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70 مليون ميل عن األرض ناسا تواجه حتديًا على بعد 
اصطدمت خطة وكالة ناسا ألخذ عينة تراب 
وحصى من كويكب بعقبة، حني اعتقد العلماء 
أن الكويكب بينو لديه مناطق واسعة مفتوحة 

مناسبة لهذه املهمة. 
لكن املركبة الفضائية التي تدور حول الكويكب 
كشفت اآلن أن السطح مغطى بالصخور وال توجد 

أي بقع كبيرة سلسة ألخذ العينات.
وف��ي ورق���ة بحثية نشرتها ال��ث��اث��اء مجلة 
)نيتشر(، قال العلماء إنهم يعتزمون إلقاء نظرة 
فاحصة على بعض املناطق األص��غ��ر التي قد 

تساهم في جناح مهمتهم.
بيد أنهم قالوا إن أخذ العينات من تلك املواقع 

يشكل »حتديا كبيرا«. وم��ن املفترض أن تأخذ 
املركبة الفضائية، املسماة امللك أوزوري���س أو 
»أوزوري��س ريكس«، العينات إلى األرض ملزيد 

من الدراسة.
الكويكب الصغير يبعد 70 مليون ميل )110 

مليون كيلومتر( عن األرض.
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بينما كانت لينيت غرزياك 
تتمشى على شاطئ احمليط 
مع صديقها وآخرين، شاهدوا 
جميعا جسما ضخما ظنوه 
على الفور قطعة من حطام 
سفينة، لكن امل��ف��اج��أة التي 

تلقوها كانت صاعقة. 
وق���ال���ت غ���رزي���اك، ال��ت��ي 
ن��ش��رت ص���ورة الح��ق��ا مل��ا »مت 
اكتشافه«: »كنا نتمشى أنا 
وصديقي وطاقم عمله، عندما 
الح��ظ��ن��ا وج����ود ش��ي��ئ على 

ش��اط��ئ احمل��ي��ط ب��ال��ق��رب من 
مصب نهر موراي«.

وأض����اف����ت، ف���ي ت��ص��ري��ح 
لصحيفة »غارديان أستراليا«، 
أن صديقها ك��ان يعتقد أن ما 
ن��ش��اه��ده ع��ب��ارة ع��ن حطام 

سفينة، قبل أن يكتشفوا أنها 
عبارة عن سمكة غريبة تبني 
الحقا أنها من نوع »موال موال«.

وأوض���ح ج��ام��ع األس��م��اك، 
امل���دي���ر ف���ي م��ت��ح��ف ج��ن��وب 
أستراليا، رال��ف فوستر، أن 

سمكة الشمس »موال موال« هي 
سمكة نادرة، ومن النادر أيضا 

العثور عليها في ذلك املوقع.
ونظرا ألنها علقت على رمال 
الشاطئ الذهبية وم��ع قرب 
مغيب ال��ش��م��س، ف��ق��د أصبح 
لونها م��ائ��ل إل��ى البني، مثل 
اخلشب، ولهذا السبب على ما 
يبدو كان يعتقد أنها جزء من 

حطام سفينة.
وقال صديق لينيت »أعتقد 
أن كثيرا من الناس يعتقدون 

أنها مزيفة«.
 ي��ش��ار إل���ى أن���ه ف��ي ب��داي��ة 
م���ارس احل��ال��ي، ق��ذف��ت مياه 
احمليط ال��ه��ادئ سمكة شمس 
بطول أكثر من مترين، األمر 
ال���ذي أث���ار ده��ش��ة كثير من 
ال��ع��ل��م��اء، خ��ص��وص��ا وأن��ه��ا 
تظهر ألول م��رة على شاطئ 
في أميركا الشمالية وفقا ملا 
ذكرته وسائل إعام وتواصل 

اجتماعي أميركية.
وبالنظر إلى حجمها، فإنها 
قد تلحق أض��رارا بيخت إذا ما 
ارتطمت به السمكة، وفقا ملا 

ذكره فوستر.
وم���ن امل���ع���روف أن سمكة 
الشمس ال تعيش إال في اجلزء 

اجلنوبي من الكرة األرضية.

غوغل تكشف إجنازها اجلديد..
»العب اآلن« دون تنزيل أي شيء

أع��ل��ن��ت ش���رك���ة غ���وغ���ل أن��ه��ا 
تعتزم إطاق منصة ألعاب فيديو 
ب��ث م��ب��اش��ر تسمى »س��ت��ادي��ا«، 
مم��ا يجعلها ق���ادرة على دخ��ول 
مجال األعمال اخل��اص باأللعاب 

التقليدية. 
وتتيح املنصة لاعبي »ستاديا« 
القفز عبر األجهزة التي تعمل على 
متصفح »غوغل كروم« و«كروم أو 
إس«، مثل هواتف بيكسل و«كروم 

بوكس«.
وتقول غوغل إن ألعاب الفيديو 
ستكون سهلة وبسيطة، فبمجرد 
ال��ض��غ��ط ع��ل��ى زر »ال��ع��ب اآلن« 
ستعمل اللعبة، دون تنزيل أي 

شيء.
وهناك متحكم مخصص للعبة 
ستاديا، لكنه أمر اختياري، وفق ما 

نقلت »أسوشيتد برس«.
ول���م ي��ت��م اإلع����ان ع��ن ت��اري��خ 

اإلط��اق، أو تسعير، لكن الشركة 
تقول إن »ستاديا« ستكون متاحة 
ف��ي 2019 ف��ي ال��والي��ات املتحدة 
وكندا واململكة املتحدة وأجزاء من 

أوروبا.
ويتطلب البث املباشر أللعاب 

ال��ف��ي��دي��و ع�����ادة ات���ص���اال ق��وي��ا 
باإلنترنت، وطاقة كمبيوتر أكثر 

من البث املباشر ألي فيديو آخر.
وت��ق��ول غ��وغ��ل إن��ه��ا تستفيد 
من مراكز البيانات اخلاصة بها 

لتشغيل النظام.

قد يستهني البعض بالضرر الذي 
ميكن أن ينجم ع��ن اس��ت��خ��دام أع��واد 
القطن أثناء محاولة تنظيف األذنني، 
ول��ك��ن القصة التالية ت��وض��ح مثاال 

واحدا فقط ملثل هذا الضرر. 
فقد نقل رج��ل إل��ى املستشفى على 
عجل بعد انهياره، ليكتشف األطباء أنه 
مصاب بعدوى في جمجمته تسببت 
بها قطعة قطن علقت في أذنه، بحسب 

صحيفة »ميل أوناين« البريطانية.
وقبيل انهياره، تعرض الرجل، وهو 
إجنليزي من منطقة كوفنتري، إلى 
نوبات تشنج وصداع وألم في األذن، 

باإلضافة إلى حاالت تقيؤ.
كذلك صار الرجل، الذي لم يكشف 
عن اسمه، ينسى األسماء ويجاهد من 

أجل تذكرها.

وقبل انهياره، كان الرجل يخضع 
ل��ل��ع��اج م��ن ال��ت��ه��اب ح���اد ف��ي األذن 
عند طبيب ع��ام، غير أنه لم يشف من 
االلتهاب واستمرت معاناته، قبل أن 
يكتشف األطباء في املستشفى، املشكلة 
احلقيقية. ففي املستشفى، اكتشف 
األطباء أن املشكلة »باتت« أعمق مما 
كان يعتقد وأنها توجد داخل جمجمته.

ومب��ج��رد اكتشاف السبب، ب��دأت 
عملية ع��اج��ه مب��ش��ارك��ة أط��ب��اء من 
مستشفى كوفنتري اجلامعي وهيئة 

الصحة البريطانية.
وكتب اختصاصي األن��ف واألذن 
واحلنجرة ألكساندر تشارلتون في 
ال��دوري��ة العلمية املتخصصة »بي 
أم ج��اي« قائا »للمريض تاريخ في 
ال��ع��اج م��ن أل���م ف��ي األذن اليسرى 

وت��راج��ع ح��اس��ة ال��س��م��ع ع��ل��ى م��دى 
السنوات اخلمس املاضية«.

وأشار إلى أن املريض أصبح يعاني 
م��ن صعوبة ف��ي ت��ذك��ر األس��م��اء في 
األيام األخيرة رغم أنه ال يعاني من أي 

أمراض أو أعراض عصبية«.
الغريب ف��ي األم���ر أن امل��ري��ض لم 
يصب بأي حمى وكشفت الفحوصات 

اجلسدية عدم تعرضه ألي إصابة.

وبعد معاجلته باملضادات احليوية، 
قرر األطباء فحص أذنيه مع تخديره 

تخديرا عاما.
وعندها تبني لهم أن قنوات األذن 
عنده مصابة بالتهاب حاد مع وجود 

»أوساخ عالقة« سببتها قطعة قطن.
ول��م يعرف منذ متى توجد قطعة 
القطن في أذن الرجل، لكنه يعاني من 

تراجع قوة سمعه منذ 5 سنوات.

شاهدوا »حطام سفينة«
ثم اكتشفوا »مفاجأة صاعقة«

لقي 3 بريطانيني مصرعهم بعد أن سقطوا 
في ش��ال خ��ال رحلة سياحية في فيتنام، 
إذ فشل املرشد السياحي على ما يبدو في 
حتذيرهم من خطورة املكان، فجرفتهم املياه 

إلى أعماق سحيقة. 
وقال قاض بريطاني، الثاثاء، إن التحقيق 
اجلنائي أثبت أن األشخاص الثاثة توفوا 
نتيجة سقوطهم في منطقة ش��االت داالن��ا 
في فيتنام، مؤكدا أنه لم يتم حتذيرهم بشكل 

صحيح من املخاطر التي يواجهونها.
وتوفيت األختان إزي سكوير )19 عاما(، 
وب��ي��ت أن��درس��ون )24 ع��ام��ا( م��ع صديقها 
كريستيان سلون )24 ع��ام��ا(، خ��ال رحلة 
ليوم واحد بصحبة مرشد في منطقة شاالت 
داالن���ا ف��ي جنوب شرقي آسيا ف��ي فبراير 

.2016
وق��ال احملقق كريس دوري���ز، إن سكوير 

وأندرسون، وكاهما من شيفيلد، وسلون من 
ديل-كينت، كانوا يرتدون سترات وخوذات 
ال��ن��ج��اة وه��م ينزلقون إل��ى ح��م��ام سباحة 

طبيعي أعلى الشاالت عمقه حوالي مترين.
وبدال من اخلروج من املسبح، اختفوا فوق 
طبقات املياه اجلارية التي جرفتهم إلى أسفل 

الشال بعمق يزيد عن 15 مترا، وفق ما ذكر 
موقع »سكاي نيوز«.

وقال املرشد السياحي الذي كان برفقتهم، 
ويدعى دانغ فان سي، إنه أرشدهم إلى كيفية 
اخل���روج م��ن حمام السباحة ب��أم��ان. إال أن 

الطبيب الشرعي لم يقبل رواية فان سي.
وق����ال احمل��ق��ق دوري����ز حمل��ك��م��ة شيفيلد 
كورونر: »لم يتم حتذيرهم بشكل كاف من 
املخاطر التي ميكن العثور عليها في اجلزء 
السفلي من الشال، وعلى وجه اخلصوص، 
أن هناك خطرا قاتااً محتما لوجود شال 

إضافي ميكن أن يجرفهم ملسافة 14 مترا«.
وأض����اف أن���ه »ل���م ي��ت��م اإلش�����راف علي 
ال��س��ائ��ح��ني ال��ث��اث��ة بشكل صحيح أث��ن��اء 
وج��وده��م ف��ي اجل��زء السفلي م��ن ال��ش��ال«، 
موضحا أن الثاثة ل��م يفعلوا شيئاًا يهدد 

سامتهم«.

لم يحذرهم أحد.. فابتلعهم الشالل 

والدة سوبرمان.. صورة مذهلة 
ألولى حلظات »الطفل اخلارق«

تكون الصورة معبرة أحيانا أكثر من الكلمة، 
وغالبا ما تسجل حلظة ال تنسى، ومن هنا يقال 

إن الصورة تغني عن ألف كلمة. 
وفي حالة املولود اجلديد هاري، لم يكن قرأ أو 
عرف شيئا عن سوبرمان، لكن ما حمله األطباء 
بعد والدته بواسطة عملية قيصرية، فعل شيئا 
مثلما يفعله الرجل اخلارق سوبرمان عندما يريد 

التحليق في السماء.
واحل����ال ه��ن��ا أن »ه����اري« ات��خ��ذ وضعية 
االنطاق الشهير إلى الفضاء بعدما خرج من 

رحم أمه ساملا، متاما كانطاق سوبرمان.
ولكن يبدو أن مامح هاري كانت حتمل بعض 
مامح الغضب، ولم يعرف السبب، فهل ألنه جاء 
عن طريق والدة قيصرية أم بسبب اضطراره إلى 

االنطاق إلى احلياة وفضاء آخر غير رحم أمه.

ال��ص��ورة للطفل اخل���ارق أو »سوبركيد« 
التقطها وال��ده مباشرة بعد والدت��ه بواسطة 
عملية قيصرية بسبب وزنه الكبير نسبيا حيث 

بلغ وزنه حلظة والدته 4 كيلوغرامات.
 وعلقت والدته بري جيسكا، وهي من مقاطعة 
نيو ساوث ويلز في أستراليا، على الصورة قائلة 

»دخول سوبرمان الصغير«.
وأضافت »لقد كانت جتربة سوريالية أن ترى 
هاري بعد والدت��ه مباشرة مبامح وجهه ألول 
م��رة«، بحسب ما ذك��رت صحيفة ميل أوناين 
البريطانية. وفي الواقع، فقد ولد هاري قبل 7 
سنوات، لكن والدته عثر على الصورة مؤخرا 
وقررت نشرها على حسابها في مواقع التواصل 
االجتماعي. وأشارت جيسكا إلى أنه حتى ابنها 

الثاني جاك ولد بعملية قيصرية

نائب أميركي يقاضي »تويتر«.. 
وترامب يدخل على اخلط

من األذن إلى اجلمجمة.. انهار ونقل 
للمستشفى بسبب »عود القطن«

رفع نائب جمهوري، الثاثاء، دعوى 
قضائية ضد موقع »تويتر«، زاعما أن 
املنصة الشهيرة على شبكة اإلنترنت 
»مت����ارس التمييز« ض��د احمل��اف��ظ��ني، 
وذلك عبر إخفاء تغريداتهم أو السماح 
مبحتوى »مسيء وكريه وتشهيري« 

يتناوله شخصيا. 
كما اتهم الرئيس األميركي، دونالد 
ترامب، الحقا »تويتر« ومواقع التواصل 
االجتماعي بالتمييز ض��د احملافظني، 
بالرغم من أنه شخصيا ميلك 59 مليون 

متابع على هذا املوقع.
وقدم النائب احلليف لترامب، ديفن 
نونيس، الشكوى ف��ي إح���دى محاكم 
فيرجينيا، قبل أن تذيع قناة فوكس 
النبأ، ويطالب نونيس ب�250 مليون 

دوالر مقابل تعرضه للضرر.
ويدعي نونيس أن تويتر »مينع في 
اخلفاء« تغريدات احملافظني ويقلل من 
مشاهداتها، كما أنه لم يحظر حسابات 
س��اخ��رة ت��ت��ن��اول��ه م��ث��ل«ب��ق��رة ديفن 
نونيس«، التي اتهمته بإعاقة حتقيقات 

متعلقة بالرئيس.

من جانبه، رفض »تويتر« التعليق 
على الدعوى، لكنه كان قد نفى بشدة 
في املاضي ادعاءات بأن منصته متحيزة 

سياسيا.
ويؤكد محللون قانونيون أن منصات 
على شبكة اإلنترنت مثل »تويتر« غير 
مسؤولة ع��ن احمل��ت��وى، ال���ذي يضعه 
ط��رف ثالث، لكن دع��وى نونيس تتهم 
امل��وق��ع بأنه »أه��م��ل ول��م يقم بتطبيق 

شروط اخلدمة اخلاصة به«.
وقالت الدعوى إن »تويتر يسمح بذلك 
ألن��ه ميلك أجندة ودواف���ع سياسية«، 

حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
واتهمت إحدى التغريدات النائب بأن 
له »أصدقاء من املنادين بسيادة العرق 
األبيض«، فيما روج بعضها إلى »دعاية 

عنصرية مقلقة ومسببة لإلثارة«.
وقال ترامب، الثاثاء، خال مؤمتر 
صحفي مشترك مع نظيره البرازيلي، 
جاير بولسونارو: »يبدو األمر أنهم إذا 
كانوا محافظني، أو كانوا جمهوريني، 
في جماعة معينة، فسيكون هناك متييز. 

أرى ذلك على تويتر وفيسبوك«.

يبحث مليونير ش���اب، يبلغ 
من العمر 26 عاما، عن مساعد 
شخصي يرافقه أثناء سفرياته 

إلى العالم، مقابل أجر »قياسي«. 
وقالت صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية إن ماثيو ليبري، 
املتحدر من سيدني في أستراليا، 
يتجول حول العالم كثيرا لتنمية 
ش��رك��ات��ه ف���ي م��ج��ال ال��ت��ج��ارة 
اإللكترونية، مضيفة أنه قرر اآلن 
ال��ب��ح��ث ع��ن ش��خ��ص لالتحاق 

ب�«أروع وظيفة في العالم«.
وت��اب��ع��ت »ت��ق��ض��ي الوظيفة 
مبرافقة ليبري ف��ي ك��ل رحاته 
ومساعدته على رعاية أعماله في 

مختلف بلدان العالم مقابل 52 
ألف دوالر في السنة«.

وأض����اف����ت »ع���ل���ى امل��ل��ت��ح��ق 
بالوظيفة أن يكون على استعداد 
للسفر إلى أي دولة في العالم وفي 

أي وقت من السنة«.
وذكر املصدر أن 52 ألف دوالر 
ه��ي ال��رات��ب األس��اس��ي، على أن 
ت��ك��ون ن��ف��ق��ات ال��س��ف��ر واإلق��ام��ة 
وال��ت��أم��ني على ع��ات��ق املليونير 

الشاب.
وليبري ش��اب متخصص في 
التجارة اإللكترونية يحقق أرباحا 
شهرية تصل إلى 120 ألف دوالر، 
كما أنه يعمل في مشاريع تساعد 

األشخاص على بناء ثرواتهم.
م��ا امل���ه���ارات ال��ت��ي ستجعلك 

الشخص املثالي لهذه الوظيفة؟
• ال��ق��درة على القيام مبهام 

متعددة
• ت��رت��ي��ب ج����دول ال��رح��ات 

الدولية والوطنية
• إتقان العمل على الكمبيوتر

• معرفة قوية مبواقع التواصل 
االجتماعي

• مهارات تنظيمية متفوقة
• االهتمام بالتفاصيل

• ام��ت��اك ج���واز سفر س��اري 
املفعول

• الدقة والتركيز

مليونير شاب يعلن عن »أروع وظيفة بالعالم«
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