سلوفينية تتعمد قطع يدها مبنشار للحصول على  400ألف يورو
أعلنت السلطات في سلوفينيا أن ام��رأة تعمدت
قطع يدها مبنشار دائ��ري جلمع أم��وال تأمني ،باتت
تواجه احتمال السجن ملدة  8سنوات.
وأوضحت الشرطة أن امل��رأة البالغة من العمر
 21عاما ،أقدمت مبساعدة أقاربها على قطع يدها
على أمل احلصول على تعويض من أم��وال التأمني
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للسنة العاشرة على التوالي ،تصدرت
العاصمة النمساوية فيينا مؤشر “ميرسر”
ألكثر املدن التي تصلح للعيش فيها.
واملدينة املعروفة للسائحني مباضيها
اإلم����ب����راط����وري وق���ص���وره���ا امل��ذه��ب��ة
وموسيقاها الكالسيكية ،يسكنها 1.9
مليون نسمة وحتمل لقب “فيينا احلمراء”
ألنها خضعت حلكم اليسار السياسي لفترة
طويلة.
ك��م��ا تشتهر أي��ض��ا ب��ت��ق��دمي اخل��دم��ات
العامة بأسعار زهيدة وتوفير املساكن
االجتماعية.
وتقتسم املدينة بعض اخلصائص مع
مدينة زي��وري��خ السويسرية التي حلت

العلم يتنبأ بـ«الطفل اإلفتراضي»..
يعيش لألبد وال يكلفك شيئ ًا

بغداد في املركز األخير تلتها باجني في
جمهورية أفريقيا الوسطى فالعاصمة
اليمنية صنعاء.
وقدمت ميرسر هذا العام قائمة منفصلة
عن السالمة الشخصية والتي تركز على
استقرار املدن ومستويات اجلرمية وتطبيق
القانون والقيود على احلرية الشخصية
وال��ع�لاق��ات م��ع البلدان األخ���رى وحرية
الصحافة.
وسيطرت م��دن أوروب���ا الغربية على
التصنيف العاملي ف��ي ه��ذه القائمة ،مع
اختيار لوكسمبورج كأكثر املدن أمانا في
العالم ،تليها هلسنكي وم��دن ب��ازل وبرن
وزيوريخ السويسرية في املرتبة الثانية.

س���ي���ك���ون ال���ع���ال���م ب��ع��د
ع��ق��ود ،على م��وع��د م��ع ث��ورة
تكنولوجية ضخمة ،ستمكن
اآلب��اء واألمهات من التخلص
من اإلجهاد والعمل الشاق في
إجناب وتربية أطفال حقيقيني
لصالح “أطفال افتراضيني».
وقدّر عالم املستقبليات أيان
بيرسون ،أن البشر سيكون
بإمكانهم التفاعل مع أطفال
إل��ك��ت��رون��ي�ين ب����دءا م���ن ع��ام
 ،2050وأض����اف لصحيفة
“صن” البريطانية أن “اآلباء”
س��ي��رون ه���ؤالء األط��ف��ال من
خالل نظارات الواقع املعزز.
وع���ن ط��ري��ق إم����داد نظام
تشغيل األطفال االفتراضيني
بالصفات الوراثية من احلمض
النووي لألب أو األم ،سيعمل
النظام على منوهم والتحكم
في أشكالهم وصفاتهم ،متاما
مثل األط��ف��ال ال��ع��ادي�ين ،علما
أنهم سيعيشون لألبد.
وق���ال ال��دك��ت��ور بيرسون:
“بحلول عام  ،2050سيكون
ل��دي��ن��ا ف��ه��م أف���ض���ل بكثير
للحمض ال��ن��ووي ،وسيكون
مب��ق��دور ال��ن��اس ف��ي املستقبل
حتميل اجلينات الكاملة إلى
قاعدة بيانات الكمبيوتر».
وأض��اف“ :ميكنك بعد ذلك
دمج احلمض النووي الرقمي
اخل��اص بك مع شخص آخر،
ومحاكاة طفل يعيش واقعا

«ثورة دجاج»

تفتك بحيوان مفترس
في حادث غريب قلما يحصل ،استطاعت
مجموعة م��ن ط��ي��ور ال��دج��اج ف��ي فرنسا،
مواجهة حيوان مفترس ح��اول أن يهجم
عليها داخ��ل إح��دى امل��زارع وقتلته ،خالل
نهاية األسبوع املاضي.
وبحسب ما نقلت صحيفة “غارديان”
البريطانية ،فإن الدجاج الذي يكون فريسة
سهلة ف��ي ال��ع��ادة ،ت��ص��دى بشكل عنيف
لثعلب ،في مزرعة تابعة إلح��دى امل��دارس
تقع باملنطقة الشمالية من البلد األوروبي.
ودخل الثعلب إلى قنّ الدجاج بعد غروب
الشمس ،ث��م وج��د نفسه عالقا ف��ي املكان
بسبب النظام اآلل��ي ال��ذي يغلق األب��واب
مبجرد حلول الظالم.
وقال طلبة في املدرسة إنهم اكتشفوا جثة

الثعلب في الصباح املوالي أثناء قيامهم
بجولة ف��ي امل��ك��ان ألج��ل تفقد احليوانات
مبنطقة بريتاني.
وأض����اف م��س��ؤول ق��س��م ال���زراع���ة في
املدرسة ،باسكال دانيال ،إن الثعلب كان
جثة هامدة ،وبدا جليا أنه تعرض لهجوم
كاسح من الدجاج عن طريق املناقير.
ويقضي ال��دج��اج ال���ذي ي��ت��ن��اول غ��ذا ًء
عضويا في هذه املزرعة ،أغلب أوقاته في
اخلارج ،وال ميكث في الداخل إال حني يبيض
أو حني يهجع ليال.
وأث����ارت ه��ذه احل��ادث��ة اس��ت��غ��راب��ا ألن
الدواجن ال تبدي هذه املقاومة في العادة
ح�ين تتعرض لهجوم م��ن قبل حيوانات
مفترسة.

«مسارات املوت» ..أخطر  7طرق في العالم
إذا كنت مم��ن ي��ق��ودون سياراتهم
على ط��رق مستوية واض��ح��ة املعالم
واملسارات ،فأنت حتما من احملظوظني،
ألن عددا كبيرا من السائقني في العالم
يضطرون إلى السفر على طرق مخيفة
حتدق بها املخاطر من كل صوب.
وتؤثر التضاريس بشكل كبير على
ال��ط��رق ،ففي بعض ال���دول يتم شقها
وس��ط اجل��ب��ال الشاهقة ،وف��ي ح��االت
أخرى فتكون الطرق على حواف البحار
أو احمليطات.
لكن ال��ط��رق اخلطيرة ليست ق��درا

مشؤوما على ال��دوام ،إذ يصر السياح
في كثير من األح��ي��ان على قصد طرق
خطيرة مبحض إرادتهم ،حتى يعيشوا
إحساسا مختلفا عما ألفوه في حياتهم
اليومية.
وبحسب قائمة نشرها موقع “بزنس
إنسايدر” ،ف��إن طريق “كاراكورام”
ال��س��ري��ع ال���ذي ي��رب��ط ب�ين باكستان
وال��ص�ين على مسافة تقدر بأكثر من
 1200كيلومتر يعد م��ن أخطر طرق
ال��ع��ال��م ،بالنظر إل���ى م��ا ي��ش��ه��ده من
انهيارات أرضية ،فضال كوارث طبيعية

مثل الفيضانات والتساقطات الثلجية
الطريق اخلطير الذي يلقب بأعجوبة
الدنيا الثامنة ،أودى بحياة ما يقترب
من ألف عامل خالل عملية تعبيده سنة
 ،1957وفي أكتوبر املاضي ،لقي 17
شخصا حتفهم جراء حادث حافلة عليه،
لكنه رغم ذلك حتول إلى مقصد للسياح.
وفي بوليفيا ،حتولت “طريق املوت”
إلى معلم مشهور في البالد ،فهذا املسار
اجلبلي ال��ذي ال يتجاوز عرضه 3.6
أم��ت��ار ،ي���ؤدي إل��ى م��ص��رع نحو 300
شخص في السنة ،ومبجرد خطأ بسيط،
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تصنيف جديد ألفضل املدن للعيش..
عاصمتان عربيتان بآخر القائمة

في املركز الثاني مثل املساحة املتوسطة
واألمان وانتشار املساحات اخلضراء لكن
زيوريخ تختلف عنها في أنها أغلى وتعد
مركزا ماليا مهما.
واق��ت��س��م��ت م���دن أوك�ل�ان���د وميونيخ
وفانكفور املركز الثالث ،بحسب ما أفادت
وكالة “رويترز».
ول��م تتغير املراكز اخلمس األول��ى في
قائمة مؤسسة “ميرسر” جلودة مستوى
املعيشة ف��ي ع��ام  2019وال��ت��ي نشرت
األربعاء ،عن العام املاضي لكن فانكوفر
صعدت من املركز اخلامس إلى الثالث.
كما ظلت أس��وأ عشر م��دن في القائمة
التي تضم  231مدينة دون تغيير ،إذ حلت

بقيمة قرابة  400ألف يورو .وزعمت املرأة التي لم
يتم الكشف عن هويتها أنها كانت تقطع أفرع شجرة
عندما قطعت يدها اليسرى من فوق املعصم مباشرة.
وقال مسؤولون إن أفراد أسرتها تركوا يدها ولم
يحملوها معها إلى مستشفى لضمان أن تكون اإلعاقة
دائمة .غير أن األطباء استعادوا اليد في حينه وقاموا

بخياطتها مع الذراع.
كما ذك��رت الشرطة أن احلادثة وقعت في وقت
سابق من العام احلالي بعدما وقعت األس��رة على
وثائق تأمني مع خمس شركات تأمني مختلفة.
وأشارت الشرطة كذلك إلى أنه “لن يكون هناك أي
تعويض ألننا اكتشفنا االحتيال في حينه».

قد يجد سائق السيارة أو الدراجة نفسه
في الهاوية على عمق يبلغ مئات األمتار.
أم��ا في النرويج ،وه��و بلد أوروب��ي
متقدم وذو بنية حتتية متينة ،فتمتاز
إحدى الطرق البحرية مبنعطف غريب
ومقوس ،وعند هبوب العواصف بشدة،
تصبح الطريق مغمورة باملاء في ظرف
وجيز.
وت��ض��م القائمة ط��ري��ق “دالتون”
السريع في والي��ة أالسكا األميركية،
ففي هذه الطريق املمتدة على  414ميال
من املساحات الباردة واملتجمدة أحيانا،
ال توجد أي استراحة أو محطة للتزود
بالوقود طيلة  240ميال ،لذلك يُنصح
السائقون بجلب معدات وقائية حتى
يحموا أنفسهم في حال إصابة العربات
التي يقودونها بأي عطل.
وال ي��ق��ل مم��ر “زوجي” ف��ي الهند
خطورة عن طريق أالسكا ،ففي الطريق
الهندية قد يهوي السائق إلى قاع بعمق
 15أل��ف ق���دم ،وال ت��وج��د أي حواجز
جانبية حتى حتمي املركبات في حالة
االن���زالق على الطريق املتربة وغير
املعبدة.
وف��ض�لا ع��ن ذل���ك ،تشمل القائمة،
طريق “غوليانغ” التي تربط بني أجزاء
نفق جبلي شاهق في الصني ،ويقول
السكان احملليون إن هذه الطريق ال تقبل
اخلطأ بتاتا ألن أي سهو من السائق قد
يقود السيارة إلى أسفل الهاوية.
وتعاني الطريق التي تربط بني كابل
وجالل آباد في أفغانستان صعوبات من
نوع آخر ،فإلى جانب حالتها املتردية
وح��وادث��ه��ا امل��روع��ة ،تشهد هجمات
انتحارية دامية وعمليات خطف بالنظر
إلى تردي الوضع األمني في البالد.

افتراضيا .م��ن خ�لال الواقع
املعزز ،ميكنك الدردشة معهم
أث���ن���اء جت��ول��ه��م ف���ي أرج���اء
املنزل .ميكنك إيقاف تشغيلهم
واخ��ت��ي��ار ن���وع مختلف إذا
انزعجت منهم” ،وذلك عندما
ت��رت��دي ال��ن��ظ��ارة املخصصة
لرؤيتهم.
وحتظى التكنولوجيا التي
تضع الشخصيات االفتراضية
في العالم احلقيقي  -املعروفة
باسم الواقع املعزز  -بشعبية

كبيرة بالفعل.
ف���رص���ة ل��ل��ت��ب��ن��ي ووف��ق��ا
ل��ب��ي��رس��ون ،ف��إن��ه��ا “مسألة
وقت” قبل أن يبدأ الناس في
استخدام التكنولوجيا للتفاعل
مع أطفال افتراضيني.
ويكمل عالم املستقبليات
ح��دي��ث��ه ل��ل��ص��ح��ي��ف��ة ،ق��ائ�لا:
“سيكون هذا مثاليا لألشخاص
ال��ذي��ن ال يستطيعونإجناب
أطفال بشكل طبيعي” ،حيث
ميكن بسهولة ش��دي��دة تبني

طفل افتراضي وتربيته.
وم��ض��ى ي��ق��ول“ :إذا كنت
منشغال في وظيفتك أو ليس
لديك شريك يتقاسم معك عبء
التربية ،فيمكنك إيقاف تشغيل
الطفل عندما ال ي��ك��ون لديك
الوقت الكافي لرعايته».
كما ميكن لهذه التكنولوجيا
أن تسمح لألشخاص الذين
ي��ت��ط��ل��ع��ون إل����ى أول طفل
لهم ،الختبار جتربة األب��وة
واألمومة.

أصبح مسألة وقت ..حتذير
من انتشار حتمي لـ«وباء قاتل»

أعلنت منظمة الصحة العاملية أن العالم
سيواجه حتما انتشار موجة جديدة لفيروس
اإلنفلونزا ،ويحتاج لالستعداد للدمار احملتمل
ال��ذي ميكن أن يسببه ذل��ك مع ع��دم االستهانة
باملخاطر.
وقالت املنظمة لدى استعراضها خطة عاملية
ملكافحة امل��رض الفيروسي وات��خ��اذ التدابير
الوقائية قبل انتشار عاملي محتمل ،إن ظهور
وباء جديد “أصبح مسألة وقت” وليس مجرد
احتمال.
وأض���اف امل��دي��ر ال��ع��ام للمنظمة ف��ي بيان:
“التهديد بوباء اإلنفلونزا حاضر جدا .يتعني أن
نكون يقظني ومستعدين ،فتكلفة انتشار واسع
لإلنفلونزا ستفوق بكثير ثمن إجراءات الوقاية».

ونتج أحدث انتشار لإلنفلونزا عن فيروس
(إتش 1إن )1ال��ذي انتشر ف��ي أرج���اء العالم
عامي  2009و ،2010وأظهرت دراسات عن هذا
االنتشار أن واح��دا من كل  5من سكان العالم
أصيب به في العام األول ،وبلغ معدل الوفيات
 0.02باملئة .ويحذر خبراء الصحة العامليون
واملنظمة من خطر حتور فيروس أكثر خطورة
من فيروسات اإلنفلونزا ،وانتقاله من احليوانات
إلى البشر ليصيب مئات اآلالف.
وف��ي��روس��ات اإلن��ف��ل��ون��زا ع��دي��دة ومتغيرة
وتصيب نحو مليار شخص كل عام في موسم
انتشارها ،ومن بني حاالت اإلصابة هناك ما بني
 3و 5ماليني حالة خطيرة تؤدي إلى وفاة ما بني
 290و 650ألفا كل موسم.

خسرت ثلثي وزنها ..سيدة تروي
قصتها مع «اإلجناز اخلارق»

حتولت ام��رأة إلى مصدر إلهام على منصات
التواصل االجتماعي ،بعدما خسرت ما يقترب من
ثلثي وزنها وحصلت في وقت قصير نسبيا على
جسد رشيق .وبحسب ما نقلت شبكة “إي بي
سي” اإلخبارية األميركية ،فإن املرأة التي كانت
ت��زن  136كيلوغراما ،جنحت في خسارة 83
كيلوغراما ،وقالت إنها اعتمدت على احلمية فقط
ابتداء من يناير  ،2018ولم تلجأ إلى أي حلول
أخرى.
وقالت موجي ويلز ،التي تبلغ من العمر 34
سنة وتقطن ف��ي والي��ة ويست فرجينيا ،إنها
“كانت تخشى أن متوت قبل أن تستطيع يوما أن
تلتقط صورة بجانب ابنيها” ،حيث كانت زيادة

وزنها تشعرها باحلرج وتدفعها لتجنب عدسات
الكاميرات.
وأضافت ويلز التي تعمل في مجال العقار،
أنها اتبعت حمية خالية من السكر ،كما أنها قللت
من استهالك الكربوهيدرات ،وفي غضون الشهر
األول ،خسرت  10كيلوغرامات.
وأوضحت أن أسلوبها في احلمية يركز على
كل يوم على ح��دة ،فيما لم تكن تشغل بالها مبا
ميكن خسارته على املدى البعيد“ :أنا أركز فقط
على الساعات األربع والعشرين من اليوم» .وحني
تشتهي ويلز طعاما ،كانت حتاول أن تقنع نفسها
بأنها ستحصل عليه وتأكله في اليوم املوالي،
وهكذا استمرت في إخضاع نفسها حلمية قاسية.

