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جدل حول استخدام كتل خرسانية لسد 

فوهة بركان الطني في إندونيسيا

جاكرتاـ  وكاالت: ثار جدل في اندونيسيا حول 
كيفية الســـيطرة على بركان من الطني، وظهرت 
نظرية جديدة تدعو الى إسقاط مئات من الكرات 

اخلرسانية فيه.
وفي االســـابيع االخيرة، بدأ العمال باستخدام 
طريقة مت ابتكارها في معهد باندونغ للتكنولوجيا، 
وهي إسقاط مئات الكرات اخلرسانية في فتحة ضخمة 

يطلق عليها العلماء اسم »الثقب الضخم«.
وحسب جريدة »الشرق االوسط« اللندنية امس، 
يشـــعر خبراء براكني الطني بالدهشة، فلم يحدث 
مـــن قبل ان متكن أحد مـــن وقف تدفق بركان من 
الطـــني بهذه الطريقة احملليـــة. وقد بدأ الطني في 
التدفق من قلب االرض قبل 10 اشـــهر عندما ثقب 
نفق رأسي خالل عملية البحث عن الغاز الطبيعي 

خزانـــا جوفيا على بعد 9 آالف قدم حتت األرض. 
ومنذ ذلك الوقت، انتشر أكثر من مليار قدم مربع 

من الطني في مساحة تصل الى ميلني مربعني.
ودفن الطني 12 قرية و20 مصنعا، باالضافة الى 
الطرق وحقول االرز وشـــرد 15 الف شخص. ولم 
يتوقف حتى اآلن، حيث تصل كمية الطني اليومية 
املتدفقة منه الى اكثـــر من 3.5 ماليني قدم مكعب 
يوميا، وال يعرف أحد متى يتوقف. والفكرة هي سد 
فتحة الفوهة بحوالي الف كرة خرسانية او اكثر 
معا مثل السلسلة من اربع كرات، اكبرها وزنها 175 
رطال. إال أن ساتريا بياكسانا )42 عاما( وهو واحد 
من اجليولوجيـــني الثالثة في معهد التكنولوجيا 
الذين صمموا اخلطـــة، قال وهو يقف على فوهة 

بحيرة هائلة من الطني »ال تضحكوا«.

N

الروائي احمليميد يفوز بجائزة أبي القاسم الشابي

»SMS« تنقذ حياة سعودي من أسفل 
حطام منزل ضربه اإلعصار في أميركا

الســـقف،  الثالثة فانهار  للمرة 
إلى احلمام،  وسارعت باللجوء 
بعدها انهار املنزل كليا، وصرت 
عالقا حتت الركام بعد أن أغمي 

علي«.

اإلطفـــاء بعد أن عثـــرت عليه، 
فســـارعوا بإخراجه«، حســـب 

صحيفة »الوطن« السعودية.
من جانبه، يصف أحمد الدهان 
اللحظات املرعبة التي عاشها حتت 
األنقاض بالقول »كنت قادما من 
إحدى املدن القريبة في اخلامسة 
عصرا، وبعد أن صليت العصر 
الثانية،  سمعت صفارة اإلنذار 
فسارعت للحصول على محفظتي 
وجوالي، ثـــم انطلقت الصفارة 

الرياض ـ إم.بي.ســـي: جنح 
مبتعث سعودي بالواليات املتحدة 
في إنقاذ زميله الذي بعث إليه 
رسالة جوال »SMS« من أسفل 
ركام شقته املدمرة جراء إعصار 
بلـــدة جوبلـــني بوالية  ضرب 

ميسوري األسبوع املاضي.
ويقول املبتعث أحمد ســـالم 
العنزي »تلقيت رسالة SMS من 
صديقي وزميلـــي أحمد الدهان 
يخبرني فيها أنه عالق في شقته 
حتـــت احلطام، وال يســـتطيع 
التنفس عقـــب اإلعصار. ومن 
فوري حتركت لنجدته. وعندما 
اقتربت من املوقع حاول رجال 
اإلنقاذ منعي من دخول املنطقة، 
وأخبروني أن جميع من في السكن 
أخرجوا. وحني أحلحت في طلبي 
بالدخول ردوا علي: ســـنتحفظ 
عليك بتهمة إزعاج السلطات في 

حالة طوارئ«.
العنزي »جتاوزت  ويضيف 
الدخول، وتسلقت  منطقة منع 
احلطـــام، وناديت على صديقي 
الدهان حتى سمعته يئن وينادي 
علي. ومـــن فوري طلبت رجال 

غالف الرواية

العنزي ميينا مع الدهان

مقبرة أم البشرية »حواء«
.. في جدة

جدةـ  كونا: يرى عامة سكان مدينة جدة السعودية ان 
أم البشرية حواء هبطت في مدينتهم ودفنت في املقبرة 

التي حتمل اسمها في احد االحياء القدمية.
وعلى الرغم من أمر مؤسس اململكة العربية السعودية 
امللك عبدالعزيز بهدم وازالــــة القبر والقبة لتصحيح 
معتقدات الناس وتخليصها مــــن البدع واجلهل الذي 
ميارسه البســــطاء، اال ان املقبرة مازالت مستمرة في 
استقبال ودفن املوتى حتى يومنا هذا. وأثارت املقبرة 
جدال واسعا بني املؤرخني والباحثني الذين اتفقوا على 
صعوبة حتديد مكان قبر أم البشرية حواء وحتديد تاريخ 
وفاتها بدقة لتبقى كل االحتماالت واردة والشــــائعات 
قائمــــة.وورد ذكر تلك املقبرة فــــي كتب عدد كبير من 
الرحالة من بينهم الرحالة األندلســــي ابن جبير الذي 
عاش في أواخر القرن السادس الهجري، وقال انه خالل 
زيارته ملدينة جدة في عام 587 هجرية »رأى موضعا 
فيه قبة مشــــيدة عتيقة يذكر أنه كان منزال حلواء أم 
البشــــر«، وذكر نفس القول ابن بطوطة في رحلته في 
القرن السابع الهجري.وقال االمام ابن اسحاق ان »أهل 
التوراة قالوا أهبط آدم بالهند على جبل يقال له واسم 
وأهبطت حواء بجدة من أرض مكة املكرمة«. واوضح 
مؤلف كتاب »جدة حكاية مدنية« محمد الطرابلسي في 
كتابه أن جميع املراجع والكتب التي استعان بها ملعرفة 
تاريخ جدة وتاريخ هذه املقبرة أكدت اتفاق املؤرخني 
على أن حواء أهبطت بأمر اهلل عز وجل في جدة ولكنهم 

اختلفوا حول مكان دفنها.

وفاة الشاعر األميركي 
مؤلف أغنية 

»الثورة لن تكون متلفزة« 

دجاجة تنام على ظهرها 
مثل البشر!

البشر تبادلوا مع الكالب 
چينات عبر.. الڤيروسات

نيويوركـ  د.ب.أ: توفي الشاعر واملوسيقار املشهور 
جيل ســــكوتـ  هيرون في نيويورك عن عمر 62 عاما. 
ويعد سكوتـ  هيرون األميركي األسود املشهور بأغنيته 
»الثورة لن تكون متلفزة« رائدا في أسلوب موسيقي 

لفظي اعتبره كثيرون إيذانا لراب العصر احلديث.
وباإلضافة إلى ألبومات امتدت لـ 4 عقود نشر كتبا 
وقصائد مختلفة.وانتقل هيــــرون الذي ولد في والية 
تينيسي األميركية عندما أصبح مراهقا مع والدته إلى 

نيويورك حيث تأثر بقصائد شعراء النبض.
وفــــي رده على الثورات االجتماعيــــة في الواليات 
املتحدة التي اندلعت في ستينيات القرن املاضي كانت 
أغنية »الثورة لن تكون متلفزة« عام 1970 مبنزلة هجاء 

لثقافة املستهلك باالضافة إلى العالقات العرقية.

جاكرتا ـ أ.ش.أ: يتلقى املواطن االندونيسي قانا في 
قرية جاتيماالنغ مبنطقة بروودادي مبركز بروورجو 
بجاوا الوســــطى طلبات مستمرة لشراء دجاجته التي 
تتميز بعادة نومها الذي يشبه البشر، حيث تنام هذه 

الدجاجة دائما على ظهرها منذ الصغر.
وتقول إحدى الصحف االندونيسية »كدولتنان رعية« 
نقال عن قانا »إن هذه العادة بدأت عند الدجاجة عندما 
كان أطفالــــه يعاملونها في صغرهــــا كدمية ويقومون 
بتنوميهــــا على ظهرها ولفها بغطــــاء، ومبرور الوقت 
تكونت هذه العادة عند هذه الدجاجة، لكن هذه الدجاجة 
ال تتميز عن غيرها من الدجاج في أي شيء آخر سوى 
هذه العادة«.ويقول قانا »ان هذه الدجاجة السوداء إذا 
استغرقت في النوم، خصوصا في وقت الظهيرة وفي 
الليل فإنها أحيانا تســــتغرق ساعات طويلة وحتتاج 

إلى إيقاظ من أهل البيت«.

واشـــنطن ـ يو.بي.آي: قدر علماء سويديون أن 
يكون البشر تبادلوا مع الكالب في األلفية املاضية 

عناصر چينية من خالل الڤيروسات.
وذكر موقع »اليف ساينس« األميركي ان الڤيروسات 
»القهقرية« وأبرزها ڤيروس فقدان املناعة املكتسبة 
»اإليدز« قادرة على نقل عناصرها الچينية إلى جسم 
مضيف.يشار إلى ان الڤيروس القهقري من فصيلة 
الڤيروسيات الريبونية ذات چينوم وأنزمي ڤيروسي 
يسمى النسخة العكسية وهو ينسخ عكسيا الچينومات 
من صيغة احلمض الريبوني إلى احلمض األكريبوني 

ويشركها في چينومات اخللية.
وعمد باحثون من السويد إلى حتليل أول مجموعة 
عوامل وراثية عند أكلة اللحوم وذلك في جسم كلبة 
ليكتشفوا ڤيروســـات قهقرية تشكل 15% فقط من 
مجموعة العوامـــل الوراثية عند الكلبة أي 6 مرات 
أقل منه عند البشر.واستنتجوا ان الكالب متلك آليات 
أفضل من البشر حلماية مجموعة عواملها الوراثية 
من الڤيروسات القهقرية. واكتشف الباحثون مجموعة 
جديدة من املواد الڤيروســـية القهقرية عند الكالب 

شبيهة إلى حد كبير بتلك التي عند البشر.
ويبدو ان هذه املجموعة اجتاحت مجموعة العوامل 
الوراثية عند الكالب مؤخرا ما يشير إلى ان الكالب 
والبشر تناقلت هذه اجلراثيم نتيجة قربها الوثيق 

خالل األلفية املاضية.
لكن الباحثني أوضحوا انهم مازالوا يريدون إجراء 
بحوث إضافية لكشف كيفية حماية الكالب ألنفسها 

من الڤيروسات القهقرية.

الراحل جيل سكوت

قال: ليس لدي باحثون أعتمد عليهم في مراجعة املادة

اخلازن يسحب مقااًل انتقد فيه اخللفاء 
الراشدين ويقول: لن أركب رأسي

حجمك.. يحدد نظرتك للعالم!
واشنطنـ  يو.بي.آي: أظهرت دراسة جديدة ان حجم 
املرء ميكن أن يؤثر على نظرته إلى العالم من حوله.
وذكر موقع »هيلث دي نيوز« األميركي ان علماء من 
معهد »كارولينسكا« في السويد اجروا دراسة على 
أشخاص مت خداعهم ليقتنعوا بأنهم إما بحجم دمى 

»باربي« أو عمالقة يتخطى طولهم 3.9 أمتار.
وتبني ان األشخاص الذين رأوا ان أجسادهم صغيرة 
احلجم أفرطوا في تقدير حجم بعض األشياء واملسافة 

التي تبعدهم عنها في حني ان العكس كان صحيحا 
عند من اقتنعوا بأنهم عمالقة إذ قللوا من أهمية حجم 
األشياء واملسافة.يشــــار إلى ان الباحثني بعد اقناع 
املشــــاركني بحجمهم طلبوا منهم تقدير حجم بعض 

القطع ثم أغمضوا أعينهم وطلبوا منهم تخطيها.
وقال املعد الرئيســــي للدراسة هنريك إيهرسون 
ان »األجسام الصغيرة ترى العالم ضخما والعكس 

صحيح«.

قبل مقال االثنني لم أسحب سطرا 
واحدا في مقال أو أعتذر عنه، فأنا 
حــــذر جدا، إال أن احلذر يؤتى من 
مكمنــــه، واملقال كتب األحد، وهو 
يوم إجازة في لندن، وليس عندي 
الباحثون الذين أعتمد عليهم عادة 
في مراجعة املــــادة والتحقق من 

صحة النقل«!
وكان مقال اخلازن لقي ردود 
أفعال غاضبة فــــي أنحاء الوطن 
العربي كافة، وأثار مقاله استياء 
العديد من نشطاء شبكات التواصل 
الذين قاموا »بهشتقة  االجتماعي 
اخلازن« في هاش تاق خاص على 
موقع »تويتر«، عبروا من خالله 

عن استيائهم من مقاله.
وقال اخلازن في مقاله »اخلالفة 
الوحيدة التي أفاخر بها هي خالفة 
أبي بكــــر، وال أريد أن أرى في أي 

بلد عربي دولة اخلالفة«.

جدة ـ وكاالت: سحب اإلعالمي 
اللبناني من أصل فلسطيني جهاد 
اخلازن، مقاله الذي نشره االثنني 
املاضــــي في صحيفــــة »احلياة«، 
وحتدث فيه عــــن مفهوم اخلالفة 
بقوله: إنــــه ال يعترف إال بخالفة 

!ÿ أبي بكر الصديق
وحســــب موقع »سبق«، كتب 
اخلازن مقاال امس بعنوان »أسحب 
مقالتي وأعتذر« قــــال فيه: »أثار 
مقالــــي يوم االثنــــني املاضي عن 
اخلالفة في اإلســــالم عاصفة من 
النقد لم تهدأ بعد، ولن أركب رأسي 
وأقول: إنني مصيب والناس على 
خطأ، بل أقول: إنني أخطأت وأسحب 
املقال، وأرجو من القراء أن يعتبروا 
أنه لم ينشر، ألنني سأخرجه من 

مجموعة مقاالتي وأتلفه«.
وأضاف اخلازن »هذه أول مرة 
في حياتي أسحب مقاال، بل إنني  جهاد اخلازن

باريس ـ أ.ش.أ: نوعية اخلاليا 
التي يصنعها اجلسم ترتبط 

بنوعية الطعام الذي نتناوله. تلك 
نتيجة دراسة حديثة وضعت 

الرمان في صدارة األطعمة 

املضادة للسرطان وتوجته ملكا 
لالطعمة املضادة لالكسدة بعد 
أن تبني أن في العصير تتركز 

كل الفوائد الصحية بشرط 
أال تتناقص الكمية عن نصف 

ليتر يوميا.وركزت الدراسة 
على الدور الذي يلعبه الرمان 
في الوقاية من أمراض القلب 

والشرايني.
وتقول الدراسة ان نوعية الطعام 

الذي نتناوله هي التي حتدد 

نوعية اخلاليا التي ينتجها 
اجلسم، وبصورة أكثر توضيحا 
وتبسيطا تشرح الدراسة كيفية 

ظهور السرطان انطالقا من 
خلية واحدة تتحول إلى خلية 

سرطانية تنتشر إلى ما ال نهاية 
حتى يتكون ورم يقوم مبهاجمة 

اجلسم تدريجيا.
ومن أجل أن تؤدي كل خلية 

عملها، تستمد األوكسجني عبر 
الدم ثم تطلق جزيئيات حارقة 

شبيهة بالصودا تتحرك في كل 
االجتاهات داخل اخلاليا، وما 
أن تلمس أحد البروتينيات أو 
األحماض االمينية، حتى تتأثر 
سلبا نوعية البروتني وبالتالي 

اجلينات، وكلما زاد معدل 
الضرر الذي حلق باجلينات، 
زادت مخاطر ظهور األورام.

ومن أجل مقاومة عملية االكسدة 
الضارة، يقوم اجلسم باستمداد 
القوة من مخزون األطعمة التي 

نتناولها، خاصة من تلك التي 
حتتوي على مضادات لالكسدة.

صحتك

الرمان في صدارة األطعمة ملواجهة السرطان

فنانة إندونيسية تدافع عن احليوانات النادرة 
بجسم عار.. وأميركية تتعرى بطلب من األرواح!

عائلة أهوازية حترق نفسها احتجاجًا على سحب 
رخصة سيارة أجرة تعيلها

شرطة غورني.
وأشــــاروا الى انهــــا قالت ان 
»األرواح فــــي شــــقتي أيقظتني« 
وطلبــــت منها التعري والســــير 
نحو مركز الشرطة، ونقلت املرأة 
إلى مركز »فيستا« الطبي وقبلت 
طوعا اخلضــــوع لتقييم وضعها 

النفسي.

ترجمت الى عدة لغات اجنبية من 
بينها الفرنسية واالجنليزية.

ومتنح اجلائزة ســـنويا منذ 
العام 1986 للقصة او الشعر او 
املسرح او الرواية تكرميا للشاعر 

التونسي ابو القاسم الشابي.
العام 1909  الشابي في  وولد 
وتوفي في العـــام 1934، وانتج 
اشعارا خلدته في اقل من عشر 
سنوات من بينها قصيدته الذائعة 

الصيت »ارادة احلياة«.

باحليوانات.
وذكرت جوليــــا أنه من املقرر 
إصدار تسجيل تصوير هذه احلملة 
في ديســــمبر املقبل بالتزامن مع 
يوم اإليدز العاملي، موضحة أن إذن 
اإلصدار اليزال في يد وزير شؤون 

الغابات اإلندونيسية.
يشار إلى أن قانون منع اإلباحية 
اجلنسية املعمول به في إندونيسيا 
ال يسمح بالعري أو عرض املشاهد 
اجلنســــية في أماكن عامة ولكن 
العري املطلي باأللوان سيكون حالة 
جديدة مطروحة أمام الرأي العام 
واملشرعني اإلندونيسيني للبت في 

مشروعيته.
من جهة أخرى قالت أميركية 
انها تعرت من مالبسها وتوجهت 
إلى مركــــز للشــــرطة بطلب من 

األرواح.
ونقلــــت صحيفة »شــــيكاغو 
تريبيون« األميركية عن الشرطة 
قولها انها وجدت أمام مركزها في 
ضواحي شيكاغو امرأة عارية وملا 
سئلت عن سبب فعلتها هذه أجابت 

ان األرواح طلبت منها التعري.
وقال محققون ان 3 من عناصر 
الشرطة وجدوا املرأة البالغة من 
العمر 52 ســــنة والتي لم يكشف 
عن اسمها تقف جنوب غرب مركز 

و»احلمام ال يطير في البريدة« 
رواية مســـتوحاة مـــن حادثة 
»احلرم املكي« في اململكة العربية 
السعودية العام 1979 لقلب نظام 

احلكم.
ويعد يوســـف احمليميد من 
ابرز كتـــاب القصة والرواية في 

السعودية.
ومـــن اعماله ايضـــا »لغط 
صوتي« و»القـــارورة« و»نزهة 
دلفني« و»فخـــاخ الرائحة« التي 

جاكرتاـ  أ.ش.أ: تشارك الفنانة 
اإلندونيسية جوليا بيريز في حملة 
اجتماعية للمحافظة على احليوانات 
النادرة ومنع صيدها بأداء متثيلي 
ال ترتدي فيها مالبس بحيث يكون 

جسمها العاري مطليا باأللوان.
وال تخشــــى هــــذه الفنانة من 
اجلدال واالعتراضات التي سيسببها 
هذا األداء التمثيلي داخل املجتمع 
اإلندونيسي نظرا حلصولها على 
إذن حكومي بخصوص إجناح هذه 
احلملة.وصرحت جولياـ  في لقاء 
مع الصحافيني خارج محكمة شرق 
جاكرتا مؤخراـ  أن األداء التمثيلي 
من خالل اجلسم املطلي باأللوان 
سيؤدي إلى زيادة وعي اجلمهور 
باحملافظة على احليوانات النادرة 
وسيكون وســــيلة فعالة لزيادة 
املبــــاالة والرفق بعالــــم احليوان 
السيما أن احلكومة تدعم األهداف 
النبيلة لهذه احلملة  والرســــالة 

االجتماعية.
وأوضحت أن هذه احلملة ألجل 
حمايــــة احليوانات مــــن عمليات 
الصيد غير املشــــروعة وستكون 
أكثــــر جاذبية من خالل هذا األداء 
التمثيلي والذي ســــيظهر للعالم 
كله مدى اهتمام إندونيسيا بقضية 
حماية احليوانات النادرة والرفق 

املنامةـ  العربية: أقدم مواطن أهوازي في إيران 
على حرق نفسه برفقة عائلته أمام إحدى الدوائر 
اإليرانية احتجاجا على ما اعتبره متيزا ضده، اال 
أن تدخل املارة أنقذ العائلة من نتيجة أســـوأ من 

احلروق التي خرج بها أفراد العائلة.
وأشار موقع »شوشان« االيراني التابع للصحافي 
االيراني اميـــد حاللي املقرب مـــن احمدي جناد 
واملشـــرف على االنتخابات الرئاسية في جنوب 
إيران الى أن مواطنا أهوازيا أقدم على حرق نفسه 

ردا على إقدام نقابة ســـيارات األجرة )ســـازمان 
تاكسيراني( بتوقيف سيارة األجرة التي ميلكها 

والتي كانت تشكل املصدر الوحيد لعائلته.
يذكر أن السيارة التي يعمل عليها رب العائلة 
االهوازيـــة من نوع بيكان صنعـــت في إجنلترا 
ســـنة 1960 ولم تعد تستخدم كسيارة أجرة في 
أي بلد في العالم نظرا لكونها سيارة مستهلكة ال 
تتوافر على اي من شروط املتانة واالمان املعمول 

بها عامليا.

تونس ـ أ.ف.پ: فاز الروائي 
السعودي يوسف احمليميد بجائزة 
أبي القاسم الشابي لعام 2011 في 
حفل أقيم مساء اجلمعة في املدينة 
العتيقة، مت خالله تســـليم هذه 
اجلائزة التي يقدمها البنك املركزي 

التونسي منذ حوالي 25 عاما.
وقالت جلنـــة حتكيم الدورة 
الـ 24 ان احمليميد تسلم اجلائزة 
عن روايته »احلمام ال يطير في 
بريدة« التي صدرت العام 2009 
العربي في  الثقافـــي  املركز  عن 

العاصمة اللبنانية بيروت.
الســـعودي  الروائي  وعبـــر 
باملناســـبة »عن اعتزازه بالظفر 
بجائزة باسم شاعر شهد له العالم 

بجودة شعره«.

جوليا بيريز

يوسف احمليميد


