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 الــــســــاعــــة 20:00
بــتــوقــيت غــريــنـتش
على قناة ابو ظبي
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نبـهت دراسة أمـيركـية حـديثـة إلى أن األطفال
الذين يـتناولـون عصـائر الفـواكه السـكرية أو
تـتــنـاول أمـهـاتـهم مـشــروبـات الـصـودا أثـنـاء

احلمل يكونوا أكثر عرضة لإلصابة بالربو.
ووجد الباحثون الذين توصلوا لتلك النتيجة
عـــبــر دراســتــهم الــتـي أجــروهــا في جــامــعــة
هارفـارد أن األطـفال الـذين يـتراكم بـأنـظمـتهم
الــغـذائــيـة أكــثـر أنــواع الـفــركـتــوز ضـرراً في
مرحلة مبكرة من طفولتهم يتزايد لديهم خطر

ـئـة مـقـارنـة اإلصـابـة بـالــربـو بـنـسـبـة 79 بـا
بغيـرهم من األطفـال الذين نـادراً ما يتـناولون
ـشـروبـات الـسكـريـة أو ال يـتـنـاولـونـهـا على ا
اإلطالق. كـــمـــا ثـــبت لـــلـــبـــاحـــثـــ أن هــؤالء
ــشــروبــات الــســيـــدات الــلــواتي يـــتــنــاولـن ا
السـكـرية أو مـشـروبات الـصـودا خالل احلمل
تـتـزايـد لـديـهن مـخـاطـر إجنـاب طـفل مـعـرض
لإلصابة بالربو بحلول منتصف عمر الطفولة
ئـةمـقارنـة بـغـيرهن بنـسـبـة تصل إلى 70 بـا
من األمـــهــات الـــلـــواتي نـــادراً مــا يـــتـــنــاولن
مـــشـــروبـــات الـــصــودا أو ال
يــتـنــاولـونــهــا عـلى اإلطالق
طـوال فــتـرة احلــمل. وأشـار
الــبـاحــثـون وفق مــا نـقــلـته
عنـهم صـحيـفـة الدايـلي ميل
الــبــريـــطــانــيــة إلى أن تــلك
الـــنــتـــائج اجلــديـــدة جــاءت
لتـضـيف لسـابق األدلـة التي
أكدت من قبل على حقيقة ما
حتـظي به الــنـظم الــسـكـريـة
من تـــأثــيـــرات ضــارة كـــمــا
طـالـبـوا الـسـيـدات بـضرورة
جتـنـب مـشــروبـات الــصـودا
خالل فترة احلمل وذلك لكي
يـــتـــجـــنـــ مـــرض ســـكـــري
احلــــــــــمـل وغـــــــــــيــــــــــره مـن
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يـنغ صاحـبة مـشروعات في وقامت لـورا د
كالـيفـورنـيا بـإنشـاء صنـدوق إلطالـة العـمر
يــســتــثــمــر في الــشــركــات الــتي حتــاول حل

رتبطة بالشيخوخة. شاكل ا ا
وأخبـرتـني لورا بـأن الفـضـول هو من يـحرك
وادي السيلـيكون وهو الفـضول نفسه الذي
يـدفـع أطـفــاال بـعــمـر  14عـامــا لــلـعــمل عـلى
بـرمجـة الـكـمبـيـوتر في غـرف نـومـهم ويدفع
شـبـابـا في الـعـشـرين أو الـثالثـ من الـعـمـر
لـتـسـخـيــر عـقـولـهم وأمـوالـهم لـعـكس مـسـار

وت ". عملية احلياة وا
ـكـن عـنـدمـا تــمـديـد الــعـمـر هــو بـالـتــأكـيـد 
يــتـعـلق األمــر بـكـائــنـات حـيــة بـسـيــطـة مـثل

اخلـمـيـرة ذبــاب الـفـاكـهـة أو الـديـدان. ولـكن
يــصـبح األمــر أكـثــر صـعــوبـة مـع الـكــائـنـات
األكثـر تـطورا. الـبـروفيـسور غـوردون لـيثـغو
من مـعــهـد بـاك لـبـحـوث الــشـيـخـوخـة يـديـر
اخملتبـر الذي يـدرس كيفـية إطالـة احلياة في

الديدان اجملهرية وفي اخلاليا البشرية.
وحتـدث إليـنـا قـائال "الـشيـخـوخـة مرنـة حـقا
فـي الـكــائـنــات احلـيــة اخملـبــريـة الــبـســيـطـة

ئة". كننا زيادة عمرها بنسبة 500 با و
لــكـن في احلــيــوانــات األكــثــر تــعـقــيــدا مــثل
الـفـئران "كـــــنـا قـادريـــــن عـلى زيـادة الـعـمر
ـئــة ولــكـنــنــا ال نـعــرف حـدود30 أو 20  بــا

مكن في حالة البشر". ا

uł ’—«

االربــعــاء الــســاعـة
06:00 بتوقيت

غـرينتش عـلى قناة
دبي

WO dA « …UM

دينة 00: 11 اهل ا
00: 13 مشاهير

00: 14 اكسبرس او جيك إن
دينة 10: 19 اهل ا
20:00 البرج العالي
00: 21 هوليود الشرق

00: 22 احلصاد
30: 23 مدينة النارجن
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االربـعاء الساعة 12:00
بـتـوقـيت غـريـنـتش عـلى

قناة ام بي سي 1
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00: 09 ارض جو

00: 10 ذا انسايدر بالعربي

00: 11 افالم وثائقية

00: 12 ابطال التحدي

00: 14 نشرة االخبار 

30: 14 تداول

00: 15 نص يوم

00: 16 ذا انسايدر بالعربي

30: 17 قلبي معك

19:30 اخبار االمارات

00: 20 السلطانة قسم

00: 21 االخبار
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00: 09 احلالل
00: 10 علمني كيف احبك
00: 11 صباح اخلير ياعرب

00: 13 انت وطني
30: 14 رمانة

نوع الوقوف  15 :00
00: 16 علمني كيف احبك

00: 17 احلالل
نوع الوقوف  18 :00
00: 19 انت وطني

00: 20  ترند السعودية
00: 21 اخبار ام بي سي
00: 23 الكبريت االحمر
العب 00: 24 صدى ا
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الــتي تــتـجــمــد في الـفــضــاء وكـذلك
يثان على اكتشاف بحار وبحيرات ا
تيتان أكبر أقمار زحل كما شوهدت

كعاصفة عمالقة تطوق زحل.
وبدأت الرحلـة من خالل مركبة كانت
مـركـبــة فالج شـيب الـروبــوتـيـة غـيـر
ــأهــولـــة والــتي حــمــلت كــاســيــني ا
ومـسـبـار هـويـجـنز الـذي هـبط عـلى

سطح تيتان أكبر أقمار زحل.
وكانت كاسيني رابع مـسبار فضائي
يــــزور زحـل وأول مــــســــبــــار يــــدخل
ـهـمـة بـالـتـعـاون ب مـداره وتـمت ا
وكــالــة نـــاســا األمـــريــكــيـــة ووكــالــة
الـفـضـاء األوروبـيـة ووكـالـة الـفـضاء

اإليطالية.
ركبة كاسيني وقررت ناسا تدميـر ا
ـاضي في 15 ســبـتــمــبـر/ أيــلــول ا
بعد أن أوشكت خـزانات الوقود على
النفاد وكانت تستخدم وقودا نوويا

خالل رحلتها الطويلة.
واختار العـلماء تدمـيرها في الغالف
اجلوي لزحل بـدال من اصدامـها بأي
قمر يدور حوله وتؤدي لـتلوث بيئته
ـا يكـون منـاسبـا للـحياة في وهو ر

ستقبل. ا
انسحاب ترامب من اتفاقية باريس
بــيــنـمــا كـان مــرشـحــا لالنــتـخــابـات
الـرئـاسـيـة تـعـهـد الـرئـيس األمـريـكي
دونـــالـــد تــرامـب بــاالنـــســـحــاب من

اتفاقية باريس للمناخ.
لــكـن بــعــد فــوزه بــاالنــتــخــابــات في
نوفمبـر/ تشرين ثاني 2016  أطلق
عـدة تـصـريحـات حـول قـضـيـة تـغـير
ـنــاخ وأشـارت تـقــاريـر إلى وجـود ا
انقـسام بـ مسـتشـاري ترامب حول

أنــحــاء الــعـــالم في أغــســطس/ آب
ـــاضـي عـــلى تـــفـــاصـــيل تـــصـــادم ا
جنـم نـيـوترونـ قـبل نـحو 130
ملـيون عـام في مجـرة تبـعد حوالي
ألـف مـلــيــار مــلــيـار كــيــلــومــتـر في

كوكبة هيدرا (كوكبة الشجاع).
ـتــعــلـقــة بــهـذه وبــعض احلــقـائـق ا
األحداث الكارثية هـائلة. على سبيل
ثـال النـجوم الـنيـوترونـية كـثيـفة ا
لدرجـة أن ملـعقة صـغيـرة منـها تزن
ملـيـار طن. وهي أجـرام سمـاوية ذو
قطـر مـتـوسط يقـدر بـحوالي  20كم
وكـتـلـته تـتـراوح مـا ب  1,44و 3

كتلة شمسية
كـما تـمـكن الفـريق من الـتـأكد من أن
هـذه الـتـصـادمـات تـؤدي إلى إنـتـاج
ـــوجــودين في الـــذهب والــبـالتــ ا

الكون.
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أنــهـت مــركــبــة الــفــضــاء كــاســيــني
مـهمـتـها األخـيـرة بـعد بـعـثة طـويـلة
إلـى كــــوكب زحـل دامت نــــحــــو 20
عـامــا حـيث انــطـلـقت في مــسـارهـا
نـــحــو الـــكـــوكب في 15 أكــتـــوبــر/

تشرين أول 1997.
واحتـرقت مركبـة الفـضاء كـاسيني-
هـــوجــيــنــز بــعــد دخــولــهــا الــغالف
اجلوي لـكوكب زحل بـسرعـة كبـيرة
وكــــانت قــــد وصـــلـت إلى الــــنـــظـــام
اخلــــــاص بـــــالـــــكـــــوكـب في 2004
وبدأت في إرسـال مـعلـومـات وصور
لــلــمـســاعــدة في فــهم حــلــقـات زحل
واألقمـار التي تدو رحـوله وإمكـانية

وجود حياة عليها.
ياه واكتـشفت عيـونا حـارة تقـذف ا

وأشار الـعلـماء إلى أن ثالثـة كواكب
ـــكن أن مــــنـــهـــا تـــوجـــد في مـــدار 
ـيـاه مـا يجـعـلـها يـحـتفظ بـسـيـولة ا
مــؤهــلــة إلنــشــاء حــيــاة تــشــبه تــلك

وجودة على كوكب األرض. ا
ويعد هـذا أكبـر عدد من الـعوالم يتم
اكــتـشــافــهـا عــلى اإلطالق في نــظـام

عروف. كوكبي خارج نظامنا ا
ويــقع الــنــجم عــلـى مــســافـة 2545
سنـة ضـوئيـة لـكن النـظـام الكـوكبي
الــذي يــدور حــوله يــشـبــة نــظــامــنـا

عروف. الشمسي ا
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اسـتـمـرار لـرحـلـة الـبـحث عن أجـداد
البشر األوائل وصـفاتهم ومـعلومات
جــديـــدة عـــنـــهم اكـــتـــشف عـــلـــمــاء
حفريات خـمسة أشخـاص من البشر
األوائل الــعــاقـلــ في جــبل إيــغـود
ـغرب بـإقلـيم الـيـوسـفيـة في دولـة ا
ــــاضي في يــــونــــيــــو/ حـــزيــــران ا
مـؤكــدين أنـهـا احلـفـريــات الـبـشـريـة

األقدم. 
يز هذا االكتشاف أن تاريخه ا  و
يـعـود إلى مـا بـ 300 ألف و350
ألف عام أي أقـدم بـأكـثر من 1000

عام عن احلـفريـات البـشريـة التي 
الـعـثور عـلـيـهـا سـابقـا في إثـيـوبـيا
بقـارة أفريـقيـا أيضـا. وهو مـا يعني
أن الـــبـــشــر تـــطـــوروا وعـــاشــوا في
مـنـاطق مـخـتـلفـة بـالـقـارة األفـريـقـية
ولـــيس فـي مــكـــان واحـــد كــمـــا كــان
يعتقد في السـابق. وكان العلماء قـد
اكـــتـــشــفـــوا في 2015 بـــقـــايــا 15
هـيـكال عـظـميـا جـزئـيـا تـعـود ألنواع

جـديـدة من الـبـشـر مـا أثـار اهـتـمام
العالم في ذلك الوقت.

وفي هـذا الـوقت لم يـتمـكن الـعـلـماء
من حتديد عمـر هذه البقايـا للهومو
نـــالــيــدي وهــو نـــوع مــنــقــرض من
جـنس الهـومـو لـكن البـعض اعـتـقد
أن عمرها يساوي ثالثة مالي عام.
لـكن فـريق الـبـحث تـمـكن من حتـديد
عـــمــرهــا هــذا الــعـــام وأعــلن قــائــد
الفريق لي بيرغر أن عمرها يتراوح

ب 200 ألف و300 ألف عام.
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أظلـمت الـسمـاء تـمامـا فوق
ـتحدة األمـريكية الواليات ا
في  21أغـسطـس/ آب هذا
الــعــام بـــســبب الــكــســوف
الـكـلي لـلـشـمس الـذي يـعـد
األكبر منذ اكتشاف أمريكا

عام 1776.
قــــد وُصف احلــــدث بــــأنه
"الــــكــــســــوف األمــــريــــكي
الـــعـــظــــيم" ألنه كـــســـوف
شـمــسي كـامل وأظــلـمت
السـماء تـمـاما. واكـتسح
ظل الــقــمــر مــعـظـم قـارة
أمـريـكـا الــشـمـالـيـة. بـدأ
الـــكــســـوف في احملـــيط
الــــهـــاد وانـــتــــهى في
احمليط األطـلسي عـابراً
ــــتــــحـــدة الــــواليــــات ا
األمريـكـية من الـساحل
إلـى الـــــــــســـــــــاحـل في
طـــريــقـه من الــشـــمــال
الـغـربـي إلى الـسـاحل
اجلـــنـــوبـي الـــشـــرقي
تحدة للواليات ا

وكـــان هـــذا أول كـــســـوف مـــنــذ 99

القضية وكان هناك جدل حول مدى
قـناعـته بـالبـقـاء في االتـفاقـيـة وعدم

االنسحاب.
لـكن ترامب لم يـنـتـظر طـويال وعـقد
مؤتـمرا صـحفـيا في البـيت األبيض
ـاضي لـيـعلن 1 يـونيـو/ حـزيران ا
انسحـاب أمريكا رسـميا من اتـفاقية

باريس للمناخ.
وقـــــــال :"من أجـل أداء واجــــــبـي في
حــمــايـة أمــريــكـا وشــعـبــهــا فـإنــنـا
سـنـخـرج من اتـفـاقـيـة بـاريس ولـكن
ســنـبـدأ مــفـاوضــات حـول إمـكــانـيـة
التوصل إلى اتفاق جديد يكون أكثر
ـة عـدال" مـضـيـفـا أن االتـفـاقـيـة "ظـا
ألقـــصى حــد بــالــنــســبــة لــلــواليــات

تحدة. ا
وكمـا كان مـتوقـعا فـجر هذا اإلعالن
غــضـــبــا داخل أمــريــكــا وخــارجــهــا
ـقـراطــيـون والـعـديـد من وأدان الـد
قـــادة الــعـــالم قـــرار تــرامـب. واتــهم
إدارة الرئيس الـسابق بـاراك أوباما
ـسـتــقـبل" تــرامب بـأنــهـا "تـرفـض ا
بـــيـــنـــمــا وصـف وزيــر اخلـــارجـــيــة
السابق جون كيري هذا القرار بأنه

"تنازل كامل عن قيادة العالم".
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اكتـشف عـلمـاء الـفلك 3500 كوكـبا
خـارج نـظـامـنـا الـشـمـسي بـعـضـهـا
غـــريب جـــدا واألخــر يـــشــبه األرض

بشكل كبير.
وفي ديسـمـبر/ كـانـون أول اجلاري
عثر العـلماء على نـظام جنمي يشبه
نظامنا الشمسي ويتكون من ثمانية
كـــواكـب تـــدور حـــول جنم يـــســـمى

كيبلر-90.

ـر من الـساحـل الغـربي إلى عـامـا 
الساحل الشرقي.

وجتـــمع ماليــ األمــريـــكــيــ عــبــر
ـشاهـدة الظـاهرة تـحدة  الواليـات ا
الفـلكـيـة النـادرة. وقال بـاالب غوش
كن مراسل بي بي سي في أمريكا "
مشاهدة السماء مظلمة في الصباح
ويظـهر وجـها مـبتـسمـا في السـماء
مع االقــتـراب من اكـتــمـال الــكـسـوف

بشكل كامل".
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ظل الـــعــلـــمـــاء لـــســنـــوات طـــويـــلــة
يـتــوقـعـون أن كــويـكـبـا مـن الـفـضـاء
سـيــزور األرض وكـنـا بـالــفـعل عـلى
مــــوعــــد هــــذا الــــعــــام 2017 عــــلى
مشـاهـدة هذا الـكويـكب وهـو يقـترب
من األرض في أكتوبر/ تشرين أول.
واكتـشف تلـسكـوب بان سـتارس في
هــاواي الــكــويـكب وأطــلــقــوا عــلـيه
(أومــوامــوا) وتــعــني بــلــغــة هـاواي
ــرســال" وكــان يـشــبه الــســيــجـار "ا
وكــان هـــنـــاك قـــنــاعـــة بـــأن ســـرعــة
الكـويكب ومـساره تشـير إلى أنه من
خــارج نــظــامــنــا الــشــمــسـي. وبــعـد
اإلعـالن عـن رصــــــــــده مـن جــــــــــانـب
الــتـلـيــسـكــوب في هـاواي أصــبـحت
جــمــيع مـراصــد الــعــالم قــادرة عـلى
مــتـابــعـته وتــسـجـيـل حـركـتـه بـدقـة
وكان طـوله 400 مـترا وعـرضه 40
متراً فقط ويشبه السيجار الكوبي.
واكتـشف الـعلـماء أنـه ال يخـتلف عن
ـعروفة الـتي تصل إلى الكـويكـبات ا
نظـامنـا الـشمـسي من بعـيد. مـا أثار
الـــتـــعــــجب حـــتـى أكـــثـــر مـن شـــكل
الــــكـــويـــكب هـــو مـــســـاره الـــذي ال
نـظومة الشـمسية يخضع لـقوان ا
وال جـاذبــيـة الـشــمس الـتي ال يـدور

حـولـهــا. فـمـنـذ اكــتـشـافه لـوحظ أنه
ـسـارات يـسـيـر بـشـكل مـتـقـاطع مع ا
البـيـضاويـة للـكـواكب السـيّارة. وفي
تشرين الـثاني  حتديـد سرعة 20
مساره بـ38.3 كيلومترا في الثانية
ـــســافــة 200 واقــتـــرابه من األرض 

مليون كيلومتر.
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شهـد هذا الـعـام أيضـا أكبـر انفـصال
لـكتـلـة جـلـيديـة عن الـقـطب اجلـنوبي
ــتـجــمــد حـيث رصــد الــعـلــمـاء في ا
يوليو/ تموز صدع وانفصال اجلبل
اجلـليـدي األكـبـر في الـعـالم ويـبلغ 4

أضعاف حجم مدينة لندن.
ـنفصل ويبلـغ حجم اجلبل الـضخم ا
C عـن اجلـــــرف اجلــــلـــــيـــــدي الرسن
حوالي 5800 كـيـلـومـتـر مـربع كـما
يـزن نـحـو تريـلـيـون طن. ويُـعـتـقد أن
هذا األمر حـدث بعـد كشف قمـر ناسا
االصــطـنـاعـي (الـذي يــلـتـقـط الـصـور
تشكل. احلرارية) للصدع اجلليدي ا
ـذكـور بشـكل وتـزايـد عـمق الـصـدع ا
ــا جــعل ســريع مـــنــذ عــام 2014 
انــفـــصــال اجلـــبل اجلــلـــيــدي أكـــثــر
ترجـيـحا.  ويـقول الـعـلمـاء إن اجلبل
اجلـليـدي الـذي يـبلغ سـمـكه اكـثر من
ـسافـة بـعـيدة200  مـتر لـن يتـحـرك 
ــــدى الــــقــــريـب ولــــكــــنه من عــــلى ا
الضروري وضعه حتت الرقابة إذ ان
الـتيـارات الـبحـريـة والريـاح قـد تدفع
به شـمـاال بحـيث يـصـبح خـطـرا على
الحة. وقال الـعلـماء إن هذا حركـة ا
االنـفــصـال أدى إلى تـقــلص مـسـاحـة
حرف الرسن C  بنسبة تزيد عن 12
ـشـهـد ـئـة بـاإلضـافـة إلى تـغـيـر ا بـا
الــعــام في شـبـه اجلـزيــرة الــقـطــبــيـة

اجلنوبية إلى األبد.

ـشـكـلـة إذ ويـعـتـقـد أن الـطب قـريب من حل ا
كن يقول "لن يكون هناك حدود للمدة التي 
أن يعيشهـا الناس عندمـا نتمكن من إخضاع

الشيخوخة والسيطرة عليها".
ـوتون وأضاف دي غـراي :"سيـظل الـناس 
ما زالت هـناك شـاحـنات تـصدمـهم ولكن في
ـتوسط احلـقـيقـة سـوف يـعـيش الـنـاس فى ا
ــوتـوا إال عــنـد لــفـتــرة أطـول بــكـثــيـر ولن 
حـدوث بـعـض األمـور الـغـريـبــة مـثل كـويـكب

يضرب األرض".
واألهم من ذلك يـعـتقـد الـدكـتـور دي غراي أن
الــتــقـدم الــطـبي يــعــني أنـنــا سـنــقــضي تـلك

السنوات اإلضافية في صحة جيدة قوية.
ة الشـيخوخـة لديها والفكـرة بإمكـانية هـز
أنصار قـليلـون. ولكن إذا كان هـناك أي مكان
ـــكن مـن خالله حتـــقـــيق هــذا فـي الــعـــالم 
فــسـيــكـون في وادي الــسـيــلـيــكـون.  فــرجـال
ــلــيــارات في قــطـاع األعــمــال من أصــحـاب ا
الـتـكنـولـوجيـا هـنـاك اعتـادوا عـلى الـتفـكـير

طي وحتدي األفكار التقليدية. بشكل غير 
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في عــــام 2013 أنـــــشــــأت غــــوغـل عــــمالق
التكنولوجيا في العالم شركة كاليكو (شركة
كاليفورنيا لـلحياة) ومهمتـها "تمك الناس

من العيش حياة أطول وأكثر صحة".
كـالــيـكـو لم تـعــلن عن أبـحـاثــهـا ومـقـرهـا في

مبنى مجهول حتى دون الفتة تعريف.
في عام 2016 تعهد مؤسس فـيسبوك مارك
زوكــربــيـرغ "بــعالج أو مــنع أو الــتـعــامل مع

جميع األمراض" بحلول نهاية القرن.
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كم من الـعـمــر تـريـد أن تـعـيش? حـتى 85 أو
عــامــا أو حــتى أكــثــر من هــذا? 100أو  90
ـدة الــتي نـعـيــشـهـا هـو األكــثـر أهـمـيــة من ا

حالتنا الصحية في سن الشيخوخة.
ينت التي توفيت ما زالت الفرنسية ج كا
عام 1997 عن عمر 122 عاماً أكبـر معمرة

جرى التأكد من عمرها حتى اآلن.
ـتـحـدة أن ويـعــتـقـد الـعــلـمـاء في الــواليـات ا
ـستـقـبل الـقريب أن ـكنـهـا في ا الـعـقاقـيـر 
تــســاعــد في تــأخــيــر أمـراض الــشــيــخــوخـة
وزيادة سنوات العـمر التي يعيـشها اإلنسان

وهو بصحة جيدة.
كننا أن ولكن هل تعني هذه العالجات أنه 

نعيش لفترة أطول?
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ـا ال شك فـيـه وبـحـسب أوبـري دي غـراي
ـدافع ــا ا أخــصـائي طب الــشـيــخـوخـة ور
األكبر في العالم عن إطالـة احلياة فإن هناك
اعتقادا بأن الـتقدم الطبي سـيُمكّن البشر من

. ئات السن العيش 
وقـد أنــفق دي غـراي ماليــ اجلـنــيـهـات من
مـاله اخلـاص في بـحـوث الـشـيـخـوخـة وهو
كـبـيـر مـوظـفي الـعـلـوم في مـؤسـسـة سـيـنس
لــلــبــحــوث وتــمــتـــلك مــخــتــبــرات في وادي

السيليكون بوالية كاليفورنيا األمريكية.
وقـال لي :"لم ألـتق حـتى اآلن بـشـخص يـريـد
ـر اعـتالل الـصـحة ـرض الـزهـا اإلصـابـة 
شكـلة األكبر التي كنتيـجة للشيـخوخة هي ا

تواجه العالم".

ركبة الفضائية كاسيني خالل رحلتها ا

جماجم االنسان االول
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شهد عام 2017 العديد من األحداث
الـعـلمـيـة الـهـامة الـتي نـالت اهـتـمام
الــعــالم أجــمـع مــا بــ اكــتــشــافـات
جــــديـــدة ألســــرار األرض والـــبــــشـــر
والـــفــضـــاء اخلــارجي وكـــذلك رصــد
ظواهـر كونـية تـخص حركـة النـجوم
واصـــطــــــــــدامــهـــا ونـــشـــوء عــوالم

جديدة.
ومع حـلـول عام 2018 نـرصـد أبرز
وأهم ثمانية حوادث وقصص علمية

اضي: كان لها صدى مدو العام ا
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رصــد عــلــمــاء الـفــلك الــعــام ظــاهـرة
كونـية مـثيـرة هي موجـات اجلاذبـية
تــنــبـأ بــهـا الــعــالم الـشــهــيـر ألــبـرت
ــرة من أيــنـــشــتــاين لــكــنــهــا هــذه ا

مصدر جديد.
وجـــاءت مــــوجــــات اجلــــاذبـــيــــة من
اصـطــدام جنـمـ مـيــتـ أو جنـمـ

. نيوتروني
وأعلن العلماء عن أول اكتشاف لهذه
ـوجـات عام 2016 عـنـدمـا رصدت ا
معاهد تكنولوجيـا أمريكية تستخدم
ليزر متقدم لقـياس موجات اجلاذبية
"مـــرصــد لــيــزر مـــوجــات اجلــاذبــيــة
الـتـداخـلي" (LIGO) اهـتـزازات في
الـــفـــضـــاء جـــراء انـــدمـــاج ثـــقـــبـــ

أسودين.
وأثار هـذا االكتـشاف اهـتمـاما كـبيرا
بـاعـتـبــاره بـدايـة حلـقـبـة جـديـدة في
علم الـفلك ونـشوء فـرع جديـد يعـتمد
عـــلى مــــوجـــات اجلــــاذبـــيــــة جلـــمع

البيانات عن الظواهر البعيدة.
وحـصـلت تـلـيـسـكـوبـات من مـختـلف

الرياضة تطيل العملة حتذير من تناول العصائر


