
اكتشف علماء من الواليات املتحدة والصني دليال 
يثبت وجود حشرات أولية كانت تلقح النباتات 
املزهرة في العصر الطباشيري املتوسط  قبل 99 

مليون سنة.
وي��ف��ي��د م��وق��ع EurekAlert، ب���أن علماء 
املتحجرات ع��ث��روا ف��ي أع��م��اق منجم ف��ي شمال 
ميامنار، على قطعة كهرمان بداخلها خنفساء، 
وعند فحصها اكتشفوا وج��ود حبوب الطلع في 
شعيراتها. ه��ذا االك��ت��ش��اف يقدم ت��اري��خ ظهور 
احل��ش��رات امللقحة م��دة 50 مليون سنة مما كان 

يعتقد سابقا.
وقد أظهر حتليل 62 حبة من حبوب الطلع، أنها 

متكيفة لتحملها احل��ش��رات. ه��ذه احلبوب تعود 
إلى نباتات من ذوات الفلقتني، التي تضم مجموعة 
كبيرة ال��ن��ب��ات��ات امل���زه���رة.  وق��د مت باستخدام 
التصوير املقطعي للبنى الفسيولوجية، التأكد 
من أن هذه احلشرة كانت تقوم بتلقيح النباتات 
استنادا إلى شكل جسمها وتشريح فكيها املتكيفني 

لتناول حبوب الطلع.
لقد أصبح تلقيح النباتات بواسطة احلشرات 
سببا في انتشار وتطور النباتات املزهرة. ويعتقد 
أن هذا لعب دورا مهما في تشكيل مظهر احمليط 
احليوي ال��ذي تغلب فيه النباتات من كاسيات 

البذور وليس عاريات البذور

إعادة النظر بتاريخ احلشرات 
في تطور األرض

»هواوي« تكشف عن أحدث هواتفها

كشف ع��م��الق صناعة التقنية ه��واوي 
مؤخرا عن الهاتف اجلديد Y9s الذي يتوقع أن 

يكتسح سوق األجهزة الذكية قريبا.
ويتميز هذا الهاتف بكاميرا أمامية منبثقة 
بدقة 16 ميغابيكسل، مخفية داخل الهيكل، 
ت��خ��رج م��ن��ه ع��ن��د احل��اج��ة الل��ت��ق��اط ص��ور 
السيلفي، وميكنها التعامل مع ميزة التعرف 

على الوجوه لفك قفل الشاشة.
أم��ا الكاميرا األساسية ل��ه فأتت ثالثية 
ال��ع��دس��ة ب��دق��ة )48+8+2( ميغابيكسل، 
وتعتبر واحدة من أفضل كاميرات الهواتف في 
األسواق، ولها القدرة على التقاط صور عالية 

الدقة في ظروف اإلضاءة املنخفضة.
وأتى هذا الهاتف بهيكل أنيق من الزجاج 

والبالستيك مزود بشاشة IPS LCD مبقاس 
6.59 بوصة دقة عرضها )2340/1080( 
بيكسل، وحصل على ماسح لبصمات األصابع 

مدمج في زر الطاقة اجلانبي.
 Kirin 710F وزودت���ه ه��واوي مبعالج
ثماني ال��ن��وى، وذاك���رة وص��ول عشوائي 6 
غيغابايت، وذاك���رة تخزين داخلية 128 
غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات 
microSD، وبطارية بسعة 4000 ميلي 

أمبير مع خاصية الشحن السريع.
وي��ض��م ه���ذا ال��ه��ات��ف منفذين لبطاقات 
االتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظم 
حت��دي��د للمواقع عبر األق��م��ار الصناعية، 

وبوصلة إلكترونية.

كشف رامي عز الدين أخ الفنان الراحل 
هيثم زك��ي، أن��ه ك��ان ينوي اع��ت��زال الفن 
واالنتقال إلى لندن، وذكرت الفنانة ناهد 
السباعي أنه كان مستوحدا داخل الوسط 

الفني ومارس الرياضة هربا من الوحدة.
وقالت السباعي في نعيها الفنان هيثم 
أحمد زكي: “كان يذهب للنادي الرياضي 
دائما وليس لديه شلة في الوسط الفني، 
كان بالفعل وحيدا وكل ما أطلبه من الناس 
هو الدعاء له، لقد عانى كثيرا في حياته، 
فدائما كان يقارن بأهله، وهذا أصعب شيء 
في حياة أبناء الفنانني، لقد كان مواظبا 

على الصالة، وكان يستعد للزواج«.
وتابعت: “نحن نسكن بجوار بعضنا 
ب��ع��ض��ا، وك���ان آخ���ر ح��دي��ث بيننا بعد 
مهرجان “اجلونة” وك��ان هناك اتفاق 
لنتقابل، وكنا قريبني وتربينا معا، وأهلنا 
كانوا دائما معا في املصايف، وأن��ا مثله 
ليس عندي شلة في الوسط الفني، هيثم 
ك��ان يحتاج إل��ى رؤي��ة حب الناس الذي 
ظهر في اجلنازة، وكلنا قصرنا معه ولم 

نوفه حقه«.

وأض��اف��ت: “كان يستحق أكثر بكثير 
مما كان فيه، وهو أطيب بني آدم ميكنك 
مقابلته، كان يريد عمل بيت ألنه كان خائفا 
من املوت وحيدا، ودائما كان يردد ويقول 

لي: أشعر بأني سأموت مبكرا وحيدا«.
وقال أخوه غير الشقيق في مقابلة عبر 
برنامج “القاهرة اآلن”: “هيثم أخبرني 

منذ 3 أشهر أنه يريد السفر للندن ليعيش 
معي، ك��ان ن��اوي يتجوز إجن��ي ويسيب 
شغله في الفن ويغير حياته ويجوا لندن 
 يستقروا هنا ويشتغل معايا ويغير 
حياته.. كنا بنحب بعض ج��دا.. وعمر ما 

املشاعر اتغيرت بيننا«.
وتابع رامي عز الدين: “عشت مع هيثم 

حتى بلغت السادسة من عمري، بعدها 
اضطررت إلى الذهاب للندن مع أبي، كان 
يريد أن يأخذ هيثم معنا لكنه فضل البقاء 

مع والده الفنان الراحل أحمد زكي«.
وأض��اف: “مرضاش يسيب أبوه وكنا 
بنحب بعض جدا، وملا كنا صغيرين كنا 
عايشني مع بعض، وبعدها بقينا داميا 
بنتكلم على الفيس وكنا بنحس إننا بنحب 

بعض«.
وأوض���ح، أن هيثم ك��ان ي��ذك��ره دائما 
أنهما من أم واح���دة، وأن ذل��ك أق��وى من 
الصلة من جهة األب، وأن��ه  ك��ان يخبره 
بالنصائح التي اعتادت الراحلة هالة فؤاد 
على توجيهها له ألن��ه األخ األكبر، وأنه 

يجب عليه  االعتناء برامي ألنه األصغر. 
وتابع: “هيثم تعرض لصدمات كثيرة 
ف��ي حياته، فهو فقد أم��ه ووال���ده وج��ده 
وجدته وخاله، ولكنه كان شخصا قويا 

ومحبوبا من اآلخرين«.
وحت��دث رام��ي عن هيثم بحرقة: “كنا 
دائما على تواصل، وكنا نحب بعضنا، 

وكنت أشعر بأن لي سندا في احلياة”.

روايات عن هيثم زكي تكشف سبب جلوئه للرياضة ونيته اعتزال الفن
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اكتشف مركز أينشتاين الطبي في والية 
فيالديلفيا األمريكية خطورة مميتة للمكمل 
 ،kratom »الغذائي والدواء”كراتوم
ال��واس��ع االن��ت��ش��ار ف��ي ال��غ��رب، ال���ذي له 

تأثيرات سلبية على الكبد.
ويفيد موقع MedicalXpress، بأنه 
اتضح للباحثني من دراستهم ل� 404 حاالت 
تلف الكبد حصلت ج��راء تناول مكمالت 
غذائية، أن 8 حاالت سجلت أعوام 2007-
2014 مرتبطة باملكمل الغذائي “كراتوم”، 
حيث استخدمه خمسة أشخاص كمحفز 
وآخر للتخلص من آالم املفاصل. وجميعهم 
استخدموا ال��دواء مدة 2-6 أسابيع، قبل 

ظهور عالمات تلف الكبد.
أدخل األشخاص الثمانية إلى املستشفى، 
ألس��ب��اب مختلفة، وق��د مت ش��ف��اؤه��م من 
األض��رار التي حلقت بوظائف الكبد دون 

احلاجة إلى زرع كبد
ووفقا للعلماء، يشير هذا إلى أن دواء 
»كراتوم« املصنوع من نبات بنفس االسم 
»ب��ال��ع��رب��ي��ة- ق��رط��وم« )ش��ج��رة دائ��م��ة 

اخلضرة موطنها جنوب – ش��رق آسيا(، 
يشكل خطورة مميتة على املرء، وال ينبغي 
استخدامه كدواء أو مكمل غذائي، من دون 
وصفة طبية. كما أن لهذه الشجرة تأثير 

مخدر ميكن أن يسبب استخدامها اإلدمان. 
وال توجد ف��ي األدب��ي��ات الطبية بيانات 
موثوقة تؤكد فوائد هذا الدواء لتسكني األلم 

أوعالج إدمان املخدرات..

إثبات خطورة تناول دواء
ومكمل غذائي على الصحة

تعرف على »منافسة 
pajero« التي ستغزو 

أسواق الشرق األوسط
استعرضت شركة MG اململوكة من عمالق صناعة 
ال��س��ي��ارات الصينية »SAIC« س��ي��ارة ج��دي��دة صنفها 
الكثيرون بأنها ستكون املنافس األهم ملركبات pajero في 

أسواق آسيا الشرق األوسط.
ومن أكثر ما مييز RX8 2020 اجلديدة هيكلها الكبير، 
وواجهتها األمامية التي توحي بالقوة والفخامة، والتي 
زينت بشبك مطلي بالكروم، ومصابيح LED، ومصابيح 

ضباب مميزة كل منها فيه 4 وحدات إضاءة.
وأت���ت ه��ذه ال��س��ي��ارة أي��ض��ا بقمرة غ��اي��ة ف��ي الفخامة 
واألناقة، فيها 3 صفوف من املقاعد تتسع ل� 7 ركاب، مكسوة 

باجللد الفاخر.
وتزينت من الداخل أيضا بعناصر من اخلشب والكروم، 
إضافة إلى واجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتني إحداهما 

تعمل باللمس.
وحصلت ه��ذه السيارة على العديد من أنظمة األم��ان 
والقيادة، ونظامي دف��ع أمامي ورب��اع��ي، ونظام لتثبيت 
السرعة، وحساسات لقياس املسافات وكاميرات أمامية 

وخلفية، إضافة إلى حساسات لإلضاءة وحساسات للمطر.
وتعمل RX8 مبحرك توربيني بأربع أسطوانات وسعة 
لترين، ما يولد عزما يعادل 220 حصانا، وبعلبة سرعة 

أوتوماتيكية ب� 6 مراحل.
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ويتوقع أن يبدأ املسبار يوم 13 نوفمبر 
م��ش��واره الطويل نحو األرض حامال معه 

عينات من تربة الكويكب.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة اليابانية ل��ل��دراس��ات 
اجلوية والفضائية إن  “هايابوسا – 2” 
سيغادر مدار الكويكب الساعة 10.00 يوم 
13 نوفمبر بالتوقيت الياباني بسرعة 10 
سنتيمترات في الثانية وسيظل يحلق بتلك 
السرعة البطيئة خالل 5 أيام ملتقطا صورا 
فوتوغرافية للكوكب املبتعد. وسيبدأ يوم 3 
ديسمبر تشغيل احملرك األيوني وذلك على 

مدى 65 كيلومترا من الكويكب.
وب��ع��د ع���ودة املسبار إل��ى م���دار األرض 
ستنفصل عنه كبسولة حاملة عينات من 
تربة الكويكب ستهبط على األرض في قاعدة 

عسكرية سرية بجنوب أستراليا.
يذكر أن كويكب ريوغو )قصر التنني( 
يقع في الفضاء ب��ني  األرض وامل��ري��خ. أما 
مسبار “هايابوسا – 2” فأطلق إليه في 
ديسمبر عام 2014 من القاعدة الفضائية في 
جزيرة تانيغاسيما اليابانية. ويأمل العلماء 

اليابانيون باكتشاف آثار ماء ومواد عضوية 
في العينات التي سينقلها املسبار إلى األرض 

معتقدين أن ذلك سيساعدهم في كشف أسرار 
نشوء احلياة في الكون

 »2 – اختتام بعثة مسبار »هايابوسا 
الياباني إلى كويكب ريوغو

سمكة بوجه إنسان.. فيديو يجتاح 
اإلنترنت ويثير جداًل هائاًل

حقق مقطع فيديو يظهر سمك تسبح قرب 
سطح امل���اء م��الي��ني امل��ش��اه��دات ف��ي امل��واق��ع 
اإلخبارية وشبكات التواصل، وذل��ك لسبب 

غريب.
وق��ال البعض، بحسب م��ا أوردت شبكة 
“فوكس نيوز” األميركية، مساء الثالثاء، إن 

وجه هذه السمكة مياثل وجه إنسان.
ون��ال الفيديو، ال��ذي تبلغ مدته نحو 30 
ثانية، أكثر من سبعة ماليني مشاهدة على 
صفحة “نيوز فالير” املوثقة على موقع 
“فيسبوك”، وه��ذه منصة واح���دة م��ن بني 

منصات عديدة نشرت الفيديو.
وجاءت هذه املشاهدات الضخمة خالل أقل 

من 5 أيام على نشر الفيديو.
وقال بعض املعلقني إن وجه هذه السمكة 
يشبه وجه اإلنسان، لكن آخرين فسروا األمر، 
عبر نظرية املؤامرة، قائلني إن السمكة كانت 
تسبح ف��ي مختبر صيني، وذل���ك ف��ي إط��ار 

اختبارات االستنساخ.
وق��ال فريق ثالث إن وج��ه ه��ذه السمك ال 
يشبه أبدا وجه اإلنسان، وأن الفيديو عبارة 

عن فبركة.
 ،»Snopes « وم���ن ج��ان��ب��ه، أك���د م��وق��ع
املتخصص في رصد املعلومات املفبركة عبر 
اإلنترنت، إن الفيديو حقيقي، وليس مزيفا كما 

قال البعض.

»موسم الرياض« يكسر حاجز الستة ماليني

ك��ش��ف رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة ال��ت��رف��ي��ه 
ال��س��ع��ودي��ة امل��س��ت��ش��ار ت��رك��ي آل 
الشيخ، الثالثاء، عن وص��ول عدد 
زوار موسم الرياض املقام حالًيا إلى 

6.5 مليون زائر.
وق���ال آل ال��ش��ي��خ ف��ي تغريدة 
ن��ش��ره��ا ع��ب��ر ح��س��اب��ه ع��ل��ى موقع 
“تويتر”:”احلمد لله وصلنا إلى 6 

ونص مليون زائر حتى اليوم..«.
وي��ع��د م��وس��م ال��ري��اض أضخم 
امل���واس���م ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة ف��ي اململكة 
ويستهدف نحو 20 مليون زائر من 

املواطنني واملقيمني داخ��ل اململكة 
ومن السياح القادمني من اخلارج.

وه���و أح���د م��ه��رج��ان��ات م��واس��م 
السعودية ال�11 التي أُطلقت على 
م��س��ت��وى اململكة ب����دًءا م��ن ال��ع��ام 
2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة 

سياحية عاملية.
وتصل مدة املهرجان، الذي يقام 
في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، 
تبدأ ف��ي 11 أك��ت��وب��ر، ويصل عدد 
فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، 
تتوزع على 12 موقًعا مبساحة 14 

مليون متر م��رب��ع. وك��ان��ت الهيئة 
العامة للترفيه أعلنت عن إحصاءات 
حديثة ب��ش��أن “موسم الرياض” 
متثلت في نسبة إشغال وحجوزات 
الفنادق، وع��دد السياح وال���زوار، 
باإلضافة إلى العمليات املالية في 
م��دي��ن��ة ال���ري���اض، ح��ي��ث ب��ل��غ ع��دد 
السياح 100 ألف سائح، و6 ماليني 
و500 ألف زائر، األمر الذي انعكس 
على إغالق مقار عدد من الفعاليات 
بعد وص��ول��ه��ا إل��ى احل��د األقصى 

وجتاوز ذلك قدرتها االستيعابية.


