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وقـال ريـدل ( 43عـامـا) بـعـد فـشـله
ــاضي فـي مــغـــامــرته اجلـــمــعـــة ا
لـوكـالة فـرانس بـرس وقد اسـتـعاد
وعــيه �بــالــنــســبــة إلي لــيس في
االمر مخاطرة وهو أمر يحصل.�
كــان هـدفه الـغـوص عـلى عـمق 71
مــتــرا في بـحــيــرة فـايــنـســيــنـسي
ـغطاة بحوالى 30 سـنتيمترا من ا
اجلـلـيـد والتي تـبـلغ درجـة حرارة
مــيـاهـهـا درجـتــ مـئـويـتـ وهـو

يــرتــدي بـزة ويــضع زعــانف فـقط.
لـكن اجلهد الذي بـذله بشكل مفرط
فـي طــــريــــقـه إلى أعـــــلى أدى إلى
نــقص األكــســجــ في الــدمــاغ مـا

تسبب في فقدانه الوعي.
وقـد سحبه أحـد الغواصـ الستة
ـسـؤولـ عن سالمـته إلى سطح ا
اجلـلــيـد حـيث كـان يـنـتـظـره فـريق
طـــبي مع قــنـــاع خــاص لــتــزويــده
. ويـعـتـبـر هـذا احلـادث األكـسـجـ
الـــفـــصـل األجـــدد في حـــيـــاة هـــذا
األربــعــيــني الــشـغــوف بــالــغـوص
الــذي بـدأ لــديه في سن الــسـادسـة
عـنـدما قـدم له عمه زعـانف وقنـاعا

للغوص كهدية.
ـعدات لـلـغـطس وكـان يـضع تـلـك ا
في بــحـيــرة فـيــيـنــا قـبـل أن يـبـدأ
ـــــــارســـــــة الـــــــغـــــــوص فـي سن
الــعــاشــرة. وبــعــد ســبع ســنـوات
شــاهـد �لــو غـران بـلـو �لــلـمـخـرج
الـفـرنسي لـوك بيـسون الـذي يدور
ــنــافــســة بـ حــول الــصــداقــة وا

ارسي الغوص احلر. اثن من 

bFÐ wŽu « bIH¹ ’uG « w  qDÐ
V _« ‰U³ł bOKł X% W “U−

{ روما, (أ ف ب) - عرض للمرة
األولى فـي رومــــــا اجلــــــمــــــعــــــة
اكـتـشـاف يــعـتـبـره عـلـمـاء اآلثـار
اســتـــثــنـــائــيـــا قــد يـــكــون قـــبــر
ؤسس لروما ـلك ا رومولوس ا
ــديــنـة اخلــالـدة إلى مــا يـعــيـد ا

أصولها قبل ثالث آالف سنة.
وقع معـروفا من اخلبراء وكان ا
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة وال ســيــمــا
اإليــــطــــالي جـــــاكــــومــــو بــــوني
(1859-1925) الـذي طــرح مـنـذ
الـقـرن الـتـاسع عـشـر فـرضـية أن
ي لشـخصـية يكـون نصب تـكـر
بـــارزة او بـــطــولـــيـــة قــد تـــكــون
ـــديــنــة مــوجــودا في ــؤسس ا
ــــنـــــتـــــدى الـــــرومــــانـي حــــول ا
الكـومـيتـيوم (فـسـحة مـخصـصة
للـتجـمـعات الـعامـة في العـصور

ة). القد
وسمحت حفريات جديدة تستند
إلى أعـمال بـوني أشـرف علـيـها
مــجـــمع الــكــولــيــســيــوم األثــري
بتأكيـد هذه الفرضيـة مع كشفها
عن نــــــــاووس (مــــــــعــــــــروف من
جاكومو بوني) طوله  1,40مترا
تقريبا مرتبط بعنصر دائري هو
مذبح على األرجح. ويـعود هذان
الـعـنـصـران إلى الـقـرن الـسادس
يالد على ما أعلن اجملمع قبل ا
في بـيـان. وقــالت مـديـرة اجملـمع
ألفـونـسيـنـا روسو وهي تـعرض
ـــــوقع عـــــلى لــــلـــــمـــــرة األولى ا
الصحافي (في أعماله لم يفسر
ـكان إال جاكـومـو بوني مـاهـية ا
أنه اكتفى بـوصفه قائال إنه رأى
صــــنـــــدوقــــا أو حـــــوضــــا (هــــو
الـــنـــاووس) وقـــطــــعـــة دائـــريـــة

حجرية).
عـلـومة وأضافـت (أهمـلت هـذه ا
ـــكــان عـــلى مـــدى قــرن وكـــذلك ا
احملـدد وقــد شـكل الـعــثـور عـلـيه
كما وصفه بوني اكتشافا كبيرا

بالنسبة إلينا).
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كــولـــورادو ســبــريــنــغــز بــواليــة
كــولـــورادو تــســاءل تــرامب �كم
ـيـة سـيـئـة كـانت جـائــزة األكـاد

هذا العام?.�
وأضـاف �لــديــنــا مــا يــكــفي من
ــشـاكل مع كــوريـا اجلــنـوبــيـة ا
حـول الـتــجـارة. إضـافـة الى ذلك
يـــعــطـــونــهم لـــقب أفــضل فـــيــلم

للعام?.�
ودخل فـــيــلم بــاراســـايت تــاريخ
األوســـكــار بـــعـــد أن أصــبح أول
فيلم غير ناطق باالنكليزية يفوز
بـــأكـــبــــر جـــائـــزة ســــنـــويـــة في

هوليود.
وأضـــــــاف تــــــــرامب �هـل كــــــان
(الفـيـلم) جيـدا? ال أعلم �ملـمـحا
عــــــلى مــــــا يـــــــبــــــدو إلى أنـه لم

يشاهده.
وردت شركـة الـتـوزيع األميـركـية
نيون على الرئيس بتغريدة على

وحـرص مــسـؤولـو اجملــمع عـلى
ـســتــحــيل الــتــوضــيح أنه مـن ا
تـــوفــــيـــر تـــأكــــيـــد عـــلــــمي بـــأن

االكتشاف هو قبر رومولوس.
وقـالت باتـريـزيـا فورتـيـني (هذه
فــرضــيــة تــســتــنــد إلى مــصــادر
ـة تـتـحـدث كـلـهـا عن وجـود قـد
ـنـطـقـة قـبـر رمـولـوس في هـذه ا

نتدى). من ا
ـة اآلثـار (بـطـبـيـعة وأضـافت عـا
ـعـلم مهم احلال يـتـعـلق األمر 
ويــشـــيــر شــكل الـــصــنــدوق إلى
ـكنـنا أن نصب تـذكـاري لكن ال 
نؤكد ما كـان فعال). وحدد تاريخ
ـة في 21 تــأسـيـس رومـا الــقــد
نــيــســان/أبــريل من الــعــام 753
ــيالد عـلى يــد رومـولـوس قـبل ا
بـعـدمـا قـتل هـذا األخـيـر شـقـيـقه
ـوس ألنه اجــتـاز اخلط الـذي ر
ــديــنــة رســمـه لــتــحــديــد حــرم ا
ــــا انـــقــــسم اجلـــديــــدة. ولــــطـــا
ؤرخون حول وجود الـشقيق ا
الـتــوأمـ الــلـذين يــرضـعـان من
ذئـبــة الـذي روج له مــؤلـفـون من
ــة وبــات رمـزا الــعــصــور الـقــد

دينة روما.
 أسطورة وحقيقة 

وقـد أضـاء عـلم اآلثـار عـلى جـزء
من هــذه األســـطــورة في نــهــايــة
الـثـمـانـيـنـات من خالل فـريق من
الـــعــلــمــاء بــقـــيــادة عــالم اآلثــار
اإليـــطــالـي انــدريـــا كــارانـــديــني
اكـتشـف اخدودا طـويال وعـمـيـقا
تعتريه حجارة كـبيرة في منطقة
ـنــتـدى. غــيـر مــسـتــكــشـفــة من ا
واعـــتــبـــر كــارانــديـــني أن األمــر
قدس) الذي يتعلق بـ (األخدود ا
شـقه رومــولـوس. وتــراوح وفـاة
رومـــــولــــوس بـــــ االســــطــــورة
والـواقع أيـضا. فـالـروايـة األكـثر
انــتــشــارا هـي أنه قــتل عــلى يــد
أعــضــاء غـــاضــبــ في مــجــلس
الــشــيـوخ الــذين قــطـعــوا جــثـته

ورمـــوهـــا فـي مـــنـــاطق عـــدة من
ــديــنــة. وهي روايــة تــفــتــرض ا
غياب اجلثة وتاليـا القبر  وتفيد
روايــة أخــرى روج لــهــا الـكــاتب
فـــــارون في الـــــقــــرن األول قـــــبل

تويتر قائـلة إن معارضـته للفيلم
رفق بـشريـط ترجـمة (مـفهـومة ا

فهو ال يحسن القراءة).
وترامـب الذي بـنى رئـاسـته على
الـشــعـار الــقـومي (أمــيـركـا أوال)
قال إنه حـان الـوقت إلعادة أفالم
كالســيـكــيــة من عـصــر هـولــيـود

الذهبي.
وقال (لنعد فيلم ذهب مع الريح
كننا إعادة ذهب مع الريح هل 
رجـاء?). وانـتــــقـد تـرامب أيـضـا
مـثل بـراد بيـت الفـائـز بجـائزة ا
ـــــــثل في دور ثــانــوي أفــضل 
ووصــفه بـ (الـــذكي الــصــغــيــر).
وكـــان بــراد بــيت قـــد اســتــخــدم
خـطــاب قـبـوله اجلـائــزة لـتـأيـيـد
عـملـيـة عزل تـرامب الـتي انـتهت
بـــتـــبــرئـــته أخــيـــرا في مـــجــلس
الـــــــــشــــــــيـــــــــوخ فـي مــــــــطـــــــــلع

شباط/فبراير.

ديـنة سـيـاسيـا). واعتـبر والدة ا
ة في هذا اخلبير في روما القد
جــامـعــة ال سـابـيــيـنــزا في رومـا
يقـتـرح علـمـاء اآلثار في مـجمع�
الــكـولــسـيــوم االعــتـراف بــهـذين

هم لوكـالة فـرانس برس (لـيس ا
أن نــــعــــرف حــــقــــيــــقــــة وجــــود
ــهم هـو رومــولـوس من عــدمه ا
أن هــذه الــشـخــصــيـة اخــتــارهـا
الـقــدمـاء لـتــكـون نـقــطـة انـطالق

ــــيالد بــــأن قـــبــــر رومـــولـــوس ا
مـــوجـــود فـي مـــكـــان واقع عـــلى
الكوميتـيوم حيث قتل أول ملوك

روما السبعة.
وأوضح عالم اآلثار باولو كارافا

االكـــتــــشــــافــــ أي الــــنـــاووس
والـدائـرة احلجـريـة عـلى أنـهـما
قـبــر رومـولس. وبــرأيي يـنــبـغي
بـعــد هـذا االعــتـراف فــتح نـقش

وضوع. علمي �حول هذا ا
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وروى ريـــدل (غـــيّــر هـــذا الـــفـــيــلم
حـياتي بشكل كـامل ألن حلمي كان
ـمــثل جـان ريـنـو أن أصــبح مـثل ا

ي). فيه حامل لقب عا
لـكن التـزامات العـمل عنت أنه كان
لـديـه أشـهـر الـشـتـاء فـقط حملـاولـة
تـسجيل األرقام القيـاسية ما جعله
يـتخصص في الـغوص في اجلليد
االمـــر الــــذي أكـــســـبه لـــقب �رجل
الــــثـــلج فـي عــمـــر الــثالثـــ تــرك
وظــيــفــته فـي مــجــال االســتــثــمـار
ـصــرفي لـيـمـتـهن الـغـوص احلـر ا
وأعــال نــفـسـه من خالل الــتـدريس
ـــــشـــــاركـــــة في بـــــعض األدوار وا
الــتـمــثــيـلــيـة. وقــد أعـطــته مــيـزته
ـتــمـثـلـة في حـبس أنـفـاسه حتت ا
ـدة تــصل إلى ست دقـائق ــيـاه  ا
قــــدرة عــــلى تــــأديــــة أدوار جــــثث
غـارقة. سـجل رقمه الـقياسي األول
فـي الـــعــام 2003 بـــعـــدمـــا غــاص
ـسافة أفقـية امتدت على 90 مترا

حتت اجلليد.
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ال عجب من هـلع يصـيب العـراقـي والـلبـنانـي من تـفشي
ـستـجـد في إيران  فـاخلـطوط إصابـات فـيروس كـورونـا ا
الــســالــكــة بــ هــذه الــدول الــثالث  تــرقى إلى الــتــعــامل
بــخــواص الــدولــة الـــواحــدة من حــيث الــتـــنــقل الــســلس 
وبأعداد ال يـشهـدها أي سـفر بري أو جـوي ب بـلد عربي
وجواره باستثناء التـوجه نحو القبلة الـسياحية في تركيا 

وهذه ميزة يشترك فيها اجلميع.
تفاقم في ايران خاوف انتقال الوباء ا عنية  االن الدول ا
إلى اجلـوار  تـسـعى لـعـزل نــفـسـهـا وإعـادة تـرتـيب وضع
الـتـعـامل في الـسـفــر والـتـجـارة مع ايـران تـلك اإلعـادة أو
تـحدة في جـعل اية دولة راجعـة التي لم تـفلح الـواليات ا ا
في الـــشـــرق األوسط جتـــريـــهـــا مع إيـــران بـــرغم حـــزمــة
ـعـاقـب العـقـوبـات األمـريـكيـة الـقـاسـية واحلـدّيـة . بل إنّ ا
ــالــيـة أمــريـكــيــاً في الــعــراق وســوريــا بــســبب صالتــهم ا
واللـوجـستـيـة مع إيران لـم ترمش لـهم عـ من اإلجراءات
ـتـخــذة ضـد أمـوالــهم وحـريــة الـسـفــر والـتـنــقل  بـسـبب ا
اعتـقادهم أنّ إيـران عـنصـر ثابت والـدول األخـرى عنـاصر

نطقة . متغيرة وعابرة في ا
مرد عـدم جنـاح واشنـطن بـكل نفـوذهـا في تقـطـيع أوصال
ـمتـد مـن إيران إلـى الـعراق خط الـتـعـاون االسـتـراتيـجـي ا
ـبــكـر فـســوريـا ولــبــنـان  يــرجع إلى الــتـعــاطي اخلــاطئ ا
ـنـطـقـة قـبل أقل من عـقـدين في لـلـسـياسـة األمـريـكـيـة في ا
قـرار احــتالل الــعــراق ومــا أسـفــر عــنه من تــفــشي أوبــئـة
سياسية كثيرة ال تقوى واشنطن وحلفاؤها على مواجهتها

اليوم . 
ـشروع األمـريكي في ـباشـر في انتـكاسة ا ولعل الـسبب ا
لف ـنطـقة  بـعد ا الوصول الى تـعاط مـقبـول من شعوب ا
الفلسطيني  هو معاملة العـراق كمساحة صمّاء لتنفيذ ما
مقـرر في خرائط عـسكريـة لالحتـالل تشبـه االحتالل الذي
نفذته في أفغانستـان  من دون بحث خصوصيات العراق
كبلد وكرابط استراتيجي إقليـمي  قابلة لالنفجار والتأثير
ـا استـندت دى الـقـريب. ور السـلـبي على واشـنـطن في ا
ـتـفـوقـة وحـده في الـدوائـر األمـريـكـيـة إلى عـنــصـر الـقـوة ا
حتقيق الـهدف من دون االسـتعداد لـصفـحة احملافـظة على
الـهـدف . في أي مــنـظـار اسـتـراتــيـجي وعـلــمي بـعـيـداً عن
دعوة منـحازة أو حتـريضـية  فإنّ مـا تمـتلـكه واشنطن من
مبـررات شن احلـرب الـيـوم أضعـاف مـا كـان في يـدها في
العام 2003 ولكـنهـا فـقدت الـفرصـة الثـانـية لألبـد وليس
بـيــديـهــا سـوى اســتـرضــاء الـقــوى اإلقـلــيـمــيـة بــالـتــرغـيب

والترهيب لكي ال تقع حرب جديدة.
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ــاضي (رمـزنـا الــنـخـلـة) ـقـالـنــا في األسـبـوع ا إحلـاقـنــا 
باركـة بوصف فعالـيات حصاد نستمـر في تكر نـخلتنـا ا
ـعـروف بـالـقـصـاص أو (الـكَـصـاص) مـحـصـول الـزهـدي ا

اضي . إبّان أربعينيات وأوائل خمسينيات القرن ا
قبل يوم من الـكصـاص يبلغ صـاحب البـستان الـكاصوص
ـنطـقة (خـفة الوزن وهو عـادة أحد الشـبان الـرشيـق في ا
للوقوف على سعف النخلة مـطلوبة) ويقوم بنشر اخلبر في
الـقـريـة وجـوارهـا لـيـكـون لــدى الـشـابـات الـراغـبـات بـجـمع
احملصـول علـمـا للـحـضور في الـبـستـان ويطـلق عـلى هؤالء
الـشـابـات بـالـطـواشـات.  يـقــوم صـاحب الـبـسـتـان بـتـوفـيـر
ـشــمع (يـسـتـعـار من اجلــيـران إن لم يـتـوفـر) مـفـرش من ا
وكـذلك ”سـابل ”وهـو وعـاء مــنـســوج من خـوص الــنـخـيل
ويكون بـطول مـتر وربع تـقريبـا وارتفـاع نصف مـتر يوضع
عل ظـهر احلـمـار فـيـنـقسـم الى ما يـشـبه حـافـظـتـ واحدة
على كل جانب منه لينقل احملصول الى بيدر التمر ويسمى

باحلظيرة. 
تبدأ العـملية بـالبسمـلة من قبل الكـاصوص وهو يقص أول
فـرش وتبـدأ الطـواشات عثق ويـرمي به الى االسفل عـلى ا
ـفـرش وهن يـرددن األغـاني ـتـناثـر خـارج ا بـجـمع الـتـمـر ا
والـبسـتـات الـشـعـبـيـة وتـوضع الـعثـوق في الـسـابل ومن ثم
يـبـدأ احلـمـار وقـائـده (غـالـبـا صـاحب الـبـسـتـان) رحالتـهم

كوكية ب مسرح العمليات واحلظيرة. ا
 عــنــدالــظــهــيــرة يــحل مــوعــد الــغــداء وغــالــبـا مــا يــتــمــنى
الكاصوص والطواشات أن يأتيهم صاحب البستان بوجبة
ا يجدونه عادة في بيوتهم إال أنه كما يقال دسمة أفضل 
وجود فقد يفاجؤون بأرغفة من اخلبز ورؤوس اجلود من ا
بصل. ال يـتقـاضى الكـاصوص والـطواشـات أجورهم نـقدا
بل يـتقـاضـونـهـا عيـنـا بـالـتمـر فـلـلـطواشـة زنـبـيل من الـتـمر
ولـلــكـاصــوص شـكــبـان من الــتـمــر (سـعــة عـبــاءة (بـشت))
ـساء. قد يستغرق الكصاص ليعودوا بها الى بيوتهم في ا
عدة أيـام حـيث يـستـمـر جـمع احملـصول في احلـظـيـرة وقد
تـتـعرض احلـضـيـرة في الـلـيل الـى السـرقـة وعـلى صـاحب
البستان أن يـؤمن حراسة غالـبا غير مـسلحة لـلحضيرة إذ
عـادة مــا يــســتـطــلع الــســراق الــوضع فــإن وجـدوهــا غــيـر
محروسة قدّموا جمالهم أو حميرهم للتحميل فهم يسرقون
ـنطـقـة عـند مـوسم الـكـصاص خلـسـة ال عـنوة . تـنـزل في ا
مجـموعـة من البـدو لتشـكل جـمالهـم واسطة نـقل التـمر من
ــديــنــة حــيث تــعـرض احلــظـائــر الى الــعالوي فـي مـركــز ا
األكداس لـكل مـزارع هـنـاك لـلـبيع. يـقـدم الـبـدوي األكـياس
قبل يـوم من مـوعد الـتحـميـل الى صاحب الـبسـتـان ليـتولى
هو والـعائـلـة ملـؤها بـالـتمـر ثم يأتي الـبـدوي باجلـمال وهي
تــنــهش كل شيء فـي طــريــقــهــا من األشــجــار والــزرع في
البـستـان حتى احلـظيـرة وهنـاك يبـدأ رغاء اإلبل فـكل بعـير
يتـقـدم للـتـحـميل يـبـاشـر بالـرغـاء قبل الـبـروك ويـستـمـر فيه
أثناء حتميل  كيس كبيرين من التمر عليه  واحد على كل
جانب وهو يديـر رأسه وشفته هادلـة وأسنانه بارزة مـخيفة
في كل جانب ثم يـنـهض ليـحل ثـان في مكـانه وهـكذا وبـعد
أن يكتمل الـتحميل ويـقبض البـدوي األجرة خمسـون فلسا
عن كل بــعــيــر تــســيــر اإلبل في نــسق مــهــيب خــارجــة من
ـزارع صاحب الـبسـتان البـستـان ويقف ا
يتأمل مـنظرهـا ويأمل  أن يـقبض مبـلغا
جــيـدا عـن تــعب الــعــام مـودعــا الــذهب
األصـفـر الـذي حتـول الـى لـون الـعـقـيق
قـبل  ان يـدخـل  تـلك األكـيــاس ويـغـادر

البستان .
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

وأوضح (من شـــأن الـــوقـــايـــة
حــتى بــشــكل جــزئي من هــذه
األمراض عن طـريق التـخضـير
ـساهـمـة في احلد من الـفعـال ا
تــلك الـتــكـالــيف الــصـحــيـة كل

عام).
وتــابع (تــســاعـد األشــجــار في
ــــديــــنـــة عــــلى امــــتــــصـــاص ا
الـــكــربـــون ومــكــافـــحــة اجلــزر
لوثات في احلرارية وتصفية ا
الــــغالف اجلـــوي وجــــزيـــئـــات
األوزون الـدقـيـقـة فيـمـا تـتـحكم
شـبــكــات جـذورهــا في جــريـان

ياه السطحية). ا
ويـطــــــــــالب هـؤالء الـعـامـلـون
فـي اجملــــــــــال الــــــصـــــحـي في

ـئـة لدى الـدمـوية بـنـسـبة 9 با
السكان.

وأضـاف أن التـخـضيـر يـساهم
فـي احلــــد من حــــاالت الــــربــــو
والـــتـــوحـــد وخــطـــر اإلصـــابــة
بـالسـكري وارتـفاع ضـغط الدم
وزيــــادة الــــوزن أو الــــبــــدانــــة
والــــوفــــيـــــات جــــراء أمــــراض
مـتــعـلــقـة بـاجلــهـاز الـتــنـفـسي

والسرطان.
وأشـار جــيــروم دوبــرا أســتـاذ
االقــتـصـاد الـبـيـئي في جـامـعـة
كــيـــبـــيك إلـى أن (الـــتــكـــالـــيف
ــتـرتـبــة عـلى هـذه الـســنـويـة ا
األمراض في كيبيك تقدر بأكثر

من 26 مليار دوالر).

كن { مونتريال ,(أ ف ب) - 
ـدن في أن يـســاهم تـشــجـيــر ا
احلـد بـشـكل كـبـيـر من اإلجـهاد
وخـطـر اإلصابـة بـأحـد أمراض
اخلطيـرة على ما قـال أكثر من
طــــبــــيـب كــــنــــدي داعـــ 600
مقـاطعـة كيبـيك إلى االستـثمار
في مــشـاريـع مـتــخــصــصـة في

هذا اجملال.
وقـال آالن بـواريي وهـو طـبيب
متـخصص فـي الصـحة الـعامة
خالل مؤتـمر صـحافي عـقد في
ـدن مـونــتـريـال إن تــخـضــيـر ا
˙ ¨األمثل ـئة يـكون بـنسـبة   با
وقد يقلل من خطر اإلصابة 40
بــــأمـــراض الـــقـــلب واألوعـــيـــة

كـــيــبــيك احلــكـــومــة احملــلــيــة
ـــئـــة من تــــخـــــــصـــيص 1 بــــا
ــكــرسـة لــلــبــنــيـة ـيــزانــيــة ا ا
الـــتــحـــتــيـــة الــعـــامــة لـــزراعــة
األشـــــجـــــار كـل عــــام أي 170

مليون دوالر سنويا.
وقـــالـت كـــلــــوديل بــــيــــتـــرين-
ديــزروســيــيه رئــيــســة رابــطــة
ـناخ أطـبـاء البـيـئة (إن تـغـير ا

يشكل تهديدا للصحة).
مـضــيـــــــفــة أن (األشــجـار في 
ــدن (تــــــــــمــتص مــا يــصـــل ا
ـــــئــــــــــــــــة من إلــــــى 24 بـــــا
ـسـؤولة مـلوثـات الـهـــــــــواء ا
عن  3800 حـالـة وفـاة سـنـويـا

في كيبيك).
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ـــتــلك { واشـــنــطن- (أ ف ب) - 
الـنـحل الطـنان قـدرة عـلى التـعرّف
إلـى األشيـاء الـتي يـراها من خالل
الــلـمـس حـتّى لــو كـانت في مــكـان
مـظـلم تمـامـاً كمـا الـبشـر عـلى ما
بــيّــنت نــتــائج دراســة نــشــرت في
مــجــلّــة �ســايــنس .�تــنــضـمّ هـذه
احلــشــرات إلـى أنــواع حــيــوانــيـة
أخـــرى تـــســـتـــخـــدم الـــعـــديـــد من
احلــواس لــلـتــعــرّف إلى األشــيـاء
عـــلى الـــرغم من كـــون أدمـــغــتـــهــا
صــغـيـرة وال تــتـخـطّى حــجم حـبّـة
الــسـمـسم وال حتـتـوي سـوى عـلى
قارنة مع مـليون خـلية عصـبية بـا

ليارات لدى البشر. مئات ا
ّ اكــتـــشــاف قــدرة فـي الــســابـق 
الــتــعــرّف عــلى األشــيــاء من خالل
الـلــمس والـبـصـر لـدى الـرئـيـسـات
والـــفــئــران وحتــديـــد األمــاكن من
خـالل الصـدى لدى الـدالف وعـبر
اإلحـساس الكهـربائي لدى السمك.
أجــرت كـوين ســولـفي من جــامـعـة

كــوين مــاري في لــنــدن وزمالؤهـا
هـذه التـجربـة على الـنحل الـطنان
وقــضت بـاطـالق أكـثـر مـن اربـعـ
نـحلة في غرفة مظلـمة يوجد فيها
ـاء وسكر جلـذب النحل كـوباً من ا
وآخـر يتضمّن سـائالً مرّاً علماً أن
أحـدهـما لـديه شـكل مكّـعب واآلخر
شـــكل دائــري. وتـــبــيّن أن الـــنــحل
تـعـلّم فـي الـظالم حتـديـد الـشـكـل
ــكـعّـب والـدائــري والـتــعـرّف إلى ا

. الــسـائل سـواء كـان مـرّاً أو حـلـواً
الحـقاً  إطالق الـنحل الـطنان في
غـرفة مضيئة يـوجد فيها األكواب
ـكـعـبـة والـدائـرية نـفـسـهـا وإنّـما ا
مـغطاة بصفيحـة زجاجية مثقوبة
مـا مكّن الـنحل من رؤيتـها لكن من
ـسـهـا بـحـيث جتـمّع الـنـحل دون 
اء الذي يحتوي على سكر حول ا
وربـطت ذاكرتها بـصور ناجمة عن

رئية اجلديدة. س الصورة ا

لــلــمـهــاجم. وحـتى �ألــعـنــصـري�
األول مـن آذار/مـــــارس يـــــعــــرض
ــهـرجـان  340فــيـلـمـا من الـعـالم ا
ــســابــقـة أجــمـع بــيــنــهـا  18فـي ا
الرسمية لنيل جائزة الدب الذهبي
الـــــــتي تـــــــســــــلـــــــمــــــهـــــــا في 29
مثل شـباط/فبراير جلنة برئاسة ا
ـي أيـرنـز (71 الــبـريــطـاني جــيـر
عــامـا). وفي مـحــاولـة لـنــزع فـتـيل
جــــدل نـــــشــــأ إثــــر إعـــــادة نــــشــــر
ــانــيـة مــقــاطع من الــصــحــافــة األ
ـــة أدلى خاللـــهـــا مـــقـــابـــلــــة قـــد
بـتصـريحات وصـفت بأنـها مهـينة
لــــلـــنــــســـاء أعـــلـن أيـــرنــــز دعـــمه
ــطــالــبـة �بــحــمــايـة لــلــحــركــات ا
الــنــســاء من أي شــكل مـن أشــكـال
الـــتـــحــرش �وأيـــضـــا لـــلـــحق في
. وقـال ـثـلـيـ اإلجــهـاض وزواج ا
خـالل مـؤتــمــر صــحــافي ألعــضـاء
ـهــرجـان �آمل أن جلــنــة حتـكــيم ا
تـكـون بـعض األفالم التي سـنـراها
سائل… كما آمل تتطرق إلى هذه ا
أن نــــرى أفـالمــــا تــــدفـــــعــــنــــا إلى
الـــتـــســــاؤل في شـــأن مـــواقـــفـــنـــا

-(أ ف ب) - حـــــــــلت { بـــــــــرلــــــــ
األوضـاع الـراهـنـة واجلـدل ضـيـفة
ـهــرجـان عــلى الــدورة الـســبـعــ 
ـــلــتـــقى الـــســـيـــنــمـــائي بـــرلـــ ا
الـــرئــيــسي األول في اوروبــا هــذه
الــســنــة الــذي انــطــلق اخلــمــيس
بـعيد ساعات عـلى هجوم عنصري
أسـفـر عن سـقـوط تسـعـة قـتلى في

انيا. أ
وقــــــد وقف احلـــــضــــــور مـــــســـــاء
ـا اخلــمــيس دقـيــقــة صـمـت تـكــر
لـلـضـحـايـا قـبل عـرض فـيلم �مـاي
سـالـينـجر يـير �فـي االفتـتاح وهو
ـــــســـــابــــــقـــــة مع خـــــارج إطــــــار ا
سـيغورني ويفـر ومارغريت كوالي
وإخــراج الـكــنـدي فــيـلــيب فـاالردو
والـذي يتـناول الطـموحـات األدبية
لــشــابـــة تــعــمل حلــســاب الــوكــيل
األدبي الــشـهـيـر ج. د. سـالـيـنـجـر.
هـرجان وفي بـيـان مقـتـضب كـان ا
أعــرب عن �احلــزن الـكــبـيـر �بــعـد
هــجـوم هــانــاو قـرب فــرانـكــفـورت
مــؤكــدا الـتــزامه مــحـاربــة الــعـنف
وكــره األجـانب فـيـمــا تـأكـد الـدافع

ــســبــقـة .�وتــتــألف وأحــكــامــنـا ا
ـمــثـلـ الــلـجــنـة خــصـوصــا من ا

بـيريـنيس بـيجو (�ذي أرتـيست(�
ولـوكـا ماريـنـيلي (�مـارتـن إيدن(�
إضـــافــة إلـى اخملــرجـــ كــيـــنــيث
لــونــرغـان (�مــانــشـســتــر بـاي ذي
سي (�وكـلـيـبر مـيـنـدونـسا فـيـلـيو
(�بـاكـوراو .(�وتـفـتح نـسـخـة هذا
الــعـام صــفـحــة جـديــدة في تـاريخ
ـهــرجـان. فـبـعـد عـمـله عـلى مـدى ا
ــــاني ديــــتـــر 18 عــــامــــا ســـلّـم األ
كـــوســـلــيـك رئــاســـة هـــذا احلــدث
لــثــنـــائي أصــغــر ســنــا مــؤلف من
ـديـر اإليــطـالي كـارلــو شـاتـريــان ا
ـــهـــرجـــان لـــوكـــارنـــو الـــســـابـق 
والــهـولـنـديـة مـاريــيت ريـسـنـبـيك.
وواجـه الــثـــنـــائي مـــنــذ الـــبـــدايــة
مـــعــلــومـــات مــســرّبـــة أخــيــرا عن
ــاضي الـنـازي لــلـمـديــر الـسـابق ا
لــلــمـهــرجــان ألـفــرد بــاور مـا أرغم
ــهــرجــان عـلى ســحب اسم إدارة ا
ــــكــــافــــآت األخـــــيــــر من إحـــــدى ا
الــرئــيــســيــة في احلــدث لــيـصــبح
عـنـوانـها �جـائـزة الـدب الـفضي.�

{ فـاينـسيـسي (النـمسا),(أ ف ب)
- يـنشـغل االطبـاء حول الـنمـسوي
ــمــد والـفــاقـد كــريــسـتــشن ريـدل ا
لــــلــــوعي عــــلـى ســـطـح بــــحــــيـــرة
تـجمدة بعدما فشل فـاينسينسي ا
فـي حتـطـيم رقم قـيــاسي لـلـغـوص
بـقطع الـنفس حتت اجلـليـد… فهذا
ــغــامــر يــنــتــمي إلـى مــجــمــوعـة ا
صــغــيـرة تــمــارس هـذه الــريــاضـة

القصوى في مياه صقيعية.

جائـزة أوسكار أفـضل فيـلم لعام
كن لفيلم2020  متسائال كيف 
أجـنـبي أن يـفـوز بـهـذه اجلـائـزة

العريقة.
وأمام جتمع انتخابي حاشد في

{كولورادو سـبرينـغز (الواليات
ــــتــــحـــدة-(أ ف ب) - انــــتــــقـــد ا
الرئيس األميـركي دونالد ترامب
بــشـــدة اخلــمــيس مــنـح الــفــيــلم
الــكـــوري اجلــنــوبـي بــاراســايت


