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واشنطن تضع خطط طوارئ 
 حتسبًا لتدهور األوضاع

في املنطقة.

ْت.. نبي نخلص!     اهلل يستر!  الناس ملَّ

»أعدكم بعمل سيغير أميركا«
جو بايدن، نائب الرئيس أوباما سابقا، 
يتعهد بالقضاء على السرطان في حال 
انتخابه رئيســا ألميركا في انتخابات 
2020. غير أن العلماء علقوا على وعده 
هذا بالقول انه هــدف نبيل، لكن من 

احلماقة التعهد به.

»علينا قيادة العالم في قضية تغير املناخ«
الصحافية البريطانية كلير بيري تؤكد أن 
الثمن الذي سيدفعه العالم سيكون كبيرا 
جدا إذا لم يتم التصدي لهذه املشكلة، 
وما يتصل بها من نظام بيئي ســليم 

ضروري حلياة املاليني من البشر على سطح كوكبنا.

»لم أنسك يوما أبدا«
هذا ما قالــه اجلندي األميركي كي تي 
روبنسون )97 سنة( حلبيبته الفرنسية 
جانني بيرسون )92 سنة(، بعد 75 سنة 
من التقائه بها في فرنسا خالل احلرب 

العاملية الثانية. 

»لقد أصبحت املدارس واجلامعات في الغرب 
مجرد مصانع لتغليف أدمغة البشــر، ودمغها 
باألختام األيديولوجيــة املعتمدة في الثقافة 

الغربية والرأسمالية«
عالم النفس الكندي جوردن بيترسن ينتقد أسلوب الغرب 
فــي التعليم ألنه يقضي على قدرة الناس في تبني رؤى 

جديدة مخالفة لقيم الغرب في احلياة.
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»ناسا« تنفق 30 مليار دوالر 
إلعادة رواد الفضاء إلى القمر

إسطنبولـ  األناضول: كشف مدير وكالة الفضاء األميركية 
»ناسا«، جيم بريدنشتاين، عن أن التكلفة املتوقعة ملشروع 
إعــادة رواد الفضاء إلى القمر عام ٢٠٢4، ســتبلغ بني ٢٠ و 

٣٠ مليار دوالر.
ونقل موقع »سي إن إن بزنس« األميركي، أمس السبت، 
عن بريدنشتاين، أن »الوكالة ستحتاج اجلمع بني ٢٠ و ٣٠ 
مليار دوالر على مدار الســنوات اخلمــس القادمة، من أجل 

بلوغ هدف إرسال رواد الفضاء للقمر عام ٢٠٢4«.
وسيشكل املبلغ املتوقع زيادة تتراوح بني 4 و8 مليارات 
دوالر عن ميزانية وكالة »ناسا« احلالية، التي تبلغ ٢٠ مليار 

دوالر، بحسب املصدر نفسه.
وتعد تعليقات »بريدنشتاين« التصريح األول الذي تقدمه 
»ناسا« عن تكلفة املهمة، التي سميت »أرتيمس«، منذ حتديد 

خطوطها العريضة قبل عامني.
ورغم ذلك التزال مســألة حصول »ناسا« على التمويل، 

رائد الفضاء إدوين ألدرين على القمر عام 1969تشكل تساؤال مفتوحا.

60 ألف يورو سعر متوقع 
لسالح انتحار فان جوخ

العربية.نت: تشهد العاصمة الفرنسية باريس مزادا في ١٩ 
يونيو اجلاري، لبيع مســدس يشتبه أنه السالح الذي انتحر 

به الرسام الهولندي الشهير فنسنت فان جوخ.
وقالت دار املزادات إن التحاليل التي أجريت على املســدس 
املصــاب بأضرار كبيرة، تظهر أنه بقــي على التراب لفترة قد 
تكون متزامنة مع عام ١8٩٠. وهو املســدس الذي يشــتبه أنه 
الســالح الذي انتحر به الرسام الهولندي الشهير فنسنت فان 
جوخ، ويتوقع أن يباع بسعر يتراوح بني 4٠ و٦٠ ألف يورو، 

في التاسع عشر من الشهر اجلاري.
ووقع مزارع على املسدس عام ١٩٦5، بعد 75 عاما من العثور 

على الرسام جريحا قرب باريس. 

املسدس الذي يشتبه بأن فان جوخ انتحر به

ديناصور صوروبودي لم يجد من يشتريه
أ.ف.پ: لــم يجــد هيــكل عظمــي 
مــن  قريــب  عاشــب  لديناصــور 
الديبلودوكوس من يشتريه خالل مزاد 
أقيــم في باريس لم يبلغ فيه الســعر 
احملدد من قبل البائع، بحسب ما كشفت 
دار »أغوت« للمزادات. وكان هذا الهيكل 
العظمي العائد إلى العصر اجلوراسي 
وإلى ما قبل ١5٠ مليون سنة قد طرح 
في املزاد بسعر أساسي يتراوح بني ١.٢ 
و١.8 مليون يورو، من دون احتســاب 
الرسوم ذات الصلة. وقال مفوض املزاد 
كلود أغوت »وصلت املزايدات إلى ١.١5٠ 
مليون يورو، لكن صاحب هذه القطعة 
الذي كان متواجدا في الصالة لم يقبل 

مبا هو دون ١.٢ مليون«.
فســحبت الدار الفرنســية الهيكل 
العظمي من املزاد الذي أقيم في فندق 

باريسي فخم.

مسيرة لطوال القامة في باريس
 لتعزيز التسامح واحترام االختالف

باريــس ـ أ.ف.پ: نظمت بعد ظهر 
أمس األول اجلمعة الدورة اخلامســة 
مــن مســيرة طــوال القامة فــي جادة 
شــانزيليزيه الشــهيرة في العاصمة 
الفرنســية، وهــي مبــادرة تهدف إلى 
تعزيــز »احترام االختالف«، بحســب 
القيمني عليها. وشارك في هذه النسخة 
ثمانية »جنوم« من ذوي القامة الطويلة 
يتخطى طولهم املترين أتوا من أنحاء 
العالم للترويج للتســامح. وأطولهم 
الفرنسي املغربي ابراهيم تقي اهلل البالغ 
طوله ٢.4٦ متر وهو ثاني أطول رجل 
في العالم واألطــول في أوروبا. وقال 
الشاب البالغ من العمر ٣7 عاما ممازحا 
»مناي أن أكون األول، لذا أتناول احلساء 

يوميا«.
وردد املشــاركون في هذه املسيرة 
شعارات مفادها »كلنا مختلفون. كلنا 
بشر. كلنا سواسية«، مسلطني الضوء 
على الصعوبــات التي يواجهونها في 
حياتهم اليومية إليجاد مالبس مناسبة 
وأحذية مالئمة أو حتى استخدام وسائل 
النقل. ولم يحصــل ابراهيم بعد على 
رخصــة قيادة ألن ما من مركبة تالئم 
طولــه. وغالبا ما يكــون هؤالء محط 
ســخرية. وقال ابراهيم »للمفارقة، إن 

إبراهيم تقي اهلل يجيب عن أسئلة الصحافيني  )أ.ف.پ(األطفال هم عادة األكثر تسامحا«.

180 مليار دوالر مبيعات ألعاب الڤيديو في 2021

كشف تقرير جديد أن مبيعات 
سوق ألعاب الڤيديو في العالم من 
املتوقع أن تصل إلى ١8٠ مليار دوالر. 
وأوضح التقرير الذي أعدته شركة 
األبحاث Newzoo، املتخصصة في 
حتليالت ألعاب الڤيديو، أن هناك 

٢.٣ مليار العب ميارســون ألعاب 
الڤيديو حول العالم حاليا. وأضاف 
أن هذه السوق تبلغ مبيعاتها في 
الوقــت احلالي نحــو ١٣7.٩ مليار 
دوالر تستحوذ منطقة آسيا واحمليط 
الهــادي على مبيعــات قدرها 4.7١ 

مليــار دوالر فيما تبلــغ املبيعات 
فــي أميركا الشــمالية ٣٢.7 مليارا 
وفــي أوروبــا والشــرق األوســط 
وأفريقيا ٢8.7 مليار دوالر، في حني 
 أن املبيعــات في أميــركا الالتينية

5 مليارات دوالر.

ملشاهدة الڤيديو

بيع معطف حمام ملارلني مونرو 
في مزاد بـ28 ألف دوالر

د.ب.أ: عقد في مدينة نيويورك األميركية مزاد جرى فيه 
بيع العديد من القطــع التذكارية لنجمة هوليوود الراحلة 
مارلني مونرو )١٩٦٢-١٩٢٦(. وأعلنت دار »جولينز« للمزادات 
أن مــن بني القطع املبيعة معطف حمــام مرصعا باألحجار 
الزجاجية كانت مونرو قد ارتدته في فيلم »كيف تتزوجني 

مليونيرا« وبيع بـ٢8 ألف دوالر.
كما بيعت في املزاد أيضا مجوهرات وصور وسيناريوهات 
للممثلــة الراحلة باإلضافة إلى قطع تذكارية تخص جنوما 
آخرين، وكانت أغلى قطعة بيعت في هذا املزاد دراجة نارية 

للممثل مارلون براندو وبيعت بـ١7٩ ألفا و٢٠٠ دوالر.

طهي اخلضراوات بزيت 
الزيتون يزيد قيمتها العالجية

األناضول: أفادت دراسة إسبانية حديثة، بأن طهي خضراوات 
الثوم والبصل والطماطم بزيت الزيتون البكر، يزيد من قيمتها 
الغذائية وفوائدها العالجية وعلى رأسها مكافحة أمراض القلب 
والسكري. الدراســة أجراها باحثون بكلية الصيدلة والعلوم 
الغذائية في جامعة برشلونة اإلسبانية، ونشروا نتائجها، في 
العدد األخير من دورية )Molecules( العلمية. وأجرى الفريق 
دراسته الكتشاف اآلثار الصحية للطهي بزيت الزيتون البكر، 

الذي يعد مكونا أساسيا في حمية البحر املتوسط.
ويتميز النظام الغذائي لشــعوب أوروبا املطلة على البحر 
األبيض املتوسط، باالعتماد على زيت الزيتون كمصدر أساسي 
للدهون، بجانب اإلكثار من تناول الفواكه واخلضراوات واحلبوب 
الكاملة والبقوليات واملكسرات، وتناول األسماك والدواجن على 
األقل مرتني في األســبوع، واحلد من تنــاول اللحوم احلمراء، 

ويعرف هذا النظام الغذائي بـ»حمية البحر املتوسط«.
ويرتبــط هذا النظام بفوائد صحية، أبرزها عالج الســمنة 
والوقاية من مرض الســكري، كما أنــه يخفض خطر اإلصابة 

بالنوبات القلبية والسرطان.


