
علماء روس يبتكرون طريقة 
لتوفير ماء الشرب

أعلن املكتب اإلعالمي جلامعة تومسك 
ال��روس��ي��ة، أن علماء اجل��ام��ع��ة ابتكروا 
منظومة متكاملة فريدة تضمن توفير املاء 

الصالح للشرب للمراكز السكنية النائية.
ووفقا لبيانات هيئة األمم املتحدة يعاني 
مليارا شخص من سكان األرض من شح 
امل��ي��اه ال��ص��احل��ة ل��ل��ش��رب. ل��ذل��ك م��ن أجل 
البحث ع��ن ح��ل ل��ه��ذه املشكلة، وضعت 
جامعة تومسك في عام 2017 برنامج »املاء 
العذب« ال��ذي مت مبوجبه في عام 2019، 
حتديث جميع منظومات إم��دادات املياه في 

املقاطعة.
ويقول علماء اجلامعة، إن التكنولوجيا 
اجلديدة تسمح بضخ املاء الصالح للشرب 
عبر شبكة توزيع املياه، وليس عبر محطات 
التنقية الكبيرة كما ك��ان الوضع سابقا. 
والطريقة اجل��دي��دة توفر تكلفة صيانة 
وحتديث شبكة إم���دادات املياه ومحطات 

معاجلة املياه وتنقيتها.
ويقول أندريه ماتفييف كبير مهندسي 

مشروع :امل��اء العذب«، »تكمن ج��ودة هذه 
املنظومة في أنه بأقل اجلهود ميكن التوصل 
إلى أفضل النتائج، فهي تقلص من استهالك 
الطاقة الكهربائية وامل��اء، وتصلح لتنقية 
املاء امللوث من مصادر مختلفة. كما أن هذه 
املنظومة مجهزة بنظام سيطرة وحتكم عن 

بعد«.
وي��ض��ي��ف، ال تستخدم ف��ي املنظومة 
اجلديدة الكواشف، وكل محطة حتلية املياه 
تصمم وف��ق احتياجات املركز السكاني. 
وج��م��ي��ع ه���ذه احمل��ط��ات مرتبطة مبركز 
سيطرة موحد، ما يسمح باستالم معلومات 
يومية عن حالة املعدات ومؤشر استهالك 
املاء والكهرباء. وتعمل هذه املنظومة في 
مقاطعة تومسك مبا فيها املناطق الشمالية 

ذات الظروف املناخية القاسية.
وي��ؤك��د ع��ل��م��اء اجل��ام��ع��ة، أن���ه ميكن 
استخدام هذه املنظومة اجلديدة في جميع 
بلدان العالم ذات الظروف املناخية املختلفة. 

بحسب املكتب اإلعالمي للجامعة.

كشف تقرير جديد وم��روع أن نسبة 
كبيرة من أغذية األطفال حت��وي معادن 
ثقيلة وسامة، وفقا الختبار شمل 168 من 

األغذية في الواليات املتحدة.
ووج��د الباحثون أن %95 من أغذية 
األطفال املختبرة، حتتوي على معدن واحد 
أو أكثر. وعلى وج��ه التحديد، يحتوي 
%94 من الطعام على الرصاص، و75% 
على ال��ك��ادم��ي��وم، و%73 يحتوي على 
الزرنيخ و%32 من الغذاء املختبر يحتوي 

على الزئبق.
ومن بني األطعمة التي تشكل أكبر خطر 
للتعرض للمعادن الثقيلة، الغذاء الذي 
يعتمد على األرز واجلزر والبطاطا احللوة 

وعصائر الفاكهة.
وج��اء التقرير، ال��ذي أُع��ّد بتكليف من 
 :Healthy Babies Bright Futures
»حتى في الكميات الضئيلة املوجودة 
في الطعام، ميكن لهذه امللوثات أن تغير 
من تطور الدماغ، وتؤثر على معدل ذكاء 

الطفل«.
وي��ص��ف HBBF  ن��ف��س��ه ع��ل��ى أن��ه 
مجموعة من العلماء واملنظمات واملانحني، 
ال��ذي��ن يعملون معا للحد م��ن تعرض 

األطفال للسموم العصبية.
وف��ي التقرير، اختبر ف��ري��ق البحث 
168 نوعا من األطعمة، التي يتناولها 
الرضع واألطفال الصغار. كما اختبروا 4 
معادن سامة وثقيلة: الزرنيخ والكادميوم 

والرصاص والزئبق.

وأظهرت النتائج أن واح��دا من كل 4 
أغذية لألطفال، احتوى على جميع املعادن 
األربعة، وأن 9 منها فقط لم تشمل املعادن 

في مكوناتها.
وجاء في التقرير أيضا: »أغذية األطفال 
ال��ش��ائ��ع��ة ال حت���وي م��س��ت��وى ع���ال من 
الزرنيخ غير العضوي فقط، وهو الشكل 
األكثر سمية للزرنيخ، ولكنها ملوثة أيضا 

بجميع املعادن األربعة السامة«.
وي��ع��د ال��زرن��ي��خ عنصرا طبيعيا في 

قشرة األرض، وميكن العثور عليه في 
الهواء والغذاء والتربة واملياه. وفي شكله 
غير العضوي وعلى مستويات عالية، 
ميكن أن يكون الزرنيخ شديد السمية، 

وحتى قاتل.
وتشير ال��دراس��ات السابقة إل��ى أن 
األط��ف��ال ال��ذي��ن يتعرضون ملستويات 
منخفضة م��ن ال��زرن��ي��خ، لديهم مهارات 

إدراكية أقل من أقرانهم.
وكشفت دراسة أجريت عام 2004 في 
جامعة كولومبيا في نيويورك، شملت 
مجموعة من أطفال بنغالديش، أن أولئك 

الذين تعرضوا للزرنيخ في مياه الشرب 
لم يحققوا نتائج جيدة في االختبارات.

وباملقارنة مع احلبوب األخرى، ميتص 
األرز الزرنيخ بسرعة من التربة واملياه 
حيث جتري زراعته، وغالبا ما ُيزرع في 
مناطق مثل جنوب الواليات املتحدة حيث 

كانت مبيدات الزرنيخ ترش.
وغالبا ما ُتستخدم حبوب األرز كأول 
م��ادة صلبة تقدم للطفل، ألنها خفيفة 
النكهة وسهلة الهضم وحت��ت��وي على 
احل��دي��د. واق��ت��رح معدو التقرير بدائل 
حتتوي على القليل من الزرنيخ أو بدونه، 

مثل دقيق الشوفان.
وأوص��وا أيضا بوجبات خفيفة خالية 
من األرز، حيث اقترحوا أطعمة مثل املوز 

املجمد أو اخليار املبرد.
وبالنسبة لعصائر ال��ف��اك��ه��ة، التي 
حتتوي على الزرنيخ وال��رص��اص، قال 
الفريق إن امل��اء واحلليب خ��ي��اران أكثر 
أمانا. كما دعا الباحثون شركات أغذية 
األط��ف��ال إل��ى تقليل امل��ع��ادن الثقيلة في 
منتجاتها عن طريق، على سبيل املثال 
، احلصول على األرز من احلقول التي 
حتتوي تربتها على مستويات منخفضة 
من الزرنيخ. وعلى الرغم من أن إدارة 
 )FDA( األغ��ذي��ة والعقاقير األمريكية
ساعدت الشركات على خفض مستويات 
املعادن في األطعمة، إال أن املعدين يقولون 

إنها ما تزال أعلى مما ينبغي.

حتذيرات من معادن سامة في غذاء األطفال!
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متكن علماء اآلث��ار أخيرا من حل لغز 
اختفاء أول حضارة متقدمة في أوروبا، 
بفضل ل��وح��ات أث��ري��ة ق��دمي��ة، تدحض 

نظرية القضاء عليها بكارثة طبيعية.
وازده����رت احل��ض��ارة املينوسية أو 
املينوية ب��ني ع��ام��ي 2700 قبل امليالد 
و1450 قبل امل��ي��الد، لكن األدل���ة على 
وجودها اختفت بحلول عام 1100 قبل 

امليالد.
وع��اش املينويون في جزيرة كريت، 
وبنوا قصورا ضخمة متعددة الطوابق، 
وأنشأوا أعماال فنية ذات طابع خاص، 
وغيرها من املجاالت التي تعكس مدى 

ازدهار هذه احلضارة القدمية.
ولطاملا حير اختفاء احلضارة املينوية 
علماء اآلث��ار، الذين كانوا يعتقدون في 
السابق أن أهلها ُقتلوا بسبب البراكني 
أو موجات املد واجل��زر أو ال��زالزل، لكن 
اللوحات القدمية التي متت دراستها، 
تكشف أنه لم يتم القضاء على املينويني 
كما كان يعتقد سابقا، بل إن حضارتهم 
تغيرت حتت التأثيرات الثقافية األجنبية.

وكانت أقدم أنظمة الكتابة في جزيرة 
كريت، خالل العصر البرونزي، تعتمد 
على الكتابة الهيروغليفية، وتبعها نظام 

كتابة مقطعي يسمى Linear A، ويعد 
من أقدم النظم في العالم، لكن اللوحات 
املوجودة في مدينة كنوسوس الضخمة 

التابعة للحضارة املينوية، التي تعود 
إلى 1450 قبل امليالد، استخدمت نظاما 
آخ��ر يسمى Linear B، وه��و م��ا قلب 
نظرية حدوث كارثة طبيعية وكشف أن 

املينويني غيروا ثقافتهم بشكل جذري.
وتكشف اللوحات أن املدينة تعرضت 
للهجوم من قبل امليسينيني املجاورين 
لها، وه��ذا يعني أن احل��ض��ارة ل��م متح 
ولكنها غيرت نظمها اإلداري���ة، بحسب 

العلماء .
ويقول عالم اآلث��ار كولني ماكدونالد 
م��ن امل��درس��ة البريطانية ف��ي أثينا، إن 
احل��ض��ارت��ني اندمجتا معا تدريجيا، 
وأصبحت الثقافة امليسينية هي املهيمنة، 
ما نتج عنه تغيير نظم اللغة والكتابة 
املستخدمني في املدينة، باإلضافة إلى 
تغييرات العديد من املمارسات بينها 
طقوس الدفن، كما اختفت أعمالهم الفنية 
املميزة بسبب الدمار الناجت عن الغزوات.

ويشير العلماء إلى أنه رمبا تغير الدين 
احمللي أيضا عقب سيطرة امليسينيني على 

املنطقة.

لوحات أثرية تكشف حقيقة اندثار
 أول حضارة مزدهرة في أوروبا

العمر! ويطيل  الشيخوخة  يبطئ  بروتني 

كشفت دراسة جديدة أن النشاط العصبي 
للدماغ، املرتبط باضطرابات ت��ت��راوح بني 
اخل���رف وال��ص��رع، ق��د يحمل مفتاح إبطاء 

شيخوخة اإلنسان وإطالة عمره.
ويقول العلماء إن البروتني املعروف باسم 
REST، ميكنه إبطاء عملية الشيخوخة عن 
طريق قمع النشاط املفرط للخاليا العصبية 
ل��ل��دم��اغ ال���ذي ي��رت��ب��ط ع���ادة بعمر أقصر 

لإلنسان.
وربطت الدراسات السابقة نشاط الدماغ 
امل��ف��رط مب��ش��ك��الت واض��ط��راب��ات ال��ذاك��رة 
واالنتباه، مبا في ذلك اخلرف والصرع، وتقدم 
النتائج اجل��دي��دة أول دليل على أن نشاط 
اجلهاز العصبي يؤثر على طول عمر اإلنسان.

ووجدت الدراسة التي أجريت على أدمغة 

األشخاص الذين توفوا بني سن 60 أو ما فوق 
100 عام، أن أولئك األصغر سنا كانت لديهم 

.REST مستويات أقل من بروتني
وتوصلت ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي أج��ري��ت على 
الفئران والديدان أن حجب البروتني أدى إلى 
نشاط عصبي أعلى، ووف��ي��ات مبكرة، لكن 

تعزيزه كان له تأثير معاكس.
ي��ق��ول ال��ف��ري��ق م��ن كلية ال��ط��ب بجامعة 
هارفارد في كامبريدج مباساتشوستس، إن 
تطوير دواء يستهدف بروتني REST ميكن 
أن يكون مفتاح تفادي األم���راض املرتبطة 
بالعمر وأن يكون وسيلة ملكافحة شيخوخة 
اإلنسان، وقد يكون أيضا، عامال يعزز طول 
العمر عن طريق منع االضطرابات العصبية 

املرتبطة بالسنني.

اجلنوبي   القطب  في  املاء  تكتشف  روفرا   

تعتزم وكالة »ناسا« أن تنتج بحلول عام 
2022 روفرا سيبحث عن احتياطيات اجلليد في 

منطقة القطب اجلنوبي للقمر.
وأف���ادت بوابة Space.com اإللكترونية 
األمريكية ب��أن ال��روف��ر ال��ذي أطلق عليه اسم 
VIPER سيثبت فيه مقياس األطياف النيتروني 
املخصص لقياس نسبة الهيدروجني في الطبقات 
العليا لتربة القمر وجهاز آخر عامل في مجال 
املوجات حتت احلمراء يخصص للبحث عن آثار 

مواد قابلة للتبخر.
وسيحمل الروفر كذلك آلة حفر ق��ادرة على 

التوغل في التربة إلى عمق متر واح��د وجهازا 
يقوم بتحليل مكونات عينات التربة.

وقالت عاملة الكواكب في مركز »مارشال« 
للرحالت الفضائية ديبرا نيدم، إن هذا املشروع 
مهم من وجهة نظر البحث عن امل��واد القابلة 
للتبخر وآثارها في منطقة القطب اجلنوبي للقمر. 
ومن مميزات الروفر قدرته على إجراء الدراسات 
أوق��ات الليل والنهار على القمر وخاصة في 
الصباح الباكر عندما يصعد الغبار القمري 
املكهرب من سطح القمر، ما ميكن الروفر من جمع 

معلومات أكثر.

عجرم نانسى 
الرياض موسم  في   

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ص��ورة عبر حسابها 
الشخصي مبوقع إنستجرام أثناء وصولها مطار الرياض باململكة 

العربية السعودية.
ومن املقرر أن حتيى نانسى عجرم حفلها األول بالسعودية ضمن 

فعاليات موسم الرياض املقام حالياً فى اثنى عشر مكانا مختلفاً.
وتشهد اململكة العربية السعودية موسما زاخرا بالفعاليات حتت 
رعاية هيئة الترفيه وهو »موسم الرياض« الذى انطلق فى 15 أكتوبر 
ويضم موسم الرياض الكثير من الفعاليات الترفيهية، الرياضية 
وال��ع��روض املسرحية واملوسيقية وع���روض األزي���اء والسيرك 
واخلدع البصرية واأللعاب وافتتاح مطاعم عاملية وغيرها الكثير، 
وتقام مهرجانات الرياض تلك في 12 مكان مختلف في املدينة من 
احلى الدبلوماسى، اجلنادرية، بوليفارد الرياض، ملعب امللك فهد 
الدولي، حي املربع، حي امللز، وادي حنيفة، نوفا، قصر احلكم، الثمامة 

والدرعية.

هاكرز »روبن هود« يستعيدون 
26 مليون بطاقة ائتمان مسروقة  

اخترق القراصنة أحد أكبر األس��واق السوداء 
لبيانات بطاقات االئتمان املسروقة في اإلنترنت 
املظلم، ما أدى إلى حتويل 26 مليون بطاقة إلى 
القطاع املصرفي من أج��ل وق��ف عملها، بحسب 

روسيا اليوم.
 ،BriansClub وجمع املوقع املعروف باسم
هذا الكم من البطاقات على مدار السنوات األربع 
املاضية، بينها 8 ماليني بطاقة ائتمان مت حتميلها 

حتى اآلن في العام 2019.
وقام املوقع بتفريغ جميع املعلومات املتعلقة 
بها بينها البلد املالك والدولة واملدينة والرمز 
ال��ب��ري��دي ورم����ز األم����ان CVV2، م��ا يسمح 
للمحتالني بإنشاء بطاقات magstripe وهمية 
ميكن بواسطتها شراء السلع في املتاجر بطريقة 

احتيالية.
ووق��ع اإلب��الغ عن ه��ذا االخ��ت��راق ال��ذي سمي 
ب�«روبن هود« ألول مرة، من قبل براين كريبس، 
منشئ ش��رك��ة Krebs on Security، ال��ذي 
 BrainsClub تلقى معلومات مجهولة من أن
استولت على بطاقات ائتمان يبلغ عددها 26 

مليون بطاقة.

 وقال كريبس، إنه متت مشاركة جميع بيانات 
 BrainsClub بطاقات االئتمان التي سرقت من
مع مصادر متعددة تعمل عن قرب مع املؤسسات 
املالية لتحديد ومراقبة أو إعادة إصدار البطاقات 
التي وضعت للبيع في موقع السوق السوداء في 

اإلنترنت املظلم.
وي��ظ��ه��ر اخ����ت����راق ال���ب���ي���ان���ات أن م��وق��ع 
BrainsClub جمع 1.7 مليون بطاقة ائتمان في 
عام 2015، و2.9 مليون بطاقة عام 2016، و4.9 
مليون بطاقة عام 2017، و2.9 مليون بطاقة في 
ع��ام 2018، فضال عن 7.6 مليون بطاقة خالل 

األشهر الثمانية األولى من العام اجلاري.
كما يقول التقرير إن أكثر من 14 مليون بطاقة 
ائتمان ما تزال صاحلة، فيما ستنتهي صالحية 
البقية قريبا، وحصلت BriansClub على نحو 
126 مليون دوالر بني عامي 2015 و2019، من 

بيع 9.1 مليون بطاقة مسروقة.
وبحسب كريبس فإنه: إذا مت تأكيد بيع 9.1 
مليون بطاقة، بواسطة BriansClub، فإننا 
نتحدث عن خسائر محتملة بأكثر من 4 مليارات 

دوالر أي 500 دوالر لكل رقم بطاقة«.


