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صحيفة ايران
في العالم العربي

غزال يقتحم صالون حالقة ويثير الرعب

وصحيفة العالم
العربي في ايران

كاريكاتري

تداول نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو
جرى تصويره في أحد صالونات الحالقة والتجميل على جزيرة
لونغ آيالند في والية نيويورك األمريكية.
المقط��ع المص��ور يظه��ر لحظ��ة اقتح��ام غ��زال لصال��ون
الحالقة من خالل تحطيمه للواجهة الزجاجية للمحل.
ثم يقفز فوق أريكة كانت قد جلس��ت عليها س��يدة تحتس��ي
قهوته��ا ،ويتج��ه الغ��زال ص��وب كرس��ي الحالقة ال��ذي كان قد
جل��س علي��ه رجل ،ليحاول الغزال الخروج من الصالون مقتحما
الباب الزجاجي ،في لحظة من الهلع أصابت كل من تواجد في
المكان.

كشف سر «أقوى مخلوق على وجه األرض»كيف يتغلب على النووي؟

تمك��ن العلم��اء أخي��را م��ن حل لغ��ز يتعلق
بمخل��وق «التارديغ��رادا» أو «دب الم��اء»
المجه��ري ،المتمث��ل بقدرت��ه على البق��اء على
قي��د الحي��اة حت��ى عندم��ا يتع��رض لجرعة من
اإلشعاع تعادل البقاء  25ساعة في موقع كارثة
تشيرنوبل النووية.
وبحس��ب المعلوم��ات ،ف��إن دب الم��اء ،أو
الخنزي��ر الطحلب��ي الصغي��ر ،يس��تطيع البقاء
على قيد الحياة في مختلف البيئات القاس��ية،
ويمكن��ه تحم��ل أل��ف م��رة أكث��ر م��ن اإلش��عاع
الن��ووي من الحيوانات األخرى ،كما يمكنه أن
يتحم��ل ح��رارة تصل إل��ى  150درجة مئوية فوق
وتحت الصفر أيضا.
واكتش��ف العلماء ،بحس��ب دراس��ة نش��رت
ف��ي مجل��ة «إي اليف» ،أن س��بب ق��درة دب الماء
على تحمل كل هذه البيئات القاسية والعيش
فيها ،يعود إلى قدرته على صنع «درع بروتيني»

يش��به الغيم��ة ،يطل��ق علي��ه أيضا اس��م «كابح
التل��ف» .وبتحلي��ل ه��ذا البروتي��ن ،اكتش��ف
العلم��اء أن��ه يرتبط بنواة الخلي��ة التي يحتوي
عل��ى الحمض الن��ووي ،ويعمل على خلق غيمة
واقية تحيط به مثل الدرع.
وط��ور عالم البيولوجي��ا الجزيئية جيمس
كادوناغ��ا وزمالؤه ف��ي جامعة كاليفورنيا في

س��ان دييغ��و 3 ،ط��رق مختلف��ة لتنقي��ة بروتي��ن
«كاب��ح التل��ف» من دب الماء لدراس��ة كيفية
عمله على المستوى الجزيئي.
وق��ال كادوناغ��ا لموقع «س��اينس أليرت»:
ب��ات لدين��ا اآلن تفس��ير جزيئي لكيفي��ة حماية
البروتين للخاليا من أشعة إكس.
وأضاف أنه «يمكن رؤية أن الدرع البروتيني
يحتوي على جزأين ،األول يرتبط بالكروماتين
(االسم الذي يطلق على موطن الحمض النووي
ف��ي الخالي��ا) ،والثان��ي يش��كل س��حابة تحم��ي
الحم��ض الن��ووي م��ن ج��ذور الهيدروكس��يل
(مركب��ات ش��ديدة التفاع��ل يمك��ن توليده��ا
ف��ي الخاليا ع��ن طريق اإلش��عاعات المؤينة)».
ويعتق��د كادوناغ��ا وفريقه أن ال��درع البروتيني
ربم��ا ل��م يت��م تطوي��ره لمقاوم��ة اإلش��عاع ،لك��ن
ه��ذه فائ��دة جانبية من التطور للبقاء على قيد
الحياة في البيئات الجافة.

شاب يبتكر عربة تسوق ذكية

شابة ارمينية تحير االطباء بسبب دموعها!

اس��تعرض مع��رض
جايتكس للتقنية في دبي
بعض��ا من المبتك��رات في
عال��م التس��وق الغذائ��ي،
أبرزها عربة تس��وق ذكية
ابتكرها شاب مصري.
وتوص��ل الش��اب
المص��ري أحم��د بش��ري
البت��كار ق��د يغي��ر ش��كل
تسوق األغذية في المتاجر الغذائية الضخمة ،حيث ابتكر عربة تسوق
إلكتروني��ة بالكام��ل ،تق��وم بمعرف��ة األغذي��ة الت��ي توض��ع فيه��ا وتحدد
س��عرها ،وتتي��ح لك الدفع ببطاق��ة اإلئتمان ،بجهاز مثب��ت في العربة،
منهي��ا بذل��ك التعام��ل مع «الكاش��ير» .وأكد بش��ري ،الذي أس��س مع
آخرين شركة «كايبر» في مدينة كالغري بكندا ،لموقع سكاي نيوز
عربية ،أن اإلقبال كبير جدا على عربته في الواليات المتحدة وكندا،
من قبل متاجر األغذية الضخمة ،وأنه يطمح للتوسع للشرق األوسط.
وقال بش��ري ،الذي درس علوم الكمبيوتر بجامعة ألبيرتا الكندية،
إن ردود األفع��ال م��ن المتس��وقين المس��تخدمين للعرب��ة الذكي��ة،
كان��ت ممت��ازة ،وتج��اوزت درجة  9من  .10وتوفر العربة الذكية شاش��ة
إلكتروني��ة ،تتي��ح للمتس��وق رؤي��ة المنتج��ات التي وضعه��ا بالعربة ،مع
س��عر كل منه��ا ،باإلضاف��ة لوزن وس��عر الفواكه والخض��ار ،والعروض
الخاصة التي يوفرها المتجر.

أف��ادت تقاري��ر أن امرأة أرمينية ت��ذرف عيونها عند البكاء ما
يش��به البل��ورات ب��دال م��ن الدم��وع المائية ،م��ا ت��رك العلماء في
حيرة بسبب هذه الحالة الغريبة.
لق��د بدأت س��اتنيك كرازي��ان ،البالغة من العم��ر  22عاما،
م��ن منطق��ة ش��يراك ،المعان��اة م��ن أع��راض ه��ذه الحال��ة من��ذ
ش��هرين ،حينم��ا ظن��ت ف��ي البداي��ة أن بع��ض الغب��ار أصابها في
عينيه��ا ،عندم��ا كان��ت ف��ي زي��ارة لطبي��ب األس��نان ،إال أن أفراد
عائلتها شككوا في ذلك ،وعزوا األعراض إلصابة عينها بحطام
صغير من الزجاج.
وقال��ت الش��ابة األرمني��ة إنه��ا تنت��ج ما يص��ل إل��ى  50قطعة
بلوري��ة م��ن عينيه��ا كل ي��وم ،وبحس��ب م��ا أوردته التقاري��ر ،فإن
العدي��د م��ن أطب��اء العي��ون ل��م يتمكن��وا م��ن تش��خيص حالتها
الغريبة أو عالجها ،تاركين ساتنيك تعاني باستمرار من تلك
األعراض.
وقال��ت س��اتنيك« :لقد تحول��ت أيامي إلى جحيم ،مش��يرة
إلى أن بعض األطباء رفضوا تصديقها ،بينما وصف لها البعض
اآلخ��ر قط��رات العي��ن أو المض��ادات الحيوي��ة الت��ي فش��لت ف��ي
التخفيف من حدة المشكلة».
وتم التواصل مع وزارة الصحة في أرمينيا بشأن هذه الحالة
العجيبة لـ«دموع الكريستال» ،حيث كشفت التقارير أن كبير
أطب��اء العي��ون في الوزارة قابل الش��ابة مرتين ،وأرس��لت البلورات
لتحليلها في محاولة لتشخيص ما أصابها.

أميركية تبيع طفلتها ذات العامين مقابل «سيارة قديمة»
اعتقل��ت الس��لطات األمني��ة
ف��ي والي��ة كارولين��ا الش��مالية 3
أش��خاص بع��د مزاع��م ب��أن ام��رأة
قامت ببيع طفلتها ألسرة مقابل
«سيارة».
ووفق��ا لتقري��ر لش��بكة
فوك��س ني��وز األميركي��ة ،فق��د
قام��ت ألي��س ت��ود ( 45عام��ا)
بالتخلي ع��ن ابنتها ذات العامين
مقاب��ل س��يارة «باليم��وث لي��زر»
ط��راز الع��ام  ،1992الت��ي يملكه��ا
كل م��ن تين��ا تش��افيز ( 47عاما)
وفيسينو ميندوزا ( 53عاما).
وفي يوليو الماضي ،أدخلت الطفلة الرضيعة
إلى المستشفى لمعاناتها من إصابات ،األمر الذي
دفع المستشفى إلى فتح تحقيقا في إصابتها.
ووفق��ا لموق��ع صحيف��ة «ليكس��ينغتون ذي

ديسباتش» ،قالت تشافيز للمحققين ،في البداية،
إنه��ا وال��دة الطفل��ة ،ثم غيرت قصته��ا وزعمت أنها
وال��دة الطفلة بالتبن��ي ،لكنها لم تتمكن من إثبات
صلتها بالرضيعة.
وت��م وض��ع الطفل��ة الرضيع��ة تح��ت رعاي��ة
أح��د أف��راد األس��رة ،وفي األثناء ش��رعت الس��لطات

يدهس طليقته بسيارتين مختلفتين ثم يطعنها بسكين
وجهت الشرطة في نيويورك األميركية االتهام إلى رجل بدهس
مرة بس��يارته ،وأخرى بس��يارتها هي ،وبطعنها وقتلها،
زوجته الس��ابقةَّ ،
ف��ي جريم��ة وقع��ت صب��اح الخمي��س الماضي ،بحس��ب متحدث باس��م
الشرطة.
في التفاصيل التي نقلتها «إن بي سي نيوز» اإلخبارية عن األمن،

بالتحقيق ،وتبين من خاللها أن األم
البيولوجية للطفلة ه��ي تود .وقالت
الس��لطات ،ف��ي مقاطعة ديفيدس��ون
بوالي��ة كارولين��ا الش��مالية ،إن ت��ود
بدلت الطفلة بالسيارة.
م��ن جهة قالت الج��ارة لورا بول
إنه��ا ش��اهدت تش��افيز ورومي��رو م��ع
الطفل��ة م��رارا ،وأضاف��ت موضح��ة
«كن��ت أراه��م عل��ى الش��رفة ،لق��د
كانت تعتني بالطفلة حقا».
وي��وم االثني��ن ،ت��م اعتق��ال
األش��خاص الثالث��ة ،ووجه��ت
الس��لطات إليه��م تهمة القيام بعملية بيع أو ش��راء
أو تبادل غير قانونية لقاصر.
وحك��م عليه��م بالس��جن بكفالة تص��ل إلى 50
ألف دوالر ،ومن المنتظر أن يمثلوا أمام المحكمة
في الحادي والعشرين من أكتوبر.

اس��تجاب عناص��ر الش��رطة التص��ال هاتف��ي يفي��د بوق��وع اعت��داء ف��ي
مقاطعة برونكس ،إحدى المقاطعات الخمس في نيويورك.
وت ّم نقل نويليا ماتيو ( 58عاماً) إلى المستشفى على إثرها ،وأعلن
األطباء أنها فارقت الحياة.
وق��ام المعت��دي بده��س زوجته الس��ابقة بس��يارته ،ث��م ترجل منها
وركب في سيارتها ودهسها مجدداً ،قبل أن يقوم بمهاجمتها وطعنها
بسكين كبير ،بحسب «يورونيوز».
وأكدت الشرطة هذه األنباء ،كما أكدت أن الزوجين منفصالن.

مقتل عروس و 3من أهلها ..والسبب صورة سيلفي
لقيت عروس حتفها مع ثالثة من أفراد عائلتها خالل التقاط صورة
س��يلفي عل��ى س��د في الهند ،بحس��ب ما أفادت الش��رطة ف��ي البالد ،حيث
تسجل أعلى نسبة من الحوادث القاتلة خالل التقاط صور ذاتية.
وكانت مجموعة من س��تة أش��خاص تلتقط صورا على س��د بامبارو
ف��ي والي��ة تامي��ل ن��ادو جنوب��ي الهن��د ،وف��ق م��ا أفاد مص��در من الش��رطة
المحلي��ة ،بحس��ب وكال��ة فران��س برس .وق��ال المصدر من دون الكش��ف
ع��ن هويت��ه« :كان��وا يلتقطون ص��ورا ذاتي��ة عندما انزلقوا وس��قطوا في
المي��اه .أم��ا العري��س الذي كان يصورهم ،فهو لم يس��قط معهم ونجا».

مسافر من القرن الماضي
يثير الذهول في أبوظبي!

عندم��ا وص��ل إل��ى مط��ار أبوظب��ي
الدول��ي وق��دم جواز س��فره إل��ى الموظف
المس��ؤول عن��د الج��وازات ،ربم��ا ل��م يبدر
بخاط��ر الموظ��ف حينه��ا أنه يق��ف أمام
رج��ل يزيد عم��ره على ق��رن وعقدين من
الزمان.
لك��ن الواق��ع ،بحس��ب م��ا كش��فت
الهيئ��ة االتحادي��ة للهوي��ة والجنس��ية
ف��ي اإلم��ارات ،أن زائ��را هندي��ا وص��ل إل��ى
مط��ار أبوظبي الدول��ي مؤخرا ،قادما من
منطقة (فاراناس��ي) في الهند ،ويبلغ من
العمر  124عاما.
وأث��ار ه��ذا الرج��ل المعم��ر ،واس��مه
س��وامي س��يفاناندا ،ذه��ول الن��اس م��ن
حول��ه ،بع��د أن تبي��ن أنه ول��د في منطقة
بيه��اال التابع��ة لبلدي��ة كولكات��ا ف��ي
والي��ة البنغ��ال الغربي��ة ،ي��وم الثام��ن من
أغسطس .1896
ونقل��ت صحيف��ة «اإلم��ارات الي��وم»
ع��ن مدير االتصال الحكومي في الهيئة،
المق��دم أحم��د الدالل ،قول��ه إن موظفي
الجوازات قاموا بتسجيل بيانات الراكب
في نظام الدخول دون معوقات.
ونف��ى ال��دالل ف��ي الوقت ذات��ه ما تم
تداوله عل��ى مواقع التواصل االجتماعي
ب��أن موظف��ي الج��وازات ل��م يس��تطيعوا
إدخ��ال بيانات��ه .وأك��د مدي��ر االتص��ال
الحكوم��ي ف��ي الهيئ��ة أن موظف��ي
الجوازات رحب��وا بالمعمر الزائر ،وعملوا
على تس��هيل عملية دخوله للدولة ،الفتا
إل��ى أن س��وامي غ��ادر الدول��ة بع��د انتهاء
إجازته.

وقفز األخير في المياه وأنقذ إحدى النساء ،في حين غرق اآلخرون ،وفق
ما نقلت وكالة «برس ترست أوف إنديا» .ومن بين الضحايا ،تلميذ في
الرابعة عش��رة من العمر .وكش��فت دراسة أجراها العام الماضي باحثون
م��ن معه��د «إنديي��ن إنس��تيتوت أوف ميدكل ساينس��ز» ،أن  259ش��خصا
لق��وا حتفه��م حول العالم خالل التقاط صور س��يلفي بي��ن  2011و.2017
وأحص��ي أكب��ر ع��دد م��ن الوفي��ات ف��ي الهن��د ،تليه��ا روس��يا ث��م الواليات
المتح��دة فباكس��تان .وق��د دفع��ت هذه الظاه��رة الس��لطات الهندية إلى
حظر التقاط صور السيلفي في بعض المواقع التي تعد خطرة.

مأساة عائلية ..وفاة رضيعة بسبب عادة أبوية خاطئة
يتعي��ن عل��ى العائ�لات الت��ي لديه��ا
أطف��ال رض��ع أن ينتبه��وا جي��دا ،فتركه��م
ينامون مع اآلباء الجدد في الس��رير نفس��ه
أو بينهم قد يعرض سالمتهم للخطر.
فق��د توفي��ت طفل��ة رضيع��ة تبل��غ م��ن
العم��ر  3أس��ابيع فق��ط بع��د أن وضعه��ا
والداه��ا عل��ى س��ريرهما لتن��ام بينهم��ا،
بحس��ب م��ا كش��فت تحقيق��ات األجه��زة
المختص��ة في بريطانيا ،وفق��ا لما ذكرته
صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وقال��ت األم ،وال��دة الطفل��ة الرضيع��ة
ليدي��ا لوي��ز كومي��ر ( 3أس��ابيع) ،إنه��ا
اس��تيقظت لتجد ابنتها ميتة في الس��رير بعد أن انقلب عليها والدها توم كومر ،البالغ وزنه
 114كيلوغراما ،أثناء نومه.
وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف إلى المنزل في غريس كريسنت ،هانلي ،ثم نقلت
الرضيعة إلى مستشفى رويال ستوك الجامعي ،لكنها كانت قد فارقت الحياة.
وتعتقد األم إيبوني جايد بيرسون ،التي قالت للمحققين إنها وتوم يدخنان القنب بانتظام،
أن زوجها تقلب أثناء نومه فسحق الطفلة.

يصارع الدببة استعداد ًا لنزال بشري
أسلوب خاص وغير مألوف من التدريب
واالس��تعداد لنزاالت رياضة القتال ،كشف
عن��ه ف��ي العاصم��ة الروس��ية ،موس��كو،
واعتم��دت في��ه مقارع��ة الدبب��ة وال��كالب؛
فق��د خ��اض المقات��ل الروس��ي ،مكس��يم
نوفوس��يلوف ،حصة تدريبية مع دب ضخم،
اس��تعداداً لنزال نوفوس��يلوف ضد مواطنه،
دميت��ري س��مولياكوف ،ضم��ن دورة «Fight
 »94 Nights Globalللفن��ون القتالي��ة
المختلط��ة ،حس��ب م��ا ذكر موقع «روس��يا
اليوم» اإللكتروني.
وانتش��ر مقط��ع فيدي��و للمقات��ل
نوفوس��يلوف وهو يص��ارع دباً ضخماً ال يقل
ش��أناً عن��ه ،م��ن حي��ث الط��ول وال��وزن ،م��ع
العل��م أن وزن المقات��ل الروس��ي يبل��غ 130
كيلوغراماً.
ونش��ر المقات��ل مقط��ع فيدي��و عب��ر
حسابه على موقع «إنستغرام» وهو يواجه كلبين شرسين.
وستقام نزاالت دورة « ،»94 Fight Nights Globalفي  12أكتوبر الجاري ،في العاصمة
موسكو.
يذكر أن مكس��يم نوفوس��يلوف ( 46عاماً) قضى  14عاماً في الس��جن بتهمة ارتكاب
جريم��ة قت��ل ف��ي ع��ام  ،1993وع��اد بع��د ذل��ك إل��ى حلب��ات القت��ال وحق��ق  9انتص��ارات
في  11نزاالً.

