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صحتك

لندن ـ يو.بي.آي: جنح علماء بريطانيون في استخدام دواء 
خالل جتارب على الفئران يجعل القلب يصلح بنفسه األضرار 

التي تلحق به إثر اإلصابة بأزمة قلبية بعدما كان االعتقاد 
السائد هو ان الضرر الذي يصيب القلب نتيجة هذه األزمات 

هو ضرر دائم.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( ان دراسة 

نشرت في مجلة »نيتشر« الطبية أظهرت ان استخدام دواء 
»ثاميوسني بيتا 4« قبل حدوث األزمة القلبية ميكنه أن »يحفز« 

القلب على إصالح نفسه.
ووصفت مؤسسة القلب البريطانية عملية إصالح القلب 

للضرر فيه بأنه »الكأس املقدس ألبحاث أمراض القلب«، لكنها 
قالت ان التوصل إلى أي عالج للبشر يتطلب سنوات عدة.

يشار إلى انه رغم ان التقدم الطبي جعل معدالت الوفاة من 
أمراض الشرايني التاجية تقل إال ان أعداد من يعيشون مبرض 

عجز القلب تتزايد وهناك 750 ألفا في بريطانيا وحدها.
واكتشف الباحثون من جامعة لندن مجموعة من اخلاليا 

ميكنها التحول إلى أنواع أخرى من اخلاليا في األجنة وتوجد 
تلك اخلاليا األولية في جدار القلب لكنها تصبح خاملة عند 

البالغني.

دواء جديد يجعل القلب يصلح 
هل بابا سنفور هو ستالني؟بنفسه أضرار األزمات القلبية

إم.بي.س���ي: تناقل رواد اإلنترنت على »يوتيوب« مقطع 
ڤيديو بثته شبكة CNN اإلخبارية األميركية قيل إنه لسمكة 

قرش تلتهم جسد أسامة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة.
وفيما ال تظهر مالمح اجلسد الذي يلتهم، شكك خبير مصري 
في علوم البحار في صحة هذا الڤيديو، معتبرا أنه خديعة 

على طريقة فيلم هوليوود الشهير »الفك املفترس«.
وقال د.أحمد أبو الرجال الباحث مبعهد علوم البحار مبدينة 
الغردقة مبصر »ان س���مكة القرش ميكن أن تأكل اجلثث إذا 
ألقيت في املياه، ألن وظيفتها هي تنظيف البيئة البحرية من 
األجس���ام امليتة، لكنها ال تصعد إلى مستوى املركب لتفعل 

ذلك كما في الڤيديو«.
وأضاف »ان هذا الڤيديو جرت فبركته على طريقة فيلم 

»الفك املفترس« للمخرج ستيفن سبيلبرغ«.
واعتبر اخلبي���ر أن نقطة أخرى تؤكد »فبركة« الڤيديو، 
هي وجود اجلثمان على املرك���ب، وهو وضع يصعب معه 
التفرقة بني كونه ميتا أو حيا. وتساءل »كيف فرقت السمكة 
إذن لتلتق���ط اجلثمان؟ مع أن من س���لوكياتها أنها ال حتب 

حلوم البشر«.
واستطرد »س���مكة القرش ميكن أن تؤذي البشر، سواء 
بالعض أو القطع، لكنها ال تأكل حلومهم، بدليل وجود أجزاء 
من أجس���ام آدمية غير مهضومة في األسماك التي هاجمت 
اإلنس���ان، وهي حالة نادرا ما حتدث، ويكون سببها وجود 

مثيرات، مثل الدماء«.
وكان هذا الڤيديو قد انتش���ر بصورة كبيرة على موقع 
يوتيوب، ولم يحظ بتصديق كل من شاهده أيضا، حيث اتفقوا 

مع ما ذهب إليه د.أبو الرجال من أن الڤيديو »مفبرك«.

دبي � العربية: أوقفت الشرطة الروسية، قرب الكرملني، 
ش���بيها ل� »أبي الثورة البولشيفية« لينني، لتلفظه بشتائم 
عل���ى ما يبدو، فلم يهب لنجدته إال ش���بيه القيصر نيكوال 

الثاني، حسب ما ذكرته وسائل اإلعالم الروسية.
وسيق سيرغي سولوفياف إلى مركز الشرطة، بعد تلقيه 
اتص���اال هاتفيا من بائ���ع جوال يؤكد أن���ه »أهني« من قبل 
ش���بيه لينني، على ما ذكره موق���ع »اليف نيوز« اإلخباري 

الروسي.
واتهم »لينني« أيضا بتوجيه »كالم بذيء« لبائعة جوالة 

تبيع األيقونات والرموز الدينية، وهو ما نفاه.
وتلقى »لينني« الدعم من »شبيه نيكوال الثاني« ڤيكتور 

تشيبكاسوف، الذي أوقفته الشرطة أيضا. 
واقت���رح هذا األخير على الش���رطة »تصفيته« أمام مقر 
الشرطة، ملمحا إلى عملية قتل آخر قيصر في روسيا في 17 
يوليو 1918 على أيدي التشيكا، الشرطة السياسية التابعة 

للينني.
ويعم���ل الرجالن معا منذ 9 أعوام، أمام مدخل الس���احة 
احلمراء، ويحصالن على لقمة العيش من الصور التي تلتقط 

لهما مع السياح.
لكن بحسب »نيكوال الثاني«، حاولت الشرطة مرارا توقيفهما 
بتهم توجيه االهانات والكالم البذيء، لرفضهما دفع الرشوة 

كما يفعل بعض البائعني اجلوالني في محيط الساحة.
وق���ال ملوقع »اليف نيوز«: »األمر بس���يط، هم )عناصر 
الشرطة( يريدون احلصول على اجلزية، ونحن نرفض أن 
ندفع«، وأضاف »لقاء س���عر جدير بال� »بروليتاريا«، وهو 
100 روب���ل، )2.5 يورو(، يلتقطون لنا صورا مع الس���ياح 

ونسرد تاريخ بالدنا«.
وخالل مثوله أمام احملكمة، أصيب »لينني« بارتفاع ضغط 
الدم، قبل أن يتم نقله إلى غرفة الطوارئ، مما أدى إلى تأجيل 

محاكمة »أبي الثورة البولشفية«.

حتت هذا العنوان، جاء التحليل التالي جلريدة »دير شبيغل« 
االملانية: بالنس���بة للمعجبني بالس���نافر، تلك الشخصيات 
الصغيرة الزرقاء اخلرافية، فهم يعيش���ون في عالم مثالي، 
غير ان االستاذ االكادميي الفرنسي انطوان بوينو يقول ان 
عالم الس���نافر املثالي الذي قدمه الفنان البلجيكي بيو عام 

1958 ميثل االسوأ حتى مقارنة بالستالينية والنازية.
فهم يبدون في غاية البراءة، ويعيشون بانسجام وتناغم في 
قرية صغيرة في الغابات، غير ان ثمة شخصية تهدد احالمهم 
الوردية، هو شرشبيل مع قطته اجلائعة الصطياد السنافر 
»ازرائيل«، غير انهم بحنكة قائدهم بابا سنفور يتمكنون من 

جتاوز كل االخطار والتحديات التي تواجههم.
ويلمح بوينو، في كتاب له حول الس���نافر، الى ان وراء 
هذا املجتمع املثالي، ثمة حكم شمول مطلق وعنصرية، وذلك 
في كتاب الفه عنهم، االمر الذي اثار حفيظة محبي السنافر 

واتهموه بأنه يحطم احالمهم.
وفي الكتاب يذهب املؤلف بعيدا ليش���به شخصية بابا 
س���نفور بأنها متثل الزعيم الشيوعي السوفييتي جوزيف 
س���تالني او املفكر كارل ماركس، اما شرش���بيل فإنه يبدو 

شخصية معادية للسامية.

لندن � أ.ش.أ: كشفت صحيفة »الغارديان« البريطانية امس 
النقاب عن اتساع فضيحة القرصنة على الهواتف لتضم كيت 
ميدلتون دوقة كامبريدج وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني 

األسبق لقائمة ضحايا القرصنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ضغطا على شرطة العاصمة 
البريطانية لتوسيع حتقيقها في القرصنة على الهواتف ليشمل 
محققا خاصا شهيرا اتهم في مجلس العموم البريطاني االربعاء 
املاضي باستهداف شخصيات سياسية وأعضاء في العائلة امللكية 
ومحققني رفيعي املس����توى في قضايا اإلرهاب بالتحريض من 

امبراطورية روبرت مردوخ االعالمية العاملية.
وأوضح����ت الصحيفة أن بلير من ب����ني الضحايا احملتملني 
للمحقق اخلاص جونثان رييز، املتورط في عملية سرقة معلومات 

سرية، وقرصنة على أجهزة الكمبيوتر.
 وأضافت الصحيفة أن ريز استهدف أيضا جاك سترو عندما 
كان وزيرا للداخلية وبيتر مندلسون عندما كان وزيرا للتجارة 

واملستشار اإلعالمي لبلير أليسر كامبيل.
كما اس����تهدف األمير إداورد وكونتيس����ة ويكسيس ودوق 
ودوق����ة كينت الذين قالوا ان حس����اباتهم في البنوك تعرضت 
لالخت����راق، باإلضافة الى كيت ميدلت����ون خالل فترة صداقتها 

باالمير وليام دوق كامبريدج.
وقالت إن كال من السير جون ستيفنز املفتش السابق لشرطة 
العاصمة البريطانية، وجون ياتيس مساعد املفتش احلالي في 
الشرطة والذي أشرف مؤخرا على التحقيق في القرصنة على 

الهواتف منذ 19 شهرا.

وكاالت: اعتقلت شرطة مدينة فولرتون بوالية كاليفورنيا األميركية 
األربعاء املاضي شابا متخصصا في البرمجيات لالشتباه في تثبيته 
برامج جتس���س على أجهزة الكمبيوتر احملمولة والتي مكنته من 
التقاط وحتميل صور غير محتش���مة لعميالته في منازلهن. وقال 
الرقيب في شرطة فولرتون أندرو جودرتش ان خبير البرمجيات 
تريفور هارويل )20 س���نة( أخضع للتحقيق بعد تقدم أحد سكان 
املدينة بشكوى ضده إثر استالم ابنته رسائل مشبوهة على جهازها 
احملمول في الع���ام املاضي، حيث قام هارويل بتثبيت برامج على 
جهازها أثناء تصليحه لتمكنه من السيطرة على الكاميرا املدمجة 

باجلهاز والتقاط الصور بطريقة سرية.
وأضاف جودرتش أن املشتبه فيه أطلق سراحه في وقت الحق 

بعد دفعه كفالة بقيمة خمسني ألف دوالر.
وأوضح الرقيب في الشرطة لوكالة »أسوشيتد برس« أن برنامج 
التجسس كان يعرض رس���ائل وهمية للمستخدمني تطلب منهم 
تعري���ض جهاز الكمبيوتر احملمول للبخار الس���اخن لعدة دقائق 
لتنظيف أحد أجزائه الداخلية، وأن البعض قاموا بالفعل باصطحاب 
أجهزتهم إلى احلمام أثناء االستحمام. وكان املتهم يتحكم عن بعد 
بالكاميرات املدمجة في هذه األجهزة اللتقاط الصور لضحاياه، ثم 
يقوم باستقبالها وحتميلها على أجهزته اخلاصة. وقال جودرتش 
ان الشرطة ضبطت مئات آالف الصور ومقاطع الڤيديو في كمبيوتر 

هارويل، ومتكنت من التعرف على العديد من ضحاياه.

القرش كما بثه موقع »يوتيوب«

لينني والقيصر نيكوال الثاني

كيت ووليام

ڤيديو لقرش يلتهم بن الدن يثير 
شبهات حول »الفك املفترس«

الشرطة توقف »لينني« قرب 
الكرملني.. و»القيصر« يهب لنجدته

فضيحة القرصنة على الهاتف تتسع 
لتشمل كيت ميدلتون وتوني بلير

هاكر يختلس النظر
إلى ضحاياه مبنازلهم

مهتمة باألجوبة، إذ اكتسبت قدرا 
كبيرا من الشهرة عن طريق نشر 
ش���ريط ڤيديو االسبوع املاضي 
على يوتيوب تعرض فيه عملية 
الوشم لنحو 152 صورة لألصدقاء 

األقرب لها على فيس بوك.
وقال���ت املرأة التي لم تفصح 
عن هويته���ا في الڤيديو »هؤالء 
هم أق���رب الناس لي. وليس كل 
أصدقائي على في���س بوك. انه 
تعبير شخصي عن هويتي اآلن 

في هذا اجلزء من حياتي«.
وأضافت »بالطب���ع أنا أحب 
الوشم  التي يبدو فيها  الطريقة 
على ذراعي. وإذا لم تفعلوا مثلي 
فأنا أتفهم األم���ر. وأحترم ذلك، 
لكن بالنسبة لي هذا الوشم لديه 

الكثير من معنى«.

استلم الرسالة، أو كان اليزال 
يقوم بكتابة رسالة جديدة.

ه����ذه اخلدم����ة س����تتمكن 
من ج����ذب قط����اع كبي����ر من 
 ،BlackBerry مستخدمي أجهزة
لتمثل بذل��ك عن��صر ضغ��ط 
ومنافسة إضاف��ية عل��ى تطبيق 

.BlackBerry Messenger
م���ن جه���ة اخ���رى، أعلنت 
ش���ركة ابل األميركية العمالقة 
إقامة  لإللكتروني���ات اعتزامها 
مقر جديد لها على شكل سفينة 
فضاء حيث تأمل أن يكون أفضل 

مبنى إداري في العالم.
ومت الكشف عن هذه اخلطة 
الطموحة مساء الثالثاء املاضي 
أثناء احلضور املفاجئ للرئيس 
التنفي���ذي للش���ركة س���تيف 
جوبز ملجلس مدينة كوبرتينو 

األميركية.

صغيرة من نوعني من بروتينات 
»مايكرو ار ان ايه« وهما بروتني 
»ام أي ار ان اي����ه 103« و»ام أي 
ار ان ايه 107« في جس����م الفئران 
زائدة الوزن وهي البروتينات التي 
توجد بأشكال كثيرة لدى الفئران 
املصابة بالس����منة ولدى اإلنسان 
حيث يعتبر االرتفاع في نسبته 
مؤش����را على زيادة مقاومة الكبد 

واألنسجة الدهنية لألنسولني.
وأكد العلماء أن السبب في ذلك 
البروتينني يوقفان  هو أن هذين 
عمل جني يحت����وي على الصفات 
الذي  الوراثية لبروتني كافيولني 
يوجد في فقاعات صغيرة داخل 
اخللية، وهي فقاعات يطلق عليها 

اسم »كافيولي« حسب العلماء.
وتتصل هذه الفقاعات بحساسات 
أنسولني وتتصدر تأثير األنسولني 
»فإذا تنقلت الكثير من نسخ بروتني 
ام أي ار ان ايه، فإن هذه العملية 

تتوقف«.
ق����ام العلماء خ����الل التجارب 
بوق����ف عمل البروتينني املش����ار 
إليهما باستخدام حيلة حيوكيماوية 
يتم خاللها استخدام جزيئات من 
»ان ام أي ار ان أي����ه« يتم لصقها 
بالبروتينني املذكورين مما يؤدي 

إلى وقف عملهما.

ويحتوي البرنامج كذلك على 
خاصية أدمنها مستخدمو برامج 
محادثة مختلفة مثل بالك بيري 
مس���نجر وWATSSUP، وهي 
معرفة ما اذا كان املرسل إليه 

بخالي����ا الجنرهانس التي تصنع 
األنسولني الكثير منه وتفرزه إلى 
أن تصاب باإلنهاك بعد إفرازه فترة 

طويلة.
ورغم استمرار صدور إشارة 
األنسولني بشكل زائد إال أنها تصبح 
م����ن دون تأثير وه����و ما يصفه 
العلماء السويسريون ب�»االحتراق« 
مما ينتهي باإلصابة بالسكر الذي 
يؤدي الختالل غير قابل للسيطرة 
في نسبة السكر بالدم ألن خاليا 
اجلسم والكبد تتوقف عن تخزين 

سكر اجللوكوز.
عثر شتوفل وزمالؤه على أجزاء 

أتالنتا � سي.إن.إن: هناك بعض 
الناس الذين يحبون موقع فيس 
بوك، وهناك أشخاص يكرسون 
وقتهم للمواقع االجتماعية، غير 
أن امرأة هولندية ذهبت إلى أبعد 

من ذلك بكثير.
فبعد هوسها بأصدقائها على 
موقع التواصل االجتماعي، عمدت 
املرأة إلى تسليح نفسها بأصدقائها 
حرفيا، عبر وشم صورهم التي 
يستخدمونها في حساباتهم على 
فيس بوك، على ذراعها. والسؤال 
هنا، ومبا أن الوش���م دائم، ماذا 
لو قرر شخص من أصدقائها أن 
يحذفها من قائمته؟ وماذا لو قررت 
هي حذ أحد األصدقاء والذي لم 

يعد مرغوبا فيه؟
لك���ن املرأة على ما يبدو غير 

دبي � العربية: وجهت شركة 
أبل ضربة قاصمة لبالك بيري، 
بحسب مس���تخدمي برامج 
احملادثة وخبراء التكنولوجيا 
عبر طرح نظام IOS 5 اجلديد 
الذي يحمل ف���ي طياته عدة 
برامج جديدة من ضمنها اآلي 

مسج.
واس���تهدفت ش���ركة أب���ل 
من خ���الل البرنام���ج اجلديد 
مستخدميها احلاليني باالضافة 

إلى مستخدمي بالك بيري.
ويقوم البرنامج بإرسال مواد 
ڤيديو وصور ونصوص ورسائل 
إلى جمي���ع األجهزة  جماعية 
األخرى التي تعمل بنفس نظام 
التشغيل ومنها آي باد، آي فون، 
وآي بود تتش بنفس اآللية التي 
يعمل بها قرينة من بالك بيري 

.BBM �املعروف ب

علم����اء  أك����د  د.ب.أ:  لن����دن 
سويسريون أنهم اكتشفوا سبب 
عدم استجابة خاليا الكبد واخلاليا 
الدهنية في جسم اإلنسان لهرمون 
األنسولني مما يتسبب في اإلصابة 
بالس����كر من النوع 2 الذي يؤدي 
إلى عدم قدرة جسم املريض على 
إنتاج هذا الهورمون شديد األهمية 

للحياة.
غي����ر أن العلماء م����ن جامعة 
زيوريخ أكدوا في الوقت نفسه أن 
هذا االكتشاف ال يعني قرب تطوير 
عقار ضد هذا النوع من الس����كر. 
ونشر الباحثون دراستهم في مجلة 

»نيتشر« البريطانية امس.
وميتلك األش����خاص األصحاء 
حساسات على سطح اخللية تشعر 
بأن اجلسم أفرز أنسولينا في الدم 
وهو ما يعد إشارة للخاليا الدهنية 
وخالي����ا الكبد عقب تناول وجبة 
على س����بيل املثال بأن عليها أن 
متتص اجللوكوز »سكر العنب«، 
الذي يعد مبثابة »وقود اجلسم«، 

من الدم.
غير أن خاليا الكثير من املصابني 
بالس����كر تتوقف عن التفاعل مع 
إشارة األنسولني، وهو ما يتسبب 
في عواقب وخيمة للجسم حيث 
تنتج خاليا البنكرياس املعروفة 

ذراع املرأة وقد بدت عليها الصور

أصدقاء »فيس بوك«.. وشمًا على جسد امرأة

»أبل« توجه ضربة قاصمة لـ »بالك بيري«
وتعتزم إقامة مقر جديد لها على شكل سفينة فضاء

التعرف على الوجوه.. خدمة مزعجة ومفيدة على »فيس بوك«

علماء يكتشفون آلية رفض اجلسم لهرمون األنسولني

دبي � العربي���ة: أعلن موقع 
»فيس بوك« قبل فترة وجيزة عن 
خاصية التعرف الذاتي إلى الوجه 
في الصور املنشورة. ويتم تفعيل 
امليزة على حسابات املستخدمني 
دون علمه���م وموافقتهم، حيث 
أصب���ح ذل���ك م���ن اإلع���دادات 
االفتراضية، وه���و ما ال يعلمه 

الكثير من مستخدمي الشبكة.

وبفضل شركة Divvyshot التي 
استحوذ عليها »فيس بوك« في 
وقت س���ابق، أمكن تطوير هذه 
اخلدمة التي قد توصف باملزعجة 
من قبل البعض، وهذا ما عبر عنه 
مستخدمو الشبكات االجتماعية 
فور علمهم باخلبر إال أن البعض 
رحب بهذه اخلط���وة ووصفها 

باإليجابية.

والطريقة التي تعمل بها امليزة 
اجلديدة أنه حال نشر صورة على 
املوقع، يقوم البرنامج بالتعرف 
إلى الوج���وه الظاهرة واقتراح 
أسماء لألش���خاص املوجودين 

بها.
وينش���ر على موقع »فيس 
بوك« يوميا م���ا يزيد على 100 
مليون صورة، ما يشكل إزعاجا 

على املستخدمني الذين ال يودون 
إعالمهم بكل الصور التي ينشرها 
أصدقاؤهم التي ال تدخل في نطاق 

اهتماماتهم.
واإلعداد اجلديد أيضا يعرض 
الباحثني ع���ن اخلصوصية في 
املوقع خلطر التكشف ملن يرغبون 
في احلفاظ على سرية أنشطتهم 
على املوقع االجتماعي الشهير.

إي����الف: قامت امس ش����ركات 
اإلنترنت العمالقة مثل فيس بوك 
وغوغل وياهو باختبار تكنولوجيا 
جديدة هدفها متكني الش����بكة من 
االستمرار في النمو بعد أن تصل 
إل����ى طاقتها  املنظوم����ة احلالية 
القصوى، لك����ن مراقبني يقولون 
إن االنترنت ليست جاهزة ويأملون 
العاملي  بأن يساعد يوم االختبار 
لبروتوكول االنترنت بنس����خته 
السادس����ة IPV6 في شحذ اذهان 
اخلب����راء في ش����ركات االنترنت، 
مش����يرين إلى أن نسبة صغيرة 
من املس����تخدمني لن يتمكنوا من 
دخول مواقعهم املفضلة في النظام 

اجلديد.
وجرت هذه التجربة الضخمة 
ام����س ألن بروتوكول  ابتداء من 
االنترنت نفس����ه ال����ذي يتضمن 
القواعد األساسية لنقل املعلومات 
عبر الشبكة، سيخضع للتحديث من 
نسخته الرابعة IPV4 الى السادسة 

 .IPV6
وس����بب التحديث أن النسخة 
الرابعة ال تق����دم إال قدرا محدودا 
ومتناقصا بس����رعة من عناوين 
أو بكلم����ات أخرى  البرتوك����ول 
ارقام التعريف التي تخصص لكل 
كمبيوتر وشبكة ترتبط باالنترنت. 
وهناك 4.3 ملي����ارات عنوان في 

النس����خة الرابعة من بروتوكول 
االنترنت باملقارنة مع 340 ترليون 
ترليون ترليون عنوان في النسخة 

السادسة.
وقال فينت كريف عضو الفريق 
ال����ذي مهد النبث����اق االنترنت إن 
املسألة تبدو وكأن االنترنت صممت 
بعدد محدود من ارقام الهاتف التي 
س����رعان ما نفدت بتوزيعها على 

املشتركني.
ويفت����رض أن تك����ون طاق����ة 
املنظومة اجلدي����دة كافية لتلبية 
الطل����ب احلالي ف����ي االقتصادات 
الناش����ئة مثل الص����ني وتطوير 
انترنت مستقبلية  تكنولوجيات 

في انحاء العالم.
لك����ن املش����كلة أن اتص����االت 
النس����خة الرابعة من بروتوكول 
االنترنت ال تتوافق مع اتصاالت 
النسخة السادسة، وأن الكمبيوتر 
الش����خصي املربوط ع����ن طريق 
النس����خة الرابعة غير قادر على 
دخول مواقع مربوطة عبر النسخة 
السادسة، لذا يتعني على شركات 
االنترنت أن جت����ري حتضيرات 
تقنية لتمكني املستخدمني من دخول 
املواقع االلكترونية وتلقي خدمات 
أخرى عبر أي من النسختني، ولكن 
بعض ش����ركات االنترنت لم جتر 

هذه التحضيرات.

»فيس بوك« و»غوغل« و»ياهو« في يوم االختبار العاملي 
لنسخة جديدة من تكنولوجيا اإلنترنت


