
ع��اش مجموعة م��ن السياح دق��ائ��ق من 
ال��رع��ب، عندما اقتحمت أفيال قاعة طعام 
خارجية ك��ان��وا يتناولون فيها فطورهم 
في زامبيا، إذ اضطروا للبقاء جالسني في 
مقاعدهم دون أي حركة في انتظار رحيل 

الضيوف غير املرغوب بهم.
وكان سياح أميركيون يتناولون فطورهم، 
عندما دخل فجأة فيل ضخم إلى قاعة الطعام 
املوجودة في الهواء الطلق، يتبعه فيل آخر 

صغير، بحثا عن الطعام.
وف��ور دخوله، توجه الفيل الضخم إلى 
“املائدة املفتوحة”، قبل أن يبدأ بالتجول في 
القاعة واالقتراب من طاوالت السياح، ليلحق 

به فيل ضخم آخر.
ولعل أكثر اللحظات رعبا، كانت عندما 
اقترب فيالن من طاولة السياح، وأمسكا 
قطعا من اخلبز بواسطة خرطوميهما وأكال 

بشراهة، مطيحني أطباقا وكوبا من القهوة

ويوثق الفيديو مالمح اخلوف على وجوه 
اجلالسني، الذين حرصوا على عدم التحرك 
أو إصدار أي أصوات أو حتى النظر مباشرة 
إلى احليوانات، وفقما نقلت صحيفة “ديلي 

ميل” البريطانية عن مصادر محلية.
وب��ع��د وج��ب��ة “الفطور” ال��ت��ي حظيت 
بها األف��ي��ال رحلوا بهدوء من امل��ك��ان، فيما 
بقي السياح جالسني في أماكنهم من هول 

الصدمة.

ضيوف »غير مرغوب بهم«.. 
أفيال تقتحم مطعمًا وترعب زبائنه

حيوانات وأشباه بشر.. اكتشاف 
»أقدم عمل فني في التاريخ«

عثر باحثون على ما يعتقد أنه أق��دم عمل 
فني معروف في التاريخ حتى اآلن، وذلك 
داخ��ل كهف في جزيرة إندونيسية، حسبما 

كشفت تقارير صحفية.
ويجسد العمل الفني مطاردة بني صيادين 
“أشباه بشر” وح��ي��وان��ات ب��ري��ة، ويعتقد 
أن��ه رس��م قبل نحو 44 أل��ف ع��ام في جزيرة 
سوالويسي، وفقا لفريق علمي قاده الباحثان 

ماكسيم أوبرت وآدم بروم.
كما يعتقد أن العمل الفني هو األول من 

نوعه ال��ذي يرصد عملية صيد، وفقا ملوقع 
“نيتشر” املتخصص في األخبار العلمية.

وق��ال ب��روم: “نعتقد أن الفنانني القدامى 
ك��ان��وا م��ن الهومو سابينز )أح��د األجناس 
ال��ق��دمي��ة(، والتفكير ال��روح��ان��ي والديني 
ك��ان ج���زءا م��ن ثقافة اإلن��س��ان ال��ب��دائ��ي في 

إندونيسيا”.
ويظهر في اللوحة على ما يبدو، خنزيران 
و4 جواميس برية و8 “أشباه بشر” يركضون 

خلفها، حسبما قال الباحثون.

كاد رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا 
أن يلقى حتفه بسبب حبة فول سوداني، 
بعد أن فشل في ابتالعها وعلقت في 
قصبته الهوائية، وفقما ذك��رت شبكة 

“فوكس نيوز” األميركية.
وذك��ر املصدر أن الطفل يعيش في 
مدينة شنجن جنوبي الصني، مشيرا 
إل��ى أن��ه ك��اد أن ي��ف��ارق احل��ي��اة بعدما 
علقت احلبة في حلقه، وصعبت عليه 

التنفس.
وفقد الرضيع الذي لم يكشف اسمه، 
ال��وع��ي بسبب نقص األوك��س��ج��ني في 
جسمه، وجرى نقله على وجه السرعة 
إلى مستشفى شنتشن لألطفال، حيث 

مت احتجازه في وحدة العناية املركزة.
وق��ال الدكتور وو ي��وه��وي، رئيس 
وح��دة العناية امل��رك��زة باملستشفى: 
“وصل الطفل ف��ي حالة ح��رج��ة، مما 
جعلنا نخضعه لعملية جراحية عاجلة. 
قمنا ب��إزال��ة حبة ال��ف��ول ال��س��ودان��ي 

العالقة في قصبته الهوائية”.
وأوض��ح يوهوي أن حالة الرضيع 
مستقرة حاليا، لكنه أصر على ضرورة 
أخذ الوالدين احليطة واحل��ذر في مثل 

هذه احلاالت، وضرورة إملامهم بتدابير 
اإلسعافات األولية إلنقاذ أبنائهم.

وعادة ما تسبب أطعمة مثل املكسرات 

وال��ب��ذور والعنب والفشار والعلكة، 
مخاطر االختناق عند األطفال الصغار.

ويوصي اخلبراء باتخاذ تدابير أمان 

إضافية مع األطفال البالغني من العمر 
4 سنوات أو أقل، عند تناولهم األطعمة 

املذكورة سلفا، أو جتنبها قدر اإلمكان.

الفول السوداني كاد يقتل طفاًل.. وحتذير شديد من األطباء
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قال خبراء إن معظم املالبس 
البارزة في الفن املصري القدمي 
واضحة نسبيا لدرجة ميكن 
فك تشفيرها، ولكن “مخاريط” 
ميكن ارت��داؤه��ا بشكل خاص 

أثارت حيرة علماء اآلثار.
واآلن، ح��دد علماء وألول 
م��رة اثنني من ه��ذه املخاريط، 
ت��زّي��ن رؤوس هياكل عظمية 
يعود تاريخها إلى زهاء 3300 
سنة. وتوصلوا إلى االكتشاف 
ف��ي مقابر مدينة أخيتانون، 
امل���ع���روف���ة أي��ض��ا ب��اس��م تل 

العمارنة.
وميكن أن يساعد االكتشاف 
هذا في حل العديد من النظريات 
حول معنى املخاريط الرأسية، 

ووظيفتها الفعلية.
وكتب العلماء في ورقتهم 
ال��ب��ح��ث��ي��ة: “إن ال��ت��ن��ق��ي��ب 
ع��ن م��خ��روط��ني ف��ي مقابر تل 
العمارنة )أخيتانون(، يؤكد أن 
مخروط ال��رأس ثالثي األبعاد 
ال��ذي يعتمد على الشمع، كان 
يوضع على رأس امل��وت��ى في 
مصر القدمية، وأن استخدام 
املخاريط لم يكن مقتصرا على 

النخبة العليا«.
وأُنشئت مدينة أخيتانون 
م���ن ق��ب��ل امل���ل���ك ال��ف��رع��ون��ي 
أخناتون، الذي اشتهر مبيوله 
الدينية وأق���ام ع��ب��ادة خاصة 
به إلل��ه الشمس آت��ون. وأعلن 
أخ��ي��ت��ان��ون ع��اص��م��ة ل��ه ع��ام 
1346 قبل امل��ي��الد، ولكن مت 

التخلي عنها بعد وقت قصير 
من وف��اة الفرعون عام 1332 

قبل امليالد.
وف���ي ال��ف��ن امل��ك��ت��ش��ف في 
املدينة، وكذلك في مصر بشكل 
عام، فإن مخروط الرأس غالبا 
ما يصور على رؤوس الضيوف 
في مأدبة، أو أصحاب املقابر 
الذين يشاركون في الطقوس 

اجلنائزية.
وي��ب��دو أن غ��ط��اء ال���رأس 
غير ال��ع��ادي يرتبط، إل��ى حد 
م���ا، ب��ش��ك��ل خ���اص ب��ال��والدة 

واخلصوبة والشفاء.
وي���ن���ت���م���ي ال���ه���ي���ك���الن 
العظميان اللذان عثر عليهما 
وهما يرتديان املخاريط في 
أخيتانون، إلى ام��رأة تبلغ من 
العمر 29 عاما، وفرد لم ُيحّدد 

جنسه عمره بني 15 و20 عاما.
ومن املثير لالهتمام، أن منطا 
مطبوعا على السطح الداخلي 
ل��ل��م��خ��روط، ي��ب��دو متناسقا 
مع نسيج القماش، كما لو أن 
اجلزء الداخلي من هيكل الشمع 

قد مت تبطينه.
وع����ل����ى ال����رغ����م م����ن أن 
االكتشاف ال يوضح الغرض 
م��ن امل��خ��اري��ط، إال أن��ه يضّيق 
االح��ت��م��االت قليال. وت��ب��ني أن 
امل��خ��اري��ط ال��رأس��ي��ة ل��م تكن 
فقط ألعضاء املجتمع رفيعي 

املستوى ولكن للجميع.
وه��ن��اك ف��رض��ي��ة ت��ق��ول إن 
املخاريط عبارة عن كتل صلبة 
ذات رائ��ح��ة غير معطرة، أو 
مم��ل��وءة ب��ال��ده��ون امل��ع��ط��رة، 
وال��ت��ي م��ن شأنها أن تتسرب 

من املخروط، مع رائحة شعر 
مرتديها في ممارسة طقوس 
لتطهير النفوس. ومع ذلك، لم 
يجد التحليل الدقيق للمخاريط 
أي آثار للدهون أو العطور، ولم 
يكن هناك أي أشياء ذائبة في 

شعر املرتدي.
وب����دال م��ن ذل����ك، ي��ب��دو أن 
امل��خ��اري��ط ك��ان��ت ع��ب��ارة عن 
قشرة مجوفة الشكل أو محاطة 
بالقماش. ومن املمكن أن تكون 
م���خ���روط���ات “وهمية” مت 
إنشاؤها فقط ألغراض الدفن، 
وأن القبعات ال��ت��ي يرتديها 
األح���ي���اء ُص��م��م��ت ب��ط��ري��ق��ة 
مختلفة؛ ولكن يبدو أيضا أنه 
من املمكن أن تكون املخاريط 
ن��وع��ا م��ن ق��ب��ع��ات ال��ط��ق��وس 

الرسمية.«

اكتشاف غامض من مصر القدمية
يثير حيرة العلماء!

وزير صحة مصري 
سابق يحذر  من عواقب 

»البوس« !
حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير 
الصحة املصري األسبق، من عواقب تبادل القبل 

أثناء اإلصابة بنزالت البرد.
وق��ال عوض الدين خالل مداخلة هاتفية مع 
برنامج تلفزيوني: “يا ري��ت ملا حد يكون عند 
برد، بالش يبوس حد، بالش راجل يبوس ست، 
أو ست تبوس ست أو راج��ل يبوس راج��ل، ألن 
هذا يؤدي إلى نشر العدوى، واألكثر خطورة هو 

السعال في الوجه دون قصد«.
ولفت وزي��ر الصحة املصري األسبق أيضا 
إلى أن “هذه الفترة هناك دور برد منتشر بسبب 
االنتقال ما بني الفصول، ولذلك هناك ضرورة 
لالبتعاد عن بعض العادات السيئة مثل الكحة أو 

السعال في مكان مغلق«.
وتابع ال��وزي��ر األسبق مشددا على أن��ه “لو 
مواطن قام بالعطس في أتوبيس دون استخدام 
منديل، فسينقل العدوى إلى ما ال يقل عن 15 فردا«

تبادل املعارض بني 
بطرسبورغ ومسقط

وقع متحف األرميتاج في بطرسبورغ واملتحف 
الوطني العماني اتفاقية إقامة املعرضني الروسي 

والعماني في كل من مسقط وبطرسبورغ.
وتقضي االتفاقية بتسليم التحف القدمية التي 
تتراوح أعمارها بني بضعة قرون وآالف األعوام 
لكل من املتحفني إلقامة املعرضني طويلي األجل 

فيهما.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان ن��ش��ره م��وق��ع األرم��ي��ت��اج أن 
املتحف ال��روس��ي امل��ذك��ور سيعرض في مسقط 
م��ع��رض “احلضارة اإلس��الم��ي��ة ف��ي روسيا”. 
أما عمان فستقيم في بطرسبورغ في الفترة ما 
بني 15 مايو ع��ام 2020 و16 مايو ع��ام 2021 

معرض  “عمان، بلد البخور«.
وسيسلم امل��ت��ح��ف ال��وط��ن��ي ال��ع��م��ان��ي لهذا 
الغرض 10 حتف، مبا فيها مبخرة مصنوعة من 
احلجر اجليري )القرن الثالث قبل امليالد(، لوحة 
برونزية حتتوي على نقش بعامية حضرموت 
ت��ع��ود إل��ى العصر احل��دي��دي، جعبة السهام 

البرونزية )القرن األول قبل امليالد(.
أما األرميتاج فسيسلم املتحف الوطني العماني 
للمعرض الذي سيقام عامي 2020 – 2021 في 
مسقط 24 حتفة إيرانية وأوزبكية وداغستانية 

وتركية وتابعة لألورطة الذهبية والقرم.
وتسلط ك��ل تلك التحف ال��ض��وء على تطور 
احل��ض��ارة اإلس��الم��ي��ة ف��ي روس��ي��ا واألق��ال��ي��م 
اإلسالمية التي اعتبرت آنذاك جزءا منها فضال عن 

حتف البلدان املجاورة لروسيا.
يذكر أن متحفي األرم��ي��ت��اج وسلطنة عمان 
يحققان مشاريع مشتركة ف��ي إط��ار االتفاقية 

العامة املوقعة عام 2015 بني البلدين.
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نوكيا تطلق أول تلفاز
ذكي من إنتاجها

أعلنت نوكيا ع��ن ط��رح أول جهاز 
تلفاز ذكي من تطويرها للبيع في الهند 
ع��ب��ر م��وق��ع Flipkart املتخصص 

باإللكترونيات.
وزود التلفاز اجلديد بشاشة مبقاس 
 ،4K UHD 55 بوصة بدقة ع��رض
وم��ع��دل حت��دي��ث 60 ه��ي��رت��ز، ومعدل 

سطوع 400 شمعة للمتر الواحد.
ويعتمد هذا اجلهاز على معالج رباعي 
النوى بتردد 1 غيغاهيرتز، ومعالج 
رسوميات Mali-450، وذاكرة تخزين 
داخلية 16 غيغابايت، وذاكرة وصول 

عشوائي 2.25 غيغابايت.
ويدعم هذا التلفاز عددا من التقنيات 

 ،Dolby Vision و HDR10 ���ك
ويستخدم لوحة ADS التي تعتبر 
أحد أشكال تقنية IPS، ويعتمد في بث 
األصوات على مكبري صوت باستطاعة 
24 واطا من نوع JBL التي تعتبر من 
بني أفضل مكبرات الصوت في العالم، 
والتي تدعم أنظمة Dolby Audio و 

.DTS Tru Surround
 ،HDMI وزودت��ه نوكيا ب� 3 منافذ
ومنفذي USB، وق��درة على االتصال 
بشبكات اإلنترنت الالسلكية وشبكات 
Bluetooth 5.0، إضافة إلى تقنية 
“التعتيم الذكي” للتحكم بإضاءة خلفية 

الشاشة.

قبعة »كاوبوي« على رأس حمامة.. وال أحد يعرف السبب
ليس من الطبيعي أن تشاهد احلمام مرتديا قبعات رعاة 
البقر “الكاوبوي”، وهو يطير وسط املدينة، إال إذا كنت من 
سكان مدينة الس فيغاس في الواليات املتحدة، التي ظهر 

فيها حمامات بقبعات الكاوبوي.
وانتشر فيديو مضحك حلمامتني مرتديتني قبعتي 
ك��اوب��وي، األس��ب��وع امل��اض��ي، ص��وره��م��ا أح��د املقيمني 
مبدينة الس فيغاس، ليكتسبا بعدها شهرة كبيرة في 

املدينة األميركية.
وبعد ي��وم م��ن نشر الفيديو على فيسبوك، انهالت 
املكاملات على مصور الفيديو، من وسائل اإلعالم احمللية، 

التي أرادت احلصول على إذنه بنشر الفيديو.

غوغل تضيف ميزة حتذر مستخدميها  
حال تعرضهم إلى »االصطياد«

تعمل “غوغل” على إضافة العديد من امليزات اجلديدة إلى متصفح “كروم” 
للحفاظ على أمان مستخدميها أثناء تصفح اإلنترنت.

وحتاول شركة التكنولوجيا العمالقة تكثيف جهودها حلماية املستخدمني من 
حيل اخلداع باستخدام نظام تنبيه فوري جديد، حيث قالت “غوغل” في تدوينة لها 
يوم الثالثاء 10 ديسمبر، إن “كروم” سيحذر املستخدم، في املرة التالية التي يحاول 
فيها تسجيل الدخول إلى موقع ويب، في حال مت اختراق اسمه وكلمة املرور اخلاصة 

به في انتهاك للبيانات، وسيقترح عليه تغيير كلمات املرور.
وتعمل “غوغل” على هذه امليزة منذ فترة طويلة، وقامت اآلن بدمج امليزة مباشرة 
باملتصفح لتظهر حتذيرا في الوقت الفعلي للمستخدم عند تسجيل الدخول إلى موقع 

بكلمة مرور سبق سرقتها ونشرها عبر الشبكة.
كما طورت “غوغل” ميزة احلماية من “االصطياد”، من خالل قائمة يقع حتديثها 
كل 30 دقيقة، لتحذير املستخدمني عندما تعتقد أنهم على وشك االنتقال إلى موقع 

ويب سيحاول سرقة معلوماتهم الشخصية.
وتقول “غوغل” إنها ستضيف هذه امليزة اجلديدة، التي تستند إلى قاعدة بيانات 

التصفح اآلمن للشركة، إلى متصفح “كروم” على سطح املكتب.


