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"آبل" تكشف عن ثالثة أجهزة "آي فون" جديدة

							
شرطة ألمانية في غابة هامباخ ،أمس.

(إ.ب.أ)

ألمانيا :طرد نشطاء بيئيين متحصنين
في غابة لعرقلة مشروع منجمي
كيربي���ن (ألمانيا)  -أ ف ب :انتش���ر مئ���ات من عناصر
الش���رطة األلمانية في غابة هامب���اخ ،صباح أمس ،إلخراج
ّ
المتحصنين فيها منذ ستة أشهر
عش���رات الناش���طين
لعرقلة مشروع منجمي فيها.
ويحتل هؤالء المدافعون عن البيئة مواقعهم في الغابة
ومنهم من يقيمون في أعالي األشجار.
وبدأت الش���رطة بتفكيك التحصينات ،منذ صباح أمس،
بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وكانت الش���رطة تتساهل مع وجود النشطاء في الغابة،
ّ
ستتغير.
لكن في األسابيع األخيرة كان واضحًا أن األمور
وجاء ذلك بعدما ّ
نددت الس���لطات المحلية بما وصفته
ً
احتالال يفرض���ه هؤالء المعارضون للمش���اريع المنجمية

والصناعية في الغابات ،ووصفتهم بأنهم عنيفون.
ّ
ش���رطي الن���ار بعدما "قام عدد من
وأول من أمس ،أطلق
ّ
المقنعين بمهاجمة عناصر الش���رطة بالحجارة" ،بحس���ب
مصدر أمني.
ويحاول هؤالء النشطاء تحديدًا منع توسعة منجم لنوع
من الفحم يسبب ّ
تلوثًا كبيرًا.
وم���ع أن ألمانيا من ال���دول الملتزم���ة باتفاقية باريس
المناخي���ة الرامي���ة للحد من انبعاثات الغازات المس���ببة
الرتفاع حرارة األرض ،وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة ،إال
ِّ
الملوث في
أنها تعتمد كثيرًا على ه���ذا النوع من الفحم
ّ
توليد الطاقة الكهربائية ،خصوصًا منذ كف االعتماد على
الطاقة النووية.

موق��ع لصنع الكحول في حيفا هو األقدم بالعالم
القدس المحتلة  -أ ف ب :اكتشف علماء آثار في حيفا ما
يعتق���دون أنه أقدم موقع في العالم لصنع الكحول يعود
إلى حوال���ى  13ألف عام قبل الميالد ،بحس���ب ما جاء في
دراسة نشرت ،أمس.
ويقوم هذا الموقع عند مغارة بخور مريم (أو مغارة قرن
الغزال) في جبال الكرمل جنوب حيفا .ويقول العلماء :إنه
كان موقعًا ُيستخدم لدفن الموتى لدى النطوفيين الذين
استوطنوا المنطقة في عصور ما قبل التاريخ.
وق���ال داني نادل لوكالة فرانس برس وهو أس���تاذ علم
اآلثار في جامعة حيفا ،وأحد ّ
معدي الدراسة المنشورة في
"مجلة علم اآلثار"" :إن كنا على صواب ،فهذه أقدم إش���ارة
في العالم على إنتاج الكحول".
وأض���اف :نح���ن نع���رف أن النطوفيين الذي���ن ظهرت
حضارتهم قب���ل  15ألفًا واندثرت قب���ل  11ألفًا و 500عام
"كان���وا يس���تخدمون أحواض الزهور عن���د دفن موتاهم.
ً
وعلى ما يبدو أنتجوا أيضًا س���ائال يشبه الحساء كمشروب
كحولي".
وبحس����ب داني نادلفان فإن ذاك الش����راب كان "مختلفًا عن
البيرة اليوم" ،وربما بنسبة أدنى من الكحول ،لكنه كان ّ
مخمرًا".

ُ
واكتش���ف الباحثون ثالث���ة تجويفات صغي���رة نحتت
على س���طح الكهفّ ،
وتبين لهم أن اثنين من األجران كانا
يستخدمان لتخزين الحبوب ،والجرن الثالث لطحن الحبوب
قبل التخمير.
وأضاف الباحث :إن نوع األجران في كهوف الدفن يشير
إلى أن الش���راب "كان على ما يب���دو مرتبطًا باالحتفاالت أو
بالمناسبات االجتماعية".
وكان النطوفي���ون من أوائل الذين اس���تقروا وتخلوا عن
الحياة البدوية في مس���توطنات بش���رية دائمة ،وأول من
أسس المقابر ووضعوا أمواتهم فيها ألجيال متتالية.
وتعتبر الحضارة النطوفية الخطوة األولى لإلنسان على
طريق بناء أول مجتمعات زراعية في التاريخ.
وقاد الحفريات البروفس���ور داني نادال من جامعة حيفا
مع ش���ركاء من معاه���د عدة لآلثار في إس���رائيل ومعهد
ماكس بالنك األلماني والمرك���ز الوطني للبحوث العلمية
في باريس وقس���م األنثروبولوجيا في جامعة تكس���اس
األميركية.
وب���دأت الحفريات عند الكهف في الع���ام  2004برعاية
"ناشونال جيوغرافيك" ومؤسسات أخرى.

ّ
ّ
باريس  -أ ف ب :أظهر مقطع بثته محطة "س���كاي نيوز"
البريطانية المنتج الس���ينمائي هارفي واينس���تين ،الذي
ّ
يتحرش
يواج���ه تهمًا قضائي���ة باالعتداء الجنس���ي ،وهو
ِّ
بواح���دة من النس���اء المتهمات له ،في قاع���ة اجتماع عام
.2011
ُ
وفي هذه المقطع الذي نش���ر ،مساء أول من أمس ،يظهر
المنتج وهو يس���تقبل سيدة أعمال في الثامنة والعشرين
ُ
تدعى ميليسا تومسون في مكاتب شركته ،ثم يقفل الباب
ويبدأ باالقتراب منها ولمسها والحديث الفاضح معها.
وتقول تومسون :إنه دعاها بعد ذلك إلى اجتماع آخر في
فندق ،ث���م أدركت أن الموعد هو ف���ي غرفته حيث اعتدى
عليها جنسيًا.
ّ
وميليس���ا تومس���ون هي واحدة من المدعيات عليه في
دعوى جماعية باالغتصاب ُرفعت في حزيران.
ّ
ورد ب���ن برافمان محامي واينس���تين على ه���ذا المقطع
ً
قائال" :إنها محاولة جديدة لتش���ويه س���معة واينس���تين
ألهداف مالية ،ولن نسمح بهذا".

وبحسب محطة "سكاي نيوز"ّ ،
توجهت الشابة إلى مكاتب
ّ
شركة واينستين لتعرض خدمة جديدة تقدمها للمقاطع
المص���ورة وتحلي���ل المعلوم���اتّ ،
ّ
وصورت اللق���اء بكاميرا
جهازها المحمول.
ويبدو واينستين في المقطع وهو يعانقها بشكل مريب
حين كانت تصافحه ،ثم يس���ألها إن كان ممكنًا أن يقترب
ً
منها ويغازلها ،فتجيبه" :سنرى ،قليال فقط".
وبعد قليل ،يقول لها :إنه يريد ش���راء خدمات شركتها،
لكنها تقول :إن���ه كان يضع يديه عل���ى رجليها في هذه
األثناء.
وفي جزء من المقطع يقول لها" :دعيني أحصل على جزء
ً
ً
منك ..تريدين أن نكمل قليال؟" ،فتجيبه" :قليال".
وتقول الش���ابة :إنها لم تكن تريد أن تفس���د االجتماع،
ُ
ول���ذا ّ
تصرفت على هذا النحو ،ولم ترد من ذلك تش���جيعه
ّ
التحرش بها.
على
ّ
وتضيف :إنها كانت تش���عر بأنها عالق���ة في فخ وأنها
كانت تسعى للخروج من هذا الظرف بهدوء.

ّ
ّ
مقطع مصور يظهر واينستين وهو يتحرش بسيدة

ناسا :اختبار درع حرارية قد تساعد
اإلنسان في الهبوط على المريخ
س���بيس بورت أميركا (نيو مكسيكو)  -رويترز :اختبرت
إدارة الطيران والفضاء األميركية (ناس���ا) ،أول من أمس،
درعًا حرارية جديدة تشبه المظلة ،قد تساعد اإلنسان في
الهبوط على كوكب المريخ.
وقال براندون سميث ،كبير الباحثين بالمشروع الجديد:
إن التقنية الجديدة مصممة لتوضع كمظلة مطوية داخل
صواريخ أصغ���ر حجمًا ،بحيث تفتح ف���ي الفضاء لحماية
حموالت أكبر حجمًا عند دخولها المجال الجوي للكوكب.
وشكل الدرع الجديدة يس���مح لها بحماية أحجام أكبر
من الدروع الحرارية الحالية.
وقال س���ميث لرويت���رز بموقع اإلطالق (س���بيس بورت
أمي���ركا) ،ال���ذي يبع���د حوال���ى  80كيلومت���رًا عن الس
كروسيس بوالية نيو مكس���يكو" :على النطاقات األوسع،
يمكن اس���تخدامها لش���يء مثل مهام استكشاف البشر
للمري���خ أو الهب���وط المحتم���ل لحم���والت بش���رية على
الكوكب".
وتجهز ناس���ا إلرسال مس���بار آلي جديد إلى المريخ في
 ،2020وتخطط إلرسال رواد فضاء إلى الكوكب في .2033
وس���يبحث المسبار عن دالئل سابقة على وجود حياة على
الكوكب ويتحقق من التكنولوجيا التي قد تس���اعد رواد

الفضاء في البقاء هناك.
وتحدد هدف إرس���ال رواد فضاء إل���ى المريخ في 2010
خ�ل�ال حكم إدارة الرئيس الس���ابق ب���اراك أوباما ،وأكده
الرئيس دونالد ترامب في كانون األول الماضي.
وقال س���ميث :إنه قبل أن تتمكن ناس���ا من إرسال بشر
إلى المريخ س���تحتاج إلى إن���زال الكثير م���ن الحموالت
هناك ،وإن الدرع الحرارية الجديدة قد تساعد إذا نجحت.
وأضاف :إن الدرع الجديدة يمكن أن تستخدم أيضًا مع
كبسوالت الطواقم لحماية رواد الفضاء.
وج���رى اختبار ال���درع الت���ي أطلقت بواس���طة صاروخ
(س���بيس لوفت) ش���به م���داري طورت���ه ش���ركة (يو.بي
أيروس���بيس) ،بموقع س���بيس بورت في جنوب والية نيو
مكس���يكو .وانطلق���ت الدرع لمس���افة ما بي���ن  100و120
كيلومت���رًا قبل أن تنفتح وتعود مج���ددًا وتهبط بقاعدة
وايت ساندز ميسايل رينج العسكرية للتجارب.
وقال مسؤولون :إن بيانات التجربة لن تكون متاحة قبل
استعادة الدرع.
وق���ال س���ميث :إن ال���درع الحراري���ة الجدي���دة يمكن
اس���تخدامها أيضًا في إجراء تجارب ف���ي الغالف الجوي
العلوي وإرسال مجسات إلى كواكب أخرى.

كوبيرتينو (الواليات المتحدة)  -أ ف ب :عرضت مجموعة "آبل" ،أول من أمس،
نم���اذج جديدة من جهاز "آي فون" ،اثنان منها فاخران ،وآخر أقل ثمنًا ،مظهرة
عزمها البقاء في الجزء "األعلى" من الس���وق من دون أن تزيد أس���عارها بشكل
كبير.
واألجهزة التي كش���ف عنها في مقر المجموع���ة األميركية بكوبيرتينو في
س���يليكون فالي (غرب الواليات المتحدة) هي نم���اذج جديدة متطورة وأكثر
س���رعة خصوصًا من "آي فون  "10الذي عرض العام الماضي بمناس���بة الذكرى
العاش���رة لط���رح أول هاتف "آي فون" ال���ذي تعتمد عليه الش���ركة كثيرًا في
عائداتها.
وقدمت نس���ختان من هذا الهاتف "آي فون  10أس" و"آي فون  10أس ماكس"
األول مع شاشة من  14,7سنتيمتر فيما حجم شاشة الثاني  16,5سنتيمر.
وق���ال تيم كوك رئيس مجل���س إدارة المجموعة عند تقديم أجهزة "آي فون
 10أس"" ،س���نرتقي بهاتف "آي فون  "10إلى مس���توى أعلى" معلنًا أن األجهزة
المطروحة هي "األكثر تطورًا حتى الساعة" بين هواتف "آي فون".
واختارت "آبل" بيع أجهزة "آي فون  10أس" بالس���عر نفسه مثل "آي فون "10
العام الماضي أي  999دوالرًا في الواليات المتحدة للنس���خة األساسية .أما "آي
فون  10أس ماكس" فيباع اعتبارًا من  1099دوالرًا .وس���يبدأ تسليم األجهزة في
 21أيلول.
وشددت الشركة خصوصًا على نوعية شاشة "أو أل إي دي" وكاميرا التصوير،
ما يسمح باالس���تفادة أكثر من أشرطة الفيديو وتطبيقات الواقع المعزز وهما
مجاالن تركز عليهما "آبل" س���اعية إلى تنويع نشاطاتها فيما سوق الهواتف
الذكية متخمة.
وكم���ا كان متوقعًا ،عرضت "آبل" نس���خة أرخص هي "آي فون  10أر" س���تباع
اعتب���ارًا من س���عر  749دوالرًا وتكون متوافرة في تش���رين األول .ويتمتع هذا
الجهاز بالوظائف نفس���ها تقريبا مثل "آي فون  10أس" لكن مع شاشة "أل سي
دي" وهيكل مصنوع من األلمنيوم وليس من الفوالذ.
وقال فيل شيلر أحد مدراء الشركة المكلف التسويق على المستوى العالمي:
"نريد أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من األشخاص".
ويؤك���د هذا النموذج األقل س���عرًا عزم "آب���ل" على البق���اء مرجعًا للهواتف
الفاخرة؛ إذ إن "آي فون  10أر" س���يباع بس���عر  859يورو في فرنسا أي أكثر من
نصف الحد األدنى لألجور في هذا البلد.
ورأى المحلل آفي غرينغارت (غلوبال داتا) أن "آبل أبلت بالء حس���نا األربعاء"،
مش���يرًا إلى أن "آي فون  10أس ماكس" س���يباع بكميات كبيرة في حين أن "آي
فون  10أس"" ،س���يجذب األشخاص غير القادرين على دفع سعر آي فون أكس".
وأكد "سيؤدي ذلك إلى رفع متوسط سعر البيع" لدى "آبل".

جديد «أبل»								 .

وتس���مح إس���تراتيجية االعتماد على الهواتف الفاخرة
لمجموعة "آب���ل" بالمحافظة على موقعها في الس���وق مع
االس���تمرار بزي���ادة رقم أعماله���ا من الهوات���ف الذكية
وهي وس���يلة جيدة لاللتفاف على تباطؤ السوق العالمية
المتخم���ة بالكامل والتي تش���هد منافس���ة متزايدة من
المجموعات الصينية.
ويمكن للمجموعة األميركية كذلك االستناد إلى قاعدة
م���ن الزبائن األوفياء المس���تعدين للنهل من مدخراتهم
لشراء آخر ابتكاراتها.
وأعلنت "آب���ل" لدى افتتاح الحدث أنه���ا باعت أكثر من
ملياري جهاز نقال يعمل بنظام "آي أو أس".
وعرض���ت المجموع���ة النس���خة الرابع���ة من الس���اعة
الموصولة باإلنترنت "آبل ووتش" التي لديها شاش���ة أكبر
بنسبة  %30مع مزيد من الوظائف المرتبطة بالصحة مثل
إمكانية إجراء تخطيط للقلب.

(أ.ف.ب)

وتريد بذلك التوجه إلى جمهور يتقدم في الس���ن لكنه
ً
مطلع على التكنولوجيا فضال عن الشباب.
واعتبرت ش���ركة "سي بي إنس���ايتس" أن األجهزة التي
ُ
كش���ف عنها تؤكد أن "آبل" تق���ف "عند مفترق طرق" بعد
عشر سنوات على أول جهاز "آي فون" .وأوضحت "تعزز آبل
بوضوح موقعها في مجال الواقع المعزز واألكسس���وارات
التي يمكن ارتداؤها (ويريبلز) لكننا ال نزال ننتظر المنتج
الثوري المقبل آلبل (مثل آي بود أو آي فون)".
ورغم الجدل (حول إستراتيجية الضرائب وظروف العمل
لدى شركائها من الباطن واألسعار المرتفعة وغياب الحس
االبتكاري) ،اس���تمرت "آب���ل" بتحقيق أرباح قياس���ية في
السنوات األخيرة.
وفي مؤش���ر إلى ثقة المستثمرين بالش���ركة ،تجاوزت
قيم���ة "آبل" الس���وقية مطلع آب عتبة األل���ف مليار دوالر
وكانت أول شركة خاصة تصل إلى هذا المستوى.

أقمار اصطناعية صغرى تراقب بيئة األرض
سان فرانسيسكو  -أ ف ب :في والية بارا البرازيلية ،تتلقى السلطات
ّ
كل أس���بوع بالغات ّ
مدعمة بصور تظهر ّ
أي أجزاء من غابة األمازون قد
قطعت ،هكتارًا بهكتار.
ّ
تلتقط هذه الصور كل يوم عند العاش���رة والنصف صباحًا بواسطة
أقمار اصطناعية أميركية .وتس���مح معادلة حس���ابية برصد المواقع
ّ
التي قطع منها الش���جر على الفور .وترسل السلطات عناصر للتحقق
من األمر واإلمس���اك بمرتكب���ي هذه األفعال إن تس���نى ذلك قبل أن
ّ
يتموا فعلتهم.
وقالت يارا موس���ي فيليكس مديرة ش���ركة "أس س���ي س���ي أو أن"
ّ
تس���وق هذه البالغات" :كان األمر من قبل يستغرق ستة أيام أو
التي
شهرين أو ثالثة أشهر .أما اآلن ،فبتنا نتمتع بصور يومية".
ويع���زى التطور الهائل ف���ي مراقبة الغابات والكوك���ب برمته إلى
مجموعة من األقمار االصطناعية تديرها شركة "بالنت".
وقد أسس���ت هذه الشركة سنة  2010في سان فرانسيسكو بمبادرة
من ثالثة موظفين س���ابقين في وكالة الفضاء األميركية (ناسا) وهي
من الش���ركات الرائدة في صناعة األقمار بتكنولوجيا النانو الس���هلة
التصنيع واالس���تبدال والتي تراوح ّ
مدة صالحيتها بين ثالث وخمس
سنوات.

وه���ذا النموذج االقتصادي القائم على منتجات محدودة الصالحية
"يمك���ن التخلص منها" هو على طرف نقيض من المعايير المعتمدة
في قطاع المالحة الفضائية التقلي���دي الذي ينتج أقمارًا اصطناعية
كبيرة وقوية جدًا ومتطورة لكنها تتطلب س���نوات من العمل ومئات
ماليين الدوالرات من االستثمارات.
وقد وضعت "بالنت"  298قمرًا اصطناعيًا في المدار منذ العام ،2013
ّ
نصفها أطلق العام الماضي .وهي تش���غل  150قمرًا راهنًا ،من بينها
 130مصنوعًا بتقني���ة النانو .أما األقمار المتبقي���ة ،فهي عادت إلى
األرض واحترقت في الغالف الجوي.
ّ
تس���مى
هذه القط���ع الصغيرة البالغة زنتها  5كيلوغرامات والتي
"دوف" (حمامة) تصنع ضمن سالسل إنتاج بمصانع جديدة في وسط
سان فرانسيس���كو ّ
قدمتها "بالنت" لإلعالم بمناسبة انطالق فعاليات
القمة العالمية للتحرك المناخي.
وقال تشستر غيلمور ( 33عامًا) مدير التصنيع في الشركة" :تقني
واحد في وس���عه جمع ثالثة أقمار من طراز "دوف" في اليوم الواحد ...
وذلك بواسطة  10أدوات ال غير".
وتؤكد الش���ركة أن في وس���ع طاقمها أن يصنع حت���ى  40قمرًا في
األسبوع.

ونهج العمل بس���يط ج���دًا في "بالن���ت" وما من "قاع���ة نظيفة"،
فالمكون���ات اإللكتروني���ة المعياري���ة تصل من جه���ة محددة من
الصال���ة ثم ّ
تجرب وتجمع .وقمر "دوف" هو من طراز "كيوبس���ات 3
يو" على ش���كل أسطوانة تمتد على  30سنتمترًا مزودة بكاميرا في
داخلها وبلوحين شمسيين ينفتحان على الجانبين عند وضعه في
المدار.
وقد وضعت ستة أقمار اصطناعية على عربة نقالة في انتظار نقلها
س���تحمل على صاروخ يضعها ف���ي المدار على ّ
ّ
علو
إل���ى الهند حيث
 500كيلومتر.
وقال روبي شينغلر الذي كان يتعاون في السابق مع الناساّ :
"نحسن
أقمارنا يومًا بعد يومّ .
ونعول على أحدث الرقاقات والتقنيات في قطاع
ّ
السيارات واألجهزة اإللكترونية ونكيفها لتتماشى مع منتجاتنا"".
وال تحقق الشركة بعد أرباحًا ،غير أن استخدامات منتجاتها متعددة
ّ
ومتنوعة لكل الجهات التي ترغب في مراقبة الكوكب بوتيرة يومية.
وتس���تخدم هذه األقمار أيضًا في مش���روع لمراقبة المرجان ورصد
ابيضاضه ونموه.
أم���ا في غاب���ة األم���ازون ،فبات المخالف���ون يعرف���ون أن "حمامات"
ّ
ستمسك بهم بالجرم المشهود كل صباح عند العاشرة والنصف.

قمر من "ناسا" إلى مدار األرض لقياس الجليد
تامبا (الواليات المتحدة)  -أ ف ب :تطلق وكالة الفضاء األميركية
(ناس���ا) ،غدًا ،جهازًا يعمل بأش���عة ليزر لوضعه في مدار األرض،
ّ
بهدف قياس وتيرة ذوبان الجليد في ظل االحترار المناخي.
وأطلق على هذا القمر االصطناعي اسم "آيس سات ،"2-وهو أكثر
ّ
تط���ورًا على اإلطالق ،ويبلغ وزن���ه نصف طن وكلفة
أجهزة الليزر
المهمة مليار دوالر.
ً
ّ
المقرر إطالق القمر ،غدًا ،محم���وال على صاروخ "دلتا  "2في
وم���ن
قاعدة فاندنبيرغ األميركية في كاليفورنيا.
وقال ريتشارد سلوناكر المسؤول عن البرنامج في وكالة الفضاء
األميركي���ة للصحافيين" :هذه المهمة اس���تثنائية في أهميتها
العلمية".
ً
والس���بب في ذلك أن الوكال���ة ال تملك جه���ازًا مماثال في مدار
األرض منذ أكثر من عشر سنوات.
فالمهمة المماثلة الس���ابقة أطلقت إلى الفضاء في العام 2003
ّ
وانته���ت في العام  ،2009وبفضلها تمك���ن العلماء من معرفة أن
سماكة جليد األرض تتراجع وأن المساحات الجليدية في المناطق
الساحلية من غرينالند والقطب الجنوبي تنحسر.
ّ
ومنذ ذلك الحين ،تجرى القياسات باالستعانة بطائرة تحلق
فوق القطبي���ن الش���مالي والجنوبي في برنامج يحمل اس���م

"عملية آيس بريدج".
لكن الخبراء في الوكالة رأوا أنه ال ّبد من تطوير هذه القياسات.
ويكتس���ب أي برنامج لمراقب���ة جليد األرض أهمي���ة كبيرة في
الوق���ت الذي تؤدي فيه االنبعاثات المتزايدة لغازات الدفيئة إلى
مزيد من االحترار المناخي.
ّ
المتوس���طة لألرض آخذة في االرتفاع سنة تلو األخرى،
فالحرارة
وكانت السنوات بين  2014و 2017األكثر حرًا في العصر الحديث.
ّ
ويس���بب ذلك
ويؤدي االحت���رار إلى ذوبان الجليد في القطبين،
ارتفاعًا في منس���وب البحار والمحيطات يهدد الماليين من سكان
المناطق الساحلية في العالم.
ّ
وتعول وكالة الفضاء األميركية على قمرها الجديد "آيس سات-
ّ
التعمق في فهم مساهمة ذوبان الجليد في ارتفاع منسوب
 "2في
المحيطات.
ويقول ت���وم فاغنر المس���ؤول ف���ي وكالة الفض���اء األميركية:
ّ
يتغير فيها الجليد
"سنكون قادرين على مشاهدة الطريقة التي
خالل سنة".
ّ
ّ
ويضي���ف :إن ضم ه���ذه المعطيات إلى تل���ك التي جمعت على
ّ
التغير المناخي وتحسين
مدى سنوات سيعطي دفعًا قويًا لفهم
ّ
توقعات ارتفاع منسوب البحار.

عارضة أزياء بحاجبين
متصلين ّ
تصر على "تفردها"
نيويورك  -أميركا :ترى عارضة األزي���اء األميركية صوفيا هادجيبانتيلي أن ظهورها
بحاجبين كثيفي���ن متصلين يبدوان كحاجب واحد مصدر إله���ام للكثيرين في جميع
أنحاء العالم ،مش���يرة إلى أنها ال تعبأ باالنتقادات الحادة التي تتعرض لها على مواقع
التواصل االجتماعي.
ودشنت صوفيا وسمًا على حسابها عبر موقع تويتر أطلقت عليه "يوني براو موفمنت"
أو (حركة الحواجب المتصلة) لكنها تلقت العديد من التعليقات السلبية التي انتقدت
ظهورها بهذه الهيئة ووصفتها بالقبيحة.
لك���ن العارضة األميركية لم تلق باال لتلك التعليقات الس���لبية وأكدت أنها تعطيها
دفعة في مواجهة منتقديها.
وقالت" :بالتأكيد كانت لي دوما طريقة تفكيري المختلفة فيما يتعلق بأس���لوبي في
ارتداء المالبس أو الش���كل الذي أريد الظهور به .إن لم يكن ش���كل حاجباي فس���يكون
تسريحة شعري أو طريقة كالمي وكل هذه األمور".
وفي المقابل ،تلقت صوفيا ردود أفعال إيجابية بل وداعمة لها .فقد قالت :إن المزيد
من الناس من جميع أنحاء العالم يخبرونها أنها كانت مصدر إلهام بالنسبة لهم.
وأوضح���ت أن مظهر الحاجبين المتصلين ليكونا كحاجب واحد يعجبها ،مش���يرة إلى
أنها ال تتمرد على أحد .وتأمل صوفيا في اس���تغالل عمله���ا كعارضة أزياء للترويج لما
تطلق عليه الدعوة اإليجابية إلى الجمال من خالل وسائل التواصل االجتماعي.

ّ
يضم القمر االصطناعي "آيس سات "2-بجهازي ليزر أقوى بكثير
من الجهاز الذي كان في القمر "آيس سات."1-
وهو يوضع في مدار األرض على ارتفاع  500ألف متر.
وسيطلق عشرة آالف ومضة في الثانية ،فيما كان الجهاز السابق
يطل���ق أربعين فقط .ويعني ذلك أن المعلومات التي س���يجمعها
ً
ستكون أكثر تفصيال بكثير من السابق.
ُ
س���تجمع المعلوم���ات من نقاط م���ن الجليد تبع���د الواحدة عن
األخرى سبعين سنتيمترًا.
وتقول الوكالة األميركية" :هذه المهمة س���تجمع ما يكفي من
ّ
التغيرات الس���نوية في سماكة طبقة الجليد في
معلومات لفهم
غرينالن���د والقارة المتجمدة الجنوبية ،حت���ى وإن كان ال يزيد عن
أربعة ملليمترات".
وإضافة إلى سماكة الجليد ،يمكن لجهاز الليزر أن يقيس انحناء
المرتفع حيث تقع الكتلة الجليدية.
ّ
التغيرات
ويقول فاغنر" :أحد األس���رار التي نح���اول فهمها هي
الت���ي تجري داخل الكت���ل الجليدية" ،خصوصًا ف���ي مناطق مثل
أعماق القارة المتجمدة الجنوبية التي ّ
تعد مناطق غامضة.
ّ
تستمر المهمة ثالث سنوات ،لكن وقود القمر االصطناعي يكفي
ّ
عشر سنوات ،في حال قرر المسؤولون عن المهمة تمديدها.

فرقة "بوسي رايوت" الروسية
المعارضة ّ
ترجح تسميم أحد أعضائها
موس���كو  -أ ف ب :نقل عضو في فرقة "بوسي رايوت"
الروس���ية المعارضة إلى المستشفى في حالة حرجة،
على ما أعلن زمالء له ّ
رجحوا أن يكون مسمومًا.
وكتب���ت الفرقة على موق���ع تويتر" :دخ���ل صديقنا
وشقيقنا ورفيقنا بيتر فيرزيلوف قسم العناية الفائقة
بالمستشفى وحياته في خطرّ ،
نظن أنه مسموم".
وقال���ت زميلت���ه فيرونكي���ا نيكولش���ينا :إن���ه بدأ
ّ
بتوعك ،مس���اء الثالثاء الماضي ،بعد ساعات
يش���عر
على خضوعها هي لجلس���ة محاكم���ة بتهمة مخالفة
تعليمات شرطي كان يحضرها معها لمساندتها.
ّ
بتوعك ،وتراجعت
وأضافت" :في المساء بدأ يش���عر
قدرته عل���ى الرؤية ،فقلنا :إن س���بب ذلك هو التعب،
لكن األمور س���اءت ولم يعد قادرًا على النطق ولم يعد
يعرفني".
ّ
متعمد فيما جرى
ولم تستبعد فيرونيكا وجود عمل
م���ع زميلها ،مؤكدة أنه لم يك���ن يعاني من أي أعراض

مماثلة في السابق ،وداعية أيضًا إلى انتظار التحقيق.
ونقلت عن األطباء أن وضعه حرج.
وفيرزيل���وف كات���ب أيضًا ف���ي موق���ع "ميديازونا"
ّ
ّ
المستقل يركز على حال السجون في بلده.
ُ
وس���بق أن مثل أيضًا أمام محكم���ة قبل أيام بتهمة
عصيان أوامر شرطي .وهو وزميلته من العناصر األربعة
للفرقة الذين اجتاحوا الملع���ب في المباراة النهائية
لكأس العال���م لكرة الق���دم مرتدين مالب���س عناصر
شرطة.
وقد حكم عليهم بالسجن  15يومًا بسبب هذا الفعل.
وكثيرًا ما يالحق أعض���اء هذه الفرقة بتهم مختلفة
تتمحور على معارضة النظام واالحتجاج.
وفي العام  ،2012جذبت الفرقة اهتمامًا عالميًا حين
أدت مغنياتها أغنية تنتقد الرئيس فالديمير بوتين.
ّ
منهن بالسجن مع النفاذ،
إثر ذلك ُحكم على اثنتين
وعلى ثالثة بالسجن مع وقف التنفيذ.

