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موس���كو � أ.ف.پ: نق���ل 
روسي في السابعة واخلمسني 
من العمر إلى مشرحة بالقرب 
من مدينة بسكوف )غرب(، 
في حني كان اليزال على قيد 
احلياة، فتوفي هناك، بحسب 
ما أفادت وسائل االعالم وقوى 
األمن. وجاء في بيان صادر 
عن جلنة التحقيق أن »رجال 
في الس���ابعة واخلمسني من 
العمر أعل���ن ميتا في منزله 
ف���ي الرابع من فبراير، ونقل 
في اليوم عينه إلى املشرحة 

ووضع في غرفة باردة«.
وأضاف أن »تشريح اجلثة 
الذي أجري في السادس من 
فبراي���ر أظهر أنه كان اليزال 
على قي���د احلياة عندما نقل 

إلى املشرحة«.
وأوض���ح أح���د املواق���ع 
اإللكتروني���ة ان »الطبي���ب 
الشرعي الحظ أن جسد الرجل 
كان الي���زال دافئ���ا وحدقتي 
العين���ني كانت���ا فاحتتني... 
فاتصل باألطباء في املستشفى 
)حيث تقع املشرحة( والحظوا 
أن احلدقت���ني تتجاوبان مع 
الض���وء«. وصرح���ت جلنة 
التحقيق ان الرجل توفي في 

فترة الحقة.

وكاالت: استطاع عدد من 
العلماء ايجاد حل بسيط وغير 
ش���اق ملش���كلة ارهاق العني 
التي يعاني منها اغلب الذين 
يستخدمون اجهزة الكمبيوتر 
لفترات طويلة، ويتمثل احلل 
في طريق���ة عالجية خاصة 
اطلقوا عليها اسم »20 � 20 � 20 
� 20«. وتتلخص هذه الطريقة 
العالجية اجلديدة في ضرورة 
قيام املستخدم بالغمز بعينه 
املرهق���ة 20 مرة متتالية كل 
20 دقيقة، على ان يكون ذلك 
مصحوبا باالبتعاد عن الشاشة 
ملدة 20 ثانية مع تركيز النظر 
على اي ش���يء يبعد عنه 20 
قدما حسبما نشرته جريدة 
البريطانية.  »الديلي مي���ل« 
وق���ال اح���د املش���اركني في 
وضع الطريقة اجلديدة، وهو 
د.ادوارد ميندلسون من جامعة 
تكساس، ان هذه الطريقة رغم 
بس���اطتها وغرابته���ا بعض 
الشيء اال انها مجدية وميكنها 
ان حتقق فارقا ملموسا يشعر 

به املستخدم العادي.

روسي ُينقل حيًا
إلى مشرحة

20 ثانية تعالج إرهاق 
العني من الكمبيوتر

السيدات يغردن أكثر 
على »تويتر« والرجال 
مييلون أكثر للشكوى

إي���الف: وجدت دراس���ة 
حديثة حول استخدام موقع 
للتدوي���ن املصغر تويتر أن 
الس���يدات يغردن أكثر، وإن 
كان الرجال ه���م األكثر ميال 
للتعبير عن شكواهم. وأفادت 
الدراسة بأن السيدات يتحدثن 
في تغريداتهن على تويتر عن 
األمور الش���خصية والتلفاز 
والبرام���ج والعمل، في حني 
تبني أن الرجال يكونوا أكثر 
ميال للتغري���د عن الرياضة 

واأللعاب واألخبار.
وح���ني يتعل���ق األم���ر 
بالتغري���دات ذات الصل���ة 
بالعالم���ات التجاري���ة، فإن 
الس���يدات يكن أكثر ميال من 
الرجال لدخول املسابقات، في 
حني يكون الرجال أكثر ميال 
للتعبير عن ش���كواهم. كما 
الدراسة التي شملت  أشارت 
ألفا من مستخدمي تويتر في 
الس���يدات  الى أن  بريطانيا 
يغردن حوالي 15 مرة يوميا، 
ف���ي املتوس���ط، مقارنة ب� 9 

حتديثات يوميا للرجال.
ادوارد كروك، وهو  وقال 
محلل لدى شركة براندووتش 
التي أش���رفت على الدراسة: 
أظهرت العديد من الدراسات أن 
الرجال والسيدات يستخدمون 
لغة متشابهة على نحو متزايد 
على االنترنت أكثر من األوقات 
الت���ي ال يكون���وا متصلني 
فيها بالش���بكة العنكبوتية، 
ما أصابن���ا بالدهش���ة عند 
مشاهدة مثل هذه االختالفات 
الواضحة في النتائج. وأضاف 
كروك: وم���ع هذا، يتضح أن 
الرجال والسيدات يناقشون 
موضوع���ات مختلف���ة على 
تويتر، وانهم يس���تخدمون 
كذلك لغة مختلفة في سبيل 
القيام بذلك. وتبني بش���كل 
عام كذلك أن التلفاز واالفالم 
هي املوضوعات التي حتظى 
التغريدات  بأعلى نسبة من 
على املوقع، ث���م تليهما بعد 
ذلك أخبار الرياضة واملوسيقى 

واملشاهير.

ملكة بريطانيا خالل استقبالها املخرج مايكل الدمان

قطعة اخلبز محفوظة في إناء زجاجي

غرفة جلوس ملكة بريطانيا غير مرتبة
ومكتبها مزدحم بالوجبات اخلفيفة

أن لديها ميال جتاه ازدحام 
غرفة اجللوس، واكتظاظها 
بالعديد من األشياء واحللي 
واإلكسسوارات بصورة تنم 
عن الفوضى، لديها مجموعة 
عشوائية من احللي احملببة 
إلى قلبها، والتي من بينها � 
على سبيل املثال � دب دمية 
مختبئ وراء بعض إطارات 

هاريس���ون منذ خروجه من 
السجن بوضعه في صندوق 
زجاجي ظل في���ه على مدار 

الصور، وعدد قليل من كالب 
الكورج���ي الصينية، وتاج 
صغي���ر، ومجموعة غريبة 
م���ن احلجارة.أم���ا املكتب 
اخلاص بامللك���ة فهو يعج 
بالعديد من امللفات واألوراق، 
والوجبات اخلفيفة واألشياء 
البالية، التي وضعت بطريقة 

عشوائية.

كل تلك االعوام وذلك حسبما 
ذكرت صحيفة ديجيتال سباي 

البريطانية.

أع���د املخ���رج  وكاالت: 
السينمائي البريطاني مايكل 
الدمان فيلم���ا وثائقيا، عن 
امللك���ة إليزابي���ث الثانية، 
مبناسبة االحتفال باليوبيل 
الفض���ي العتالئه���ا عرش 
بريطانيا، وس���يعرض هذا 
الفيلم الوثائقي على شاشة 
شبكة تلفزيون ITV السبت 
الرغم من أن  القادم، وعلى 
جميع أحداث الفيلم مثيرة 
جدا لالهتمام، إال أن ما يعد 
أكث���ر إثارة تركي���ز الفيلم 
على غرفة اجللوس اخلاصة 
بامللك���ة، أو »باملورال« كما 
يطلق عليها. وذكرت صحيفة 
»الغارديان« أن الس���خان 
الكهربائي في غرفة جلوس 
امللكة بسيط جدا، وال يختلف 
النوع من  كثيرا عن ذل���ك 
السخانات التي يستخدمها 

مواطنون عاديون.
ويحتل الس���خان مكانه 
أمام املدفأة التي تتوس���ط 
الغرفة، وهي مدفأة مصممة 
على الطراز األس���كتلندي. 
وامللكة إليزابيث، التي يبدو 

أصب���ح رغيف من اخلبز 
يعود عمره الى 124 عاما ارثا 
يتداوله افراد اسرة اجنليزية 
بعد ان احتفظ به اجلد واالب 
واالبن على مدار ما يزيد على 

قرن.
اجل���د جوزي���ف  وكان 
هاريس���ون قد حصل على 
ب���ني احدى  رغي���ف اخلبز 
الوجبات التي كانت تقدم له 
في السجن، الذي قضى فيه 
14 يوم���ا لعجزه دفع غرامة 
مالية عن عدم تطعيمه البنتيه 
ضد مرض اجلدري، وكان ذلك 

عام 1889.
وقد اصبح رغيف اخلبز 
املوروث ف���ي العائلة بعد ان 
توارثه جيالن حتى االن جامدا 
كاحلط���ب غير ان من يراه ال 
ي���درك ابدا انه اق���دم رغيف 
خبز ف���ي العال���م حيث قام 

أقدم رغيف خبز في العالم »إجنليزي« وعمره 124 عامًا

االنفجارات الكونية التي ولدت 
النجوم عمرها 12 مليار سنة

علماء يكشفون عن دواء لعالج مرض التوحد

باريس � أ.ف.پ: أظهرت دراسة علمية 
اجراها فريق دولي من علماء الفلك ان 
االنفجارات الكونية التي اسفرت عن والدة 
النجوم وقعت في ماض ابعد بكثير مما 
كان يعتقد،  واش����ارت ايضا الى وجود 

املياه في مكان بعيد من الكون.
ونشرت هذه الدراس����ة في مجلتي 
»نيتشر« و»استروفيزيكال جورنال«، 
وقد ارتكزت على املعطيات التي جمعتها 
شبكة التلس����كوب الرادواي »املا« التي 
دشنت عملها في اليوم نفسه في صحراء 

اتاكاما في تشيلي.
ويعتقد ان االنفجارات الهائلة االكثر 
قوة التي ادت الى تشكل النجوم، قد وقعت 
ف����ي وقت مبكر من عم����ر الكون، داخل 

املجرات البراقة ذات الكتل الهائلة.
وحت����ول ه����ذه املج����رات الكميات 
الكبيرة جدا من الغاز والغبار الكوني 
التي حتتوي عليه����ا الى جنوم جديدة 

بوتيرة سريعة.
وكان فري����ق العلماء هذا توصل في 
وقت س����ابق الى اكتشاف هذه املجرات 
البعيدة بواسطة تلسكوب »أس بي تي« 

)مرصد القطب اجلنوبي(، قبل ان يتحول 
الى االستعانة مبرصد »املا«.

وقال املرصد االوروبي اجلنوبي في 
بيان ان العلماء »فوجئوا باكتشاف ان 
عددا من هذه املجرات ذات الغبار تقع على 
مسافات اكبر بكثير مما كان متوقعا«.

وكلما كانت املجرة ابعد، كانت البيانات 
املرصودة منها تعود الى حقبة اقدم.

وقد وقعت هذه االنفجارات الضخمة 
قبل 12 مليار سنة تقريبا، فيما كان الكون 
فتيا ال يتجاوز عمره ملياري سنة، أي 

قبل مليار سنة مما كان يعتقد.
وبحسب العلماء فان اثنتني من تلك 
املجرات بعيدتان جدا بحيث ان ضوئهما 
ب����دأ ينبعث فيما كان عمر الكون مليار 
سنة فقط. واضافة الى ذلك، جرى رصد 

جزيئات من املياه في تلك املجرات.
وقال املرصد االوروبي »انها أبعد مياه 

يتم رصدها حتى اليوم في الكون«.
العلماء في دراستهم  ولم يستخدم 
سوى 16 تس����لكوبا من أصل 66 تابعة 
لش����بكة »امل����ا«، اذ انه����ا مازال����ت قيد 

االنشاء.

نيويورك � سي إن إن: لقي أربعة 
أميركيني على األقل مصرعهم، وأصيب 
اثنان آخران، عندما قام شخص مسلح، 
في منتصف العقد السادس من عمره، 
بإطالق النار عشوائيا داخل صالون 
للحالقة، وورشة لصيانة السيارات، 
ف���ي منطق���ة »هيركيم���ر« بوالية 

نيويورك.
وذكرت مصادر الشرطة في الوالية 
األميركي����ة أن املهاج����م، يدعى كورت 
آر ماي����رز )64 عام����ا(، ويعتقد أنه قام 
بإش����عال النار في منزله، قبل أن يقوم 
بإطالق النار على رواد صالون احلالقة 
وورشة الس����يارات، ثم قام بالتخلص 
من سيارته، دون أن تتضح على الفور 

دوافع الهجوم.
الوالية،  وقال املس����ؤول بش����رطة 
جوزيف دى أميك����و، وحاكم نيويورك 
أندرو كوم����و، إنه مت إغ����الق املدارس 
واملستشفى في منطقة »موهوك فالي«، 

والتي تبعد حوال����ي 70 ميال، أي نحو 
112 كيلومترا، من شمال غرب »ألباني«، 
أثناء قيام ق����وات األمن بأعمال البحث 
عن املشتبه به، الذي يعتقد أنه استسلم 

أخيرا للشرطة.
وأشار مسؤول الشرطة إلى أن مايرز 
تش����اجر مع عدد من األشخاص داخل 
صال����ون احلالقة، قبل أن يقوم بإطالق 
النار عل����ى املتواجدين داخله، وأعلنت 
الشرطة مقتل كل من هاري مونتغمري 
)68 عاما(، ومايكل رانسير )57 عاما(، 
في مكان الهجوم، بينما نقل اثنان آخران 

إلى املستشفى في حالة حرجة.
كما أكدت الشرطة مقتل اثنني آخرين 
من موظفي ورش����ة »غاف����ي« لصيانة 
السيارات، هما توماس ستيفكا، ومايكل 
رينشو، الذي عمل ملدة 20 عاما موظفا في 
وزارة اخلارجية، لترتفع حصيلة أحدث 
حادث إطالق نار في الواليات املتحدة، 

إلى أربعة قتلى على األقل. 

لندن � كونا: كشف علماء أميركيون 
عن وجود دواء يساعد على عالج مرض 
التوحد سيتم اختباره على االطفال الذين 

يعانون من هذه احلالة.
وتشير النتائج االولية الى ان الدواء 
الذي يستخدم بالفعل في عالج مرض 
النوم صحح اعراض مرض التوحد لدى 
الفئ����ران، حيث يقوم ه����ذا الدواء على 
املستوى اجلزيئي بتصحيح اتصاالت 
املخ اخلاطئة واالش����ارات من خلية الى 
خلية وتأثيرات ايضية يعتقد انها تكمن 

وراء هذا االضطراب.
واوضح االطباء ان دواء »سورامني« 
يستهدف نظام التراسل بني اخلاليا التي 

تنتج استجابة لالجهاد االيضي.
ووفق����ا للنظرية اجلدي����دة يرتبط 
التوحد بقوة بهذا املسار واملعروفة باسم 

االشارات العصبية.
وذكرت وسائل االعالم أمس ان العلماء 
في الواليات املتحدة اكتشفوا ان هذا الدواء 
صحح 17 نوعا من التشوهات املرتبطة 
بالتوحد لدى الفئران املعدلة وراثيا من 

بينها مشاكل السلوك االجتماعي.
من جهته، اوضح البروفيسور روبرت 
نيفياكس املدير املشارك ملركز االمراض 
االستقالبية وامليتوكوندريا في جامعة 

كاليفورنيا في مدينة س����ان دييغو ان 
»النظرية اجلديدة تشير الى ان مرض 
التوحد يح����دث ألن اخلاليا تتعثر في 
وضع االيض الدفاعي وتفشل في ارسال 
رسائل بعضها الى البعض بشكل طبيعي، 
االمر الذي ميكن ان يتعارض مع وظيفة 

منو املخ«.
واض����اف نيفياك����س ان »العلم����اء 
قاموا باستخدام فئة من العقاقير التي 
اس����تخدمت ملدة قرن تقريبا في عالج 
امراض اخرى ملنع ارسال اشارة )اخلطر( 
لدى الفئران ما يتي����ح للخاليا العودة 
الى عملية االيض الطبيعية واستعادة 

االتصال بني اخلاليا«.
ويعتقد البروفيسور نيفياكس وفريقه 
ان االسباب الوراثية والبيئية للتوحد 
على حد سواء ترجع الى استجابة اخللية 
التي ترسل اش����ارة )اخلطر( املستمرة 

واملرتبطة باحلصانة وااللتهابات.
ويعد مرض التوحد حالة واس����عة 
النطاق يصاب بها االوالد غالبا وتؤثر 
على قدرة الشخص على االنخراط في 
املجتمع والتواصل وميكن ان يكون لها 
اثر مدمر على مدى احلياة. ويقدر عدد 
املصابني بالتوحد ف����ي اململكة املتحدة 

بنحو 600 ألف طفل وبالغ.

مقتل 4 في إطالق نار »عشوائي« 
جديد بنيويورك


