
�إنتاج 
�شمكة �شفافة 

للبحوث �لعلمية
جنح فريق علمي م�شرتك من 

جامعتي ميا وناجويا اليابانيتني 
ريوكني يف اإنتاج �شمكة جديدة 

تدعى "ريوكني" وهى نتاج لتفريخ 
ال�شمكة الذهبية اللون وال�شمكة 

الفاحتة الب�شرة.واأو�شح الفريق 
اأن ال�شمكة "ريوكني" �شفافة اللون 

وميكن روؤية قلبها بو�شوح، بل 
والإح�شا�س ب�شرباته وكذلك روؤية 

خمها 

بو�شوح اأي�شًا، وذلك 
يف اإطار امل�شاعي اليابانية لتقليل 

العتماد على عمليات الت�شريح 
التى اأ�شبحت مثرية للجدل داخل 

الأو�شاط العلمية اليابانية.واأكد 
الفريق اأن ال�شمكة "ريوكني" ميكن 

اأن تعي�س حتى 20 عامًا كحد اأق�شى 
وميكن اأن ينمو طولها اإىل 25 �شم، 

كما ميكن اأن يبلغ وزنها 2 كجم 
اأى بزيادة فى الوزن عن اأ�شماك 

التجارب الأخرى.
واأو�شح الفريق اأنهم تو�شلوا اإىل 

تلك ال�شمكة النادرة من خالل �شفدع 
جتارب مت اإنتاجه عام 2007 ويطلق 

عليه ا�شم "رينا جوبكينا"، حيث 
من املقرر اأن تطرح تلك ال�شمكة اإىل 
جانب هذا ال�شفدع يف الأ�شواق من 

اأجل البحوث العلمية فقط؛ وذلك 
خالل العام القادم ومبقابل ي�شل اإىل 

ع�شرة اآلف ين ياباين اأي ما يعادل 
70 جنيه اإ�شرتليني.
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�أزرق"  "قمر 
ي�شيء ختام �شنة 

�لفلك �لعاملية
متيزت ليلة راأ�س ال�شنة بكون القمر 

بدرا للمرة الثانية يف �شهر واحد 
وهي ظاهرة تعرف با�شم "القمر 

الأزرق" خمتتمة بذلك ب�شكل مميز 
�شنة الفلك العاملية.

واأو�شح احد املواقع املخ�ش�شة 
ل�شنة الفلك العاملية "يقال ان هناك 
قمرا ازرق عندما ي�شهد �شهر واحد 

بدرين فيطلق على البدر الثاين ا�شم 
قمر ازرق".

وكان القمر 
بدرا قبل ذلك 

يف الثاين من 
كانون الول/

دي�شمرب. 
ويف�شل بني 

بدرين 29،5 يوما.
وقالت جمعية الفلك 

الأمريكية ان اآخر 
"قمر ازرق حل يف 

كانون الأول يعود 31/
اىل 1990 قبل 19 عامًا، وا�شل 

ت�شمية "القمر الأزرق" تعود اىل 
العبارة النكليزية "وان�س ان ايه 

بلو مون" التي تعني ان المر يحدث 
نادرا جدًا.

�شابقة علمية: 
�ملاء ميتزج 

بالزيت!
يف حدث علمي فريد من نوعه، 

جنح علماء اأمريكيون يف مزج املاء 
بالزيت وذلك با�شتخدام عن�شر 

حمفز.و�شي�شاهم ذلك الك�شف الذي 
تو�شل اإليه علماء جامعة اأوكالهوما 

الأمريكية ب�شكل كبري يف ت�شهيل 
عملية تكرير الوقود احليوي، 

ح�شبما ذكر تقرير ن�شرته اليوم جملة 
"�شاين�س" الأمريكية.

واأو�شح اخلبري بالهند�شة الكيميائية 
واحليوية يف جامعة اأوكالهوما 

دانييل ري�شا�شكو اأن مزج املاء بالزيت 
كان م�شتحيال يف ال�شابق لأن اأحدهما 

مائي "يذوب يف املاء" والآخر 
لمائي "ل يذوب يف املاء".
واأو�شح ري�شا�شكو: خالفًا 

لالأنواع ال�شائعة من الوقود، والتي 
تتكون من مواد ل تذوب يف املاء، 
فاإن الأنواع املختلفة من الوقود 
احليوي حتتوي على الكربون 

والكحول والأحما�س وكلها 
مواد قابلة للذوبان يف املاء، 

ومن املعروف علميا اأن الزيت ل 
ميكن اأن ميتزج باملاء، ولكي حتدث 

الإذابة يجب اأن يكون هناك نوع من 
الروابط بني الزيت واملاء، ولأن املاء 
مركب قطبي والزيت مركب ع�شوي 

غري قطبي، فال ميكن وجود روابط 
وبالتايل ل ي�شتطيع املاء التغلب على 

القوى البينية بني جزيئات الزيت 
وبالتايل عدم القدرة على اإذابته 

والمتزاج معه.

ط���ورت �شركة رو�شية غوا�شة �شغ���رية لال�شتعمال اخلا�س، هي 
الأوىل م���ن نوعه���ا التي يج���ري ت�شغليه���ا كالدراج���ة با�شتخدام 
الدوا�ش���ات pedal.وميك���ن ل�شخ�ش���ني تولي���د الطاق���ة الالزمة 
اإىل تدريب���ات خا�ش���ة  املائي���ة، دون احلاج���ة  املركب���ة  لت�شغي���ل 

ل�شتخدامها، ول تزيد �شرعتها عن �شرعة ال�شري على الأقدام.
ونقلت ال�شي اآن اآن اأنه خالفًا للغوا�شات التقليدية، يت�شم ت�شميم 
املركب���ة املائية بالب�شاط���ة، فقد �شنعت معظ���م اأجزائها من زجاج 
الأكريلي���ك اخلا����س، واإىل جان���ب دوا�شتني ومق���ود القيادة، يتم 
ت�شغيله���ا وال�شيط���رة عليه���ا بع���دد قلي���ل م���ن الأزرار، كما زودت 

بنظام �شالمة اآيل للطفو على �شطح املياه يف حالة الطوارئ.
اإينوفويت���ف  "ماري���ن  وتدع���ى  امل�شمم���ة،  ال�شرك���ة  وقال���ت 
تكنولوج���ي"، اإن الغوا�ش���ة تتي���ح مل�شتخدمه���ا التمت���ع مب�شاهد 
رائع���ة حت���ت املياه، خا�ش���ة واأن املركبة قادرة عل���ى الغو�س اإىل 
عم���ق 30 مرتًا، ومتتلك قدرة كبرية على املناورة والدوران حول 
حموره���ا العمودي.ويبلغ طول الغوا�شة 11 قدمًا وعر�شها اأكرث 
من �شتة اأقدام، ويتوقع اأن يبلغ �شعرها نحو 70 األف دولر، وفق 

ما نقلت �شحيفة "التلغراف" الربيطانية.
واأ�شاف���ت ال�شرك���ة املنتج���ة، ومقره���ا يف �ش���ان بطر�ش���ربغ، اأن 
الغوا�ش���ة هي الأوىل م���ن نوعها التي ت�شتم���د طاقتها با�شتخدام 

الدوا�ش���ات، وذل���ك بالإف���ادة م���ن ظاه���رة ت�شم���ى تاأث���ري كوان���دا 
يكفي  ما  توليد  من  �شخ�شني  والتي متكن   ،Coanda effec
م���ن الزخم.ياأتي الك�شف عن الغوا�ش���ة الرو�شية بعد الإعالن يف 

اأيل���ول الفائ���ت عن قرب ت�شني���ع جيل جديد م���ن الغوا�شات 
الق���ادرة عل���ى النط���الق م���ن عل���ى �شطح يخ���ت، لتكون 

اخرتاعًا جديدًا، �شيوؤدي اإىل اكت�شاف املزيد ب�شاأن 
احلياة البحري���ة، بالن�شبة لهواة الغو�س، 

وذل���ك ب�شب���ب ق���درة الغوا�شة على 
الو�ش���ول اإىل م�شاف���ة 37 األف 

امل���اء،  �شط���ح  حت���ت  ق���دم 
وب�شرعة ت�شل اإىل 400 

قدم يف الدقيقة.
بت�شمي���م  وق���ام 
امل�شم���م  الغوا�ش���ة، 
غراه���ام  ال�شه���ري 
هوك�س، والذي يعمل 

ت�شني���ع  عل���ى  حالي���ًا 
منوذج جت���اري اأكرب من 

هذا النوع من الغوا�شات.

غو��شة بالدو��شات قريبًا فـي �أعماق �لبحار

بغداد/ قي�س عيدان

اأقامت دائرة ال�شحة العامة بوزارة ال�شحة عدة 
الأم��را���س غري  م��ن دورات وور����س عمل ح��ول 
وتربية  املوؤ�ش�شات  من  ع��ددًا  �شملت  النتقالية 

بغداد واملحافظات.
عبد  �شباح  الدكتور  ال�����ل�����ه واأف��اد 

الناطق  ك��رك��وك��ل��ي 
الر�شمي للوزارة 

ل����������)امل���������دى( 
ب���������ان ه�����ذه 

لن�شاطات  ا
ت��������اأت��������ي 
������ش�����م�����ن 

برنامج ق�شم الرعاية ال�شحية الأولية يف دائرة 
العامة  ال�شحة  ملتابعة  بالوزارة  العامة  ال�شحة 
غري  والأمرا�س  البدانة  بخ�شو�س  للمواطنني 
نفذت  حيث  وال�شكري،  الدم  ك�شغط  النتقالية 
العاملة  الرتبوية  للمالكات  تدريبية  ور�س  عدة 
ال�شيطرة  جم��ال  يف  بغداد  تربية  مديريات  يف 
البدانة لدى طلبة املدار�س وذلك على قاعة  على 
عدة  نفذت  ذات��ه  ال�شعيد  وعلى  املركزي  الطفل 
مديريات  يف  الرتبوية  للمالكات  مماثلة  ور���س 
تدريبية  دورات  وك���ذل���ك  امل��ح��اف��ظ��ات  ت��رب��ي��ة 
الأولية  ال�شحية  الرعاية  م��راك��ز  يف  للعاملني 
بخ�شو�س البيانات الأولية حول الك�شف املبكر 

ملر�شي ال�شكري و�شغط الدم.
الأمرا�س  �شعبة  الق�شم/  من  طبي  فريق  وق��ام 

حمافظة  اىل  اإ�شرافية  ب��زي��ارة  النتقالية  غ��ري 
املتخذة  الإج���راءات  على  لالإ�شراف  ال�شليمانية 
ب��خ�����ش��و���س ال��ك�����ش��ف امل��ب��ك��ر ل���الأم���را����س غري 

النتقالية.
وفى ال�شياق ذاته اأقامت الوزارة ندوة توعوية 
امل�شببة  اخل���ط���ورة  ع���وام���ل  ع���ن  وت��دري��ب��ي��ة 
واأ�شار  منها  الوقاية  وكيفية  ال��ث��دي  ل�شرطان 
املراأة  توعية  هو  الندوة  من  الهدف  بان  م�شدر 
مبخاطر الإ�شابة مبر�س �شرطان الثدي والذي 
باأنواع  الإ�شابة  ثلثي  به  الإ�شابة  ن�شبة  ت�شكل 
 15132 ت�شجيل   مت  اذ  الأخ���رى  ال�شرطانات 
حالة اإ�شابة بال�شرطان من بينهم 7667 اإ�شابة 
بني الن�شاء ويبلغ عدد امل�شابات ب�شرطان الثدي 
ت�شمنت  ال��ن��دوة  ب��ان  واأ���ش��اف  اإ�شابة،   2443

ال�شرطان  م��ن  الوقاية  ع��وام��ل  ع��ن  حما�شرات 
الثدي  �شرطان  مر�س  وعن  املبكر  الك�شف  وعن 
جمموعات  اىل  امل�����ش��ارك��ات  تق�شيم  ث��م  بعدها 
للتدريب عن كيفية اإجراء الفح�س الذاتي للثدي 
حتقيق  يف  املبكر  الك�شف  ي�شهم  اذ  ذلك  لأهمية 

ال�شفاء من املر�س بن�شبة 85 %.
خالل  من  باملر�س  التعريف  يف  امل�شدر  واأ�شار 
زي����ادة ع���دد امل��راج��ع��ات اىل م��راك��ز وع��ي��ادات 
اإجراء  بهدف  الثدي  �شرطان  عن  املبكر  الك�شف 
واإج���راء  الطبيب  مب�شاعدة  ال��ذات��ي  الفح�س 
الن�شاطات  هذه  خالل  ومت  الالزمة  الفحو�شات 
وتثقيفية  توعية  وف��ول��درات  بو�شرتات  توزيع 
حول الأمرا�س غري النتقالية ت�شمنت امل�شببات 

واأ�شاليب الوقاية والعالج.

 �ل�شحة تنظم  ور�شات  عمل حول �الأمر��ض غري �النتقالية
و�لك�شف �ملبكر عن �شرطان �لثدي 

ك�شفت درا�ش���ة اأمريكية حديثة اأن الأحذية 
الريا�شي���ة احلديث���ة م���ن املمك���ن اأن تكون 
اأك���رث �ش���ررا عل���ى املفا�شل م���ن الرتي�س 

باأقدام حافية.
وطل���ب باحث���ون م���ن جامع���ة فريجيني���ا 
الأ�شح���اء  الريا�شي���ني  م���ن   68 م���ن 
الرتي�س على جهاز امل�شي واجلري 

اأخرى بدونه.  "املم�ش���اة" باحلذاء وم���رة 
وخل�س اخل���رباء اإىل اأن التدريب باحلذاء 
ت�شب���ب يف حتمي���ل �شدي���د عل���ى الركبة و 
مف�شل القدم ومنطقة احلو�س ب�شكل اأكرب 

من الرتي�س بدون حذاء.
واأو�شح اخلرباء اأن ال�شغط على املفا�شل 
اأثناء الرتي�س مع ارتداء احلذاء الريا�شي 

كان اأك���رب على املف�شل م���ن ارتداء الأحذية 
ذات الكع���ب املرتف���ع. وم���ن املق���رر ن�ش���ر 
نتائ���ج الدرا�ش���ة يف جمل���ة "زي���ه جورنال 
اأوف اإجن���ري فونك�شن اآن���د ريهابيتا�شن" 
املتخ�ش�ش���ة يف الط���ب الريا�ش���ي، ويزيد 
اأثن���اء  احلو����س  منطق���ة  عل���ى  ال�شغ���ط 
ممار�ش���ة اجلري عل���ى املم�شاة م���ع ارتداء 

احل���ذاء بن�شب���ة 54% يف املتو�شط مقارنة 
با�شتخ���دام اجلهاز باأق���دام حافية يف حني 
تق���در زيادة ن�شبة ال�شغ���ط على الركبة مع 

ارتداء احلذاء ما بني 36 و%38.
اأم���ا القدم فه���ي تكت�شب الت���وازن املطلوب 
م���ع ارتداء احل���ذاء، ورج���ح الباحثون اأن 
يك���ون �شبب التاأث���ريات ال�شلبي���ة لالأحذية 

الريا�شية عل���ى املفا�شل ه���و ارتفاع كعب 
احلذاء ع���ن الأر�س وامل���ادة الواقية حتت 
الق���دم والت���ي تع���د م���ن ال�شم���ات املمي���زة 
وطال���ب  احلديث���ة،  الريا�شي���ة  لالأحذي���ة 
اخلرباء بتطوي���ر اأحذي���ة ريا�شية جديدة 
حتدث التوازن املطل���وب للقدم ولكن دون 

الإثقال على املفا�شل.

ممار�شــة �لريا�شـة باأقـد�م حافيــة �أف�شـل!

ذكر م�شوؤولون فلبينيون اأن اأن�شط بركان يف البالد يبدو 
اأنه هداأ بع����د ن�شاطه ال�شديد لنحو ثالث����ة اأ�شابيع، وقالت 
ال�شلط����ات اإن نحو 47563 �شخ�شًا رمبا ي�شمح لهم قريبا 
بالع����ودة اإىل منازله����م بع����د اأن ا�شطروا لق�ش����اء عطالت 
اأعي����اد املي����الد "الكري�شما�����س" والعام اجلدي����د يف مراكز 

اإيواء.
وتنبعث احلمم الربكانية والرماد من فوهة بركان مايون 
باإقلي����م الباي على بعد 360 كيلومرتا جنوب �شرق مانيال 
منذ 14 كانون اأول املا�شي ما اأدى اإىل اإجالء ال�شكان.غري 
اأن الربكان ال�شهري ب�شكله املخروطي �شبه الكامل هداأ يف 
اليوم����ني املا�شي����ني، وبينم����ا مازال����ت احلم����م الربكاني����ة 
تتدف����ق من فوه����ة الربكان، مل ت�شج����ل اأي انفجارات رماد 

لليوم الثاين على التوايل.
وق����ال املعه����د الفلبيني لعل����وم الرباكني وال����زلزل اإن عدد 
الزلزل الربكاني����ة وانبعاثات غاز ث����اين اأك�شيد الكربيت 

تراجع اأي�شًا.
واأ�ش����اف املعه����د: "اإذا مل تق����ع اأحداث مهمة خ����الل اليام 
املقبل����ة �شيدر�س املعهد اإمكانية خف�����س م�شتوى التحذير 

من اأربعة اإىل ثالثة".
وق����ال ج����وي �شال�شيدا حاك����م اإقليم الب����اي اإن املعهد طلب 
ع����دة اأيام اأخرى لإجراء عمليات ر�ش����د للن�شاط الربكاين 
قب����ل اأن يق����رر العلم����اء م����ا اإذا كان الو�ش����ع اآمن����ا لل�شكان 

للعودة اإىل منازلهم.

�أن�شط بركان فـي �لفلبني ي�شتعيد هدوءه

الأطفال  يتعر�س 
اإىل  امل��ت��واج��دون ح��ول مدخنني 
خطر الإ�شابة مبر�س انتفاخ الرئة يف 

الكرب حتى لو مل يدخنوا باأنف�شهم.
اأن  اإىل  الظاهرة  هذه  اأمريكيون  علماء  وعزا 
اإىل  التعر�س  من  متامًا  يتعافون  ل  الأطفال 
هذه  اإىل  تو�شلوا  وق��د  ال�شلبي،  ال��ت��دخ��ني 
�شخ�شا   1781 اإخ�شاع  بعد  ال�شتنتاجات 
غ���ري م��دخ��ن م���ن ���ش��ت م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة يف 
مقطعية،  اأ�شعة  �شور  اإىل  املتحدة  الوليات 
فيه مدخن واحد  منازل  ن�شفهم يف  وقد كرب 

يف الأقل.
"هلث  م����وق����ع  ون����ق����ل 
دايلي" عن الربوف�شورة 
كلية  يف  امل�������ش���اع���دة 
جامعة  يف  ال�������ش���ح���ة 
ك���ول���وم���ب���ي���ا م��اي��ل��م��ان 
من  لوفا�شي"متكّنا  جينا 
بني  املقطعية  الأ�شعة  يف  ف��رق  على  العثور 
يف  مدخن  مع  اأقاموا  الذين  امل�شاركني  رئات 
مع  يقيموا  مل  ال��ذي��ن  والأ���ش��خ��ا���س  ال�شغر 

واحد منهم".
امل�شرة  التبغ  اآث��ار  بع�س  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
هي ذات مدى ق�شري ولكن الدرا�شة اجلديدة 
قد  ال��رئ��ت��ني  يف  التبغ  دخ���ان  اآث���ار  اأن  تظهر 

ت�شتمر ل�شنوات طويلة.

�لتدخني 
�ل�شلبي

ينفخ رئة 
�الأطفال

ن�شح���ت نتائ���ج درا�ش���ة بتغطي���ة الع���ني 
عن���د ق�شاء وق���ت قرب عنكبوت���ة ذئبية 
مدلل���ة وذلك بع���د اكت�شاف حال���ة نادرة 
لرج���ل الت�شق���ت �شع���ريات عنكبوتي���ة 
ن�ش���رت  درا�ش���ة  يف  قرينته.وج���اء  يف 
يف الدوري���ة الطبي���ة الربيطاني���ة "لن�شت" 
ي���وم اخلمي����س املا�ش���ي ان متخ�ش�ش���ني يف طب 
العيون مب�شت�شفى جامعة �شان جيم�س يف ليدز باجنلرتا 
ا�شتخدم���وا عد�شات مكربة للغاية لكت�شاف ال�شبب الذي جعل عني 

الرجل حمراء ودامعة وح�شا�شة لل�شوء.
واكت�شف���وا وجود نت���وءات مثل ال�شعر ملت�شق���ة يف قرنية الرجل.

وتذك���ر الرجل ان���ه كان ينظف قبل ثالث���ة اأ�شابيع 
بقع���ة �شعبة عل���ى احلاوية الزجاجي���ة لعنكبوتته 

املدللة وهي عنكبوتة ذئبي���ة �شيلية من نوع "روز"، 
احلاوي���ة.  يف  بحرك���ة  "�شع���ر  الأطب���اء  وكت���ب 
وا�شت���دار براأ�ش���ه ووج���د ان العنكبوت���ة الذئبي���ة 

التي كانت قريبة منه اأطلقت جمموعة �شعر اأ�شابت 
عينيه ووجهه، وقالوا ان حالة الرجل نادرة. واأ�شار معدو الدرا�شة 
اىل ان هذه العنكبوتة تطل���ق ال�شعر ال�شوكي على موؤخرة ج�شمها 

للوقاي���ة م���ن املفرت�ش���ني، وق���ال الأطب���اء "نق���رتح ان ين�ش���ح 
املحتفظون به���ذه العنكبوتة بارتداء ب�ش���كل معتاد حماية 

للعني عندما يتعاملون مع هذه احليوانات".

�لعناكب �لذئبية خطر على �لعني

تواج���ه بريطاني���ا موجة م���ن ال�شقي���ع �شل���ت احلركة على 
الكث���ري من الطرق���ات ب�شب���ب تراك���م الثل���وج واجلليد وما 
ا�شط���ر عددا من املط���ارات للتوقف عن ن�شاطه���ا العتيادي 

واإغالق الكثري من املدار�س اأبوابها.
لي���دز/ مط���ارات  اأن  الربيطاني���ة  الإذاع���ة  هيئ���ة  واأف���ادت 
برادف���ورد وليفرب���ول ومان�ش�ش���رت اأغلقت، م�ش���رية اإىل اأن 
الت�شاقط الكثيف للثلوج اأثر على عمل القطارات يف مناطق 

البالد كافة.
وذك���رت م�شلحة الأر�شاد اجلوية اأن درجة احلرارة هبطت 
يف ا�شكتلندا اإىل دون 15 درجة حتت ال�شفر و�شط توقعات 
بت�شاق���ط كثيف للثلوج يف جنوب بريطانيا هذه الليلة، كما 
توقع���ت اأن ت�شل كثافة الثلوج اإىل 25 �شنتيمرتًا يف بع�س 
املناطق خ���الل هذه الليلة اأي�شًا، وم���ع ازدياد حدة الربودة 
اأ�ش���درت �شركة الغ���از الربيطاني���ة حتذي���رًا اإىل املواطنني 

ب�شرورة القت�شاد يف ا�شتخدام الغاز.
وق���ال رئي�س احلكومة الربيطانية غوردن براون ملحطة بي 
بي �شي اإن بالده ل تواجه نق�شًا يف الغاز، م�شيفًا "�شتكون 

هناك دائمًا م�شاعب عندما يكون الطق�س رديئا".

�ل�شقيع ي�شيب بريطانيا بال�شلل

حذر عامل فيزياء الكواكب اوبري ريف من ان النح�شار 
تهديدا  �شي�شكل  والنباتية  احليوانية  للرثوة  ال�شريع 
الأمم  كانت  ح��ني  يف  املقبلة  العقود  يف  الب�شرية  على 

املتحدة اأعلنت �شنة 2010 "�شنة التنوع البيئي
الكندية  كيبيك  مقاطعة  من  املتحدر  الفلك  عامل  ويقول 
والبالغ من العمر 77 �شنة ويعترب من ا�شد املدافعني عن 
البيئة يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س ان "هذا التهديد 
اأق�شى"،  كحد  القادمة  العقود  يف  واق��ع  اىل  �شيرتجم 
الت�شبب  يتم  ال���ذي  "العقم  اىل  ال��ع��امل  وي�شري 
مبيدات  ا���ش��ت��خ��دام  ج�����راء  م���ن  ب���ه 
احل�شرات والعالجات املكثفة للق�شاء 
ع��ل��ى احل�������ش���رات ودي������دان الأر������س 
والنحل"، واإ�شافة اىل ذلك يتم اإفراغ 

املحيطات اأي�شًا، بح�شب ريفز.
الإجراءات  تتخذ  مل  ما  انه  من  ويحذر 
او  ع�شرة  بعد  "�شنت�شاءل  ال�شرورية 
�شناأكل  م���اذا  ع��ام��ا  ث��الث��ني  او  ع�شرين 

ن�شف  ويعترب  امل�شاء؟"،  ه��ذا 
فيما  تراجع  ح��ال  يف  الثديات 

بالنقرا�س  مهددا  ربعها  يعترب 
بح�شب الحتاد الدويل للحفاظ 
بالتغري  امل��ع��ن��ي  الطبيعة  ع��ل��ى 

املناخي.
ال��ع��امل ورئ��ي�����س رابطة  وي��ق��ول 
"لدي  الطبيعة  "روك" للدفاع عن 

اأط���ف���ال واأح���ف���اد وان����ا ق��ل��ق جدا 
�شيعي�شون؟  عامل  اأي  يف  ب�شاأنهم، 
ق��ل��ق��ه حيال  ع����ن  ري�����ف  وي����ع����رب 

ل  "احدا  ان  وي���ق���ول:  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
ب��ع��د 30 يعرف ما �شيكون عليه و�شع الأر�س 

عاما، لكنها قد تكون فعال يف و�شع يرثى له، الأمر متعلق 
بالقرارات التي نتخذها الآن"، ولكن حتى الآن بقي الكالم 
جوهان�شبورغ  يف  الأر�س  قمة  فاثناء  ورق،  على  حربا 
"احلد  على  بالعمل  العامل  ق��ادة  تعهد   2002 العام  يف 

من  ملحوظ"  ب�����ش��ك��ل 
البيئي  التنوع  تراجع 

بحلول العام 2010.
واأ���ش��ار ري��ف اىل ان 
مل  الأخرية  "النتائج 
تراجع  وق����ف  ت��ب��ني 
ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ئ��ي ل 
اأ�������ش������ارت اىل  ب����ل 
ت����ده����ور ال���و����ش���ع 
اكرب". ب�������ش���رع���ة 
وي��ع��ت��رب ري����ف ان 
من  لنه  املقايي�س  لقلب  اآن  قد  الأوان 
"�شنكون يف ماأزق".وكانت  دون احليوانات والنباتات 
"الإن�شان  ن��داء  الأول  كانون  يف  اأطلقت  "روك"  رابطة 

وثيقة  ال��ب��ي��ئ��ي:  وال���ت���ن���وع 
لتحالف جديد".

وي���دع���و ري����ف اىل 

فجميعنا  كلها؛  والإن�شانية  العامل  �شعيد  على  "التحرك 
يف مركب واحد وهو مهدد بالغرق"، وياأتي العامل على 
ذكر "اليقظة على �شعيد الأر�س" ب�شاأن التنوع البيئي، 
وياأمل اأن يتم اإن�شاء هيئة حكومية دولية معنية بالتنوع 
املعنية  ال��دول��ي��ة  احلكومية  الهيئة  غ���رار  على  البيئي 
كوبنهاغن  قمة  حققت  ل��ه  املناخي.وبالن�شبة  بالتغري 
"جناحا جزئيا..  فهي ت�شكل مرحلة مهمة كما كانت قمة 
ريو مرحلة مهمة من اجل توعية الب�شرية جتاه املخاطر 
متخوفون  "العلماء  ان  ري��ف  وي��وؤك��د  تواجهها".  التي 
جدا من تراجع التنوع البيئي ومن ال�شروري ان يعي 
ال�شبب؟  هي  ال�شكانية  الكثافة  هل  ذلك"،  خطر  اجلميع 
"ان التحكم بالولدات بعيد عن حل هذه امل�شكلة بع�س 
للطاقة  ا�شتهالكنا  من  احلد  ان  املوؤكد  من  لكن  ال�شيء، 
ال�شعيد  على  فعله  ميكن  ال���ذي  وم��ا  اأ�شا�شي"،  ع��ام��ل 
ال�شخ�شي؟ ميكن احلد من ا�شتهالك اللحوم التي يتطلب 
اإنتاج  حاجة  تفوق  الطاقة  من  كمية  ا�شتهالك  اإنتاجها 

املاأكولت النباتية للطاقة، وفق ريف.

�لتنوع �لبيئي فـي �أزمة و�لب�شرية فـي خطر

اأعلن الحتاد اجليوفيزيقي الأمريكي جناح العلماء 
يف اكت�ش���اف حف���رة عل���ى عمق 80 م���رتا بالقمر، ما 
يجعله���ا اأف�شل بقعة لإن�ش���اء م�شتعمرات ب�شرية يف 
امل�شتقب���ل. ون�ش���رت جملة "جيوفيزي���كال ري�شر�س 
لي���رتز"، التابع���ة لالحت���اد اجليوفيزيق���ي، درا�ش���ة 

اأجراه���ا الع���امل بوكالة "جاك�ش���ا" اليابانية 
جوين�شي���ي  الف�شائي���ة  لالأبح���اث 

هاروياما توؤكد �شحة الكت�شاف 
بع���د الط���الع عل���ى ال�شور 

الت���ي اأر�شلته���ا الكب�شولة 
"�شيلين���ي  الف�شائي���ة 
 "S E L E N E
م���دار  يف  املو�شوع���ة 

القمر.
هارويام���ا  و�ش���رح 
"احلف���رة  للمجل���ة: 

الراأ�شية، عبارة عن اأحد 
"احلم���م  الالف���ا  مم���رات 

ت�شل���ح  الت���ي  الربكاني���ة"، 
ب�شري���ة  م�شتعم���رات  لإقام���ة 

يف امل�شتقب���ل اأو اإج���راء اأي اأبحاث 

اأخرى لك�شف املزيد من املعلومات عن القمر".
ويعتق���د العلم���اء اأن ه���ذه احلف���رة تول���دت نتيج���ة 
ل�شط���دام وق���ع منذ ملي���ارات ال�شن���ني، حينما كان 

القمر اأكرث حرارة وامتالءا بالن�شاطات الربكانية.
ويعق���د العلماء اآمال على ق���درة رواد الف�شاء البقاء 
لأوق���ات اأك���رث يف القم���ر عق���ب الكت�شاف���ات 
الأخرية الت���ي اأثبتت احتواءه على 
اجللي���د واملاء، وترج���ع اأهمية 
الكت�شاف اإىل اأن ال�شعوبة 
الأوىل لإقام���ة م�شتعمرة 
عل���ى القم���ر ه���و ع���دم 
بغ���الف جوي  متتع���ه 
م���ا يعني عدم ح�شول 
اأي  عل���ى  ال���رواد 
الن�شاط  �ش���د  حماي���ة 
ووج���ود  الإ�شعاع���ي، 
احلف���رة حت���ت �شطحه 
فتح اآم���ال جديدة لإجراء 
ه���ذا الأمر.يذك���ر اأن اأغل���ب 
الدرا�ش���ات ت�ش���ري اإىل اأن عمر 

القمر 4 مليارات عام.

حفرة يف �لقمر ت�شتوعب م�شتعمر�ت 
ف�شائية م�شتقبال


