
كشفت لقطات ط��ائ��رات درون خاصة 
عن األض��رار التي حلقت بصفائح غرينالند 
اجل��ل��ي��دي��ة، ال��ن��اجت��ة ع��ن ارت��ف��اع درج��ات 

احلرارة في العالم.
وتعد ال��ص��ور، التي الُتقطت كجزء من 
م��ش��روع ميوله االحت���اد األوروب����ي لتتبع 
التغييرات في ثاني أكبر صفيحة جليدية 
في العالم، أول مالحظات تستند إلى طائرات 
الدرون عن كيفية تشكل الشقوق، والتوسع 

حتت البحيرات املعرضة للذوبان.
وتتسبب التشققات املتسعة في انهيار 
كارثي في البحيرة، يجري خالله نقل كميات 

هائلة من املياه إلى أسفل سطح اجلليد.
وق��ال فريق البحث، التي ترأسه جامعة 
كامبريدج، إن التغييرات في تدفق اجلليد 
حتدث على فترات زمنية أقصر بكثير، مما 

اعُتقد في السابق.
وقال كابنت طائرة الدرون، توم تشودلي، 

طالب الدكتوراه في معهد “سكوت بوالر” 
لألبحاث بجامعة كامبريدج: “من احملتمل 
أننا قللنا من أهمية تأثير األنهار اجلليدية 
على عدم االستقرار العام لطبقة غرينالند 
اجلليدية. ومن النادر أن نالحظ في الواقع 
ه��ذه ال��ب��ح��ي��رات سريعة ال��ت��ص��ري��ف، لقد 
حالفنا احلظ في أن نكون في املكان والوقت 
املناسب”. وتبلغ مساحة الغطاء اجلليدي 
في غرينالند زه��اء مليون و710 آالف كم 

مربع، ما يعادل %80 من مساحة غرينالند.
وم��ع ارت��ف��اع درج���ات احل����رارة ف��ي كل 
صيف، تتشكل اآلالف من الكهوف- املعروفة 
باسم “موالن”- على سطح اجلليد، حيث 

تنحدر املياه إلى األسفل.
وطوال فصل الصيف، تستمر املياه الذائبة 
في التدفق إلى أسفل هذه التشققات، ما يخلق 
شالالت هائلة أسفل عمق الغطاء اجلليدي، 
الذي ميكن أن يصل سمكه إلى نحو كيلومتر 

واحد.
وت���ق���ول ال����دراس����ة، ال��ت��ي ن��ش��رت في 
 Proceedings of the National  مجلة

Academy of Sciences، إن التدفق 
الهائل للمياه قلص البحيرة إلى ثلث حجمها 
األصلي، وكان كافيا لرفع الغطاء اجلليدي 

مبقدار نصف متر.
وباستخدام معدات احلفر، يبحث الفريق 
اآلن ف��ي كيفية ام��ت��ص��اص امل���اء ف��ي نظام 

الصرف الصحي في القاعدة، وكيف ميكن 
أن تتغير الطبقة اجلليدية مبرور الوقت مع 

استمرار ارتفاع درجة حرارة املناخ.

درون تكشف عن »كارثة ضخمة« 
في غرينالند

ابتكار فريد يسهل حياة مرضى السكري!
ط���ور ع��ل��م��اء م��ن م��ع��ه��د س���او ك��ارل��وس 
البرازيلي للفيزياء وعلماء من قسم الهندسة 
النانوية بجامعة كاليفورنيا مستشعرا خاصا 
يركب على النظارات يساعد مرضى السكري 

على قياس مستويات السكر في اجلسم.
وأوضح القائمون على هذا االختراع الفريد 
أن  ابتكارهم سيغني مرضى السكري عن 
األج��ه��زة  التقليدية احملمولة ال��ت��ي تقيس 
مستوى السكر، والتي تسبب لهم األلم أثناء 
وخز األصابع، وقد تنقل العدوى في بعض 

األحيان.
وي��ع��ت��م��د االخ���ت���راع اجل��دي��د ع��ل��ى آلية 
ميكانيكية وفيزيائية مرتبطة بالدموع 
 Glucose oxidase واحتوائها على أنزمي
املستخدم ف��ي الكشف ع��ن نسب الغلوكوز 

احل��ر ف��ي س��وائ��ل اجل��س��م. والس��ت��خ��دام هذه 
الطريقة ي��ق��وم ص��اح��ب ال��ن��ظ��ارات املركب 
عليها املستشعر اجل��دي��د بتعريض عينيه 
ملادة تساعد الغدد الدمعية على زي��ادة إفراز 
ال��دم��وع، وم��ن ثم يعرض املستشعر املركب 
على النظارات لدموعه، وال��ذي يقوم بدوره 
بعمليات حساب معينة ويرسل البيانات إلى 

احلاسب أو الهاتف الذكي.
وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن السنوات الثالث 
ال��ف��ائ��ت��ة ش��ه��دت ال��ع��دي��د م��ن االخ��ت��راع��ات 
املفيدة لتقليل معاناة مرضى السكري الذين 
يضطرون لقياس معدالت السكر في أجسادهم 
يوميا، إذ طور علماء من معهد UNIST في 
كوريا اجلنوبية عدسات الصقة تسمح بقياس 

نسب السكر عبر سوائل العني.

من املقرر أن تطلق وكالة ناسا 
دم��ى »أش��ب��اح نساء« إل��ى القمر 
بحلول عام 2020، متهيدا للمهمة 
املأهولة »أرمت��ي��س« املقررة في 

عام 2024.
وستتضمن التجربة دمية 
تدعى »زوه���ار« م��زودة بسترة 
واق���ي���ة م���ن اإلش���ع���اع تسمى 
StemRad وأخ���رى م��ن دون 
حماية، وتسمى “هيلغا”، بهدف 
حتديد مقدار اإلشعاع الذي تطلقه 
الشمس في الفضاء، باستخدام 
أج��ه��زة اس��ت��ش��ع��ار زودت بها 

الدميتان.
وص��م��م��ت ال��س��ت��رة حلماية 
أج��زاء من جسم اإلنسان األكثر 
ح��س��اس��ي��ة ل��إش��ع��اع، وصنع 
النموذج الذي سيسافر على منت 
“أرمتيس 1” جل��س��م أن��ث��وي، 
حيث وجدت الدراسات أن النساء 
أكثر عرضة خلطر اإلشعاع من 

نظرائهن الذكور.
وتعد “أرمتيس 1” املعروفة 

 Mission رس���م���ي���ا ب���اس���م
 ،Exploration Mission-1
املهمة األولى في سلسلة من املهام 
التي ستمكن البشر من استكشاف 

القمر واملريخ.

وستكون هذه املهمة، التي مت 
حتديد موعدها في ع��ام 2020، 
رح��ل��ة غير م��أه��ول��ة،  وستوفر 
ب��األس��اس ف��رص��ة الستكشاف 
الفضاء السحيق، وإظهار قدرتنا 

على م��د ال��وج��ود ال��ب��ش��ري إلى 
القمر وما بعده.

وس���ت���س���ت���خ���دم ال��دم��ي��ت��ني 
ل��ق��ي��اس ك��م��ي��ة اإلش���ع���اع التي 
ميكن أن ميتصها رواد الفضاء 

ع��ن��د وص��ول��ه��م إل���ى ال��ق��م��ر في 
ع��ام 2024. ومت جتهيز سترة 
احلماية بكتل من البولي إيثيلني، 
وه��ي امل���ادة نفسها املستخدمة 
في أماكن النوم على منت احملطة 

الفضائية الدولية.
ويشار إلى أن السترة حتمي 
األن��س��ج��ة ال��ب��ش��ري��ة احل��ي��وي��ة، 
وخ���اص���ة اخل���الي���ا اجل��ذع��ي��ة، 
التي ميكن أن تدمرها األشعة 
الشمسية في الفضاء السحيق، 
وسيتم وض��ع م��واد واق��ي��ة غير 
معدنية على ك��ل درع لتغطية 

أعضاء كل رائد فضاء.
وق����ال أوري�����ن ميلشتاين، 
ال��رئ��ي��س التنفيذي والرئيس 
العلمي للشركة املنتجة لسترة 
StemRad: “سيمكن هذا املنتج 
م��ن استكشاف البشر للفضاء 
السحيق”، مشيرا إل��ى أن بنية 
الدرع الواقي مصنوعة من طبقات 
م��ت��ع��ددة لتغطي ب��دق��ة أعضاء 

اجلسم األكثر عرضة لإشعاع.

ناسا ترسل إلى القمر »أشباح نساء« استعدادًا ملهمتها املأهولة

alwasat.com.kw7

يصادف 3 من ديسمبر اليوم العاملي 
ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة، اليوم 
املخصص حلمالت التوعية ومساعدة 

هذه الفئة من املجتمع.
أعلن عن االحتفال بهذا اليوم ألول 
م��رة ع��ام 1992 برعاية منظمة األمم 
املتحدة، ومنذ ذلك احلني بدأت املنظمة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ه��ي��ئ��ات واملنظمات 
الطبية واالجتماعية في العالم إطالق 
حمالت سنوية هدفها تسهيل حياة ذوي 
االحتياجات اخلاصة وتوعية املجتمع 

ملشاكلهم واحتياجاتهم.
وه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن احل��ق��ائ��ق التي 
يجهلها الكثيرون عن ذوي االحتياجات 

اخلاصة في العالم:
-ي��ع��ي��ش أك��ث��ر م��ن م��ل��ي��ار شخص 
ف��ي العالم م��ع ن��وع معني م��ن اإلعاقة 
اجل��س��دي��ة أو العقلية ال��ت��ي تتفاوت 
درجاتها، وتتراوح أعداد البالغني الذين 
يعانون من إعاقات جدية ما بني 110 

و190 مليون شخص.
- غالبا ال يحصل ذوو االحتياجات 
اخلاصة على الرعاية الصحية والطبية 
الالزمة، وأكثر من نصفهم في العالم ال 

ميلكون تكاليف العالج.
- تعتبر ف���رص دخ����ول امل����دارس 

واملنشآت التعليمية أقل بكثير عند ذوي 
االحتياجات اخلاصة مقارنة بغيرهم، 
فنحو %10 منهم م��ث��ال ال يدخلون 
امل����دارس ف��ي ال��ه��ن��د، بينما تصل هذه 

النسبة إلى %60 في إندونيسيا.
- اح��ت��م��االت وف���رص العمل ل��ذوي 

االحتياجات اخلاصة أقل بكثير، ففرص 
احلصول على العمل عند الرجال من هذه 
الفئة أقل مبعدل %53 مقارنة بغيرهم، 
بينما النساء من هذه الفئة من الناس 

فرص إيجادهن لعمل أقل بنسبة 20% .
ونتيجة كل ذلك غالبا ما يعاني ذوو 

االحتياجات اخلاصة من الفقر، فنحو 
%40 منهم ال ميلكون حتى االحتياجات 
ال��الزم��ة للتعامل م��ع من��ط حياتهم، 
كالكراسي املتحركة والعكازات واألرجل 
االص��ط��ن��اع��ي��ة وال��ع��دي��د م��ن امل��ع��دات 

الطبية.

حقائق عن ذوي االحتياجات اخلاصة في يومهم العاملي

أوص��ى املكتب االحت���ادي للحماية 
من مخاطر اإلشعاع في أملانيا، باتخاذ 
بعض التدابير الوقائية، للحماية من 
مخاطر اإلشعاع الناجت عن الهواتف 

اجلوالة.
وأوض��ح خبراء املكتب األملاني، أن 
أول��ى ه��ذه التدابير هو ع��دم استعمال 
ال��ه��ات��ف اجل����وال ف��ي األم���اك���ن، التي 
تضعف فيها الشبكة، فكلما ضعفت 
شبكة الهاتف، زادت احلاجة لتشغيل 

الهاتف بشكل أقوى.
وينصح أيضا بتجنب إجراء املكاملات 
الهاتفية في حال االستقبال السيء في 
القطارات أو املترو أو السيارات على 
سبيل امل��ث��ال، باإلضافة إل��ى األماكن، 

التي ال تتوفر فيها اخلدمة بشكل جيد.

وي��رى اخل��ب��راء أن��ه من الضروري 
أي��ض��ا إب��ع��اد ال��ه��ات��ف ع��ن األذن ق��در 
اإلمكان، حيث تتناقص كثافة احلقول 
الكهرومغناطيسية بسرعة مع بعد 
املسافة، ل��ذا يوصى بإجراء املكاملات 
باستخدام سماعات الرأس السلكية أو 

عن طريق السماعات الالسلكية.
ومن جهة أخرى، يوصي اخلبراء قبل 
شراء الهاتف بالتحقق مما يعرف بقيمة 
 ،)SAR( معدل االمتصاص النوعي
وهو مقياس الطاقة عالية التردد، التي 
يتم امتصاصها بواسطة أنسجة اجلسم 
عند استخدام الهواتف اجلوالة، علما 
أن احلد األقصى املسموح به هو 2 واط 
لكل كيلوغرام، وف��ق م��ا نقلت وكالة 

األنباء األملانية.

كيف حتمي نفسك من إشعاعات الهواتف الذكية؟
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نعى وزير اخلارجية املصري 
األسبق واألم��ني العام األسبق 
جلامعة ال��دول العربية، عمرو 
م��وس��ي، ال��ف��ن��ان، شعبان عبد 
ال��رح��ي��م، متحدثا ع��ن األغاني 
ال��ف��ري��دة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا الفنان 

الراحل.
وق�����ال ع���م���رو م���وس���ى في 
تصريحات صحفية إن شعبان 
ع��ب��د ال��رح��ي��م« ك���ان ف��ن��ان��ا من 
ط���راز خ��اص اس��ت��ط��اع إدخ��ال 
مصطلحات سياسية في أغانيه 
الشعبية، مما ك��ان له األث��ر في 
تعريف املواطنني بحقائق كثيرة 
وس��ب��ب ل��ه ان��ت��ش��ارا واس��ع��ا، 
ومتتع مبصداقية في الشارعني 

املصري والعربي«.
وأش����ار إل���ى أن »ش��ع��ب��وال« 
»شكل ظاهرة أضافت لون جديد 
م��ن ال��ف��ن املمتزج بالسياسة، 
وك���ان مي��ث��ل امل��ص��ري الطيب، 

وكنت دائم التواصل معه«.
ون����وه ع��م��رو م��وس��ي بأنه 
ال يظن أن األغنية التي غناها 

ال��راح��ل »أح��ب عمرو موسي« 
كانت السبب في إبعاده )عمر 
م��وس��ى( م��ن وزارة اخلارجية 
إلى اجلامعة العربية، لكن املؤكد 
أن هذه األغنية كان لها انتشار 
واس��ع ليس في مصر فقط، بل 

وفي الوطن العربي بأكمله.

وك����ان امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي 
باسم نقابة املهن املوسيقية، 
ق��د أع��ل��ن وف���اة الفنان شعبان 
ع��ب��د ال��رح��ي��م، ص��ب��اح ال��ي��وم 
الثالثاء، بعد عودته من اململكة 
العربية السعودية، وذلك بأحد 

مستشفيات منطقة املعادي.

عمرو موسى : شعبان عبد الرحيم أدخل 
مصطلحات سياسية في أغانيه الشعبية

سكودا تفرح عشاقها بسيارة عائلية  

كشفت سكودا مؤخرا عن سيارة عائلية 
مميزة ستحل محل مركبات Rapid الشهيرة 

في أسواق العالم.
ومن أبرز ما مييز مركبة Scala اجلديدة 
هيكل الهاتشباك األن��ي��ق امل���زود مبصابيح 
 ،LED مثلثية الشكل فيها شرائط إض��اءة
والسقف البانورامي الكبير ال��ذي ميتد على 
طول السيارة ليعطي الركاب شعورا مميزا 
أثناء السفر، واجلنح الهوائي الصغير املثبت 

على مؤخرة السقف.
أم��ا قمرة املركبة فقد أت��ت مبقاعد جلدية 
مريحة مخصصة ل� 5 رك��اب، وحصلت على 
مقود رياضي مميز، وواجهة قيادة متطورة 
مزودة بأحدث أنظمة املولتيميديا وشاشتني، 

واح��دة بحجم 8 بوصات في منتصفها تعمل 
باللمس، وأخرى قبالة السائق مباشرة.

وزودت ه��ذه السيارة ب��� 9 وائ��د حماية 
هوائية، وأنظمة كهربائية لتسجني الزجاج 
وامل��راي��ا واملقاعد، ونظام كهربائي للتحكم 
بوضعية املقاعد، وحساسات مسافات أمامية 
وخلفية، ونظام مينع انزالقها على املنعطفات 

واملنحدرات والطرق الزلقة.
وستطرح Scala بنوعني م��ن احملركات 
بعزم 115 و150 حصانا، تعمل م��ع علب 
سرعة أوتوماتيكية ب� 6 مراحل، وستعمل 
بعدة أنظمة قيادة، منها نظام قيادة رياضي 
وآخ��ر اقتصادي، أما سعرها فسيبدأ من 16 

ألف دوالر.


