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األرض تشهد القمر العمالق األخير
م��ن املنتظر �أن يظهر القمر
العمالق الثالث والأخري لهذه
ال�سنة ،يوم االعتدال الربيعي،
وتزامنا مع الوقت نف�سه تقريبا
مل���رور ك��وي��ك��ب ب��ال��ق��رب من
الأر�ض.
ويطلق على هذا القمر العمالق
ا�سم «القمر الدافئ املكتمل»،
وال����ذي ت��ع��ود ت�سميته �إل��ى
امل��ل�اح����ظ����ات امل��و���س��م��ي��ة
للأمريكيني الأ�صليني ،لر�ؤيتهم
الديدان تخرج من الأر���ض مع
بداية الربيع .و�سيكون بدر �شهر
مار�س ،ثالث و�آخر قمر عمالق
للعام  ،2019والذي ي�أتي بعد
كل من «القمر الثلجي العمالق»
يف  20فرباير املا�ضي ،والذي
كان القمر العمالق الأك�بر يف
ال��ع��ام احل���ايل ،و�سبقه «قمر
الذئب الدامي العمالق» الذي
�صادف ظهوره ،يوم  21يناير
املا�ضي .و�سيكون القمر مكتمال
و�أكرث �إ�رشاقا بعد منت�صف ليل
الأربعاء ،ال�ساعة � 1:43صباحا
غرينيت�ش.و�أعلنت
بتوقيت
وكالة نا�سا عن هذا احلدث يف
من�شور على ح�ساب «NASA
 »Moonعرب موقع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ت��وي�تروق��ال��ت
ال��وك��ال��ة« :ال��ق��م��ر ق��ري��ب من

ح�ضي�ضه ،وهي �أقرب نقطة يف
مداره �إلى الأر�ض ،وهذا يعني
�أن القمر يبدو �أك�ثر �إ�رشاقا،

• القمر العمالق

و�أكرب من البدور الأخرى التي
�سي�شهدها ه��ذا العام».يذكر
�أن��ه ل��ن يكون مب��ق��دور �سكان

ليونيل ميسي  ...طائر
بمليون جنيه إسترليني
بيعت حمامة و�صفت ب�أنها الأف�ضل على الإطالق
مقابل مبلغ خيايل تعدى مليون جنيه �إ�سرتليني،
من خالل مزاد رقمي ا�سمه «بيبا» ،وبيعت احلمامة
التي �أطلق عليها «ليونيل مي�سي» ن�سبة �إلى العب
فريق بر�شلونة ال�شهري ،بعد حرب رقمية ا�ستمرت
�أ�سبوعني على الإنرتنت.
ونقلت �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية عن
نيكوال�س جي�سلربيخت ،م�ؤ�س�س م��زاد «بيبا»
ورئي�سه التنفيذي ،القول« :هذه احلمامة لها
�سجل �ضخم يف �سباقات مل ت�صل له من قبل �أي

حمامة �أخرى».
و�أ�ضاف« :جعل هذا الرقم «ليونيل مي�سي» الطري
الأكرث قيمة على الإطالق يف مزاد على الإنرتنت،
ما �أدى �إلى جتاوز الرقم القيا�سي ال�سابق البالغ
� 428ألف جنيه �إ�سرتليني مقابل حمامة تدعى
ال�سيد فانتا�ستيك .مل يكن هناك �أحد يف عامل
احلمام يعتقد �أن ذلك �سيحدث».
وتابع« :كما هو احلال يف كرة القدم ،ال ميكن
لبع�ض النا�س ت�صديق الأموال التي يتم دفعها،
فهناك �أنا�س ال يحبون ذلك».

• احلمامة مي�سي

منوعات

المشروبات السكرية تزيد خطر الموت
بأمراض القلب والسرطان !

الأر�ض م�شاهدة «القمر الدافئ
املكتمل العمالق» جمددا� ،إال يف
عام .2030

تقاسم األنثى
رحم أمها مع توأم
ذكر «يدمر» حياتها
ق��د يكون تعامل الفتاة مع
�أخ��ي��ه��ا �أم���را �صعبا ،ولكن
بالن�سبة للفتيات الالئي يبد�أن
احلياة مب�شاركة الرحم مع
تو�أم ذكر ،ف�إن العواقب ميكن
�أن تكون �سيئة للغاية ب�شكل
يغري احلياة جذريا.
وبح�سب درا���س��ة حديثة تعد
الأكرب من نوعها ،ف�إن الن�ساء
الالئي تقا�سمن �أرحام �أمهاتهن
م��ع �أخ ت���و�أم ذك��ر ،يكن �أقل
احتماال للتخرج من املدر�سة
الثانوية �أو اجلامعة ،مقارنة
ب�أولئك اللواتي ي�شاركن الرحم
مع �أخت تو�أم .لكن الأمر قد ال
ينتهي �إلى هذا احلد.
فبالإ�ضافة �إلى احتمال �إنهاء
الدرا�سة الثانوية بن�سبة �أقل
بـ  %15.2ون�سبة احتمال �إنهاء
الدرا�سة يف اجلامعة بنحو
 ،%3.9يقل �أي�ضا احتمال
زواجهن بن�سبة .%11.7
كما �أن قدرتهن على الك�سب يف
املتو�سط �أقل ،بن�سبة ،%8.6
وك��ذل��ك م��ع��دل ال��دخ��ول �إلى
القوى العاملة ،بن�سبة ،%3.2
وم��ع��دالت اخل�صوبة لديهن
تقل �أي�����ض��ا ،حيث ترتاجع
ن�سبة «�إنتاجهن» للأطفال يف
املتو�سط بـ  %5.8عن التوائم
اللواتي ي�شاركن رحم الأم مع
�أخت.

ك�شفت درا�سة جديدة �أن تناول
م�رشوب �سكري واحد فقط يوميا
ي��زي��د م��ن خطر امل���وت ب�سبب
�أمرا�ض القلب �أو ال�رسطان.
ووج��دت الدرا�سة التي �أجرتها
جامعة هارفارد� ،أن تناول علبة
واح��دة من م�رشوب ال�صودا �أو
الع�صري �أو م�رشوبات الطاقة
ي��وم��ي��ا ،ي��زي��د م��ن احتماالت
الوفاة من �أمرا�ض القلب بن�سبة
 ،%31ويزيد من خطر الوفاة
املبكرة من �أي �سبب ،مبا يف ذلك
ال�رسطان ،ب�أكرث من اخلم�س.
وتو�صل العلماء �إلى �أن تبديل
امل�����ش�روب ال�����س��ك��ري اليومي
مب����شروب غ��ذائ��ي �أك�ثر �صحة،
يقلل من خطر الوفاة املبكرة.
ومع ذلك ،ف�إن املخاطر تزداد
�إذا كان ال�شخ�ص ي�ستهلك �أكرث
من �أربع علب يف نظامه الغذائي
اليومي.
وق���ال فا�سانتي م��ال��ك ،عامل
الأب��ح��اث يف ق�سم التغذية من
معهد ال�صحة العامة يف جامعة
هارفارد ،وقائد الدرا�سة« :توفر
نتائجنا مزيدا من الدعم للحد
من تناول امل�رشوبات املحالة
بال�سكر وا�ستبدالها مب�رشوبات
�أخرى ،ويف�ضل �أن تكون املياه،
لتح�سني ال�صحة وطول العمر».

• امل�رشوبات ال�سكرية خطر على ال�صحة

ولتحديد مدى ت�أثري امل�رشوبات
الغازية على خطر املوت ،حلل
الباحثون بيانات  80647امر�أة
يف درا���س��ة �أج��ري��ت ب�ين 1980

سجادة بوسنية مصنوعة من  25ألف
سدادة بالستيكية
احتفاال باليوم العاملي لإعادة التدوير ،عر�ضت
جمعية بيئية بو�سنية �سجادة م�صنوعة من 25
�ألف �سدادة بال�ستيكية يف عمل فني ي�ستعيد �ألوان
«ال�سجادة البو�سنية» التقليدية وزخرفاتها.
و�أجن��ز تلك ال�سجادة ع��دة �أ�شخا�ص من بينهم
تالميذ مدار�س يف �رساييفو وفق ما قالته �أملى
هرا�سينيت�سا دروي�سيفيت�ش رئي�سة جمعية «جرين
�آرت» ،وجمع امل�شاركون ال�سدادات ونقلوها �إلى
اجلمعية يف ال�سنوات الأخرية.

و�أو�ضحت رئي�سة اجلمعية« :جنحنا يف �إجناز عمل
فني من النفايات ،حيث �أجنزنا ف�سيف�ساء متتد
�إلى  30مرتا مربعا ت�ستلهم من زخرفات ال�سجادة
البو�سنية».
و�أ���ض��اف��ت�« :إن��ه��ا كمية ك��ب�يرة م��ن ال�سدادات
البال�ستيكية مل ترم يف الطبيعة� ،أظن �أننا �أنقذنا
بذلك حيوانات و�أنظمة بيئية» ،م�شرية �إلى �أن
ال�سجادة �ستو�ضع الحقا يف منطقة �سياحية يف
�رساييفو.

• عمل فني من � 25ألف �سدادة بال�ستيكية

جدل بشأن سباق
الفيلة في فيتنام

حرق دمى ترامب
وهتلر وستالين
في مهرجان
إسباني
�أ�ضاء مهرجان ال�س فايا�س
���س��م��اء م��دي��ن��ة بلن�سية
الإ���س��ب��ان��ي��ة ،الأرب���ع���اء،
بالألعاب النارية ونريان
دم����ى ومت��اث��ي��ل م�شتعلة
لن�ساء جميالت وتنانني
خرافية ودمى كاريكاتريية
ل�سيا�سيني مثل الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب.
وتُ عر�ض يف هذا املهرجان
مئات الدمى والتماثيل يف
�شوارع املدينة املطلة على
البحر املتو�سط ثم حُترق
يف اليوم الأخ�ير ،يف تقليد
عمره قرون تكرميا للقدي�س
�سانت جوزيف.
وت�����ص��ن��ع جم���م���وع���ة من
احل��رف��ي�ين امل��ه��رة الدمى
التي يكون بع�ضها يف طول
مبنى من  4طوابق بتكلفة
ت�صل �إل��ى مئات الآالف من
ال��ي��ورو ،ويف ع��ام ،2016
�أدرجت منظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة
«اليون�سكو» مهرجان ال�س
فايا�س على قائمة الرتاث
الثقايف املعنوي.
وتتنوع الأف��ك��ار التي تلهم
�صناع ال��دم��ى م��ن ال�سحر
واملو�سيقى �إل��ى الق�ضايا
وال�سيا�سية
االجتماعية
ال�ساخنة ،وتناول املهرجان
ه��ذا ال��ع��ام ق�ضايا حقوق
امل��ر�أة و�صعود ال�شعبوية
واليمني املتطرف يف العامل
و���س��ع��ي �إق��ل��ي��م كتالونيا
لال�ستقالل عن �إ�سبانيا.

و 2014عن �صحة املمر�ضات،
و 37716رجال من درا�سة متابعة
للعاملني مبجال ال�صحة بني
� 1986إلى .2014

احتجاجات غزة الحدودية تلهم فنان ًا لصنع مجسمات ثالثية األبعاد
بعد مرور عام على بدء االحتجاجات احلدودية يف غزة،
�أ�صبحت اال�شتباكات الأ�سبوعية مع اجلنود الإ�رسائيليني
جزءا من ن�سيج احلياة يف القطاع الفل�سطيني ،وباتت م�صدرا
للإلهام وحتى للمواد اخلام للفنانني املحليني.
ويق�ضي فنان الديوراما «املج�سمات ُ
امل�صغرة» جمدي �أبو
طاقية �ساعات يف خلق ن�سخ ثالثية الأبعاد مماثلة مل�شاهد
االحتجاج التي تت�ضمن �شخ�صيات منحوتة من بقايا الذخرية
الإ�رسائيلية التي مت جمعها من مواقع االحتجاجات على
طول احلدود.

ويحول �أبو طاقية ال�صوف والقطن �إلى دخان �أبي�ض و�أ�سود
يحوم فوق مع�سكرات االحتجاج اخلم�سة التي �أقيمت على
طول احلدود املح�صنة منذ بدء االحتجاجات يف  30مار�س
.2018
ويف �أماكن �أخرى على �ألواحه اخل�شبية ي�صنع �أبو طاقية
من��اذج م�صغرة من املتظاهرين الفل�سطينيني و�سيارات
الإ�سعاف والقوات والدبابات الإ�رسائيلية وحتى ال�سياج
ال�شائك نف�سه.
ويعتمد يف ذلك على ا�ستخدام مقذوفات الر�صا�ص الفارغة

وعبوات الغاز امل�سيل للدموع و�أحيانا �شظايا ال�صواريخ
الإ�رسائيلية.
وقال �أبو طاقية �إن ر�صا�صة واحدة �أوحت له بفكرة م�رشوعه
الفني.
ففي اليوم الأول لالحتجاجات �أُ�صيب �أ�صغر �أ�شقائه بر�صا�صة
يف �ساقه و�أخرج الأطباء هذه الر�صا�صة التي �أخذها معه �إلى
املنزل.
وقال�« :أخدت الر�صا�صة وعملتها متثاال �صغريا ،كجندي
�صغري و�أعطيتها له».

يرتبع م��اه��وت �إي��ه��وي بيا
على فيله �ضاربا �إياه بع�صا
طويلة؛ لدفعه للتقدم نحو
خط النهاية يف �سباق بوون
دون التقليدي للفيلة يف
املرتفعات الواقعة يف و�سط
فيتنام.
وي��ؤك��د ال�سكان املحليون
�أن هذا ال�سباق تكرمي لهذه
احليوانات التي كان ينظر
�إليها ك�أفراد من العائلة يف
هذا اجلزء من البالد ،غري �أن
جمعيات الرفق باحليوانات
تطالب ب�إنهاء هذا املهرجان
ال���ذي ي���رون �أن���ه تكري�س
ٍ
وبال.
لتقليد وح�شي
ويقام مهرجان ب��وون دون
بواقع مرة كل �سنتني ،وهو
ح��دث �سياحي مهم ي�شمل
�أن�شطة �أخرى متنوعة ،بينها
مباريات كرة القدم ودورات
�سباحة وم�سريات ا�ستعرا�ضية
للحيوانات ،ليتوج بال�سباق
التقليدي للفيلة يف اخلتام.
ويقول �إيهوي �إن جناحات
فيله املا�ضية يف ال�سباق
ال�شعبي حققت له وللحيوان
�شعبية كبرية يف قريته يف
مقاطعة داك الك ،التي ت�ضم
عددا كبريا من الفيلة املتبقية
يف فيتنام.
ويو�ضح �إيهوي 38 ،عاما،
ال��ذي ب��د�أ االهتمام بالفيلة
منذ ال�صغر« :هو يفوز غالبا
باملراكز الأولى يف م�سابقة
داك الك لل�رسعة».
واع��ت��اد ه��ذا الفيل اتخاذ
خ���ط���وات ث��اب��ت��ة ق��ب��ل �أي
م�سابقة ،ت�شمل تناول املوز
وق�����ص��ب ال�سكر ال�ستمداد
الطاقة ،بح�سب م��ا ي�ؤكد
�إيهوي املنتمي لأقلية �إيدي
الإتنية.

