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»غوغل« تطلق هواتف يجمعها املستخدم على هواه!
سّجلت شركة “غوغل” مؤخرا براءة اختراع 
جديدة لهواتف فريدة يقوم مستخدمها بتجميع 

أجزائها األساسية بنفسه.
ويفيد مــوقــع »T3.com« بــأن الهواتف 
ستتكون مــن 3 أجـــزاء رئــيــســة: هيكل يضم 
البطارية واملعالج ومكبرات الصوت، وجزء 

يضم الشاشة مــع الكاميرا األمــامــيــة، وثالث 
فيه الكاميرا األساسية مع بعض احلساسات 
اإللكترونية. وجتمع هذه األجزاء مع بعضها بكل 

بساطة على مبدأ جمع قطع الليغو.
ــزاء الثالثة لهذه  كما يفترض أن تطرح األج
األجــهــزة بعدة منـــاذج، مــا سيوفر للمستخدم 

إمكانية جتميع هاتف وفقا للمواصفات التي 
يرغب بها. ويرى اخلبراء أن فكرة هذه الهواتف 
عملية جدا ومناسبة جلميع املستخدمني، كونها 
ستمكنهم ببساطة من استبدال أجزاء هواتفهم 
التي ستتعرض للتلف دون احلاجة للذهاب إلى 

مراكز صيانة متخصصة.

7

ــون عــلــى بصمة  ــث ــاح عــثــر ب
أثرية قدمية محفوظة في الكثبان 
الرملية في جبل طارق، رمبا تعود 

إلى إنسان نياندرتال األخير.
ــن  ــذي ـــــد الـــبـــاحـــثـــون ال ووج
قاموا بالتحقيق في كتل رملية 
كاتالونية في منطقة جبل طارق، 
على مدى العقد املاضي، مسارات 
ــه سلف  ــا يــبــدو أن حلــيــوانــات وم
بــشــري، يعود تاريخها إلــى 29 

ألف سنة مضت
ـــــــــــــــــــــدأ إنـــــــــســـــــــان  وب
نياندرتال باالنقراض منذ نحو 
40 ألف سنة، على الرغم من أن 
ــاث تشير إلــى أنه  ــح بعض األب

استمر حتى ما قبل 28 ألف سنة.
ــون إن هــذا  ــث ــاح ــب ويـــقـــول ال
االكتشاف يتماشى مع اكتشافات 
نهاية عصر اإلنسان البدائي في 
كهف غورهام القريب من املنطقة، 
وإذا تــأكــد ذلـــك، فــإنــه سيصبح 
الدليل الثاني املعروف عن آثار 

أقدام إنسان نياندرتال.
ــي ورقـــة نــشــرت فــي مجلة  وف
 Quaternary Science«

ــام فــريــق دولــي  Reviews«، ق
من الباحثني من املتحف الوطني 
ـــارق، بتسليط الضوء  جلبل ط
على اكتشاف رائــع آلثــار أقــدام 

الفقاريات القدمية في املنطقة.
ووفــقــا للفريق، فــإن الكثبان 
فوق اخلليج الكاتالوني، هي من 
بقايا التجلد األخير، ما يكشف عن 
أدلــة على وجــود وقــت كانت فيه 
مستويات مياه البحر أقل من 120 
مترا مما هي عليه اليوم. وفي ذلك 
الوقت، امتدت الكثبان الرملية إلى 

أبعد من ذلك بكثير.  
وحدد فريق البحث آثار أقدام 
من الغزالن احلمراء وتيس اجلبل 
ـــص والفهد والفيلة ذات  واألُْرُخ

األنياب املستقيمة، في املوقع.
ووجــــدوا أيــضــا مــا قــالــوا إنه 
بصمة سلف البشر والـــذي كان 
شابا يبلغ طوله ما بني 106 إلى 
126 ســم، وأعــاد الفريق اآلثــار 

إلى نحو 29 ألف سنة مضت.
ــار أقــدام إنسان  وُعثر على آث
نـــيـــانـــدرتـــال  آخـــر فــــي كــهــف 

»Vartop« في رومانيا.

بوغاتي« تطلق أغلى
سيارة رياضية في العالم!

 Supercars« ــع ــوق ذكـــر م
Blog« أن شركة بوغاتي تنوي 
إطـــالق ســيــارة ريــاضــيــة فاخرة 
بسعر قــد يصل إلــى 16 مليون 

يورو.
ومــن املفترض أن تعرض هذه 
الــســيــارة التي طورتها الشركة 

مبناسبة الذكرى السنوية الـ 110 
على تأسيسها، في النصف األول 

من العام اجلاري.
وبــنــيــت هـــذه املــركــبــة لتنضم 
 »Chiron« ألســــرة ســـيـــارات
الفاخرة، وزودت مبحرك بـ 12 
أسطوانة، وسعة 8 لترات، وعزم 

1500 حصان، قــادر على زيــادة 
ــى 100 كلم/ تسارعها مــن 0 إل

ساعة في غضون 2.4 ثانية فقط.
واستعرضت “بوغاتي” العام 
املاضي سيارة »Divo« رياضية 
فاخرة، جتــاوز سعرها 5 ماليني 

يورو

ــن اجلــبــال  عــثــر عــلــى مــجــمــوعــة م
الهائلة حتت سطح األرض، رمبا تكون 
أكبر اجلبال على اإلطالق على الكوكب.

واكتشف العلماء اجلبال الهائلة 
مدفونة على عمق 400 ميل )نحو 645 
كلم(، حتت قشرة كوكبنا في منطقة 
غامضة تعرف باسم الوشاح. وقال 
العلماء إن اجلبال اخلفية ال تشبه أي 

شيء آخر على وجه األرض.
وبــدال من أن تكون اجلبال مكونة 
من سلسلة من التالل التي تعلو سطح 
األرض، فإن القمم املكتشفة بنيت على 
ــرى من الصخور، مثل ما  طبقات أخ
يحدث عندما متزج أسنان مشطني معا.

وقالت الدكتورة جيسيكا إيرفينغ، 
من جامعة برينستون، لصحيفة “ذي 
صن”: “من الصعب مقارنتها باجلبال 
التي نراها على السطح، هــذه حدود 
صلبة متينة، حيث أنــهــا صلبة في 
أعالها وصلبة في أدناها، وقد تكون 

كبيرة مثل إفرست، ورمبا أكبر«.
وفحصت إيرفينغ وفريقها اجلبال 
باستخدام قراءات زلزالية أخذت خالل 
ــزال هائل هز بوليفيا، عام  وقــوع زل

.1994
وحــدث الــزلــزال الــذي بلغت قوته 
8.2 درجة على مقياس ريختر، على 
عمق 400 ميل حتت سطح األرض، 
وهو ما يسمى الزلزال العميق، لكنه لم 

يسفر عن أي وفيات.
ــة  ــي ــزال ــزل ــت املـــوجـــات ال ــت ــش وت

الناجمة عن الهزة الهائلة، في جميع 
ــأرض،  أنــحــاء الطبقات الداخلية ل
مــا أتــاح للعلماء رؤيــة فــريــدة حول 
بنية الكوكب، ألن املوجات الزلزالية 
تعكس أو تغير شكلها أثناء انتقالها 
واصطدامها باألجسام ذات الكثافة 

املختلفة، ما يسمح برسم خارطة ملا 
يحدث حتت أقدامنا.

وتنقسم األرض إلى خمس طبقات 
داخلية هي: النواة الداخلية والنواة 
اخلارجية والوشاح السفلي والوشاح 

العلوي والقشرة.

ـــالل الـــدراســـة اجلـــديـــدة، قــام  وخ
الباحثون بفحص احلدود بني الوشاح 
العلوي والسفلي، حوالي 410 أميال 
حتــت سطح األرض. واســتــنــادا إلى 
األمـــواج الزلزالية التي مت التقاطها 
خالل زلزال بوليفيا، أظهرت حساباتهم 

اكتشاف لوحة ألشهر أسطورة..اكتشاف أثر آخر سلف لإلنسان
 مات في عشقها

ــار يعملون فــي منزل غني  اكتشف علماء آث
بالزخارف املزينة في بومبي، لوحة جدارية 
محفوظة بشكل مذهل، تصور الصياد األسطوري، 
نركسوس، الذي وقع في حب انعكاس صورته 

في بركة من املــاء. وكانت شخصية نركسوس، 
الذي وقع في حب صورته لدرجة أنه ذاب من نار 
الشغف بها، موضوعا شائعا في القرن األول في 

املدينة الرومانية.

العثور على جبال هائلة مدفونة
400 ميل حتت األرض على عمق 

نقل موقع »Ouest-France« خبر بيع 
سيارة “ألفا روميو”، صنعت في ثالثينيات 

القرن املاضي، مببلغ 16.7 مليون يورو.
 8C 2900 B“ ـــارة ـــي ـــت س ـــرض وع
Touring Berlinetta« التي صنعت 
عام 1939 في دار »Artcurial« للمزادات 

العلنية، وطرحت للبيع بسعر أولــي قدره 
10 ماليني يورو، إلى أن اشتراها رجل أعمال 

أمريكي بسعر 16.745 مليون يورو.
 »Artcurial« وأشار القائمون على دار
ــي وضـــع فــنــي ممــتــاز،  إلـــى أن الــســيــارة ف
ومحركها األصلي الذي زودتها به الشركة 

املصنعة يعمل بكفاءة عالية، أمــا املسافة 
الكلية التي قطعتها فبلغت 65 ألف كلم.

وتعود أهمية هذه السيارة إلى أن “ألفا 
روميو” صنعت منها 50 قطعة فقط، 5 منها 
ما تزال في حالة فنية جيدة، وميلكها هواة 

جمع التحف.

بيع سيارة »ألفا روميو«
نادرة بسعر خيالي!

قامت شركة »إينيرغوماش« الروسية 
بتجميع أول منـــوذج اخــتــبــاري ألقــوى 
محرك فضائي في العالم، وهو محرك »أر 

دي171- إم في«.
ــر عـــام مــؤســســة “روس  ــدي ــن م ــل وأع
كوسموس” الروسية، دميتري روغوزين، 
في صفحته على تويتر، أن احملرك اجلديد 
ــارات نـــاريـــة فـــي شــركــة  ــب ــت ــع الخ ــض خ

“إينيرغوماش«، حيث سيستخدم في 
صاروخ “ سويوز5-” )إرتيش( املتوسط 
ــرك  الـــروســـي الـــواعـــد. وأضــــاف أن احمل

الروسي ال مثيل له في العالم.
واستخدمت لــدى تصميم وتصنيع 
ـــد، حــســب روغـــوزيـــن،  ــــرك اجلـــدي احمل
التكنولوجيا الرقمية، وذلك ألول مرة في 

تاريخ القطاع الفضائي الروسي.

وأفادت وسائل إعالم روسية في وقت 
سابق بأن مركز “بروغريس” الروسي 
للصواريخ الفضائية، يعمل على تصميم 
ــاروخ “سويوز7-” )فولغا(، الذي  ص
سيستخدم فيه محرك “أر دي180-” 
الذي يصدر حاليا إلى الواليات املتحدة، 
ولــيــس مــحــرك “أر دي171- إم في” 

اجلديد.

روسيا جتمع أول منوذج ألقوى 
محرك فضائي في العالم


