
كشفت مجموعة من العلماء أن مستشعرا 
السلكيا صغيرا يعمل دون ب��ط��اري��ة، قاموا 
ب��ت��ط��وي��ره، ميكنه ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اإلش��ع��اع 
الشمسي، وق��د مينع بذلك امل��وت ال��ن��اجت عن 

سرطان اجللد.
وعلى الرغم من أن اجلهاز اجلديد ال يتجاوز 
ح��ج��م ظ��ف��ر اإلص���ب���ع، إال أن���ه يسمح للذين 
يستخدمونه بتعقب ج��رع��ات األش��ع��ة فوق 

البنفسجية عندما يكونون في اخلارج.
وم��ن امل��ع��روف أن اإلف����راط ف��ي التعرض 
لألشعة فوق البنفسجية قد ي��ؤدي إلى زيادة 
خطر اإلصابة مبجموعة متنوعة من سرطان 

اجللد.
ويخشى اخلبراء من أن سرطان اجللد ميكن 

أن يصل إل��ى مستويات وبائية، ول��ذل��ك، فإن 
التشخيص املبكر سيكون وسيلة مفيدة لتجنب 

املزيد من الضرر.
ل��ك��ن ال���ت���ع���رض ل���ض���وء األش���ع���ة ف��وق 
البنفسجية ميكن أن يكون مفيدا أيضا، وهذا 
يعني أنه من املهم التأكد من كمية األشعة التي 

يتعرض لها الشخص.
وفي الوقت احلالي، تواجه أجهزة مراقبة 
األش��ع��ة ف��وق البنفسجية مشكالت مثل عمر 
البطارية احملدود، ما يجعلها قليلة االستخدام 
ف��ي م��ج��ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وب���ن األش��خ��اص 

العادين.
لكن الدراسة احلديثة التي أجراها العلماء في 
كلية نورث ويسترن للطب، ومعهد ماكورميك 

للهندسة، تقدم طريقة جديدة للتغلب على هذه 
املشكالت، من خالل استخدام الفيزياء بطريقة 
خاصة، حيث ميكن تطبيقها في إنشاء نسخ من 
أجهزة املراقبة ستكون أرخص وأسهل بكثير مما 
هي عليه األجهزة احلالية، عن طريق معاجلتها 

للعوائق واملشاكل التي تواجه األجهزة القدمية.
وميكن للتكنولوجيا اجلديدة مراقبة ثالثة 
أطوال مختلفة من الضوء، ما يسمح للباحثن 
بفصل األنواع املختلفة من األشعة التي يتعرض 
لها األفراد، وميكن للجهاز أيضا قياس التعرض 
للضوء األبيض ال��ذي قد يكون مفيدا ألولئك 
الذين يعانون من اضطراب عاطفي موسمي، 

على سبيل املثال.
وق��ال العلماء إن اجلهاز طويل األم��د ومرن 

لدرجة أنه يستمر في العمل لفترة طويلة، بعد 
محاولتهم الفاشلة لتدميره.

وبحسب جون روغرز، الذي قاد فريق العمل، 
فإنه ميكن تركيب اجلهاز اجلديد بسهولة على 

قبعتك أو لصقه على النظارة الشمسية أو 
الساعة التي ترتديها.

تشهد األرض ه��ذا األسبوع 
م���رور “مذنب امليالد” ال��ذي 
س��ي��ك��ون األك��ث��ر إش���راق���ا على 

اإلطالق لعام 2018.
ومي��ك��ن ل��ع��ش��اق ال��ظ��واه��ر 
46P/“ السماوية رصد مذنب
Wirtanen«، م��س��اء اليوم 
األرب��ع��اء، بالتوجه إل��ى مكان 
مظلم والنظر باجتاه اجلنوب، 
وسيكون مشرقا للغاية ومرئيا 

للعن املجردة.
ومن املتوقع أن يصل املذنب 
إل����ى ق��م��ة ال���س���ط���وع ف���ي 12 
ديسمبر اجل��اري، أثناء توهج 
مذنب »Geminids«، ما يعني 
إمكانية احلصول على صورة 

رائعة لكليهما.
ويتميز “مذنب امليالد” بأنه 
صغير نسبيا، بحيث ال يشكل 

أي خطر مباشر على األرض.
وباإلضافة لكونه األملع لعام 
2018، يسجل امل��ذن��ب امل��رور 
العاشر األق��رب لألرض منذ 70 
ع��ام��ا، حيث سيكون على بعد 
11 مليونا و265 أل��ف كم من 
كوكبنا، أو 30 ضعف املسافة 

إلى القمر.
ويرصد »Wirtanen« مرة 
واحدة من األرض كل 5 سنوات، 
وسيكون م��روره يوم األربعاء 

األقرب خالل العقدين املقبلن.

ومن غير املتوقع أن ينتج عن 
الكتلة اجلليدية ذيل مذنب مميز، 
وسيظهر في السماء كوهج أزرق 
أو أخ��ض��ر. وينبغي أن يكون 

مرئيا معظم الليل، في كل من 
نصفي الكرة األرضية الشمالي 

واجلنوبي.
يذكر أن امل��ذن��ب اكتشف في 

عام 1948، من قبل عالم الفلك 
األم��ري��ك��ي، ك����ارل ف��ي��رت��ان��ن. 
كما ك��ان ال��ه��دف األص��ل��ي ملهمة 
“روزيتا” ال��ت��اب��ع��ة لوكالة 

الفضاء األوروبية عام 2004. 
ولكن، أرسلت املركبة الفضائية 
67P/Churyumov–“ إل��ى
Gerasimenko« بدال من ذلك.
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مستشعر ال سلكي يعمل دون بطارية

األرض على موعد مع مرور تاريخي لـ »مذنب امليالد«

مذنب امليالد«

أصغر جهاز قابل لالرتداء في العالم 
قد مينع املوت بسبب سرطان اجللد
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محمد إمام عن فيلم »لص بغداد«: أقوى 
مشاهد األكشن فى السينما املصرية

ش��وق الفنان محمد إم��ام جمهوره لفيلمه اجلديد 
“لص بغداد” عبر حسابه على موقع تبادل الصور 

“إنستجرام”.
 ونشر “إمام”، ص��ورة وكتب عليها قائال: “مع 
صديقى ط��ارق ال��ش��ورى أثناء التدريب على مشهد 
أكشن فى فيلم لص بغداد تقريباً هيبقى من أغرب 

وأق��وى مشاهد األكشن اللى هتشوفوها فى السينما 
املصرية إن شاء الله دعواتكم”.

فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إم��ام، فتحى عبد 
الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمن رئيس، صالح 
عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، 

إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجى.

الفنان محمد امام 

العثور على عربة مذهبة قدمية في الصني

عربة تعود إلى ساللة جو الشرقية

رجال الشرطة في طشقند يقسمون
على القرآن أال يقبلوا رشاوى!

أحد أعضاء  الشرطة يقسم على القرآن

4000 عام إناء يعود إلى 

 4000 بيع قطعة أثرية عمرها 
5 دوالرات فقط! عام مقابل 

عثر مواطن بريطاني على إناء 
يعود إلى حضارة هندية عمرها 
4000 سنة في سوق لبيع األدوات 
املستخدمة، واشتراه مقابل خمسة 
دوالرات فقط، واستخدمه لفترة 
طويلة ك��وع��اء ألدوات تنظيف 

األسنان.
 Science« وي��ف��ي��د م���وق���ع

Alert« بأن، ك��ارل مارتن، كان 
 Hansons« يعمل ف��ي ش��رك��ة
Auctionersers« في تنظيف 
القطع األثرية املخصصة للبيع في 
املزاد العلني. وقرر مارتن عرض 
القطعة األثرية التي اشتراها على 
خبراء في اآلثار، بعد أن رأى قطعة 
أخرى شبيه بالتي اشتراها سابقا.

وح��دد اخلبراء أن اإلن��اء يعود 
إلى حضارة كانت قائمة في حوض 
نهر السند قبل نحو 1900 سنة 
قبل امليالد، ونقشت عليه صورة 
غزال. ويعتقدون بأن شخصا من 
األغنياء جلبه من هناك. وقد باعه 
م��ارت��ن ف��ي امل���زاد بأكثر قليال من 

100 دوالر.

وت��ع��د ح��ض��ارة وادي السند 
)ه��اراب��ا( واح��دة من احلضارات 
الشرقية الثالث القدمية، إلى جانب 
حضارة مصر القدمية وحضارة 
بالد ما بن النهرين، وكانت قائمة 
خ��الل أع���وام 2600-1900 قبل 
امليالد، وانقرضت بسبب سنوات 

اجلفاف الطويلة.

أق��س��م عناصر ش��رط��ة منطقة 
ي��وك��وري��ش��ي��رت��ش��ي��ك ف��ي والي��ة 
طشقند بأوزبكستان وحلفوا اليمن 
على القرآن، بأال يقبلوا رشاوى وال 

يبتزوا أحدا من املواطنن
ويأتي هذا اإلجراء ضمن برنامج 
حكومي ش��ام��ل ف��ي أوزبكستان 
ملكافحة ال��ف��س��اد، ص���ادق عليه 

رئيس الدولة شوكت مرضيايف.
وح��ض��ر م��راس��م أداء القسم، 
وفقا ألحد عناصر الشرطة، إمام 
املنطقة. لكن رجل الدين واملفتش 
املناوب في الشرطة رفضا التعليق 

على مراسم القسم.
ووف��ق��ا إلذاع���ة “أوزودليك”، 
فإن مثل هذه املراسم والقسم على 

ال��ق��رآن أداه���ا م��ن قبل امل��زارع��ون 
ف��ي ال��ب��الد، ووع���دوا ب��أن يكونوا 
مخلصن وأم��ن��اء ف��ي مهنتهم، 
للمساهمة في تنمية البالد وعدم 
ال��ض��ل��وع ب��أع��م��ال ت��خ��ال��ف ذل��ك. 
وأيضا، أقسم العاملون في املجال 
الطبي في مراسم جماعية خلدمة 

البالد.

عثر علماء اآلث��ار من أكادميية العلوم 
االجتماعية الصينية على عربة يقدر عمرها 

مبا يقارب ألفان وخمسمائة عام .
وأف����ادت وك��ال��ة “شنخوا” الصينية، 
يوم األحد 9 ديسمبر اجلاري، بأن االكتشاف 
الفريد حتقق نتيجة حفريات أجريت في 

مقبرة ق��دمي��ة. وت��ع��ود العربة إل��ى عصر 
ساللة جو الشرقية )770-256 قبل امليالد( 
في شمال شرق مقاطعة خبى. وكانت العربة 
القدمية التي بلغ طولها 106 سنتيمترات 
وعرضها 142.5 سنتيمتر، تسير بواسطة 
عجلتن بقطر 140 سنتيمترا. ويدل تصميم 

العجلتن على الوضع االجتماعي املرموق 
لصاحب امل��رك��ب��ة، ال��ت��ي ُزّي��ن��ت ب��زخ��ارف 

ورسوم معدنية مذهبة حليوانات.
وافترض علماء اآلثار أن وسيلة النقل هذه 
برسومها وزخارفها الغالية، هي ملك إنسان 
ث��ري ذي نفوذ، ورمب��ا تعود ألح��د األم��راء 

احمللين. وق��ال خبراء اآلث��ار إن احلنطور 
بحالة جيدة رغم أنه بقي  في األرض على 
م��دى ألفي ع��ام. ويستمر علماء اآلث��ار في 
الوقت احلاضر في إجراء حفرياتهم، سعيا 
إل��ى اكتشاف  أج��زاء إضافية، تسمح لهم 

باستعادة شكل العربة كاملة.


