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كاريكاتري

والدة أول صبي في العالم من رحم امرأة متوفاة
أعل��ن أطباء والية بنس��لفانيا األمريكية ،أن ثان��ي امرأة تلقت عملية زرع
للرحم من متبرعة متوفية ،تنجب أول صبي في العالم بهذه الطريقة.
وقام��ت حوال��ي  70ام��رأة بعملي��ة زرع رح��م ح��ول العالم ،لك��ن معظمهن
تلقي��ن رحم��ا من متبرعين أحياء ،عادة من األصدق��اء أو العائلة .ووقعت أول
والدة ناجح��ة ف��ي الواليات المتحدة بعد عملية زرع رحم من متبرعة متوفية
في كليفالند كلينك في أوهايو في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي،
أم��ا ال��والدة األول��ى لطفلة في العال��م حدثت في البرازيل عام  ،2017بحس��ب
صحيفة (نيويورك تايمز).
وقالت األم جينيفر غوبرخت البالغة من العمر  33عاما في بيان صحفي
أعلنت خالله عن والدة ابنها بنيامين توماس( :كنت أنا وزوجي نرغب دائما
ف��ي زي��ادة عدد أفراد عائلتنا ،لكننا كنا نعل��م أن خياراتنا محدودة وأن ذلك
قد ال يحدث أبدا ،لكن اآلن ورغم كل شيء نحن نحضن طفلنا الجميل).
وعندما كانت جينيفر في الس��ابعة عش��رة من عمرها أخبرها األطباء
أنه��ا تعان��ي م��ن حالة خلقية تس��مى متالزمة ماير روكيتانسكي-كوس��تر-
هاوزر ،مما يعني أنها ولدت بمبيض ولكن بدون رحم .وخضعت جينيفر إلى عملية زرع الرحم عام  2018وهي عملية معقدة تس��تغرق  10س��اعات ،تم زرع
أحد أجنة الزوجين المجمدة سابقا بعد عدة أشهر .في وقت سابق ،في حادثة غريبة من نوعها ،أنجبت امرأة في حالة غيبوبة من مدينة بيتالينج جايا
الماليزية طفلة تتمتع بصحة جيدة.

امرأة تضع توأمين مرتين
في سنة واحدة
أنجب��ت مواطن��ة أمريكي��ة من مدينة ويس��اب
ال��م بيت��ش بوالي��ة فلوري��دا ،مرتي��ن توأمي��ن خالل
سنة واحدة.
وتفي��د قن��اة  WPTV-TVالتلفزيوني��ة ،ب��أن
المواطن��ة الكس��ندريا وليس��تون أنجب��ت ف��ي ش��هر
م��ارس  2019الت��وأم م��ارك وماالش��ي .وف��ي ش��هر
ماي��و  2019علم��ت أنه��ا حامل بتوأم أيض��ا ،وفي 27
ديس��مبر  2019أنجبت كيلين وكالب وتقول (لم
أعتقد يوما ما بأني سأنجب توأما).

وق��د علمت المرأة مؤخ��را ،أن جدتيها أنجبتا
توائ��م دائم��ا ،ولكنه��م ل��م يبق��وا على قي��د الحياة.
وله��ذه الم��رأة ابن��ة عمره��ا ث�لاث س��نوات وتق��ول
(بصراحة شخصيتها معقدة ،ويبدو األمر كما لو
أرب ً
طفل واحدًا  ،بل ربيت اثنين).
أنني لم ِ
وق��د غ��ادرت كالب يوم  6يناي��ر الجاري ردهة
العناي��ة المرك��زة أم��ا ش��قيقها كيلين ف�لا يزال
تح��ت مراقب��ة األطب��اء .واآلن تنتظ��ر األم اجتم��اع
العائل��ة بكام��ل أفراده��ا وتنظي��م أمس��ية عائلي��ة.
وتق��ول (أش��عر وكأن��ي ربح��ت الجائ��زة الكب��رى
مرتي��ن) .ويذك��ر أن ليليا كونوفالوفا من مدينة
أورالسك في كازاخستان أنجبت عام  2019توأما
بفارق زمني قدره  2.5شهر .وقد اتضح فيما بعد أن
في جسمها رحما مزدوجا.

أمريكي ينجو بعد أن بقي في
البرد القارس لعدة أسابيع...

مئات النسور تحتل برج اتصاالت أميركيا ..والسلطات في حيرة
یسعى مس��ؤولون أميركيون إلى معالجة
مش��كلة تش��كلها مئات النس��ور التي تجثم على
ب��رج تاب��ع لس��لطات حماي��ة الح��دود ف��ي والي��ة
تكساس.
وبحس��ب ما أف��ادت وكال��ة (يونايتد برس
إنترناش��ونال) ،فإن نحو  300نس��ر رقد على برج
اتص��االت يبل��غ طول��ه نحو  100مت��ر في مدينة
كينغزفي��ل الجنوبي��ة الت��ي ال تبتع��د كثي��را
ع��ن الح��دود األميركي��ة المكس��يكية .وبات��ت
الس��لطات أم��ام معضل��ة ،إذ إن النس��ور تش��وش
على العمال في المكان ،فيما ال تستطيع قتلها
إذ يحم��ي قان��ون أميرك��ي ص��در قب��ل  100عام هذه الطي��ور من القتل .وتقول الس��لطات األميركية إنها
تبح��ث ع��ن ح��ل يبعد النس��ور عن برج االتصاالت الذي تس��تخدمه هيئة حماية الح��دود والجمارك ،مثل
ش��باك كبي��رة تنص��ب ح��ول البرج ،لك��ن الفكرة لم تطبق لغاي��ة اآلن .وتظهر الصور الطي��ور الكبيرة وقد
رق��دت عل��ى قضب��ان البرج ،وبنى بعضها أعشاش��ا عليه .ويش��وش وج��ود الطيور الجارحة ف��وق البرج على
أعمال الصيانة المستمرة أسفله ،بسبب الفضالت الذي تخرجها.
وقال متحدث باسم مكتب الجمارك وحماية الحدود إن النسور تحط رحالها فوق البرج منذ سنوات،
لكن األمر تفاقم أخيرا مع تزايد أعداد هذه الطيور .وأضاف أن هذه الطيور التي تحتل البرج تلقي فضالتها
في األسفل ،لكن األخطر من ذلك سقوط بعض فرائسها فوق رؤوس المارة ،مما يخلق وضعا مرعبا.

اصطياد أكبر سمكة معمرة في العالم
ديسمبر الماضي ،في إحدى
ا ل س � � و ا ح لج ن � � و بغ ر ب � � ي
الوالية األميركية.
ويعتق��د الباحث��ون ،أن
س��مكةالهام��ورالضخم��ة
يبل��غ عمره��ا نح��و  50عاما،
مم��ا يجعله��ا أكب��ر س��مكة
س��نا يت��م العث��ور عليه��ا من
قبل المعهد.
و ج � � ر نى ش � � رص � � و رة
الس��مكة(العمالق��ة)عل��ى
كش��فباحث��ونأميركي��ونع��ن
اصطي��اد س��مكة (هام��ور) ضخم��ة ،ت��زن حس��اب المعه��د ف��ي (إنس��تغرام) ،مرفق��ة
أكث��ر م��ن  150كيل��و غرام ،قبالة س��احل بتعليق (سمكة عجوزة وضخمة).
فلوري��دا .وق��ال المص��در إن الباحثي��ن ف��ي
وأض��اف المعه��د( :العث��ور عل��ى ه��ذه
معهد أبحاث األس��ماك والحياة البرية في الس��مكة الكبي��رة كان أم��را مهم��ا وقيم��ا
فلوريدا ،عثروا على س��مكة الهامور يوم  29للغاية ،ألن ذلك يحدث نادرا).

ثورة تكنولوجية ...إنتاج ذهب عيار  18باستخدام البالستيك
اس��تطاع فريق بحثي من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيروخ بسويس��را ،إنتاج ذهب
عيار  18باستخدام البالستيك بدال من عناصر السبائك المعدنية.
وبحس��ب الموقع الرس��مي للمعهد الفدرالي للتكنولوجيا ،يأتي ذلك بعد ازدياد االهتمام
بالس��اعات الذهبي��ة والمجوه��رات الثقيل��ة ،إال أن بريقه��ا ي��زول مع الوقت بس��بب معاناة الوزن
الثقيل ،فال أحد يريد ارتداء س��اعة ثقيلة حول معصمه ،حتى لو كانت مصنوعة من الذهب
الحقيقي ،فمع مرور الوقت يصبح األمر غير مريح ومزعج ،وهي المش��كلة التي عكف الفريق
البحثي على دراستها ومحاولة إيجاد حل لها.
وأبل��غ الفري��ق البحث��ي ع��ن الطريق��ة الت��ي ت��م اس��تخدامها إلنت��اج الذه��ب به��ذه الخف��ة
المعج��زة ،فب��د ً
ال م��ن عنص��ر الس��بائك المعدنية ،اس��تخدم الفري��ق البحثي ألي��اف البروتين
ومط��اط البوليم��ر لتش��كيل مصفوف��ة قاموا فيه��ا بتضمين أق��راص رقيقة من بل��ورات الذهب
النانوي��ة ،باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك ،يحت��وي الذه��ب الخفي��ف عل��ى ع��دد ال يحص��ى م��ن الجيوب
الهوائية غير المرئية للعين.
لماذا قامت البنوك المركزية العالمية بشراء أكثر من  156طنا من الذهب
ونق��ل الموق��ع ع��ن الباح��ث الرئيس��ي بالدراس��ة رافاي��ل ميزنغ��ا ،قول��ه إن (ه��ذا الذه��ب له
خصائ��ص مادي��ة للبالس��تيك ،ف��إذا س��قطت قطع��ة منها على س��طح صل��ب ،فإنها تب��دو مثل
البالستيك ،لكن شكلها مثل الذهب المعدني ،ويمكن صقلها وتشكيلها بالشكل المطلوب).
وأضاف أنه (على الرغم من أن الذهب البالستيكي سيكون مطلوباً بشكل خاص في صناعة
الس��اعات والمجوه��رات ،إال أن��ه مناس��ب أيض �اً ف��ي عملي��ات التحفي��ز الكيميائ��ي أو تطبيقات
اإللكترونيات أو الحماية من اإلشعاع).

سعودي يضع قطته
في المايكروويف

نش��ر مراه��ق س��عودي ش��هير مقط��ع فيدي��و
وه��و يض��ع قطت��ه ف��ي المايكرووي��ف ،مم��ا أث��ار
استياء متابعيه .ويحظى دايلر ،وهو أحد مشاهير
(يوتي��وب) ،بمتابع��ة أكث��ر م��ن  6ماليي��ن متاب��ع
ف��ي (س��ناب ش��ات) أغلبه��م م��ن المراهقي��ن ،وق��د
تأث��ر بعضه��م بفعلت��ه ،إذ انتش��رت مقاط��ع فيديو
لمراهقي��ن قام��وا بتقلي��ده ووضع��وا قططه��م في
المايكرووي��ف ،لتخ��رج مطالب��ات بمعاقب��ة دايل��ر
لتعذيب��ه ّ
القط��ة واقت��داء المراهقي��ن به .ونش��ط
(هاش��تاغ) حم��ل عن��وان (دايل��ر يع�� ّذب ّ
قطت��ه)،
واعتبر البعض أن ش��عبية دايل��ر تد ّنت وانخفضت
نس��بة المش��اهدة لدي��ه ،وه��و ما دفعه إل��ى اللجوء
إل��ى مث��ل ه��ذه الحركة ليزي��د عدد المش��اهدات
على منشوراته.

روسية تفوز بجائزة
يانصيب قدرها  16مليون
دوالر يوم ميالدها

‹خطر قريب› ...كويكب بحجم الهرم األكبر مر بالقرب من األرض
أنقذت ش��رطة أالس��كا األمريكية رج ًال
فق��د منزل��ه إث��ر حريق واضط��ر للعيش في
الب��رد الق��ارس لم��دة  23يوم��ا ف��ي منطق��ة
نائي��ة .اس��تجابت طائ��رة هليكوبت��ر تابع��ة
للش��رطة ي��وم الخمي��س  9يناير/كان��ون
الثان��ي لطل��ب التحقق من حال��ة األمريكي
تايس��ون س��تيل البال��غ م��ن العم��ر  30عام��ا
وال��ذي كان يعي��ش ف��ي منطقة نائي��ة ولم
يعرف أحد عنه شيئا لعدة أسابيع.
وقال��ت الش��رطة( :احت��رق منزل��ه ف��ي
الغاب��ة ف��ي منتصف ديس��مبر/كانون األول
ونف��ق كلب��ه ج��راء الحري��ق ،وبع��د فق��دان
المن��زل ،بق��ي ب�لا م��أوى لم��دة  23يوما عند
درج��ة ح��رارة تحت الصفر) .في وقت س��ابق،
ضل أحد سكان والية كوينزالند األسترالية
طريقه وقضى أربعة أيام يتجول في األدغال
دون طع��ام أو م��اء ،وأكد رقيب الش��رطة ،أن
الرج��ل تمك��ن م��ن النج��اة بفض��ل معرفت��ه
الجي��دة لخصائ��ص الطبيع��ة المحلي��ة م��ا
ساعده في تجنب خطر التماسيح.

كش��فت ناس��ا ع��ن م��رور كويك��ب ضخ��م بحج��م أكبر
األهرام��ات المصري��ة بالق��رب م��ن كوك��ب األرض ،وه��و م��ا

بومة تسبح
وتستحوذ
على إعجاب الماليين

وصفت��ه بالخط��ر القريب .ويق��در قطر الكويك��ب الذي يطلق
علي��ه اس��م  AO1 2020بحوال��ي  49إل��ى  100متر ،وبالنظر إلى
ه��ذا التقدي��ر فه��ذا يعن��ي أن صخ��رة الفض��اء يمك��ن أن تكون
بنفس حجم الهرم األكبر في الجيزة.
وبحس��ب موق��ع مت��رو البريطاني ،فوفقا لتقديرات ناس��ا،
فإن  AO1 2020مر باألرض في حوالي الس��اعة  19:18بتوقيت
جرينت��ش ( 9:18م بتوقي��ت القاه��رة) ،وي��دور بس��رعة مذهل��ة
تبلغ حوالي  40،000ميل في الس��اعة ،ولحس��ن الحظ ،سيكون
الكويك��ب عل��ى بع��د حوال��ي مليون��ي مي��ل م��ن األرض أثن��اء
الم��رور ،وعل��ى الرغم م��ن أن هذا قد يبدو بعي��دا ،فقد صنفته
ناسا على أنه (خطر قريب).
وال يع��د  AO1 2020ه��و الكويك��ب الوحي��د ال��ذي م��ر
بكوكبن��ا أم��س  -حي��ث كان��ت توجد هناك صخ��رة فضائية
ثاني��ة اقترب��ت ف��ي حوال��ي الس��اعة  22:37بتوقي��ت جرينت��ش،
ويبل��غ قطر ه��ذه الصخرة الفضائية إلى  24مت��راً ،فهي أصغر

اس��تحوذ مقطع فيديو لبومة ثلجية وهي تس��بح في بحيرة س��انت
كلير ،على إعجاب الماليين.
تم تداول المشهد الجميل بكثافة عبر مواقع التواصل االجتماعي
للبومة وهي تسبح ببحيرة سانت كلير بأمريكا الشمالية.
وال تتمت��ع البوم��ة بالري��ش المق��اوم للماء ،لكن م��ن المعروف أنها
تس��بح لمس��افات قصيرة في حاالت الطوارئ .ووفقا للخبراء فإن إقدام
البومة على السباحة ليس شيئا تختاره طوعا.

بكثي��ر ،عل��ى الرغم من أنها س��تمر باألرض على مس��افة أقرب
قلي�ل ً
ا م��ن  900،000مي��ل ،ولحس��ن الح��ظ ،فإن ف��رص تصادم
الكويكبات مع األرض ضئيلة.
وم��ع ذلك ،لم تقلل ناس��ا من ف��رص االصطدام الكويكب
في المس��تقبل القريب ،حيث تكتشف ناسا حوالي ( 30جسما
جدي��دا قريب��ا م��ن األرض) كل أس��بوع ،وف��ي بداي��ة 2019
اكتش��فت م��ا مجموع��ه أكثر م��ن  19000جس��م ،ومع ذلك،
حذرت وكالة الفضاء من أن كتالوج األجسام القريبة للغاية
م��ن األرض غي��ر كام��ل ،مم��ا يعني أن��ه قد يح��دث تأثير غير
متوقع في أي وقت.
وأوضحت ناس��ا( :يقدر الخبراء أن تأثير جس��م ما بحجم
الجسم الذي انفجر فوق تشيليابينسك ،روسيا ،في عام 2013
 حوالي  55قدما ( 17مترا) في الحجم  -يحدث مرة أو مرتينف��ي الق��رن ،واضافت (م��ن المتوقع أن تكون تأثي��رات الكائنات
الكبيرة أقل تواتراً (على نطاق قرون إلى آالف السنين).

اتض��ح أخي��را األم ��ر بش��أن صاحب��ة
البطاقة الرابحة بمبلغ مليار روبل (نحو 16
مليون دوالر) بدورة سحب اليانصيب عقدت
ليل��ة  1يناي��ر وه��ي ،ناديج��دا بارت��وش ،م��ن
أهالي مقاطعة موسكو.
وقال��ت ناديج��دا إن ابنته��ا أهدته��ا
البطاق��ة الس��عيدة في  31ديس��مبر الماضي
وهو يوم ميالدها.
وأعل��ن ناط��ق باس��م هيئ��ة اليانصي��ب
الروس��ية (س��تولوتو) أن صاحب��ة الجائ��زة
الرابح��ة الرئيس��ية ل��م تتصل بالهيئ��ة إال يوم
 9يناي��ر الج��اري .وقال��ت صاحب��ة البطاق��ة
الرابحة إنها تش��ارك في اليانصيب عدة مرات
كل عام .أما دورة سحب يانصيب رأس السنة
فش��اركت فيه��ا أيض��ا حي��ث كلف��ت ابنته��ا
بش��راء  10بطاقات ،فاش��ترتها م��ن متجر قبل
إغالقه مباش��رة وأهدتها البطاقة الرابحة يوم
ميالدها .يذكر أن نتائج دورة سحب يانصيب
رأس السنة (روسكوي لوتو) أعلنت ليلة  1يناير
الج��اري ف��ي أح��د برام��ج التلفزي��ون الروس��ي
حيث فازت  99بطاقة بجائزة مليون روبل لكل
منها وبطاقة واحدة بمبلغ مليار روبل.

