
�أ�ساف���ت در��س���ة علمية حديثة �سبب���ًا �آخر قد 
يدعون���ا للتفك���ر ملي���ًا قبيل تن���اول �ملزيد من 
�مل�سروب���ات �لغازية �ملحالة، فلقد وجد بحث 
�أمريك���ي �أن �لإكثار من تعاط���ي "�لفركتوز"  
ق���د تزيد من خماط���ر �لإ�ساب���ة ب�سغط �لدم.
ويدخ���ل "ع�س���ر �ل���ذرة �لع���ايل يف مرك���ب 
 High-fructose corn - "لفركت���وز�
syrup يف تركي���ب و�سناع���ة �لعدي���د من 

�ملو�د �لغذ�ئية و�مل�سروبات �لغازية.
وع�س���ر �ل���ذرة �لع���ايل �لفركتوز هو 
لكن���ه  �ل�سك���روز،  مث���ل  �مل���ذ�ق،  حل���و 
فه���و  لذل���ك  و�سع���ر�،  تكلف���ة  �أرخ����ص 
�ملف�سل ل���دى منتجي �ملرطب���ات �لذين 
حتولو� �لي���ه يف منت�سف �ل�ستينيات، 
وقد تف���وق �لآن على �ل�سكروز كمحلي 
�أ�سا�س���ي يف وجبة �لغ���ذ�ء �لأمركية.
وتز�يد ��سته���الك �لأمريكيني من مادة 
"�لفركت���وز" بن�سب���ة 30 يف �ملائة يف 
�لوق���ت �لر�ه���ن عما كان علي���ه قبل 20 
عام���ًا م�ست، وه���ي �مل���ادة �لتي يحمل 
�لباحث���ون �لإكثار م���ن تعاطيها مالمة 

�لأبحاث  �أن  غ���ر  �ملتز�يد،  "وب���اء" �ل�سمنة 
مل جتد ر�بطًا موثوق���ًا بني تعاطيها و�رتفاع 
�سغ���ط �لدم.لق���د ب���د� �لفركت���وز كو�ح���د من 
�لعو�م���ل �لغذ�ئية �جلي���دة. وهو على �لرغم 
من كونه من بني �أب�سط �لكربوهيدر�ت، لكنه 

ميلك موؤ�سرً� �سكريًا منخف�سًا.
و�ملوؤ�سر �ل�سكري ه���و �لأ�سلوب �لذي يقا�ص 
في���ه تاأثر �لطعام و�ل�س���ر�ب على م�ستويات 

�لأطعم���ة  كان���ت  فكلم���ا  �ل���دم،  يف  �ل�سك���ر 
و�مل�سروب���ات منخف�س���ة �ملوؤ�س���ر، كان ذل���ك 

�أف�سل ب�سكل عام.
و��ستن���دت �لدر��س���ة �جلدي���دة، وقادته���ا د. 
ديان���ا ج���الل م���ن "مرك���ز كول���ور�دو دينف���ر 
لعل���وم �ل�سحة" على متابع���ة 4528 �سخ�سًا 
لي�ص لهم تاري���خ مبر�ص �سغط �لدم، ور�قب 
�لفريق �لعلم���ي كم �لفركتوز �ل���ذي يتعاطاه 
ولح���ظ  �ملجموع���ة.  م���ن  ف���رد  كل 
�لباحث���ون �أن �لأف���ر�د �لذي���ن جت���اوز 
��ستهالكه���م م���ن �لفركت���وز 74 غر�مًا 
يف �لي���وم - �أي م���ا يع���ادل 2.5 م���ن 
�مل�سروب���ات �لغازية �ملحالة - �رتفعت 
بينهم خماطر �لإ�سابة بارتفاع �سغط 
�ل���دم م���ا بني 28 يف �ملائ���ة �إىل 87 يف 
�ملائ���ة، ويعتم���د ذل���ك عل���ى م�ستويات 

�رتفاع �سغط �لدم.
ولف���ت �لباحثون �إىل �س���رورة �إجر�ء 
�ملزيد م���ن �لبحوث �مل�ستقبلية لتحديد 
�إذ� ما كان �لإقالل من تعاطي �لفركتوز 

�سيخف�ص بدوره �سغط �لدم.

اجلن�س 
والتدخني 

والبدانة "ثالوث 
املوت" يف العامل
قالت منظمة �ل�سحة �لعاملية 

�لتابعة لالأمم �ملتحدة �ن مكافحة 
خم�سة عو�مل �سحية فقط ميكن 

�أن مينع �ملاليني من حالت 
�لوفاة �ملبكرة ويزيد متو�سط 
�لعمر �ملتوقع يف �لعامل بنحو 

خم�ص �سنو�ت.
و�أ�سافت �ملنظمة يف تقرير 

�إن �سعف �لتغذية يف مرحلة 
�لطفولة و�جلن�ص غر �لآمن 
و�لتدخني و�لعاد�ت �ل�سحية 

�ل�سيئة و�رتفاع �سغط �لدم يلقى 
عليهم باللوم يف نحو ثلث حالت 

�لوفاة �ملبكرة و�لتي يبلغ عدد 
�لإجمايل 60 مليونا حول �لعامل 

كل عام.
لكن بينما ميثل �سعف �لتغذية 
خطرً� �سحيًا كبرً� على �لذين 

يعي�سون يف �لدول �لأكرث فقر�، 
فاإن �لبد�نة وزيادة �لوزن ت�سكل 

خطر� �أكرب يف �لدول �لكرث غنى 
وهو ما يوؤدي �ىل و�سع تزيد 

فيه حالت �لوفاة �ملبكرة ب�سبب 
�لبد�نة وزيادة �لوزن عن �لوفاة 
�ملبكرة ب�سبب نق�ص �لوزن حول 

�لعامل.
وقالت منظمة �ل�سحة �لعاملية 

يف تقريرها عن �ملخاطر �ل�سحية 
�لعاملية "�لعامل يو�جه بع�ص 

�ملخاطر �لكبرة و�ملنت�سرة 
و�ملوؤكدة على �ل�سحة".

ودر�ست 24 خطر� �سحيا رئي�سيا 
وقالت �ن تعريفهم وتقييمهم 

�سي�ساعد �سناع �ل�سيا�سة على 
و�سع ��سرت�تيجيات لتح�سني 

�ل�سحة على �أو�سع نطاق ووفق 
�ل�سبل �لتي حتقق �أق�سى �إفادة 

من �لإنفاق.
و�أ�سافت �ملنظمة قائلة: "مع 

حت�سن �ل�سحة.. ميكن �ن 
تت�ساعف �لفو�ئد"، تقليل 

عبء �ملر�ص بني �لفقر�ء رمبا 
يزيد م�ستويات �لدخل وهو ما 

�سي�ساعد بدوره يف تقلي�ص عدم 
�مل�ساو�ة يف جمال �ل�سحة".

وحذر �لتقرير من �نه رغم �ن 
بع�ص عو�مل �خلطر �لكبرة على 

�ل�سحة مثل �لتدخني و�لبد�نة 
وزيادة �لوزن عادة ما تكون 
مرتبطة بالدول ذ�ت �لدخل 

�ملرتفع �إل �ن �أكرث من ثالثة 
�أرباع �إجمايل �لعبء �لعاملي 

لالأمر��ص �لتي ت�سببها حتدث 
�لآن يف دول فقرة ونامية.

وو�سعت �ملنظمة �لتابعة لالأمم 
�ملتحدة �لتي يوجد مقرها يف 

جنيف قائمة باأكرث �ملخاطر 
�ملوؤدية للوفاة يف �لعامل على 
�لنحو �لتايل.. �رتفاع �سغط 

�لدم "م�سوؤول عن 13 يف �ملئة 
من �لوفيات عامليا" و�لتدخني 

�جللوكوز  �ملئة" وزيادة  يف   9"
يف �لدم "6 يف �ملئة" و�خلمول 

�لبدين "6 يف �ملئة" و�لبد�نة �أو 
زيادة �لوزن "5 يف �ملئة".

ما م�صري 
�صفحتك على 

 Facebook
بعد املوت؟

قبل �أيام قليلة، �أعلن ماك�ص كيلي، 
�مل�سوؤول عن �لأمن يف موقع 
�لجتماعي،   Facebook

عن �سيا�سة �ملوؤ�س�سة �خلا�سة 
ب�سفحات �لأ�سخا�ص �ملتوفني، 

حيث تقرر �أن تت�سمن �إز�لة 
�أ�سمائهم من �ل�سبكة �لفرت��سية، 
وخدمات حمركات �لبحث، ومنع 

�أي عملية دخول �إىل �ملوقع 
�لجتماعي با�سمهم، بينما ي�سمح 

برتك �سفحتهم �لرئي�سية مفتوحة 
�أمام �لأقارب و�لأ�سدقاء لتقدمي 
�لعز�ء.ويعتقد كثرون �أن هذه 

�خلدمة جديدة، �إل �أن كيلي �أكد �أن 
خدمة "�لذكرى"، للمتوفني، كما 

�أطلق عليها، موجودة منذ �إطالق 
.facebook موقع

وياأتي هذ� �لإعالن بعد �أن ت�سبب 
 ،facebook �ل�سكل �جلديد ل�

و�لذي يت�سمن �قرت�حات باإ�سافة 
�أ�سخا�ص �إىل قائمة �أ�سدقاء 

�مل�ستخدم، �سربة قا�سية للم�سرفني 
على هذ� �ملوقع، حيث ��ستكى 

�لكثرون من �أن عدد� كبر� من 
�لأ�سخا�ص "�ملقرتحني" متوفون.

ويقول كيلي عرب مدونته 
�لإلكرتونية: "نحن نتفهم �سعوبة 

تذكر من فقدناهم، وهنا تقع 
�مل�سوؤولية على �لأ�سدقاء و�لعائلة 

 Facebook �لالت�سال ب
و�إبالغهم بالوفاة".

و�أ�ساف كيلي �أن على �لأ�سدقاء 
تعبئة منوذج لإثبات �لوفاة، قبل 
�أن يتم تطبيق خدمة "�لذكرى" 
على �سفحة �ملتوفى، وحني يتم 

�لتاأكد من �لوفاة، يحجب ��سم 
�ملتوفى عن قائمة �ملقرتحات 

 ،facebook ملقدمة مل�ستخدمي�
وتبقى �ل�سفحة �لرئي�سية مفتوحة 

لتقدمي �لعز�ء.
 facebook ورغم �رتفاع �سعبية

لدى �مل�ستخدمني، وخ�سو�سا 
�ل�سباب منهم، ل تز�ل هناك بع�ص 
عالمات �ل�ستفهام ب�ساأن �ل�سيا�سة 

�ملتبعة لإحرت�م خ�سو�سية 
�لأع�ساء لدى �ملوقع �لجتماعي.

فقد فتحت مفو�سية �خل�سو�سية 
�لكندية حتقيقا ب�ساأن �سيا�سات 

يتعلق  فيما   facebook
باخل�سو�سية، وحتديد� �سفحات 

�مل�ستخدمني �ملتوفني.
ويف �ملقابل، قدم �مل�سرفون على 

باإعادة  وعود�   Facebook
�لنظر يف هذه �ل�سيا�سات، 

وتقدمي خدمات �أف�سل فيما يتعلق 
باملعلومات �خلا�سة بامل�ستخدمني. 
من جانبها، قالت �آن ماري هايدن، 

 ،Facebook ملتحدثة با�سم�
�إن �ملفو�سية ت�سعر بالر�سا عن 

�إجر�ء�ت Facebook، كما �أنها 
�ستقوم مبر�جعة �ساملة جلميع 
�سيا�سات �ملوقع �لجتماعي يف 
هذ� �ل�ساأن، و�ستعلن عن نتائج 

�لتحقيق يف نهاية ت�سرين �لأول 
�حلايل.
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مت �إطالق قمر ��سطناعي �أوروبي هو �لأول من نوعه 
يف �لعامل مهمته جمع معلومات و�فية عن دورة �ملياه 
على �لكرة �لأر�سية.يقوم �لقمر بتقدمي خر�ئط مف�سلة 
ع���ن كمي���ات �لرطوبة �ملوج���ودة يف �لرتب���ة وكميات 
�لأم���الح يف مي���اه �ملحيط���ات حي���ث �سيت���م �لعتم���اد 
عليه���ا يف حت�سني دق���ة �لأر�س���اد �جلوي���ة و�لتحذير 
من �لأح���و�ل �جلوية �خلطرة مث���ل �حتمالت حدوث 
في�سان���ات.مت �إطالق �لقمر بو��سط���ة �ساروخ رو�سي 

من قاعدة �إطالق �لأقمار �ل�سطناعية يف رو�سيا.
وياأتي �إطالق هذ� �لقمر �سمن خطة �أوروبية طموحة 
ت�سم���ل �إط���الق �سل�سل���ة �أقمار خ���الل �لأع���و�م �لقادمة 
لدر��سة �لكرة �لأر�سية.وقال مدير ق�سم ر�سد �لأر�ص 
يف وكال���ة �لف�س���اء �لأوروبي���ة �ن �ط���الق ه���ذ� �لقمر 
كان مبثاب���ة حتد لن �لأمر تطلب جه���از� جديد� متاما 
��سم���ه MIRAS يبلغ قطره ثمانية �أمتار عبارة عن 
ثالث���ة �أجنحة �أ�سبه ب�سف���ر�ت مروحة طائرة عمودية، 
وت�سم �لأجنح���ة 69 هو�ئيا.وجرى طي �لأجنحة كي 
يت���م ��ستيع���اب �جلهاز م���ع �لقم���ر �ل�سطناعي د�خل 

�ل�ساروخ �لذي حمله �ىل مد�ره.
ويعد فتح �لأجنحة كما هو خمطط له يف �ليوم �لثاين 
من و�س���ع �لقمر يف مد�ره �م���ر� يف غاية �لأهمية من 
�ج���ل جن���اح مهمته.و�ست�ساعد �ملعلوم���ات �لتي يقوم 
�لقم���ر بجمعه���ا و�إر�ساله���ا �ىل �لأر����ص يف حت�س���ني 
معرفتن���ا ب�س���اأن دورة �ملي���اه عل���ى �لك���رة �لأر�سي���ة- 
�نتقاله���ا ب���ني �سط���ح �ملحيط���ات و�لياب�س���ة و�لغالف 
�سيقدمه���ا  �لت���ي  للمعلوم���ات  �ستك���ون  �جلوي.كم���ا 
تطبيق���ات مبا�س���رة يف جمال �لزر�ع���ة و�إد�رة �ملو�رد 

�ملائية.

اإطالق قمر �صناعي لدرا�صة دورة املياه على كوكبنا

عر�ست �سرك���ة " كامربيدج كون�سلتن���ت" �ملتخ�س�سة 
بالت�سمي���م و�لتطوي���ر �آخ���ر �خرت�عاتها م���ن �لأجهزة 
�حلديث���ة �لتي حتم���ل �أفكارً� فيها من �لإب���د�ع ما يكفي 
لأن حتت���ل حي���زً� كب���رً� يف �لأ�س���و�ق عن���د �إطالقه���ا، 
�أبرزه���ا �ل���ر�د�ر �خلارق للج���در�ن، و�سريح���ة مر�قبة 
ج�س���م �لإن�س���ان و�لر�دي���و �ملكعب.وب���ني �لخرت�عات 
�أي�سًا �أجه���زة للتحكم بالكومبيوتر با�ستخد�م موجات 
�لدم���اغ، وذلك عرب نظام ق���ادر على قر�ءة تلك �ملوجات 
وترجمته���ا لأو�م���ر جله���از �لكمبيوتر، به���دف متكني 
�لأ�سخا����ص �مل�ساب���ني بال�سل���ل �لكام���ل م���ن �لتو��سل 
م���ع �لآخرين، دون �حلاجة لزرع �أقط���اب كهربائية يف 

�لدماغ، وبكلفة �أقل.
وم���ن �أب���رز �لتحديات �لتي تو�جه ه���ذ� �لخرت�ع، هو 

�إيج���اد و�سيلة �آمن���ة وعملية، لتثبي���ت هو�ئي �أو جهاز 
��ست�سع���ار عل���ى ر�أ����ص �ل�سخ����ص، ليتمكن م���ن �إر�سال 
و��ستقب���ال �ملوجات �خلا�سة، لأن �أي تغر يف �لجتاه 
قد يوؤثر على عمل �جلهاز.�لر�ديو �ملكعب: ويهدف هذ� 
�لخرت�ع �جلديد �إىل ت�سهي���ل ��ستخد�م جهاز �لر�ديو 
دون �أي تعقيد �أو �أزر�ر، �إذ يحتوي على �أربع حمطات 
�إذ�عية فق���ط، ولالختيار من بينها م���ا عليك �إل حتريك 
�لر�ديو باأكمله �إىل �ملحطة �لتي تريدها، و�إذ� �أردت �أن 
ترف���ع �ل�سوت مث���اًل حرك �لر�دي���و �إىل �لأعلى، �أو �إىل 
�لأ�سفل خلف�ص �ل�سوت ��ستغرق جتهيز �ملنتج حو�يل 
ت�سع���ة �سهور منذ �لفكرة وحت���ى �لنهاية، وفقًا لل�سركة 
�ملنتجة، "كامريدج كون�سلتنت و�آرمور غروب"، ومن 
�ملتوق���ع طرح �ملنت���ج �جلدي���د يف �لأ�س���و�ق يف عطلة 

عي���د �ملي���الد �ملقبل���ة. �سر�ئح ملر�قب���ة ج�س���م �لإن�سان: 
وه���ي عب���ارة ع���ن �سر�ئ���ح �إلكرتونية ت���زرع يف ج�سم 
�لإن�س���ان، يتمكن �لطبيب عربها م���ن مر�قبة �لعمليات 
�لأي�سي���ة يف �جل�سم، ومر�قبة درجة �حلر�رة و�سغط 
�لدم وغرها.و�أبرز �ملعوق���ات �لتي ميكن �أن تعرت�ص 
ه���ذه �ل�سر�ئ���ح، هي طبقة �جلل���د �ل�سميك���ة �أو طبقات 
�لدهون لدى �لنا�ص �مل�سابني بال�سمنة، لأنها �ستحجب 
�لإ�س���ارة �لال�سلكية �لتي توؤمن �لت�سال بني �ل�سريحة 

يف �جل�سم، ونظام �ملر�قبة عند �لطبيب.
�ل�سرط���ة  رج���ال  يحت���اج  �إذ  للج���در�ن:  خ���ارق  ر�د�ر 
و�لق���و�ت �خلا�س���ة م�ساهدة ما خلف �جل���در�ن، �أثناء 
�لعملي���ات �لت���ي ينفذونها، لذل���ك مت �لعمل على �جلهاز 
�جلدي���د، وهو ر�د�ر حمم���ول باليد، ميكن �ل�سرطة من 

م�ساهدة ما يدور يف 
�لغرف���ة �أو �ملبن���ى، 
وي�ستطي���ع �جلهاز 
يق���ع  م���ا  �إظه���ار 
�جل���در�ن  خل���ق 
كما  �لإ�سمنتي���ة، 
ح�سا�سيت���ه  �إن 
م���ن  متكن���ه 
ط  لتق���ا �
�أ�سو�ت �أنفا�ص 

خل���ف  �ملوجودي���ن 
�جل���در�ن، وميكن من خالله �لتقاط �ل�سور 

من زو�يا خمتلفة، كما ميكن �لتحكم بعد عن بعد.

قال���ت در��س���ة �أمريكي���ة �ن���ه كلم���ا ز�دت 
ز�د  للتلفزي���ون  �لثالث���ة  طف���ل  م�ساه���دة 
بعدو�نية.وق���ال  ت�سرف���ه  �حتم���ال 
�لباحث���ون �إن جم���رد وج���ود �لتلفزيون 
يف �خللفية حتى دون �ن ي�ساهده �لطفل 
فان���ه يرتبط �أي�س���ًا بال�سل���وك �لعدو�ين 
قوية.وقال���ت  غ���ر  �لعالق���ة  كان���ت  و�إن 
�لباحث���ة جنيف���ر ماجنانيلو م���ن جامعة 
ولية نيوي���ورك يف �لباين: "على �لآباء 
�لتحلي بال���ذكاء فيما يتعل���ق با�ستخد�م 

�لتلفزيون".
وق���ت  م���ن  �حل���د  "عليه���م  و�أ�ساف���ت: 
م�ساه���دة �لأطف���ال للتلفزي���ون و�لنتباه 
ملحت���وى �لرب�م���ج �لتلفزيوني���ة و�لنظر 
يف طريق���ة ��ستخ���د�م �لتلفزي���ون يف كل 
�أرجاء �ملن���زل"، و�أجري���ت �لدر��سة على 
3128 �مر�أة م���ن 20 مدينة �أمريكية كان 
لديهن طفل بني عام 1998 و2000. ويف 
ح���ني كان هناك بع�ص �لتن���وع يف تعليم 
�مل�س���اركات يف �لدر��س���ة �ل �ن ثلثهن مل 

يتخرجن من �ملدر�سة �لثانوية.

وقال ثلث���ا �لأمهات �ن طفله���ن �لبالغ من 
�لعم���ر ث���الث �سن���و�ت �ساه���د �لتلفزيون 
�أك���رث م���ن �ساعتني يومي���ا وكان متو�سط 
�مل�ساه���دة ح���و�يل ث���الث �ساع���ات، ويف 
�ملتو�س���ط كان �لتلفزي���ون يعم���ل خلم�ص 
�ساعات �إ�سافي���ة يف �لأيام �لعادية.وبعد 
�لأخ���ذ يف �لعتبار عو�م���ل معروف �نها 
مرتبط���ة بال�سلوك �لعدو�ين مثل �لعي�ص 
يف ح���ي يت�سم بالعنف �و معاناة �لم من 
�لكتئاب كانت م�ساهدة �لتلفزيون ووقت 
ت�سغي���ل �لتلفزي���ون يف �ملن���زل يرتبطان 
ب�س���كل كب���ر بال�سل���وك �لع���دو�ين مث���ل 
�س���رب �لآخرين وحدوث حالت مز�جية 

غا�سبة و�لتمرد و�ل�سر�خ كثر�.
�لت���ي  ماجنانيل���و  �لباحث���ة  و�أ�س���ارت 
�أ�سرفت على �لبح���ث وفريقها من جامعة 
تولني لل�سحة �لعامة و�لطب �ملد�ري �إىل 
�ن �لأكادميي���ة �لأمريكي���ة لط���ب �لأطفال 
تو�سي بعدم م�ساهدة �لأطفال للتلفزيون 
يف �سن �لثانية ودونها وتو�سي ب�ساعتني 

�و �قل يوميا لالأطفال �لأكرب �سنا.

التلفزيـون ينّمـي ال�صلوك العدوانـي لـدى الأطفـال الإكثار من "الفركتوز" قد يرفع �صغط الدم

متك���ن برنامج دودة �لكمبيوت���ر "كونفيكر" من �خرت�ق ما يزيد عن �سبعة ماليني جهاز 
كمبيوتر يعمل باأنظمة ت�سغيل "ويندوز" من �سركة مايكرو�سوفت �لأمريكية خالل �لعام 
�لأول م���ن �إطالق���ه، حيث ي�سبح �لربنام���ج عرب �لإنرتنت لخرت�ق �سب���كات �لكمبيوتر، 
م���ا ينتج عن���ه ربط �لأجهزة �مل�ساب���ة بكمبيوتر �فرت��سي يتحكم في���ه موؤلفو �لربنامج 
ع���ن بعد.وي���زد�د �نت�س���ار �لربنام���ج يف كل م���ن �لرب�زيل و�ل�س���ني، ويعتق���د �أن �أغلب 
�لأجه���زة �مل�ساب���ة تعمل على ن�سخ "وين���دوز" مزيفة، وبناء علي���ه يعجز �مل�ستخدمون 
ع���ن حتميل "�أدو�ت �إز�لة �لرب�مج �خلبيثة" �لتي تطلقها مايكرو�سوفت، و�لتي ميكنها 
حم���و �لربنامج. ويتم �كت�ساف �إ�سابة �جلهاز بالربنامج حينما ل يتمكن �مل�ستخدم من 
�لدخول على جهازه �خلا�ص، حيث يحاول �جلهاز �لت�سال باأجهزة �لكمبيوتر �لأخرى 

علي �سبكتها ويخمن كلمات �ل�سر �خلا�سة بتلك �لأجهزة، ما يوؤدي �إىل تعطله.
جدي���ر بالذك���ر �أن "كونفيكر" ظه���ر يف نوفمرب 2008، غر �أنه حظ���ي باهتمام �إعالمي 
و��س���ع �لنطاق يف مطلع �لعام �جلاري، جر�ء قدرته على �إعادة �إ�سابة �أنظمة �لت�سغيل 

حتى بعد �إز�لته.

�صبعة  "كونفيكر" يخرتق 
ماليني كمبيوتر

�أكد علم���اء �أن �سب���اك عنكبوت عرث 
عليها د�خل قطع���ة كهرمان ب�ساطئ 
�سا�سك����ص �ل�سرقية جن���وب �سرقي 
بريطاني���ا ه���ي �لأقدم حت���ى �لوقت 

�لر�هن.
ويع���ود تاري���خ قطع���ة �لكهرم���ان، 
بيك�سهي���ل  يف  عليه���ا  ع���رث  �لت���ي 
جيمي هي�سكوك و�سقيقه جوناثان 
وهم���ا من ه���و�ة جم���ع �حلفريات، 

�إىل ح���و�يل 140 ملي���ون �سن���ة �أي 
�إىل �حلقب���ة �جليولوجية �ملعروفة 

بالكري�ستا�سي.
وق���ال �لربوفي�سور مارت���ن بر�زير 
�لذي ن�سر تقرير� عن �ملو�سوع يف 
�إنها  جملة �جلمعي���ة �جليولوجية، 
�أقدم �ل�سبكات �لعنكبوتية �ملعروفة 

حلد �لآن.
و�أ�ساف �أ�ستاذ بيلوجيا �حلفريات 

يف جامع���ة �أوك�سفورد قائ���ال: "�إن 
قطع���ة �لكهرم���ان هذه ن���ادرة جد�. 
�أعم���اق �حلقب���ة  م���ن  لق���د جاءتن���ا 
منه���ا  يجع���ل  م���ا  �لكري�ستا�س���ي، 
�أق���دم �لقط���ع �لت���ي حتت���وي عل���ى 

�أحفورة".
وقال كذلك: "هذه �لعناكب متميزة، 
فق���د خلف���ت قط���ر�ت ل�سق���ة عل���ى 
ط���ول �ل�سبك���ة بغر����ص ��سطي������اد 

فر�ئ�سه����ا".
�أجر�ها  �لت���ي  وخل�س���ت �لدر��س���ة 
بر�زير �إىل �أن �سنف �لعناكب �لذي 
حاك �ل�سبك���ة قريب جد� من عناكب 

�حلد�ئق يف وقتنا �لر�هن.
ويعتقد �لعلماء �أن �ل�سبكة ح�سرت 
د�خ���ل م���ادة �سمغي���ة �سال���ت م���ن 
�سج���رة �سنوب���ر �أثن���اء حريق �سب 

يف غابة باجلو�ر.

ـــوت ـــب ـــك ـــن ــــــوت: بـــــيـــــت ع ــــــي ــــــب ـــــــــــــدم ال اأق

ح���ذر تقرير من �أن �س���كان �ملناطق 
رمب���ا  ��سرت�لي���ا  يف  �ل�ساحلي���ة 
ي�سطرون ملغ���ادرة منازلهم ب�سبب 
�رتف���اع م�ستوي���ات �لبح���ر، وحث 
�لتقري���ر، �ل���ذي �أ�سدرت���ه �للجن���ة 
 18 بع���د  �ل�سرت�لي���ة  �لربملاني���ة 
�سهر� م���ن �لدر��سات، عل���ى �تخاذ 

�إجر�ء عاجل بهذ� �ل�ساأن.
وي�سك���ن ح���و�يل 80 يف �ملئ���ة من 
�ل�سرت�ليني يف �ملناطق �ل�ساحلية، 
لكن �لتقرير يق���رتح �إ�سد�ر قانون 
مينع �إن�س���اء �ملزيد م���ن �ملجمعات 
�ملناطق.ودع���ا  تل���ك  �ل�سكني���ة يف 
�لتقرير �ل�سلط���ات �ل�سرت�لية �إىل 
�لتفك���ر يف و�سيل���ة حت���ول دون 
�قتط���اع �ملزي���د م���ن �لأر��س���ي �أو 

�إن�ساء مناطق �سكنية جديدة.
ويقول �لتقري���ر �إن عقار�ت بقيمة 
150 ملي���ار دولر ��سرت�يل )137 
ملي���ار جني���ه ��سرتلين���ي( مه���ددة 
ب�سبب م�ستوي���ات �لبحر �ملتز�يدة 
ت�سهده���ا  �لت���ي  و�لعو��س���ف 

�ملنطقة.

ويحت���وي �لتقري���ر على م���ا يقرب 
ح���و�يل 50 تو�سي���ة ت�ستم���ل على 
خطة حلماي���ة �ل�سو�ح���ل وتعاون 
�أك���رب بني �ل�سلط���ات �ملختلفة، ومل 

يو�س���ي �لتقري���ر بارغ���ام �ل�سكان 
عل���ى مغ���ادرة �ملناط���ق �ل�ساحلية، 
لكن���ه �قرتح تكوين جلن���ة م�ستقلة 
كان���ت �حلكوم���ة  �إذ�  م���ا  لتحدي���د 
ق������ادرة وه���ل يج���ب عليه����ا فع�����ل 

ذل�ك.
وتق���ع �ملدن �ل�سرت�لي���ة �لرئي�سية 
كله���ا عل���ى �ل�سو�ح���ل �إ�ساف���ة �إىل 
�ست���ة مالي���ني �سخ����ص ي�سكن���ون 

�ل�سكنية وت�سر  خارج �لتجمعات 
�أن  �إىل  �ملتح���دة  �لأمم  تقدي���ر�ت 
م�ستوي���ات مي���اه �لبحر ق���د ترتفع 
بنحو 80 �سم )31 بو�سة( بحلول 

عام 2100.

حتذير من ارتفاع م�صتويات البحر

�أظه���رت در��س���ة �ن نح���و ن�س���ف �لأطف���ال �لأمركيني، 
ون�سب���ة �ساحقة من �لأطف���ال �ل�سود، تت���م تغذيتهم على 
�لأق���ل مرة و�حدة �ثناء طفولتهم �عتماد� على كوبونات 

�لغذ�ء �ملقدمة من �حلكومة.
وق���ال م���ارك ر�ن���ك م���ن جامع���ة و��سنط���ن "مي�سوري، 
و�س���ط" �ل���ذي �ع���د �لدر��س���ة م���ع توما����ص هر�سل من 
جامع���ة كورني���ل "نيويورك، �سم���ال �س���رق" "�ذ� كانت 
لديك���م كوبونات غذ�ئية فان ذل���ك يعني بال�سرورة �نكم 
يف و�س���ع بائ����ص و�ن �أ�سرتك���م ل يتوفر له���ا �لكثر من 

�ملو�رد".
و�أ�س���اف: "�ن كون ن�سف �لأطف���ال �لأمركيني يجدون 
�أنف�سه���م يف وق���ت م���ا م���ن طفولته���م يف ه���ذ� �لو�س���ع، 
يج���ب حقيق���ة �ن يدفع �لولي���ات �ملتح���دة �ىل مزيد من 
�لنتباه، وبح�سب �لدر��سة فان 2،49 باملئة من �لأطفال 
�لأمركيني يعي�سون يف من���زل �سي�سطر على �لأقل مرة 

و�حدة للتعويل على �لكوبونات �لغذ�ئية.
وترتف���ع ه���ذه �لن�سبة �ىل نح���و 90 باملئة ب���ني �لأطفال 

�ل�سود و�لأطفال �لذين يعي�سون مع �حد �لو�لدين.
و�عتم���دت �لدر��س���ة �لتي ن�سرت ي جمل���ة جمعية طبية 
متخ�س�س���ة يف طب �لأطف���ال، على متابع���ة 4800 بيت 

�أمركي طو�ل 32 عاما.
و��ستنتج���ت �لدر��سة �ن �لأطف���ال �لأمركيني هم �لأكرث 

عر�سة للفقر يف �لغرب �ملتقدم.
وكان���ت در��س���ة �أخ���رى �أعده���ا �جلامعي���ان نف�ساهم���ا، 
�أظه���رت �ن ن�س���ف �لبالغ���ني �لأمركيني ��سط���رو� على 

�لأقل مرة و�حدة للجوء �ىل كوبونات �لغذ�ء.

ن�صــف اأطفــال اأمريكــا يتغــذون مـــرة
على الأقــل بكوبونــات غــذاء


