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alwasat.com.kw

اخلميس  10من شوال  1440هـ 13 /يونيو  - 2019السنة الثالثة عشرة  -العدد 3457

وجنح صغير على مؤخرتها ،لزيادة ثباتها على
املنعطفات ،وأثناء وصولها إلى سرعات عالية.
أما قمرة السيارة من الداخل فستزود مبقاعد
جلدية مريحة تتسع لـ  4رك��اب ،ميكن استبدالها
مبقاعد رياضية ودعامات معدنية خاصة ،للتقليل
من وزن املركبة وزيادة متانتها وحمايتها للركاب

رواد «ناسا» يستعدون لرحلة القمر
من مختبرات حتت املاء!

استعرض اخلبراء في معهد التقنية
اإليطالي ق��درات روب��وت صغير طوروه
ل��ي��ك��ون واح����دا م��ن أك��ث��ر ال��روب��وت��ات
الصغيرة التي تتمتع ب��ق��درات حركية
جبارة.
ويظهر في الفيديو كيف متكن الروبوت
 HyQRealمن ج ّر طائرة ركاب صغيرة
من نوع  ،Piaggio P180 Avantiتزن
 3300كلغ ،بالرغم من حجمه الصغير
جدا مقارنة بحجم الطائرة.
وط����وّر اخل��ب��راء ف��ي معهد التقنية
اإلي��ط��ال��ي ه��ذا ال��روب��وت ليكون شبيها
بروبوتات  SpotMiniالتي طورتها
 ،Boston Dynamicsوزودوه بهيكل
شديد املتانة ،يشبه بشكله جسم الكلب،
ي��زن  130ك��ل��غ ،ومي��ش��ي على  4قوائم
حتركها  4محركات موزعة على كل قائم،
كما زود بكاميرات بصرية وح��راري��ة،
وأجهزة توجيه عن بعد.
ومن املفترض أن يستخدم هذا الروبوت
في أعمال اإلنقاذ وانتشال املصابني في
حاالت الكوارث الطبيعية ،وحتى إسعاف
اجلرحى في ميادين القتال أثناء احلروب،
أو يستعمل كمساعد ل��رج��ال الشرطة
واألم���ن ف��ي عمليات ال��رص��د ومداهمة
املطلوبني داخل املباني أو األماكن الضيقة.

كشف امللحن وامل��ط��رب ال��س��ع��ودي ناصر
الصالح ع��ن نيته إط�لاق أول معهد لتدريس
املوسيقى باململكة ،وأك��د أن��ه يسابق الزمن
إلطالقه بهدف االستفادة من امل��واه��ب الفنية
الكبيرة لدى شباب اخلليج.
وق��ال الصالح في برنامج “يا هال” امل��ذاع
على قناة “روتانا خليجية” ،إن القفزة الفنية
النوعية التي شهدتها السعودية أخيرا شجعته
على كشف أمنية حياته ،إنشاء هذا املعهد السيما
أن السعوديني لديهم رغبة في تعلم املوسيقى،
باعتبارها غذاء للروح والعقل واجلسد ،حتى
األط��ف��ال ف��ي امل����دارس يحتاجون إل��ى حصة
موسيقى بصفة دورية ،أسوة باملتوافر في جميع
دول العالم.
وذك��ر أنه حصل على التصاريح والرخص
الالزمة الفتتاح أول معهد لتدريس املوسيقى
باململكة من اجلهات املعنية.

لكن ه��ذا امل��ط��رب امل��ع��روف متسك مبوقفه
ال���راف���ض ل��ل��ع��ودة إل���ى ال��غ��ن��اء م���رة أخ��رى
واحل��ف��اظ على ك��ون��ه ملحنا ،رغ��م م��ح��اوالت
وم��ط��ال��ب��ات ع��ودت��ه إل��ى ال��س��اح��ة الغنائية،
خصوصا أن��ه أص��در  6ألبومات ف��ي مسيرته
الغنائية ،فيما ي��رى في نفسه ملحنا أكثر من
م��ط��رب ،السيما أن صديقه الصحفي يحيى
املفرح أقنعه بأنه أق��رب للتلحني من الغناء.
يذكر أن الصالح املولود في مدينة األحساء،
لعب كرة القدم في مركز حراسة املرمى بنادي
اجليل ،قبل أن يتجه إلى الفن الذي جنى منه لقب
“قبطان الطرب اخلليجي” كما يسميه معجبوه،
خصوصا أنه نشأ في أسرة فنية ،وتأثر بفناني
األحساء الشعبيني من أصدقاء والده الذي امتلك
شركة إنتاج ،وأبرزهم عيسى األحسائي ،كما أنه
واحد من املواهب التي اكتشفتها جمعية الثقافة
والفنون باحملافظة.

7

Thursday 13th June 2019 - 13 th year - Issue No.3457

روبوت صغير يجر طائرة يفوق وزنها  3أطنان!

ملحن ومطرب سعودي يعتزم إطالق
أول معهد لتدريس املوسيقى باململكة

أثناء مشاركتها في السباقات.
كما زودت “جاغوار” ه��ذه السيارة مبحرك
توربيني بـ  8أس��ط��وان��ات ،وع��زم  600حصان،
لزيادة تسارعها من  0إل��ى  100كلم/ساعة في
غضون  3.5ثانية ،وال��وص��ول بها إل��ى سرعة
أقصاها  320كلم/ساعة.

تتحضر وك��ال��ة “ناسا” إلط�ل�اق برنامج
تدريب جديد لرواد الفضاء الذين سيتجهون في
الرحالت املستقبلية إلى القمر.
ويتضمن البرنامج إرسال الرواد إلى مختبر
يقع في مياه احمليط األطلسي ،تابع جلامعة
فلوريدا ،ليتدربوا هناك على التواجد في بيئة
معزولة ،والنوم واحلركة في بيئة قريبة للبيئة
التي سيتواجدون فيها ف��ي املختبرات التي
ستبنى على القمر مستقبال.

كما سيتدرب ال��رواد في إط��ار هذا البرنامج
على استخدام تقنيات الواقع املعزز ،والتواجد
ف��ي ظ��روف ان��ع��دام اجل��اذب��ي��ة ،وسيختبرون
ق��درات أجسادهم على حتمل فروقات الضغط
التي سيتعرضون لها أثناء تواجدهم بعيدا عن
األرض .وجت��در اإلش��ارة إلى أن “ناسا” تقوم
دوري��ا ومنذ سنوات بإجراء برامج مشابهة،
وتدرب روادها في مختبرات حتت املاء في مقرها
في هيوسنت األمريكية

احذروا سموم معطرات الهواء!
أعلنت آن شتاينمان ،اخلبيرة
في مجال امل��واد امللوثة للهواء
اجل����وي ،أن م��ع��ط��رات ال��ه��واء
خ��ط��رة على الصحة وتسبب
ض���ع���ف م���ن���ظ���وم���ة امل��ن��اع��ة
ومشكالت صحية أخرى.
ه����ذه امل���ع���ط���رات حت��ت��وي
ف��ي تركيبها على م���واد سامة
تهيج اجلهاز التنفسي وسموم
ل��ل��خ�لاي��ا ال��ع��ص��ب��ي��ة وم����واد
مسرطنة .باإلضافة إلى ذلك ،
العطور الكيميائية موجودة في
منتجات التنظيف ومنتجات
العناية بالنظافة الشخصية
مثل منظفات الغسيل ،وملينات
األقمشة ،والشامبو ،وبخاخات
ال���ش���ع���ر ،وم��س��ت��ح��ض��رات
التجميل ،والبلسم ،والصابون،
واملرطبات ،وكرميات الوقاية
من الشمس.
وقد اشترك في هذه الدراسة
 1136شخصا يستخدمون
م���ع���ط���رات ال����ه����واء .وأث��ب��ت
الباحثون إص��اب��ة  30%منهم

بصعوبة التنفس وآالم الرأس
ب��ع��د ال��ت��ع��رض ل��ت��أث��ي��ر ه��ذه
املعطرات .التأثير السلبي األكثر
انتشارا كان مشكالت في اجلهاز

التنفسي التي ترافقها توعكات
دائ���م���ة ف���ي اجل���س���م وص����داع
نصفي .كما ظهر عند املشتركني
طفح جلدي وإسهال وتشنجات

استغناء عن «أندرويد»..
«هواوي» جتهز مليون هاتف
بنظام تشغيلها

عضلية وغ��ث��ي��ان واض��ط��راب
نبضات القلب.
ول���ذل���ك ي��ن��ص��ح األط���ب���اء
واملختصون باستخدام معطرات

ه���واء غ��ي��ر س��ام��ة ال��ت��ي ضمن
مكوناتها ص��ودا اخلبز واخلل
األب��ي��ض وع��ص��ي��ر ال��ل��ي��م��ون.
بحسب موقع .Mignews

هل تريد التخلص من كرشك؟
إياك وتناول هذه األطعمة!

اكتشاف غامض أسفل
«أكبر حفرة في النظام الشمسي»!

اكتشف علماء كتلة غامضة من امل��واد أسفل
فوهة (حفرة امتدادها  1931ك��م) على سطح
القمر.
و ُي��ق��ال إن ح��وض القطب اجلنوبي-أيتكني
على اجلانب البعيد من القمر ،هو أكبر حفرة في
النظام الشمسي وميتد على عمق عدة أميال.
ووج���دت ال��دراس��ة اجل��دي��دة أن امل���واد التي
رًص��دت مؤخرا تُثقل ق��اع احل��وض ،بأكثر من
نصف ميل.
ويعتقد العلماء أن ال��رواس��ب غير العادية
املوجودة أسفل احلفرة ،ميكن أن حتتوي على
معدن من الكويكب املسؤول عن ظهورها
وقال املعد الرئيس ،بيتر ب.جيمس ،من كلية
اآلداب والعلوم في جامعة “بايلور”“ :تخيل
أخ��ذ كومة من امل��ع��دن ،أكبر بخمس م��رات من
جزيرة ه��اواي الكبيرة ،ودفنها حتت السطح،
هذه هي تقريبا كمية الكتلة غير املتوقعة التي

اكتشفناها» .وفي ال��دراس��ة ،قام فريق البحث
بتحليل البيانات من مهمة “ناسا» (Gravity
.)Recovery and Interior Laboratory
وأوضح جيمس قائال“ :عندما جمعنا ذلك مع
بيانات التضاريس القمرية من مدار االستكشاف
القمري ،اكتشفنا أن الكمية الكبيرة غير املتوقعة
من الكتلة واقعة على بعد مئات األميال حتت
ح��وض القطب اجلنوبي-أيتكني .ويقول أحد
التفسيرات لهذه الكتلة اإلضافية إن معدن
الكويكب الذي شكل هذه احلفرة ،ما يزال كامنا
حتت عباءة القمر».
وتشير عمليات احملاكاة إلى أن امل��ادة ميكن
أن تكون آتية من نواة النيكل احلديدي لكويكب
التأثير.
ويُعتقد أن احلوض ذاته تشكّل منذ زهاء 4
مليارات عام ،ما يجعل القطب اجلنوبي-أيتكني
احلفرة األكبر احملفوظة في النظام الشمسي.

ردت شركة «هواوي» الصينية
الرائدة على حظر تزويد هواتفها
ببرامج «أندرويد» األمريكية ،مبا
وصفته تقارير صحفية عاملية
بأنه رد صاعق متثل بتنزيل نظام
تشغيل من ابتكارها على مليون
هاتف.
وك�����ش�����ف ت����ق����ري����ر م���وق���ع
«»gsmarena.comاملتخصص
ف������ي امل�������ج�������االت ال���ت���ق���ن���ي���ة
والتكنولوجية ،أن نظام التشغيل
الداخلي الذي زودت به “هواوي”
ه��وات��ف��ه��ا م��ت��واف��ق م���ع جميع
تطبيقات أندرويد ولديه “وظائف
أمنية متزايدة حلماية البيانات
الشخصية».
وأعلنت “هواوي” أنها بدأت
فعليا في اختبار نظام تشغيلها
اجلديد “آرك أو إس” (السفينة)
على نحو مليون هاتف تابع لها
حول العالم ،وفقا ملا نشره املوقع
املذكور.
ويأتي هذا القرار من”هواوي”،
متهيدا إلط�لاق��ه ب��ص��ورة رسمية
الفترة املقبلة ،ووعدت بأن تدعمه
مب��ه��ام أم��ن��ي��ة م��ت��زاي��دة حلماية
البيانات الشخصية بصورة أكبر
من نظام تشغيل “أندرويد».
وأشارت “هواوي” إلى أن نظام

التشغيل اجلديد سيكون متاحا
اعتبارا من اخلريف أو الربيع املقبل
على أبعد تقدير ،وسيكون متوافقا
م��ع العمل على الهواتف الذكية
واحلواسيب احملمولة واألجهزة
اللوحية أج��ه��زة التلفاز وحتى
ال��س��ي��ارات .وكانت تسريبات قد
كشفت م��ؤخ��را ع��ن ص��ور أولية
لبراءات االختراع لنظام التشغيل
التي تقدمت بها شركة “هواوي”
الصينية في أوروبا ،وذلك ملواجهة
الصفعة ال��ت��ي تلقتها م��ن نظام
تشغيل “أندرويد”الذي تنتجه
لشركة “غوغل” األمريكية.
ويحمل نظام التشغيل اجلديد
اسما رمزيا ،هو “آرك أو أس” ،أو
نظام تشغيل السفينة ،أو”سفينة
ه����واوي أو إس” أو باختصار
“السفينة” (آرك) أو “سفينة
هواوي” (ه��واوي آرك) ،بحسب
موقع “تيك نيف”التقني.
وم���ن خ�ل�ال ال��ن��م��اذج األول��ي��ة
املسربة ،ميكن مالحظة تطبيقني
من”أندرويد” ،غير أن��ه ال ميكن
معرفة ما إذا كان نظام التشغيل
“سفينة هواوي” م��دع��وم��ا من
“أندرويد” أو ما إذا ك��ان يستند
أساسا إلى واجهة مستخدم ترتكز
إلى “أندرويد».

أكدت العديد من الدراسات خطورة تراكم
ال��ده��ون ف��ي منطقة البطن ،وال��ت��ي يصعب
التخلص منها باتباع حمية غذائية صحية
فقط .لكن خبيرة النظام الغذائي تيري آن
نانس ،أك��دت أن خفض ال��ده��ون في منطقة
البطن ق��د يكون ممكنا م��ن دون االض��ط��رار
ملمارسة بعض التمارين الرياضية ،وأن األمر
يكمن في تغيير ما نأكله.
وكشفت آن نانس ،عن قائمة األطعمة التي
يجب جتنبها دائما في ح��ال كنت ترغب في
التغلب على دهون البطن ،وهي:
 - 1اللحوم املصنعة:
ميكن تبديل ال��ل��ح��وم املصنعة لصالح
األسماك الزيتية ،ففي حني أن اللحوم املشبعة
بالدهون تسبب االنتفاخ ،فإن األطعمة الغنية
باألوميغا  ،3حتتوي على دهون غير مشبعة
قد تساعد في إنقاص الوزن.
 - 2رقائق البطاطس:
إذا كنت تريد إجراء تغييرات صحية على
نظامك الغذائي ،فعليك التحكم في تناولك
للوجبات اخلفيفة.
وتوصي خبيرة التغذية بضرورة جتنب
األطعمة من قبيل البطاطا املقلية واألطعمة
امل��احل��ة األخ���رى ،قائلة إن ه��ذه األطعمة
ليست معبأة بامللح الذي قد يزيد االنتفاخ،
فقط ،بل إنها غنية مبستويات غير صحية
م��ن ال��ده��ون ال��ض��ارة ،م��ا يعني أن��ه يجب
جتنب مثل هذه الوجبات اخلفيفة إذا كنت
ترغب في فقدان الوزن.

- 3ميكن للمشروبات الغازية أن تسبب
انتفاخ امل��ع��دة ،وأظ��ه��رت األب��ح��اث أن هذه
املشروبات الغازية السكرية ميكن أن جتعلك
تتوق إلى طعام غير صحي ،وربطت نتائج
دراس��ات ع��دة بني استهالك ه��ذه املشروبات
وتراكم الدهون العالي في محيط اخلصر،
لذلك تنصح آن نانس بتبديل املشروبات
الغازية باملياه املنكهة بالليمون أو النعناع
أو غيرها.
 - 4الكحول:
أك���دت هيئة خ��دم��ات ال��ص��ح��ة الوطنية
البريطانية أن شرب كمية محددة من اجلعة
يوميا ميكن أن يضيف ما يصل إلى 44200
كيلو كالوري للجسم على مدار العام ،وهذا
يعادل تناول  221دونات ،تؤدي إلى اكتساب
وزن زائد.
لذا تنصح خبيرة التغذية بخفض شرب
الكحول التي ميكنها أيضا أن تزيد من الشهية
ما يجعلك أكثر عرضة لألطعمة غير الصحية
ذات السعرات احلرارية املرتفعة.
 - 5الكعك والبسكويت:
مييل الطعام املعالج إل��ى أن يكون معبأ
بامللح والسكر وال��ده��ون ،وع���ادة م��ا تكون
السلع املخبوزة أفضل أمثلة على مثل هذه
املنتجات ،لذلك ينصح بتناولها باعتدال.
قالت آن نانس“ :إن الدهون غير املشبعة
في األطعمة املصنعة مثل الكعك والبسكويت
ميكن أن تؤدي إلى التهاب ،وربطت الكثير من
الدراسات بينها وبني السمنة».

