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من هي أول سيدة بالعالم تتجاوز ثروتها
 100مليار دوالر

ال يوج��د ف��ي العال��م ،خ�لال الوق��ت الحال��ي ،س��وى رجلي��ن
اثنين تخطت ثروتهما مئة مليار دوالر ،لكن عددا من النساء قد
يلتحقن مستقبال بهذا الركب «المحظوظ».
وبحس��ب م��ا نق��ل موق��ع « ،»scmpف��إن خم��س نس��اء ق��د
يتجاوزن  100مئة مليار دوالر ،خالل العقود القليلة المقبلة.
وفي قائمة أغنى األشخاص في العالم التي تنشرها فوربس
باستمرار ،تتجاوز ثروة كل من مؤسس شركة «أمازون» ،جيف
بيزوس ،ومؤسس مايكروسوفت ،بيل غيتس 100 ،مليار دوالر.
وم��ن بي��ن المرش��حات الخم��س لدخ��ول ن��ادي « 100ملي��ار
دوالر»؛ سيدة األعمال األميركية ،جاكلين مارس ،التي تصل
ثروتها في الوقت الحالي إلى  28.9مليار دوالر.
وجاكلي��ن ه��ي وريث��ة ومالك��ة أس��هم ف��ي ش��ركة «مارس»
للش��وكوالتة والحلوى ،وم��ن المحتمل أن تتخطى ثروتها مئة
مليار دوالر خالل مدة تصل إلى  28سنة.
وإلى جانب جاكلين ،من المرجح أن تصل س��يدة األعمال
الصينية ،يانغ هويان ،إلى نادي «مئة مليار دوالر» في غضون 24
س��نة ،وثروتها الحالية تناهز  23.3مليار دوالر ،وهي مالكة أس��هم
في شركة «كانتري غاردن هولدينغ».
أم��ا س��يدة األعمال األس��ترالية ،جينا راينهارت ،فس��تلتحق
به��ذا الن��ادي الث��ري بع��د عش��رين عاما ،عل��ى األرجح ،وس��يكون
عمره��ا ف��ي الخامس��ة والثمانين ،وثروته��ا الحالية تق��ارب 15.8
مليار دوالر.
لك��ن طليق��ة مؤس��س «أم��ازون» ،ماكين��زي بي��زوس ،ق��د
تتخط��ى مئ��ة مليار دوالر ،في مدة أقصر ال تتجاوز  16س��نة ،ألن
ثروتها الحالية تقدر بـ 39.1مليار دوالر.
والمرش��حة بق��وة للص��دارة النس��ائية ف��ي نادي «مئ��ة مليار
دوالر» ،ه��ي س��يدة األعم��ال الفرنس��ية ،فرانس��واز بيتينك��ورت
ميري��س الت��ي راكمت ث��روة من  55.1ملي��ار دوالر ،وليس أمامها
اليوم س��وى تس��ع سنوات على األرجح ،حتى تصبح أول امرأة في
التاريخ تجمع ثروة من مئة مليار دوالر.

صحيفة ايران
في العالم العربي

سوري يطلق سيارة هجينة تعتمد
على الطاقة الشمسية والكهرباء
أطل��ق المهن��دس «من��ذر الب��وش» رئي��س مرك��ز تأهي��ل ورعاي��ة
المبدعين في حلب س��يارته الس��ياحية الهجينة التي تعتمد على الطاقة
الشمس��ية والكهرب��اء المنزلي��ة لك��ي تكون في خدمة الس��ياحة والمنش��آت
السياحية والعائالت الصغيرة.
السيارة التي صنعت بكاملها من منتجات سورية صرفة؛ في ورشة
صغيرة بمدينة حلب باتت جاهزة للعرض في المعارض والمهرجانات،
لكنه��ا تحت��اج لم��ن يدع��م صناعته��ا وانتش��ارها ،وه��و م��ا يس��تدعي أن
تتبناها جهة حكومية لكي تستثمر بالشكل األمثل ،حيث قال المهندس
«البوش» أننا بحاجة إلى يد نظيفة تقف معنا وتدعمنا في عملنا ،وال
نستطيع االستمرار في حال لم تقف الحكومة معنا ،ولم تتبنى عملنا.
وعن ميزات السيارة الجديدة ،واختالفها عن الموجودة في األسواق
العربي��ة والدولي��ة؛ تاب��ع« :وزن الس��يارة الكلي مع الحمول��ة  500كيلو
غ��رام ،وحمولته��ا  200كيل��و ،أي أنه��ا تحمل بين الش��خصين والثالثة
حسب الوزن ،وبإمكانها أن تكون سيارة لعائلة صغيرة .سرعتها القصوى
خمس��ون كيلومت��ر بالس��اعة ،وقوتها  3حص��ان )2200( ،واط .الس��يارة
س��ياحية مكش��وفة ،وصديق��ة للبيئ��ة؛ ال ص��وت له��ا ،تش��حن بواس��طة
ألواح شمس��ية ،وفي حال انخفض شحنها نمدها بالطاقة االحتياطية
الموج��ودة ف��ي المدخرة ،إطاراتها متوفرة ،وهي نفس إطارات الدراجات
النارية ،حيث تسير على ثالثة إطارات».
ويطم��ح رئي��س مركز التأهي��ل ورعاية المبدعين الش��باب إلى أن
تك��ون الس��يارة متوف��رة وموجودة لكل من يرغب باقتنائها ،فهي تس��اهم
ف��ي تنش��يط الس��ياحة ح��ول قلع��ة حل��ب مث�ل ًا ،وعل��ى ش��واطئ البح��ر
والمنتجع��ات الس��ياحية ،وكذل��ك يمك��ن أن تكون وس��يلة نق��ل عامة
بأسعار مخفضة.
فيما أكد المخترع الس��وري س��لمان األحمد الذي اقترح الفكرة
عل��ى المهن��دس «الب��وش» أن المب��دع ه��و م��ن يح��ول المش��كلة إل��ى
إنج��از ،فعندم��ا تعرضت بلدنا من فترة قريبة لنقص حاد بالمش��تقات
البترولي��ة؛ إل��ى درج��ة توق��ف ع��دد هائل من اآللي��ات عن العم��ل ،بادرت
باالتص��ال بالمخت��رع من��ذر ب��وش وطرح��ت علي��ه فك��رة تصنيع س��يارة
كهربائية كمثل (التوكتوك) المصري ،و(الريكش��ا) الهندية ،والتي
يمك��ن أن تغط��ي حصة كبي��رة من حاجات النقل ،فتقب��ل الفكرة فوراً،
وب��ادر بتصنيعه��ا ،وتواصلن��ا م��ع األس��تاذ إيه��اب اس��مندر مدي��ر هيئ��ة
المش��اريع الصغيرة والمتوس��طة ،وأبدى اس��تعداده للتعاون المش��ترك
معنا بكل إمكانياتهم.

أقدم فأرة حاسوب بمتحف ألماني
قام راينر ماليبراين ،مخترع أول فأرة حاسوب
ذات ك��رة دوّارة ،بإه��داء واح��دة م��ن تلك القطع
النادرة للغاية لمتحف في ألمانيا ،حيث لم يتبق
منه��ا ف��ي العالم س��وى  4قطع ،ويق��ول ماليبراين
( 85عام �اً)« :ه��ذه ه��ي الفأرة األصلي��ة ،لقد كنا
متقدمي��ن للغاي��ة ف��ي عصرن��ا ،طورناه��ا خ�لال
الفت��رة بي��ن عام��ي  1965و ،1968عندم��ا ل��م تك��ن
هن��اك أجه��زة كمبيوتر ش��خصية ،حي��ث كانت
كلم��ة «ب��ي س��ي» أي الكمبيوتر الش��خصي ،غير
موجودة بعد .جاءت تصريحات المهندس المنحدر من المنطقة المحيطة بكونستانس جنوب
ألماني��ا ،بينم��ا كان يق��دم الف��أرة هدية إلى «متح��ف ومنتدى هاينز نيكس��دورف» ،وهو أكبر
متحف للكمبيوتر في العالم.

كاريكاتري

أضحية تقتل جزار ًا وتصيب  9أشخاص
وتفر هاربة
ش��هدت مدين��ة فن��ارة ،الت��ي تبع��د عن محافظ��ة اإلس��ماعيلية 50
كيلومت��را في مصر ،حادثة مأس��اوية وفريدة م��ن نوعها قبل انقضاء
اليوم األول من عيد األضحى.
وج��اءت الواقع��ة بع��د تع��رض عج��ل لحال��ة هي��اج قب��ل دقائق من
ذبحه ،وعلى الفور هجم على الجزار الذي كان يستعد لعملية الذبح
فأصابه بإصابات بالغة أدت إلى وفاته في الحال ،فيما فر العجل هاربا
من المنزل.
وعندم��ا تجم��ع األهال��ي محاولين إيقافه هجم عليه��م ،وأصاب 9
أشخاص آخرين قبل أن تتم السيطرة عليه.
وقال شهود عيان إن األضحية ،التي قامت أسرة بشرائها بمبلغ 40

ألف جنيه ،لم تصب أحدا من هذه األسرة التي فر أفرادها هاربين من
أمامها ،قبل أن تتمكن من إصابة عدد آخر من مواطني مدينة فنارة.

كائنات ح ّية مع ّمرة ح ّيرت العلماء

ّ
جد وحفيدته يحصدان
«إعجاب» الماليين
تأث��ر متتبع��و موق��ع «تويت��ر» أخي��راً،
بمش��هد فيديو يُظهر جداً مس��ناً وهو يساعد
حفيدت��ه عل��ى طل��ي أظافرها بع��د خضوعها
لعملي��ة جراحي��ة أقعدته��ا الف��راش ،حي��ث
حص��د الفيدي��و أكث��ر م��ن ملي��ون عالم��ة
إعجاب و 200ألف مشاركة.

النوم مع النحل ...طريقة جديدة لعالج آالم الظهر
يكتس��ب الع�لاج بالن��وم مع النحل ش��عبية في ليتوانيا ،حيث يق��ول صاحب مركز للعالج
بهذه الطريقة إنها تساعد على تخفيف اآلالم ومعالجة أمراض متنوعة .ويعتمد أسلوب العالج
البديل على النوم في غرفة واحدة مع الصناديق التي يربى فيها النحل.
ويقول صاحب مركز للعالج بهذه الطريقة والتي تس��مى العالج بالنحل إنها تس��اعد في
تخفيف اآلالم ومعالجة أمراض متنوعة من خالل الطاقة الناتجة من رفرفة النحل ألجنحته.
ويوضح زيدروناس جابرتاس الذي يدير المركز في قرية كاونيتيسكس ،شمالي ليتوانيا،
أنه أصبح معتادا على اس��تخدام هذه الطريقة منذ س��بع س��نوات بعد أن اكتش��ف فائدتها في
تخفيف آالم الظهر.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن أصدقاءه كانوا في البداية يش��ككون في ج��دوى هذه الطريقة ،يقول
جابرتاس إن نحو  500زبون يأتون إلى المركز س��نويا في الفترة ما بين مايو /أيار وس��بتمبر/
أيلول للعالج.
ولطالما ارتبط النحل بعالجات الطب البديل حيث تستخدم جميع منتجات النحل ،مثل
العسل والصمغ (البروبليس) وحتى السم ،لعالج العديد من األمراض.

وصحيفة العالم
العربي في ايران

وذك��رت صحيف��ة «ديل��ي مي��ل» ،أن
اإليماءة اللطيفة للجد فطرت قلوب متابعي
وس��ائل التواص��ل االجتماعي الذي��ن اعترفوا
لـ«تويت��ر» ب��أن أعينه��م دمع��ت بعد مش��اهدة
الفيدي��و .وكان��ت آيال ونتر-وايت مس��تلقية
تتماث��ل للش��فاء من عملي��ة جراحية ،عندما
وصل جدها كيث  82عاماً وجدتها مارغريت
 76عام �اً .وكتب��ت ف��ي الفيدي��و أن جده��ا
ع��رض عليه��ا ط�لاء أظافرها ،وه��ذا ما كان
يفعل��ه عل��ى م��دى  30عام �اً لجدته��ا بس��بب
إصابتها بالتهاب شديد بمفاصل يديها.

صراخ صبيين يكشف مأساة  5أطفال داخل «دار رعاية»

ف ّر صبيان من دار الرعاية عبر نافذة ،واستغاثا بالجيران الذين صدموا بمشهد مأساة راح ضحيتها أطفال في عمر الزهور .ووقعت الحادثة
القاتلة بمدينة إري في والية بنسلفانيا األميركية ،األحد ،داخل منزل يستخدم كدار رعاية.
وقال مدير خدمة اإلطفاء في إري ،جاي سانتوني ،لوسائل إعالم محلية إن نحو  8أشخاص حوصروا وسط النيران ،بينهم  5أطفال.
وذكرت وسائل إعالم أن أحد الجيران سمع صراخ الصبيين ،وحاول الدخول إلى الطابق األول من المنزل ،لكن النار أُجبرته على التراجع.
وأضافت أنه عندما وصل رجال اإلطفاء كانت النيران قد أتت على الطابق األول ،وتتصاعد من كل النوافذ.
والحقا قال مسؤولون ،ووسائل إعالم ،إن  5أطفال لقوا حتفهم جراء الحريق الذي ال تزال السلطات تحقق في سبب اندالعه .وأبلغ سانتوني
وسائل اإلعالم المحلية أن زيادة أحمال الكهرباء في غرفة المعيشة في الطابق األول «قد تكون السبب».

رغ��م معرف��ة العل��م بكثي��ر م��ن
المعلوم��ات ع��ن األحي��اء والكائن��ات عل��ى
األرض ،فإن��ه غالب �اً م��ا يفاج��أ الم��رء
بمعلومات لم يكن له أن يتصورها.
وم��ن ه��ذه المعلوم��ات أن كائن��ات
معم��رة يمك��ن أن يص��ل عم��ر
أو أحي��اء ّ
بعضه��ا إل��ى بضع��ة آالف م��ن الس��نين،
مث��ل «اإلس��فنج الزجاج��ي»  ،وه��و
مخل��وق بح��ري يمك��ن أن يص��ل عم��ره
إل��ى أكث��ر م��ن  10آالف ع��ام ،وكذل��ك
الح��ال م��ع الميك��روب «إندولي��ث» ال��ذي
يعي��ش داخ��ل الصخ��ور ،حي��ث عث��ر عل��ى
أح��د ه��ذه الميكروب��ات ف��ي قع��ر محي��ط
ع��ام  2013وق��در عم��ره حينه��ا بحوال��ي
 10آالف عام.
وهن��اك مخل��وق متناه��ي الصغ��ر
يعي��ش في المحيطات يعتبر من الناحية

الفني��ة خالداً ه��و «الهي��درا» ،وفي أمريكا
الش��مالية ،عث��ر عل��ى ش��جرة صنوب��ر ف��ي
منطق��ة «الح��وض العظي��م» ق��در عمرها
بحوال��ي  5067عام �اً .وم��ن بي��ن الكائن��ات
الح ّية س��لحفاة «ألداب��را العمالقة» ،وهي
ن��وع من الس�لاحف البرية ال يعيش س��وى
ف��ي ج��زر غرب��ي المحي��ط الهن��دي ف��ي
منطقة تمتد من جزيرة ألدابرا المرجانية
إل��ى جزر سيش��يل .وتع� ّ�د س��لحفاة ألدابرا
العمالق��ة واح��دة م��ن أضخ��م الس�لاحف
عل��ى وج��ه األرض ،ويقدر العلم��اء عمرها
بحوالي  255عاماً.
ق��رش «غرينالن��د» :أم��ا أكب��ر
المخلوقات عمراً ،فهو ،وفق تقارير علمية،
«سمكة قرش غرينالند» التي يصل عمرها
إل��ى  512عاماً بحس��ب تقدي��رات العلماء.
وبمعرف��ة طوله��ا وحجمه��ا وباس��تخدام

تقني��ة الكرب��ون المش��ع لتحدي��د عمره��ا
بواسطة خاليا من عيونها ،تب ّين أن عمرها
يت��راوح بي��ن  272و 512عام �اً ،بحس��ب م��ا
ذكرت دراس��ة نشرت في مجلة «ساينس»
العلمي��ة .ويعتب��ر ق��رش «غرينالن��د»
واح��داً م��ن بي��ن  28س��مكة ق��رش ،م��ن
فصيل��ة «ق��رش غرينالن��د» تمت دراس��تها
باستفاضة.
وإذا ص��دق التحلي��ل للعم��ر ،فهذا يعني
أن سمكة القرش وُلدت في وقت ما عام ،1505
أي قبل عهد شكسبير ،وقبل انفصال الملك
هن��ري الثامن عن خطيبته كاثرين .فوفقاً
للمجل��ة فإن طول س��مكة الق��رش هذه ،التي
يقتص��ر وجوده��ا ف��ي مي��اه ش��مال المحيط
األطلس��ي والمحي��ط المتجم��د الش��مالي،
يبل��غ  7أمت��ار ف��ي حين يصل وزنه��ا إلى نحو
 1200كيلوغرام.

«ملك الشوارب» في صربيا يتوج بشارب طوله
 140سنتمتر ًا
في مهرجان في ريف صربيا ،أخيراً ،تم تتويج عالم البناء المتقاعد زوران
الزارفيتش «ملك الشوارب» في البالد ،بشاربه الذي يصل إلى  140سنتمتراً.
زوران البالغ من العمر  70عاماً كان يربي شاربه منذ عام  ،2011وقرر بعد
تقاعده تركه ينمو حتى يتمكن على األقل من لفه حول أحد أذنيه.
يق��ول اآلن عل��ى «رادي��و ف��ري ي��وروب» إن بإمكان��ه ل��ف ش��اربيه أربع مرات
حول كل أذن.
عاش في النمسا ألكثر من  40عاماً ،ويذكر انه عند انتقاله إلى تلك
الب�لاد ف��ي ع��ام  ،1973تم إخراجه من القطار عند الحدود دون معرفة الس��بب،
وبع��د مغ��ادرة القط��ار ق��ال له رج��ل ألماني إن الس��بب يعود لغياب الش��ارب في
صورة جوازه ،فاضطر الى قص شاربيه ووضعهما في جيبه.
حل��ق ش��اربه م��رة واح��د فق��ط ف��ي حيات��ه ،عل��ى الرغ��م م��ن أن زوجت��ه ال

إكتشاف أقدم
مستوطنة بشرية
في إثيوبيا

اكتش��ف علم��اء آث��ار ف��ي
إثيوبي��ا أق��دم مس��توطنة بش��رية
بمنطق��ة جبلي��ة مرتفع��ة ،س��كنها
اإلنس��ان قب��ل  45ألف عام ،بحس��ب
تقرير نشره موقع «ساينس أليرت»
المتخصص باألخبار العلمية.
وبحس��ب االكتش��افات ،يب��دو
أن اإلنس��ان القدي��م ش��هد نقص �اً
بالمي��اه ف��ي الودي��ان ،م��ا اضط��ره

يعجبها الش��ارب .وبرغم تتويجه «ملك الش��وارب» في صربيا ،إال أن شاربه ال
يحطم السجل العالمي ألطول شارب والذي يعود للهندي رام سينغ تشاوهان،
بشارب طوله  4.29متر.
إلى تس��لق جبال بالي ،في أوروميا،
وش��رب م��ن األنه��ار الجليدي��ة بعد
ذوبانه��ا ،وأكل الفئ��ران الت��ي
عاش��ت هناك .وأظهرت التحليالت
واالكتش��افات األثري��ة ف��ي تل��ك
المنطقة أدلة كافية على استقرار
طوي��ل األجل لإلنس��ان القديم في
منطق��ة «فينش��ا هابي��را» ف��ي
الماضي.

