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ســــان باندلون ـ أ.ف.پ: تتساقط كتل غامضة من السماء على 34
بلدة ســــان بانديلون منذ عدة اســــابيع، بدأت تثير غيظ السكان 
الذين ما عادوا يجرؤون على اقامة حفالت شــــواء او ترك اطفالهم 

يلعبون في الهواء الطلق.
وقال جورج تاســــتيه، احد سكان البلدة التي تضم 750 نسمة 
»نتعرض لها يوميا، االمر مزعج جدا«، مضيفا ان ســــطح منزله 
مكســــو بالبراز منذ اكثر من شــــهرين، وان الغسيل املنشور في 

اخلارج ملوث، وعليه ان يغسل سيارته كل يوم. وقد الحظ رئيس 
البلدية جان بيار بوازيل ان البراز يتســــاقط مســــاء وليال. وقال 
عن ذلك »نتردد في الذهاب لقطف الشمام امللطخ، وأفكر مليا قبل 
تناولــــه«. هذه القصة التي كانــــت طريفة في البداية لم تعد تثير 
ضحك العائالت الـ 15 املعنية التي طلبت من رجال الشرطة اجراء 
التحقيقــــات الالزمة. الفرضية املطروحة حاليا هي ان البراز يأتي 

من طائرات مدنية عابرة للقارات حتلق في سماء البلدة.

بلدة فرنسية تتعرض لتساقط براز من السماء  !

صحتك

السكر يرفع ضغط
 الدم كالملح تمامًا

واشنطنـ  يو.بي.أي: من املعروف عادة أن اإلكثار 
مـــن تناول امللح يرفع ضغط الدم إلى مســـتويات 
خطيرة لكن دراسة أميركية جديدة أكدت أن اإلفراط 
في تناول السكر واحللويات قد يكون له تأثير مماثل 
فـــي تطور قد يبدل النظرة نحو مرض ضغط الدم 

الذي يقلق مئات املاليني حول العالم.

الدراسة الجديدة 

وذكرت الـ »ســـي.ان.ان« األميركية أن الدراسة 
اجلديدة التي أعدها فريق من جامعة كولورادو أظهرت 
أن تناول كميات كبيرة من األغذية التي حتتوي على 
سكر »فركتوز« املوجود في الفاكهة والذرة أو شرب 
أكثر من عبوتني من املشروبات الغازية يوميا يزيد 

خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة %30.

أمراض الضغط

وقال الطبيب املسؤول عن الدراسة مايكل شونشل 
إن »املشكلة ان الفركتوز منتشر بكثرة في األطعمة«، 
مضيفا ان نتائج دراسته جاءت بعد مسح شمل 4500 
شخص من كل أنحاء الواليات املتحدة ال يعانون من 
أمراض الضغط واستمرت عمليات املراقبة الطبية 

لهؤالء 4 سنوات تقريبا.
وقد شككت شاريل الفر اخصائية األمراض الباطنية 
فـــي مركز جامعة »ايه اند ام« للطب في تكســـاس 
بنتائج الدراسة، مشيرة إلى أنها ال تشرح األسباب 
الفزيولوجية التي تدفع السكر للتسبب في ارتفاع 

الضغط.

»غوغل« تدفع 700 مليون دوالر مقابل
 بحث المسافرين عن الرحالت الجوية

نيويورك ـ أ.ف.پ: كشفت مجموعة غوغل عن اتفاق أبرمته مع 
مؤسســـة »آي تي إيه« املتخصصة في برامج املعلوماتية اخلاصة 
بوسائل النقل اجلوي والتي تنوي شراءها مقابل 700 مليون دوالر 
نقدا. وقـــال املدير العام ملجموعة غوغل إريك شـــميت في بيان ان 
»التقنيـــات )التي تطرحها آي تي إيه( تضع أمامنا إمكانيات كثيرة 
خللق وسائل جديدة يستطيع متصفحو اإلنترنت خاللها احلصول 
بسهولة على معلومات حول الرحالت اجلوية، ونحن نرحب باعتمادها 

في غوغل«.
وقالت ماريســـا ماير املســـؤولة في مجموعة غوغل عبر مدونة 
املجموعة الرســـمية ان غوغل حتاول من خـــالل ذلك إيجاد حل ملا 
يعانيـــه الناس مـــن »إرهاق« عندما يريـــدون »العثور على أفضل 
رحلة جوية بأفضل ســـعر«. وكان خبراء في املعلوماتية من معهد 
التكنولوجيا )إم آي تي( في جامعة ماساشوســـتس قد أنشأوا »آي 
تي إيه« في العام 1996، األمر الـــذي اعتبر حينها »محفزا للتغيير 
في قطاع الســـياحة على اإلنترنت«. وتأتي هذه الصفقة اليوم بعد 
عام على إطالق »مايكروسوفت« محرك البحث »بينغ«، الذي يعتبر 

فعاال جدا في إطار البحث عن تذاكر طيران.

»دوق ألمانيا« يستحم في.. منازل اآلخرين!
روزويلـ  يو.بي.آي: ذكرت الشرطة في أحد ضواحي أتلنتا األميركية 
انها اعتقلت رجال اقتحم أحد املنازل ليستحكم ثم عرف عن نفسه بأنه 

»دوق أملانيا«.
ونقلــــت صحيفة »أتلنتا جورنال كونستيتيوشــــن« األميركية عن 
الشرطة قولها ان اجليران الحظوا ان رجال يتسلل إلى أحد املنازل عند 
الســــاعة الثانية بعد الظهر قبل وصول ساكنته التي فوجئت بالرجل 
يستحم. وأضافت الشرطة ان املرأة »حتدثت إلى الرجل فيما كان يستحم 
ثم خرجت«واتصلت بالشرطة التي هرعت إلى املكان وأخرجت الرجل 

صارخا انه »دوق أملانيا«.
ونقــــل الرجــــل الذي لم يتــــم التعريــــف عنه إلى ســــجن مقاطعة 

فولتون.

حفيد رئيس إحدى عائالت األقزام في الكونغو يعود من 
الصيد في محمية أوكابي حامال ظبيا اصطاده وقد حتولت 
عمليات الصيد التي يقوم بها األقـــزام لتلبية احتياجاتهم 
الغذائية إلى جتارة لتزويد األسواق اإلقليمية بلحوم الصيد 

)أ.پ(

حفيد زعيم األقزام.. والصيد

ستار أكاديمي.. إسالمي
ثمانية شبان مسلمني يستعدون لتسجيل برنامج الترفيه الديني »اإلمام الشاب« في 
العاصمة املاليزية كواالملبور، وتهدف املسابقة إلى اختيار أفضل قيادي مسلم شاب يكون 
قدوة حسنة للشـــبان املاليزيني بعيدا عن املمارسات الال أخالقية واملخدرات والتطرف 

وهو برنامج واقع شبيه ببرنامج ستار أكادميي )أ.ف.پ(

 »الجثة« تزهر بعد 15 عامًا
إلني هالنان احملاضرة في جامعة كاليفورنيا ـ بيركلي حترس زهرة نبتة »ماالدورا« 
التي يبلغ عمرها 15 عاما في حدائق اجلامعة، وهذه هي أول مرة تزهر فيها النبتة التي 

تعود أصولها إلى جزيرة سومطرة اإلندونيسية.
ويصل طول السداة )في وسط الزهرة( نحو 120 سم وهي ذات رائحة كريهة تشبه 

رائحة اللحم الفاسد مما أكسبها تسمية »زهرة اجلثة«. )أ.پ(

ــا( ـ أ.ف.پ: مشط باحثون عن  ڤيينا )النمس
الكنوز 15 هكتارا من غابة بالقرب من بلدة »إبس« 
في »تيرول«، بحثا عن ماليني اليورو خبأها قبل 
ــار مالي أملاني فاسد، بحسب ما  سنوات مستش

نقلت وسائل اإلعالم النمساوية اخلميس.
ووجهت تصريحات صحافية الثنني من احملققني 
اخلاصني هؤالء الباحثني الى هذه الوجهة،  اذ بدا 
احملققان واثقني من أن املال لم يسلم إلى إحدى 
مجموعات املافيا كما سبق ان أكد املستشار املالي 
ــطني جي خالل محاكمته في أملانيا  السابق أغس

في العام 2002، وإمنا هو مطمور في هذه الغابة 
الواقعة على احلدود األملانية ـ النمساوية.

وكان منقب هاو عن اآلثار قد ساعد احملققني 
ــطني جي، بعد ان اكتشف  في العثور على أغس
ــى بعد 80 كيلومترا من إبس، حقيبة حتتوي  عل
ــى وثائق أدت  ــى 120 ألف يورو باإلضافة إل عل
ــار السابق. ويجيز القانون  إلى توقيف املستش
للباحثني احلصول على 10% من قيمة اكتشافاتهم. 
لكن األموال املخبأة والتي قدرت سابقا بخمسة 
ماليني يورو، عاد أحد احملققني ليقدرها بعشرين 

مليونا خالل حديث مع صحيفة »تريولر زيتونغ« 
احمللية. ويتوقع أن تكون األموال قد طمرت ليس 
فقط بالقرب من إبس وإمنا أيضا في غابات أخرى 

من تيرول وفي بافاريا )أملانيا(.
ويأمل احملققون أن تقود هذه احلملة اإلعالمية 
املستشار السابق الذي أطلق سراحه قبل سنتني، 
إلى فضح نفسه. ويبدو رئيس بلدية إبس ممتنا 
لتدفق هؤالء السياح الفضوليني، ومن بينهم عدد 
من الصحافيني،  الذين اجتاحوا بلدته الصغيرة 

»5100 نسمة«.

بحث عن ماليين اليورو في غابة على الحدود األلمانية ـ النمساوية

الوطنـــي  يعتـــزم االحتـــاد 
للمكفوفـــني وجامعة فيرجينيا 
للتكنولوجيا في الواليات املتحدة 
عرض منوذج فـــي العام املقبل 
لسيارة خاصة تساعد املكفوفني 
على قيادتها من دون مســـاعدة، 
وتعود هـــذه الصورة الى العام 
2009 وتظهر فيها الشابة االميركية 
اليما اديسون هيوغن وهي تقود 
احدى السيارات اخلاصة باملكفوفني 
واملزودة بنظام )تكنولوجيا غير 

بصرية(. )أ.پ(

سيارة »غير بصرية« 
للمكفوفين

أندرو غارفيلد هو »الرجل العنكبوت« الجديد

كالفر سيتيـ  يو.بي.آي: أعلنت استديوهات 
»كولومبيا بيكتشـــرز« عـــن اختيار املمثل 
األميركي أندرو غارفيلد لتجســـيد دور بيتر 
باركـــر في الفيلم اجلديد من سلســـلة أفالم 

»الرجل العنكبوت«.
وذكرت االستوديوهات ان غارفيلد سيلعب 
دور البطولة في الفيلم اجلديد الذي يبدأ إنتاجه 
في ديسمبر املقبل ويخرجه مارك ويب مستندا 
إلى سيناريو من تأليف جيمس فاندربيلت. 
ويهتم كل من لورا زيسكني وأفي أراد يإنتاج 
الفيلم الذي تطلقه استوديوهات »كولومبيا 
بيكتشرز« و»مارفل« بصيغة أبعاد ثالثية في 

3 يوليو 2012. 

يشـــار إلـــى ان توبي مغوايـــر لعب دور 
البطولة في األفالم الثالثة السابقة من »الرجل 
العنكبـــوت« التي جمعت أكثر من 2.5 مليار 
دوالر. وقـــال املخرج مارك ويب »بالرغم من 
ان اسم »غارفيلد« قد يكون جديدا للكثيرين 
إال ان من يعرفون أعمالـــه يفهمون مواهبه 

االستثنائية«.
وأضـــاف ان غارفيلد يتميز »مبزيج نادر 
بني الذكاء واإلنسانية والوعي، وتأكدوا انكم 
ستحبون أندرو غارفيلد في دور بيتر باركر«. 
يذكر ان غارفيلد )26 سنة( من مواليد لوس 
أجنيليس وترعرع في إجنلترا ومن أبرز أعماله 

فيلم »الشبكة االجتماعية«.

احدى سيدات قبيلة تعيش في التيبت

استغرق األمر 2750 عام فقط

شعب التيبت مّر بأسرع عملية تطور في التاريخ 
واشنطنـ  يو.بي.آي: أظهرت 
دراسة جديدة أن شعب التيبت 
مر بأســـرع عملية تطور في 
تاريخ اجلنس البشري بعدما 
مكنه تغيير جيني حصل خالل 
اقل من 3 آالف سنة من العيش 
في األماكن املرتفعة حيث تقل 

كمية األكسجني.
الدراســـة أن  وأوضحـــت 
التغير اجليني األســـرع ظهر 
في جني »1س« الذي يســـاعد 
على تنظيم ردة فعل اجلسم 
جتاه بيئة فقيرة باألكسجني 
وقد تغير تردد »أليل« )نسخة 
جينية( من هذا اجلني فبعد أن 
كان يظهـــر لدى 9% من الهان 
الصينيني بات يظهر لدى %87 

من التيبتيني.
الباحث راســـموس  وقال 
التطـــور  نيلســـون عالـــم 
البيولوجـــي فـــي جامعـــة 
بيركلـــي«  ـ  »كاليفورنيـــا 
»اســـتغرق األمر بعض مئات 
األجيال فقـــط لتغيير تردد 
»األليـــل« الـــذي ال ميكن أن 
يحـــدث إال إذا مات عدد كبير 

من األشخاص«.
إن  الباحثـــون  ويقـــول 
الهان  التيبتيني انفصلوا عن 
قبل 2750 ســـنة ولكن األكثر 

وقد طوع التيبتيون القدرة 
على العيش في أماكن فقيرة 
إلى  باألكسجني دون احلاجة 
الكريات احلمراء  زيادة كمية 
التي تؤدي زيادتها إلى أمراض 
تتعلق بلزوجة الدم واإلرهاق 
وآالم الرأس وارتفاع نســـبة 

وفيات األطفال.
ونقل موقع »اليف ساينس« 
عن نيلسون »إن توجهنا إلى 
أماكن مرتفعة ننتج كمية أكبر 
أن  الكريات احلمراء غير  من 
التيبتيني يتمكنون من التأقلم 

دون إنتاجها«.
وشملت الدراسة 50 تيبتيا 
يقيمـــون في التيبت و40 من 
الهـــان الصينيني يقيمون في 
بكني. واستخدمت فيها قاعدة 
بيانات من مركز اجلينات في 

الصني.
وقـــد اســـتخدم العلمـــاء 
الصينيون عينات دم لقياس 
معدالت الكريات احلمراء ملقارنة 
التغيرات اجلسدية املرتبطة 
باختالف اجلينات وظهر أن 30 
جينة خضعت لطفرات لتصبح 
أكثر شيوعا لدى سكان التيبت 
مما هي لـــدى الهان ونصفها 
تقريبا يتعلق بطريقة استخدام 

اجلسم لألكسجني.

تطورا منهم فقط متكنوا من 
العيش في املناطق املرتفعة في 
التيبت. وأظهرت الدراسة أن 
التيبتيني سبقوا شعب أوروبا 
الشمالية الذي كان يعتقد أنه 
مر بأسرع عملية تطور بعد أن 

متكن من تطوير القدرة على 
هضم الالكتـــوز خالل 7500 
ســـنة. ولم يعرف بعد كيف 
يساعد »أليل« ـ »1س« البشر 
على التأقلم مع بيئات فقيرة 
باألكســـجني غير أن الدراسة 

تظهـــر أن الهـــان الصينيني 
الذين لم يتمكنوا من التأقلم 
مع البيئة في املناطق املرتفعة 
لم يبلوا بالء حسنا فيما يتعلق 
إلى األجيال  بنقل جيناتهـــم 

األخرى.


