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تابعونا وتواصلوا معنا

الرحالت األميركية تعود إلى الفضاء بعد فراق ٩ سنوات
واشــنطن- أ.ف.پ: وصــل رائدا 
األميركيان روبــرت بنكن  الفضــاء 
ودوغالس هرلي إلــى مركز كينيدي 
الفضائي في واليــة فلوريدا (جنوب 
شــرق) لينطلقا بعد أسبوع في أول 
رحلة أميركية مأهولة إلى الفضاء بعد 
توقف دام ٩ ســنوات، في مركبة من 

تصميم «سبايس اكس».
وقال دوغالس هرلــي من وكالة 
الفضاء األميركية (ناسا) «الطريق كان 
طويال». وكان شارك في آخر رحلة ملكوك 
فضائي أميركي في يوليو ٢٠١١. ومنذ 
ذلك التاريخ كان األميركيون يتوجهون 
إلى محطة الفضاء الدولية في مركبات 

«سويوز» الروسية حصرا.
وسيفتتح رائدا الفضاء بذلك أولى 
الرحالت املهولة ملركبة «كرو دراغن» 
من صنع شركة «سبايس اكس» التي 

جربت مع دمية العام املاضي.

وفــي ٢٧ مايو ســيقلع صاروخ 
«فالكون ٩» من صنع «سبايس اكس» 
أيضا من مركز كينيدي الفضائي ليضع 
املركبة في املدار على ان تلتحم بعد ذلك 
مبحطة الفضــاء الدولية التي يتواجد 
فيها راهنا رائدا فضاء روسيان وآخر 

أميركي.
وقال روبــرت بنكن خالل مؤمتر 
صحافي في فلوريــدا: «هذه املرحلة 
مثالية لرواد الفضاء خصوصا إمكانية 
الطيران في مركبة فضائية جديدة». 
ويخضع الرائدان للحجر الصحي منذ 
١٣ مايو بسبب انتشار وباء كوفيد-١٩.

وقال مدير الناسا جيم برايدنستاين 
الذي لم يتمكن من مصافحتهما عند 
وصولهما، إنها ستكون املرة اخلامسة في 
التاريخ التي تدشن فيها مركبة فضائية 
أميركية بعد «جيميناي» و«ميركوري» 

(أ.ف.پ)و«أبولو» واملكوكات األخيرة. ملشاهدة الڤيديوالرائدان روبرت بنكن ودوغالس هرلي في مركز كينيدي الفضائي 

كاليفورنيا تبدأ تصوير األفالم.. 
واستثناء لوس أجنيليس

اكتشاف ٧ ڤيروسات شبيهة 
بـ «كورونا» في خفافيش أفريقيا 

قد تسبب جائحة جديدة

لوس أجنيليس - أ.ف.پ: تعرض كاليفورنيا اعتبارا 
من األســبوع املقبل خطتها الستئناف عمليات تصوير 
األعمال التلفزيونية والسينمائية، إال أن لوس اجنيليس 
بؤرة (كوفيد-١٩) األساسية في الوالية مستثناة راهنا.
واســتوديوهات التصوير خالية في كاليفورنيا منذ 
اتخذت ســلطات الوالية إجراءات للجم انتشار اجلائحة 

في منتصف مارس.
وقال حاكم الوالية غافني نيوسوم إن غالبية املناطق 
الثماني واخلمســني فــي الوالية «ســتكون قادرة» على 
تنظيم معــاودة التصوير مع اعتمــاد بعض اإلجراءات 

التي ستفصل االثنني.
إال أن إصابات كثيرة بكوفيد-١٩ تســجل في منطقة 
لوس اجنيليس، حيث تقع هوليوود والتي توفر حوالي 
٩٠٠ ألف وظيفة في أوساط السينما والتلفزيون ما يحول 

دون استئناف هذا النشاط فورا.
وقال نيوســوم إنها ستتأخر عن املناطق األخرى في 

هذا املجال أسابيع عدة على األرجح.
وقال تيد ســاراندوس مسؤول املضامني لدى منصة 
«نتفليكــس» إن اإلنتاجات التي تتطلــب فرقا محدودة 
العدد مثل الوثائقيات قد تســتأنف بسرعة أكبر، إال أن 
تصوير األفالم مع مشــاهد فيها جموع تتطلب إجراءات 

سالمة ولوجستية كبيرة جدا.

اكتشــف العلمــاء ٧ ڤيروســات كورونــا جديدة في 
اخلفافيش، حيث مت العثور على هذه السالالت اجلديدة 
في اجلابون بأفريقيا، ومن غير الواضح ما إذا كان ميكن 

أن تنتقل إلى البشر.
ووفق موقع «نيوساينتيست» العلمي، اختبر العلماء 
من املركز الدولي لألبحاث الطبية في فرانسفيل باجلابون، 
مؤخرا، أكثر من ألف خفاش تعيش في الكهوف في جميع 
أنحاء البالد، ووجدوا أن ١٨ منها مصابة بالڤيروس التاجي.
ووجد البحث أن ٥ من الڤيروســات التاجية السبعة 
اجلديدة مرتبطة بسالالت سابقة كانت مرتبطة بالبشر.

وتشمل هذه الڤيروسات التاجية البشرية ٢٢٩E التي 
مت تداولهــا بني البشــر منذ الســتينيات، والتي عادة ما 

تتسبب فقط في أعراض البرد اخلفيفة.
وأدى ذلك إلى تكهن العلماء بأن ڤيروســات كورونا 
اجلديــدة ميكن أن تنتشــر إلى البشــر، ما يتســبب في 
جائحــة أخرى، لكنهم أضافوا أنه يجب إجراء املزيد من 

األبحاث أوال.
كما أظهر التسلسل اجليني أن ٧ من هذه الڤيروسات 
التاجيــة، والتي وقع العثــور عليها كلها في اخلفافيش 
التي تأكل احلشرات، لم تكن معروفة حتى اآلن. وتستمر 
التكهنات حول املكان الذي نشأ فيه هذا الڤيروس التاجي، 

الذي تسبب في توقف العالم.

هوليوود ستتأخر في افتتاح استوديوهاتها عن بقية مناطق كاليفورنيا

اخلفافيش مصدر متجدد للڤيروسات

أميركي يطلق النار على طباخ مطعم بسبب «كمامة»!
لوس أجنيليسـ  (أ.ف.پ): 
أوقــف أميركي بعدما أصاب 
برصاصة موظفا في سلسلة 
مطاعم للوجبات الســريعة 
رفض تقدمي الطعام له لعدم 
وضعه كمامة، على ما ذكرت 

الشرطة.
وأوقفت شــرطة أورورا 
في والية كولــورادو (غرب 
املتحــدة) كيلفن  الواليــات 
واتســون (٢٧ عاما) بعدما 
تســبب باحلادث قبــل أيام 
قليلة في مطعم تابع لسلسلة 

«وافل هــاوس» فتح أبوابه 
فقط للمبيعات التي يحملها 
الزبون معه بســبب جائحة 

كوفيد-١٩.
وجاء في تقريــر عملية 
التوقيف الذي اطلعت عليه 
وكالــة فرانــس بــرس، أن 
موظفي املطعم رفضوا مرتني 
خدمة الزبون الذي أصر على 

عدم وضع كمامة.
وقال شــهود إن الشــاب 
وضع مسدســا على طاولة 
اخلدمــة، وقال للطباخ: «أنا 

قادر على نسف دماغك فورا».
التالية عاد  الليلــة  وفي 
كيلفن واتســون إلى املطعم 
وطلــب منــه مجــددا وضع 
الكمامة أو مغادرة املكان. فما 
كان منه إال أن ضرب الطباخ 
وطارده داخل املبنى وأطلق 

النار عليه.
وأصيــب الضحيــة فــي 
الصدر ونقل إلى املستشفى، 
حيث يتعافى من إصابته على 
ما أفــادت الشــرطة احمللية 

وكالة فرانس برس.
اجلاني كيلفن واتسون

دمار كبير في بنغالديش والهند بسبب اإلعصار أمبان

أ.ف.پ: دمــر «أمبــان» 
أعنــف إعصــار يضــرب 
بنغالديــش وشــرق الهند 
منذ أكثر من عقدين، منازل 
وجرف ســيارات وتسبب 
بفيضانات وبمقتل واصابة 

العشرات.
السلطات تتفقد  وبدأت 
األضــرار الخميس بعد أن 
أمضى مالييــن ليلتهم في 
مالجــئ مع مرور اإلعصار 
أمبــان المصحــوب برياح 
تصل سرعتها إلى ١٦٥ كلم 

وأثــار إجــالء أكثر من 
٣ مالييــن شــخص مــن 
البلدات الساحلية ارتياحا 
لمســاهمته فــي الحــد من 
عدد الضحايــا. لكنه يثير 
مخــاوف من انتقال عدوى 
ڤيروس كورونا المستجد 

في المالجئ المكتظة.
ســلطات  وأرســلت 
البلدين كمامات وســوائل 
لتطهير اليدين، لكن التباعد 
االجتماعي مستحيل بسبب 
العدد الكبير من األسر التي 

لجأت إلى المدارس ومبان 
حكومية.

وفي الهند، غمرت المياه 
الشوارع في عاصمة البنغال 
الغربيــة كالكوتــا وغطت 

السيارات المركونة.
وغرقــت معظــم أحيــاء 
املدينة التي تضم ١٥ مليون 
نسمة في الظالم بعد حدوث 
انفجار في محطة التحويل.

وقال مسؤولون إن ماليني 
عبر الهند وبنغالديش كانوا 

محرومني من الكهرباء.

عشرات القتلى واملصابني واقتالع أشجار وأعمدة كهرباء وجدران وأسطح

(أ.ف.پ) هندي بني حطام منزله في ميدنابور بالبنغال الغربية  

في الساعة اقتلعت أشجارا 
وأعمــدة كهربــاء وجدرانا 

وأسطحا.
فــي بنغالديــش، أعلن 
مسؤولون أنهم ينتظرون 
تقارير من منطقة سندربان 
المدرجة على الئحة التراث 
العالمــي لمنظمــة األمــم 
المتحدة للتربية والثقافة 
(يونيســكو)  والعلــوم 
والشهيرة بغاباتها ونمور 
البنغال المهددة باالنقراض، 
األكثر تضررا من اإلعصار.

يشتري بيتزا مطعمه عبر تطبيق للخصومات 
وُيعيد بيعها لتحقيق الربح!

اكتشــف صاحب مطعم 
بيتزا فــي الواليات املتحدة 
أن أحد تطبيقات التوصيل 
يبيــع الطعــام الــذي يعده 
مطعمه بســعر أرخص مما 
يبيعه املطعم، بينما اليزال 
التطبيق يدفع ملطعمه السعر 

الكامل للطلبات.
التطبيق  فمثــال، يبيــع 
البيتزا التي وضع لها املطعم 
سعرا يبلغ ٢٤ دوالرا مقابل 
١٦ دوالرا فقــط، بينما يدفع 
التطبيق للمطعم الـ ٢٤ دوالرا 
كاملة، حسب ما نقلته هيئة 
اإلذاعــة البريطانية «بي بي 

سي».
ووجــد صاحــب املطعم 
الحقــا أن ذلك كان جزءا من 
جتربة لقياس حجم طلبات 

العمالء.
وفــي محاولة منه جلني 

املطعم ٢٤٠ دوالرا.
التطبيــق بهــذه  وقــام 
التجربة (اخلصومات) وعدم 
فــرض أي رســوم على أي 
شخص لزيادة الطلبات، حتى 

يتمكن مــن الذهاب ببيانات 
جيــدة وإيجابيــة عن حجم 
الطلبــات إلــى املطعم حتى 
يوافق األخير على تسجيل 

نفسه في التطبيق.

التطبيق كان يبيع بيتزا ثمنها ٢٤ دوالرا بـ ١٦ فقط

مال أكثر، قام صاحب املطعم 
بشراء ١٠ طلبات من البيتزا 
من خــالل التطبيــق، ودفع 
ثمنهم ١٦٠ دوالرا، ثم باعها 
إلــى أحــد أصدقائه بســعر 

ملشاهدة الڤيديو


