
ورط��ت سيدة أعمال إيطالية نفسها، 
على نحو مخجل، مؤخرا، بعدما سرقت 
ساعة وس���وارا ف��اخ��ري��ن، خ��ال عملية 

تفتيش داخل املطار. 
وبحسب »ذا ت��امي��ز«، ف��إن مونيكا 
بيروفانو، 55 سنة، حاولت أن تسرق 
ساعة من نوع »روليكس« تصل قيمتها 
إل���ى 8 آالف ي����ورو إل���ى ج��ان��ب س��وار 

»تيفاني«.
ويضطر امل��س��اف��رون ف��ي امل��ط��ارات، 
إلى نزع الساعات وباقي اإلكسسوارات 
واألج��ه��زة اإللكترونية وك��ل ما يحتوي 
على املعادن، ويقومون بوضعها، حتت 
جهاز التفتيش »سكانر« حتى تخضع 

للمراقبة.
واع��ت��ق��دت امل��ال��ك��ة األص��ل��ي��ة للسوار 
وال��س��اع��ة، أن زوج��ه��ا، س��ي��ق��وم بأخذ 
القطعتني، ثم تقدمت إل��ى األم���ام، لكنه 
نسي أن يفعل، وفي هذه اللحظة، استغلت 
مديرة الشركة الثرية، الفرصة، وبادرت 

إلى االستياء على القطعتني.
وبعدما الح��ظ ال��زوج��ان أنهما فقدا 
الساعة وال��س��وار، اتصا بشرطة مطار 

تورين في إيطاليا، ألجل تبني املصير.
وعقب االط��اع على الفيديو املسجل 

بكاميرا املراقبة، تبني أن مونيكا التي تدير 
شركة للصلب في الشمال اإليطالي، هي 
التي أخذت الساعة والسوار الذي تصل 

قيمته إلى ألف دوالر.
وعقب حتديد املسؤولة عن السرقة، 
انتقل عناصر الشرطة إل��ى بيت سيدة 
األع��م��ال، وأق���رت بحمل اإلكسسوارين 

لكنها حاولت أن تبرر ما قامت به.
وقالت املتهمة بالسرقة »لقد الحظت 
أن السيدة التي كانت أمامي نسيت أن 
تأخذ أغراضها، ولذلك أخ��ذت القطعتني 
وفي نيتي أن أعيدهما، لكنني لم أجدها 
على اإلطاق في املطار.. لم أرغب أبدا في 

السرقة«.

وأضافت أن لديها ساعة »رولكس« 
وليست في حاجة إل��ى أن تقوم بسرقة 
أخ��رى جديدة، »وإذا احتجت فبإمكاني 

الشراء«.
وأق��رت بأن هذا املوقف »محرج جدا« 
بالنسبة إليها، ولذلك ستحاول في الوقت 

احلالي أن ترتب ما حصل مع القضاء.

حتاليل تكشف مؤشرات الزهامير مبكرًا

يقترب العلماء من هدف طال السعي إليه: 
حتليل دم لفحص األشخاص بحثا عن مؤشرات 
محتملة مل��رض ال��زه��امي��ر وأش��ك��ال أخ��رى من 

اخلرف.
ففي مؤمتر للجمعية الدولية للزهامير في 
لوس اجنلوس، قدمت 6 جمعيات بحث نتائج 
جديدة عن عدد من التحاليل التجريبية. أحدها 

يبدو أنه دقيق بنسبة 88 باملائة.
حتليل كهذا ميكن استخدامه في ال��زي��ارات 
الروتينية للطبيب، حيث يتم تقييم معظم 

أعراض اخلرف اآلن. واألدوات احلالية كأشعة 
فحص امل��خ وحتاليل السائل الشوكي باهظة 
الثمن أكثر من ال��ازم أو أثبتت أنها غير عملية 

لتحديد ذلك.
ويقول رئيس العلوم في اجلمعية إن األطباء 
ال يحتاجون إلى حتليل كامل. إنهم يريدون فقط 
شيئا ملعرفة من يحتاج إلى املزيد من التحاليل 

املكثفة.
نحو 50 مليون نسمة حول العالم يعانون من 

اخلرف، والزهامير هو أكثر أشكاله شيوعا.

ب��ع��د خ��م��س��ني س��ن��ة ك��ام��ل��ة 
على انطاق مهمة »أبولو 11« 
الفضائية، في 16 يوليو 1969، 
يشهد ج���زء كبير م��ن ال��ع��ال��م، 
ي��وم ال��ث��اث��اء، خسوفا جزئيا 
للقمر. وورد في بيان صادر عن 
اجلمعية الفلكية امللكية )راس( 
في لندن »ستتاح رؤية اخلسوف 
في إفريقيا وجزء كبير من أوروبا 
وآسيا والشّق الشرقي من أميركا 
اجلنوبية واجل���زء الغربي من 

أستراليا«.
وي����ح����دث اخل����س����وف ع��ن��د 
اص��ط��ف��اف ال��ش��م��س واألرض 
وال��ق��م��ر، فيحجب ظ��ّل األرض 
القمر، وسيحتجب القمر جزئيا 
ال��ث��اث��اء، إذ »س��ي��غ��ّط��ي ال��ظ��ّل 
ح��وال��ى 60 ف��ي املئة م��ن اجل��زء 
امل���رئ���ي م���ن ال���ق���م���ر«، بحسب 

اجلمعية الفلكية امللكية.
وس��ي��ب��دأ اخل��س��وف اجلزئي 
عند ال��س��اع��ة 20:01 بتوقيت 

غرينيتش ليبلغ ذروت���ه عند 
الساعة 21:30، قبل أن ينتهي 

عند الساعة 22:59.

وميكن متابعة هذه الظاهرة 
الفلكية بالعني املجّردة. ومن شأن 
استخدام ال��ن��ّظ��ارات واملناظير 

والتلسكوبات أن يجعل املشهد 
أك��ث��ر رون��ق��ا، ش���رط أن تكون 

األحوال اجلوية مؤاتية.

ثرية إيطالية تتورط بسرقة 
»محرجة جدًا« في املطار

جرمية بشعة تهز الفيوم مبصر .. 
أب يهشم رؤوس زوجته وأطفاله

استيقظ سكان مدينة الفيوم املصرية، االثنني، 
على جرمية بشعة، أق��دم فيها أب جترد من كل 
معاني اإلنسانية، على قتل زوجته وأطفاله 

األربعة بتهشيم رؤوسهم. 
وت��واف��دت ق��وات الشرطة واإلس��ع��اف على 
ميدان املسلة في الفيوم، للتحقق من اجلرمية 
ال��ت��ي وق��ع��ت ف��ي ب��رج سكني هناك، حيث مت 
العثور على 5 جثث ألم وأطفالها األربعة داخل 
شقتهم، حسب ما ذكر موقع صحيفة »املصري 

اليوم«. وأفادت املعاينة األولية للشقة واجلثث، 
أن مجهوال حطم رؤوس��ه��م ب��آل��ة ح���ادة حتى 
امل��وت، وتركهم غارقني في دمائهم في أماكن 

متفرقة بالشقة.
وذك��ر مصدر أم��ن��ي، أن أج��ه��زة األم��ن ألقت 
القبض على األب، ال��ذي يعمل مدرسا، بعدما 
تبني أنه وراء ارتكاب املذبحة، فيما لم تتضح 
بعد أسباب إقدامه على ارتكاب مثل هذه اجلرمية 

البشعة.

3 مليارات  هواوي تتجه الستثمار 
دوالر في إيطاليا

 50 مفارقة فلكية نادرة في الذكرى 
11« إلى القمر لرحلة »أبولو 

أعلنت شركة ه��واوي الصينية العماقة 
ل��ات��ص��االت  أن��ه��ا مستعدة الستثمار 3،1 
مليارات دوالر حتى العام 2021 في إيطاليا 

وخلق ألف وظيفة. 
ويأتي هذا االعان بالتزامن مع استهداف 
إدارة ت��رام��ب ل��ه��ذه ال��ش��رك��ة ال��ت��ي تتهمها 
بالتعاون م��ع السلطات الصينية، ونقلت 
صحيفة وول ستريت ج��ورن��ال أنها بصدد 
إلغاء مئات الوظائف في الواليات املتحدة من 

أصل 850 يعملون معها.
وق��ال املدير العام ل��ه��واوي ف��رع إيطاليا 
توماس مياو في مؤمتر صحافي عقده في 
ميانو »خ��ال السنوات املقبلة سنستثمر 
في إيطاليا 1،9 مليار دوالر للحصول على 
م��ع��دات، و1،2 م��ل��ي��ار دوالر ف��ي عمليات 
وتسويق، و52 مليون دوالر ف��ي األبحاث 

والتطوير«.
وأضاف أن هذه االستثمارات ستؤدي إلى 

»إنشاء 3000 فرصة عمل، ألف منها مباشرة 
و2000 بشكل غير مباشر من الباطن«.

وش���دد ت��وم��اس م��ي��او على أن التوترات 
التجارية بني ال��والي��ات املتحدة والصني ال 
تؤثر في الوقت احلاضر على نشاط هواوي 

في إيطاليا.
وت��اب��ع ف��ي ه��ذا اإلط���ار »ح��ت��ى اآلن نقوم 
بعملنا ونتحاور مع شركائنا على غرار ما كنا 

نقوم به حتى اآلن«.
وأع���رب ع��ن ثقته باملستقبل »أوال ألن 
احلكومة اإليطالية لديها سياسة منفتحة 
وشفافة ل��ن تتأثر باملشاكل ب��ني ال��والي��ات 
املتحدة والصني، وثانيا ألن مجتمعنا العب 

مهم جدا«.
وبشأن تكنولوجيا اجليل اخلامس قال 
»لدينا خطة أ وخطة ب��اء، وفي حال كان لنا 
وصول أو ال إلى املزودين في الواليات املتحدة، 

سنضمن تزويد شركائنا بشكل متواصل«.

م��ع اق��ت��راب ال��ذك��رى اخلمسني ملهمة 
»أبولو 11« التاريخية، التي جنح اإلنسان 
من خالها في الوقوف على سطح القمر 
للمرة األولى، كشفت شبكة »سكاي نيوز« 
مجموعة من التفاصيل واألس��رار التي ال 
يعرفها كثيرون عن هذه الرحلة، وغيرها 

من مهمات »أبولو«. 
وفي 20 يوليو 1969، متكنت »أبولو 
11« من الهبوط على سطح القمر، وقد 
كانت الرحلة بقيادة رائ��د الفضاء نيل 
آرمسترونغ، أول رجل على سطح القمر، 
ورائدا الفضاء إدوين ألدرين، ربان املركبة 
القمرية، ومايكل كولينز، ربان املركبة 

الرئيسية.
وأب���ه���ر رائ���دا ال��ف��ض��اء آرم��س��ت��رون��غ 
وألدرين العالم عندما ظهرا على شاشات 
التلفزيون ي��وم 21 يوليو 1969، وهما 
يقفزان على سطح القمر، وه��ي اللحظة 
التي شاهدها 500 مليون إنسان من جميع 

أنحاء العالم.
وعاد رواد الفضاء إلى األرض محملني 
بنحو 21 كيلوغرام من الصخور وعينات 
من التربة القمرية، لتتم دراستها على 

األرض.
وسبق »أبولو 11« رحلتني هما »أبولو 
8« و«أبولو 10«، اقتربتا من القمر ودارتا 
في م��دار حوله، قبل العودة إلى األرض، 

دون أن يهبطا على سطحه.
استعداد لترك الرواد على سطح القمر

مت جتهيز خطاب للرئيس األميركي 
حينها، ريتشارد نيكسون، ليلقيه على 
الشعب في ح��ال فشل ال��رواد في العودة 
إل��ى األرض، وذل��ك بعد أن يتصل هاتفيا 
بزوجتي الرائدين اللذين هبطا على القمر 

لتعزيتهما.
وجاء في اخلطاب، الذي حلسن احلظ لم 
يضطر نيكسون إللقائه: »القدر قضى بأن 

الرجال الذين ذهبوا إلى القمر الستكشافه 
بسام، أن يرقدوا هناك بسام«.

وأض��اف: »ه��ؤالء الرجال الشجعان.. 
نيل أرمسترونغ وإدوي��ن ألدرين يعلمون 
أن��ه ال أم��ل في إرجاعهم، لكنهم يعلمون 
أي��ض��ا أن ه��ن��اك أم��ل للبشرية م��ن خال 

تضحياتهم«.
جنح أرمسترونغ في املشي على سطح 
القمر ونصب العلم األميركي هناك، إال أن 
املركبة القمرية التي هبط بها على القمر 
أسقطت العلم خال إقاعها للعودة إلى 
األرض. وم��ن حسن احلظ أن أرمسترونغ 

التقط صورا للعلم قبل أن يسقط.
كشف املهندس البريطاني كيث رايت، 
الذي كان يعمل في مركز كينيدي للفضاء 
في فلوريدا كجزء من فريق العمل مبهمة 
أبولو 11، أنه زرع »علم اململكة املتحدة 

الصغير« على القمر.
وق���ال راي���ت إن ك��ا م��ن أرمسترونغ 
وألدرين دخا إلى مركز كينيدي الفضائي 
إلج���راء مت��ري��ن��ات وللتحضير للمهمة، 

مضيفا أنهما ع��رض��ا ع���ددا م��ن األل���واح 
الشمسية التي كانوا سيزرعونها على 
سطح القمر، وفي تلك اللحظة، قرر الفريق 
جميعا التوقيع بأسمائهم على تلك األلواح.

وأش��ار راي��ت في مقابلة ضمن برنامج 
»ذي ون شو«: »حصلنا على قلم ووقعنا 
أسماءنا على حزمة األل��واح، وعندما جاء 
دوري اعتقدت أن��ه من األفضل لو أوقع 
باحلرفني »يو ك��اي« )اململكة املتحدة(«، 
مضيفا: »أردن���ا أن نعطي البريطانيني 
بعض الفضل، لذا اعتقدت أنه من األفضل 
رسم علم اململكة املتحدة وهو ما فعلته، 
حيث رسمت علما صغيرا لبريطانيا على 

إحدى األلواح التي ستنقل إلى القمر«.
وت��اب��ع: »زرع رواد ال��ف��ض��اء العلم 
األميركي أوال، قبل حلظات فقط من وضع 

رزمة األلواح الشمسية وبينها علم بلدي«.
وف���ي ال��وق��ت ال���ذي س��ق��ط ف��ي��ه العلم 
األميركي أثناء إقاع املركبة القمرية، فإن 

العلم البريطاني الصغير بقي صامدا.
أرمسترونغ كسر مفتاح قاطع التيار 

وألدرين أصلحه بقلم
بعد امل��ش��ي على القمر وال��ع��ودة إلى 
امل��رك��ب��ة ال��ق��م��ري��ة، ارت��ط��م أرمسترونغ 
ع��ن ط��ري��ق اخل��ط��أ مبفتاح ق��اط��ع التيار 
الكهربائي، مم��ا أدى إل��ى ك��س��ره، إال أن 

ألدرين فكر بسرعة واستبدله بقلم.
ويتم ع��رض ه��ذا القلم اآلن في متحف 

الطيران في مدينة سياتل األميركية.
اضطر رواد الفضاء الذين شاركوا في 
»أبولو 11« للتوقيع على كشف جمركي 
ب��ش��ان األح��ج��ار وع��ي��ن��ات ال��ت��رب��ة التي 

أحضروها من القمر.
تعد األشرطة التي سجلت عملية الهبوط 
ألبولو 11 على سطح القمر مفقودة، إلى 
جانب املئات من الصناديق التي حتتوي 
على شرائط مغناطيسية تضم بيانات 

برنامج أبولو.
ويعزز اختفاء ه��ذه الشرائط املهمة، 
نظرية امل��ؤام��رة ال��ت��ي ت��ق��ول إن االحت��اد 
السوفييتي سرقها، أو أن عملية الهبوط 

بأكملها كانت ملفقة.
كشف آخر رجل مشى على سطح القمر، 
وهو الرائد جاك شميت، ال��ذي ش��ارك في 
املهمة »أبولو 17« أن للقمر رائحة تشبه 

رائحة بودرة البارود.
ص���رح إدغ����ار ميتشل، ق��ائ��د املركبة 
القمرية في املهمة »أبولو 14«، بأنه يؤمن 
بوجود مخلوقات فضائية بنسبة 90 في 

املائة.
أرسلت »ناسا« مع رائدي الفضاء جني 
كيرنان وج��اك شميت، في املهمة »أبولو 
17«، عربة يستخدمونها للتنقل على 
سطح القمر، إال أن املركبة تعرضت لعطل 

قبل أن يتمكنا من قيادتها.
وجن���ح ال���رائ���دان ف��ي إص���اح العطل 
بطريقة بدائية، وذل��ك باستخدام الكثير 

من األشرطة الاصقة.

مهمات »أبولو« والهبوط على القمر..
 مفاجآت ال يعرفها كثيرون

alwasat.com.kw

استعدادًا ملعارك املستقبل.. أميركا تختبر مركبات »روبوتية«
ق���ال اجل��ي��ش األم��ي��رك��ي إن���ه سيباشر تنفيذ 
اختبارات للمركبات العسكرية »الروبوتية« التي 
ميتلكها في مناورات بالذخيرة احلية، العام املقبل. 

وذكر موقع »ذا فيرج« التقني، األحد، أن املركبات 
الهجومية اجل��دي��دة، ج��رى تصميمها بناء على 

تصميم ناقلة اجلند التقليدية »إم 113«.

وستكون املركبة الروبوتية م��زودة بكاميرات 
متطورة وبنظام حتكم، ه��ذا إل��ى جانب شاشات 
ت��ع��م��ل ب��ال��ل��م��س، ع��ل��م��ا أن����ه س��ي��ت��م اخ��ت��ب��ار 
امل��رك��ب��ات اجل��دي��دة ف��ي م���ارس امل��ق��ب��ل، ب��والي��ة 

كولورادو األميركية.
ومن املقرر أن تكون املرحلة الثانية في التدريب 

أكبر، على أن يكون موقعها في أوروبا خال مايو 
2020، وسيجري التدريب الثالث في وقت الحق 

من عام 2021.
ومنذ سنوات واجليش األميركي يعمل على 
تطوير هذا النوع من املركبات، التي ستشارك الحقا 

في عمليات قتالية.
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