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ً
 17قتيال على األقل في
حادث مروري بشمال الهند
نيودله���ي -د ب ا :قال���ت الش���رطة
المحلية ،امس ،إن ما اليقل عن  17شخصا
لقوا حتفهم إثر انقالب حافلة في شمال
الهند وقد أصيب  24شخصا في الحادث،
بينهم اثنان إصابتهما تهدد حياتهما.
وأضافت الش���رطة أن الحادث وقع في
والية أوت���ار براديش ،حي���ث اصطدمت
الحافلة بحاجز قبل انقالبها.
ووفقا لش���هود عيان ،كان���ت الحافلة
تسير بس���رعة  100كيلومتر في الساعة
عندما اصطدمت بالحاجز.
ويش���ار إل���ى أن الهند تس���جل أعلى
معدالت الوفيات بس���بب حوادث المرور
في العالم ،حيث تس���جل نحو  135ألف
حالة وفاة سنويا على الطرق.

ً
زائر يالمس عمال فنيًا للفنان الفلس���طيني
خليل رباح ،في معرض «آرت بازل» في سويسرا،
أول من أمس.وتقدم النس���خة السويسرية من
المع���رض في الفت���رة من  14إل���ى  17الجاري
مجموعة واسعة من األعمال الفنية التي تحمل
توقي���ع أكثر م���ن  4آالف فنان م���ن  290صالة
(إ.ب.أ)
عرض رائدة حول العالم.

دراسة :الفيروسات العمالقة قادرة على ابتكار جيناتها الخاصة
باري���س-أ ف ب :أعل���ن باحثون فرنس���يون أنهم اكتش���فوا ثالثة أن���واع جديدة من
الفيروس���ات العمالقة المعروفة باس���م باندورافيروس في مناطق مختلفة حول العالم
خصوصا في أسفل شجرة بلوط في مدينة مرسيليا الفرنسية.
وقد سمح ذلك لهؤالء بإجراء تحليل لمقارنة المجين العائد لستة فيروسات معروفة
وتقديم فرضية "ثورية" مفادها أن هذه الفيروس���ات العمالقة التي يمكن رؤيتها عبر
المقراب البصري "قادرة على اختراع جيناتها الخاصة".
وأق���ر المتخصصان في العلوم الحيوية المجهرية ش���انتال ابيرجيل وجان ميش���ال
كالفيري بأن هذه الخالصة التي نش���رت في مجلة "نيتش���ر كومنيكيشنز" من شأنها
اثارة الجدل بين العلماء.
ومنذ س���نوات ع���دة ،يعمل ه���ذان العالمان المتزوج���ان على تقصي الفيروس���ات
العمالقة التي س���لط الضوء على وجودها للمرة األولى في  2003مع اكتش���اف ما سمي
"ميميفيروس".
ويعم���ل الباحثان في مختبر تاب���ع للمعهد الوطني للبحث العلم���ي وجامعة ايكس

مرسيليا.
واكتشف الباحثان في  2013ساللة الباندورافيروس وهي أكبر الفيروسات المعروفة.
وأوضحت مديرة المختبر ش���انتال ابيرجيل لوكالة فرانس برس "نحن ال نبحث س���وى
عن الفيروسات القادرة على اصابة أميبيات الحركة والخلية المضيفة ألن في هذا األمر
خطرا على البشر" .وأضافت "نعمل بطبيعة الحال في ظروف سالمة قصوى".
وق���د تضاهي الباندورافيروس���ات وهي من الس�ل�االت الفيروس���ية العمالقة األربع،
بحجمه���ا بعض أنواع البكتيريا وهي تتس���م بمجين معقد ولها م���ا بين  1500و2000
جينة تقريبا.
وقدم الفريق العلمي في مجلة "نيتش���ر كومونيكيش���نز" توصيفا لثالثة أفراد جدد
في الس�ل�الة عثر عليها في مرسيليا وفي غابة مانغروف قرب مطار نوميا في كاليدونيا
الجديدة وبالقرب من مدينة ملبورن األسترالية.
وعثر على الس�ل�الة الفيروسية في مرسيليا عند أسفل ش���جرة بلوط في مقر سكني
في المدينة ،وقد سميت ب"باندورافيروس كويركوس" (اإلسم العلمي لهذه الشجرة).

محار عمالق يستخدم حمضًا في حفر مخبئه
طوكيو/لندن/واشنطن -د ب أ :قال باحثون من أميركا واليابان :إن محارًا عمالقًا يعيش
في منطقة المحيط الهادي الهندي يستخدم حمضًا في حفر مخبئه بالصخور الجيرية
الموجودة في الشعاب المرجانية.
وأوضح الباحثون أن المحار يس���تخدم هذه الطريقة إلذابة المادة التي تتكون منها
الش���عاب ،ويحفر بذلك ما يمكن اعتباره غرفة له يس���تطيع إخفاء نفس���ه بش���كل تام
داخله���ا واالحتماء من أعدائه في هذا المخبأ ،وذلك حس���ب الباحثين في دراس���تهم
المنش���ورة في مجلة "بايولوجي ليترز" لدراسات األحياء و التابعة لألكاديمية الملكية
للعلوم في بريطانيا.
وهناك منذ عقود تكهنات علمية بشأن آلية الحفر التي يستخدمها المحار العمالق
لعمل مخبأ له في الصخور.
جمع الباحثون تحت إش���راف ريتش���ارد هيل من جامعة والية ميش���يجان األميركية
بمدينة إيست النس���ينج بعض هذه الحيوانات من ش���عاب مرجانية في مياه يابانية
ووضعوها في المختبر ،حيث استدرجوا هذا المحار إلى غشاء بالستيكي رقيق يتفاعل
مع تغيرات درج���ة الحموضة أو ما يعرف أيضا ب���األس الهيدروجيني الذي يبين مدى

حمضية السائل أو قاعديته.
وبذلك أثبت الباحثون أن المحار يفرز وبشكل مستمر أحماضًا عند لمس أرضية ،حيث
يمتلك المحار في أنسجته المالصقة للسطح الذي بأسفله ما يسمى مضخات بروتينية
والتي يرجح الباحثون أنها تفرز أيونات الهيدروجين التي تخفض األس الهيدروجيني
مما يؤدي في النهاية إلى ذوبان الحجر الجيري للشعاب ويفسح المكان أمام المحار.
ال تعيش هذه األنواع العمالقة من المحار س���وى في منطقة المحيط الهادي الهندي
ويص���ل ط���ول أكبرها وأش���هرها وهو محار ُ
البصر إل���ى 40ر 1متر ويزن ع���دة مئات من
الكيلوغرامات.
ويعرف العامة هذا المحار أيضًا باس���م المحار القاتل أو الس���فاح؛ وذلك العتقادهم
ً
بأنه يمسك مثال بالغواصين تحت الماء رغم عدم ثبوت مثل هذه الوقائع علميًا.
كما أن العلماء المختصين يعتقدون أن حركة إغالق الش���فتين لدى هذا المحار أبطأ
من أن تسمح له بذلك.
غير أن المحار الذي راقبه الباحثون ،والذي يس���مى أيضًا الحفار الهادئ ،أصغر حجمًا
بكثير من المحار السابق حيث ال تزيد النسخة البالغة منه عن  10إلى  14سنتمترًا.

ترامب :روبرت دي نيرو متدني الذكاء جدًا
نيوي���ورك  -أ ف ب :رد الرئي���س األميرك���ي دونال���د ترام���ب ،أول من أمس،
على الممث���ل روبرت دي نيرو الذي ش���تمه ،األحد الماض���ي ،معتبرًا أن النجم
الهوليوودي "يتمتع بحاصل ذكاء متدن جدًا".
وكان دي نيرو ق���ال ،األحد الماضي ،في نيويورك ،خ�ل�ال حفل توزيع جوائز
"توني" المس���رحية" :تبا لترامب" (فاك ترامب) ،وهي ش���تيمة حذفتها محطة
"سي بي أس" التي كانت تنقل الحدث مباشرة مع تأخر ثوان قليلة.
وفي اليوم التالي ،وخالل تواجده ف تورنتو الفتتاح مطعم ،قال دي نيرو (74
عامًا) وهو م���ن كبار منتقدي ترامب :إنه يحرص على "تقديم االعتذارات" على
"التصرف الغبي" للرئيس األميركي خالل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع
الكبرى التي عقدت في كندا.
وكان دي نيرو وهو بطل أفالم من قبيل "تاكسي درايفر و"رايجينغ بول" حول
بطل مالكمة ( ،)1980قال سابقًا :إنه يريد أن يسدد لكمة إلى ترامب في الوجه.
وفي طريق عودته ،أول من أمس ،م���ن قمة تاريخية جمعته بالزعيم الكوري
الش���مالي كيم جون���غ أون ،لجأ دونال ترام���ب إلى "تويتر" وس���يلة التواصل
االجتماعي المفضلة لديه ليرد على دي نيرو.
وكتب يقول" :روبرت دي نيرو ش���خص يتمت���ع بحاصل ذكاء متدن جدًا ،وقد
تلقى الكثير من الضربات على رأس���ه في الس���ينما من قبل مالكمين فعليين.
ً
لقد رأيته ،مساء أمس ،وأرى أنه كان فعال مرتجًا جراء هذه الكلمات .أحسب أنه
ال يدرك أن االقتصاد في أحس���ن حال مع نس���بة عمالة عالية ال سابق لها فيما
تعود الكثير من الشركات إلى البالد".

توجيه تهمة االغتصاب لرجل في
قلب فضيحة األكاديمية السويدية
س���توكهولم  -رويترز :قالت المدعية الس���ويدية ،كريس���تينا فويت :إنها
وجه���ت اتهامين باالغتصاب لرجل كان في قل���ب فضيحة أجبرت األكاديمية
السويدية على إلغاء منح جائزة نوبل لألدب للعام .2018
وفي أواخر العام الماضي ،اتهمت  18امرأة المصور جون كلود أرنو ،زوج إحدى
عضوات األكاديمية ،بالتحرش واالعتداء الجنس���ي ،ما دفع االدعاء العام إلجراء
تحقيق مبدئي.
وقالت فويت ،أول من أمس :إن اتهامين باغتصاب امرأة في ستوكهولم عام
 2011تم توجيههما إلى أرنو.
وأضافت في بيان" :الدليل قوي وكاف من وجهة نظري لتوجيه االتهامين".
وينف���ي أرنو االتهام���ات كما ينفي اتهام���ات منفصلة بأنه المس���ؤول عن
تسريب أسماء بعض الفائزين بجائزة نوبل قبل اإلعالن الرسمي عن فوزهم.
وقال يورن هورتنج محامي أرنو لرويترز ،أول من أمس" :إنه متمس���ك بموقفه
بأنه بريء تمامًا من كل االتهامات".
وكان االدعاء أغل���ق ،في آذار ،تحقيقًا أوليًا آخر في عدد من اتهامات بس���وء
السلوك الجنس���ي وجهت ألرنو ،وذلك لنقص األدلة وسقوط بعض االتهامات
بالتقادم.
واس���تقال عدد من أعض���اء األكاديمية ،التي تعد من أرفع المؤسس���ات في
الس���ويد ،بس���بب طريقة إدارتها لتحقيقها الخاص في االتهامات الموجهة
ألرنو.

إيطاليا :القبض على
 5متهمين بسرقة لوحات
َ
لـلرسامين رينوار وروبنز
روما  -د ب أ :أعلنت الش���رطة اإليطالية
القبض على خمسة أشخاص؛ على خلفية
س���رقة لوحتين للـرس���امين الفرنس���ي
والفلمنكي أوجس���ت رينوار وبيتر روبنز
على التوالي في العام الماضي.
وج���رى س���رقة اللوحتي���ن ،وتق���در
قيمتهما بنحو  26مليون يورو ( 30مليون
دوالر) ،من جانب أشخاص تظاهروا أنهم
مش���ترون أثرياء تابعون الثنين من تجار
اللوح���ات الفنية في مون���زا بالقرب من
ميالنو .وأوضحت شرطة الدرك اإليطالية
(كارابينيري) أنها وضعت ثالثة أشخاص
في االحتجاز السابق للمحاكمة ،وأبًا وابنه
تحت اإلقامة الجبرية ،وفقًا لبيان أوردته
وكالة األنباء اإليطالية ( أنسا).

"فيسبوك" تتيح
لمستخدميها تقييم اإلعالنات
وإمكانية حظر بعضها
رويت���رز :قالت ش���ركة فيس���بوك ،أول
من أمس :إنها ستس���مح لمس���تخدمي
ش���بكتها للتواصل االجتماعي بمراجعة
الشركات التي تبث إعالنات على الشبكة،
وربما حظر تلك الشركات التي تنال أكبر
قدر من ردود الفعل السلبية.
وتهدف ه���ذه الخطوة إل���ى التصدي
للش���ركات الت���ي تضل���ل إعالناته���ا
المستخدمين وتجعلهم يشترون سلعًا
أو خدمات ذات نوعية رديئة ،أو الشركات
التي تتقاعس عن تسليم منتجاتها في
الموعد الذي حددته لذلك.
وقالت الش���ركة في تدوينة :إنه يمكن
لمس���تخدمي فيس���بوك ترك رد فعلهم
عل���ى اإلعالن���ات التي ش���اهدوها تحت
عنوان "النشاط اإلعالني".
وس���يتم إعط���اء المعلني���ن فرص���ة
للتحس���ين قبل اتخاذ إج���راء آخر ،والذي
قد يتضمن تقليص ك���م اإلعالنات التي
يمكن لهذه الشركة بعينها نشرها.

AL-AYYAM

أنا أعرفها
سما حسن
منذ ثماني س���نوات وتحدي���دًا في العام  2010لم أع���رف عنها خبرًا ،وقد
عرفته���ا منذ صغري كزميلة أمي في مهنة التعليم ثم معلمتي لس���نوات
ع���دة ،وبعد وفاة أمي في آذار م���ن ذلك العام األخير الذي رأيتها فيه جاءت
لتعزيتي ،وجهها يضج حيوية ونضارة رغم أنها تجاوزت الس���تين بأعوام
قليلة ،وظلت تحتضنني لمرات عديدة لكي تواسيني ،وقالت لي :اعتبريني
من اليوم أمك الثانية ،ال تنقطعي عني........
وألن أم���ي رحلت فقد ق���ررت أال أقاطع صديقتها ومعلمت���ي ،وكنت أجد
العزاء حين نس���ترجع الذكري���ات ،وبقيت على تلك الحال ألش���هر عديدة
حتى س���حبتني زحمة الحياة ،ولم يعد في حياتي متسع للحياة االجتماعية
واقتصرت حياتي على أوالدي فنسيتها ثماني سنوات متتالية.
خ�ل�ال فترة عالقت���ي القوية بها التي كانت عبارة ع���ن زيارات ومكالمات،
تع���رف إليها أوالدي وأحبوها ،ولس���ت أدري كيف انس���حبت تدريجيا من
حياتنا ،ويبدو أن وحدتها هي الس���بب فهي سيدة أرملة بال أوالد يشاركون
ً
أوالدي هواياتهم مثال ،أما أنا فربما ش���عرت بأني يجب أن أكون قوية حتى
عل���ى الذكري���ات فابتعدت عنها وأنا أعد نفس���ي ب���أن أتفقدها كل حين،
يأت وتباعدت عالقتنا حتى جاء ذكرها في مجلس جمعني
وذل���ك الحين لم ِ
بصديقة دراسة ،وتساءلت الصديقة عن حال معلماتنا اللواتي كنا نحبهن
كثيرًا ،ويعاملننا معاملة األمهات ،وهنا صحت :يجب أن أزورها.
طرقت الباب المعدني الضخم الذي تس���رب إليه الصدأ من أس���فله مرارًا
حت���ى جاءني صوتها المعتاد القوي الذي عرفته ،وحين أصبحت بالقرب من
الباب س���ألت عن هوية الطارق فأخبرتها ع���ن هويتي فهللت ورحبت ولكن
ش���يئًا في أعماقي جعل الشك يتسرب إلى تلك األعماق بأن هذه المرأة لم
تعد كما كانت.
حين أصبحت أمامي كنت أنا أمام عينيها الخاليتين من التعبير ،فعيناها
زجاجيتان المعتان ،ال تحمالن أي عالمة تش���ير إلى تعرف هوية القادم ،لم
تعرفني ،ولكن اكتفت بترديد اسمي وهللت ورحبت وأدخلتني إلى الداخل
الذي أحفظه جيدًا ولم يتغير س���وى بطبقات من الغبار تش���به الغبار الذي
اعتلى ذاكرة معلمتي فأخفى ما تعرفه وما تختزنه.
جلست أمامها فسألتني عن أحوالنا ،وهنا أدركت أن الزهايمر قد دهمها،
لم تترحم على أمي ،ولم تسأل عن أبي ألخبرها أنه قد لحق بأمي ،ولم تسأل
تأت على ذكر ش���يء من ذكرياتنا المش���تركة،
عن أوالدي واحدا واحدا ،ولم ِ
ولكنه���ا كانت تردد أس���ئلة عامة ثم تصمت ،وتس���رح وتنظر إلى أش���جار
الحديقة التي أصبحت صفراء األوراق مثل حياتها ،ثم تعيد س���ؤالي نفس
السؤال :كيف أخباركم؟
بكي���ت أمامها ولم أتمالك نفس���ي ،ولم يبد عليه���ا أي انفعال لدموعي،
ولكنه���ا كانت ترفع صوته���ا وهي تحدثني ،وتحكي عن أش���ياء عامة ،عن
الوضع الصعب والحياة الصعبة ،والوظائف التي أصبحت ليست سهلة ،وأن
أوالدي عليهم أن يصبروا حتى ينالوا وظيفة محترمة ،ثم تعاود الصمت.
ليس���ت هي التي عرفتها لس���نوات طويلة ،ال يمك���ن أن تكون هي ،فقد
دهمها الزهايمر بس���بب عيش���ها وحيدة بعد رحيل زوجها وعدم إنجابها
ألبناء ،ال أحد يحدثها وال أحد يكلمها ليقطع صمت المكان الواسع الموحش،
فماتت خاليا المخ لديها ،هذا التفس���ير العلم���ي ،الوحدة القاتلة هي أهم
أسباب النس���يان عند كبار الس���ن ،رغم أنها اليوم في الخامسة والسبعين
من عمرها.
كانت تصمت ثم تردد نفس الكالم ثم ترفع صوتها وكأنها تكابر لتؤكد
لمن حولها أنها بخير ،ش���رحت لي برنامج حياتها قبل س���نوات ،واكتشفت
أنها ال تنفذ منه شيئا ،فهي ال تؤتمن لتخرج من البيت وحدها حيث نسيت
الطرقات واألزقة ،وتستعين بأبناء الجيران وجاراتها لقضاء حوائجها.
أنهي���ت الزي���ارة وبقيت في بكاء عل���ى حالها حتى وصل���ت بيتي ،وقلت
ألوالدي يج���ب أن نزورها ،فردت الصغيرة مقاطع���ة :ولكنها ال تعرفنا ،ماذا
س���نفعل عندها؟ نعم ماذا سنفعل وقد جلست أمامها لساعة كاملة وكأني
ً
غير موجودة ،صمتت طويال أفكر بحال اإلنس���ان وبؤس نهايته ،دعوت الله
أن أموت بكامل قواي العقلية ،وأفقت من ش���رودي وذهولي من حالها وقلت
ألوالدي :سوف أزورها دائما ،فأنا أعرفها........

