األقدم في العالم

اكتشاف رسم بالقلم عمره  73ألف سنة
باريس  -أ ف ب :أعلن باحثون اكتش���اف "أقدم رسم بالقلم" على اإلطالق
بمغارة في جنوب إفريقيا يعود تاريخه إلى  73ألف سنة ،أي قبل  30ألف
عام على األقل من الرسوم التجريدية أو التصويرية المعروفة سابقًا.
وقد أنجز هذا الرسم الشبيه بالمربع المستخدم حاليًا للوسم اإللكتروني
("هاش���تاغ") بقلم من حجر المغرة على قطعة صخرية سيليكونية ،على ما
بينت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر".
ويش���ير عالم اآلثار فرانشيس���كو ديريكو ،وهو أحد معدي الدراسة ،إلى
وجود نقوش صخرية أق���دم .وبين هذه النقوش "خطوط متعرجة" محفورة
داخل َ
صدفة عثر عليها في جزيرة جاوة وتعود إلى أكثر من  540ألف سنة
وأنجزها بال شك اإلنسان المنتصب ،وفق الباحث الذي شارك أيضًا في هذا
االكتشاف الذي نشرت تفاصيله في .2014
لكن الرسم المكتشف حديثًا هو األقدم المرسوم بقلم.
وقد عثر عليه في مغ���ارة بلومبوس الصغيرة على بعد  300كيلومتر في
شرق مدينة كيب تاون.
وأتاح هذا الموقع الذي بدأ استكش���افه في  1991الباحث الجنوب إفريقي
كريستوفر هنشيلوود المشرف األول على الدراسة ،اكتشاف مجموعة من
القطع التي أنجزها اإلنس���ان المعاصر (نقوش وحلي وأدوات مصنوعة من
العظام).
ويقول مدير البحوث في المعهد الوطني للبحث العلمي في جامعة بوردو
الفرنسية ،فرانشيس���كو ديريكو ،لوكالة فرانس برس :إن من بين األدوات
الصخري���ة األخرى ،قطعة من حجر الس���يكريت بطول أربعة س���نتيمترات
لفتت انتباه الفريق.
ه���ذه القطعة مصدرها طبقة أثري���ة عائدة إلى  73ألف عام وتحمل على
أحد جوانبها رسمًا مؤلفًا من تسعة خطوط رفيعة متداخلة.
ولمعرفة هل هذه النقوش رسمها بشر عمدًا واألدوات التي استخدموها
لهذه الغاية ،أجرى الفريق سلس���لة تجارب بفرنسا في محاولة إلعادة رسم
ه���ذه الخطوط بتقني���ات مختلفة .وقارن هؤالء بعدها ما صنعوه بالرس���م
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محبو رشيد طه في الجزائر" :خسرنا فنانًا كبيرًا"

القطعة الصخرية السيليكونية مكتوبًا عليها بقلم من حجر المغرة.

األصلي عن طريق تقنيات تحليل مجهرية وكيميائية.
ّ
وبينت نتائجهم أن الخطوط رس���مت بش���كل متعمد
باس���تخدام قلم مش���حوذ من حجر المغرة على مساحة
مس���طحة مسبقًا عن طريق الفرك ،وفق المعهد الوطني
للبحث العلمي الذي يشير إلى أن عرض طرف القلم كان
يراوح بين ملليمتر وثالثة ملليمترات.
ويوض���ح فرانشيس���كو ديريك���و أن ه���ذه القطع���ة
الصخرية "كانت جزءًا من قطعة أكبر ربما كانت عبارة عن
حجر ش���حذ إلنتاج مسحوق المغرة" ،موضحًا أن "القطعة
صغيرة للغاية والنجاح ف���ي تحليل تاريخها إنجاز بحد
ذاته".
ويلفت إلى أن اكتش���اف هذا الرس���م بالقلم "يتسم

الواليات المتحدة :رواج متزايد
للبدائل الغذائية عن اللحوم والحليب
نيويورك  -أ ف ب :س���جلت مبيعات األطعمة النباتية البديلة
عن اللحوم واألس���ماك والبيض ومشتقات الحليب تقدمًا بنسبة
 %17خالل عام ،وفق دراسة جديدة.
ّ
وبينت هذه الدراس���ة التي أجرتها ش���ركة "نيلسن" لحساب
معه���د "ذي غ���ود ف���ود إنس���تيتيوت" (ج���ي أف آي) الداعمة
للمنتجات الغذائية البديلة عن األطعمة الحيوانية المنش���أ ،أن
مبيعات هذه األغذية بلغت  3,7مليار دوالر خالل األسابيع الـ52
المنتهية في  11آب الماضي.
وعلى س���بيل المقارنة ،س���جلت مبيعات األطعمة بشكل عام
ارتفاعًا لم يتعد  %2خالل الفترة عينها ،وفق المنظمة.
وزاد اإلقبال على هذه المنتجات البديلة عن البروتينات الحيوانية؛
إذ إن الزيادة في مبيعاتها بلغت  %8خالل العام السابق.
وازداد اس���تهالك "اللح���وم" المصنوعة م���ن النباتات ،مثل:
الصويا والقمح وزيت جوز الهند واألرز ،بنس���بة  %23ليصل إلى
 684مليون دوالر في المجموع.

وبات  %12من األس���ر في الواليات المتحدة تشتري أطعمة من
هذه الفئة.
وتستحوذ المش���روبات المحضرة من الصويا واللوز والشوفان
على  %13من إجمالي المبيعات في قسم الحليب بالمتاجر.
أم���ا لناحية مش���تقات الحليب األخرى ،ف���إن البدائل النباتية
تحق���ق رواجًا كبيرًا أيضًا؛ إذ إن مبيعات األلبان ارتفعت بنس���بة
 %54فيما ازداد بيع األجبان بنسبة  %41والمثلجات .%40
ولفتت مس���ؤولة التس���ويق في معهد "جي أف آي" كارولين
ّ
بوش���نل إلى أن "فئة "اللحوم" المصنوعة من مواد نباتية تذكر
حاليًا بمش���تقات الحلي���ب المحضرة على أس���اس النباتات قبل
حوالى عقد من الزمن عندما بدأت هذه األخيرة تحقق رواجًا".
وأضاف���ت" :إذا ما تواصل هذا المنحى وباتت نس���بة "اللحوم"
المحضرة من م���واد نباتية (على رفوف المتاجر) موازية للحليب
النباتي ،فإن قيمة هذه الفئة من المنتجات قد تصل إلى حوالى
عشرة مليارات دوالر".

َ
ّ
الحظ عندما "يضرب" :اليانصيب مرتين في خمسة أشهر
مونتريال  -أ ف ب :أصبح ش���اب إفريقي ،مقيم في كندا
منذ س���نتين ،صاح���ب ماليين؛ بف���وزه مرتين في غضون
خمسة أشهر بالجائزة الكبرى في اليانصيب.
وأوضح ميلي���غ ميليغ ( 28عامًا) لهيئ���ة اليانصيب في
غرب كندا ،ردًا على س���ؤال حول كيفية استخدامه للمال
الذي فاز به" :أريد أن أحس���ن لغتي اإلنكليزية وأن أتعلم
شيئًا مفيدًا مثل النجارة".
ويقيم الش���اب وأصل���ه من غرب إفريقيا ف���ي وينيبيغ،
وسط كندا ،منذ سنتين.

في نيس���ان الماضي ،اشترى بطاقة "حك" وفاز بمبلغ 1,5
ملي���ون دوالر كندي ( 1,16مليون دوالر أميركي) .والش���هر
الماضي ،ابتس���م له الحظ مجددًا بفوزه بالطريقة نفس���ها
بمليون���ي دوالر ( 1,45مليون دوالر أميرك���ي) .ومع الجائزة
ً
األولى اش���ترى منزال لزوجت���ه وأطفاله .أم���ا المبلغ الثاني
فيستثمره لبناء مستقبله من خالل شراء متجر و"الدراسة".
وقال���ت هيئ���ة اليانصي���ب :إن الش���اب كان يملك في
المحاول���ة األول���ى فرصة عل���ى  900ألف للف���وز بالجائزة
الكبرى وفي المرة الثانية فرصة على  1,3مليون.

القضاء البرازيلي يمنع التعليم المنزلي
برازيلي���ا  -أ ف ب :رفضت المحكمة العليا الفدرالية في
البرازيل إمكانية تعليم األطفال في المنزل على ما ذكرت
وكالة األنباء الرسمية "أجينسيا برازيل".
واتخ���ذ القرار بالغالبية المطلقة بتأييد تس���عة أعضاء
ومعارضة اثنين .وهو يس���مح بتوفي���ر التعليم فقط في
المدارس الخاصة والرس���مية ويس���تبعد إمكانية تعليم
األطفال في المنزل من قبل األهل أو مدرسين.
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وقالت غريس ميندونس���ا ،المدعية العامة التي تدافع
عن مصالح الحكومة البرازيلية" :ال شيء يحل مكان تجربة
المدرس���ة والعمل ضمن مجموعات والنش���اطات األدبية
المشتركة .من واجب الدولة ضمان أفضل نمو للطفل .لذا
ال يمكنها أن تكون مجرد مشاهد".
وقال المقرر لويس روبرتو باروسو الذي لم يقنع القضاة:
"أنا أويد استقاللية األفراد وتحررهم ،على أبوية الدولة".

بأهمية خاصة؛ إذ إن الفري���ق عثر في الطبقات األثرية
عينها على أشكال مربعة مشابهة محفورة على قطع من
المغرة باستخدام رؤوس صخرية".
ويقول ديريك���و" :هذه المرة األول���ى التي نرى فيها
النوع عينه من الرس���وم منجزة على وسائط متنوعة مع
تقنيات مختلفة".
ويشير إلى أن "هذا األمر يعزز فكرة أن هذه المربعات
كان���ت موجودة حقًا ف���ي فكر هؤالء البش���ر الصيادين
وقاطفي الثمار" وأنها لم تكن "وليدة الصدفة".
ويوضح أن هذه اإلش���ارات كانت تحمل "داللة رمزية"،
مضيف���ًا" :لكن على األرجح لم تكن تصنف على أنها من
أشكال الفنون".

السويد :توقيف مشتبه
بضلوعه في سرقة حلي ملكية

ً
ستوكهولم  -أ ف ب :أعلنت الش���رطة السويدية ،أمس ،أنها أوقفت رجال يشتبه في
ضلوعه بسرقة حلي ملكية باهظة من كاتدرائية في شرق البالد في وضح النهار أواخر
تم���وز الفائت .وفي هذه العملية الالفتة ،وصل لصان على متن قارب مزود بمحرك إلى
كاتدرائية س���ترانغناس على بعد حوالى مئة كيلومتر من العاصمة ستوكهولم وسرقا
تاجي���ن ملكيين يعودان إلى الع���ام  ،1611إضافة إلى قطعة أخرى تعرف بجوهرة الكرة
والصليب كانت موضوعة في علبة زجاجية داخل الكاتدرائية.
والتاج���ان العائدان للملك كارل التاس���ع وزوجته الملكة كريس���تينا ،مصنوعان من
الذهب والآللئ واألحجار الكريمة.
وأش���ارت الش���رطة في بيان إلى أنه "ل���م يتم العثور على أي من القطع المس���روقة"،
مضيفة" :نواصل التحقيق بما يشمل استجوابات".
وأمام المحققين حتى غد إلصدار قرار بش���أن احتمال إيداع المشتبه به ،الذي لم يتم
التعريف عنه ،السجن.
وحصلت عملية الس���رقة في فترة قبل الظهر في نهاية تموز الفائت ،ما اس���تدعى
ً
تدخال س���ريعًا من الشرطة التي بعثت بمروحياتها ودورياتها وكالبها البوليسية بحثًا
عن اللصين اللذين يواجهان احتمال الس���جن حتى س���ت س���نوات بتهمة السرقة مع
أسباب مشددة للعقوبة.

فرنسا توقف ستة نباتيين
يشتبه بأنهم ّ
خربوا متاجر لحوم

ليل (فرنس���ا)  -أ ف ب :أوقفت الش���رطة الفرنسية ستة أشخاص نباتيين ُيشتبه في
ضلوعهم بتخريب متاجر لحوم وأسماك ،في مدينة ليل ،بحسب ما أعلنت مصادر ّ
عدة.
فبي���ن منتصف أيار ومنتصف آب ،وقعت سلس���لة من عمليات تخريب اس���تهدفت
مطاعم ومتاجر لحوم في مدينة ليل الواقعة بالش���مال الفرنس���ي وحولها ،ترافقت مع
ّ
كف اإلنسان عن اعتبار نفسه متفوقًا على سائر األنواع ّ
الحية.
طبع عبارة تدعو إلى
ّ
وبين اإلثنين والثالثاء ،أوقف األش���خاص الستة ،وهم "فضلوا الصمت أثناء التوقيف
االحتياطي" ،بحسب النيابة العامة في المدينة.
ّ
وتوصل المحققون إلى عناصر تدين واحدة منهم ،وهي شابة في الحادية والعشرين
ُ
من العمر ستحال إلى القضاء.
ّ
يتضمن اللحم وال
ويناصر الموقوفون اعتماد البش���ر نظامًا غذائيًا نباتيًا صرفًا ،أي ال
السمك وال أي من المنتجات الحيوانية كالحليب والبيض.

السجن  35عامًا لمهرب مخدرات
عبر القطارات في الواليات المتحدة
واش���نطن  -أ ف ب :حك���م على مهرب مخ���درات ،نقل عبر القطار ف���ي أرجاء الواليات
المتحدة آالف الكيلوغرامات من الهيرويين والكوكايين ،بالس���جن  35عامًا ،على ما أفاد
مصدر قضائي.
وكان إدغار روك ( 32عامًا) يتزعم شبكة من تجار المخدرات في كاليفورنيا (غرب الواليات
المتحدة) .وكان يأتي بالمخدرات من المكسيك إلى كاليفورنيا ومن ثم ينقلها إلى شيكاغو
على بعد أكثر من ثالثة آالف كيلومتر مستخدمًا هيئة السكك الحديد الوطنية.
وكان ش���ريك له يعمل في هيئة السكك الحديد يساعد في تحميل البضاعة وتجنب
عمليات التدقيق ،على ما جاء في بيان ألجهزة المدعي العام الفدرالي في إيلينوي.
وبعد بيع المخدرات بمبالغ قد تصل إلى  150ألف دوالر ،كان زعيم الش���بكة وشركاؤه
يعودون إلى ديارهم ...بالطائرة.
واحتاجت الس���لطات إلى س���نوات عدة للكشف عن الش���بكة في إطار عملية سميت
"الخروج عن السكة".

الجزائر  -أ ف ب :يقول الموظف الرس���مي الجزائري أسامة (24
عامًا) :إن الجزائر "خس���رت فنانًا كبيرًا" بوفاة رشيد طه بفرنسا،
لكن في ش���وارع العاصمة الجزائرية ال يعرف بعض األشخاص،
ال سيما الش���باب ،المغني الذي ولد في هذا البلد قبل أن ينتقل
لإلقامة في فرنسا.
رغم ذلك يقول أسامة الذي تأثر كثيرًا بسماع نبأ وفاة المغني
من أزم���ة قلبية خالل نومه ،ليل الثالثاء الماضي" ،حتى الذين ال
يعرفونه باالسم سيعرفونه عندما يسمعون أغانيه".
ولد رش���دي طه في مدينة س���يق قرب وه���ران على بعد 370
كيلومترًا غرب العاصم���ة الجزائرية عندما كانت الجزائر ال تزال
تحت االس���تعمار الفرنس���ي .وغادر الجزائر العام  1968في سن
العاشرة إلى فرنسا حيث استقر مع عائلته.
وكانت موس���يقاه مزيجًا م���ن الروك والبان���ك إال أنه لم ينس
يوم���ًا جذوره الجزائري���ة وراح يمزج هذه الموس���يقى مع أنغام
ش���رقية ،ال سيما الراي التي رأت النور مطلع القرن العشرين في
منطقة وه���ران ،وتطورت وخرجت إلى العال���م في الثمانينيات
والتسعينيات.
وقد ساهم رش���يد طه مع ألبومه "ديوان" ( )1998الذي تضمن
أغاني ش���عبية مس���تعادة في التعريف بهذا النوع الموسيقي
الجزائري في العالم.

تشيلي :البرلمان ّ
يقر
إمكانية تغيير الجنس اعتبارًا
من سن الرابعة عشرة

فالباريزو (تشيلي)  -أ ف بّ :
أقر مجلس
النواب في تشيلي قانونًا يسمح بتغيير
الجنس اعتبارًا من س���ن الرابعة عش���رة
ش���رط موافقة الوالدين ،بعد نقاش���ات
ّ
ح���ادة حول هذه المس���ألة في هذا البلد
المحافظ.
ونال مشروع القانون  95صوتًا واعترض
عليه  46في جلسة عقدت ،أول من أمس،
وهو س���بق أن ّ
أقر بمجلس الش���يوخ في
مطلع الشهر الحالي.
ّ
ّ
وين���ص القان���ون على ح���ق البالغين
ف���ي تغيير أس���مائهم وجنس���هم في
ّ
الس���جالت ،وكذلك من ه���م فوق الرابعة
عش���رة ش���رط الحصول على موافقة من
ّ
ولي األمر.
وينتظ���ر القان���ون مصادق���ة الرئيس
ّ
التوجه���ات
سيباس���تيان بيني���را ذي
اليميني���ة ،وال يس���تبعد المحافظ���ون
احتم���ال الطع���ن ب���ه أم���ام المحكم���ة
الدستورية.
وقال ألف���ارو ترونكوس���و الذي يرئس
جمعي���ة للدفاع ع���ن حق���وق المثليين
ّ
والمتحولي���ن" :نحن أم���ام حدث تاريخي
ّ
ّ
نحتف���ل به بف���رح وتأثر ،ألنه سيحس���ن
حياة آالف األش���خاص ال���ذي يعانون من
انته���اك كراماتهم وحقوقهم بس���بب
األحكام المسبقة".
وين���درج ه���ذا القان���ون الجدي���د في
سلسلة من اإلصالحات ّ
شجعتها الرئيسة
اليس���ارية السابقة ميش���ال باشليه ،من
بينها إلغاء تجريم اإلجهاض.

وعرفت أغنية "يا رايح وين مس���افر" المهداة إلى المهاجرين
ً
والت���ي غناها أص�ل�ا أحد أرباب الموس���يقى الش���عبية دحمان
الحراشي ،نجاحًا عالميًا.
ويقول نعمان ( 40عامًا) الذي يعمل في مجال تنظيم الحفالت:
"لقد أحدث ثورة مع أغنية دحمان الحراش���ي وباتت تس���مع في
العالم بأسره .كل المراقص في العالم تبث أغنية "يا رايح"".
ويضيف" :لقد ترك أثرا والجميع ممتن له على ذلك".
إال أن بعض سكان العاصمة الجزائرية اعتبروا أن المغني فنان
فرنسي خصوصًا.
ولم يقم رش���يد طه الكثير من الحفالت في بلده األم .وقد عاد
إليه بعد غياب دام  20عامًا في جولة العام .2006
لكن نعمان يؤكد أن رش���يد طه "عرف كي���ف يكون رابطًا بين
جزائريي الضفة األخرى (للمتوسط) والجزائريين هنا".
وتؤكد س���هام التي تعد ش���هادة دكتوراه باألدب الفرنسي
"نشعر بأننا فقدنا فنانًا محليًا وهذا أمر مؤلم".
أما إيمان المدرسة البالغة  25عامًا فتقول" :كونه مهاجرًا كان
مصدر غنى وإضافة وكان ذلك يظهر بطريقة بارعة في أعماله".
وكان رشيد طه استعاد خصوصًا أغنية "دوس فرانس" لشارل
ترينيه مع فرقته األولى "كارت دو سيجور" كما أنه أدخل أنغامًا
شرقية على أغنية "روك ذي قصبة" لفرقة "ذي كالش".

ُمسلح يقتل زوجته وأربعة
آخرين في كاليفورنيا ثم ينتحر
بيكرزفيلد  -والية كاليفورنيا  -الواليات المتحدة  -رويترز :قالت الش���رطة األميركية:
ً
إن مس���لحًا مجهوال قتل زوجته وأربعة أشخاص آخرين بالرصاص في جنوب كاليفورنيا
قبل أن ينتحر.
وقال دوني يانجبالد قائد ش���رطة مقاطعة كيرن ،في مؤتمر صحافي :إن الرجل ذهب
مع زوجته إلى ش���ركة للش���حن في بيكرزفيلد في كاليفورنيا ،أول من أمس ،حيث قتل
ً
ً
رجال ثم وجه س�ل�احه إلى زوجته وقتلها .وأضاف يانجبالد :إنه طارد بعد ذلك رجال آخر
من الشركة ثم قتله أمام متجر أدوات رياضية.
وتابع :إن المس���لح قتل ش���خصين آخرين في وقت الحق في مسكن ثم استولى على
سيارة من امرأة معها طفلها قبل أن يقتل نفسه عندما واجهه شرطي.
وأضاف :إن األمر برمته استغرق ما بين  10و 15دقيقة .ولم يكشف يانجبالد عن هوية
الضحايا .ويعيش في بيكرزفيلد  375ألف ش���خص وتق���ع على بعد نحو  185كيلومترًا
شمال شرقي لوس أنجليس.

اتهام جماعي للفنان البلجيكي
ّ
بالتحرش الجنسي
يان فابر
بروكس���ل  -أ ف ب :اتهم عش���رون راقصًا وراقصة الفنان ي���ان فابر صاحب العروض
ُ
ّ
بالتحرش الجنسي ،وذلك في رسالة مفتوحة نشرت ،أمس.
المثيرة للجدل،
ّ
وقال الراقصون والراقصات :إن هذا الفنان الذي تعاملوا معه كان يعمد إلى التحرش
الجنس���ي بشكل دائم .ووصفوا أجواء العمل في شركة "تروبلين" لإلنتاج التي يرئسها
يان فابر بأن "اإلذالل كان خبزها اليومي".
وكان ي���ان فابر ّ
ّ
للتحرش الجنس���ي
يتذرع بما يس���ميه تحضي���رات لعروض بصرية
بالعاملي���ن معه ،ويدفع مقابل هذه الجلس���ات أجرًا ماليًا .أما م���ن كانوا يرفضون ذلك
ّ
فكانت أدوارهم في العروض تتقلص ،بحسب الرسالة.
ّ
ونشرت هذه االتهامات في مجلة "ريكتو فيرسو" التي فتحت ليان فابر حق ّ
الرد.
ُ
وقال نافيًا هذه االتهامات" :نحن ال نكره أحدًا على فعل ما يراه خارج الحدود".
ولد يان فابر ف���ي أنتويرب ،في كانون األول من العام  ،1958وهو مصمم رقص وفنان
تشكيلي ومخرج مسرحي.
ً
وتثير عروضه جدال بسبب تناولها للمواضيع الجنسية بشكل مباشر.

ً
الجنسية الفرنسية لمامودو غاساما بعد إنقاذه طفال
باريس  -أ ف ب :حصل المهاجر المالي الش���اب مامودو
ً
غاس���اما ،الذي أنقذ طفال فرنس���يًا بتسلقه واجهة مبنى
باريسي نهاية أيار ،على الجنسية الفرنسية على ما جاء
في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية ،أول من أمس.
وجاء في المرس���وم" :هذا العمل البطولي جسد بطريقة
مثالية بعض القيم التي تساهم في ترابط أفراد الجماعة
الوطنية ،مثل :الش���جاعة والترفع وحب الغير واالهتمام
بالضعفاء" ،مش���ددًا عل���ى أنه "نظرًا إلى ه���ذا التصرف
وتردد صداه في فرنسا والعالم ،ما ساهم أكثر في إشعاع
هذا البلد على الساحة الدولية ( )..يشكل تجنيس السيد
غاساما مصلحة استثنائية لفرنسا".
وكان مامودو غاساما ( 22عامًا) الذي لقب بـ"سبايدرمان"

ً
عب���ر وس���ائل التواصل االجتماع���ي ،أنقذ طف�ل�ا متدليًا
من ش���رفة شقة عالية بتس���لقه واجهة مبنى في شمال
باري���س ،في  26أيار الماضي ،مثيرًا اإلعجاب في فرنس���ا
والفخر في مالي.
وقد اس���تقبله الرئيس الفرنس���ي إيمانوي���ل ماكرون
في قصر اإلليزي���ه بعد يومين على ذل���ك ،وتم تصحيح
وض���ع هذا المهاجر غير القانون���ي قبل اإلعالن عن منحه
الجنسية.
وح���از ،مطلع حزيران ،عل���ى أرفع وس���ام تمنحه بلدية
باريس.
وباشر مامودو غاساما ،مطلع تموز ،خدمة مدنية مع فرق
اإلطفاء في باريس.

ّ
باحثون من هولندا يصممون ذبابة آلية بالغة الرشاقة
سارة حناشي.

جائزة مهرجان األردن الدولي لألفالم لفيلم تونسي
رويترز :فاز الفيلم التونسي (بالك مامبا) للمخرجة آمال
قالتي بجائزة الدورة السادس���ة لمهرجان األردن الدولي
لألف�ل�ام التي اختتمت ،مس���اء أول من أم���س ،بالعاصمة
ّ
عمان.
كما حصلت بطلة الفيلم سارة حناشي على جائزة أفضل
ممثلة بالمهرجان.
يتن���اول الفيلم قصة فتاة تنتمي للطبقة المتوس���طة
وتس���ير وفق الخطط التي رس���متها له���ا والدتها ،تأخذ
دروس���ًا في الحياكة وتس���تعد للزواج من ش���خص طيب،
لكنه���ا تتمرد على نمط حياته���ا وتضع خططها الخاصة
للهروب.
ونظم المركز الثقافي الملكي الدورة السادسة بمشاركة
 24فيلمًا تنافس���ت ثمانية منها على جائ���زة البترا التي
يمنحها المهرجان في مختلف فنون السينما.

وفاز الفيلم األردني (ظم���أ) للمخرج المعتصم أبو عليم
بجائزة أفضل فيلم محلي.
وفي باقي جوائز المهرجان ،ف���از المصري أحمد عصام
الس���يد بجائزتي أفضل إخراج وأفضل سيناريو عن فيلمه
(عيد جواز) .كما فاز الفيل���م الهندي (أون) بجائزة أفضل
تصوير ،فيما فاز الفيلم التركي (س���وماك) بجائزة أفضل
مونتاج ،والفيلم األوكراني (المنبوذ) بجائزة أفضل
موسيقى.
وتش���كلت لجنة التحكي���م من المخ���رج األردني محيي
الدين قندور رئيس���ًا ،وعضوية كل م���ن الممثل المصري
س���يد رجب والمخرج الجزائري كري���م طرايدية والمنتجة
آيت اليجو من أستونيا.
وحمل���ت الدورة اس���م الممث���ل األردني الراحل ياس���ر
المصري الذي توفي بحادث مروري في شهر آب الماضي.

أمس���تردام  -د ب أ :صمم باحثون من هولن���دا آلة ذاتية الحركة "روبوت"
على غرار ذبابة الفاكهة قادرة على التحرك في جميع االتجاهات والتحليق
في الهواء بخفة.
تزن اآللة ذاتية الحركة  28جرامًا وتصل سرعتها عند التحرك لألمام إلى
 25كيلومترًا في الس���اعة ،وذلك حس���بما أكد الباحثون تحت إشراف ماتي
كاراسيك من جامعة دلفت لعلوم التقنية.
نشرت نتائج الدراسة ،أمس ،في مجلة "ساينس" المتخصصة.
وقال الباحثون :إنه من الممكن اس���تخدام هذه الذبابة اآللية على سبيل
المثال في دراسة طيران الحشرات.
وأوض���ح الباحثون أن الحش���رات الطيارة مثل الذباب على س���بيل المثال
تتمتع بقدرات مراوغة غير عادية حيث تس���تطيع هذه الحشرات التعامل
م���ع الرياح واصطياد فرائس���ها أثناء الطيران وتف���ادي الهجمات ،من قبل
اإلنس���ان على سبيل المثال ،بس���رعة خاطفة وأن تحط على أجزاء متحركة
مثل النباتات التي تهتز بفعل الرياح.
ولتقليد هذه القدرات التي تتمتع بها الحش���رات الطائرة زود الباحثون
ذبابتهم اآللية بجناحين في كل جهة تحدد بها الذبابة اتجاهها وسرعتها
م���ن خالل تغيير وضع األجنحة وطريقة رفرفة األجنحة .وألن مدى األجنحة
يبلغ  33سنتمترًا ،حيث يبلغ طول كل جناح  14مترًا ،فإن حجم هذا الجهاز
أكبر  55مرة عن ذبابة فاكهة.
وبداخل الذبابة اآللية طيار ذاتي يزن نحو ثالثة جرامات مزود بحاس���وب
دقيق الحجم قابل للبرمجة المس���بقة وبعض الحساس���ات منها حس���اس
لقياس االرتفاع .ترفرف األجنحة  17مرة في الثانية وتصل س���رعة الذبابة
اآللية في حالة السرعة لألمام نحو  25كيلومترًا في الساعة و 4ر 14كيلومتر
عند التحرك بجانبها وليس بمقدمتها.

الروبوت الذبابة.

وأوضح الباحثون أن هذه اآللة "تستطيع التحليق في
المكان والتحرك في جميع االتجاهات بسرعة وبخفة مع
قدرتها أيضًا على تغيير وضع التحليق بسرعة".
وكت���ب الباحثون :إن الرش���اقة غير المعت���ادة لهذا
الجهاز الطائر تس���مح له بمناورة الري���اح بـ  360درجة
وقالوا :إن شحن بطاريته يكفي لجعله يحلق في الهواء
لمدة خمس دقائق أو قطع مسافة كيلومتر.

ونقل بي���ان للجامع���ة عن عال���م الحي���وان ،فلوريان
مويريس ،المش���ارك في الدراسة من جامعة فاجيننجن
قول���ه" :عندم���ا رأي���ت ألول م���رة الروب���وت يطير كنت
مندهش���ًا بس���بب مدى الش���به بي���ن طيران���ه وطيران
الحشرات ،خاصة عند المناورة" ،مضيفًا" :فكرت فورًا في
إمكانية اس���تخدام هذه اآللة لمراقبة طيران الحشرات
وحركة هذه الحشرات".

