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4.9 مليارات عام أغلى مفتاح سيارة بالعالم.. صنع من جنم فضائي عمره  
سيكون مبقدور األث��ري��اء من مالكي السيارات 
الفاخرة اقتناء أغلى مفتاح سيارة في العالم، والذي 
يعادل ثمنه سعر منزل، نظرا للمادة »الفضائية« التي 

صنع منها. 
ويصل ثمن املفتاح ال��ذي يأتي على شكل سوار 
إلى 211500 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 281 
ألف دوالر تقريبا، وهو مرصع باألملاس ومصنوع 

من »جنم« يزيد عمره عن 4.9 مليارات عام، وميكن 
استخدامه في فتح السيارات الفخمة مثل فيراري 

وملبرغيني ورولز رويس.
 S177 Full Meteorite ويعادل ثمن املفتاح
ال��ذي تنتجه شركة »سينتوريون« سعر منزل في 

بريطانيا، بحسب مؤشر البيوت البريطاني.
وكانت الشركة قد عرضت سابقا مناذج مشابهة 

للمفتاح، لكنها مصنوعة م��ن ن��ي��ازك سقطت في 
أفريقيا، وق��د بيعت كلها، األم��ر ال��ذي جعلها تفكر 
مبنتج أكثر فخامة، حسب ما ذكر موقع »ديلي ميل« 
البريطاني. وبحسب مصنعي املفتاح، فإن صناعة 
ال��واح��د منها يستغرق 70 ساعة عمل، وسيتوفر 
ابتداء من شهر يونيو املقبل، حيث ميكن حجز موعد 

للمعاينة في صالة الشركة بلندن.
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قضت هيئة احمللفني في والية مسيسيبي األميركية مبنح 
تعويضات بقيمة 250 ألف دوالر المرأة سجنت ملدة 96 يوما، 

دون أن ترى القاضي أصال. 
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن احلكم تضمن 200 ألف 
دوالر كتعويضات سيدفعها نقيب الشرطة مبقاطعة تشوكتاو، 

كلودي هالفورد، إضافة إلى 50 ألف دوالر ستدفعها املقاطعة.
وتابعت »صدر احلكم يوم الثالثاء بعد محاكمة استمرت 
يومني في محكمة احتادية في أبردين.. وجدت هيئة احمللفني 
أن املقاطعة والنقيب مسؤوالن عن ما حصل للسيدة جيسيكا 

جوش«.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2012، حني ألقي القبض 
على ج��وش بتهمة تتعلق بإحدى مخالفات السير )تعاطي 

املخدرات أثناء القيادة(.
وبعد قضائها مدة في السجن )96 يوما(، عينت لها احملكمة 
محامية وسرعان ما متت تبرئتها من التهمة، حيث جرى عرض 

فيديو يؤكد أنها لم ترتكب أي مخالفة.
إال أن جيسيكا جوش قررت، عام 2017، مقاضاة املقاطعة 
ونقيب الشرطة، حيث زعمت أن اعتقالها كان »تعسفيا وغير 
قانوني«، مشيرة إلى أنها قضت تلك املدة في السجن، دون أن 

تقابل القاضي أصال.
ووج���دت هيئة احمللفني ف��ي احملكمة االحت��ادي��ة أن نقيب 
الشرطة ومؤسسة املقاطعة مسؤوالن عن ما حصل جلوش، 
فقررت تغرميهما 250 ألف دوالر. ورفضت احملكمة طعون 
املقاطعة. وتقضي اإلج��راءات القانونية بتقدمي املتهمني أمام 
القاضي بعد يومني على اعتقالهم، من أجل توجيه التهم لهم، 

قبل احتجازهم في السجن، في انتظار محاكمتهم.

فنلندا أسعد شعب في العالم 
واإلمارات األولى عربيًا

أظ��ه��ر م��س��ح س��ن��وي ص��درت 
نتائجه ام��س، أن فنلندا تتصدر 
قائمة ال��دول األكثر سعادة للعام 
الثاني على ال��ت��وال��ي وت��ص��درت 

الدول اإلسكندنافية القائمة. 
وجاء جنوب السودان في ذيل 
القائمة في تقرير السعادة لعام 
2019 والذي تصدره شبكة حلول 
التنمية املستدامة التابعة لألمم 

املتحدة.
وتصنف الشبكة 156 دول��ة 
وفقا ملعايير مثل نصيب الفرد من 
الناجت احمللي اإلجمالي والدعم 

االج��ت��م��اع��ي وم��ت��وس��ط األع��م��ار 
واحلريات االجتماعية والسخاء 

وغياب الفساد.
وزادت ال��س��ع��ادة ف��ي فنلندا، 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ش��ت��اء املظلم 
القارس، نتيجة االتصال بالطبيعة 
والشعور باألمان ورعاية األطفال 
مقابل تكلفة مقبولة، والتعليم 
امل��ج��ان��ي وال���رع���اي���ة الصحية 

املدعومة بقوة.
 وهيمنت ال��دول اإلسكندنافية 
مثل الدمنارك والنرويج وأيسلندا 
على قائمة أسعد عشر دول وتلتها 

ه��ول��ن��دا وس��وي��س��را وال��س��وي��د 
ونيوزيلندا وكندا والنمسا.

وت��راج��ع��ت ال��والي��ات املتحدة 
درجة واحدة إلى الترتيب التاسع 

عشر.
وم���ن ال����دول ال��ع��ش��ري��ن التي 
حتسنت أوضاعها عشر دول في 
وسط وشرق أوروبا وخمس دول 
في أفريقيا جنوب الصحراء وثالث 
دول في أميركا الالتينية، في حني 
كانت أكثر خمس دول تدهورت 
أحوالها هي اليمن والهند وسوريا 

وبوتسوانا وفنزويال.

ل��ع��ق��ود م��ن ال��زم��ان ب��ق��ي »ال��رم��ز 
السحري« على التمثال السومري الذي 
يبلغ عمره 4000 ع��ام يحير علماء 

اآلثار وعلماء املقاييس. 
وب���ع���د ت��ل��ك ال���ف���ت���رة ال��ه��ائ��ل��ة، 
كشف م��ؤخ��را عالم آث��ار ف��ي املتحف 
البريطاني، يعمل في موقع غيرسو، 
جنوبي العراق لصالح املتحف، كيفية 
توصله، خالل سهرة متأخرة مع زميل 
له في العاصمة اللبنانية بيروت، إلى 
كشف أسرار املعبد في العراق املعاصر 
وت��ق��دمي ن��ظ��رة ثاقبة ع��ن احل��ض��ارة 
السومرية القدمية، بحسب ما ذكرت 

صحيفة »ذي تاميز البريطانية«.
وك����ان ع��ال��م اآلث����ار ال��ب��ري��ط��ان��ي 
سيبستيان راي يدرس منذ فترة طويلة 
معنى »مسطرة القياس« املنحوتة على 
متثال باحلجم الطبيعي حلاكم املدينة، 

غوديا.
يشار إلى أن غيرسو كانت مدينة 
سومرية تقع على بعد 25 كيلومتر 
إلى الشمال الشرقي من مدينة لكش، 
في محافظة ذي ق��ار، وتسمى حاليا 

بتل تيلوه.
والتمثال ال��ذي اكتشف في القرن 
ال��ت��اس��ع ع��ش��ر، وي��ع��رض حاليا في 
متحف اللوفر ف��ي ب��اري��س، يتضمن 
لوحا يحتوي على مخطط معماري 
ملعبد مخصص لإلله ننغيرسو، إله 
الزراعة عند السومريني، باإلضافة إلى 

عصا قياس.
ومنذ اكتشافها حتى اآلن ظلت عصا 

القياس، وعالقتها مبخطط املعبد، لغزا 
لم يتم الكشف عن طبيعته وال معناه، 
حتى بوجود نص مطول على التمثال 
بشأن قيام األلهة السومرية بإرسال 

مخطط معماري مع رمز أو شفرة.
وق��ال راي »لقد ورد في النص أنه 

مخطط إلهي«.
وفي العام 2016، كان راي ينقب 
ع��ن اآلث���ار ف��ي غيرسو ال��ت��ي أصبح 
اسمها اآلن تل تيلوه، وذلك كجزء من 
خطة املتحف لتدريب السكان احملليني 
على أساليب وتقنيات التنقيب عن 

اآلثار.
وكانت البداية العثور على بقايا 
املعبد، الذي يوجد مخططه على متثال 
غوديا، ثم بعد عامني من التفكير في 

»مسطرة القياس« وأهميتها.
وف��ي ربيع ال��ع��ام امل��اض��ي، عندما 
ك��ان راي في بيروت مع زميله عالم 
اآلثار جوليان شانتو، الذي يعمل في 
مشروع منفصل، وخالل سهرة عادية، 
أخذا يتبادالن اآلراء حول املعبد وعصا 

القياس واملسطرة.
ووفقا ل��راي، فإن التحليل السابق 
لعصا القياس كان يفترض دائما أنه 
»نظام القياس املتري املعياري«، أي 

الذي يعتمد على األمتار 0،1،2،3.
وم���ع م���رور ال��وق��ت ف��ي ال��س��ه��رة، 
توصل عاملا اآلثار إلى استنتاج مفاده 
أن خطأ األجيال السابقة كان »التفكير 
فيما يتعلق باملقاييس وقياس أشياء 
مثلما نفعل نحن، أي القياس باستخدام 

شريط قياس«.
وفي حلظة جنونية، انبثقت الفكرة 
بأنه قد ال يكون نظاما متريا، وإمنا 

نظام قياس يعتمد على الكسور.
وق���ال »إن���ه ن��ظ��ام مقاييس معقد 
وفريد يعتمد على الوحدة املقدسة، 
وهي وحدة مقسمة إلى كسور«، مشيرا 
إلى أن عبارة »الوحدة املقدسة« تكررت 
غير مرة على عصا القياس، وفي كل 
مرة كان يتم تقسيمها إلى عدد متزايد 

من الكسور.
وبعد هذا االكتشاف، بدأوا باختبار 
النظرية على املخطط املعماري املوجود 

على التمثال.
وق���ال راي، إن���ه م��ن امل��ؤك��د أنهم 
)ال��س��وم��ري��ني( اك��ت��ش��ف��وا أن حجم 
اجل��دار ك��ان نصف ال��وح��دة املقدسة، 
بينما تعادل الدعامة الرئيسية سدس 
ال��وح��دة، ف��ي ح��ني أن قياس البوابة 

يصل إلى ثلث الوحدة املقدسة.
وخ��الل السهرة ت��ذك��را أن الوقت 
أخذ يداهمهم، وأن الساعة جتاوزت 

الرابعة أو اخلامسة صباحا، ولكي ال 
ينسوا ما توصلوا إليه في صباح اليوم 
التالي، ق��ررا تصوير نفسيهما وهما 

يتحدثان عما اكتشفاه.
وفي أكتوبر املاضي، عاد راي إلى 
تللوه، وحدد موقع البوابة في املعبد 
اخلفي بواسطة الوحدة املقدسة، وقام 

بفتح ثغرة في املنطقة احملددة.
وبعد 3 أسابيع من التنقيب واحلفر، 
عثر على أساسات البوابة، وبذلك مت 

إثبات النظرية، وحل اللغز.
وق��ال راي إن االكتشاف كان مهما 
ل��ل��غ��اي��ة، وي��ش��ي��ر إل���ى ك��ي��ف أن علم 
املقاييس السومري القدمي، كان يعتبر 
»أم كل اللغات في العالم«، مضيفا أنه 
»سمح لنا ب��أن نفهم كيف يخططون 
لبناء معبد بناء بذلك احلجم. ووفقا 
للنقوش القدمية، فإن مخطط املعبد 
كان يستند بالفعل إلى صورة إلهية، 
جت��س��ده��ا هندستها امل��ق��دس��ة التي 
أرسلتها اآللهة إل��ى امللك غوديا على 

شكل حلم«.

سجنت أيامًا دون أن ترى القاضي.. 
فحصلت على ربع مليون دوالر

باكستان.. طالب يقتل أستاذه إلعالنه 
عن »حفل استقبال مختلط«

اعتقل طالب جامعي باكستاني، األربعاء، بعدما 
طعن أستاذه حتى املوت لعزمه تنظيم حفل استقبال 

مختلط بني اجلنسني في كلية حكومية، وفق الشرطة. 
وق��ال مسؤول في الشرطة الباكستانية لفرانس 
ب��رس، إن األستاذ املساعد خالد حميد قتل األربعاء 
في حرم كلية صادق إيغرتون في مدينة باهاوالبور 

اجلنوبية.
وأض��اف »أع��د األستاذ حلفل استقبال مختلط بني 

اجلنسني كان مقررا في الغد أو اخلميس«.
وذك��ر تقرير الشرطة ال��ذي اطلعت فرانس برس 
على نسخة منه، أن الطالب صرخ بأنه قتل األستاذ 

اجلامعي ألنه كان »ينشر الرذيلة«.
وق��ال الطالب أيضا وفق التقرير، إن »االستقبال 
املختلط بني اجلنسني يعارض تعاليم اإلس��الم، وأنا 

حذرته بضرورة وقفه«.

وأش��ار وليد خان ابن الضحية الذي كان موجودا 
عند حصول اجلرمية إلى أن اجلاني كان ينتظر وصول 
وال��ده. وقال لفرانس برس »في الوقت الذي هّم فيه 
والدي بالدخول إلى مكتبه، هاجمه بسكني وطعنه في 

رأسه ومعدته«.
وتابع »بعدها وقع والدي أرضا وهرعت إليه، فشهر 
الطالب سكينه وبدأ يصرخ - لقد قتلته، قلت له أن حفل 

االستقبال املختلط يخالف اإلسالم -«.
وم��ؤخ��را أص��درت جامعة حكومية في البنجاب 
تعليمات خاصة باللباس متنع فيها الطالبات من 
ارت���داء مالبس مفتوحة عند العنق أو بال أكمام أو 

سراويل ضيقة أو أقصر من املعتاد.
ومتنع أيضا العديد من اجلامعات احلكومية الطالب 
اإلناث والذكور من اجللوس والتصرف بطريقة »غير 

محتشمة«.

4000 عام.. صدفة تقود  بعد 
عاملني حلل لغز »التمثال السومري«
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فيسبوك تكشف سبب توقف البث 
املباشر لـ»مجزرة املسجدين«

ك��ش��ف��ت ش���رك���ة ف��ي��س��ب��وك، 
اخلميس، سبب فشلها في إيقاف 
البث املباشر، الذي وثق من خالله 
امل��ت��ط��رف األس��ت��رال��ي، برينتون 
ت��ارن��ت، هجومه على مسجدين 
ف��ي م��دي��ن��ة ك��راي��س��ت تشيرتش 

النيوزلندية. 
وقالت الشركة األميركية، في 
ب��ي��ان، إن أنظمة فيسبوك اآللية 
لم تتمكن من رص��د فيديو مهاجم 
نيوزيلندا، مضيفة أن هذا النظام 
ل��م يعمل تلقائيا عند نشر البث 

املباشر.
وش��دد البيان على أن فيسبوك 
م��س��ت��م��رة ف��ي ال��ت��ص��دي خلطاب 

الكراهية على منصتها، وأنها تعمل 
كل ما في وسعها حملاربة الظاهرة.

وأوض����ح����ت ف��ي��س��ب��وك أن��ه��ا 
تتصدى، حاليا، ألك��ث��ر م��ن 200 
منظمة على مستوى العالم تؤمن 
بتميز العرق األبيض، مشيرة إلى 
»أنها تعمل على إزالة ما تنشره هذه 
املنظمات من محتوى على منصة 
فيسبوك م��ن خ���الل تكنولوجيا 

الرصد اآللي«.
وك��ان ت��ارن��ت استعان بتقنية 
ال���ب���ث امل���ب���اش���ر ع��ل��ى ال��ش��ب��ك��ة 
االجتماعية األك��ب��ر لنقل هجومه 
من بدايته إلى نهايته، حيث أظهر 
املقطع املسلح وهو يقتحم املسجد 

ويطلق النار بشكل عشوائي على 
املصلني، في لقطات مرعبة وعنيفة.

وسلطت استعانة األسترالي 
ب��وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االجتماعي 
ال��ض��وء على استخدام املتطرفني 
لهذه املنصات. وق��د دع��ت رئيسة 
ال���وزراء النيوزيلندية، جاسيندا 
أردي����رن، األرب���ع���اء، إل��ى تشكيل 
»جبهة موحدة« من أجل التصدي 
لهذه الظاهرة. وُوج��ه االتهام إلى 
تارنت )28 عاما( املؤمن بتفوق 
العرق األبيض بقتل 50 شخصا 
ك��ان��وا ي���ؤدون ص��الة اجلمعة في 
مسجدي »النور« و«لينوود« في 

كرايست تشيرتش.

بوينغ تؤجل
»رحالت الفضاء«

أك��دت مصادر في صناعة ال��ط��ي��ران،  أن شركة 
بوينغ أجلت لثالثة أشهر على األقل أولى رحالتها 
غير املأهولة حملطة الفضاء الدولية ضمن برنامج 
تابع إلدارة الطيران والفضاء األميركية )ناسا(، كما 

أجلت رحلتها املأهولة إلى نوفمبر. 
وكانت »رويترز« ذكرت الشهر املاضي أن ناسا 
طالبت بوينغ ومنافستها »سبيس إكس« بضرورة 
التعامل مع مشكالت متعلقة بالتصميم واألمان قبل 

نقل بشر إلى الفضاء.
وذكر شخصان مطلعان أن أول رحلة جتريبية 
لبوينغ كان مقررا انطالقها في أبريل لكنها تأجلت 
إلى أغسطس. ويعني املوعد اجلديد أن رحلة بوينج 
املأهولة، التي ك��ان موعدها املقرر في أغسطس، 

ستتأجل حتى نوفمبر.
ورفض متحدث باسم بوينغ التعليق، كما رفض 
كذلك متحدث باسم ناسا التعليق مكتفيا بالقول إنه 
سيجري اإلعالن عن موعد اإلطالق اجلديد األسبوع 
املقبل.  ودفعت ناسا لبوينغ وسبيس إك��س نحو 
6.8 مليار دوالر لبناء منظومات إطالق صواريخ 
وكبسوالت إلعادة رواد الفضاء إلى محطة الفضاء 
الدولية، انطالقا من األراضي األميركية للمرة األولى 
منذ توقف برنامج مكاكيك الفضاء األميركي في 
2011. وأمتت هذا الشهر كبسولة من إنتاج سبيس 
إكس اململوكة إليلون ماسك مهمة مدتها ستة أيام 
حملطة الفضاء الدولية. ومن املقرر أن تنطلق رحلتها 

املأهولة في يوليو.
وتعتمد الواليات املتحدة على روسيا منذ سنوات 

للوصول إلى محطة الفضاء.

  السيارات »من دون مفتاح«
صيدًا ثمينًا للصوص

أظ��ه��رت دراس���ة ج��دي��دة من 
نوعها، نقلتها صحيقة »التاميز« 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، أن م��ص��ان��ع 
السيارات باتت ال تتخذ تدابير 
أمنية كافية ملنع سرقتها، ال سيما 
في السيارات حديثة الصنع، 
التي تعتمد على التكنولوجيا 
عند إغالقها وفتحها، وتبقى 

صيدا ثمينا للصوص. 
وذك�����رت م��ج��م��وع��ة تعنى 
بسالمة وأم��ن السيارات، أن 6 
من كل 10 سيارات جديدة تعمل 
بنظام تأمني م��ن دون مفتاح، 
ال حت��ت��وي على ت��داب��ي��ر أمنية 
ملنع اختراقها، وف��ق م��ا ذك��رت 

»التاميز«، اخلميس.
وم���ن ب��ني ال��س��ي��ارات التي 
حصلت على تصنيف »ضعيف« 
في تأمينها، هي فورد مونديو، 
هيونداي نيكسو، كيا بروكيد، 
لكزس يو إك��س، ب��ورش ماكان 

وتويوتا كوروال.
ولسنوات كانت هناك مخاوف 
من أن السيارات من دون مفتاح 
عرضة للسرقة من اللصوص. 
وأظهرت أرقام وزارة الداخلية 

البريطانية ال��ع��ام امل��اض��ي أن 
نحو 112 أل��ف سيارة ُسرقت 

بني عامي 2017 و2018.
وميثل هذا الرقم زيادة بنسبة 
49 في املئة خالل أربع سنوات. 
وق��د ألقى العديد م��ن اخلبراء 
ب��ال��ل��وم على األن��ظ��م��ة األمنية 
ال��ه��ش��ة ل��ل��س��ي��ارات احل��دي��ث��ة، 
التي باتت تعتمد كثيرا على 

تكنولوجيا ميكن اختراقها.
 وقالت الدراسة إن 4 أنواع 
من السيارات فقط من أصل 10 

س��ي��ارات ب��دون مفتاح جنحت 
ف��ي اختبار احلماية األمنية، 
وهي أودي إي ترون، وجاغوار 
إكس إي، ورينجر وفير إيفوكو، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��رس��ي��دس بي 

كالس.
وتعتمد غالبية السيارات 
ال��ت��ي تعمل مبفاتيح ع��ن بعد 
على موجات الراديو التي ميكن 
اعتراضها عبر أجهزة بسيطة، 
مم���ا ي��ك��س��ر ال���دائ���رة األم��ن��ي��ة 

للسيارة ويسهل سرقتها.


