
أث��ار ق��رار لألكادميية األميركية 
ل��ع��ل��وم وف��ن��ون ال��ص��ور املتحركة، 
املسؤولة عن جوائز األوسكار، غضبا 
كبيرا ف��ي أوس���اط فناني هوليوود، 
ما دف��ع بعضهم ملهاجمة األكادميية 

وانتقاد قرارها بشدة.
األكادميية ق��ررت، االث��ن��ن، إلغاء 
ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ف��ي 4 ف��ئ��ات على 
الهواء مباشرة عبر التلفاز، واالكتفاء 
بتكرميهم خالل الفواصل اإلعالنية، 
بهدف تقليل مدة احلفل لكي ال تتخطى 

3 ساعات.
اجل��وائ��ز التي سيتم إقصائها من 
البث املباشر للحفل رقم 91 لألوسكار 
هو جوائز أفضل فيلم قصير، وأفضل 
مكياج، باإلضافة إلى أفضل مونتاج 
وأفضل تصوير، وفقا ملا أوردته تقارير 

صحفية أميركية.
اجلائزتان األخيرتان حتديدا كانتا 
السبب وراء النقد الالذع لألكادميية، 
حيث غ��رد املمثل الشهير راس��ل كرو 

عبر تويتر واصفا القرار ب� »الغبي«.
امل���خ���رج غ��ي��ي��رم��و دي����ل ت����ورو، 
الفائز العام املاضي بجائزتي أفضل 
مخرج وأفضل فيلم عن فيلمه »شاب 
أوف ووت���ر«، كتب عبر تويتر أيضا 
مندهشا من قرار األكادميية »املونتاج 

والتصوير هما قلب هذه الصناعة«.
م��رش��ح��ون ف��ي نسخة ه��ذا العام 
انتقدوا أيضا هذا القرار، وكان أبرزهم 
املخرج املكسيكي ألفونسوا كوراون، 
الذي ُرشح فيلمه »روما« ل� 10 جوائز، 
فكتب على تويتر أيضا »منذ ظهور 
السينما رأي��ن��ا أع��م��اال خ��ال��دة ب��دون 
ص��وت وب��دون أل��وان وب��دون ممثلن 

وب��دون موسيقى، لكن ال يوجد فيلم 
واحد في تاريخ السينما بدون تصوير 

أو مونتاج«.
األكادميية في إعالنها أك��دت أنها 
س��ت��ق��وم ب��ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن بجميع 
اجل��وائ��ز ال��� 24، وستقوم بتسجيل 
خطابات الفوز للفائزين في الفئات 
املستثناة هذا العام من البث املباشر 

على التلفاز إلذاعتها الحقا، موضحة 
أنه ميكن متابعة جميع اجلوائز على 

الهواء مباشرة فقط عبر اإلنترنت.
كما أعلنت االكادميية أن هذه جوائز 
الفئات ستكون حاضرة في البث احلي 
حلفل العام املقبل، على أن يتم اختيار 
4 فئات أخرى بدال منها ليكون تكرمي 

الفائزين بها خالل الفواصل اإلعالنية.
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إنستغرام.. حسابات فقدت ماليني املتابعني »فجأة«!
اع��ت��رف تطبيق إنستغرام، األرب��ع��اء، بوجود 
مشكلة في خدمته أدت لفقدان العديد من احلسابات، 
ومن بينها حسابات شهيرة، ملالين املتابعن بشكل 

مفاجئ.
 تطبيق إنستغرام كتب عبر تويتر قائال »نعلم 

بوجود مشكلة أدت لتغيير في حساب عدد املتابعن 
لعدد من احلسابات، نعمل على حل هذه املشكلة في 

أسرع وقت ممكن«.
وبحسب موقع »ذا فيرج« فقدت حسابات مشاهير 
على إنستغرام مثل، سيلينا غوميز وآريانا غراندي، 

مالين املتابعن بالفعل.
كان إنستغرام قد أعلن في نوفمبر املاضي عن نيته 
إزال��ة املالين من احلسابات الزائفة، وهو ما تعتقد 
بعض املواقع املتخصصة أن��ه السبب وراء اخللل 

احلالي.
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البابا فرنسيس ومايكروسوفت يبحثان 
أخالقيات الذكاء االصطناعي

قال الفاتيكان إن رئيس شركة 
مايكروسوفت ب��راد سميث التقى 
ال��ب��اب��ا ف��رن��س��ي��س، األرب���ع���اء، 
مل��ن��اق��ش��ة أخ��الق��ي��ات اس��ت��خ��دام 
ال��ذك��اء االصطناعي، وسبل سّد 
الفجوة الرقمية بن الدول الغنية 
والفقيرة. وحت��دث رئيس عمالق 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ع��امل��ي وزع��ي��م 
الكنيسة الكاثوليكية، البالغ من 
العمر 81 عاما، لنحو 30 دقيقة في 

مقر إقامة البابا.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان أن��ه��م��ا بحثا 
»ال���ذك���اء ال��ص��ن��اع��ي ف��ي خدمة 
الصالح العام، وأنشطة تستهدف 
سد الفجوة الرقمية التي ال تزال 

قائمة على املستوى العاملي«.
 وأب���ل���غ س��م��ي��ث )60 ع��ام��ا( 
صحيفة لو أوبزيرفاتور رومانو، 
ال��ت��ي ي��ص��دره��ا ال��ف��ات��ي��ك��ان، في 
مقابلة، بأن هناك حاجة إلى قوانن 

أخالقية قوية جديدة، كي ال تسقط 
تطورات تكنولوجية مثل الذكاء 

االصطناعي في األيدي اخلطأ.
وأش�����ار ال��ف��ات��ي��ك��ان إل����ى أن 
»األك��ادمي��ي��ة ال��ب��اب��وي��ة م��ن أجل 
احلياة« سترعى مع مايكروسوفت 
جائزة ألفضل رسالة دكتوراه في 
2019، يكون موضوعها »الذكاء 
االص��ط��ن��اع��ي ف��ي خ��دم��ة احل��ي��اة 

البشرية«.

غضب عارم في هوليوود بعد قرار »غبي« 
ملنظمي األوسكار!

كشفت دراس���ة هولندية أن 
األش��خ��اص ال��ذي��ن يتناولون 
الكثير من البروتينات احليوانية 
قد يكونون أكثر عرضة لتراكم 
الدهون بشكل كبير في أكبادهم، 
ولزيادة خطر اإلصابة بأمراض 
الكبد ممن يعتمدون على اخلضر 

كمصدر رئيسي للبروتن. 
ورك����ز ال��ب��اح��ث��ون ع��ل��ى ما 
يعرف باسم مرض الكبد الدهني 
غير ال��ك��ح��ول��ي، ال���ذي يرتبط 
عادة بالسمنة وبعض العادات 

الغذائية.
وف���ي ح��ن ي��وص��ى األط��ب��اء 
بتغييرات في النمط الغذائي 
ل��ع��الج ه��ذا ال��ن��وع م��ن أم��راض 
الكبد، لم تثبت األب��ح��اث حتى 

اآلن بشكل واض��ح ما إذا كانت 
هذه التغييرات ميكن أن تقي من 

اإلصابة به.
وخ���الل ال��دراس��ة احلالية، 
فحص الباحثون بيانات من 
استبيانات غذائية وفحوص 
لدهون الكبد من 3882 شخصا 
تبلغ أع��م��اره��م 70 ع��ام��ا في 
املتوسط، وأظ��ه��رت الفحوص 
إص��اب��ة 1337 مشاركا أو 34 
باملئة مبرض الكبد الدهني غير 
الكحولي، بينهم 132 فردا كانوا 
يتمتعون بوزن صحي و1205 

يعانون زيادة الوزن.
ووجد التحليل أن األشخاص 
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون زي���ادة ال��وزن 
وي���ت���ن���اول���ون أك���ب���ر ق����در من 

ال��ب��روت��ن احل��ي��وان��ي، ك��ان��وا 
أكثر عرضة بنسبة 54 باملئة 
لإلصابة بالكبد الدهني، مقارنة 
مب��ن ت��ن��اول��وا ك��م��ي��ات أق���ل من 

اللحوم.
وق���ال���ت ك��ب��ي��رة ال��ب��اح��ث��ن 
في ال��دراس��ة الدكتورة س��اروا 
درويش مراد، أخصائية أمراض 
الكبد في املركز الطبي جلامعة 
إيراسموس في روتردام بهولندا: 
»ال ي��أخ��ذ ه���ذا ف��ي احل��س��ب��ان 
ع��وام��ل اخل��ط��ر وراء اإلص��اب��ة 
بالكبد الدهني غير الكحولي، 
مثل العوامل االجتماعية ومنط 
احل��ي��اة وال��ع��وام��ل املرتبطة 

بالتمثيل الغذائي«.
وأض����اف����ت ع���ب���ر ال��ب��ري��د 

اإلل��ك��ت��رون��ي: »ال��ش��يء األكثر 
أهمية رمبا هو أنه ال توجد صلة 
بكمية ال��س��ع��رات احل��راري��ة. 
أوضحنا أيضا أن تنوع النظام 

الغذائي مهم«.
وكتب الباحثون في دوري��ة 
»اجلهاز الهضمي«، أن املشاركن 
ال��ذي��ن ال يعانون م��رض الكبد 
الدهني استهلكوا في املتوسط 
2052 سعرة حرارية في اليوم 
في املتوسط، مقارنة مع 1996 
س��ع��رة ح���راري���ة ل��ألش��خ��اص 

املصابن بالكبد الدهني.
ك��م��ا أن م��ع��ظ��م ال��س��ع��رات 
احل��راري��ة التي يحصل عليها 
املصابون بالكبد الدهني تأتي 

من البروتن.

البروتني والكبد.. دراسة تنذر 
مستهلكي اللحوم

اض��ط��رت ط��ائ��رة أميركية إلى 
القيام بهبوط اضطراري من جراء 
مطبات هوائية عنيفة أسفرت عن 
إصابة 3 أشخاص ب��ج��روح، يوم 

األربعاء. 
وب��ح��س��ب ص��ح��ي��ف��ة »ص���ن« 
البريطانية، فإن املطبات الهوائية 
القوية في الرحلة »5763« أدت إلى 
تطاير امل��أك��والت واملشروبات من 

العربة التي تقدم اخلدمات للركاب.
 وأظهرت ص��ور شاركها ركاب 
على موقع تويتر، عربة املأكوالت 
وقد مالت على مقاعد الركاب فيما 
تناثرت مكوناتها في الطائرة وسط 

هلع اجلميع إلى جانب األمتعة.
 وكانت الطائرة في طريقها من 
مدينة سياتل في والي��ة واشنطن 
األم��ي��رك��ي��ة إل���ى س��ان��ت��ا آن���ا في 
كاليفورنيا، لكن الطاقم اضطر إلى 

القيام بهبوط اضطراري في والية 
نيفادا.

وكانت الطائرة تقل 59 راكبا 
إلى جانب أربعة من أفراد الطاقم، 
ومتت عملية الهبوط االضطراري 
بنجاح في زه��اء الساعة الواحدة 
ظهرا بالتوقيت احمللي )9 بتوقيت 

غرينتش(.
وذكر متحدث باسم مطار رينو 
تاهو األميركي، إن اجلرحى الثالثة 
مت نقلهم إلى املستشفى ألجل تلقي 
العالج، وذكر املصدر أن أحد أفراد 

الطاقم أصيب بدوره خالل الرحلة.
حتدث املطبات الهوائية بشكل 
مفاجئ من ج��راء ح��دوث تغير في 
املوجات الهوائية، وتعود أسبابها 
لعدد من العوامل الطبيعية، وثمة 
مطبات أخ��رى تسمى باحلرارية، 
وحت���دث بسبب سخونة ال��ه��واء، 

التي تنشأ في الغالب عن السحب 
الركامية والعواصف الرعدية.

وتتسبب ال��ط��ائ��رات ب��دوره��ا 
باملطبات الهوائية، فحن متر واحدة 
منها في الهواء تخلف ريحا وراءها، 
ول��ذل��ك ق��د تتأثر ال��ط��ائ��رة مبسار 

الطائرة التي سبقتها.
ولهذا السبب حتديدا، تتفادى 
طائرات الركاب أن تسلك املسار، 
ال��ذي أخذته سابقاتها، حتى وإن 
لم تكن املطبات الهوائية قد سببت 
أي حتطم لطائرة خ��الل األع���وام 

األربعن املاضية.
وزادت امل��ط��ب��ات الهوائية في 
ال��رح��الت اجلوية منذ ع��ام 1958 
ب��ن 40 و90 ب��امل��ئ��ة، ف��ي أج���واء 
أوروب��ا وشمال القارة األميركية، 
وتعزو عدد من الدراسات األمر إلى 

تغير املناخ.

جرحى بهبوط اضطراري عنيف لطائرة أميركية

يبدو أن حديث األمهات العفوي صحيح: 
»إن أصابتك ن��وب��ة ب���رد، فالنوم أفضل 
ع��الج«. فقد اكتشف باحثون أمل��ان سبيال 
تزيد من خالله قدرة النوم على درء نوبة 
برد. فالنوم يعزز فيما يبدو كفاءة خاليا 
مناعية معينة م��ن خ��الل حتسن فرص 
تعلقها ب��اخل��الي��ا امل��ص��اب��ة بفيروسات 

وتدميرها في النهاية. 
وركز الباحثون اهتمامهم على اخلاليا 
)ت��ي( التي تتصدى لإلصابات املعدية. 
فعندما ترصد هذه اخلاليا خلية مصابة 
بعدوى فيروسية، فإنها تعكف على تنشيط 
بروتن ل��زج يعرف باسم )اإلنتجرين( 

يسمح لها بالتعلق بتلك اخللية.
واستطاع الباحثون أن يبرهنوا أن قلة 

النوم وكذلك فترات التوتر الطويلة تؤدي 
إلى رفع مستويات الهرمونات التي تعرقل 
فيما يبدو عملية االنتقال التي تساعد في 

تنشيط البروتينات اللزجة.
وق���ال س��ت��وي��ان دمي��ي��ت��روف الباحث 
بجامعة توبينن بأملانيا وق��ائ��د فريق 
الدراسة إنه إذا أراد إنسان أن يقوي جهاز 
املناعة فعليه »أن يحصل على كمية النوم 
املطلوبة ك��ل ليلة وأن يتجنب التوتر 

املزمن«.
والعلماء على دراي��ة منذ فترة طويلة 
ب��أن قلة النوم ميكن أن تؤثر على جهاز 
املناعة حسبما قال الدكتور لويس دو بالو 
أستاذ أم��راض الرئة واحل���االت احلرجة 
واضطرابات النوم بكلية آيكان للطب في 

ماونت سايناي مبدينة نيويورك.
وأضاف في رسالة بالبريد اإللكتروني 
»أظ��ه��رت دراس���ات إكلينيكية ع��دي��دة أن 
من ال يحصلون على ق��در ك��اف من النوم 
أك��ث��ر ع��رض��ة ل��ل��م��رض ب��ع��د تعرضهم 
ل��ل��ف��ي��روس��ات... إال أن ه���ذه ال��دراس��ة 
)اجلديدة( تظهر طريقا آخر للجزئيات رمبا 
يؤدي فيه النوم بالعمق والقدر الكافين 
إل��ى تعزيز املناعة عبر اخلاليا املعروفة 

باخلاليا تي«.
وت��اب��ع دو ب��ال��و ال���ذي ل��م ي��ش��ارك في 
الدراسة »ولهذا فإنها تعرض آلية أخرى 
ذات وصف فريد تقف وراء بعض التأثيرات 

الداعمة للمناعة املترتبة على النوم«.

النوم يقي اجلسم من اجلراثيم


