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اكتشاف قبر أثري وسط موسكو

أع��ل��ن ع��ل��م��اء اآلث����ار ف��ي العاصمة
ال��روس��ي��ة موسكو ع��ن اك��ت��ش��اف قبر
أث��ري مميز في أح��د ال��ش��وارع الواقعة
وسط املدينة .وتبعا للتقارير الواردة
عن مكتب بلدية موسكو ف��إن اخلبراء
متكنوا من العثور على القبر األثري في
شارع “أوستوجينكا” بالقرب من موقع
كنيسة “سلوفوشي” التي مت هدمها في
العهد السوفيتي عام .1935
ويعتقد أن القبر املبني من احلجر

األبيض كان قد شيّد عام  ،1720ويعود
لشخص يدعى دميتري سبيردونوف،
ك��ان أح��د األش��خ��اص ال��ذي��ن ي��رت��ادون
كنيسة “سلوفوشي” املذكورة ،ويساهم
في شعائر القداديس التي كانت تقام
فيها.
متحف اإلرميتاج يعتزم فتح فروع
له داخل روسيا وخارجها
متحف اإلرميتاج يعتزم فتح فروع
له داخل روسيا وخارجها

ويشير خبراء اآلثار إلى أن الكتابات
التي وج��دت على شاهدة القبر نقشت
بتقنية “احلروف املركبة” التي كانت
متبعة في القرنني السابع عشر والثامن
عشر في روسيا.
وب��ع��د االن��ت��ه��اء م��ن تفحص القبر
والشاهدة سلّم خبراء اآلث��ار الشاهدة
احلجرية التي عثروا عليها إلى متحف
دي���ر راه��ب��ات “زاتشاتيفسكي” في
موسكو.

ابتكار لصقة مضادة لإلنفلونزا تعوض عن اللقاح
اب��ت��ك��ر خ���ب���راء م���ن ج��ام��ع��ة
روت��ش��س��ت��ر األم��ري��ك��ي��ة لصقة
مضادة لإلنفلونزا ميكن أن حتل
محل احلقن املستخدمة في التلقيح
التقليدي ضد املرض.
وبينت نتائج ال��دراس��ة التي
أجراها خبراء اجلامعة ،أن فعالية
اللصقة ال تختلف ع��ن فعالية
التلقيح التقليدي باحلقن .فخالل
ع��ش��رات السنني ح���اول العلماء
إيجاد البديل للحقن ،ألن الكثيرين
يتخوفون م��ن وخ���زات التلقيح
باحلقن .واآلن ت��وص��ل اخل��ب��راء
إل��ى اب��ت��ك��ار اللصقة ال��ت��ي ميكن
أن يستخدمها اجلميع م��ن دون
أي خ��وف .وق��د مت حاليا اختبار
ال��ل��ص��ق��ة ب��ن��ج��اح ع��ل��ى ال��ف��ئ��ران
املخبرية.
أم���ا املشكلة األس��اس��ي��ة التي
واجهت العلماء فهي كيفية جعل
جزيئات االنفلونزا تخترق اجللد،
ال��ذي يعتبر ح��اج��زا منيعا أم��ام
األشياء الغريبة .ال يختلف مقاس
ال��ل��ص��ق��ة اجل���دي���دة ع��ن اللصقة
التقليدية للجروح ،وحتتوي على
بروتينات تركيبية للنفوذ في
اجللد والتوغل إلى داخل اجلسم،
على غرار ما يحصل عند التلقيح
باحلقن.

لقد بينت نتائج االخ��ت��ب��ارات
املخبرية ،أن اللصقة حتفز مناعة
اجل��س��م ،وف���ي ن��ف��س ال��وق��ت لم
تتعرض الفئرنا املخبرية خالل

افتتاح مهرجان اجلونة السينمائي بحضور جنوم الفن
ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة
ال��ث��ال��ث��ة م��ن م��ه��رج��ان اجل��ون��ة
السينمائي ،والتي سوف تستمر
حتى  27من سبتمبر اجل��اري،
وس��ط ح��ض��ور غفير م��ن جنوم
وجن��م��ات ال��س��ي��ن��م��ا امل��ص��ري�ين
والعرب واألجانب.
وحظيت ف��ق��رة الفنانة فايا
يونان متمثلة في أغنية “بنلف”
بتفاعل اجل��م��ه��ور ،حيث كانت
مبثابة مرثية للفنانني الذين
رح���ل���وا ع���ن ع��امل��ن��ا ف���ي ال��ع��ام
امل��اض��ي :امل��خ��رج عمر الشيخ،
السيناريست جابر عبدالسالم،
مهندسة الديكور أم��ل سليمان،
الفنانة الكبيرة محسنة توفيق،
 ،فوزية عبدالعليم ،حسن كامي،
املخرج سيد سعيد ،عادل امليهي،
محمد جنم ،يوسف شريف رزق
ال��ل��ه ،ف���اروق الفيشاوي ،عزت
أبوعوف.
كما ع��رض امل��ه��رج��ان فيلما
قصيرا عن املشوار السينمائي
للمخرجة الفلسطينية ،مي
امل���ص���ري ،ق��ب��ل منحها ج��ائ��زة

اإلجناز اإلبداعي التي سلّمها لها
املخرج الفلسطيني ،هاني أبو
أسعد.
ت��ع��ل��ي��ق��ا ع���ل���ى االف���ت���ت���اح

ص��رح م��دي��ر م��ه��رج��ان اجلونة
السينمائي ،انتشال التميمي ،أن
املهرجان بات عامل جذب ملنتجع
اجلونة السياحي ،وأن��ه فخور

فيسبوك توقف «عشرات آالف
التطبيقات» في إطار حماية اخلصوصية

أعلنت فيسبوك تعليق عمل
“عشرات آالف” التطبيقات
على شبكة التواصل االجتماعي
بعد مراجعة حول خصوصية
املستخدمني أ ُطلقت على خلفية
ف��ض��ي��ح��ة اس���ت���غ�ل�ال ش��رك��ة
“كامبريدج أناليتيكا” بيانات
مستخدمني للمنصة م��ن دون
علمهم ألغ���راض سياسية في
العام .2018
وق��ال��ت فيسبوك ف��ي بيان
�ش��راك��ات إمي
لنائب رئ��ي��س ال� َ
أرش��ي��ب��ون��غ إن ال��ت��ع��ل��ي��ق “ال
ي��ش � ّك��ل ب���ال���ض���رورة م��ؤش��را
إل��ى أن ه��ذه التطبيقات تشكل
تهديدا” ،مضيفا أن “البعض لم
يستجب لطلبنا باحلصول على
معلومات».
وق��ال أرشيبوغ إن التحقيق
“تناول ماليني التطبيقات .مت
تعليق ع��ش��رات اآلالف منها
ألسباب مختلفة” ،موضحا أن
التحقيقات لم تنته بعد.

وتعرّضت فيسبوك النتقادات
حادة بعدما أقرت بأن املعطيات
الشخصية ل��ع��ش��رات ماليني
املستخدمني قد نقلت بشكل “غير
مناسب” إلى شركة “كامبريدج
أناليتيكا” التي كانت تعمل في
حملة دونالد ترامب االنتخابية.
وبعدها أعلنت فيسبوك أنها
ستبدأ مبراجعة التطبيقات التي
تستخدم ه��ذه امل��ن��ص��ة ،وذل��ك
ل��ت��ح��دي��د كيفية اس��ت��خ��دام��ه��ا
للبيانات وم��ا إذا كانت تلتزم
قواعد حماية اخلصوصية.
وقال أرشيبونغ “في بعض
احلاالت حظرنا تطبيقات بشكل
ت���ام» .وأوض���ح أن “هذا األم��ر
ميكن أن يحدث ألسباب متعددة
مبا فيها املشاركة غير املناسبة
ل��ب��ي��ان��ات مت احل��ص��ول عليها
منا ،وإتاحة بيانات للعامة من
دون حماية هويات األشخاص
أو أم��ور أخ��رى تشكل انتهاكا
صريحا لسياساتنا».

وتابع أن “أحد التطبيقات
ال��ت��ي مت حظرها ي��دع��ى +م��اي
برسوناليتي( +شخصيتي)
يقوم مبشاركة معلومات مع
باحثني وشركات ضمن آليات
ح��م��اي��ة محدودة” ،مضيفا
أن م��ط��وري التطبيق رفضوا
اخلضوع للتدقيق.
وق���ال���ت ف��ي��س��ب��وك إن����ه مت
ال��ت��وص��ل م���ؤخ���را م���ع جلنة
التجارة الفدرالية األميركية إلى
اتفاق حول حماية اخلصوصية،
ي��ف��رض على منصة التواصل
االجتماعي غرامة مالية قدرها
 5مليارات دوالر وينص على
إجراء مراجعة إضافية ملطوّري
التطبيقات.
وق��ال أرشيبونغ إن االتفاق
“يفرض على املطورين القيام
س��ن��وي��ا ب���إث���ب���ات ال��ت��زام��ه��م
بسياساتنا” ،مضيفا أن “أي
مطور ال يجاري هذه املتطلبات
ُحاسب”.
سي َ
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بالنجاح ال��ذي حققه املهرجان
في األع��وام املاضية ،ويحلم بأن
يكون املهرجان جسرا لكل العالم،
مشيرا إل��ى أن إدارة املهرجان

حرصت على أن تتضمن الدورة
احل��ال��ي��ة م��ن امل��ه��رج��ان أف�لام��ا
جديدة ،ف��ازت بجوائز في أكبر
املهرجانات العاملية ،كما يشهد
امل��ه��رج��ان ه��ذا ال��ع��ام فعاليات
أخرى تشمل إقامة حفل موسيقي،
يشترك فيه  70موسيقيا من
م��ع��ظ��م دول ال��ع��ال��م ،وت��وج��ه
التميمي بالشكر لكل من ساهم في
جناح املهرجان ،ووعد بأن تكون
ال��دورة القادمة من املهرجان في
قصر املؤمترات الذي يتم إعداده
لذلك من اآلن.
ووق��ع اختيار املهرجان على
فيلم “آد أسترا” Ad Astra
ليكون فيلم االفتتاح ،وه��و من
إخ��راج جيمس غ��راي ،وبطولة
ب���راد ب��ي��ت ،وت��وم��ي ل��ي جونز،
روث نيجا ،دون��ال��د سثرالند،
جيمي كينيدي ،وت��دور أح��داث
الفيلم ح��ول مهندس في فصيل
عسكري يبحث عن والده املختفي
في املجرة ،بعدما ضاع أثره قبل
 20عاما خالل مشاركته في مهمة
بحث فضائية.

ثغرات خطيرة بنظام
تشغيل «آيفون» اجلديد..
وخبراء يحذرون
بالتزامن مع الكشف عن هواتف آيفون اجلديدة
“ ”11و” 11برو” ،تعرض نظام التشغيل «»iOS 13
لسيل من االنتقادات التي وجهها مطورو أنظمة عامليني،
نظرا لوجود ثغرات عديدة فيه.
فبحسب ما نقلت مجلة “فوربس” عن موقع “ذا
فيرج” املتخصص باألخبار التقنية ،فقد اكتشفت
الكثير من الثغرات في نظام التشغيل منها توقف
التطبيقات بشكل مفاجئ ،وتوقف إشارة تغطية شبكة
اخلليوي ،فضال عن بطء أداء الكاميرا ،ومنح الصور
امللتقطة واملخزنة تواريخ غير صحيحة.
وإلى جانب تلك املشكالت ،اكتشف مطورون ثغرات
خطيرة تتعلق بالرسائل اإللكترونية والتنبيهات،
وخصوصا بالنسبة ملوقع  AppleVisواملخصص
للمكفوفني ،حيث وج��دت مشكالت متعلقة باإلدخال
بلغة “برايل».
وبدورها نشرت مجلة  ،Incاجلمعة ،خبرا قالت
فيه إن وزارة ال��دف��اع األميركية نصحت موظفيها
واملتعاقدين معها “بشدة” من االمتناع عن تنزيل نظام
التشغيل اجلديد ،وذلك تفاديا للثغرات املوجودة فيه.
وتوقع باحثون أمنيون أن تتدارك شركة “أبل”
األميركية األخطاء والثغرات املوجودة في نظامها iOS
 ،13وذلك بطرح حتديث يحمل اسم  iOS 13.1وذلك
مع نهاية الشهر احلالي.

ث�لاث��ة أش��ه��ر ل�لإص��اب��ة ب��ع��دوى
امل���رض ،م��ا يعني أن اللصقة لم
تلحق الضرر بحاجز اجللد.
ووف����ق����ا ل��ل��ب��اح��ث�ين ،ي��ج��ب

ت��وس��ي��ع اخ��ت��ب��ار ه���ذه اللصقة
على احليوانات ،وبعد التأكد من
فعاليتها وع��دم خطورتها ،يتم
اختبارها على البشر.

مصر ..حتذيرات من  19دواء
فيها «سم قاتل»

ق��ررت اإلدارة املركزية لشؤون الصيدلة
التابعة ل��وزارة الصحة والسكان في مصر
وقف تداول جميع املستحضرات التي حتتوي
على املادة اخلام الفعالة “رانيتيدين».
وأشارت اإلدارة إلى أنه سيتم وقف تداول
ه��ذه األدوي����ة حل�ين ال��ت��أك��د م��ن ع��دم وج��ود
شائبة حتتوي على مواد مسرطنة في املادة
اخل��ام ،على أن يجري رفع احلظر عن جميع
املستحضرات املوقوف تداولها ،طبقا لنتيجة

التحليل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث
الدوائية .وتتواجد مادة “الرانيتيدين” في
عدة أدوية بينها “فوار راني” ،و”رانيتيدين”
و”رانتيدول”و”زانتاك” و”فارو».
يشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء األمريكية
( ،)FDAأع��ل��ن��ت ع���ن أن ب��ع��ض أدوي���ة
“الرانيتيدين” حتتوي على نسب قليلة من
شوائب نيتروزامني املسرطنة ،وعلى رأسها
الدواء املعروف باسم “زانتاك”.

زيت شجرة الشاي ..فوائد
من الرأس حتى القدمني

يعد زي��ت شجرة الشاي من
الزيوت ال��ن��ادرة التي ال ينتبه
إلى أهميتها الكثيرون ،ال سيما
النساء ،إذ إن هذا الزيت يعتبر
صحيا لعالج معظم مشكالت
البشرة الرئيسية م��ن قشرة
الرأس وحتى القدمني.
نستعرض هنا  7فوائد ميكن
أن جتنيها امل����رأة ،وال��رج��ال
أيضا إن رغبوا ،من زيت شجرة
ال��ش��اي ،وف��ق م��ا ذك��رت موقع
“ستاندرد ميديا».

بعد احلالقة

ع��ادة م��ا تترك حالقة شعر
اجل���س���م ب���ع���ض ال���ع�ل�ام���ات
احلمراء ،وللتخلص منها ميكن
م���زج ب��ض��ع ق��ط��رات م��ن زي��ت
ش��ج��رة ال��ش��اي م��ع زي��ت جوز
الهند أو زيت الزيتون وتدليك
امل��ن��اط��ق احل��م��راء ف��ي اجلسم
لتخفيفها وإزال��ة األل��م الناجم
عنها.

حب الشباب

يزيل الثآليل

أضيفي قطرات زيت شجرة
الشاي إلى قليل من ماء الورد
واستخدميه في غسل وجهك،
فهذا من شأنه أن يساعدك في
جتنب جب الشباب .أو قومي
بترطيب قطنة ب��زي��ت شجرة
ال��ش��اي ووضعها على أماكن
احلبوب للعالج.

استخدمي القطن املبلل بزيت
ش��ج��رة ال��ش��اي وض��ع��ي��ه على
الثآليل والعالمات التي تظهر
على اجللد ،وبعد أيام ستجدي
كيف أن ه��ذه البثور ق��د زال��ت
ب��س��ب��ب امل��ف��ع��ول ال��ق��وي لهذا
الزيت.

بإمكانك وضع بضع قطرات
من زيت شجرة الشاي إلى ماء
دافئ ،وضعي قدميك فيه ملدة 10
دقائق ،ثم جففي قدميك بشكل
صحيح .ومن شأن هذا اإلجراء
أن يخفف احلكة وااللتهابات.

أض��ي��ف��ي ب��ض��ع ق��ط��رات من
زي��ت شجرة الشاي إل��ى كل من
ال��ش��ام��ب��و وال��ب��ل��س��م ،م��ن أج��ل
التخلص من قشرة الرأس وكذلك
حكة ال��ف��روة ،واستخدمي هذا
املزيج عند احلاجة واحرصي

أقدام سليمة

قشرة الرأس

على عدم وضعه في عينيك.

حروق الشمس

يعتبر زي��ت شجرة الشاري
امل��خ��ل��وط ب��زي��ت ج���وز مزيجا
مثاليا لشفاء البشرة احملترقة
من الشمس ،كما أن املزيج نفسه
يعمل مسكنا لألكزميا.

فطريات األظافر

تعد شجرة ال��ش��اي مقاومة
للفطريات ،وتعمل مبثابة دواء
مضاد .ومن هنا ،ينصح بوضع
ق��ط��رة م��ن زي��ت ش��ج��رة الشاي
مباشرة على الظفر املصاب .وفي
غضون شهر يجب أن تالحظي
اختالفا في مظهر األظافر.

