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 اختراع أصغر جهاز ليزر في العالم

 الَحر عدّو المسنين

 الجلطة القلبية تأتي غالبًا مع ساعات الصباح األولى

 قضى ٤ سنوات في السجن
  دون محاكمة بسبب موبايل

 إيراني قتل زوجته وابنته و٤ أشخاص بسبب خالف عائلي

 لصوص يسرقون سيارة واألوالد داخلها

 ويست الفايت ـ يو.بي.آي: أعلن علماء أميركيون عن ابتكار 
أصغر جهاز ليزر من نوعه في العالم منذ اختراع الليزر قبل ٥٠ 
سنة. وأفاد الباحثون في جامعات بوردو ونورفولك وكورنل في 
الواليات املتحدة بأن هذا اإلجناز قد يقود إلى العديد من االبتكارات 
تتضمن كمبيوترات ذات ســـرعة خارقة تســـتخدم الضوء بدل 
اإللكترونات ملعاجلة املعلومات باإلضافة إلى أجهزة استشعار 
متقدمة وأجهـــزة تصوير. وأطلق الباحثـــون على هذا اجلهاز 
اجلديد اسم «سبازر» وهو أول جهاز يطلق ضوءا مرئيا وميثل 
مركبا دقيقا قد يستخدم في التقنيات املستقبلية املستندة الى 
الدورة النانوفوتونية. وقال مدير مركز «بريك نانوتكنواجي»: 
إن هذا العمل إجناز كبير قد يشكل ثورة في عالم النانوفوتون 
وستســـتخدم تطبيقاته في التصوير واالستشـــعار على سلم 

أصغر بكثير من طول موجات الضوء املرئي. 

 أوتواـ  يو.بي.آي: بينت دراسة كندية جديدة 
ان األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ٦٠ سنة 
واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة 

هم في خطر أكبر عند تعرضهم للحر.
  وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة 
الرابطة الطبية الكندية إلى ان األشـــخاص 
الذين تتجاوز أعمارهم ٦٠ ســـنة هم األكثر 
عرضة ملخاطر موجات احلر وتفوق نسبة 

الوفيات في هذه الفـــئـــة العمــرية املعدل 
من ٨٢ إلـــى ٩٢٪. وأوضح البروفيــســـور 
غلني كيني من جامعة أوتاوا أن الدراســات 
الفيزيوجلية أثبتت أن القـدرة على اكتشـــاف 
احلر تتراجع مع التقدم في العمر كما تتباطأ 
ردة الفعل الفيزيوجلية جتاه احلر فال يتوزع 
الدم بشـــكل مناسب وتتأخر عملية التعرق 

لتبريد اجلسم.

 عّمان ـ يو.بي.آي: أظهرت دراسة طبية هي 
األولى من نوعها فـــي األردن والوطن العربي 
ان ساعات الصباح الباكر تشهد اكثر احلاالت 
احلادة للجلطة القلبية مقارنة مع باقي ساعات 
اليوم. وجاءت النتيجة بناء على دراسة أجرتها 
مجموعة بحث مؤلفة من أطباء القلب األردنيني 
واشـــتملت نحو ١٠٠٠ حالة من عمان أصيبوا 
باجللطة القلبية احلادة وعوجلوا بنجاح بلغت 
نسبته ٩٧٪ بينما توفي ٣٪ فقط من احلاالت خالل 
فترة االدخال للمستشفى. وأوضحت الدراسة 
التي أوردتها صحيفة «الغد» األردنية امس ان 
٥٥٪ من حاالت اجللطة القلبية احلادة حدثت 
في الساعات األربع األولى بعد االستيقاظ من 
النوم وهي عادة ســـاعات الصباح املبكرة بني 

الســـاعة اخلامسة والتاسعة صباحا وان ٤٥٪ 
الباقية من احلاالت توزع حدوثها على العشرين 
ساعة الباقية من اليوم. وبحسب القائمني على 
الدراسة فإن ذلك يعود الى الساعة البيولوجية 
داخل جسم اإلنســـان. حيث ترتفع هرمونات 
االدرينالني والكورتيزون خالل أولى ســـاعات 
الصباح وبعد االســـتيقاظ مباشرة. اذ ان هذه 
الهرمونات تعمل على زيادة ضغط الدم ونبض 
القلب ما يزيد اســـتهالك القلب من االوكسجني 
ويؤدي ايضا الى زيادة قوة احتكاك الدم بجدران 
الشرايني التاجية حيث ترسبات الكوليسترول 
وتكون في أطوارها األولى ما يتسبب في انسالخ 
البطانة املغلفة للشرايني داخليا وبالتالي تتكون 

خثرة تغلق الشريان متاما. 

 بنوم بنهـ  د.ب.أ: ذكــرت وسائل إعالم رسمية 
أن مواطـــنـــا كمبـــوديـــــــا (٣١ عاما) قضــى 
نحــــو ٤ ســــنوات فــي الســــجن في انتــــظار 
مـــحاكمته بتهمة ســــرقة هاتف محمول بقيمة 

١٥ دوالرا.
  وقالت صحــيفـــة «كمبوديا ديلي» امس إن 
رويون مويـــون اعتقل في أكتوبـــر عام ٢٠٠٥ 
مع ٣ رجال آخرين لالشـــتباه في تورطهم في 

اجلرمية.
  ولكن املتهمني اآلخريـــن إما أدينوا أو أطلق 
سراحهم منذ ذلك احلني من قبل احملكمة االقليمية 

في كاندال خارج بنوم بنه.
  وقال محامي الدفاع عن املتهم إنه عندما أصدر 
القاضي حكما بشأن القضية االولى العام املاضي 
حذف اسم رويون مويون من القرار، ولهذا السبب 

لم يطلق سراحه.

  وأضاف احملامي «إنه انتهاك خطير حلقوق 
املتهـــم. ملـــاذا لـــم يحصـــل علـــى العدالة من 

احملكمة؟».
  ويبدو أن القضية نسيت بسبب نظام القضاء 

الفوضوي والذي ال يتسم بكفاءة.
  ونقل مســـــؤولو احملكــمـــة الذيــن تولوا 
مســـؤولية التحقيــق في القضيـــة على مدار 
الســــــنوات إلى أقالـــيم أخرى ونتيجة لذلك 

جرى جتاهل قضية رويون مويون.
  وقال القاضي لياجن سور الذي أصدر القرار 
االول العام املاضي للصحيفة إنه لم يطلق سراح 
رويون مويـــون حيث انه لم يكـــن يواجه أي 

اتهامات.
  وتابع «لقد أعـــدت قضيته إلى املدعي العام 
الجراء مزيد من التحقيقات ولم أسمع على اإلطالق 

شيئا عن ذلك مجددا». 

 طهران ـ د.ب.أ: ذكرت وسائل اإلعالم االثنني ان 
رجال إيرانيا يبلغ مـــن العمر ٦٥ عاما انطلق في 
جنون بإحدى ضواحي طهران ليقتل ٦ أشخاص 
ويصيب ١١ آخرين. وقـــال مصدر قضائي لوكالة 
أنباء «إسنا» االيرانية إن الرجل ويدعى محمد أطلق 
النار وقتل زوجته وابنته و٤ من شـــهود العيان 

من بينهم صبيان في مدينة شهريار مساء األحد. 
واستبعد املسؤول أن يكون الرجل مختال عقليا بعد 
اعتقاله حيـــث أكد في اعترافاته إثر القبض عليه 
انه كان يعتزم قتل ٤ أشخاص آخرين، ويبدو أنه 
كانت لديه مشـــكالت مع أسرته بعد أن تزوج من 

امراة أخرى. 

 أتالنتاـ  يو.بي.آي: سرق لصوص في مدينة أتالنتا األميركية 
سيارة امرأة وكان طفالها اليزاالن في داخلها في محاولة منهم 

للفرار بعدما ضبطتهما وهما يحاوالن السطو على منزلها.
  ونقلت صحيفة «أتالنتا جورنال كونستيتوشن» عن متحدث 
باسم الشرطة في مقاطعة فولنت ان امرأة لم يفصح عن هويتها 
وجدت لصني على األقل في داخل منزلها فما كان من اللصوص 

سوى سرقة سيارتها التي كانت تسد الطريق على شاحنتهم.
  وأشار املتحدث الى ان ابن املرأة الذي يبلغ من العمر خمس 
سنوات متكن من اخلروج من السيارة قبل ان ينطلق بها اللصوص 
اال ان ابنتها (٨ أعوام) وابنها الثاني (عامان) بقيا داخل السيارة. 
ووجـــد صديق للعائلـــة الولدين اللذين لـــم يتعرضا ألي أذى 
بالقرب من املنزل. ولم يتـــم توقيف اي من  املتورطني في هذا 

احلادث حتى اآلن. 

 العالم ينتظر املوجة الثانية من إنفلونزا اخلنازير 

 البوركيني.. لباس السباحة الشرعي كما يباع في أحد احملالت الرياضية في دبي  (أ.ف.پ)

 مايكل جاكسون 

 ادعت محاولة االنتحار 
لتنجز امتحانها النهائي

 اســـتوكهولم ـ د.ب.أ: مثلت 
طالبة ســـويدية بكلية الفنون 
ادعت إصابتها باضطراب عقلي 
وتصرفـــت وكأنها على وشـــك 
أمـــام احملكمة االثنني  االنتحار 
اتهاما بالتســـبب في  وواجهت 

إنذار كاذب.
  وتواجـــه «انـــا اوديل» (٣٥ 
عاما) خطر فرض غرامة عليها 
ومن املمكن أيضا أن يحكم عليها 
بالسجن ملدة عامني بسبب احلادث 
الذي وقع في شهر يناير املاضي 
كجـــزء من مشـــروعها اخلاص 
باالمتحان النهائي في كلية الفنون 

واحلرف اليدوية والتصميم.
  وقامـــت اوديـــل بتصويـــر 
تصرفاتهـــا علـــى جســـر في 
استوكهولم، وكانت مقنعة للغاية 
لدرجة ان الشرطة التي مت إبالغها 
وهرعت الى مكان احلادث قامت 
بنقلها إلى مستشـــفى األمراض 
النفسية في وسط استوكهولم 

حيث مت إدخالها هناك.
  واستخدمت اوديل سجالتها 
في املستشـــفى ووثائق أخرى 

كجزء من مشروع الفنون.
  وقاومت اوديل ضباط الشرطة 
وطاقم العاملني في املستشـــفى 
الذين قاموا بإعطائها حبوبا مهدئة 

واضطروا إلى ربطها بسرير.

 بلدة إيطالية تمنع المسلمات من ارتداء «البوركيني»

البوركيني في حمامات  ارتداء 
السباحة العمومية.

  ولفتت احملطـــة اإلخبارية 
الفضائية إلى أن هذا االستطالع ال 
ينطوي على أي قيمة إحصائية، 
بل يهدف حصرا إلى إفساح املجال 
للمشاهدين كي يعبروا عن آرائهم 
بشفافية حول مواضيع الساعة. 
وجاء هذا االستطالع بعد القرار 
الذي أصدره عمدة إحدى البلدات 
في مقاطعة بيمونتي االيطالية 
بحظر ارتداء البوركيني، وفرض 
غرامة على املخالفات قدرها ٥٠٠ 

يورو. 

  وكشف استطالع تلفزيوني 
في إيطاليا نفذ مؤخرا أن معظم 
ارتداء  اإليطاليني يعارضـــون 
املسلمات للبوركيني، بحسب 
وكالة «آكي» اإليطالية لألنباء.

  وبحسب الوكالة، فقد أظهر 
استطالع للرأي أجرته محطة 
«سكاي» التلفزيونية اإليطالية 
أن ٧٦٪ من اإليطاليني يعارضون 

ارتداء املسلمات للبوركيني.
  في حني أيد ٢٤ ٪ من املشاركني 
في االســـتطالع، الـــذي أجرته 
احملطة عبر شـــبكة اإلنترنت 
الهاتفية،  النصية  والرســـائل 

 روماـ  سي.إن.إن: أفادت وكالة 
األنباء اإليطالية بأن املسلمات 
اللواتي يرتدين لباس السباحة 
«الشـــرعي»، املعروف باســـم 
«البوركيني»، معرضات لدفع 
غرامة تصل إلى ٥٠٠ يورو إذا 
ما شـــوهدن وهن يسبحن في 
بـــرك الســـباحة أو األنهار في 

إيطاليا.
  فقد قال عمدة بلدة في مقاطعة 
بيمونتي اإليطالية الواقعة في 
شمال البالد، والذي يعرف عنه 
معاداته للمهاجرين: «إن رؤية 
نساء مقنعات قد تزعج األطفال 
الصغـــار، ناهيك عن مشـــاكل 

صحية عامة».
  وقال العمدة جان لوكا بونانو، 
البرملانـــي عن رابطة الشـــمال 
وعمدة بلدة فارالو سيسيا في 
محافظة فيرتشـــيللي الواقعة 
الغربي: «يجب  أقصى الشمال 
علينا أال نكون متسامحني طوال 

الوقت».
  وفي محاولة لتبرير قراره، 
قال بونانو «تخيل وجود امرأة 
غربية ترتدي البكيني في حمام 
سباحة بدولة إسالمية، إن نتائج 
ذلك قد تكـــون إما قطع الرأس 
أو الســـجن أو اإلبعـــاد.. نحن 
نكتفي مبنع استخدام البوركيني 

فقط».

 حذروا من أنه سيكون شبيهًا بالوباء القاتل الذي تفشى عامي ١٩١٨ و ١٩١٩

 البيت األبيض: إنفلونزا الخنازير قد تتسبب في وفاة ٩٠ ألف أميركي
  والخبراء يدعون لتسهيل «غياب» الطالب والموظفين كأحد الحلول

قد يحصل في سبتمبر مع بداية 
املوسم الدراســـي على ان يبلغ 
ذروتـــه فـــي منتصـــف اكتوبر 
لكن اللقـــاح ال يتوقع ان يكون 
متوافرا قبل منتصف اكتوبر ومن 
الضروري االنتظار عدة اسابيع 

قبل ان يطور الناس مناعتهم.
  وأكد مستشارو البيت األبيض 
ان «هذا التأخير قد يخفض كثيرا 

نسبة كبيرة من األطفال والشبان» 
وهي ارقام تقـــارن بالوفيات الـ 
٣٠ الفا او ٤٠ الفا التي تتســـبب 
فيها سنويا االنفلونزا املوسمية 
العادية (التي تطول باخلصوص 
املسنني الذين تفوق اعمارهم ٦٥ 

سنة).
التقرير من ان تفشي    وحذر 
ڤيروس ايه (اتش ١ ان ١) مجددا 

ما بني ٥٠ و١٠٠٪ من األسرة في 
وحدات العناية املركزة في املناطق 
املصابة في أوج تفشي الوباء االمر 
الذي سيتسبب في ضغوط كبيرة 
على تلك الوحدات التي تعمل اصال 

بكامل طاقاتها».
  وأضاف ان الوباء «قد يتسبب 
في مصرمن ٣٠ الفا الى ٩٠ الف 
شخص في الواليات املتحدة مع 

من جناعة اللقاح».
انه «من  التقريـــر    واعتبـــر 
املســـتبعد ان يكون ڤيروس ايه 
(اتش ١ ان ١) في ٢٠٠٩ شـــبيها 
بالوباء القاتل الذي تفشى عامي 
١٩١٨ و١٩١٩» لكن الڤيروس احلالي 
يشكل «خطرا كبيرا على الصحة 
العامة في البالد» وان «خطورة 
تداعياته ستكون رهن تصرفات 

األشخاص».
  وتكررت في تقرير مستشاري 
البيت االبيـــض نصائح الوقاية 
مثل ان «غســـل األيدي بانتظام 
ومالزمة املنزل عند االصابة بوعكة 
صحية يعتبر أساسيا»، كما دعا 
الى «حمـــالت توعيـــة مكثفة» 
وقواعد اكثر ليونة في املؤسسات 
واملدارس لتسهيل التغيب اذا لزم 

األمر بداعي املرض.
  وأضاف التقرير «على مراكز 
العمل تليني قوانني التغيب لكيال 
يشـــعر املوظفـــون بالضغوط 
وضرورة املجيء الى العمل عندما 

يكونون مرضى».
  وحذرت وزيرة األمن الداخلي 
األميركية جانيت نابوليتانو من 
ان «ڤيـــروس (اتش ١ ان ١) قادر 
على التأثير على جميع جوانب 
حياتنا واقتصادنا وأمننا الداخلي 

ونظامنا التربوي». 

افـــاد  ا.ف.پ:  ـ   واشـــنطن 
مستشـــارون علميون للرئيس 
االميركي باراك اوباما في تقرير 
االثنـــني املاضي بان ڤيروس ايه 
(اتـــش ١ ان ١) قد يصيب نصف 
األميركيني خالل فصلي اخلريف 
والشتاء املقبلني وقد يتسبب في 

٩٠ ألف وفاة.
  وتوقعت هيئة مستشـــاري 
العلوم  الرئيـــس فـــي مجـــال 
والتكنولوجيا ضمن «سيناريو 
محتمل» ألثر انفلونزا اخلنازير 
في الواليات املتحدة، ضغطا كبيرا 
على آليات التغطية الصحية في 
البالد التي قد تضطر الى التكفل 

بأعداد كبيرة من املرضى.
الوباء  ان  التقريـــر    وأوضح 
قد يتفشـــى بني «٣٠ و٥٠٪ من 
األميركيني فـــي فصلي اخلريف 
والشتاء ليصبح نحو من ٢٠ الى 
٤٠٪ من السكان مصابني بعوارضه 
(وهو مـــا يعادل من ٦٠ الى ١٢٠ 
مليون شخص) وسيحتاج اكثر 

من نصفهم الى تغطية طبية».
  وقد يودع املستشفى نحو ١٫٨ 
مليون شـــخص بينهم ٣٠٠ الف 
سيكونون في حاجة الى العالج 

في وحدة العناية املركزة.
بـــان «هؤالء  التقرير    وتابع 
املرضى املصابني بشدة قد يحتلون 

 طبيب شرعي: جرعة مميتة من المسكنات قتلت جاكسون

الســـاعات التي ســـبقت وفاته 
ومنهـــا الفاليـــوم ومســـكنات 
أخرى تشمل عقار «لورازيبام» 
و«ميدازوالم»، وعندما لم يفلح 
أي من تلك العقاقير في مساعدة 
جاكسون في النوم أعطاه الطبيب 
البروبوفـــول مخفف في مخدر 

موضعي مسكن.
  وقالت املذكرة إن موراي قال 
للمحققني إنه غادر الغرفة مدة 
عشر دقائق قضاها في احلمام 

«بروبوفول» وكان يعطيه ٥٠ 
ملليغراما من العقار بانتظام عن 
طريق احلقن في الوريد، لكنه 
زعم أيضا أنه كان يحاول إبعاد 
جنم البوب عـــن املخدر القوي 
وأن جاكســـون لم يتناول يوم 
وفاته سوى جرعة لم تتجاوز 

٢٥ ملليغراما.
  غير أن املذكرة كشـــفت أن 
موراي أعطى جاكسون مزيجا 
قويا للغاية من العقاقير خالل 

وعندما عاد كان جاكســـون ال 
يتنفس.

  يذكر أن «بروبوفول» يستخدم 
عادة فقط كمخدر داخل املستشفى 
واكتشاف مستويات قاتلة في 
جســـم جاكســـون من املرجح 
التكهنـــات أن موراي  أن يزيد 
سيواجه اتهامات متعلقة بوفاة 

جنم موسيقى البوب.
  ولم تكشف سجالت موراي 
عن وصفه لعقار «بروبوفول» 
ومن غير الواضح من أين حصل 
جاكســـون على العقار حسبما 
تشير املذكرة، ونقل عن موراي 
قوله للمحققني ان جاكسون كان 
يعالج بهذا املخدر من قبل طبيبني 

في أملانيا.
  وأصدرت أسرة جاكسون بيانا 
تؤيد فيـــه اجلهود التي تبذلها 
جهات التحقيق في أعقاب صدور 

املذكرة.
  وقالت االســـرة فـــي بيانها 
«إن أسرة جاكسون تولى كامل 
ثقتها للعملية القانونية وتشيد 
باجلهود املتواصلة من قبل هيئة 
النائب  الطب الشرعي ومكتب 
العام وأيضا الشرطة في لوس 
اجنيليس، وتتطلع االسرة قدما 
لليـــوم الذي سيشـــهد حتقيق 

العدالة». 

 لوس أجنيليسـ  د.ب.أ: ذكرت 
وثائق احملكمة التي مت نشرها 
يوم االثنني املاضي أن الطبيب 
الشرعي مبدينة لوس اجنيليس 
اكتشف أن مايكل جاكسون توفى 
نتيجـــة تناولـــه جرعة مميتة 
الذي  من مخـــدر «بروبوفول» 
يخضع لسيطرة قوية من جانب 

املستشفيات.
  ومت تضمـــني هـــذه النتائج 
في إطار مذكـــرة تفتيش ملنزل 
كونراد موراي (٥٠ عاما) طبيب 
جاكســـون في مدينة هيوسنت 
بوالية تكساس الذي مت تفتيشه 
من قبل السلطات األمنية في ٢٢ 
يوليو املاضـــي بحثا عن دليل 

يشير إلى القتل.
التفتيش    وأشـــارت مذكرة 
التي أصدرها مسؤول مبقاطعة 
هاريس إلـــى «أن كبير األطباء 
الشرعيني في لوس اجنيليس 
د.ساثيافا جيسواران أوضح أنه 
راجـــع النتائج األولية لفحص 
مستوى السموم وكان تقريره 
األولي هو أن سبب وفاة جاكسون 
هو مســـتويات قاتلة من عقار 

بروبوفول (ديبريفان)».
  ونقلت املذكـــرة عن موراي 
قوله إنه كان يعالج جاكسون من 
األرق ملدة ستة أشهر باستخدام 

 صحتك 

 لوس اجنيليسـ  د.ب.أ: بيع السرداب الواقع فوق قبر 
أسطورة هوليوود النجمة مارلني مونرو بـ ٤٫٦ ماليني 
دوالر االثنني، بعد أسبوع من قيام املالك بطرحه للبيع في 
مزاد على االنترنت. ودفنت النجمة التي اشتهرت بأدوار 
اإلغراء في مقبرة «متنزه وستوود فيليدج التذكاري» 
في مدينة لوس اجنيليس بعد وفاتها عام ١٩٦٢ عن عمر 
يناهز ٣٦ عاما بسبب تناولها حسبما تردد جرعة زائدة 

من املسكنات. وكانت ملكية السرداب تعود لزوج مارلني 
مونرو السابق جو دي ماجيو الذي باعه الحقا للمقاول 
ريتشارد بونتشر الذي دفن في املقبرة منذ ٢٣ عاما عن 
عمر ٨١ عاما. وعرضت أرملة بونتشر السرداب للبيع 
حتى يتسنى لها ســـداد رهن عقاري بقيمة ١٫٦ مليون 
دوالر على منزلها في بفرلي هيلز. ولم يكشـــف موقع 

«إي باي» للمزادات عن هوية املشتري.

 بيع سرداب فوق قبر مارلين بـ ٤٫٦ ماليين دوالر


