
الواقعتين في البحر األحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

لن���دن  -رويترز :حذر علم���اء أول من امس ،من
أن تكنولوجي���ا لتعديل الجينات يستكش���فها
العلماء في أنحاء العالم كوسيلة إلزالة واستبدال
التش���وهات الجينية قد تتسبب دون قصد في
زيادة خطر اإلصابة بالسرطان في الخاليا.
وقال باحثون من جامعة كمب���ردج البريطانية
ومعهد كارولينسكا الس���ويدي إن هناك حاجة
إلج���راء مزيد م���ن األبح���اث لتقييم م���ا إذا كان
استخدام تقنية (كريسبر-كاس ،)9وهي نوع من
"المقصات" الجزيئية التي تستخدم في تعديل
الجينات ،قد يؤدي إلى تطوير عالجات من شأنها
زيادة خطر اإلصابة بالسرطان.
ووجد فريق الباحثين بقيادة جوسي تايبال في
كمبردج أن تقنية (كريس���بر-كاس )9تفعل آلية
مصممة لحماية الخاليا من تلف الحمض النووي
وهو ما يجعل التعديل الجيني أكثر صعوبة.
والخالي���ا التي تفتقر إلى هذه اآللية يس���هل
تعديلها بدرجة أكبر من الخاليا الطبيعية ،وهو
ما قد ي���ؤدي إلى حالة يوجد فيه���ا بمجموعات
الخاليا المعدلة جينيا عدد أكبر من الخاليا التي

تفتقد اآللية الرئيس���ية الت���ي تحمي من تلف
الحمض النووي.
وفي بحث نش���ر في دورية نيتشر ميديسين،
حذر العلماء من أن غياب آلية الحماية في الخاليا
يجعلها أكثر عرضة ألن تكون سرطانية ،ألنه لم
يعد من الممكن تصحيح تلف الحمض النووي.
وقالت تايبال في بيان نش���ر م���ع البحث "رغم
أننا ال نفه���م بعد اآلليات  ...نعتقد أن الباحثين
يحتاج���ون إل���ى إدراك المخاط���ر المحتملة عند
تطوير عالجات جديدة".
وأضاف "لهذا السبب قررنا نشر نتائجنا بمجرد
اكتشافنا أن الخاليا التي تم تعديلها باستخدام
كريسبر-كاس 9يمكن أن تصبح سرطانية".
وتوصل فريق ثان في معهد نوفارتس لألبحاث
ف���ي بوس���طن بالوالي���ات المتحدة إل���ى نتائج
ُ
مشابهة نشرت االثنين أيضا في نفس الدورية.
وقال دارين جريفين ،الخبي���ر في علم الوراثة
ف���ي جامعة كينت والذي لم يش���ارك في أي من
الدراستين ،إن النتائج تعطي "مبررًا للحذر ،ولكن
ليس بالضرورة للقلق".

