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الهرمونات الذكرية تقي القلب
سيدنيـ  يو.بي.آي: قال باحثون أستراليون ان الهرمونات 
الذكرية قد تســــاعد األوعية الدموية احمليطة بالقلب على 
التجدد. ولفت املعد الرئيسي للدراسة دانيال سيفيكينغ من 
معهد أبحاث القلب في جامعة سيدني ان الذكور قد يعانون 
من تضرر القلب نتيجة تراجع معدالت الهرمونات الذكرية 

املعروفة باسم أندروجني.
ووجد سيفيكينغ وزمالؤه ان اخلاليا املأخوذة من احلبل 
السري جلنني بشري ذكر استجابت لألندروجني فتكاثرت 
وحتركت وهي نشاطات مرتبطة عادة بنمو األوعية اجلديدة.
وأوضحوا ان عالج الفئران املخصية باألندروجني ســــرع 

عملية تعافيها.
وتوقع الباحثون أن يستخدم العالج البديل باألندروجني 
في يوم من األيام في عالج الرجال املعرضني خلطر اإلصابة 

مبرض القلب.
لكن الباحثني حذروا من ان األندروجني ســــاعد في منو 

األورام عند اإلصابة بسرطان البروستات.
يشــــار إلى ان نتائج البحث نشــــرت في مجلة »الطب 

التجريبي«.

)أ.پ( أكوام من اجلثث تنتظر من يدفنها وفي اإلطار عامل إغاثة إسباني يحمل طفال هاييتيا أنقذه من أسفل بناية هدمها الزلزال 
مجموعة من جنود قوات حفظ الس��الم تبحث ع��ن ضحايا في مقر مبنى األمم 
)أ.پ( املتحدة في هاييتي 

قوات فرنس��ية تخرج األميركي جيمس غيرلي من أنقاض فندق مونتانا بعد أن 
)أ.ف.پ( بقي 50 ساعة حتت األنقاض 

التفاؤل.. يؤخر »ساعة القيامة« دقيقة واحدة
نيويوركـ  يو.بي.آي: قال علماء بارزون 
في نيويورك إنهم أخروا عقارب »ساعة 
القيامة« الرمزية دقيقة واحدة بســـبب 
تفاؤلهم بإمكانية جتنب العالم لكارثة في 

مجالي األسلحة النووية وتغير املناخ.
وقالت »نشرة علماء الذرة« التي تشرف 
على الساعة ان مجموعة العلماء وبينهم 
19 مـــن حملة جائزة نوبل انه مت حتريك 
عقارب هذه الســـاعة الرمزية التي تظهر 
مـــدى قرب اجلنس البشـــري من اإلبادة 
الذاتية إلى الوراء يوم اخلميس لتشـــير 
إلى 6 دقائق قبل منتصف الليل بدال من 
5 دقائق إذ يرمـــز »منتصف الليل« إلى 

»كارثة نووية«.
وأوضحت النشرة انه مت حتريك الساعة 
بسبب »الوضع األكثر تفاؤال على مستوى 
الشؤون الدولية وبدء حقبة جديدة من 
التعاون سببها التغير في توجهات احلكومة 
األميركية في الشؤون الدولية والذي حتقق 
جزئيا بانتخاب الرئيس باراك أوباما الذي 

ميلك أسلوبا جيدا حلل املشاكل«.
وأضاف البيان »لم يكتف أوباما ببدء 
مفاوضات مع روسيا لتقليص الترسانة 
النووية بل أيضا بدأ التفاوض مع إيران 
للتخلـــي عن برنامجهـــا النووي ووجه 
احلكومـــة األميركية لالهتمـــام بقضايا 

املناخ«.
ومت تشغيل الســـاعة عام 1947 وكان 
عقربها يشير إلى 7 دقائق قبل منتصف 
الليل وعدلـــت 18 مرة قبل يوم اخلميس 
كان آخرها عام 2007 عندما قدمها املجلس 
املشرف على »نشرة علماء الذرة« دقيقتني 
بعد اختبار كوريا الشمالية لسالح نووي 

والطموحات النووية اإليرانية.
وكانت الساعة أقرب ما تكون من موعد 
»منتصف الليل« بني عامي 1953 و1960 
عندما مت تقدميها لتشير إلى دقيقتني قبل 
املوعد بعدما صعـــدت الواليات املتحدة 
واالحتاد السوفييتي آنذاك من اختبارات 

لألسلحة النووية.

 ربع مراهقات
أميركا.. عنيفات

واشـــنطن ـ يو.بي.آي: كشف مسح وطني 
أميركـــي جديد ان 27% مـــن الفتيات اللواتي 
تتراوح أعمارهن بين 12 و17 سنة أو ما يعادل 
فتاة من أصل كل 4 تورطن في السنة الماضية 
في شـــجارات أو اعتداءات جدية عنيفة على 

فتيات أخريات.
ونقل موقع »هلث داي نيوز« األميركي عن 
باميال هايد مديرة الصحة العقلية التي أجرت 
المســـح قولها ان »هذه النتائج تستدعي دق 

ناقوس الخطر«.
وأضافت هايد »نحن بحاجة للقيام بعمل 
أفضل في الوصول إلى الفتيات وتعليمهن كيفية 

حل المشاكل من دون اللجوء إلى العنف«.
يشار إلى ان نتائج المسح بين 2006 و2008 
أظهرت ان أقل من 19% من الفتيات تورطن في 
عراك في المدرســـة أو العمل 14% وفي شجار 
بين مجموعات وحوالي 6% كانت نيتهن أذية 

اآلخرين.

الجثث غّطت أرض هاييتي وسماؤها أغلقتها طائرات اإلغاثة
منظمة بريطانية: مليونا طفل ضمن ضحايا الزلزال

هاييتي ـ وكاالت: في الوقت الذي دخل فيه العالم سباقا ضد 
الساعة واملوت واجلوع واألوبئة إثر الزلزال الذي ضرب العاصمة 
الهاييتية مخلفا أكثر من 3 ماليني قتيل ومصاب ومفقود، واكتظت 
سماء العاصمة بطائرات املســــاعدات، كانت الفوضى تنتشر في 
»بور او برنس« رغم وصول أولى املســــاعدات، فسجلت عمليات 
إطالق نار ونهب فيما باشرت فرق اإلنقاذ العمل منذ أول من أمس 
سعيا النتشال اجلثث التي متددت على األرض والناجني العالقني 

حتت األنقاض بعد مرور 48 ساعة على الزلزال.
وتعكس املباني الرســــمية التي دمرها الزلزال وبينها القصر 
الرئاسي والوزارات، عجز املؤسسات والسلطات الهاييتية، فيما 

اليزال العديد من اعضاء احلكومة في عداد املفقودين.
وانهار السجن الرئيسي في بور او برنس عند وقوع الزلزال 
الثالثاء وفر السجناء منه. وأعلنت التعبئة منذ وقوع الكارثة في 
صفوف االسرة الدولية لرصد اموال والبحث عن ناجني وتوفير 
املياه واملواد الغذائية واملالجئ والعناية الطبية واالدوية للهاييتيني 
الذين يعانون من اوضاع يائســــة فــــي عاصمة مهدمة دمرت كل 
بناها التحتية. ودخل العالم سباقا ضد الساعة واملوت واجلوع 
واألوبئــــة، ودعا اوليفييه برنار رئيــــس منظمة أطباء بال حدود 
الفرنسية غير احلكومية الى ارسال مساعدة انسانية »ضخمة.. 

اعتبارا من مســــاء« اخلميس الى هاييتي إلنقاذ أقصى عدد ممكن 
من األشخاص قبل ان تصبح األوضاع »حرجة«.

وطالبت املنظمة الدولية للهجرة بارسال »خيم باعداد هائلة.. 
ودعم مالي سريع« السعاف آالف الضحايا في هذا البلد املصنف 

االفقر في القارة األميركية.
غير ان املجال اجلوي الهاييتي بات مكتظا وال يحتمل وصول 
اي رحالت اضافية حاليا وطلبت احلكومة الهاييتية من الواليات 
املتحدة وغيرها من البلدان عدم الســــماح بتوجه رحالت جديدة 

في الوقت احلاضر الى بور او برنس.
وأفادت منظمة »سايف ذي تشيلدرن« البريطانية غير احلكومية 
ان بني ضحايا الزلزال ما ال يقل عن مليوني طفل وفتى اصيب عدد 
كبير منهم او تيتموا. وفي شــــوارع هاييتي متددت اجلثث التي 
تســــحب من حتت االنقاض الواحدة بجانب االخرى على االرض 

وتغطى، في حني يحاول الناجون انتشال اجلرحى بأيديهم.
وفي مؤشر على حالة الهلع املســــيطرة، حاول آالف السكان 
ليال الفرار باجتاه أعالي منطقة بيتيون فيل بسبب شائعات تنذر 
بوقوع تســــونامي. وفيما كانت طائرات الشحن الضخمة تفرغ 
مســــاعدات دولية وفرق إنقاذ، كانت الواليات املتحدة وفرنســــا 

ترحالن رعاياهما.

بيروت: قال ســـفير لبنان في ڤنزويال شـــربل
وهبـــي ان ثمانية آالف لبنانـــي يتواجدون في 
جمهورية هايتي املنكوبة لكن ال معلومات لديه عن 
مصيرهـــم في هذا البلد. ونقلت إذاعة صوت لبنان 
عن السفير وهبي قوله ان اللبنانيني يتواجدون عادة 
في كل الدول بعيدة او قريبة، لكن بالنسبة لهاييتي 
فإن طرق االتصال معها مقطوعة متاما ال هاتف وال 

السلكي بســـبب االنقطاع العام للتيار الكهربائي، 
واملطار مقفل إال بوجه طائرات النقل العســـكرية، 
ومثله املرافئ البحرية املدمرة والبلد في حالة نكبة 
طبيعية وكارثة حلت به. ومصير اجلالية اللبنانية 
غير واضح وغير معـــروف وال توجد اي معلومة 
رغم جهودنا ملعرفة بعض التفاصيل عبر جمهورية 
الدومنيكان املالصقة لهاييتي ومساعينا مستمرة.

مصير 8 آالف لبناني اليزال مجهواًل في هاييتي

إلفيس كان مصابًا بأكثر من 21 مرضًا
لندن ـ يو.بي.آي: تبين ان ملــــك الروك إند رول األميركي إلفيس 
بريســــلي كان مصابا بأكثر من 12 مرضا خطيرا عند وفاته في العام 
1977. وذكــــرت صحيفة »دايلي ســــتار« البريطانية ان طبيب النجم 
الراحل الدكتور جورج نيكوبولوس كشف انه كان يعاني من انتفاخ 
في القولون وتضخم في القلب والكبد وحساســــية في األمعاء وداء 
النقرس والتهاب الكبد الوبائي والصداع النصفي والســــكري والربو 

ومرض الكلى وترقق العظام وتقرح المعدة.
ويقول نيكوبولوس المعروف باسم »الدتور نيك« في كتاب جديد 

ان جسم بريسلي »انتهى«.
ويكشــــف الطبيب البالغ من العمر 83 ســــنة انه كتب أكثر من 10 

آالف وصفة طبية لبريسلي في السنة التي توفي فيها.

املنزل األضيق.. كما يبدو بعد إخفاء املنزلني املالصقني له

أضيق منزل في نيويورك بمليون دوالر
نيويوركـ  يو.بي.آي: بيع منزل يعتقد 
انه األضيق في نيويورك، ولكنه سبق أن 
آوى عددا من املشاهير بنحو مليون دوالر 
أميركي وذكرت محطة »دبليو إن بي سي« 
األميركية ان السجالت الرسمية أظهرت 
ان شركة لديها عنوان بريدي مسجل في 

فلوريدا هي التي اشترت املنزل.
وأشارت احملطة إلى ان سعر املنزل 
تراجع 600 ألف دوالر عما كان عليه في 
أغســـطس املاضي لكنه أعلى بـ 75 ألف 
دوالر من السعر الذي دفعه البائع احلالي 

ستيفن بلسامو في العام 2000.
ولفتت إلى ان من أبرز سكان هذا املنزل 
في السابق املمثلني جون بارميور وغاري 
غرانت والشـــاعرة إدنا سانت فنسنت 
ميالي واملتخصصة في علم اإلنســـان 
مارغاريت ميد. يشار إلى ان عرض املنزل 
من اخلارج 1.37 متر في حني انه أقل بـ 

30 سنتمترا من الداخل.


