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"ال أصدقاء إال الجبال": جائزة لم تنتظر الموافقة األمنية

التوصل إلى "سر المذاق اآلسر" 
لكوب القهوة

العلماء يتوصلون إلى "أم الخاليا السرطانية"

لشركة "هواوي" في النرويج اكتست األرض بقشرتها؟
والدنمارك

�أن  �لرو�سية، �سريغي جوكوف،  "Aeronet" �لعلمية  �أكد رئي�س جمموعة 
وقال   .2030 عام  �أر��سيها  على  �لطائر  �لتاك�سي  خدمة  �ستطلق  رو�سيا 
جوكوف: "تعمل جمموعتنا يف رو�سيا على تطوير مركبات �لتاك�سي �لطائر 
بقدر�ت وتقنيات حملية. نر�قب �أكرث من 117 م�رشوعا حول �لعامل لتطوير 
هذ� �لنوع من �لتقنيات، ون�سعى لتطوير مركبات متطورة قادرة على نقل 
�أو ب�سكل عمودي لتكون  �لركاب ب�سكل ذ�تي، و�لإقالع من مد�رج ق�سرية، 
منا�سبة للعمل د�خل �ملدن و�لتجمعات �ل�سكنية". و�أ�ساف جوكوف قائال: 
وتهبط  تقلع   ،Evtol بتقنية  طائرة  كهربائية  مركبات  تطوير  "هدفنا 
ومركبات   ،2021 عام  �ستطلقها  �لتي  �أوبر  مركبات  بها  نناف�س  عموديا، 
�أعو�م  للع�رش  خطتنا  و�سعنا  لقد   .2023 عام  �ستنطلق  �لتي   Airbus

�ملقبلة.

يعمل  جديد  �رش  �إىل  علماء  تو�سل 
مذ�قها  �لقهوة  مشش�ششرشوب  منح  على 
�ملاليني  ع�رش�ت  ياأ�رش  �لذي  �ملميز، 
حول �لعامل. وح�سبما �أفادت �سحيفة 
عن  نقال  �لربيطانية  ميل"  "ديلي 
خمتلفة  �أنو�عا  فاإن  بلجيكية،  در��سة 
هذ�  ور�ء  �ل�سبب  تعد  �لبكترييا  من 
بقتالها مع خملوقات  �لأخاذ،  �لطعم 
�لقهوة. وك�سف  �أخرى د�خل  جمهرية 
مثل  لبكترييا  �أدو�ر  عششن  �لعلماء 
"ليوكونو�ستوك�س" و"لكتوبا�سيلي"، 
وبع�س �لكائنات �لدقيقة �لأخرى، يف 
وتتكاثر  �ملميز.  لطعمها  �لقهوة  منح 
�أثناء  �لقهوة  حبوب  على  �لبكترييا 
ترتك  ما  غالبا  حيث  �لتخمر،  عملية 
لتح�سني  �ساعة   24 �إىل  ت�سل  ملششدة 
طششعششم �ملششش�شششرشوب �لششنششهششائششي. وقششال 
�لذي  فوي�ست  دي  لوك  �لربوفي�سور 
"فريجي"  �لدر��سة من جامعة  �أجرى 

هو  �لقهوة  "فنجان  بروك�سل:  يف 
من  معقدة  ل�سل�سلة  �لنهائي  �ملنتج 
ما  ومعاجلة  �لششزر�عششة  �لعمليات: 

و�لتخمر".  و�لتحمي�س  �حل�ساد  بعد 
وهشششنشششاك عششششدة عششمششلششيششات حتششدث 

منها  �حل�ساد،  بعد  للقهوة 
�ملشششعشششاجلشششة �لششرطششبششة 

�جلافة،  و�ملششعششاجلششة 
�لرطبة  و�ملعاجلة 
�لتي  �خلششطششوة  هششي 

تششش�شششسشششمشششل مشششرحشششلشششة 
�لتخمر، وبالتايل تزدهر 

دي  �لربوفي�سور  و�أ�ساف  �لبكترييا. 
ر�بط  ك�سف  �ل�سعب  "من  فوي�ست: 
و�ملششركششبششات  �لبكترييا  بششني  �سببي 
ت�سهم  �لتي  �لقهوة  بذور  يف  �لطيارة 
تاأثري  ر�أينا  ذلك،  ومع  ر�ئحتها،  يف 
�سيما  ل  �ملششيششكششروبششيششة،  �لتجمعات 
بكترييا حم�س �لالكتيك" على مذ�ق 
�لبكترييا  "هذه  و�أردف:  �لششقششهششوة. 
على  �حلشششفشششاظ  يف  دور  لششهششا  كشششان 
ب�سبب  �لقهوة،  وطعم  �حلبوب  جودة 
من  تقلل  �لتي  لالإنزميات  حماربتها 
�لتخمر". وقد  �ملذ�ق خالل فرتة  قوة 
مفتاح  �أن  �سابقة  در��ششسششات  وجششدت 
��ستخد�م  يف  يكمن  �ملثالية  �لقهوة 
لأن  �ملغلي،  ولي�س  �ل�ساخن  �ملششاء 

�سالفورد �لأخري يحرق �لقهوة ويف�سد مذ�قها. جامعة  يف  �لعلماء  �كت�سف 
�خللية  �أنششهششا  يششعششتششقششدون  مششا  �لأمششريكششيششة 
�ل�رشطانية  �خلششاليششا  كششل  عششن  �ملشش�ششسششوؤولششة 
�لأخرى، �أو �خللية �لأ�سل �لتي ينجم عنها 
كل �أمر��س �ل�رشطان. ووفقا للباحثني، فقد 
�أظهرت �لنتائج �ملخربية �خللية �مل�سوؤولة 
�أمر��س �ل�رشطان، وو�سفو� �كت�سافهم  عن 
باأنه "كمن يعرث على �إبرة يف كومة ق�س". 
�لتاريخ  كتابة  يعاد  �أن  �لباحثون  وياأمل 
قد  �أنه  ويعتقدون  �ل�رشطاين،  للنمو  �لطبي 
�ل�رشطانية  للعالجات  قوية  �رشبة  ي�سكل 
�حلالية، مثل �لعالج �لكيماوي، بح�سب ما 

ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية.
بقيادة  �لعلماء،  �أجشششرى  �ملششخششتششرب،  ويف 
مايكل  �ششسششالششفششورد  جامعة  يف  �لأ�ششسششتششاذ 
من  عينتني  على  �ختبار�تهم  ليز�نتي، 
�سبغة  و��ستخدمو�  �لثدي،  �رشطان  مر�س 

م�سيئة لعزل �خلاليا �لأكرث ن�ساطا �لتي مت 
�لعلماء  ولحظ  �لعينات.  من  ��ستخال�سها 
�أطلق  �خلاليا،  للغاية من  �أن جزء� �سغري� 
�ل�رشطانية  �جلذعية  "�خلاليا  ��سم  عليها 
�لن�سطة"، تتمتع بطاقة �أكرب من نظري�تها، 
�لأور�م  خلق  على  بششقششدرة  تتمتع  و�أنششهششا 

و�لنت�سار �لو��سع و�لتكاثر ب�رشعة كبرية. 
ومل يت�سح بعد كيف تن�سق �خلاليا �ملارقة 
عن �خلاليا �لعادية، ولكنها عملية ترتبط 
من  �خلششاليششا  وتششقششرب  �لعمر  يف  بالتقدم 
يف  ليز�نتي،  مايكل  وقششال  �ملششوت.  حالة 
"تخوم  دوريششة  يف  ن�رشت  �لتي  �لدر��سة 

علم �لأمر��س"، �إنه رمبا "علينا �أن ن�سغط 
على زر �إعادة �لتهيئة، كما يف �لكمبيوتر، 
مر�سى  معاجلتنا  كيفية  �إظهار  �أجل  من 
ليز�نتي  و�أ�ششسششاف  بالأدوية".  �ل�رشطان 
باعتبار  �ل�رشطان  عن  يتحدثون  "�لعلماء 
�إىل  تعود  حتت�رش  خاليا  عن  ناجم  �أنششه 
خاليا  ��ششسششم  عليه  يطلق  مششا  �أو  �حلششيششاة 
�أكرث  �لأمششر  �أن  �لآن  نرى  لكننا  �لزومبي.. 
در�مية من ذلك، ويف �لو�قع رمبا يو�سف 
باأنه ’هروب من �ل�سجن‘ ملزيد من �لدقة.. 
تنف�سل  �لأ�سل  �خللية  �أخششرى،  وبكلمات 
عن �خلط �لعام للخاليا، ثم تثري ��سطر�با 
وينجم  �خلبيثة  �خلاليا  فتتكاثر  وفو�سى، 
�أن  مششن  ليز�نتي  �لأور�م".وحذر  عنها 
تدفع  قد  �لكيماوي  �لعالج  �أنششو�ع  بع�س 
�خلاليا �جلذعية حلدوث �ملزيد من �خلاليا 

�ل�رشطانية و�لت�سبب بانت�سار �لأور�م.

ك�سف باحثون �أن ق�رشة �لأر�س ت�سكلت من برك هائلة من �سخور من�سهرة، ناجمة 
عن �لكويكبات �لتي �رشبت كوكبنا. وحدث ذلك منذ �أكرث من 3.8 مليار �سنة، يف 
ع�رش�ت  �لعمالقة  �لربك  عمق  بلغ  حيث   ،"Hadean eon" ت�سمى  زمنية  فرتة 
�لكيلومرت�ت، وقطرها نحو �آلف �لكيلومرت�ت. ويف ذلك �لوقت، كانت معظم هذه 
�ل�سخور �ل�سطحية عبارة عن بازلت، و�أنتجت �آثار �لكويكبات بركا كبرية ناجمة 
عن �لذوبان �لفائق لهذه �لرتكيبة �ملعقدة. وقال �لربوفي�سور، ري�س لتيبوف، من 
كلية علوم �لأر�س يف جامعة "Witwatersrand" بجنوب �إفريقيا: "�إذ� كنت 
ميكنك  �لوقت،  ذلك  يف  �لأر�ششس  �سطح  مظهر  حول  فكرة  على  �حل�سول  يف  ترغب 
�إلقاء نظرة على �سطح �لقمر �ملغطى بكمية هائلة من �حلفر �لكبرية". وتقول �إحدى 
�لنظريات، �إنه عند �لتربيد، رمبا تبلورت �سفائح �لذوبان �لعمالقة �إىل نوع مماثل 

من �ل�سخور.

�لعمالقة  �ل�سينية  "هو�وي"  جمموعة  لدى  يعمالن  موظفني  بطرد  �لدمنارك  �أمرت 
لالت�سالت، نظر� لعدم �متالكهما �لأور�ق �لالزمة لالإقامة و�لعمل يف �لبالد، وفق 

ما �أعلنت �ل�رشطة �لثنني.
وب�سكل متز�من، �أ�سدر جهاز �ل�ستخبار�ت �لرنويجي، �لثنني، حتذير� ب�ساأن هو�وي.
"�رشطة  �إن  بر�س،  فر�ن�س  لوكالة  �لدمناركية  �لعا�سمة  �رشطة  يف  م�سدر  وقششال 
كوبنهاغن نفذت عملية تدقيق روتينية لت�ساريح �لعمل و�لإقامة" يف مكاتب هو�وي.
و�أ�ساف �مل�سدر نف�سه �أن �سخ�سني مل تك�سف هويتاهما، مل تكن بحوزتهما �لأور�ق 

�ملنا�سبة لالإقامة و�لعمل يف �لدمنارك، ف�سدر �أمر مبغادرتهما �لبالد.
و�سددت �رشطة كوبنهاغن على �أن طرد �ملوظفني غري مرتبط باأي �سكل من �لأ�سكال 
بالقلق �لذي �أعربت عنه عدة دول غربية على ر�أ�سها �لوليات �ملتحدة، ب�ساأن �إمكانية 

��ستخد�م هو�وي معد�تها للتج�س�س ل�سالح بكني.

متاعب روسيا

جديدة

كيف

هدف  ل  �سائعة  مفقودة  �أيام  وجهها،  على  هائمة  "�أيام 
عن  باحثة  �ملحيط،  �أمششو�ج  يف  عالقة  ز�لت  ما  �لعقول  لها، 
لي�ست  �ل�سجن  �سهول  لكن  �جلديدة،  �ل�سهول  يف  �لبال  ر�حة 
مليئة  ريا�سية  �سالة  �إىل  يقودنا  �أنه  لو  كما  يبدو  ممر�ً  �إل 
بالقتال، حيث ر�ئحة �لعرق �حلار تدفع �جلميع �إىل �جلنون، 
�ألقيت يف  �أنا قطعة حلم  �إىل مانو�س.  �أن ُنفيت  مر �سهر منذ 
�أعي�س يف بحر من  �لقذ�رة و�حلّر.  �أر�س جمهولة، يف �سجن 
كل  بالعد�ء،  م�سجوجة  بالغ�سب،  ملطخة  وجوههم  �لنا�س؛ 
�أ�سبوع، تهبط طائرة �أو طائرتان يف �ملطار �ملحطم للجزيرة 
يف  �إلقاءهم  يتم  �ساعات  وبعد  جديدة،  ح�سود  منها  ينزل 
�ل�سجن بني �مل�ساغبني و�لنازحني، مثلما حت�رش �لأغنام يف 
�جلبال" �لتي  �إل  �أ�سدقاء  "ل  رو�ية  هذ� مقطع من  م�سلخ". 
توّجه على  �إير�ين كردي يدعى بهروز بوخاين  كتبها لجئ 
و�حتجز   2013 يف  �أ�سرت�ليا  �إىل  �آخرين  لجئني  مع  قارب 
يف �سجن "مانو�س" �سيء �ل�سمعة �لذي �أقفل موؤخر�ً. حازت 

�لتي  لالأدب"  �لفكتورية  "�جلائزة  على  �أيششام  قبل  �لرو�ية 
لتقارير  وفقًا  �أ�سرت�ليا  يف  �جلو�ئر  �أرفششع  بني  من  تعترب 
قيمة  �لأعلى  �أنها  ذكششرت  و�أ�سرت�لية  بريطانية  �إعالمية 
�ألف   70 يعادل  ما  �أ�سرت�يل  �ألف دولر   100( �أي�سًا  مادية 
�لتوثيقي على  �لرو�ية لطابعها  �أمريكي(، كما حازت  دولر 
 25 وقيمتها  �لأدبششيششة  غري  لالأعمال  نف�سها  �جلائزة  فششرع 
�جلائزة  بيان  يف�رشها  نوعها،  �سابقة من  دولر، وهي  �ألف 
كتب  �سحافيًا.  توثيقيًا  وكذلك  �أدبيًا  عماًل  فيها  ر�أى  �لذي 
ر�سائل  �سكل  على  �لششرو�يششة  و�لطالب،  �ل�سحايف  بوخاين، 
ن�سية على تطبيق "و�ت�ساب" كان ير�سلها �إىل �سديقه، بينما 
�لذي يقع على جزيرة  �ل�سجن  هو حمتجز لأربع �سنو�ت يف 
مانو�س بابو� غينيا و�سط �ملحيط �لهادئ و�ل�سهري ب�رشوطه 
�لال�إن�سانية و�لتي �أثارت �حلنق �لعاملي على �سيا�سات �لبالد 
�سد �ملهاجرين. �سحيح �أن �أ�سرت�ليا �أغلقت هذ� �ل�سجن عام 
خمتلفة  مر�كز  على  فيه  كانو�  من  وزعت  لكنها   ،2017

�أن بوخاين كاتب حاز جائزة  �أف�سل كثري�ً، و�سحيح  لي�ست 
�لتي  �لالجئني  �إقامة  �أ�سري مر�كز  �للحظة  لكنه حتى  رفيعة 
لو كانو� م�سابني  �ملوت كما  قو�رب  �لقادمني على  تعامل 
بالفار�سية  �لعمل  بوخاين  كتب  بائ�س.  حجر  يف  بالطاعون 
وكان ير�سل �ملقاطع �إىل �سديقه �لذي يجيد �لإنكليزية �أوميد 
بي  "بي  �إىل  �رّشح  وقد  برتجمتها،  قام  و�لششذي  توفيقيان، 
�لورق  �أكتب على  "و�ت�ساب هو مكتبي، مل  �سي" �لربيطانية 
لأن �حلر��س يف ذلك �لوقت كانو� يهجمون على غرفنا فجاأة 
كل �أ�سبوع �أو كل �سهر ويبحثون يف ممتلكاتنا. كنت قلقًا من 

�سياعها لذلك كنت �أكتبها و�أر�سلها �أول باأول".
�لالجئني  �أن�سط  من  بوخاين  كان  بالقارب،  و�سوله  منذ 
"مر�كز  د�خششل  من  وثائقيًا  فيلمًا  �سّور  �سغبًا،  و�أكششرثهششم 
ميكن  ما  حقيقة  ك�سف  على  مثابر�ً  مغرد�ً  وكان  �للجوء" 
يعرف  ما  �أو  �ل�سرت�لية،  �للجوء  رف�س  �سيا�سات  ت�سميته 
�أن  منذ  وهو  للجدل،  �ملثري  �لبحري"  �لعتقال  "نظام  بش 

�لتي تن�رش ب�سكل  �لأ�سماء  �لأنظار من �سجنه، بات من  لفت 
�أن  �لالفت  �لربيطانية.  "غارديان"  �سحيفة  يف  منتظم 
�جلائزة ت�سرتط يف �حلائز عليها �أن يكون �أ�سرت�ليًا �أو مقيمًا 
عليها  و�لقائمني  �لتحكيم  جلنة  لكن  �أ�سرت�ليا،  يف  �رشعيًا 
قررو� ت�سديد �رشبة قوية وتوجيه ر�سالة �إىل �لقائمني على 
�سيا�سات �للجوء يف بالدهم، مفادها �أن �لأدب ل يحتاج �إىل 
�أن يحمل �أور�قًا ثبوتية، و�أن هوؤلء �لذين ت�سجنونهم خارج 
و�ل�سحايف  �لفنان  بينهم  �إن  بل  لي�سو� قطاع طرق،  �حلدود 

و�ملبدع.
و�سفت �للجنة �لرو�ية باأنها "عمل فني مذهل، ��ستخدم فيه 
�لكاتب ت�سكيالت �رشدية مميزة، من �لتحليل �لنقدي لو�قعه 
�إىل �لو�سف �لكثيف �إىل �ل�سعر و�سف �لد�ستوبيا �ل�رشيالية. 
�ملنبثقة  �لأدبية  �لتقاليد  بني  متزج  ودقيقة،  جميلة  كتابة 
من جميع �أنحاء �لعامل، ولكن ب�سكل خا�س من د�خل �لثقافة 

�لكردية".

متقاطعة كلمات

عموديًا أفقيًا
– �لأ�سم �لثاين ل�ساعر عربي معا�رش  1
– م�رشحية لفريوز – ممثلة م�رشية   2

�إىل لغة �سامية – ن�سبة  – و�سع خل�سة   3
4–وقعةلنبليون– مت�سابهان 

– فاكهة �سيفية – مت�سابهة   5
– مركز ق�ساء �أريج  – ن�سف   6

– خمرة – جمع �سلك   7
– �سقي – يخفيه   8

. – مدينة يف �سمال �لهند   9

�أ�سيوية – دولة   1
�أمريكية – مدينة   2

– جدها يف و�لد – مثل  – هرب   3
�أفريقية – عا�سمة  – ي�سجن   4

– بحر – زعيم نازي   5
– جنيعها �أيوبي  – جدها يف   6

– لدى – خاط �لثوب   7
– �أ�ساهد – ينظرون   8

9 – كلمتان : �أحد �لأنبياء + رتبة ع�سكرية .

مهنيششًا: توقعاتك و�ملحاذيششر �لتي كنت تخ�ساهششا، يبدو �أنها 
�ستو�جهششك يف �لأيششام �ملقبلششة لكّنششك تتخطى �ملرحلششة باأقّل 

�رشر ممكن 
عاطفيًا: كن مت�ساحما مع �حلبيب لنه يحبك �كرث مما تتمنى 

�و تتوقع.

مهنيًا: �حلظوظ ترت�جع عن دعمك، بعد مر�حل طو�ل من 
�لأبو�ب �ملفتوحة، وتخ�سششع ل�سغط كبري وتو�جه بع�س 

�لعر�قيل 
عاطفيًا: تكرث �مل�ساعي لتمتني �أو��رش �لعالقة

و�مل�ساحلة، من خالل لقاء�ت رومان�سية.

مهنيششًا: يفر�ششس عليششك هششذ� �ليششوم بع�س 
�لتاأين يف �لكالم و�ل�رشح �لو��سح و�ملقنع 
عاطفيششًا: جتششد �سهولششة يف �لتعامششل مششع 
حبيبششك كما تلقى منششه كل �لدعم �ملعنوي 
.. تنتظرك مفاجاأة حلوة تخ�س 

عالقتكما.

مهنيششًا: تتفق مع جماعات جديدة وترتبط ب�سد�قات 
مهمششة، حمبة �لزماء تششزد�د يومًا بعد يششوم، و�لف�سل 

طريقة معاجلتك �لأمور ب�سدق و�سفافية 
عاطفيششًا: تعششرف جيششد�ً كيف تنششال �إعجششاب �حلبيب 

وتثريه بجاذبيتك.

مهنيششًا: يخفف هذ� �ليوم �لنمششط ويجعلك متّكاًل 
على �لآخرين يف بع�س �لو�جبات و�مل�سوؤوليات 
عاطفيششًا: ت�سعششر بالغبطششة يف هذ� �ليششوم وتهتم 
كلمششات  وت�سمششع  قلبششك  يخفششق  �و  باحلبيششب 

�لإعجاب و�حلب.
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مهنيششًا: تتلقششى �لأجوبششة �لتششي طاملششا �نتظرتهششا 
وحت�سل على فر�سة ثمينة لظهار كفاءة وجد�رة 
عاطفيششًا: بع�س �لنفعششالت و�ملو�قششف �ل�سلبّية 
تف�سد �لأجششو�ء �جلميلة وتثششري �حل�سا�سيات بينك 

وبني �ل�رشيك.

مهنيششًا: قششد ت�سطششر �إىل �لهتمششام ب�سششوؤون ت�سغلك عن 
�مل�ساريششع �جلديدة، �أو رمبا ت�سطششدم باأحد �لزمالء، ما 

يولد جو�ً قامتًا 
عاطفيششًا: �لأجششو�ء ل ت�ساعدك �ليوم علششى �لتعاطي مع 

�ل�رشيك كما هي �لعادة.

مهنيششًا: لهششذ� �ليششوم �لتاأثششري �لإيجابي يف 
�أو�ساعششك �ملالية �أو يتحششدث عن تغيري�ت 
حت�سششل يف هششذ� �لإطششار ولوعلششى �ملششدى 

�لبعيد 
عاطفيششًا: حتاول �أن جتد �حللول للم�سكالت 

بدون ت�سّنج لنه يزيد �لطني بّله.

مهنيًا: ح�سششورك �لالفت و�سخ�سيتششك �لقوية ي�سهمان 
يف تعزيششز موقفك بني زمالء �لعمل، فحاول �ل�ستفادة 

من ذلك قدر �مل�ستطاع 
عاطفيششًا: �أنششت مدعششو �ىل �لهتمام بال�رشيششك  وجتّنب 

�لنز�عات و�لدعاوى �لق�سائية.

مهنيًا: يوّفر لك هذ� �ليوم �سد�قات حلوة ولقاء�ت 
وتغيششري�ً يطر�أ ويدعششوك �إىل �ملجازفششة فتقدم بال 

خوف
 عاطفيششًا: عالقتك �لعاطفية تكششون مميزة، �ل�سفر 
مششع �ل�رشيششك م�رشوعكمششا �ملف�سل لتجديششد �سهر 
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مهنيششا: ت�سعششر بالقششّوة علششى مو�جهششة �لظششروف 
�لطارئششة وتتمّتششع بششاإر�دة قوّيششة حيويششة عظيمة 

توؤّهلك للمناف�سة و�لنجاح و�لتفّوق
عاطفيششًا: بالإمكان حماية ��ستقر�ر �لعالقة �رشط 

�لتعاطي مع �لظروف و�مل�ستجّد�ت.

مهنيششًا: تتو��سششل ب�سكل �أليف مششع �لآخرين وتنّفذ 
رغباتششك، �أو تتلقششى مششا ي�سعششدك مششن معلومششات 

و�أخبار 
عاطفيششًا: ل حتا�سششب �حلبيششب علششى كل كالمششه 
فت�رشفاتك معه مل تكن �أف�سل يف �ملدة �لأخرية.
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