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صحتك

فقراء أميركا يموتون قبل أغنيائها 
بعد خضوعهم لجراحات في القلب

قلة النوم تؤدي إلى إدمان المخدرات 

واش��نطن � يو.ب��ي.آي: وجدت دراس��ة جديدة أن 
فق��راء أميركا ميوت��ون على األرجح خ��ال خمس أو 
عشر سنوات بعد خضوعهم لعملية جراحية في القلب 
مقارنة بنظرائه��م األثرياء. وذكر موقع هلث داي نيوز 
أن الدراس��ة التي أعدته��ا الباحثة كول��ن جي. كوتش 
وهي طبيبة تخدير للقلب ونائبة رئيس قس��م األبحاث 
والتعليم في قس��م تخدير القلب في عي��ادة كليفاند 
األميركية ورفاقه��ا تابعوا احلالة الصحي��ة لعد 15156 
رجا أبي��ض 6923و امرأة بيضاء و678 رجا أس��ود 
و564 وامرأة س��وداء بعد خضوعه��م لعملية »متييل« 
وه��ي عبارة عن »حتويلة« لتجاوز ش��ريان مس��دود 
أو معط��وب في القلب ما بن الع��ام 1995و2005 وتبن 
للباحث��ن أن املرضى األكثر فق��را كان احتمال وفاتهم 
ما بن 19 و26% خال الس��نوات اخلم��س التي أعقبت 

خضوعهم للعملية مقارنة بنظرائهم البيض األغنياء.
وقالت كوتش »ش��عرنا بالدهش��ة بعد اطاعنا على 
ه��ذه املعلومات ألنه تبن لنا أن املس��ألة ال تتعلق بلون 

اجللد أو اجلنس بل بالفقر«.

لندن � يو.بي.آي: أفادت دراسة بأن األطفال الذين 
ال ينعمون بقس��ط كاف من الن��وم يدمنون الكحول 
واملخ��درات عند البل��وغ. وتوصلت الدراس��ة التي 
أعدتها جامعة إيداهو س��تايت ونش��رت ملخصا لها 
امس صحيفة »الدايلي ماي��ل« إلى أن اليافعن الذين 
ال ينامون لس��اعات كافية خال اللي��ل قد يقودون 
س��ياراتهم حتت تأثير الكحول ويعرضون أنفسهم 
وغيره��م للخط��ر ويدمنون التدخ��ن ويعانون من 
فقدان الوعي املؤقت. وقال الباحثون إن األطفال الذين 
يجدون صعوبة ف��ي النوم وتتراوح أعمارهم ما بن 
ثاث وخمس سنوات يعانون من هذه املشكلة أيضا 
ما بن س��ن 11 و17 سنة مش��يرين إلى أن قلة النوم 
مرتبطة بزيادة تعاط��ي الكحول لدى الذين أعمارهم 
ما بن 18 و20 س��نة. وقالت ماريا يونغ وهي أستاذة 
في عل��م النفس في اجلامعة »إن اإلرهاق وقلة النوم 
يزيدان احتمال تناول الصبي��ان للكحول والتدخن 
وتعاط��ي املخدرات، مش��يرة إلى البن��ات اللواتي ال 
يحصلن على قس��ط كاف من الن��وم يبدأن بتناول 

الكحول«.

القاهرة ـ يو.بي.آي: سلم قاض مصري 
نفسه للشرطة بعدما قتل ثأرا شخصا قتل 

اثنني من أوالد شقيقه.
وقالت مصادر امنية امس ان القاضي 
محمد اجلارحي الذي يعمل رئيسا حملكمة 
استئناف بأسيوط جنوب مصر سلم نفسه 
للشرطة عقب اخذه بالثأر من قاتل طفلي 

النارية  شقيقه خالل مشاجرة باألسلحة 
على قطعة ارض اغتصبها خصم رئيس 

احملكمة بالقوة.
واضافت املصـــادر ان القاضي اعترف 
بأنه قتل املجني عليه وهو مدرس بعدما 
قام األخير بإطـــالق النيران على الطفلني 

اثناء مشاجرة على األرض األربعاء.

قاٍض مصري يقتل شخصًا ثأرًا لمقتل طفلي شقيقه

الطائرة أثناء هبوطها في دنڤر

واشنطنـ  أ.ف.پ: قررت السلطات 
االميركية االفراج عن الديبلوماسي 
القطري الذي اوقف االربعاء في طائرة 
اميركية لالشتباه في محاولته اشعال 
شحنة متفجرة دون مالحقته قضائيا 
لتمتعه باحلصانة الديبلوماسية.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة 
فرانس برس طالبا عدم الكشف عن 
اسمه »ننتظر تسليمه الى السلطات 
القطرية«، دون ان يوضح ما اذا مت 
بالفعل االفراج عن الديبلوماســــي 
في دنفر )كولورادو ـ غرب( حيث 

خضع الستجواب مكتب التحقيقات 
الفيدرالي بعد توقيفه على منت رحلة 
داخلية لشــــركة يونايتد ايرالينز. 
وتابع املصدر ان الديبلوماسي »ال 
يالحق قضائيــــا على االرجح النه 
يتمتع باحلصانة الديبلوماسية«.

واضــــاف »وحدهــــا احلكومة 
االجنبيــــة لديهــــا ســــلطة رفــــع 
احلصانة«. وعرفــــت محطة »ايه 
بي ســــي« بالديبلوماسي على انه 
الثالث  الســــكرتير  املدادي،  محمد 
ونائــــب القنصل في ســــفارة قطر 

بواشنطن. وكانت السفارة القطرية 
في واشنطن قد اصدرت بيانا قالت 
فيه إن الديبلوماسي كان في مهمة 
رسمية. وافادت محطة »ان بي سي« 
االميركية بالتوصل الى اتفاق بني 
الواليات املتحدة واحلكومة القطرية 
الى  الديبلوماسي  يقضي بترحيل 
قطر. ومازال تسلسل االحداث الذي 
ادى الى توقيف الديبلوماسي مجهوال 
صباح اخلميس، ولم يعرف إن كان 

يشعل متفجرة ام سيجارة.
واكــــدت الســــفارة القطرية في 

واشنطن انه ال عالقة للديبلوماسي 
بأي »نشاط يشكل خطرا« داعية الى 
االمتناع عن »التكهنات« حول احلادث 
الذي وقع على مــــنت طائرة كانت 
تقوم برحلة داخلية بني واشنطن 

ودنفر.
وابلغ مسؤولون في االجهزة 
االمنية االميركيـــة برملانيني ان 
شـــرطيني متخصصـــني في امن 
النقل اجلوي سيطروا على راكب 
حـــاول على مـــا يبدو »اشـــعال 
حذاءه« اثنـــاء الرحلة، كما اعلن 

لوكالة فرانس برس برملاني طلب 
عدم الكشف عن هويته. واعلنت 
الوكالة االميركية لسالمة النقل )تي 
اس ايه( ان املدادي، الذي يتمتع 
باحلصانة الديبلوماسية، اودع قيد 
التوقيف االحتياطي، مشيرة الى 
انها »تنظر« في احلادث »بعدما 
تلقت معلومات اولية مفادها ان 
شـــرطيا مكلف باالمن على منت 
الطائرة حترك ازاء راكب تسبب 
على ما يبدو باضطرابات على منت 

هذه الطائرة«.

)أ.پ( مصطفى يضبط روبوت الشاورما 

روبوت لتقطيع 
الشاورما في ألمانيا

منذ أن غزت الشاورما أسواق 
املطاعم األملانية كوجبة سريعة 
جاء بها االتراك واملطاعم التركية 
في برلني تسعى جلعلها منتجا 
اسرع في التقدمي، ومن هنا جاء 
ابتكار ذراع روبوت آلي لتقطيع 
الشاورما والذي ابتكرته الشركة 
التركية جوتيك ومقرها ازمير، 
ويقوم الرجل اآللي املوصول 
بجهاز حاسوب ينسق حتركاته 
الشــــاورما بشــــكل  بتقطيع 
اوتوماتيكي، وفي الصورة يبدو 
احد اصحاب املطاعم التركية 
ويدعى مصطفى يوسير يضبط 
الســــكني األوتوماتيكية قبل 
ان يبــــدأ ذراع الروبوت اآللي 
بتقطيــــع الشــــاورما في احد 

مطاعم برلني. )أ.پ(

البريطانية تمضي 8 سنوات
من عمرها في التسوق

»مغشوشة« تقتل 30 شخصًا في أوغندا
وتصيب 10 آخرين بالعمى

لندن ـ يو.بي.آي: كشفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة »ديلي 
إكســـبريس« امس، أن املرأة العادية فـــي بريطانيا متضي نحو 8 

سنوات من حياتها في التسوق.
وقالت الدراسة إن املرأة البريطانية تنفق ما يعادل 25184 ساعة 
و53 دقيقة على مدى 63 سنة لشـــراء املستلزمات املنزلية وطعام 

األسرة ومالبسها واحتياجاتها.
ووجدت أن النســـاء في بريطانيا يجرين ما يصل إلى 301 رحلة 

تسوق فردية تستغرق 399 ساعة و46 دقيقة في العام.
وأضافت الدراسة التي شملت 2000 امرأة أن النساء في بريطانيا 
يجرين ما ال يقل عن 51 زيارة كل عام للتفرج على معروضات احملال 

التجارية من املالبس وأدوات التجميل.
وأشارت إلى أن املرأة البريطانية تقضي 94 ساعة و55 دقيقة خالل 
84 رحلة تســـوق تقوم بها كل عام إلى متاجر املواد الغذائية، فيما 

تكرس أكثر من 40 ساعة من وقتها في العام في متاجر األحذية.

كامبـــاال ـ د.ب.أ: لقي ما ال يقل عن 30 شـــخصا حتفهم منذ عيد 
الفصح االحد املاضي وذلك بعدما قام القرويون في مقاطعة كابالي 

بجنوب غرب اوغندا بتناول كحول مغشوش.
وذكرت صحيفة »ذا نيو فيجن« احلكومية في عددها الصادر امس 
ان ما ال يقل عن عشـــرة اشـــخاص اصيبوا بالعمى نتيجة تناولهم 

خمرا مميتا.
وحظرت احلكومة في ســـبتمبر املاضي بيـــع الكحول املعبأ في 
اكياس بالستيكية بعدما لقي العشرات حتفهم اثر تناولهم الشراب 

املخلوط بااليثانول الصناعي.
ومت رفع احلظر بعد عدة اســـابيع بعدما احتج اصحاب املصانع 

التي تنتج الكحول على قرار احلكومة.
ويقول املسؤولون الطبيون ان اصحاب االعمال عدميي الضمير 
يقومون بغـــش اخلمر املعروف محليا في املنطقة باســـم مورامبا 

بكحول مسمم جلعله اكثر فاعلية.

بكتيريا أمعاء اليابانيين تختلف عن بكتيريا أمعاء سكان أميركا
واشنطنـ  يو.بي.آي: وجدت دراسة جديدة 
ان البكتيريا في بعض أمعاء اليابانيني تساعدهم 
على أكل األعشاب البحرية التي تشكل جزءا 
من طعامهم اليومي في حني ان تلك التي في 
أمعاء سكان أميركا الشمالية مثال تفتقر إلى 
هذه امليزة على األقل بالنســــبة لألشــــخاص 

الذين شملهم البحث.
وذكر موقع »اليف ســــاينس« ان بكتيريا 
األمعــــاء اليابانيــــة تدين بقدرتهــــا الفريدة 
النزمي خاص يســــاعد على خفض مستوى 
كاربوهيدرات معينة في الطحالب الصاحلة 
لألكل مثل االعشاب البحرية »نوري« وأخرى 

تستخرج من طحالب بحرية حمراء تستخدم 
مع مأكوالت »السوشــــي«، مشــــيرين إلى أن 
البكتيريا حتصل علــــى أنزميها من بكتيريا 

بحرية تعيش قرب الطحالب احلمراء.
وقالــــت الباحثــــة من مركز »ستايشــــن 
بيولوجيك دو روسكوف« في فرنسا ميرجام 
سزجيكك ان باستطاعة بكتيريا األمعاء التي 
لديها هذا األنزمي هضم الكاربوهيدرات وهو ما 

ال تستطيع ميكروبات أخرى القيام بها.
لم يكن هدف سزجيك ورفاقها الذين شاركوا 
في الدراسة التركيز على األمعاء البشرية بل 
بالبكتريا التي تعيش على الكائنات البحرية 

وطريقة حصولها على الطاقة.
وأوضحت أن فريق البحث ينوي العثور 
على أنزميات جديدة وهي عبارة عن جزيئات 
تسرع التفاعل الكيميائي داخل اخلاليا نظرا 
إلى أن البكتيريا واإلنسان ليسا باستطاعتهما 
هضم مجموعة من الكاربوهيدرات من دون 

أن يكون لديهما األنزميات املالئمة.
وأكدت دراسة سابقة أن خمسة من بني الـ 
13 يابانيا الذين شملتهم الدراسة كانت لديهم 
بكتيريا حتتوي على مادة »بورفيراناسيز« في 
حني لم يعثر في أمعاء األميركيني الشماليني 

على أي أثر لبكتيريا لديها هذه األنزميات.

أميركي يتهم والدته بمضايقته على »فيسبوك«

المحتضرون يرون األضواء بسبب البوتاسيوم!

امرأة وطفل عمرهما مليونا عام في جنوب أفريقيا
اكتشاف قد يغير فهم التطور البشري

عربات تزيين الكالب في دبي

في الصورة أعاله كوافير الكالب ويدعى شــــون 
غارات )من جنوب افريقيا( يحمل احد الكالب بغرض 
تزيينه وتبدو وراءه عربة )شامبوس( املتوقفة في 
احد شوارع دبي، وتعود فكرة املشروع اخلاص بتزيني 

الكالب الى شاهني شاهاني قبل 4 سنوات واطلقها في 
دبي واصبحت منذ ذلك احلني حتظى برواج كبير بني 
أبناء اجلاليات األجنبية في دبي والراغبني في منح 

حيواناتهم األليفة رعاية منتظمة. )رويترز(

أركادلفياـ  يو.بي.آي: رفع مراهق أميركي دعوى 
ضد والدته يتهمها فيها باملضايقة املتكررة بعدما 
كتبت عدة تعليقـــات على صفحته اخلاصة على 

موقع »فيسبوك« االجتماعي.
وذكرت محطة »ايه.ايه.تي.في« األميركية ان ابن 
دنيز نييو البالغ من العمر 16 سنة تقدم بالشكوى 
ضدها، مطالبا مبنعها من االتصال به بعدما زعم 
انها نشرت تعليقات تشـــوه سمعته على موقع 

»فيسبوك«.
لكن نيو تقول ان كل ما كانت تفعله هو مراقبة 
ما يكتبه ابنها، وأعربت عن صدمتها من إقدام ابنها 
على تقدمي الشـــكوى ضدها والتـــي يتهمها فيها 
بقرصنة صفحته وتغيير كلمة السر ونشر أمور 

تشوه حياته الشخصية.
وقالت األم انه مـــن حق األهل مراقبة أوالدهم 
وإجراء محادثة معهم على فيســـبوك سواء على 

صفحاتهم أو صفحة أي كان.
واضافت »قرأت أشياء على صفحته بشأن القيادة 
بسرعة ألنه كان غاضبا من فتاة، وصديقه هو الذي 
اتصل بي وأخبرني، ما دفعنـــي إلى التدقيق في 

صفحته على فيسبوك لرؤية ما يجري«.
يذكر ان الصبي يقيم مع جدته التي متلك حقوق 
الوصاية عليه فيما كانت األم حتافظ على عالقة 

طيبة به على الرغم من تدابير السكن املعتمدة.
ومتثل األم أمام احملكمة في 12 مايو املقبل للنظر 

في القضية.

واشنطنـ  يو.بي.آي: قال باحثون إن بعض الذين 
يوشكون على املوت أو يكونون في مرحلة احتضار 
يقولون إنهم رأوا أنوارا ساطعة أو شعروا باملتعة 
أو التقوا بأشـــخاص عرفوهم في املاضي أو أنهم 
خرجوا من أجسادهم ولكن احلقيقة هي أن وجود 
نسبة عالية من البوتاسيوم وثاني أكسيد الكربون 

في الدم هي التي تعطيهم هذا االنطباع.
وذكر موقع »ميد بايج توداي« ان الدراســـات 
التي أجريت عن هذا املوضوع تشير إلى احتمال 
وجود أســـباب عدة وراء هذه التجارب التي مير 
بها األشخاص الذين يخضعون لعمليات جراحية 
ويشرفون على املوت أو الذين تتوقف قلوبهم ثم 

تنتعش وتدب احلياة في عروقهم مرة أخرى.
وقال د.زاليكا كليمنك كاتيس من جامعة ماريبور 

في ســـلوڤينيا ورفاقه الذين أجروا مراجعة لهذه 
الدراســـة ان الذين ميرون بهذه التجربة قد تكون 
لديهم مســـتويات عالية من البوتاســـيوم وثاني 
أكسيد الكربون في الدم، مضيفا أن ذلك قد يكون 

مسؤوال بشكل جزئي عن هذا الشعور.
ويقول بعض الذين تكتب لهم احلياة بعد اإلصابة 
بنوبة قلبية إنهم عاشوا أجواء سالم ومتعة وقابلوا 

أصدقاءهم املوتى.
وأضاف »تشير دراستنا إلى أن بعض العوامل 
الفيزيولوجية أو قـــد تلعب دورا مهما في احلث 
على املرور بهذه التجربـــة«، لكنهم نبهوا من أن 
املستويات املرتفعة للبوتاســـيوم وثاني أكسيد 
الكربون في الدم قد ال تكون العامل الوحيد املؤثر 

في هذه احلالة.

جوهانســــبرغ ـ د.ب.أ: اكتشف علماء في جنوب 
أفريقيا حفريــــات عظمية المرأة وطفل يعتقدون ان 

عمرهما نحو مليوني عام.
وأكــــد علماء جامعــــة ويتوتر ســــتاند امس في 
جوهانسبرغ أنهم عثروا على هذه احلفريات في أحد 
الكهوف مبنطقة ستيركفونتني جنوب جوهانسبرغ 
والتي كثيرا ما يعثر فيها العلماء على بقايا حفريات 
قدمية مما جعــــل العلماء يعتبرونهــــا مبثابة »مهد 
البشرية«. ويرى الباحثون حتت إشراف البروفيسور 
لي بيرجر من جامعة ويتوتر ستاند والبروفيسور 
بول ديركس من جامعة جيمس كوك األسترالية ان 
هذا الكشف ميثل حلقة مهمة مفقودة في تاريخ تطور 
ما يسمونه اإلنسان القرد واإلنسان السابق لإلنسان 

احلالي حيث انها إلنسان غير معروف حتى اآلن.
وأطلق العلماء على إنســــان هذه احلفريات اسم 

»استرال أوبيثكوس سيديبا«.
وتعني كلمة »ســــيديبا« العني الطبيعية في لغة 
ســــوثو بجنوب أفريقيا. وسينشر الباحثون نتائج 
دراستهم وحتليلهم لهذه النتائج في مجلة »ساينس« 
األميركيــــة. وكانت أول قطعــــة عظمية يعثر عليها 
الباحثون هي ترقوة إنســــان وعثــــروا عليها في 15 

أغسطس عام 2008.
وكانت احلفريات البشــــرية وسط بقايا عظمية 

لفصيلة القطط ذات األســــنان السيفية وبقايا ظباء 
وفئران في مجرى مائي جاف.

ويقدر العلماء سن الطفل األول بنحو 10 سنوات 
في حني توفيت املرأة حســــب تقديرهم عن نحو 20 
عاما. ويعتقد العلماء أن املرأة والطفل ســــقطا سهوا 

في هذا املجرى املوجود حتت األرض.
ولم يعثر الباحثون على آثار تعرض املرأة والطفل 

لهجوم حيوانات مفترسة أو الطيور اجلارحة.
وال يعرف الباحثون ما إذا كانت هناك قرابة بني 

الطفل واملرأة.
وكان طــــول كل من املــــرأة والطفل 1.27 متر عند 

وفاتهما قبل 1.95 مليون إلى 1.78 مليون عام.
ويعتقد الباحثون ان طول الطفل كان سيزداد عن 
ذلك وأن وزن املرأة بلغ 33 كيلو غراما والطفل نحو 

27 كيلو غراما.
وبلغ حجم مــــخ الطفل الذي عثر الباحثون على 
جمجمته كاملة 420 إلى 450 ســــنتمترا مكعبا وهو 
صغير نسبيا مقارنة بحجم مخ اإلنسان احلديث الذي 
يتراوح بني 1200 إلى 1600 سنتمتر مكعب ولكنه مع 
ذلك كان أكثر تطورا من إنســــان أســــترالوبيثكوس 

أفارنسيس األقدم منه.
ورأى الباحثون أن هذا االكتشاف ميكن أن »يحدث 

ثورة في فهمنا للتطور البشري«.

جنيڤر غير راضية عن شكلها

لوس اجنيليس ـ د.ب.أ: رغم جمالهـــا وجاذبيتها الواضحة، إال 
أن املمثلة األميركية جنيڤر أنيســـتون ليست راضية عن مظهرها 

ووزنها.
ونقلت مجلة »ناو« البريطانية عن احدى صديقات أنيستون )41 
عاما( قولها: »تتردد جني بشكل مستمر في الفترة األخيرة على طبيبة 

لألمراض اجللدية في نيويورك وتسألها دائما النصيحة«.
يتردد أن أنيستون تعاني من مشكالت في اجللد بسبب تناولها 

كميات كبيرة من النبيذ.
وأضافت الصديقة: »حاولت )جنيڤر( التقليل من الشـــرب ألنها 

تعرف أن هذا األمر يسرع من ظهور عالمات التقدم في العمر«.
كانت أنيستون ذكرت مؤخرا انها ال تخطط حلقن نفسها بالبوتوكس 
وأوضحت: »كان بإمكاني بالطبع اســـتخدام حقن البوتوكس. هذه 
اخلطوط تصير أعمـــق كل يوم ولكن لو حكيت لكم عما مر بي في 

احلياة، فستعلمون أن الزمن هو من رسم هذه اخلطوط«.
وتعد التقارير حول عدم رضا أنيستون عن قوامها مفاجئة إلى 
حد كبير خاصة أن النجمة الشقراء قدمت العام املاضي نظام حمية 

غذائية خاصة بها تتبعه منذ سنوات.

جنيڤر أنيستون

لتمتعه بالحصانة.. وقطر: كان في مهمة رسمية

اإلفراج عن الديبلوماسي القطري المتهم بمحاولة إشعال النار في طائرة أميركية


