
ع���ادت ش��رك��ة Dell لتحذير 
مستخدمي حواسبها م��ن ثغرة 
برمجية خ��ط��ي��رة ق��د تستخدم 

الختراق أجهزتهم.
وق��ال��ت ال��ش��رك��ة إن��ه��ا تنصح 
ج��م��ي��ع مستخدميها بتحميل 
التحديثات اجلديدة التي طرحتها 
مؤخرا ل��أداة املساعدة اخلاصة 
Dell SupportAssist التي 
 Dell ت��ث��ب��ت ع��ل��ى ح���واس���ب
العاملة بأنظمة وي��ن��دوز، منعا 
من استغالل تلك األداة الختراق 

احلواسب.
وأوضحت أن اخلبراء كانوا قد 
اكتشفوا منذ مدة ثغرة برمجية 
CVE- ف��ي ه���ذه األداة ت��دع��ى
2019-12280، ميكن لقراصنة 
اإلن��ت��رن��ت م��ن خاللها استخدام 
برمجيات JavaScript خلداع 
Dell SupportAssist، وجذب 
املستخدمني إلى صفحات إنترنت 

وهمية مليئة بالفيروسات.
ك��م��ا مي��ك��ن اس���ت���غ���الل ه��ذه 

ال��ث��غ��رة الس��ت��ب��دال برمجيات 
DLL امل��وج��ودة في احلواسب، 
ببرمجيات DLL أخ��رى ضارة 
تساعد الهاكرز على الوصول إلى 

الكثير من بيانات احلاسب.
ويعتقد خبراء التقنية أن هذه 
املشكالت ق��د ت��ؤث��ر على ماليني 

احلواسب األخ��رى غير حواسب 
Dell، كون العديد من الشركات 
تعتمد ع��ل��ى ب��رم��ج��ي��ات شركة 
املتخصصة   PC-Doctor
بالتشخيص ودعم العمالء، والتي 
في برمجياتها حتديدا اكتشفت 

الثغرة األمنية املذكورة

اكتشف ف��ري��ق م��ن العلماء 
نظاما إيكولوجيا مليئا باألنواع 
ال��ن��ادرة وامل��ه��ددة باالنقراض، 
مبا في ذلك كائنات اعُتقد أنها 
انقرضت، في “مدينة مفقودة” 
ضمن أعماق غابة مطيرة في 

هندوراس.
وأمضى الباحثون 3 أسابيع 
الستكشاف مستوطنة قدمية 
ت��ع��رف ب��اس��م “مدينة ال��ق��رد 
املفقودة” أو “املدينة البيضاء” 
في غابة Mosquitia املطيرة، 
ووج��دوا مركزا متنوعا للحياة 
البرية، مبا في ذلك مئات األنواع 
م��ن ال��ف��راش��ات واخل��ف��اف��ي��ش 

والزواحف.
واكتشف الفريق 3 أن��واع 
اعُتقد أنها لم تعد تعيش في 
ه���ن���دوراس: اخل��ف��اف��ي��ش ذات 
 False الوجه الفاحت، وثعبان
Tree Coral، واخلنفساء 
ال��ن��م��ري��ة ال��ت��ي ُي��ع��ت��ق��د أن��ه��ا 

انقرضت.
وق��ال ت��رون��د الرس���ن، مدير 
ب��رن��ام��ج ال��ت��ق��ي��ي��م ال��س��ري��ع 
التابع ملنظمة Rapid الدولية 
)RAP(، إن��ه��م “صدموا” 
الكتشاف مثل هذه البيئة الغنية 

باألنواع النادرة.
العثور على “القط-الثعلب” 
ال��غ��ام��ض ب��ع��د س���ن���وات من 

البحث!
وأض������اف م���وض���ح���ا: “إن 
امل��دي��ن��ة ال��ب��ي��ض��اء ه��ي إح��دى 
امل��ن��اط��ق القليلة املتبقية في 
أمريكا الوسطى، حيث ما تزال 

العمليات البيئية والتطورية 
سليمة.

واك��ت��ش��ف RAP زه���اء 22 
ن��وع��ا ل��م ُت��س��ج��ل م��ن ق��ب��ل في 
هندوراس، مثل الببغاء األخضر 
ال��ك��ب��ي��ر امل��ه��دد ب��االن��ق��راض، 

واألس��م��اك احلية التي يعتقد 
الباحثون أنها جديدة في املجال 

العلمي.
وف����ي امل���ج���م���وع، اك��ت��ش��ف 
ال���ع���ل���م���اء 246 ن���وع���ا م��ن 
الفراشات والعث، و30 نوعا 

من اخلفافيش، و57 نوعا من 
البرمائيات وال��زواح��ف. وقال 
السيد الرسن، إن تنوع احلياة 
البرية في املنطقة جعلها أولوية 
عالية للحفاظ على استمرار 
التنوع البيولوجي على املدى 

الطويل عبر أمريكا الوسطى.
وع��ل��ى م���دى ع��ق��ود، بحث 
امل��س��ت��ك��ش��ف��ون ع���ن امل��دي��ن��ة 
البيضاء، التي ُيعتقد أنها كانت 
موطنا حلضارة قدمية في عصر 

ما قبل كولومبوس.

ملعقة صغيرة من البنزين تكفي 
75 كم ملسافة 

 Delsbo تشهد السويد سنويا، مسابقة
Electric، لتحديد واسطة النقل األكثر اقتصادا 
في الوقود بني وسائل النقل التي تسير على 
السكك. ووف��ق��ا ل��ش��روط املسابقة، يجب على 
واسطة النقل هذه، أن حتمل ما ال يقل عن 6 ركاب 
ملسافة 3.36 كم، وتنفق خالل ذلك، أقل قدر ممكن 

من الطاقة.
وتنص قواعد املسابقة، على أن متوسط وزن 
الركاب يجب أال يقل عن 50 كلغم. لذلك، غالباً ما 
تدعو الفرق األطفال والفتيان للمشاركة بهدف 

تقليل متوسط وزن الفريق املشارك.
وفي مسابقة عام 2019، كان املركز األول من 
نصيب، فريق Eximus- الذي استخدم وسيلة 

النقل Eximus IV . ولنقل كل فرد من أفراد 
الفريق ملسافة 1 كلم مت إنفاق 0.603 واط/ 

ساعي فقط.
ووفقا ملنظمي Delsbo Electric، إذا أعدنا 
احلساب انطالقا من “لتر البنزين” املألوف 
 Eximus IV بالنسبة ل��ن��ا، ه���ذا يعني أن
تستطيع قطع مسافة 75 كم مع استهالك معلقة 

صغيرة واحدة من “الوقود السائل«! .
وبالتالي ميكنها قطع املسافة بني ستوكهولم 
السويدية وبوينس آي��رس األرجنتينية، مع 

استهالك لتر واحد فقط من البنزين.
وبذلك مت حتقيق رقم قياسي جديد في توفير 

الوقود في وسيلة نقل.

ميكن أن يصاب بعض األفراد باإلغماء 
عند ع��دم وص��ول م��ا يكفي م��ن ال��دم إلى 
الدماغ، وذلك نتيجة لعدة عوامل مختلفة.

ويعد السبب األكثر شيوعا لإلغماء 
هو انخفاض ضغط الدم بسبب استجابة 
وعائية مبهمة قوية. وُسمي هذا املنعكس 
تيمنا بالعصب املبهم، ال��ذي ميتد من 
ال��دم��اغ إل��ى القلب وال��رئ��ت��ني واجل��ه��از 

الهضمي.
وتتمثل وظيفة العصب املبهم في 
تنظيم اجلهاز العصبي ال���الودي: وهو 
أحد قسمي اجلهاز العصبي ال��الإرادي، 
حيث يعد امل��س��ؤول ع��ن األح���داث وقت 

الراحة واالسترخاء والهضم.
وعلى سبيل املثال، في القلب، يطلق 
ال��ع��ص��ب امل��ب��ه��م ن��اق��ال عصبيا يسمى 
“إستيل كولني”، يرتبط بخاليا جهاز 
تنظيم ضربات القلب اخلاصة إلبطاء 
معدل ضربات القلب. وحتاول نشاطات 
التنفس العميق البطيء أثناء ممارسة 
اليوغا، زي��ادة نشاط اجلهاز العصبي 
ال���الودي م��ا ي��ؤدي إل��ى إب��ط��اء ضربات 

القلب واالسترخاء.
وعلى الرغم من أن االسترخاء جيد، إال 
أن تباطؤ ضربات القلب ليس كذلك، كما 
يحدث عندما يؤدي ذلك إلى فقدان الوعي 

لفترة وجيزة.
وي��ش��ك��ل اجل��ه��از العصبي ال���ودي، 
ال��ن��ص��ف اآلخ���ر م��ن اجل��ه��از العصبي 

ال�����الإرادي، وه��و امل��س��ؤول ع��ن ضمان 
حفاظ األوع��ي��ة الدموية الصغيرة في 
أنسجة جسمك، على مستوى أساسي من 

النبضات.
وت���ؤدي ال��زي��ادة ف��ي ن��ش��اط اجلهاز 
الالودي إلى عكس هذه احلالة، ما يسمح 
للدم بالتباطؤ في األنسجة احمليطية بدال 
من التوجه إلى القلب والدماغ، ما يسفر 
عن انخفاض معدل ضربات القلب وكذلك 
انخفاض كبير في ضغط الدم، وبالتالي 

اإلغماء.

وميكن القول إن األس��ب��اب اجلسدية 
لإلغماء منطقية، ولكن علم النفس يشارك 
في العوامل املسببة أيضا، مثل فقدان 

الوعي بسبب رؤية الدماء.
وع�����ادة، ع��ن��دم��ا يستشعر اجلسم 
ضغوطا أولية، مثل رؤي��ة ال��دم، حتدث 
استجابة مليئة باخلوف تزيد من نشاط 
اجلهاز العصبي ال��ودي، ويرتفع معدل 

ضربات القلب.
ويعوض اجلسم ذلك عن طريق زيادة 
ن��ش��اط اجل��ه��از ال���الودي إلب��ط��اء معدل 

ضربات القلب مرة أخرى، وإعادتها إلى 
وضعها الطبيعي. ولكن عند حدوث ذلك 
بصورة أكبر من الالزم، ميكن لضغط الدم 
أن ينخفض مبعدل كبير، ليحصل الدماغ 
على كمية أقل من األكسجني ويفقد املرء 
وعيه. ومبجرد االستلقاء على األرضية، 
لن يكون هناك حتد اجلاذبية لتوصيل 
الدم إلى الدماغ، حيث يكون في مستوى 
القلب نفسه. وفي حال كان املصاب ينزف 
أو يفقد ال��دم، فإن الوضعية هذه حتفظ 

الدم وتقلل املزيد من اإلصابات.

»مدينة مفقودة« تكشف
عن كنز من املخلوقات النادرة!

مركبة »سويوز« املأهولة تهبط 
بنجاح في كازاخستان

هبطت بنجاح مركبة “ س��وي��وز إم إس – 11” املأهولة 
الروسية وعلى متنها رواد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو 

واألمريكية، آن ماكالين والكندي، دافيد سان – جاك .
صرح بذلك الثالثاء 25 يونيو للصحفيني ناطق باسم مركز 

إدارة الرحالت الفضائية في ضواحي موسكو.
وحتققت عملية الهبوط في صحراء جمهورية كازاخستان 

في منطقة تبعد 145 كيلومترا جنوب شرق مدينة جزكازغان.
 أما رائد الفضاء الروسي، أليكسي أوفتشينني، ورائدا الفضاء 
األمريكيان، نيك هيغ، وكريستينا كوك، فبقوا على منت احملطة 

الفضائية يواصلوا عملهم املخطط له.
وانفصلت املركبة عن احملطة عند الساعة 2.25 لتهبط 
على األرض عند الساعة 5.48 صباح يوم 25 يونيو بتوقيت 

موسكو.
وق��ال الناطق إنه مت إج��الء أعضاء طاقم املركبة الفضائية 
بنجاح من منطقة الهبوط في كازاخستان إلى قاعدة “بايكونور” 

الفضائية الروسية.
أما البعثة الفضائية التالية فستنطلق إلى احملطة الفضائية 
الدولية في 20 يوليو القادم وضمنها رواد الفضاء الروسي 

واألمريكي واألوروبي.
هذا ونفت مؤسسة “روس كوسموس” الروسية معلومات 
عن مشاكل واجهتها املركبة الفضائية الروسية أثناء الهبوط 

نتيجة تعطل نظام هيدروليكي في محرك املركبة.
وق��ال ناطق باسم املؤسسة إن كل األجهزة واألنظمة في 
مركبة “سويوز” املأهولة عملت وفقا ملقتضيات برنامج 

التحليق الفضائي متاما.

العلماء يكتشفون خزانا ضخما 
للمياه العذبة حتت احمليط

اكتشف اجليولوجيون حتت املياه املاحلة في 
شمال احمليط األطلسي، طبقة جوفية عمالقة من 
املياه العذبة، مخفية عن األنظار قبالة الساحل 
األمريكي. وعلى الرغم من أن احلجم الهائل لهذه 
الكمية الضخمة كان مدهشا، إال أنه شبه متوقع. 
فقد ظهرت املالمح األولى لطبقة املياه اجلوفية 
العذبة في السبعينيات، ولكن حتى اآلن، لم 
يشك أحد في أن هذا اخل��زان الضخم احملصور 
في الصخور املسامية، قد ميتد على طول شمال 

شرق الواليات املتحدة تقريبا.
طبقة املياه اجلوفية العمالقة التي شوهدت 
ف��ي املناطق ذات النطاق األص��ف��ر، م��ع وج��ود 

مثلثات متثل حمالت املسح.
ويعد هذا اخل��زان أكبر تشكيل موجود حتى 
اآلن في العالم، ومتتد طبقة املياه اجلوفية، على 
األق��ل، من شاطئ ماساتشوستس إل��ى شاطئ 
نيوجيرسي. ولو تدفق هذا اخلزان على السطح، 

خللق بحيرة تغطي نحو 15 ألف ميل مربع.
وتقول عاملة اجليولوجيا البحرية كلوي 
غوستافسون من جامعة كولومبيا: “أدركنا 
وج��ود مياه عذبة في أماكن معزولة، لكننا لم 

نعرف مداها أو شكلها الهندسي«.
وأج��رى الباحثون في فريق غوستافسون 
دراسة جتريبية قبالة ساحل والية نيوجيرسي 
وجزيرة مارثا فينيارد بوالية ماساتشوستس، 

متطلعني إل��ى مسح رواس���ب امل��ي��اه اجلوفية 
البحرية املدفونة حتت الرفوف القارية، اعتمادا 
على جهاز استقبال كهرومغناطيسي على منت 
سفينة األبحاث  واستخدم الباحثون القياسات 
املبتكرة للموجات الكهرومغناطيسية، بحثا 
عن عالمات التوصيل الكهربائي في املياه أسفل 
السفينة، حيث أن املياه املاحلة أكثر فعالية 

للموجات الكهرومغناطيسية من املياه العذبة.
وكشفت النتائج أن رواس��ب املياه العذبة 
من احملتمل أن متتد من دي��الوي��ر )ف��ي الطرف 
اجلنوبي( إلى ما بعد نيوجيرسي في نيويورك 
وك��ون��ي��ت��ي��ك��ت ورود آي���الن���د، وص����وال إل��ى 
ماساتشوستس، وقد ميتد خزان املياه اجلوفية 
إلى أبعد من ذلك، على الرغم من أن األمر قد يبدو 

جنونيا، بحسب الباحثني.
وما ت��زال هذه النتائج تفسيرية إلى حد ما 
في الوقت احلالي، ويقدر الباحثون أن طبقة 
املياه اجلوفية متتد ملسافة 350 كلم على األقل، 
وحتتوي 2800 كلم مكعب تقريبا من املياه 

اجلوفية منخفضة امللوحة )عذبة(.
وبالنسبة لكيفية وصول طبقة املياه العذبة 
إلى هذه املنطقة، يقول الباحثون إنه من احملتمل 
أن ذلك حدث عندما حوصرت كميات هائلة من 
املياه الذائبة في العصر اجلليدي األخير في 

الرواسب الصخرية.

السينما في السعودية .. أرقام 
قياسية في مدة وجيزة

ماذا يحدث داخل جسمك ودماغك عند اإلغماء؟

قالت هيئة اإلع��الم املرئي واملسموع في 
السعودية إن اإلحصاءات تؤكد أن أكثر من 
مليون تذكرة للسينما بيعت في اململكة خالل 

عام واحد.
ويدل هذا الرقم على وجود إقبال كبير على 
صاالت السينما في اململكة، على الرغم من أن 
انطالق هذا النوع من األنشطة الترفيهية في 
السعودية يعود إلى عام 2018، وبصالتي 

عرض فقط.
وتسعى هيئة اإلعالم املرئي واملسموع في 

السعودية إلى الوصول إلى 80 دارا للسينما 
حتتوي على 700 شاشة عرض، بنهاية عام 
2020. وبلغ عدد املقاعد عام 2018 بصاالت 
السينما في اململكة 973 مقعدا، وسيرتفع 
بنهاية العام اجلاري إلى  12133 مقعدا في 

27 دارا للعرض.
أم��ا ف��ي ع��ام 2020، سيبلغ ع��دد املقاعد 
30 ألفا في جميع ص��االت السينما مبناطق 
السعودية ال�13، حسب الهيئة العامة لإلعالم 

املرئي واملسموع.
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Dell حتذر من ثغرة برمجية
تهدد ماليني احلواسيب


