
تتأهب بريطانيا ملواجهة ليلة 
هي األكثر ح��رارة في تاريخها، 
األم��ر ال��ذي دف��ع السلطات إلى 
إصدار حتذيرات بشأن التعامل 

مع األمر.
وذك��رت صحيفة “تلغراف” 
البريطانية، الثالثاء، أن درجة 
احلرارة الصغرى ميكن أن تصل 
ليلة الثالثاء األرب��ع��اء إل��ى 24 
درج��ة مئوية في جنوب شرق 

إجنلترا.
وك���ان���ت أك��ث��ر ل��ي��ل��ة ح���ارة 
شهدتها بريطانيا وصلت فيها 
درج��ة احل���رارة إل��ى 23.9 في 
يوم 3 أغسطس عام 1990، أما 
أكثر ليلة حرارة في شهر يوليو 
فكانت في ع��ام 1948 وبلغت 
23.3، بحسب أرق����ام خدمة 

األرصاد اجلوية البريطانية.
وت��ت��ع��رض اململكة املتحدة 
حاليا ملوجة ح��ر، م��ن املتوقع 
أن تستمر حتى نهاية األسبوع 
اجلاري، على أن تبلغ ذروتها في 
بعض املناطق في جنوب شرق 
إجنلترا اخلميس مع وصولها 

إلى 37 درجة مئوية.
ومن شأن ذلك أن يحطم الرقم 
القياسي لشهر يوليو وهو 36.7 

في عام 2015.
وأمام هذه التطورات، أصدرت 
السلطات حت��ذي��رات للسكان 

بشأن التعامل مع هذه األجواء 
احل���ارة، مثل ت��ف��ادي التعرض 
للشمس وشرب الكثير من املاء 
وتفقد كبار السن الذين يعيشون 

مبفردهم.
وك���ان ه��ن��اك حت��ذي��ر بشأن 

الليلة احل��ارة، فقالت السلطات 
إن���ه م��ن امل��ف��ض��ل اإلب��ق��اء على 
النوافذ مغلقة ملواجهة األجواء 

احلارة ليال.
وكانت دول أوروبية تعرضت 
قبل أسابيع مل��وج��ة ح��ر قوية 

أطلق عليها “فقاعة الصحراء”، 
وصلت درج��ة احل��رارة خاللها 
ف��ي بعض املناطق الفرنسية 
إل��ى 45 درج��ة مئوية، هو رقم 

قياسي.
وفي األيام األخيرة تعرضت 

كندا وال��والي��ات املتحدة ملوجة 
ح��ر مم��اث��ل��ة، أدت إل���ى ح��االت 
وف��اة. ويعزو علماء األم��ر إلى 
أسباب عدة منها ظاهرة التغير 
املناخي، الناجت عن انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.

أص��ب��ح��ت ن��ي��وي��ورك أول والي���ة 
أميركية متنع إزال��ة مخالب القطط، 
وهي ممارسة تثير انتقادات واسعة، 
وحتظرها بلدان عدة في العالم بينها 

فرنسا.
وكانت مدن أميركية عدة قد منعت 
هذه املمارسة املؤملة للحيوانات لكن لم 

تقدم أي والية على ذلك من قبل.
وحتظر معاهدة احلقوق األوروبية 
حلماية احليوانات املنزلية التي أقرها 
مجلس أوروبا سنة 1987، خصوصا 
استئصال امل��خ��ال��ب واألس��ن��ان لدى 
احليوانات، وقد صادق عليها 24 بلدا 

أوروبيا.
وق��ال حاكم والي��ة نيويورك أندرو 
كوومو الذي صادق االثنني على احلظر 
ال���ذي أق���ره ب��رمل��ان ن��ي��وي��ورك الشهر 
املاضي إن “نزع املخالب عملية وحشية 
ومؤملة قد تؤدي إلى مشكالت جسدية 
وسلوكية للحيوانات غير القادرة على 

الدفاع عن نفسها«.
وأض�����اف: “من خ���الل م��ن��ع ه��ذه 
امل��م��ارس��ة ال��ف��وض��وي��ة، ن��ض��م��ن أن 
احليوانات لن تتعرض لهذه العمليات 
الالإنسانية وغير الضرورية”، وفق ما 

نقلت “فرانس برس«.
وسيبقى ممكنا إجراء هذه العمليات 
مبوجب ال��ق��رار اجلديد فقط ألسباب 
طبية في حاالت اخلطر على صحة الهر. 

ويقول املدافعون عن نزع مخالب القطط 
إن هذه العملية تقي هذه احليوانات من 
أن يتخلى عنها أصحابها أو تتعرض 
للقتل الرحيم بسبب عدم قدرة مالكيها 

على منعها من اخلمش.
وق��د ع��ارض��ت جمعية األط��ب��اء 
البيطريني في نيويورك هذا النص 
ل��دى طرحه على البحث، معتبرة 
أن قلع املخالب قد يكون مبررا في 

بعض احلاالت. 
أم��ا جمعية “بيتا” الناشطة في 
م��ج��ال ال��رف��ق ب��احل��ي��وان��ات فعلقت 
على ه��ذا القرار في تغريدة ج��اء فيها 

“انتصرنا!«.
وتظهر أرق��ام اجلمعية األميركية 
لألطباء البيطريني عن العامني املاضيني 
أن 25 في املئة من األسر األميركية متلك 

هرا، ما يوازي أكثر من 30 مليون هر.

يقرصن القنوات املشفرة.. والزبائن باآلالفبريطانيا تنتظر »أحر ليلة« في تاريخها

أوقف عناصر الشرطة اإليطالية شاباً ثالثيني 
يشتبه في أنه صمم آلية متطّورة جّدا لقرصنة 
القنوات املدفوعة التي كان يبيعها “بطريقة غير 
قانونية” آلالف “الزبائن” في أنحاء إيطاليا 
كافة. وعثرت شرطة صقلية في منزل الشاب، 
البالغ م��ن العمر 35 ع��ام��اً، ف��ي باليرمو على 
منصة القرصنة التلفزيونية “زي سات” التي 
تتأّلف م��ن 57 برمجية لكسر شيفرة قنوات 
“سكاي إيطاليا”، وهي مجموعة إعالمية أطلقها 

البريطاني روبرت ميردوك سنة 2003.
وضبط احملققون في املنزل أيضا مبلغاً نقدياً 
قدره 186900 يورو، فضالً عن آلة لعّد األوراق 
النقدية ومحفظتني إلكترونيتني حتويان عمالت 

مشّفرة، بحسب ما نقلت وسائل إعالم إيطالية 
عن مصادر في الشرطة.

فتحت النيابة العامة في باليرمو حتقيقا 
بتهمة انتهاك القانون اخلاص بحقوق التأليف 
يطال املشتبه به الذي قّدر عدد “زبائنه” بنحو 

11 ألف شخص.
ويشتبه في أنه كان يبيع بأسعار بخسة نفاذاً 
عبر اإلنترنت إلى قنوات فضائية تتطّلب عادة 

دفع اشتراكات. 
وبحسب احملققني، باتت منصات القرصنة 
التلفزيونية تشّكل م��ص��در ع��ائ��دات ج��دي��داً 
لألوساط القريبة من اجلرمية املنظمة التي يقّدر 

رقم أعمالها السنوي بحوالي 700 مليون يورو.

والية أميركية تتبنى قانونا 
»غريبًا« حلماية القطط

alwasat.com.kw

شركة صينية تستحوذ على حصة في الشركة املنتجة ملرسيدس
قالت شركة “داميلر- بنز” األملانية املصنعة 
لسيارات مرسيدس، الثالثاء، إن شركة “بايك” 
الصينية، استحوذت على حصة 5 في املئة من 
أسهمها. ووصفت الشركة األملانية اخلطوة بأنها 
ستعزز من التعاون بني الشركتني، وفق ما نقلت 

“األسوشيتد برس«.

وأوضحت الشركة الصينية أنها استحوذت 
على احلصة عبر شركة مملوكة لها بالكامل، هي 

“إنفستمنت غلوبال«.
وتعمل شركتا “بايك” و”داميلر” عبر شراكة 
استراتيجية منذ 2003، وف��ي 2013 اشترت 
“داميلر” حصة في “بايك موتور”، التابعة لبايك، 

ومتتلك حاليا الشركة األملانية 9.55 في املئة من 
أسهم “بايك م��وت��ور«.  ويعد املستثمر الصيني 
لي شو فو، رئيس مجلس إدارة شركة “جيلي” 
لتصنيع السيارات، أكبر حملة أسهم “داميلر”، 
بنسبة 9.7 في املئة، بينما ميتلك صندوق الكويت 

السيادي 6.8 في املئة.
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وج��دت دراس���ات علمية حديثة نشرت 
مؤخرا في إحدى املجالت املتخصصة أن 80 
في املئة من الطفيليات الشائعة تنقل أمراضا 
وأوبئة محصنة ضد العالجات واألدوي��ة 

املعروفة.
وحذر باحثون من أن الطفيليات املسببة 
لألمراض املقاومة للعالج تنتشر في أنحاء 
جنوب شرقي آسيا، مما ي��ؤدي إلى ارتفاع 
معدالت الفشل في العالج باألدوية املعروفة.

ف��ف��ي دراس��ت��ني متزامنتني ن��ش��رت��ا في 
مجلة “النسيت لألمراض املعدية”، كشف 
الباحثون أنه في أجزاء من تايالند وفيتنام 
وكمبوديا، أصبح ما يصل إلى 80 في املئة 
من طفيليات املالريا األكثر شيوعا مقاومة 

لعقارين شائعني مضادين ملرض املالريا.
ووج��د العلماء ال��ذي��ن أج���روا ال��دراس��ة 
م��ن خ��الل مراقبة اجلينوم لتتبع انتشار 
املالريا أن الساللة املعروفة باسم “كيه.
إي.إل1/بي.إل.إيه1” تطورت أيضا ومرت 
بتحورات جينية جديدة قد جتعلها أكثر 

مقاومة للعقاقير.
وق��ال الباحثون إن طفيليات “متصورة 
 )Plasmodium falciparum( »منجلية
وهي من أبرز الطفيليات املسببة للمالريا، 
اكتسبت شكال من أشكال املقاومة املرتبطة 
بفشل عالج املالريا في نصف احلاالت لواحد 
من أح��دث األدوي��ة األكثر فاعلية في عالج 
املرض، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان 

البريطانية.
وق��ال أوليفو ميوتو من معهد “ويلكوم 
سانغر وجامعة أكسفورد وجامعة ماهيدول 
ف��ي ت��اي��الن��د، ال���ذي ش���ارك ف��ي ال��دراس��ة 
“تشير هذه النتائج املثيرة للقلق إلى أن 
مشكلة مقاومة العقاقير املتعددة في طفيل 
“املتصورة املنجلية” ازدادت سوءا بشكل 
كبير في جنوب شرقي آسيا منذ عام 2015”، 
مضيفا أن ه��ذه الساللة الطفيلية املقاومة 

بنجاح كبير لألدوية قادرة على غزو مناطق 
جديدة واكتساب خصائص وراثية جديدة.

من جهته، ق��ال زميله في فريق البحث 
روبرتو أماتو “لقد اكتشفنا أن هذا الطفيل 
امل��ق��اوم للعالج انتشر ب��ق��وة، ليحل محل 
طفيليات املالريا احمللية، وأصبح الساللة 
السائدة في فيتنام والوس وشمال شرق 
تايالند«. وحذر ميوتو من “احتمال مرعب” 
النتقال الطفيل إل��ى أفريقيا، حيث حتدث 

معظم حاالت املالريا.
ويصاب اإلنسان باملالريا بسبب طفيليات 
البالزموديوم التي يحملها البعوض وتنتشر 

من خالل لدغاته.
وك��ان��ت مقاومة مماثلة لعقار امل��الري��ا 
“الكلوروكني” ساهمت ف��ي مقتل ماليني 
األش��خ��اص ف��ي جميع أن��ح��اء إفريقيا في 

الثمانينيات.
يشار إلى أن املالريا تقتل أكثر من 400 
أل��ف شخص سنويا، معظمهم من األطفال 

في أفريقيا، وأن أكثر من 220 مليون شخص 
مصابون بطفيل “املتصورة املنجلية”، 
امل��س��ؤول ع��ن 9 م��ن ك��ل 10 ح���االت وف��اة 

باملالريا على مستوى العالم.
وكانت مجموعة األدوي��ة املعروفة باسم 
“دايهايدروأرتيميسينني-بيبيراكوين« 
DHA-PPQ، فعالة في البداية ضد طفيل 
املتصورة املنجلية، قبل أن يالحظ األطباء 

عالمات على مقاومة العالج في عام 2013.
وأظ���ه���رت أح����دث دراس����ة أن م��ع��دالت 
فشل ال��ع��الج “دايهايدروأرتيميسينني-
بيبيراكوين” وصلت حاليا إلى 53 في املئة 
في جنوب غربي فيتنام، وتصل إلى نحو 87 

في املئة في شمال شرقي تايالند.
وتنجح العقاقير في ع��الج امل��الري��ا في 
حالة االكتشاف املبكر للمرض لكن املرض 
يصبح مقاومة لألدوية في أنحاء كثيرة من 
العالم، خصوصا في جنوب شرق آسيا، وفقا 

لرويترز.

املالريا »املقاومة للعقاقير« تنتشر.. 
وتقترب من أفريقيا

كشف مرصد فلكي عن تفاصيل جديدة 
بشأن تصادم حدث قبل مليارات السنني، 
أدى إلى تشكل النجوم، واملادة التي حتيط 

بالكواكب في مجرتنا.
وق��ال العلماء إن مجرة درب التبانة، 
التي تعرف أيضا باسم “درب اللبانة” 
التهمت بالكامل مجرة ضخمة أخرى قبل 
نحو 10 مليارات سنة، وفقا لبحث علمي 

صدر مؤخرا.
وكشفت ال��دراس��ة العلمية أن املجرات 
ال��ص��غ��ي��رة، مثل مجرتنا ف��ي بداياتها، 
اندمجت معا لتشكل مجرات أكبر، وبينما 
يحدث هذا االندماج، فإنها تتشكل وتتطور 
مع الزمن، كما أفادت صحيفة “إندبندنت” 

البريطانية.
وزعم العلماء أنهم حددوا الزمان الذي 
التهمت فيه مجرتنا واح��دة من املجرات 
األخ���رى لتشكل كتلة هائلة م��ن النجوم 
واملادة الدوارة بشكل حلزوني التي حتيط 

بنا.
وك��ان علماء الفلك يعلمون عن حدوث 
ان��دم��اج مهم وكبير ملجرة درب التبانة 
ف��ي امل��اض��ي ع��ن طريق دراس���ة التركيبة 
الكيماوية للنجوم، غير أنه كان من الصعب 

فهم متى حدث ذلك.
فقد عمل العالم في معهد “أستروفيسكا 
دي كانارياس” اإلسباني، كارمي غاالرت 
وزم��الؤه على بناء ما قالوا إن��ه التصور 
الصحيح للتوزيع العمري للنجوم في 

مختلف أنحاء مجرة درب التبانة.
ووجدوا أن غالبية النجوم املنتشرة في 
درب التبانة أق��رب إلى عمر الشمس وأن 

عمرها يتراوح بحدود 10 مليارات سنة.
واستخدم علماء الفلك برامج محاكاة، 
متكنوا بواسطتها من حتديد الفترة التي 
اندمجت فيها مقدمة درب التبانة مع مجرة 
أخرى آنذاك كانت تعرف باسم مجرة “غايا 

إنسيالدوس«.
وتشير األبحاث إلى أن 30 في املئة من 
كتلة جن��وم مجرة “غايا إنسيالدوس” 
تشكل املكون الرئيسي ملجرة درب التبانة، 
غير أن العلماء يقولون إن هذه النسبة ال 

تزال غير مؤكدة متاما.
 ومت��ك��ن م��ؤل��ف��و ال���دراس���ة م��ن حتديد 
النجوم التي كانت موجودة قبل االندماج 
وتلك التي نشأت بعده، معتمدين في ذلك 

على معرفة أعمار تلك النجوم بالضبط.
ووف��ق��ا للعلماء، ف��إن ال��ن��ج��وم األكثر 
احمرارا بسبب احتوائها على محتوى عال 
من املعادن، تعود في نشأتها إلى ما قبل 

اندماج املجرتني.
وقال الباحثون أيضا إن االندماج عمل 
على زيادة درجة حرارة )تسخني( بعض 
ال��ن��ج��وم ال��ت��ي تشكلت “قرص املجرة” 

لتصبح جزءا من املادة احمليطة باملجرة.
 باإلضافة إل��ى ذل��ك، فقد زودت مجرة 
“غايا إنسيالدوس” مجرتنا باملادة الالزمة 

إلنشاء جن��وم جديدة وإعطائها مظهرها 
احلالي.

وي��ق��ول مؤلفو ال��دراس��ة إن املسافات 
الدقيقة بني جن��وم درب التبانة توفرها 
مهمة املركبة الفضائية “غايا” التي سمحت 
لهم باستنباط أعمار النجوم، مضيفني 
أن��ه “نظرا ألن أعمار النجوم الدقيقة لم 
تكن متاحة، فإن حتديد الوقت الذي حدث 
فيه االندماج ودوره في بداية تطور درب 

التبانة يظل أمرا غير محدد وغير واضح«.
وق��ال الباحثون إن��ه في دراستهم هذه 
أظهروا أن النجوم املوجودة في الهالة وتلك 
املوجودة في أذرع املجرة تشترك بتوزيع 
عمري متماثل نسبيا وهي أقدم، من الناحية 
الزمنية، من معظم النجوم التي تشكل 

قرص املجرة.
وأشاروا إلى أن العمر يقدر بحوالي 10 
مليارات سنة، وهو العمر الذي يتوقع أن 
يكون حدث فيه التصادم بني مجرتي غايا 

إنسيالدوس ودرب التبانة.

درب التبانة »التهمت« مجرة كاملة
10 مليارات سنة قبل 

17 مليون دجاجة ضاعت..
البيض »يضرب« االقتصاد التركي

ألقى قرار احلكومة العراقية وقف استيراد البيض 
من تركيا، بظالله على األخيرة، إذ كشفت تقارير 
حجم األزم��ة التي يواجهها منتجو البيض هناك، 
والتي أجبرتهم على التخلص من نحو 17 مليون 

دجاجة.
وك��ان��ت السلطات العراقية حظرت ال���واردات 
التركية من البيض في األول من مايو املاضي، نظرا 

لتأثيرها السلبي على “املنتج الوطني«.
وخاطبت وزارة الزراعة العراقية، وزارة الداخلية 
مبنع دخ��ول البيض املستورد، في مايو املاضي، 
قائلة إنه “بالنظر لدخول كميات كبيرة من بيض 
املائدة بأسعار منخفضة بصورة غير رسمية وغير 
قانونية وخ��ارج الضوابط والتعليمات عن طريق 
إقليم كردستان، ف��إن ال���وزارة لم متنح أي إج��ازة 
استيراد لبيض املائدة، والتي أدت إلى توقف الكثير 

من هذه املشاريع«.
وأض��اف��ت: “تأسيسا على ذل��ك، وألج��ل حماية 
املنتوج الوطني من مادة بيض املائدة، حيث يؤدي 
استمرار دخول هذه الكميات املستوردة إلى البلد إلى 
توقف جميع مشاريع دواج��ن بيض املائدة بسبب 
اخلسائر املالية، مما يتطلب تدخل مديرية مكافحة 
اجلرمية املنظمة التابعة لوزارتكم للحد من احلالة 

التي تستهدف صناعة الدواجن في العراق«.

وأوض��ح��ت “زمان” أن��ه بعد حظر االستيراد، 
اض��ط��ر منتجو البيض م��ن األت����راك، إل��ى الدفع 
مبنتجاتهم التي كانت تصدر إل��ى ال��ع��راق )التي 
تشكل 20 في املئة من إنتاجهم(، إلى السوق احمللية 
بدال من ذلك. وأسفر تزايد عرض البيض في السوق 
احمللية عن تراجع كبير في أسعاره، مما خلق حالة 
من السعادة في صفوف املواطنني قابلها حالة من 

االنزعاج في صفوف منتجي البيض.
وخ��الل العشرين يوما األخيرة اضطر منتجو 
البيض في تركيا إل��ى إت��الف مليون دجاجة بعد 

عجزهم عن توفير نفقات العلف.
وأشارت الصحيفة إلى أن املعلومات الواردة عن 
ممثلي القطاع، تظهر إفالس 8 من منتجي البيض منذ 

بداية احلظر، نظرا لعجزهم عن تلبية نفقاتهم.
كما اضطر مزارعون إلى ذبح 16 مليون دجاجة 
منذ وق��ف استيراد ال��ع��راق للبيض، فيما شهدت 

العشرين يوما املاضية إتالف مليون دجاجة أخرى.
وأوض��ح مدير شركة خاصة إلنتاج البيض في 
تركيا، يدعى سافاش دوغان، انه مت ذبح الدجاجات 
املليون بسبب “امتالء املسالخ”، مضيفا: “املنتجون 
اضطروا إلى هذا لعجزهم عن توفير العلف. وباتت 
العبوة التي تبلغ تكلفتها 12 ليرة تباع مقابل 6 

ليرات«.


