
استعادت الصني، الثالثاء، أحد 
ك��ن��وز ال��ق��ص��ر الصيفي الصيني 
ال��ق��دمي، وه��و مت��ث��ال رأس حصان 
ب��رون��زي، وذل��ك بعد اختفائه قبل 

160 عاما.
واس���ت���ول���ت ق�����وات ال��ت��ح��ال��ف 
البريطانية الفرنسية عام 1860، 
خ��الل م��ا ع��رف ب��”حرب األف��ي��ون 
الثانية”، على منحوتات ل��رؤوس 
12 ح��ي��وان��ا، ك��ان��ت تشّكل أب��راج 
الساعة املائية في القصر الصيفي 

القدمي أو “يوامنينغيوان” في بكني، 
والتي بناها اإلمبراطور تشيان لونغ 

من أسرة تشينغ.
وصمم منحوتة رأس احلصان 
التي استعيدت، الفنان اإليطالي 
غوزيبي كاستيغيليون، ومت نحتها 
على أي��دي حرفيني، حسبما ذكرت 

وكالة “شينخوا” الصينية لألنباء.
واش���ت���رى س��ت��ان��ل��ي ه���و، وه��و 
ملياردير من منطقة م��اك��او، رأس 
احلصان البرونزي وقرر التبرع به، 

وإعادته إلى مكانه األصلي.
واحتفاال بعودة التحفة الفنية، 
ج���رى تنظيم م��ع��رض ف��ي معبد 
“تشنغجيو” القدمي، مكان العبادة 
الرئيسي ألباطرة أسرة تشينغ، ضم 
نحو 100 قطعة تشمل آثارا وصورا.
وت��ع��د ه���ذه امل���رة األول����ى التي 
يتم فيها إع���ادة آث��ار ثقافية مهمة 
مفقودة من القصر الصيفي القدمي، 
إلى موقعها األصلي في الصني، من 

اخلارج.

أكدت شركة بريطانية ناشئة، أنها بصدد التخلص 
من هذه السمعة عبر ابتكارها هاتفاً ذكياً مضاداً جلميع 
أنواع اجلراثيم. وسيكون هاتف “كات إس- 42” املعدل 
أحد أفضل األجهزة املقاومة للميكروبات، وفق موقع 
“أوديتي سنترال”. يشار إلى أن الهاتف، الذي طورته 
شركة Bullitt ومقرها مدينة ردينغ، هو أول هاتف 
مضاد للبكتيريا في العالم يستخدم أيونات الفضة في 
مواد غالفه أثناء عملية التصنيع لوقف انتشار مسببات 

.Biomaster األمراض وتكاثرها، في تقنية تسمى

وبحسب معيار IP68 ال��ذي يصنف مقدار مقاومة 
األجهزة اإللكترونية للغبار واجلراثيم، فإن الهاتف 
اجلديد، ال��ذي سيطرح في األس��واق مطلع عام 2021 
وسيكون باإلمكان ش��راؤه بسعر معقول، حصل على 
أعلى درج��ة في ه��ذا امل��ج��ال. وعلى الرغم من أن هذه 
التقنية ال تقتل البكتيريا أو الفيروسات بشكل فعال، إال 
أن الشركة تقول إنها ميكن أن تقلل البكتيريا املوجودة 
على اجلهاز احملمول بنسبة %80 في غضون 15 دقيقة 

و%99.9 خالل 24 ساعة.

شركة بريطانية ناشئة تبتكر هاتفًا 
ذكيًا مضاد للجراثيم

alwasat.com.kw

عاملية سابقة  في  اصطناعي  دجاج  حلم  بيع  جتيز  سنغافورة 
 سُيقدَّم حلم دجاج اصطناعي عّما قريب في مطاعم 
سنغافورة بعدما أعطت السلطات احمللية الضوء 
األخضر لهذه “السابقة العاملية، بحسب ما كشفت 

الشركة األمريكية القّيمة على هذا املشروع.
وأعلنت “إيت جاست” التي تطّور مشروع حلوم 
مخبرية ُتصنع من خاليا حيوانية أن وكالة األمن 

الغذائي في سنغافورة أجازت بيع قطع الدجاج التي 
تصنعها في هذه املدينة الدولة الواقعة في جنوب 
شرق آسيا. واعتبرت الشركة الناشئة في بيان “إنه 

إجناز لقطاع الصناعة الغذائية في العالم”.
ورأى مديرها التنفيذي وأح��د مؤسسيها جوش 
تيتريك أن “هذا الترخيص... فاحتة سلسلة من 

اإلجنازات في سنغافورة وبلدان أخرى في العالم”.
وأّك��دت وكالة األم��ن الغذائي في سنغافورة أن 
“إيت جاست” تقّدمت بطلب تدقيق، كاشفة أن 
الفحوص خلصت إلى أن منتجها قابل لالستهالك في 
الكّميات املّتفق عليها وُسمح ببيعه في سنغافورة 

كأحد مكّونات دجاج الناغتز” الذي تصنعه الشركة.
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الصني تستعيد »كنز القصر املفقود« 
160 عامًا! بعد اختفائه لـ 

تطوير بخاخ أنفي قد يحمي من  »كورونا«
يحاول باحثون في جامعة بنسلفانيا، 
ب��ال��ش��راك��ة م��ع ش��رك��ة التكنولوجيا 
احليوية Regeneron، تطوير بخاخ 

أنفي يحمي من كوفيد19-.
كما تكمن الفكرة في االعتماد على مبدأ 
العالج اجليني عن طريق إدخ��ال مادة 
وراثية عبر األنف واحللق إلى اخلاليا 
التي يتم جلبها استجابة إلنتاج أجسام 
مضادة قوية متنع العدوى بفيروس 

كورونا اجلديد.
وأوض����ح رئ��ي��س م��ش��روع جامعة 
ب��ن��س��ل��ف��ان��ي��ا، ال��ب��روف��ي��س��ور جيمس 
وي��ل��س��ون، ل��وك��ال��ة ف��ران��س ب���رس، أن 
“ميزة نهجنا ه��ي أن��ك لست بحاجة 
إلى نظام مناعة كفء حتى يكون ذلك 

فعاالً”.
والطريقة التي مت اختبارها حالياً 
على احل��ي��وان��ات ميكن أن حتمي من 
فيروس كورونا اجلديد ملدة ستة أشهر 
تقريباً بجرعة واحدة، بحسب العلماء، 
ويتم تسجيلها باإلضافة إلى اللقاحات 

املستقبلية.
ي��ش��ار إل��ى أن احلكومة األميركية 
كانت اتصلت بجيمس ويلسون، الرائد 
في العالج اجليني، في فبراير ملعرفة 
م��ا إذا ك��ان مختبره ميكنه استخدام 
هذه التكنولوجيا سريعة التوسع ضد 

كوفيد19-.

لكن فريقه لم يستطع املضي قدماً 
 Regeneron إال بعد أن طورت شركة
ع��الج��اً مبتكراً يعتمد على مزيج من 

األجسام املضادة االصطناعية.
وم���ؤخ���راً م��ن��ح��ت وك��ال��ة األدوي����ة 
األميركية )FDA( تصريحاً طارئاً لهذا 
العالج، وال��ذي استخدم بشكل خاص 

لعالج الرئيس دونالد ترمب.
ويأمل الباحثون أن يكون البخاخ 
قادراً على جعل اخلاليا األنفية املصابة 
 Regeneron�تنتج أجساماً مضادة ل
SARS-�وبالتالي منع أي ع��دوى ل
CoV-2 في طريق الرئتني. كما يبحثون 
ما إن ميكن أن تكون اآلثار اجلانبية أقل 

من تلك اخلاصة باللقاحات التي توشك 
على املوافقة.

وت��خ��ط��ط ج��ام��ع��ة ب��ن��س��ل��ف��ان��ي��ا و
Regeneron إلكمال اختباراتهما على 
احليوانات بحلول يناير قبل أن تطلب 
من إدارة الغذاء وال��دواء احلصول على 

ضوء أخضر لالختبار البشري.

دراسة ضخمة حتدد 
»أخطر األطعمة« 

على القلب
كشفت دراس���ة طبية حديثة، أن 
األغ��ذي��ة ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى نسب 
عالية م��ن امل���واد امل��ض��ادة لألكسدة 
والفيتامينات تساعد بشكل كبير 
على ضبط استجابة اجلسم لاللتهاب 
وتقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب.

وبحسب ما نقلت “سي إن إن”، 
ف��إن الفيتامينات وامل���واد املضادة 
ل��ألك��س��دة ت��وج��د ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر في 
خ��ض��راوات مثل اجل��زر والطماطم 
)ال���ب���ن���دورة( واحل���ب���وب الكاملة 

والفواكه واملكسرات وزيت الزيتون.
وي��ؤدي تناول األطعمة واللحوم 
التي خضعت للمعاجلة والتحويل، 
إلى التهاب مزمن في جسم اإلنسان، 
مم��ا يفاقم خطر اإلص��اب��ة بأمراض 
القلب والسكتة الدماغية. ومت نشر 
ه��ذه ال��دراس��ة الضخمة واملفصلة 
في صحيفة الكلية األميركية لطب 
القلب، وشملت عينة من 166 ألف 
ام����رأة و44 أل���ف ام����رأة ع��ل��ى م��دى 
ثالثني سنة. وأظ��ه��رت النتائج أن 
م��ن استهلكوا مستويات مرتفعة 
من اللحوم احلمراء واملعاجلة مثل 
النقانق واللحم املقدد “البيكون” 
ومنتجات محالة بكثرة، كانوا أكثر 
عرضة بواقع 28 في املئة ألن يصابوا 
بالسكتة، وأكثر عرضة ب�46 في املئة 
ليعانوا مرضا في القلب. وأوض��ح 
الباحث، جون لي، أن هذه الدراسة 
فريدة من نوعها، رغم وجود بحوث 
كثيرة طبية ح��ول تأثير ال��ع��ادات 

الغذائية على الصحة.
وش��رح أن ه��ذه ال��دراس��ة فريدٌة 
من نوعها، ألنها لم تركز فقط على 
مجموعة غذائية واح���دة فقط، بل 
شملت 18 مجموعة غذائية، والهدف 
اكتشاف مستوى االلتهاب الذي ينجم 

عن كل مجموعة على حدة.

»فيسبوك« يغير اسم عملة »ليبرا« الرقمية 
لنيل موافقة اجلهات التنظيمية إلصدارها

تقرر تغيير اس��م عملة “ليبرا” املشفرة املدعومة 
من “فيسبوك” إلى “دمي”، في مسعى جديد للحصول 
على موافقة اجلهات التنظيمية من خالل التأكيد على 
استقاللية املشروع. وتعرقلت خطط إط��الق “ليبرا” 
التي أعلنتها “فيسبوك” للمرة األولى في العام املاضي، 
في أبريل بعد أن أث��ارت جهات تنظيمية ومسؤولو 
بنوك مركزية م��خ��اوف م��ن أن تؤثر على االستقرار 
املالي وتقوض السيطرة على السياسة النقدية وتهدد 

اخلصوصية.
وقال ستوارت ليفي الرئيس التنفيذي لرابطة دمي 
في جنيف والتي تقف وراء العملة الرقمية املقترحة إن 

تغيير االسم اليوم يأتي في إطار مسعى للتأكيد على 
هيكل جديد أكثر بساطة. وقال ليفي لرويترز “االسم 
األصلي كان يرتبط بصيغة مبكرة للمشروع لم تلق 
ترحيبا من اجلهات التنظيمية.. أجرينا تغييرات كبيرة 
على ذل��ك املقترح”. وأض��اف أن “دمي” والتي تعني 
“يوم” باللغة الالتينية، صارت تستهدف إطالق عملة 

رقمية موحدة مدعومة بالدوالر بشكل مبدئي.
ورفض التعليق على توقيت اإلط��الق، وال��ذي قالت 
“فايننشال تاميز” األسبوع املاضي إنه قد يكون في 
يناير، مكتفيا بالقول إنه لن ميضي قدما إال بعد موافقة 

هيئة مراقبة األسواق في سويسرا.

أزاحت شركة مازدا الستار عن سيارة CX-30 التي 
صنفها الكثيرون كواحدة من بني أجمل سيارات الكروس 

أوفر لهذا العام وأكثرها تطورا وحداثة.
وحصلت املركبة اجلديدة على هيكل أنيق وانسيابي 
بشكل ملحوظ، مبني على منصات كانت اختبرتها 
م��ازدا في سيارات فئتها الثالثة احلديثة، ويبلغ طول 
هذا الهيكل 4 أمتار و39 سنتيمترا، وارتفاع منصته عن 

األرض 185 ملم.
وحتمل هذه املركبة في تصميمها اخلارجي بعض 
مالمح سيارات CX-5 اجلديدة، وخصوصا من ناحية 
تصميم الواجهة األمامية واملصابيح، كما متيزت بغطاء 
كبير وطويل للمحرك كما في مركبات إنفينيتي رباعية 

الدفع.
أما من الداخل فتنفرد هذه السيارة بتصميم مييزها 
عن كل السيارات من نفس الفئة، إذ حصلت على واجهة 
ق��ي��ادة ب��ح��واف ح��ادة ومم��ي��زة، ف��ي منتصفها شاشة 
م��ت��ط��ورة مب��ق��اس 8.8 ب��وص��ة ميكن إخ��ف��اؤه��ا داخ��ل 

الواجهة، وجهزت مبقود مكسو باجللد الناعم مجهز 
بأزرار طولية بتصميم فريد أيضا، كما تزينت عناصرها 
الداخلية باخلشب واجللد والكروم، ما يعطيها طابع 

العصرية والفخامة.
وحصلت ه��ذه ال��س��ي��ارة على نظامي دف��ع أمامي 
ورياعي، وأنظمة تعليق متطورة متنحها ثباتا كبيرا 
على الطرقات، وعلى أنظمة لتوفير الوقود أثناء التوقف 
في االزدحامات أو عند إشارات املرور، إضافة إلى أنظمة 
كهربائية لتدفئة املقاعد والزجاج واملرايا اجلانبية، 
وأنظمة لتشغيل احملرك والعديد من التقنيات املوجودة 
فيها عن بعد، فضال عن أنظمة قيادة مختلفة جتعل 

تنقلها سلسا على مختلف أنواع الطرقات.
وجهزت مازدا هذه املركبة ب� 7 وسائد أمان هوائية 
حلماية الركاب أثناء احلوادث، وبعلب سرعة ميكانيكية 
وأوتوماتيكية ب� 6 سرعات، ومحركات Skyactiv تعمل 
بالبنزين بعزم 150 حصانا، قادرة على زيادة تسارعها 

من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 9 ثوان تقريبا.

»مازدا« تعلن عن سيارة متطورة وجذابة
5G يزداد استهالك الطاقة في شبكات 

90 باملئة مقارنة بشبكات كالسيكية  فاعلية بنسبة 
أظ��ه��رت دراس����ة أج��رت��ه��ا شركة 
“تلفونيكا” اإلسبانية وشركة “نوكيا” 
الفنلندية أن شبكات 5G تستهلك 
الطاقة بفاعلية تزيد بنسبة %90 عن 
فاعلية استهالك الطاقة في الشبكات 

الكالسيكية.
وذل��ك بعد أن قام خبراء الشركتني 
بقياس استهالك الطاقة في شبكات 
Telefónica الالسلكية على مدى 3 

أشهر ماضية.
 5G وأظهرت الدراسات أن شبكات
ت���زداد فاعلية بنسبة %90 مقارنة 

بالشبكات الكالسيكية.
وق����ال����ت ش���رك���ة “نوكيا” إن 
تكنولوجيا 5G ترسل كميات أكبر 
بكثير م��ن املعلومات لكل كيلوواط 
من الطاقة املستهلكة، مقارنة بأجيال 
سابقة من التكنولوجيات الالسلكية 

إلرسال املعلومات.

وجت���در اإلش����ارة إل��ى أن مشغلي 
شبكات 5G للهواتف النقالة ال يرفعون 
استهالك الطاقة على الرغم من ارتفاع 

حجم املعلومات املرسلة.
ي��ذك��ر أن برنامج اختبار فاعلية 
الشبكات تضمنت 11 سيناريو للضغط 

املعلوماتي وتغير الطاقة املستهلكة 
مليغابيت واحد في الثانية.

وأعلنت “نوكيا” أن اخلبراء قاسوا 

استهالك الطاقة احلقيقي في الشبكات 
واحملطات األساسية في حال يتراوح 

حجم املعلومات بني 0 و100 %.

عملة  »ليبرا«  الرقمية
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مسبار صيني يبدأ في حفر صخور القمر!
أف���ادت املؤسسة الفضائية الصينية ب��أن مسبار 
“تشانغ إه – 5” الذي هبط يوم 1 ديسمبر على سطح 

القمر قد باشر بجمع عينات التربة القمرية.
وجاء في الصفحة الرسمية للمؤسسة الصينية على 

إحدى شبكات التواصل االجتماعي الصينية أن مسبار 
“تشانغ إه – 5” الذي يتكون من منصتي هبوط وإقالع 
بدأ الساعة 04.53 يوم 2 ديسمبر بتوقيت بكني في حفر 

تربة القمر وجمع عينات منها.


