
أعلن املكتب الصحفي ملتحف التاريخ 
الطبيعي في لندن، عن العثور في جبال 
املغرب على رفات أقدم ستيغوصورس في 
العالم اكتشف مؤخرا. ومنح العلماء هذا 
 Adratiklit boulahfa الديناصور اسم
وتعني باللغة األمازيغية “سحلية اجلبل” 
للتأكيد على أنهم عثروا عليه في منطقة 
جبلية. تقول العاملة س��وزان مادمنت التي 
 Adratiklit boulahfa درس��ت رف��ات

، إن ما يثير االهتمام، هو أن ه��ذا الرفات 
ي��ع��ود إل���ى ال��ع��ص��ر اجل���وراس���ي ال��ث��ان��ي- 
اجلوراسي املتوسط. وتضيف أن “معظم 
الستيغوصورات التي اكتشفت سابقا تعود 
إلى العصر اجلوراسي املتأخر، ما يدل على 
أن الستيغوصورس ال��ذي عثرنا عليه في 
جبال املغرب هو أقدمها، وسيساعد على 
توسيع تصوراتنا عن تطور هذه النوع من 
الديناصورات«. كما يأمل علماء احلفريات 

بأن تساعد االكتشافات الالحقة في املنطقة 
على توسيع ال��ت��ص��ورات ع��ن انتشار هذا 
النوع من الديناصورات وكيف كان شكلها 
واخ��ت��الف��ه ع��ن ال��ت��ي ع��اش��ت ف��ي العصر 

اجلوراسي املتأخر.
ويذكر أن هذا النوع من الديناصورات كان 
منتشرا في جنوب إفريقيا وأمريكا الشمالية 
وآسيا وأوروبا. وألول مرة يعثر على رفات 

ديناصور من هذا النوع في شمال إفريقيا

سّرك في محيط خصرك

العثور في املغرب على رفات أقدم 
ستيغوصورس في العالم

كشف األطباء عن أكبر محيط للخصر الذي 
ال يشكل خطورة على صحة اإلنسان. بحسب 

توصيات خبراء وزارة الصحة الروسية.
وتفيد وك��ال��ة أن��ب��اء “نوفوستي”، بأنه 
وفقا ملعطيات األطباء، محيط اخلصر الذي 
يزيد عن 80 سنتمترا للنساء و94 سنتمترا 
للرجال يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب 
واألوعية الدموية. ويشير األطباء إلى أنه ملنع 
اإلصابة بنوبة قلبية وجلطة دماغية يجب 
االمتناع عن التدخني وتناول 500 غرام من 
الفواكه واخلضروات يوميا وممارسة متارين 

رياضية ملدة 30 دقيقة.

ويضيف خبراء وزارة الصحة الروسية، 
أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر النوبات 

القلبية واجللطة الدماغية.
ويذكر أن علماء اليابان عرضوا في شهر 
فبراير املاضي، نتائج دراسة علمية أظهرت 
العالقة بني سرعة تناول الطعام ومؤشر كتلة 
اجلسم ومحيط اخلصر. تفيد هذه النتائج بأن 
%30 من األشخاص الذين يتناولون طعامهم 
بسرعة متوسطة يعانون من السمنة، فيما 
يعاني منها %45 ممن يتناولون طعامهم 
بسرعة زائدة. وهذا يعني أن  محيط اخلصر 

يكبر طرديا مع سرعة تناول الطعام.

يعتقد اإلنسان أن قلبه يؤمله كلما شعر 
بألم في اجلهة اليسرى العليا من صدره. 
ولكن ف��ي ال��واق��ع هناك أع���راض ال متت 
بصلة إلى القلب مع أنها في املنطقة ذاتها 

وسبب األلم قد يكون:
العصبي ال���ورب���ي- يظهر األل���م في 
املنطقة القريبة من القلب، ولكن عند تناول 
أدوي��ة خاصة ب��أم��راض القلب لن يخف 
األلم. ألنه ناجت عن األعصاب بني األضالع 
وي��زداد ويخف عندما ينحني اإلنسان أو 
يلتفت، أو نتيجة حركة يديه، وحتى عند 

الضحك.
االض���ط���راب ال��ع��ص��ب��ي- األش��خ��اص 
الذين يعانون من االضطرابات العصبية 
يتعرضون ع��ادة لنوبات ق��د تطول أو 
تقصر على شكل شعور بنغزات في منطقة 

القلب أو ألم ثاقب.
اإلج��ه��اد واالك��ت��ئ��اب- ميكن ف��ي هذه 
احلالة أن يشعر اإلنسان ب��آالم النوبات 
القلبية في منطقة الرقبة والكتف. علما 

أن اخلوف من نوبة قلبية محتملة يفاقم 
احلالة الصحية أكثر. وفي حالة االكتئاب 
واإلج��ه��اد ي��ك��ون األل���م بسبب التشنج 
العضلي. أم��راض املعدة والبنكرياس- 
عادة يشعر الشخص بأن األلم في منطقة 
القلب، مع أن ه��ذا األل��م يظهر ع��ادة بعد 

تناول الطعام أو بسبب اجلوع.
النفخة- انتفاخ األمعاء حالة شائعة 
تسبب األلم في منطقة القلب، جراء خلل 
في بعض وظائف القلب بسبب الضغط 

البدني.
مشكالت في العمود الفقري- ضعف 
العمود الفقري أو ظهور فتق في منطقة 
الصدر والضغط على النهايات العصبية 

كلها تسبب آالما في منطقة القلب.
مع كل ه��ذا، ينصح األطباء مبراجعة 
أخصائي ب��أم��راض وج��راح��ة القلب عند 
الشعور بألم ما، ألنه هو فقط الذي يتمكن 
من تشخيص سبب ظهور ه��ذا األل��م في 

منطقة القلب.

أعراض مرضية قريبة من القلب وال عالقة لها به

alwasat.com.kw

حظر الهواتف الذكية في املدارس الروسية
أرسلت وزارة التربية الروسية إلى ال��وزارات 
احمللية في األقاليم الروسية توصيات بدراسة 
مسألة احلد من استخدام الهواتف واألجهزة الذكية 

في املدارس.
وج���اء ع��ل��ى امل��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي ل���ل���وزارة أن 
التوصيات تشير إلى أن استخدام الهواتف الذكية 

ملدة طويلة، فضال عن استخدامها داخ��ل املدرسة، 
ميكن أن يؤثر سلبا على نفسية الطفل ويتسبب في 
فرط النشاط والتهيج واضطرابات النوم وانخفاض 

القدرة الذهنية وضعف الذاكرة واالنتباه.
واقترحت ال��وزارة على امل��دارس بأن حتدد قدر 
اإلمكان أماكن حلفظ الهواتف الذكية أثناء سير 

الدروس، وتنسق بشأن وسائل االتصال بالوالدين 
إذا اقتضى األمر ذلك.

وانطلقت الوزارة لدى إصدارها لتلك التوصيات 
من استطالع ال��رأي حيث أي��د %61 من التالميذ 
و%89 من األه��ل و90 % من امل��درس��ني إج��راءات 

رامية إلى احلد من استخدام الهواتف الذكية.
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يستقطب مؤمتر الروبوت العاملي لعام 
2019 في بكني، الذي يستمر من 20 إلى 25 
أغسطس، أحدث الروبوتات الرائعة ذات 

القدرات العالية.
ويضم املؤمتر، الذي قد يجذب نحو 200 
ضيف من 22 دول��ة، سلسلة من مناطق 
املعارض اخلاصة بالتقنيات واملنتجات 
اآلل��ي��ة اجل��دي��دة- مب��ا ف��ي ذل��ك اخل��دم��ات 
اللوجيستية الطبية الذكية، باإلضافة إلى 

4 مسابقات مع 4500 مشارك احترافي.
ومن املقرر عرض أكثر من 700 روبوت 
متخصص في أكثر من 21 تطبيقا صناعيا، 

من اآلن وحتى نهاية املؤمتر.
 HRG وق����ال وان����غ م��ي��ن��غ، رئ��ي��س
Robotics )أحد املشاركني في املعرض(: 
“سنعرض سلسلة من الشركات الناجحة 
التي انطلقت من خالل مساعدة HRG، إلى 
 WRC جانب منتجاتنا التمثيلية في مؤمتر
2019، مستهدفني تشكيل شراكات جديدة 

مع الشركات في جميع أنحاء العالم«.
وسُيعرض SmartBird، الذي ابتكرته 
شركة “فيستو” األملانية، التي استوحت 
التصميم م��ن طيور ال��ن��ورس. وُصممت 
طائرة ال��درون بأفضل ديناميكا هوائية، 
حيث ميكنها اإلق��الع والطيران والهبوط 

بقوتها اخلاصة.
وك���ش���ف���ت ال���ق���ي���اس���ات ع����ن ك���ف���اءة 
كهروميكانيكية للطائرة تصل إلى 45%، 
وكفاءة ديناميكية هوائية بنسبة 80%. 
ومي��ك��ن ل��� SmartBird ال��ط��ي��ران مدة 
20 دقيقة تقريبا، باستخدام بطارية 
ليثيوم قياسية قابلة للشحن، وذلك بفضل 

انخفاض استهالكها للطاقة.
وبفضل الشكل األمثل للتدفق والهيكل 
اخلفيف باستخدام تقنية ألياف الكربون، 

يعد SmartBird أيضا مثاال ممتازا على 
االستهالك الفعال للطاقة.

وه��ن��اك روب���وت آخ��ر م��ع��روف، وهو 
Laikago، ال��ذي يعد ال��رد الصيني على 
“روبوت-الكلب” التابع لشركة بوسطن 

الديناميكية.

وُس��م��ي Laikago تيمنا ب��� “اليكا”، 
أول حيوان أطلق إلى املدار في عام 1957. 
ويبلغ طوله 0.56 متر وع��رض��ه 0.35 
متر، كما ميكن طيه ووضعه في حقيبة، 
ويتميز بقدرته على العمل مدة ساعتني إلى 

3 ساعات بعد شحنه بالكامل.

الصني.. روبوتات بقدرات فائقة
في مؤمتر الروبوت العاملي

أعلنت الفنانة هيفاء وهبي األسباب التي دفعت الفنانة 
إليسا إل��ى االع��ت��زال، وذل��ك إث��ر مكاملة هاتفية مطولة مع 

األخيرة.
وكشفت وهبي أن إليسا قد تأثرت بالتنمر الذي تتعرض 
له والسخرية من إطالالتها وحفالتها، وقالت: “قد ايه  

صعب ملا سألتها ليه يا إليسا؟ جاوبتني: ألني قرفت«.
كما تابعت وهبي في حديثها عن إليسا: “يا عيب الشوم 
على كل شخص أذاها، إذا كان بشغل وال برأي وال شتيمة وال 
بحرب.. تلبس 100 فستان حلوين واذا خانها مرة الذوق أو 

احلظ في الفستان يتهجموا مثل الدياب عليها«.
وختمت هيفاء وهبي قائلة: “إليسا هترجع عشان خاطر 
محبينها ومني أنا بقولها، ما تقدمي طبق من ذهب يللي 

البعض بيتمناه، بال مافيا بال بطيخ”.

هيفاء وهبي تكشف عن »السبب 
»وحش فضائي« يقترباحلقيقي« وراء اعتزال إليسا

3 أسابيع من األرض خالل 

يشهد كوكب األرض اقتراب كويكب ضخم 
يطلق عليه QW7 2000 )يبلغ ضعفي حجم 

برج شارد في لندن(، خالل 3 أسابيع تقريبا.
وستكون الصخرة امللقبة ب��� “الوحش 
الفضائي”، التي ستحلق قرب كوكبنا بسرعة 
23111.79 كم/الساعة يوم 14 سبتمبر، 

على بعد 3.3 مليون ميل من األرض.
ومع ذلك، بحسب املخطط الواسع للفضاء، 
ه��ذه ليست مسافة كبيرة على اإلط��الق، لذا 

تعتبرها “ناسا” مثابة “مقاربة وثيقة«.
وميكن القول إنه في حال كان الكويكب، 
ال��ذي يتراوح قطره بني 951 و2133 مترا، 
موجود على األرض، فسيكون ثاني أطول 

املباني في العالم.

وكشف خبراء أن أي جسم فضائي سريع 
احلركة، يقع على بعد نحو 4.65 مليون ميل، 
يعتبر “خطيرا” من قبل منظمات الفضاء 

احلذرة.
ومنذ أي��ام قليلة، أث��ار مؤسس “سبيس 
إكس”، إي��ل��ون م��وس��ك، م��خ��اوف كبيرة من 
عدم ق��درة كوكبنا على التصدي للكويكبات 
ال��ع��م��الق��ة، عبر ت��غ��ري��دة على حسابه في 
“تويتر«. وأدلى امللياردير املثير للجدل بهذا 
التعليق املخيف، ردا على منشور شاركه 
صديقه ح��ول استعداد “ناسا” لدفع خطر 
صخرة فضائية ضخمة قادمة، سميت ب� “إله 
الفوضى” )أبوفيس(، املتوقع اقترابها من 

األرض في حدود 19 ألف ميل تقريبا.

ياندكس: سيارات 
ذاتية القيادة تظهر في 

4 أعوام موسكو بعد 
أعلن رئيس إدارة السيارات غير 
املأهولة في شركة “ياندكس” دميتري 
بوليشوك، أن السيارات ذاتية القيادة 
ستعم ش���وارع ف��ي موسكو بعد 4 

أعوام.
وأضاف أن تلك السيارات تخضع 
حاليا الختبارات مختلفة بحضور 
مهندس يتولى قيادتها ف��ي بعض 

األحوال فقط.
وأش��ار إل��ى أن تشغيل السيارات 
ذاتية القيادة سيتم أوال في بعض 
أحياء موسكو املالئمة لسيرها. ثم 
ينتشر استخدامها إلى مناطق أخرى 

للمدينة.
أما امل��دن الروسية األخ��رى فيمكن 
أن تظهر تلك السيارات في شوارعها 
قبل موسكو ألن ظروفها مؤاتية أكثر 

الستخدامها.
وق��ال اخلبير إن مجال استخدام 
السيارات ذاتية القيادة هو بالدرجة 
األول���ى ال��ن��ق��ل، مب��ا فيه نقل البريد 
واحلمولة )الشاحنات ذاتية القيادة( 
والركاب )التاكسي ذاتية القيادة(. 
ومضى قائال إن شركة “ياندكس” 
ب��ص��دد إع����داد م��رك��ز خ���اص يتولى 
السيطرة على ك��ل ال��س��ي��ارات غير 
املأهولة. وسيكون بإمكان أي سيارة 
ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة االت��ص��ال ب��ه لتلقي 

املعلومات أو تغيير املسار.
يذكر أن وسائل اإلعالم الروسية، 
أف���ادت ف��ي وق��ت س��اب��ق، ب��أن مجلس 
الدوما )البرملان الروسي( ومجالس  
النواب احمللية يجب أن تتبنى بحلول 
ع��ام 2021 قوانني تخص استخدام 
تكنولوجيات السيارات ذاتية القيادة 

في الطرق العامة.

ن��ش��ر ال��ف��ي��زي��ائ��ي ال��ب��ري��ط��ان��ي، ت��ي��م ب��ي��رن��رز ل���ي، في 
CERN بسويسرا، أول موقع إلكتروني على اإلط��الق ) 

WorldWideWeb( في 6 أغسطس عام 1991.
وبحلول نهاية عام 1992، أُطلقت 10 مواقع على شبكة 
اإلنترنت. وبعد أن أتاحت CERN تقنية W3 للجمهور على 
أساس خال من حقوق امللكية في عام 1993، بدأ اإلنترنت في 

النمو تدريجيا ليصبح شامال للجميع.
وفي عام 1994، وصل عدد املواقع اإللكترونية إلى 3 
آالف موقع، مبا في ذلك “ياهو” الذي أسسه كل من جيري 
يانغ وديفيد فيلو باسم “دليل جيري وديفيد للشبكة 
العاملية”، حيث كان عبارة عن دليل للمواقع اإللكترونية 

األخرى، وُنّظم في تسلسل هرمي.
ومع ظهور موقع “غوغل”، كان هناك أكثر من مليوني 
موقع إلكتروني، أما اليوم، فيوجد 1.71 مليار موقع. وعلى 

كم يبلغ عدد املواقع اإللكترونية عامليًا؟


