
الفضاء  رائد  أصبح   - ب(  ف  موسكو-)أ 
إنسان  أول  إيفانيشني  أناتولي  الروسي 
الفضاء  وكالة  من  االنترنت  عبر  يصوت 
الدولية على ما ذكرت وكالة "روسكوسموس" 

الروسية للفضاء.
مطلع  منذ  احملطة  في  إيفانيشني  ويقيم 
استفتاء  إطار  في  صّوت  وهو  نيسان/أبريل 
ما  على  روسيا  في  دستوري  إصالح  حول 

أوضحت الوكالة الروسية في بيان.
أول  إيفانيشني  أناتولي  "أصبح  البيان  وأكد 

إنسان يصوت من املدار عبر االنترنت".
دستوري  إصالح  حول  االستفتاء  هذا  وكان 
من شأنه السماح خصوصا لفالدميير بوتني 
في  نيسان/أبريل  في  مقررا  سلطته،  تعزيز 
كورونا  فيروس  بسبب  أرجئ  لكنه  األساس 
املستجد. ولتجنب توافد الكثير من الناخبني 
على مراكز االقتراع من دون التأثير على نسبة 
من 25 حزيران/ التصويت  استمر  املشاركة، 
األول من متوز/يوليو. وقد سمح  إلى  يونيو 
)فولغا(  نوفغورود  ونينجي  موسكو  لسكان 

بالتصويت اإللكتروني أيضا.

 روما -)أ ف ب( - قررت فانيسا بيدوتزي، 
وهي شابة إيطالية في الثالثة والعشرين، 
حياتها،  في  جذريًا  تغييرًا  حتدث  أن 
اجلبال  في  تربيةاحلمير  إذاختارت 
،مفّضلة العيش وسط الطبيعة، على حياة 
يفعله  ما  الليلية، وهو  احلانات واملالهي 

عدد متزايد من الشباب اإليطاليني.
"صعب  العمل  هذا  بأن  إقرارها  ورغم 
فرانس  لوكالة  بيدوتزي  تؤكد  ومنهك"، 
اخترت  "لقد  وتقول  يستهويها.  أنه  برس 
هذه احلياة، وهذا هو املكان الذي أريد أن 
أكون فيه، محاطة بالطبيعة واحليوانات".

منطقة  في  مزرعة  إقامة  فانيسا  وتعتزم 
 813 ارتفاع  على  الواقعة  بيدولو،  ألبه 
ضمن   ، البحر  سطح  مستوى  فوق  مترًا 
شمال  في  اللومباردية  شينيانو  بلدة 

البالد.
الطهو،  في  إجازة  الشابة  هذه  وحتمل 
لكّنها فّضلت اإلقامة في اجلبال على العمل 

في املهنة التي درستها.
وتروي "انطلقت في هذا اجملال في العام 
أكن  لم  البدايةبأتانتني.  وكانت  الفائت، 

حقاًل  فاستعرت  حظيرة،  وال  أرضًا  أملك 
من صديق".

وبات قطيع فانيسا اليوم يضم 20 حمارًا، 
ونحو  احلوامل،  األتانات  من   15 بينها 

عشر بقرات وعشرة عجول.
وتستذكر فانيسا أنها كانت شغوفة بتربية 
وتقول  صغيرة.  كانت  أن  منذ  املاشية 
مزرعة،لديهما  ميلكان  وجدتي  جدي  "كان 
الزبدة  ينتجان  وكانا  حلوب،  أبقار  فيها 
كنت  طفولتي،  "في  وتضيف  واألجبان". 
إلى  األبقار  يأخذ  عندما  بوالدي  أحلق 

املرعى".
وتشير إلى أن والدها "لم يكن في البداية 
صعوبة  يدرك  ألنه  خيارها،  إلى  مرتاحًا" 
حياته،  كل  زاولها  التي  املهنة  هذه 
وأصبح  الفكرة،  مع  ذلك  بعد  تأقلم  "لكّنه 

يساعدني ويسدي إلّي النصائح".
والنصف  السادسة  في  فانيسا  وتستيقظ 
صباحًا، وأول ما تفعله هو َتفّقُد حيوانات 
مزرعتها للتأكد من كونها بخير وتزويدها 

املاء.
أحيانًا  يجب  سهاًل.  ليس  "األمر  وتقول 

ومساعدة  البيطري،  بالطبيب  االتصال 
احليوانات على الوضع". وتضيف "بينما 
السبت  مساء  عمري  من  الشباب  يستعد 
للخروج والسهر أكون منشغلة باالستعداد 

للذهاب إلى احلظيرة".
وتتابع "هذه طبيعة هذا العمل. ال يزعجني 
أن آتي إلى هذا املكان في أي وقت، سواء 
امليالد  عيد  في  أو  األحد  أو  السبت  أكان 
أن  فانيسا  وترى  السنة".  رأس  ليلة  أو 
حتتاج  الذي  الوحيد  األمر  هي  الطبيعة 
للتبّضع  كومو  إلى  الذهاب  "مجّرد  إليه 
والسيارات  الضجيج  بسبب  يتعبني، 
والتلوث. لو استطعت تفادي الذهاب إلى 

هناك، لفعلت. هنا، أشعر بأنني إلهة".
ببيع  الراهن  الوقت  في  فانيسا  وتكتفي 
تعتزم  ولكنها  وحلومها،  احليوانات 
إنتاج  ليشمل  مزرعتها  نشاط  توسيع 
األجبان  وصنع  واألتانات،  األبقار  حليب 

منها.
األتانات  "حليب  أن  فانيسا  وتالحظ 
حليب  إلى  األقرب  هو  إذ  جدًا،  مطلوب 
األم، ومالئم جدًا لألشخاص الذين يعانون 

احلساسية" من أنواع احلليب األخرى.
في املوازاة، تدير فانيسا، مع رفيقها البالغ 
املبنى  تأهيل  أشغال  والثالثني،  الرابعة 

الذي ستقام فيه املزرعة.
تتطلبه  ما  تخشى  ال  أنها  فانيسا  وتؤكد 
هذه األشغال من وقت "إلى جانب االهتمام 
يعمل  الذي  رفيقها  ويتولى  باحليوانات". 
انتظار  ماليًا في  البناء، دعمها  في مجال 

أن تدّر املزرعة األرباح.
نقابة  من  فونتانيتو،  جاكوبو  وكشف 
الزراعية  النقابات  إحدى  "كولديريتي"، 
للشباب  "عودة  أن  إيطاليا،  في  الرئيسية 
إلى اجلبال سجلت خالل السنوات العشر 
إلى العشرين األخيرة"، بعد مرحلة شهدت 

نزوحا عنها.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

د.عبدالوهاب اجلبوري
هولندا

فنانة مصرية تنشر صورها
مع زوجها الثاني عشر في شهر العسل 

سان فرانسيسكو- طوكيو )أ ف ب( - تنوي 
شخص  مليون   25 تدريب  "مايكرسوفوت" 
املؤهالت  على  احلالية  السنة  نهاية  بحلول 
الضرورية إليجاد عمل أو البقاء على إطالع 
في عالم شهد تسارعا في عملية االنتقال إلى 

التقنية الرقمية بسبب جائحة كوفيد19-.
وقال رئيس شركة املعلوماتية العمالقة براد 
الضرورية  اخلطوات  إحدى  "تتمثل  سميث 
سليم  اقتصادي  انتعاش  حصول  لتعزيز 
املؤهالت  على  احلصول  توسيع  في  وناجح 

الرقمية الضرورية لتولي وظائف جديدة".
وقالت اجملموعة إنها ستخصص منحا بقيمة 
20 مليون دوالر ملنظمات غير ربحية في إطار 

هذه املبادرة.
وسيوجه ربع هذه املنح إلى منظمات يديرها 
في  الفئات  هذه  وتخدم  ملونون  أشخاص 

الواليات املتحدة على ما اوضح سميث.
وأشار إلى ان "جميع أقسام شركتنا ستشارك 
تكنولوجية  مبادرة  وهذه  املبادرة.  هذه  في 
البيانات  تكنولوجيا  على  ترتكز  شاملة 

والتكنولوجيا الرقمية".
أزمة  إن  الثالثاء  املتحدة  األمم  وقالت 

على  بكثير  أكبر  أثر  لها  كان  كوفيد19- 
من  محذرة  سابقا  يعتقد  كان  مما  الوظائف 
على  صعب  األميركية  القارة  في  الوضع  أن 
وجه اخلصوص. فيما بدأت احملال التجارية 
أكياس  ثمن  تقاضي  األربعاء  اليابان  في 
في  تعديل  مبوجب  الزبائن  من  البالستيك 
جلم  إلى  يهدف  التنفيذ  حّيز  دخل  القانون 

األكياس  لهذه  الكثيف  اليابانيني  استخدام 
امللوثة للبيئة. وبات في إمكان احملال، ومنها 
"كونبيني"  باسم  معروفة  صغيرة  متاجر 
منتشرة بكثافة في البالد، حتديد السعر الذي 
بالفعل  تبيعها  وهي  األكياس،  لهذه  ترتأيه 
)أقل من 3 سنتات  بسعر رمزي يناهز 3 ين 
من اليورو( وسرعان ما أعطت هذه اخلطوة 

املستهلكات  إحدى  وقالت  ملموسة.  نتيجة 
للمحطة التلفزيونية الرسمية "إن إتش كاي"، 
يوم،  كل  كونبيني صباح  متجر  في  "أتبضع 
مدفوعة(،  األكياس ستصبح  )أن  أعلم  وكنت 

لذلك أحضرت معي كيسي اخلاص".
ويفرض الكثير من البلديات في اليابان فرزًا 
كالبالستيك  نوعها،  بحسب  للنفايات  دقيقًا 
والعبوات والورق وسواها، لكّن القسم األكبر 
البالستيك،  فيها  مبا  املنزلية،  النفايات  من 
غازات  انبعاثات  إلى  يؤدي  يتم حرقها، مما 

الدفيئة.
أنها   2018 العام  أعلنت  احلكومة  وكانت 
البالستيكية  النفايات  كمية  خفض  تعتزم 
مبقدار  البالد  في  سنويًا  توليدها  يتم  التي 
يبلغ 9,4  كان  والذي  قبل سنة 2030  الربع 
ماليني طن عامذاك. وتعتبر نسبة انتاج الفرد 
للنفايات البالستيكية في اليابان الثانية في 

العالم بعد الواليات املتحدة.
للكياس  سعر  فتعميم  إن  احلكومة  وقالت 
البالستيكية "يهدف إلى تشجيع الناس على 
الكيس  استخدام  كان  ان  ملعرةف  التفكير 

ضروريا فعال وملراجعة منط حياتهم".

London@azzaman.com

علماء يتعقبون االوبئة

رائد فضاء روسي يصوت إلكترونيا
من محطة الفضاء

شابة إيطالية تتفرغ لتربية احلمير واألبقار في جبال األلب

القاهرة- الزمان
تواصل الفنانة املصرية غادة عبدالرازق 
قضاء شهر العسل مع زوجها اجلديد ذي 
الرقم الثاني عشر في تسلسل زيجاتها 
، مدير التصوير هيثم زنيتا، وذلك 
في إحدى املدن الساحلية في مصر، 
وحرصت على مشاركة محبيها بصور 
جديدة جمعتها به على شاطئ البحر. 
وقد تخلت عن السفر للخارجة بسبب 
فيروس كورونا .
غادة نشرت صورًا عكست األجواء 
الرومانسية املمتعة التي تعيشها مع 
هيثم، وكتبت معلقة عليها: »أجازة 
الصيف بدأت«، وكان الفتًا ظهورها 
بطّلة عفوية خالية من املاكياج والتكلف، 
وبشعر غير مصفف، حيث متنى لها 
محبيها حياة زوجية سعيدة مليئة 
باحلب والرومانسية، وأجازة ممتعة.
وكانت غادة قد فاجأت جمهورها بإعالن 
عقد قرانها على هيثم زينتا، مدير 
تصوير مسلسلها الرمضاني اجلديد 
»سلطانة املعز«، وصرحت الفنانة انها 
كانت قد ارتبطت بهيثم من قبل إال أن 
عالقتهما لم تكتمل، حتى أنها انقطعت 
عن التواصل مع زنيتا بعد تصوير 
مسلسلهما »حكاية حياة«، ليعاودا 
احلديث منذ عام تقريبا، واتفقا على 
الزواج مؤخرا ومت عقد القران، وشهد 
عليه اخملرج محمد بكير واملؤلف إياد 
إبراهيم، كما حرصت الراقصة املصرية 
دينا على عمل زفة للعروسني في كواليس 
التصوير.
الفنانة املصرية غادة عبدالرازق كانت 
قد صرحت بأنها تزوجت 11 مرة، قائلة: 
»ملا عملت مسلسل “زهرة وأزواجها 
اخلمسة“ كنت متزوجة بالفعل 4 أو 
5 مرات، وبعد املسلسل كملت الباقي 
ليصبحوا 10 أو 11 مرة«.

أكياس البالستيك لم تعد مجانية في اليابان

فوق  معينة  رقعة جغرافية  ما ضمن  مفاجئ وسريع ملرض  هوانتشار   :)epidemic  ( الوباء  
معدالته املعتادة في تلك املنطقة ،وهناك انواع عديدة  من االوبئة املعروفة حول العالم  منها 
جدري املاء ،التهاب الكبد الوبائي ، حمى التيفوئيد ،الكوليرا ، مرض فيروس ايبوال ، احلمى 
النزفية ،اجلمرة اخلبيثة ،السل ،احلمى الشوكية ، السعال الديكي ،السارس ،احلمى املالطية 

،الثالول ،احلصبة ،االنفلونزا ، انفلونزا الطيور، كورونا وغيرها. 
ان االوبئة اخلطيرة مازالت تنتشر في كثيرمن دول العالم العالم الثالث حاصدة آالف الضحايا 
سنويًا ،كما ان هناك العديد منها اجتاح أوروبا في القرون الوسطى مثل وباء الطاعون الذي 
 50 من  اكثر  بحياة  اودى  الذي  عام 1918  األسبانية  اإلنفلونزا  ووباء  ثلث سكانها،  حصد 
مليون نسمة من سكان العالم ،و وباء السارس الذي انتشر عامليا وفتك ب 774 شخص في 
عام 2003،وغيرها من االوبئة ، حيث ان تفشي الوباء ممكن ان يضع اقوى االنظمة الصحية 
حتت ضغط يصيبها بالعجز،فكيف بدول انظمتها الصحية غيرمؤهلة اساسا ملواجهة االوبئة .   
في عام متوز من عام 1849 ، نشرت صحيفة التاميز البريطانية نص عريضة كتبها )54( 
حيهم  في  العامة  الصحية  للمرافق  املعتمة  الصورة  فيها   رسمو  لندن  فقراء  من  شخصًا 
وماتعانيه من نقص في شروط النظافة وحذرو السلطات اخملتصة من االثر السلبي الذي ميكن 
ان تخلفه وامكانية تسببها في انتشار االوبئة ، وبعد خمس سنوات من كتابة تلك العريضة 
تفشى وباء الكوليرا في لندن وتوفي االالف بسببه ،ولم يدرك احد حينها  سبب انتشار العدوى 
الى ان قام طبيب اربعيني يدعى جون سنو بالبحث والتقصي ليهتدي الى االثر املسبب للكارثة 
وهو املضخات العامة  املنتشرة في شوارع لندن ، وفي خضم الفوضى العارمة والذعر الذي 
ساد منطقة الكارثة قام دكتور سنو بزيارة اسر الضحايا وحاول استجوابهم ملعرفة االسباب 
املباشرة حلدوث الوفيات وقد توصل من خالل هذا االستجواب الى ان هؤالء االشخاص قد 
اعتادوا طلب املاء من مضخة قريبة الستساغهم مذاقها انذاك وبعضهم كانو اطفال مدرستهم 
قريبة من موقع تلك املضخة وعلى اثر ذلك طالب الدكتور سنو برفع ذراع تلك املضخة ملنع 
الناس من سحب املياه منها وفعليا كان لذلك االجراء اثر كبيرفي احلد من انتشار الوباء في 
 vibrio  ( املنطقة ومع ان دكتور سنو لم يكتشف علة وباء الكوليرا وهي جرثوم الضمة الهيضية
chderae( اال ان اسلوبه البوليسي في العمل كان له االثر الكبير في انطالق علم الوبائيات 

احلديث وهو علم متعقب لالوبئة كما يصفه اخلبراء املعاصرون.
ذكرت اخلبيرة الروسية  ماريا فورونتسوفا، عاملة األحياء : غياب األوبئة سابقا ميكن تفسيره 
بان البشرية كانت محظوظة أوال، ولم تكن قد بلغت الكتلة احلرجة ثانيا ، بينما هي في الوقت 
احلاضر نوع فريد منتشر في جميع مناطق الكرة األرضية، لذلك أصبح مفيدا للفيروسات 
استخدامه كـ “مضيف” مثالي. لسهولة انتشاره.. كما أصبح البشر أكثر ارتباطا به فالطائرات، 
والقطارات، والسفن في جتوال مستمر، فيما يستمر إنشاء خطوط النقل البرية اخملتلفة عبر 
الغابات إلى مكامن اخلامات، فأصبح من السهولة التقاء الفيروسات بالبشر، وأشارت اخلبيرة 
املناطق  البرية، ولكن هذه  البشر واألحياء  السابق كانت هناك منطقة عازلة بني  أنه في  إلى 
الطبيعية تتقلص بصورة كارثية في السنوات االخيرة واشارت إلى القراد الذي ينقل مرض 
المي “Lyme disease” وبينت انه هذا القراد واملرض  الذي يسببه  اكتشف في سبعينيات القرن 
املاضي ،حيث كانت الغزالن عادة )مضيفا( له ويعيش في فرائها ،واآلن فقد انتشر املرض في 
كل مكان، وخاصة في السواحل الشرقية للواليات املتحدة ،وأن دور ارتفاع درجات احلرارة 
 . يستغلها  االنسان  اصبح  التي  األراضي  مساحات  بزيادة  مقارنة  بسيط  العملية  هذه  في 
وكنتيجة للتحريات واالبحاث يجري العمل حاليا على انتاج لقاح يكفل احلماية للبشر من خطر 
تلك احلشرة ،وهكذا فان العلماء كانو والزالو يتعقبون االوبئة على مر العصور ملعرفة مسبباتها 
وطرق انتشارها محاولة منهم احلد من انتشار تلك االوبئة من 

جهة  سعيًا الى القضاء على مسبباتها من جهة اخرى .

نشرت   - ب(  ف  اجنليس-)أ  لوس 
األكادميية األميركية لفنون السينما 
وعلومها التي تتهم بانتظام بطغيان 
الرجال والبيض على أعضائها قائمة 
ب819 عضوا جديدا سينضمون إلى 
بنسبة  مؤلفة  السنة،  هذه  صفوفها 
45 , من النساء و36 , من األقليات 
متثيل  من  تعاني  "التي  االتنية 

ضعيف في املنظمة".
املمثلة  اجلدد  األعضاء  بني  ومن 
إيجنز(  ريتش  )كرايزي  أوكوافينا 
وإيفا  )هارييت(  إيريفو  وسينثيا 
الفرنسيان  والسينمائيان  لونغوريا 
وجيرميي  ميزيرابل(  )لي  لي  الدج 

كالبان )جي بيردو مون كور(.
جلوائز  املانحة  األكادميية  وكانت 
بعد   2016 العام  أعلنت  أوسكار 
الالذعة  االنتقادات  من  عدة  سنوات 
منفصلة  اعتبرت  التي  لتشكيلتها 
النساء  عدد  مضاعفة  اجملتمع،  عن 
بحلول  اتنية  أقليات  إلى  واملنتمني 

هذه  وأوضحت   .2020 العام 
جتاوزت  "لقد  بيان  في  املؤسسة 

األكادميية هذين الهدفني".
اجلدد  األعضاء  قبول  حال  وفي 
االنضمام، سترتفع نسبة النساء في 
األكادميية إلى 33  في مقابل 25 , 

في 2015.

املهنية  الفئات  من  سبع  وشهدت 
األوسكار  في  املمثلة  عشرة  السبع 
مقارنة  النساء  من  أكبر  عدد  دخول 

بالرجال على ما أكد البيان.
ذات  "األقليات  صعيد  على  أما 
عدد  ازداد  فقد  الضعيف"  التمثيل 
أفرادها ثالث مرات وانتقل من 554 

في 2015 إلى 1787 هذه السنة اي 
19 , من األعضاء.

األهداف،  هذه  حتقيق  اجل  ومن 
أكبر  دولي  طابع  لألكادميية  أصبح 
ارتفاع  مع  األخيرة  السنوات  في 
مرات  ثالث  األجانب  األعضاء  عدد 
ليصل إلى أكثر من 2100 فيما العدد 
اإلجمالي لألعضاء قريب من العشرة 
األكادميية  أعضاء  ويصوت  آالف. 
أوسكار  بجوائز  الفائزين  الختيار 
ويرى كثيرون أن هذا االنفتاح سمح 
هذه السنة بتتويج "باراسايت" وهو 
أول فيلم روائي طويل بلغة أجنبية 

يفوز بأوسكار أفضل فيلم.
وقد دعي نحو 12 من أفراد طاقم هذا 
الفيلم إلى االنضمام إلى األكادميية 
بونغ  اخملرج  بينهم  من  الثالثاء 

جون-هو.
من  تقريبا  اجلدد  األعضاء  ونصف 
غير األميركيني وميثلون 68 جنسية 

مختلفة.

مزيد من االنفتاح في أكادميية األوسكار على النساء واألقليات
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الصني  أعلنت   - ب(  ف  )أ  بكني- 
األربعاء أنها سترسل نهاية متوز/
صغيرا  وروبوتا  مسبارا  يوليو 
مسّيرا باجتاه املريخ في أول مهمة 

لها جنو الكوكب األحمر.
مليارات  البلد  هذا  ويستثمر 
الفضائي  برنامجه  في  الدوالرات 
اصطناعية  أقمار  إطالق  مع 
وإمكانية إرسال مهمة مأهولة إلى 
جديدة  مركبة  اطلقت  فيما  القمر 

خالل أيار/مايو.
في  الفضاء  عمليات  مركز  وقال 
»سيتم  الصني(  )جنوب  وينشانغ 
خالل   )..( مناسب  موعد  اختيار 
و25  متوز/يوليو   20 بني  الفترة 
تيانوين1-  املسبار  الطالق  منه 

باجتاه املريخ«.
نشر  الذي  املقتضب  وشددالبيان 
االجتماعي  التواصل  شبكة  على 
»ويتشات«، »نتمنى مسبقا النجاح 

الكامل للمهمة!«.
األرض  بني  الرحلة  وحتتاج 
تقريبا  أشهر  سبعة  إلى  واملريخ 
إلى  الصيني  املسبار  يصل  ولن 
وجهته قبل 2021. وتتغير املسافة 
باستمرار لكنها 55 مليون كيلومتر 
اسم  املهمة  وحتمل  ادنى.  كحد 
السماء(  إلى  )أسئلة  »تيانوين« 

مسبار  وضع  أهداف،  ثالثة  ولها 
على  يحط  وجعله  املريخ  مدار  في 
ثم  ومن  األحمر  الكوكب  سطح 
تسيير روبوت على السطح إلجراء 

حتاليل.
عملية  أجنزت  أن  للصني  وسبق 
أنزلت  حيث  القمر  على  مماثلة 
على  مسيرا  صغيرا  مسبارا 
ومن  اليشم«  »أرنب  سمي  دواليب 
ثم مسبارا آخر في كانون الثاني/
املعتم  اجلانب  على   2019 يناير 

للقمر في سابقة عاملية.
والصني ليست البلد الوحيد الذي 

ينوي إرسال مهمات إلى املريخ.
لها  سبق  التي  املتحدة  فالواليات 
إلى  مسبارات  أربعة  أرسلت  ان 
املريخ ستطلق نهاية متوز/يوليو، 
مسبارها اخلامس »برسفيرينس«.

وستطلق اإلمارات العربية املتحدة 
أول  احلالي  الشهر  خالل  كذلك 
الكوكب  باجتاه  عربي  مسبار 

األحمر انطالقا من اليابان.
مهمة  أرجئت  املقابل،  في 
الروسية-األوروبية  »إيكزومارس« 
تقنية  مشاكل  بسبب   2022 إلى 
فاقمت من حدتها جائحة كوفيد19- 
بعدما كان من املقرر إرسال روبوت 

إلى املريخ خالل الصيف احلالي.

 أول مسبار 
للصني باجتاه املريخ 

بعد أيام


