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 اليزابيث تايلور 

 عالمة فيزياء فلكية تسأل: هل ينتهي العالم في ٢٠١٢؟!
 لندن ـ أ.ف.پ: هل حتل نهاية 
العالــــم في ٢٠١٢؟ جتتــــاح قاعة 
رويال سوسايتي في لندن املكتظة 
باحلضــــور رعــــدة عندما تطرح 
عاملة الفيزياء الفلكية جوســــلني 
بيــــل برونيل هذا الســــؤال. هذه 
العاملة التي اشــــتهرت باكتشافها 
اول اشارة بولسار في عام ١٩٦٧، 
تطرقت الى املوضوع الن في نهاية 
كل ندوة قدمتها كان احدهم يقول 
لها، «حسنا ما تقدمت به رائع لكن 
ما رأيك بنهاية العالم في ٢٠١٢؟» 
هذا السيناريو الكارثي مستوحى 

من رزنامة حضارة املايا.
  فشــــعوب املايا كانــــت تؤمن 
ان االلهة تصنــــع العالم وتفككه 
بانتظــــام، وتعتقــــد انها تعيش 
في «مرحلــــة طويلة» بدأت في ١١ 
اغســــطس ٣١١٤ قبل املسيح على 
ان تنتهي في ٢١ من ديسمبر ٢٠١٢. 
شعوب املايا كانت تظن على االرجح 
ان هذه «املرحلة الطويلة» تتبعها 
مرحلة اخرى جديدة اال ان بعض 
الدجالني استولوا على هذا التاريخ 
لتوقع نهايــــة العالم حتت تأثير 
اسباب مختلفة من سقوط نيزك 
او اصطفاف كواكب او حتى تأثير 
احلقل املغناطيسي للشمس. وتقول 
الفرضيات تلقى  بورنيل ان هذه 
الى  انها تستند  رواجا خصوصا 
عناصر علمية مفترضة. فاذا طرح 

السؤال عبر محرك البحث غوغل 
يحصل املرء على نحو ٥٦ مليون 
البعض حتى ان  مرجع. ويعتقد 
نهاية العالم ستكون بالتحديد عند 
الساعة ١١٫١١ لكن ما هي احلقيقة 
فعال؟ فاملدار الشتوي يحصل فعال 
عند الساعة ١١٫١٢ في ٢١ ديسمبر 
لكنه لم يــــؤد حتى اليوم الى اي 

كارثة.
انقالب    البعض يتحــــدث عن 
احلقل املغناطيسي للشمس. هذه 
الظاهرة قائمة وحتصل كل ١١ سنة 

تقريبا مع ذروة في النشاط مختلفة 
وعواصف شمسية متفاوتة القوة. 
اال ان الدورة احلالية تتميز بنشاط 
خفيف و«الشمس اصبحت هادئة 

نسبيا» على ما تؤكد العاملة.
  مــــاذا عــــن االرض؟ فالبعض 
يتوقع انها ســــتغير ايضا حقلها 
املغناطيسي.. لتدور في االجتاه 
املعاكس. بالفعل حصل تغير في 
احلقل املغناطيسي لالرض مرتني 
منذ وجود االنسان على االرض. 
وتعــــود آخر مرة الــــى ٧٥٠ ألف 

ســــنة. اال ان االرض التزال تدور 
في االجتاه ذاته «وال نزال هنا» على 
ما توضح بورنيل. اما اصطفاف 
الكواكب فقد يهز االرض الى درجة 
قد تؤدي الى نهاية العالم على ما 
يفيد البعــــض. اال ان االصطفاف 
املقبل لن يحصل قبل العام ٢٠٤٠ 
فيما الكواكب ال تساهم اال بشكل 
طفيف في جاذبية األرض. ويعود 
آخر اصطفاف لكواكب «املشتري 
والزهرة والقمر واالرض» في العام 

٢٠٠٨ وقد مر مرور الكرام. 

 جوسلني بيل في احد االجتماعات 

 اليزابيث تايلور في المستشفى لصوص يخطفون عروسًا في البرازيل 
  إلصابتها بمشكلة في القلب 

  
  لوس اجنيليس ـ أ.ف.پ: أدخلت املمثلة اليزابيث تايلور الى املستشفى 

إلصابتها مبشكلة في القلب على ما أعلنت الناطقة باسمها.
   وقالت الناطقة ســـالي موريسون ان املمثلة «أدخلت مستشفى سيدرز 
سيناي مطلع األسبوع اثر إصابتها بقصور في وظيفة القلب التزال تعاني 
منه اآلن».  وأوضحت موريسون ان «املشكلة تعالج راهنا، وهي قيد املراقبة 
في املستشفى» من دون ان تعطي أي تفاصيل أخرى عن وضع املمثلة البالغة 

السابعة والثمانني الصحي.
   وصحة ليز تايلور موضع تكهنات منذ ســـنوات عدة، ففي العام ١٩٩٧ 
خضعت لعملية الســـئتصال ورم في الدمـــاغ وفي العام ٢٠٠٦ ظهرت على 

التلفزيون لنفي شائعات مفادها انها تعاني من مرض الزهامير.
   وفي يوليو ٢٠٠٨ أدخلت املستشـــفى في لوس اجنيليس ونفى الناطق 

باسمها يومها «شائعات مقلقة» حول وضعها الصحي.
   وقالت الناطقة باسمها ان «عائلة ليز تايلور واصدقاءها املقربني يقدرون 
الدعم الصادق واالهتمام الظاهر ملعجبيها األوفياء» اال انهم «يطلبون احترام 

حياتها الشخصية ومنحها الوقت الكافي الستعادة عافيتها». 

 برازيلياـ  أ.ف.پ: تأخرت عروس برازيلية 
ســـاعتني على موعد الزفـــاف، إال ان احلجة 
كانت قوية بعدما قام لصوص بخطفها عند 
مدخل الكنيســـة في البرازيل على ما ذكرت 

صحف محلية.
  وكانت مارييلي كوريا وصلت بالسيارة الى 
الكنيسة في كوريتيبا في جنوب البرازيل عندما 
ظهر اللصوص فجأة وسرقوا السيارة التي 
كانت فيها مع فتاة في العاشرة وصديقتني.

  وروت مارييلي ملوقع «جي ١» االلكتروني 
التابع حملطة «غلوبو» التلفزيونية «سألت 
اللصوص ان كانوا سيدعونني اتزوج فقالوا 

لي: اعتبري ان خطيبك بات ارمال».
  سار اللصوص ملدة ٢٠ دقيقة في السيارة 
مع الرهائن قبل ان يتركوهن على مســـافة 
عشرة كيلومترات من الكنيسة بعدما اخذوا 

نقودهن ومجوهراتهن والسيارة.
  وبعد االفـــراج عنها هرعت العروس الى 

منزل قريب إلبالغ خطيبها.
  وقال العريس غالوســـيو لويس كوريا 
للصحافة «كانت متأخرة على موعد الزفاف 
وعندما قيل لي انها خطفت قطعت االتصال 

ظنا انها محاولة فاشلة الطالق نكتة».
  واستقلت مارييلي سيارة أجرة ووصلت 

اخيرا الى الكنيسة متأخرة ساعتني.
  وقالـــت مارييلي «أردنا ان يكون زواجنا 

مثاليا وكنا خططنا لكل شيء».
  وهذا النوع من عمليات اخلطف معروف في 
البرازيل بـ «اخلطف اخلاطف» عندما يحتجز 
اللصوص الضحية لكي يتسنى لهم إرغامها 
على سحب املال بواسطة بطاقة االئتمان أو 

سرقة ما حتمله من أشياء قيمة. 

 إنفلونزا الخنازير تعود بشدة إلى الصين
  بكني ـ أ.ش.أ: حذرت وزارة الصحة الصينية من 
أن البالد متر حاليا مبرحلة ذروة انتشـــار إنفلونزا 
اخلنازير وحثت السلطات املعنية على إيالء أقصى 
االهتمام الـــالزم بأعمال الوقايـــة والعالج. ونبهت 
الوزارة إلى أن دراسات وأبحاث اخلبراء أظهرت أن 
االنفلونزا املنتشرة حاليا على نطاق واسع في العالم 
تتشكل رئيسيا من خالل ڤيروس إنفلونزا «إيه إتش١ 
إن١» و«إيه إتش٣ إن١» ووباء االنفلونزا. وأوضحت 
اإلحصاءات أنه حتى يوم ٨ فبراير اجلاري شـــهدت 
٩ مقاطعات صينية ٢٠ حالة وفاة بســـبب إنفلونزا 
اخلنازير مقابـــل ١٤٠ حالة من هذا النوع في الفترة 
املماثلة مـــن العام املاضي غير أن حتليالت اخلبراء 
تؤكد أن إمكانية االنتشـــار واسع النطاق إلنفلونزا 
«إيه إتش١ إن١» تبقى قائمة في عموم البالد. وكانت 
إنفلونـــزا اخلنازير قد ظهرت أوائـــل عام ٢٠٠٩ في 
الواليات املتحدة واملكسيك، وانتشرت حول العالم 
في أقل من ستة أسابيع، ما أودى بحياة اآلالف، فيما 

سجلت الصني وحدها أكثر من ٨٠٠ حالة وفاة. 


