
قدمت مركبة كاسيني خالل 
مهمتها األخ��ي��رة ح��ول كوكب 
زح���ل، ب��ي��ان��ات ال ت��ق��در بثمن، 
تتعلق مب��ت��ى وك��ي��ف تشكلت 

حلقات الكوكب املميزة.
ويقول العلماء إن أقمار زحل 
العديدة و”أقماره الصغرى” 
هي املسؤولة عن تكوين احللقات 

املميزة التي حتيط به.
واعتقد العلماء في السابق، 
أن جاذبية الكوكب ذات���ه هي 
التي أدت إلى ظهور هذا التكوين 
الفريد احمليط به، لكن بيانات 
ك��اس��ي��ن��ي اجل����دي����دة، كشفت 
أن التفاعل املعقد ب��ن اجلليد 
والغبار واألج��س��ام الصخرية 
امل��وج��ودة في النظام هو الذي 

يقف وراء تكوين احللقات.
وفتنت كيفية تشكل حلقات 
زحل ومتى كان ذلك، علماء الفلك 

وعلماء الكواكب منذ قرون عدة.
وتتكون احللقات في معظمها 
من جزيئات اجلليد املائي التي 
يتراوح حجمها من أصغر حبة 

رمل إلى أعتى اجلبال الكبيرة.
ومي��ت��د ن��ظ��ام احل��ل��ق��ات إل��ى 

282 ألف كلم من الكوكب، وعلى 
الرغم من عرضها الهائل، إال أن 
سماكتها رقيقة جدا، حيث تبلغ 
نحو 10 أمتار في معظم األماكن.

وي��درس فريق دول��ي، يضم 
خبراء من مركز ساغان لدراسة 
احلياة في الكون وجامعة كوين 
ماري في لندن، بيانات املسبار 
الفضائي بحثا ع��ن أدل��ة حول 

كيفية تكوين هذه احللقات.

ووج�����دوا أن بنية حلقات 
زح��ل الرئيسية، وه��ي عبارة 
عن ق��رص استوائي واس��ع من 
جزيئات املدار، تتشكل بتفاعالت 
اجلاذبية مع أقمار صغيرة تدور 

بالقرب من احللقات أو داخلها.
كما الح��ظ العلماء أن أقمار 
زح��ل تتفاعل م��ع اجلسيمات 
احمليطة بها بالطريقة نفسها 

التي يتشكل بها كوكب جديد.

واق��ت��رح��ت ال���دراس���ة أيضا 
حدوث عدد من اخلطوط الدقيقة 
في احلافة اخلارجية حللقات 
زح��ل عندما ضربت مجموعة 
من الصخور التي ت��دور حول 

الكوكب في وقت واحد.
ووج���د ال��ع��ل��م��اء أن تفاعل 
اجل��زي��ئ��ات احمليطة بالكوكب 
م��ع األق���م���ار ال��ك��ب��ي��رة يسبب 

اضطرابات في ه��ذه احللقات، 
وهذا ما يؤدي إلى فرق متميزة 
ف���ي أح���ج���ام احل��ل��ق��ات ال��ت��ي 

التقطتها مركبة كاسيني.
وكتب فريق العلماء: “هذه 
امل��ه��م��ة ت��ت��رك إرث����ا غ��ن��ي��ا من 
االكتشافات التي غيرت وجهات 
نظرنا ح��ول نظام زح��ل وكيف 
ت��ت��ش��ك��ل ال��ن��ظ��م ال��ش��م��س��ي��ة، 
وإم���ك���ان���ات احل���ي���اة خ���ارج 

األرض«.
ي��ذك��ر أن م��رك��ب��ة كاسيني 
أطلقت من كيب كانافيرال بوالية 
ف��ل��وري��دا ف��ي ع���ام 1997، ثم 
أمضت سبع سنوات من السفر 
للوصول إلى زح��ل، وتلتها 13 
سنة من الدوران حول الكوكب، 
وظلت طوال تلك الفترة تتقاسم 
عجائب زحل وعائلته من األقمار 
اجلليدية مع األرض قبل أن ينفد 
وقودها، بعد 20 عاما أمضتها 
ف��ي ال��ف��ض��اء وان���ه���اء مهمتها 
باالحتراق داخل الغالف اجلوي 
للكوكب في 15 سبتمبر 2017، 
عقب إرسال جميع البيانات إلى 

كوكبنا.

»سامسونغ« تطلق »هاتفها املدّرع«!

أعلنت “سامسونغ” عن 
 Galaxy نيتها إطالق هاتف
Xcover 4s، ال��ق��ادر على 
حت��م��ل ال��ص��دم��ات وأص��ع��ب 

الظروف املناخية.
وم���ن أب����رز م���ا مي��ي��ز ه��ذا 
الهاتف هو هيكله املتن املقاوم 
للماء والغبار وف��ق معايير 
IP68 العاملية، والقادر على 
مقاومة الصدمات واخلدوش، 
وحت��م��ل درج�����ات ال��ت��ف��اوت 

الشديد في احلرارة والبرودة، 
ليعمل ف��ي أصعب الظروف 
MIL- املناخية، وفق معايير

.STD 810G
وزود هذا الهاتف بشاشة 
مب��ق��اس 5 ب���وص���ات، ب��دق��ة 
 )720/1280( ع�����رض 
 Exynos بيكسل، ومعالج
7885 ثماني النوى، بتردد 
1.6 غيغا ه��ي��رت��ز، وذاك���رة 
وصول عشوائي 3 غيغابايت، 

وذاك���رة تخزين داخلية 32 
غيغابايت، قابلة للتوسيع، 
وبطارية بسعة 2800 ميلي 

أمبير.
كما أت��ى بكاميرا أساسية 
بدقة 16 ميغابيكسل، وكاميرا 
أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، 
وأزرار إضافية على الواجهة 
األمامية، للتحكم بالتطبيقات، 
أما سعره فسيصل إلى 340 

دوالرا

كما هو معروف النوم ظاهرة 
طبيعية إلع���ادة تنظيم نشاط 
الدماغ وأعضاء اجلسم األخرى 
وهو بالنسبة للكائنات احلية 
ف��ت��رة اس��ت��رخ��اء ت��ق��ل خاللها 
احلركات اإلرادية والشعور مبا 

يحدث في الوسط احمليط.
ولكن ماذا يحصل للجسم إذا 

لم ينم مدة خمسة أيام متتالية؟
ب��ع��د أول ي����وم م���ن دون 
ن����وم- ي��ش��ع��ر ال��ش��خ��ص ب��أن 
جسمه محطم وأحيانا يشعر 
بقشعريرة، وال ميكنه التركيز 
وي���ص���ب���ح ب��ط��ي��ئ��ا وم��ش��ت��ت��ا 
وحساسا ج��دا، يتفاعل بنزق 
مع كل ش��يء. ويصاب بنوبات 
غضب وتنهمر دم��وع��ه فجأة، 
يضعف سمعه، ويكتسب وجهه 
صبغة رمادية ، ويظهر انتفاخ 
وأك��ي��اس حت��ت العينن. بعد 
ليلة بال نوم ، ال ميكن للشخص 
أن ي��ق��ود س��ي��ارة. بعد الليلة 
الثانية- تظهر لديه مشكالت 
ف��ي تنسيق احل��رك��ة وحت��دي��د 
االجتاه في الفراغ. الكالم يصبح 
معقدا، وتبدو عليه شهية شديدة 
ل��ل��ط��ع��ام وخ��اص��ة امل��أك��والت 
الدهنية واملاحلة، وبالطبع أي 

مشكالت في اجلهاز الهضمي، 
تضعف منظومة مناعة اجلسم، 
وأحيانا يغفو حلظات في جميع 
ال��ظ��روف واألح����وال مهما كان 
نوع عمله، ولكنه ال يتمكن من 
النوم لفترة طويلة. وف��ي هذه 

احلالة يعتبر احللم حقيقة.

بعد الليلة ال��ث��ال��ث��ة- يفقد 
الشهية، ويشعر بغثيان وتشنج 
عصبي وت��ب��رد ي��دي��ه، ويحدق 
في نقطة واحدة ساعات طوال، 
ويعاني من فقدان الذاكرة، حتى 
ال يتذكر أي��ن ك��ان قبل ساعة 
أو إل��ى أي��ن يتجه. كما تظهر 

الهلوسة البصرية وتضطرب 
لديه حاستا السمع والبصر.

ب��ع��د ال��ل��ي��ل��ت��ن ال��راب��ع��ة 
واخلامسة- يعاني الشخص من 
نوبات جنون العظمة، ونوبات 
الهلع، وليس مب��ق��دوره القيام 
بأي عمل بسيط. جميع أعضاء 

اجلسم تعاني من أعباء ثقيلة، 
وتظهر آالم مستمرة.

بالطبع ال ينصح العلماء 
الناس بعمل جتربة مماثلة مع 
النفس، ويجب تذكر أن النوم 
في جميع الظروف واألحوال هو 

متعة حقيقية.

العلماء يفسرون ماهية حلقات 
كوكب زحل وكيفية تشكلها

الفنانة أحالم تهنئ حاكم دبي 
بزفاف ثالثة  من أبنائه 

وجهت الفنانة اإلماراتية أحالم رسالة شكر 
وتهنئة إل��ى حاكم إم��ارة دب��ي، الشيخ محمد 
بن راش��د آل مكتوم، مبناسبة زف��اف ثالثة من 

أجناله.
ون��ش��رت أح���الم عبر حسابها على موقع 
“إنستغرام” صورة لها من حفل زف��اف أبناء 
حاكم دبي، وعلقت عليها: “أبارك لسمو سيدي 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
ال��دول��ة، حاكم دب��ي، وسمو الشيخة هند بنت 
مكتوم لزفاف أجنالهما سمو الشيوخ: حمدان 

ولي عهد دبي، وأحمد، ومكتوم«.
وشكرت أحالم حاكم دبي على مشاركتها في 

حفل الزفاف قائلة: “تشرفت أنني كنت الفنانة 
العربية التي تشرفت بالغناء في ه��ذا احلفل 
الكبير، وال��ذي أعتبره تشريفا ووساما على 
صدري، ربي يتمم عليكم يارب، وهذا اليوم فعال 

فرحة وطن«.
وعاشت اإلمارات اخلميس املاضي على وقع 
عرس أبناء حاكم دبي، وهم الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ 
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم 
دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
رئيس اللجنة األوملبية الوطنية، رئيس مؤسسة 

محمد بن راشد للمعرفة

ماذا يحدث للجسم إذا لم ينم 
املرء خمس ليال متتالية؟

طور العلماء طريقة تستخدم 
األقمار الصناعية لتتبع العوالق 
املضيئة امل��س��ؤول��ة ع��ن إن��ت��اج 
“الدموع الزرقاء” ف��ي املياه 

الساحلية للصن.
ووج�����د ع��ل��م��اء م���ن ال��ص��ن 
وال����والي����ات امل��ت��ح��دة أن ه��ذه 
املخلوقات البراقة أصبحت أكثر 
وفرة في السنوات األخيرة، وفقا 
ل��دراس��ة ن��ش��رت األرب���ع���اء 12 
 Geophysical يونيو، في مجلة

.Research Letters
وتلمع ال��ع��وال��ق التي يطلق 
 Noctiluca ع��ل��ي��ه��ا اس�����م
scintillans باللون األزرق 
الفاحت عندما تشعر باالنزعاج، 
إما بسبب السباحن أو األمواج أو 

القوارب املارة.
وميكن رؤية األضواء الزرقاء 
وال��ت��ي تسمى غالبا “الدموع 
الزرقاء” ب��ع��د ح��ل��ول ال��ظ��الم 
على العديد من شواطئ الصن، 
وأص��ب��ح��ت م��ؤخ��را م��ن املعالم 

السياحية الرئيسية في البالد.
 وعلى الرغم من أن “الدموع 
الزرقاء” تبدو ج��ذاب��ة، إال أنها 
ف���ي ال����واق����ع س���ام���ة ل��ل��ح��ي��اة 
البحرية وكذلك للبشر، ولذلك 
ط��ور الباحثون طريقة تعتمد 
محطة الفضاء الدولية واألقمار 

ال��ص��ن��اع��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��وك��ال��ة 
 Noctiluca ناسا”، لتتبع“
scintillans، وه��ي كائنات 

وحيدة اخللية موجودة في املياه 
الساحلية في الكثير من أنحاء 
العالم، وخاصة الصن، ما ميكن 

أن يساعد ف��ي احل��د م��ن الضرر 
الذي يلحق باحلياة البحرية.

وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن أن ه��ذه 

الظاهرة تخلق مناظر طبيعية 
خالبة ورائ��ع��ة، إال أنها تنتمي 
إلى أحد أشكال املد األحمر، وهو 

ظ��اه��رة طبيعية بيئية حتدث 
بسبب ازده��ار مؤذ لنوع أو أكثر 
من العوالق أو الطحالب النباتية 

في مياه البحار أو البحيرات.
وتتبع العلماء ازدهار “الدموع 
الزرقاء” في بحر الصن الشرقي 

ب��ن ع��ام��ي 2000 إل��ى 2017، 
وكشفت التحاليل أن املخلوقات 
البراقة ميكنها البقاء على قيد 
احلياة بعيدا عن الشاطئ وفي 
املياه الدافئة أكثر مما كان يعتقد 

سابقا.
وأصبح ازدهار هذه املخلوقات 
البراقة أكثر تواترا في السنوات 
األخيرة، والتي اقترح الباحثون 
أن سد امل��م��رات الثالثة ال��ذي مت 
تدشينه عام 2003، هو السبب 

الكامن وراء هذا االزدهار.
ورمب��ا تكون النفايات التي 
تلقى في نهر اليانغتسي، هي التي 
متد الكائنات املضيئة بجرعات 
هائلة من العناصر الغذائية التي 

حتتاجها للنمو. 
وي��ق��ول العلماء ب��ق��ي��ادة لن 
تشي: “الطريقة اجلديدة لتتبع 
هذه املخلوقات، ميكن أن تساعد 
الباحثن على تتبع امل��د األحمر 
ال��ض��ار بشكل أف��ض��ل وتعزيز 
السياحة على الساحل الشرقي 

للصن«.
وإذا كان لدى الباحثن فكرة 
أفضل عن موعد ومكان حدوث 
هذه الظاهرة املثيرة، فإنه ميكن 
اس��ت��خ��دام امل��ع��ل��وم��ات إلب��الغ 
السياح عن أفضل فرصة لرؤية 

“الدموع الزرقاء املتأللئة«.

»الدموع الزرقاء املتأللئة« ظاهرة غريبة تخفي سمومًا وراء جمالها
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