
ينظر إلى اجلبنة غالبا بأنها خيار 
غذائي غير صحي، لكن دراسة جديدة 
تكشف أن لهذه املادة الغذائية فائدة 

صحية غير متوقعة.
ووجد الباحثون من جامعة والية 
بنسلفانيا، أن اجلنب ميكن أن يساعد 
عمليا في حماية األوعية الدموية من 
التلف ج��راء املستويات العالية من 

امللح في النظام الغذائي.
وتوصل الباحثون، إلى أنه عندما 
يستهلك البالغون نظاما غذائيا عالي 
امللح، فإنهم يعانون أيضا من خلل في 

األوعية الدموية.
ل��ك��ن ع��ن��دم��ا ي��ت��ن��اول ال��ب��ال��غ��ون 
أنفسهم أربع وجبات من اجلنب يوميا 
إلى جانب النظام الغذائي ذاته )عالي 
امللح(، فإنهم لم يسجلوا أي تأثير 

على األوعية الدموية.

وق��ال��ت بيلي أل��ب��ا، ال��ت��ي ق��ادت 
الدراسة: “ميكن أن تكون القدرة على 
دمج املزيد من منتجات األلبان، مثل 
اجل��نب، استراتيجية بديلة لتقليل 
املخاطر على القلب واألوعية الدموية 
وحت��س��ن صحتها دون احل���د من 

الصوديوم الغذائي«.
وشملت الدراسة 11 مشاركا بالغا، 
اتبع كل منهم أرب��ع وجبات غذائية 
منفصلة مل��دة ثمانية أي��ام ف��ي امل��رة 
الواحدة: نظام قليل امللح ال يحتوي 
على منتجات األلبان، ونظام غذائي 
قليل امللح وكثير اجلنب، ونظام غذائي 
غني بامللح وال يحتوي على منتجات 
األل��ب��ان، وأخيرا اتباع نظام غذائي 

عالي امللح وغني باجلنب.
وحلل الباحثون مع نهاية كل نظام 
غذائي، األوعية الدموية للمشاركن، 

وكذلك ضغط ال��دم لديهم، وكشفت 
النتائج أنه بعد أسبوع من اتباع نظام 
غذائي غني بامللح وعدم تناول اجلنب، 
واجهت األوعية الدموية للمشاركن، 
صعوبة أكبر في االسترخاء، ولكن 
بعد أس��ب��وع م��ن ن��ظ��ام غ��ذائ��ي غني 
بامللح وغني باجلنب، كانت النتائج 

معاكسة.
وقال البروفيسور الكي ألكساندر، 
الباحث املشارك في الدراسة: “بينما 
ك��ان امل��ش��ارك��ون يتناولون نظاما 
غذائيا عالي الصوديوم من دون أي 
جنب، رأينا وظيفة األوعية الدموية 
تنخفض إل��ى م��ا ق��د ت���راه ع���ادة في 
شخص يعاني م��ن ع��وام��ل اخلطر 
املتقدمة للغاية في القلب واألوعية 

الدموية«.
وأض���اف: “لكن عندما استهلكوا 

الكمية نفسها م��ن امل��ل��ح، وتناولوا 
اجل��نب كمصدر لهذا امللح، مت جتنب 

تلك اآلثار متاما«.

وبينما يظل سبب ه��ذا التأثير 
غير واض���ح، يشير الباحثون إلى 
أن م��ض��ادات األك��س��دة ف��ي اجل��نب قد 

تلعب دورا رئيسيا في ذل��ك، حيث 
أن اخلصائص املضادة لألكسدة في 
منتجات األلبان جتعلها ق��ادرة على 

تفكيك اجلزيئات املؤكسدة وبالتالي 
احلماية ضد آثارها الفسيولوجية 

الضارة.

أفادت صحيفة “فاينانشال تاميز”، 
ب��أن شركة “غوغل” متكنت من إنتاج 

أقوى كمبيوتر كمي في العالم.
ووفقا للصحيفة، فإن هذا الكمبيوتر 
اخل���ارق يستطيع تنفيذ احلسابات 
واملهمات بشكل أسرع بكثير من كمبيوتر 
 ،IBM الذي أنتجته شركة Summit
وال�����ذي ك���ان ي��ع��ت��ب��ر أق����وى “سوبر 

كمبيوتر” في العالم.  
وكتبت الصحيفة البريطانية أن 
العملية احلسابية التي ينفذها كمبيوتر 
IBM العماق خ��ال 10 آالف سنة، 
يستطيع كمبيوتر Google اجلديد، 

إجنازها خال 200 ثانية فقط.
ونشرت هذه املعلومات ألول مرة في 
تقرير علمي على موقع وكالة “ناسا” 

في اإلنترنت، لكن مت حذفها الحقا.
وقالت الصحيفة إن كمبيوتر “غوغل” 
اجلديد يستطيع في الوقت الراهن إجراء 
عملية حسابية تقنية واح���دة فقط، 
لكنه سيكون ق���ادرا على ح��ل املهمات 

والوظائف العملية، بعد عدة سنوات.
ونقلت الصحيفة عن التقرير: “على 

ح��د علمنا، التجربة التي مت تنفيذها 
تعتبر احلساب األول الذي ميكن تنفيذه 

فقط على معالج كمي«.
وج��اء في التقرير أن “هذا التسارع 
اجل�����دي م���ق���ارن���ة ب���اخل���وارزم���ي���ات 
الكاسيكية امل��ع��روف��ة، يوفر تطبيقا 

جت��ري��ب��ي��ا ل��ل��ت��ف��وق امل���ي ف��ي امل��س��ائ��ل 
احل��س��اب��ي��ة«. وأض��اف��ت الصحيفة أن 
مجموعة املصممن في “غوغل”، وصفت 
هذا الكمبيوتر العماق بأنه “نقطة هامة 
جدا على طريق عملية احلوسبة الكمية 
واسعة النطاق”، وتوقعت املجموعة أن 

الكمبيوترات الكمية ستكون أعلى مبرات 
عديدة من مؤشرات التقدم املوجودة في 

قانون “غوردون مور«.
وأش���ارت الصحيفة، إل��ى أن شركة 
“غوغل”، رفضت تقدمي أي تعليقات 

على املوضوع.

دراسة جديدة تكشف فائدة غير متوقعة 
للجبنة على صحة األوعية الدموية

»فيسبوك« تطّور نظارتها الذكية

»غوغل« تنتج أقوى كمبيوتر على وجه األرض

أكدت مواقع متخصصة بشؤون التقنية أن 
شركة “فيسبوك” تعمل على تطوير نظارات 
ذكية، لتحقق من خالها نقلة نوعية في سوق 

األجهزة اإللكترونية احملمولة.
وتبعا للمعلومات ف��إن املهندسن في 
 Facebook Reality Labs مختبرات
ي��ت��ع��اون��ون حاليا م��ع اخل��ب��راء ف��ي شركة 
Luxottica Group SpA املطورة لنظارات 
Ray-Ban الشهيرة لتطوير نظارة قادرة 
على التعامل مع أجهزة “آبل”، لتكون حتفتهم 
اجلديدة من بن أفضل اإللكترونيات الذكية 

املطروحة في األسواق.
ومن املفترض أن تأتي نظارة “فيسبوك” 
اجل��دي��دة بهيكل شبيه بهياكل ال��ن��ظ��ارات 
العادية التي يرتديها ال��ن��اس يوميا، وأن 

ي��زود هذا الهيكل بكاميرات صغيرة تساعد 
املستخدم على إج��راء مكاملات الفيديو، أو 
استعمال خدمة البث املباشر اخل��اص��ة ب� 

“فيسبوك«.
ك��م��ا س��ت��ج��ّه��ز ه����ذه ال��ت��ح��ف��ة التقنية 
مبايكروفونات ومكبرات ص��وت متطورة 
لتمكن مستخدمها من االستماع إلى املوسيقى 
وإجراء وتلقي االتصاالت، وسيمكن حلاملها 

التحكم بها عبر األوامر الصوتية.
أما عدسات هذه النظارة فستكون شفافة 
تقريبا، لكنها ستأتي ب��ق��درة على عرض 
البيانات التي يحتاجها املستخدم، كبيانات 
ال��وق��ت وح��ال��ة الطقس وح��ال��ة االزدح���ام 
امل��روري على الطرقات وغيرها من البيانات 

التي يحتاجها املستخدم بشكل يومي.

استعرضت “سامسونغ” 
مؤخرا أح��دث هاتفن من الفئة 
M، مبواصفات وأسعار ستجعل 
منهما م��ن ب��ن أك��ث��ر الهواتف 

رواجا وشعبية في األسواق.
 Galaxy M30s وجاء هاتف
اجل��دي��د بهيكل أن��ي��ق، م��زود 
 Super AMOLED بشاشة
مبقاس 6.4 بوصة، متأل كامل 
مساحة واجهتها االمامية تقريبا 
باستثناء ثقب صغير مخصص 

للكاميرا.
كما زود هذا اجلهاز بكاميرا 
أساسية ثاثية العدسة بدقة 
48 ميغابيكسل، تعد م��ن بن 
أفضل كاميرات الهواتف، إضافة 
إل���ى ك��ام��ي��را أم��ام��ي��ة ب��دق��ة 16 
ميغابيكسل، تعمل مع خاصية 

التعرف على الوجوه.
 Exynos 9611 وأتى مبعالج
ثماني ال��ن��وى، وذاك���رة وصول 

ع��ش��وائ��ي 4/6 غ��ي��غ��اب��اي��ت، 
وذاك������رة داخ��ل��ي��ة 64/128 
غيغابايت ق��اب��ل��ة للتوسيع، 

ومنفذين لبطاقات االت��ص��ال، 
وماسح لبصمات األصابع مدمج 
ف��ي الشاشة، وبطارية بسعة 

6000 ميلي أمبير، أما سعره ف� 
238 دوالرا تقريبا.

 Galaxy أما الهاتف الثاني

M10s فقد أت��ى بهيكل أنيق 
م��ق��اوم للماء وال��غ��ب��ار، م��زود 
 Super AMOLED بشاشة
مبقاس 6.4 بوصة أيضا، تشبه 
 Galaxy متاما تلك املركبة في

.M30s
وح��ص��ل ه���ذا ال��ه��ات��ف على 
كاميرا أساسية مزدوجة العدسة 
ب��دق��ة )13+5( ميغابيكسل، 
وك���ام���ي���را أم���ام���ي���ة ب���دق���ة 8 
ميغابيكسل، تتعامل مع تقنيات 

التعرف على الوجوه.
ورغ��م ثمنه الزهيد ال��ذي ال 
يتجاوز ال� 130 دوالرا، حصل 
 Exynos هذا الهاتف على معالج
7884B ثماني النوى، وذاكرة 
وص��ول عشوائي 3 غيغابايت، 
وذاك��رة داخلية 32 غيغابايت 
ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��وس��ي��ع، وم��ن��ف��ذي��ن 
لبطاقات االت��ص��ال، وبطارية 

بسعة 4000 ميلي أمبير.

»سامسونغ« تطلق هاتفني متطورين بسعر منافس

alwasat.com.kw7

أك��د عالم الفضاء املصري، 
فاروق الباز، أن االحتاد الفلكي 
ال��دول��ي وال��ت��اب��ع لهيئة األمم 
امل��ت��ح��دة أط��ل��ق اس���م “الباز” 
على كويكب مكتشف حديثا، 
عرفانا بدوره مع وكالة الفضاء 

األمريكية “ناسا«.
وهنأت وزارة الدولة للهجرة 
وش���ؤون امل��ص��ري��ن ب��اخل��ارج 
العالم ف���اروق ال��ب��از على هذه 
اخلطوة التي تثّمن مجهوداته 

العلمية البارزة.
وس���اه���م ال���ب���از م���ع وك��ال��ة 
“ناسا” في مشروع “أبولو” 
الس���ت���ك���ش���اف س���ط���ح ال��ق��م��ر 
ف��ي منتصف ستينيات القرن 
امل��اض��ي، إل���ى ج��ان��ب م��ش��روع 
تصوير األرض من امل��دار على 
رحلة “أبولو سويوز” األمريكية 
الروسية املشتركة، فضا عن 

إسهامات علمية أخرى له.

وتعد هذه امل��رة األول��ى التي 
يطلق فيها اس��م عالم مصري 

على كويكب في الفضاء.
ي��ذك��ر أن ال��ب��از )81 سنة( 
حصل على شهادة البكالوريوس 
في علوم الكيمياء واجليولوجيا 

من جامعة عن شمس، كما نال 
في عام 1961 شهادة ماجستير 
ال��ع��ل��وم ف���ي اجل��ي��ول��وج��ي��ا، 
فالدكتوراه عام 1964، قبل أن 
يلتحق بوكالة الفضاء األمريكية 

“ناسا”.

االحتاد الفلكي الدولي يطلق اسم 
فاروق الباز على كويكب

كشفت “كيا” م��ؤخ��را ع��ن من��وذج��ه��ا اجل��دي��د من 
سيارات Pegas العائلية املميزة الذي يتوقع أن تصبح 

من أكثر السيارات مبيعا في أسواق الشرق األوسط.
وتأتي Pegas اجل��دي��دة بهيكل انسيابي وأنيق 
شبيه بهياكل سيارات Rio اجل��دي��دة، طوله 4300 
ملم، وعرضه 1700 ملم وارتفاعه 1460 ملم، مزود 
بعجات مبقاس 14 إنشا، وصندوق خلفي بسعة 475 
ليترا. كما حصلت هذه السيارة على قمرة مميزة مزودة 
مبقاعد مريحة تتسع ل� 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة 
فيها نظام مولتيميديا حديث م��زود بشاشة تعمل 
باللمس مبقاس 7 بوصات، قادرة على العمل مع أجهزة 

. iOS أندرويد” و“
وزودت مبقود رياضي عليه أزرار للتحكم مبعظم 
تقنياتها، وك��ام��ي��رات أمامية وخلفية، وحساسات 
الستشعار املسافات، وفتحة في السقف إلعطاء الركاب 
شعورا بالراحة أثناء الرحات، إضافة إلى 4 وسائد 

هوائية.
كما أتت مبحرك ب� 4 أسطوانات بعزم 75 حصانا، 
وعلب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية ب� 5 مراحل، 
ونظام التحكم في الثبات على املنعطفات والطرق 

الزلقة، ونظام خاص للسير على املنحدرات.

»كيا« تغزو الشرق األوسط بسيارة أنيقة واقتصادية 

Monday 23th september 2019 - 13 th year - Issue No.3526االثنن 24 محرم 1441 ه�/ 23 سبتمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3526

طفل يعثر على كنز في نهر
عثر طفل إسكتلندي من قرية بونكل الواقعة 
في شمال مقاطعة الناركشير، في نهر كالدير 

على مخبأ فيه مجوهرات متنوعة.
وتفيد صحيفة Daily Mirror، بأن الطفل 
كيمبل بوث “7 سنوات” كان يتجول مع أبيه 
وكلبهما على ضفة نهر كالدير عندما ملح شيئا 

أصفر اللون يطفو على سطح املاء.
وي��ق��ول الطفل، “أمعنت النظر مليا فيه 
وتوقعت أنه  يشبه ميدالية، وهناك عثرنا على 
15 أو 16 ساعة ومجوهرات ذهبية وفضية”. 
ويضيف بأنه ال يعلم كم تساوي هذه األشياء 

الثقيلة.

وسلم الطفل جميع القطع التي عثر عليها 
للشرطة. فيما يقول وال��ده، “كانت هذه أول 
فكرة تخطر على باله، ألن��ه اعتقد ب��أن هذه 
القطع قد تعود إلى امرأة مسنة مسكينة، لذلك 
أراد إعادتها ملالكها الشرعي«. من جانبه أكد 
ضابط الشرطة مارتن سبايرس، على أن مركز 
الشرطة استلم يوم األحد 15 سبتمبر جميع 
األشياء التي عثر عليها، وبدأ التحقيق لتحديد 
صاحبها وملعرفة فيما إذا ك��ان��ت مرتبطة 
بجرمية ما. وقال، “نريد أن نكافئ الطفل على 
فعلته. لقد قام بخطوة صحيحة فعا بتسليمه 

القطع التي عثر عليها إلى الشرطة”.


