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200 �ألف متطوع 
ي�صممون خر�ئط 

للكرة �لأر�صية
جذب م�صروع لت�صميم خرائط 

مفتوحة امل�صدر للكرة الأر�صية 
على الإنرتنت اأكرث من 200 األف 

متطوع منذ اإطالقه يف 2004، 
ونقل موقع "بي �صي ورلد" 

املتخ�ص�ص يف جمال التقنية عن 
�صتيف كو�صت موؤ�ص�ص امل�صروع، 
قوله اإنه يهدف اإىل توفري خرائط 

جمانية مبنية على اخلرائط 
املتوافرة على الإنرتنت، والتي 

لي�ص لها اأي حقوق ملكية فكرية.
واأو�صح كو�صت اأن امل�صروع 

�صهد ازدهارًا كبريًا خالل ال�صهور 
الأخرية، اإذ جذب ما يزيد عن 

100 األف م�صتخدم حتى مار�ص 
املا�صي، كما توقع اأن ي�صل 

العدد اإىل مليون متطوع بحلول 
اأغ�صط�ص املقبل، م�صيفًا اأن 

امل�صكلة الرئي�صية التي واجهته 
كانت ب�صاأن حقوق امللكية 

للخرائط الإلكرتونية.
واأكد �صكوت اأن هناك العديد من 

الربامج مفتوحة امل�صدر املجانية، 
التي ميكن ا�صتخدامها مع بيانات 

نظام حتديد املواقع العاملية 
ميكن  ل  اأنه  غري  اإ�ص"،  بي  "جي 
ا�صتغاللها ب�صبب ارتفاع اأ�صعارها 

واأي�صًا حقوق امللكية، م�صريًا 
اإىل اأنه فكر يف اإمكانية ا�صتخدام 

تقنية "جي بي اإ�ص" لبناء خريطة 
ملنطقته واأن يحزوا الآخرين 

حزوه اأي�صًا، ومن ثّم ميكن بناء 
خريطة للعامل من خالل املتطوعني. 

واأ�صاف موقع "بي �صي ورلد" اأن 
املدافعني عن امل�صروع ي�صبهونه 

بالإ�صدار "اجليوف�صائي" من 
مو�صوعة "ويكيبيديا" ال�صهرية 

التي ي�صارك املتطوعون يف ملئها 
باملحتويات املختلفة، موؤكدًا اأنه 

مت عمل خريطة لكامل الطرق 
واملعامل لبالد مثل اأملانيا، كما 

يطمح القائمني على امل�صروع اإىل 
و�صع خريطة لقارة باأكملها يف 

امل�صتقبل.

مبيعات 
"�لكتاب 

�لإلكرتوين" 
تتجاوز قمة 

�لتوقعات
اأ�صبح "القارئ الإلكرتوين" اأف�صل 

هدية قدمتها التقنية اإىل عاملنا 
احلديث بعد اأن فاقت مبيعات الكتاب 

الإلكرتوين الكتاب التقليدي لأول 
مرة خالل احتفالت راأ�ص ال�صنة 

امليالدية، اإذ اأعلن موقع "اأمازون" 
املتخ�ص�ص يف التجارة الإلكرتونية 

اأن مبيعاته من الكتب الإلكرتونية 
و�صلت اإىل القمة يف منت�صف ال�صهر 

حيث و�صلت لأكرث من 9.5 مليون 
كتاب حول العامل، مبعدل 110 كتاب 

يف الثانية. ونقلت �صحيفة "ديلي 
ميل" الربيطانية عن جيف بيزو�ص 

موؤ�ص�ص املوقع قوله اإنه ممنت 
لعمالئه لختيارهم جهاز "كيندل" 

كاأف�صل هدية يتبادلونها، م�صيفًا اأنه 
يتمني للجميع اأجازة وقراءة �صعيدة 

بالنيابة عن جميع العاملني مبوقع 
"اأمازون".

واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن الكثريين 
يعتربون اأن قارئ "كيندل" التابع 

ملوقع "اأمازون" �صيوؤدي اإىل الكتب 
خدمة متاثل ما قدمتها اأجهزة ت�صغيل 

الو�صائط املتعددة "اآي بود" اإىل 
املو�صيقى. ومن جانب اآخر، يتمتع 

"كيندل" بنظام ت�صغيل ل�صلكي فريد 
ما يجعله ي�صيطر على �صوق الكتاب 
الإلكرتوين بن�صبة تبلغ 65%، فيما 

ياأتي قارئ �صركة "�صوين" اليابانية 
يف املرتبة الثانية بن�صبة 35%.جدير 

الذكر اأن مكتبة "اأمازون" ت�صم 
ما يزيد عن 390 األف كتاب واأكرب 

جمموعة منتقاة من اأكرث الكتب 
مبيعًا وانت�صارًا حول العامل.

فح�ص �لدم 
يك�صف �صرطان 
�لكليتني مبكر�

قال باحث اأمريكي اإن فح�ص دم 
جديد قد يك�صف الإ�صابة ب�صرطان 

الكليتني يف مراحل مبكرة.
وذكر موقع WebMD: اأن 
الدكتور �صتيفن دوبينيت من 

جامعة كاليفورنيا يف لو�ص اأجنل�ص 
عر�ص هذه الدرا�صة على اجلمعية 

الأمريكية الدولية لأبحاث ال�صرطان 
و�صرطان الرئة يف كورونادو بولية 

كاليفورنيا من اأجل مناق�صتها.
وقال دوبينيت اإن فح�ص الدم 

يظهر ما اإذا كان املري�ص يعاين من 
ال�صرطان اأو لديه خاليا �صرطانية 

تنمو وتنت�صر با�صتمرار.
واأ�صاف اأن فح�ص الدم ميكن اأن 

يلغي احلاجة لأخذ خزعة من املري�ص 
من اأجل فح�صها ملعرفة ما اإذا كان 

يعاين من مر�ص ال�صرطان.

تنف���ق الن�ص���اء ماليني ال���دولرات �ص���نويًا 
ج���ذب  يف  ت�ص���اهم  الت���ي  العط���ور  عل���ى 
الرج���ال، لك���ن باحثني اأمريكي���ني اأكدوا ان 
ل �ص���يء ي�ص���اهي يف هذا املج���ال رائحة 
الهرمون���ات الأنثوية التي ترتك تاأثريًا 
مذه���اًل عل���ى الرج���ل. وق���ال العاملان 
يف جم���ال علم النف�ص �ص���اول ميلر 
وج���ون مانر من جامعة فلوريدا 
انهما اأجري���ا اختبارًا طلبا فيه 
م���ن ام���راأة ارتداء قم�ص���ان 
خالل 3 مراحل من دورتها 
ال�صهرية.وطلب من بع�ص 
يف  الرج���ال  امل�ص���اركني 
الختبار �ص���م القم�صان 
امل���راأة  ارتدته���ا  الت���ي 
اآخ���رون  �ص���م  فيم���ا 
يرتدي���ه  مل  قمي�ص���ًا 

اأحد، وعمد الباحثان اإىل حتليل عينات من 
اللعاب ملعرفة ن�صبة هرمون التو�صت�صرتون 
عند الرجال اأخذت قبل وبعد �صم القم�صان. 
وتبني ان م�صتويات التو�صت�صرتون الأعلى 
كانت عن���د الرج���ال الذين �ص���موا القمي�ص 
ال���ذي ارتدته املراأة يف فرتة الإبا�ص���ة، كما 
طلب من امل�صاركني اختيار القمي�ص الأكرث 
م�ص���درًا للمتعة فوقع اخليار على القمي�ص 
عينه.وقال الباحثان ان نتائج هذه الدرا�صة، 
التي ن�ص���رت يف جملة "علم النف�ص"، ت�صري 
اإىل ان ردة الفعل البيولوجية هذه قد تعزز 

رغبة الرجل بالتودد اإىل املراأة.
واأ�صافا ان "هذا البحث هو اأول بحث يقدم 
دلياًل مبا�ص���رًا على ان موؤ�ص���رات الإبا�ص���ة 
الأنثوي���ة التي ميك���ن التقاطها عرب حا�ص���ة 
ال�صم قد توؤثر على ردات الفعل البيولوجية 

عند الرجال".

ر�ئحة �ملر�أة �لطبيعية
جتذب �لرجل

�لـم�صـروبـات �لغـازيـة.. 
م�صدر للوقود �خللوي!"

من املعروف اأن امل�ص���روبات الغازية ومن �صمنها "الكول" متد 
النا�ص بالكافيني ولكن العلماء يقولون الآن اأن هذه امل�صروبات 

قد تكون مفيدًة يف �صحن الهواتف اخلليوية بالطاقة.
وذكرت �ص���حيفة "ديي ميل" الي���وم اأن الباحثة ال�ص���ينية ديازي 

زن���غ التي تدر����ص يف كلية القدي�ص مارتن يف لندن �ص���نعت جهازًا 
حمم���ول ميكن تزويده بالطاقة بوا�ص���طة امل�ص���روبات اخلفيفة بدل 

ا�ص���تخدام البطاري���ات، وعندما تنق�ص كمية الع�ص���ري داخل الهاتف 
بالطاقة. مده  اأجل  من  اأخرى  مرة  بتعبئته  زنغ  "كولفون" تقوم 

وقال���ت الباحثة ال�ص���ينية عل���ى موقعها على النرتن���ت "اإن بطاريات 
الهات���ف مرتفع���ة الثم���ن"، م�ص���يفة "اإنه���ا ع���دا عن ذل���ك فه���ي موؤذية 
للبيئة"، مو�ص���حة باأن امل�صروبات الغازية تعمل كوقود خلوي ب�صبب 
ا�ص���تخدامها لالإنزميات التي تولد الكهرب���اء من الكاربوهايدرات التي 

بداخلها.
واأ�صافت زنغ " 23 �صنة" اإن الهاتف الذي �صنعته ميكن ان يعمل اأربع 

مرات اكرث من الهاتف اخللوي الذي يعمل على البطاريات العادية.

ق���ال علم���اء يف كن���دا ان حتدي���د الرتكيبة اجليني���ة لدوار 
ال�ص���م�ص قد ي�ص���اعد على تطوير اأنواع ميكن اأن ت�صتخدم 

يف الغذاء والوقود. 
وقال امل�ص���وؤول عن الدرا�ص���ة لورن ري�ص���يربغ من جامعة 
يتم  اأن  ما  انه  الكندية  فانكوفر  كولومبيا" يف  "بريتي�ص 
اكت�صاف تركيبة دوار ال�صم�ص اجلينية، حتى ميكن تطوير 
اأن���واع ق���ادرة عل���ى النم���و فيزي���د ارتفاعها ع���ن 5 امتار 
وقطرها 10 �ص���نتمرتات، وتك���ون نوعية بذورها عالية 
اجلودة. ي�ص���ار اإىل ان هذا امل�ص���روع ينفذ بال�ص���رتاك 
بني �ص���ركة "جينوم كندا" ووزارت���ي الطاقة والزراعة 
يف اأمريكا ومعهد الأبحاث الزراعية يف فرن�صا والهدف 
من���ه التو�ص���ل اإىل جمموع���ة العوام���ل الوراثية لدوار 

ال�صم�ص خالل 4 �صنوات.
يذكر ان دوار ال�ص���م�ص ينتمي اإىل ف�ص���يلة نباتات 
ن���وع، تتاأل���ف جمموع���ة  األ���ف  موؤلف���ة م���ن 24 
 3.5 م���ن  النبت���ة  له���ذه  الوراثي���ة  العوام���ل 
ملي���ارات حرف اأي اأك���رب بقليل من جمموعة 

العوامل الوراثية عند الإن�صان. 
وقال ري�ص���يربغ "�صيتم ا�صتخدام البذور 
فيم���ا  الطع���ام،  ويف  الزي���ت  لإنت���اج 
ت�ص���تخدم �ص���اق النبتة للتدفئ���ة اأو يتم 

حتويلها اإىل اإيثانول".

دو�ر �ل�صم�ص م�صدر للغذ�ء وللوقود �أي�صًا

قالت منظمة دولية اإن الأع�صاب التي تغطي 
30 يف املائ���ة م���ن م�ص���احة الياب�ص���ة عل���ى 
كوكب الأر�ص، ميك���ن اأن تلعب دورًا كبريًا 
يف احل���د من تغ���ري املناخ، عرب امت�ص���ا�ص 
فع���ال للكرب���ون، ح�ص���ب ما ورد بال�ص���ي اآن 

اآن.
لالأغذي���ة  املتح���دة  الأمم  منظم���ة  واأك���دت 
والزراع���ة "ف���او" اأن املراع���ي والأرا�ص���ي 
الع�صبية اإذا ما اأديرت جيدا ميكن اأن ت�صكل 
الغابات  يفوق  نحو  كربون" على  "بالوعة 

ذاتها".

"الأرا�ص���ي  اأن  اإىل  املنظم���ة  واأ�ص���ارت 
الع�صبية متلك اإمكانيات هائلة غري م�صتغلة 
للحد من تغري املناخ بامت�ص���ا�ص غاز ثاين 
ج���وف  يف  واحتج���ازه  الكرب���ون  اأك�ص���يد 
الرتبة،" وبو�ص���عها اأن توؤدي دورا حا�ص���ما 
يف دع���م جه���ود التكي���ف م���ع تغ���ري املن���اخ 
وتقلي���ل ح���دة التعر�ص لعواق���ب الظاهرة، 
وتغطي الأرا�ص���ي الع�صبية واملراعي رقعة 
تبل���غ م�ص���احتها 3.4 مليار هكت���ار اأي نحو 
30 يف املائ���ة من رقع���ة الكوكب الربية غري 
املجم���دة، وم���ا ي�ص���ل اإىل 70 يف املائة من 

الرقعة الزراعية الكلية، وفقا للبيان.
األيك�ص���اندر  اإىل  املنظم���ة  بي���ان  ون�ص���ب 
مولي���ري، املدير العام امل�ص���اعد لدى املنظمة 
قول���ه اإنه "يج���ب عل���ى العامل اللج���وء اإىل 
جميع اخليارات لحتواء متو�صط الحرتار 
العاملي يف حدود درجتني مئويتني، ومتلك 
الزراع���ة وا�ص���تخدامات الأرا�ص���ي قدرات 
كامن���ة للحد من كميات العوادم املنطلقة يف 

الأجواء".
واأ�ص���اف اأن ذل���ك يتاأتى "من خ���الل تطبيق 
زي���ادة  الأخ����ص  وعل���ى  بعينه���ا  اأ�ص���اليب 

وكتلته���ا  الكرب���وين  الرتب���ة  حمت���وى 
احليوي���ة، على نحٍو يع���زز اأي�ص���ا اإنتاجية 
الرتب���ة ومرون���ة الزراعة ككل مما �ص���يدعم 
الأمن الغذائ���ي ويحد من م�ص���تويات الفقر 

ال�صائدة اأي�صًا".
واأ�ص���ارت املنظم���ة اإىل اأن���ه "يف حالة كمية 
الكرب���ون املحتجز يف الأرا�ص���ي الع�ص���بية 
يح�ص���ل الرع���اة عل���ى م�ص���اعدة قيم���ة يف 
�ص���ياق التكيف مع تغري املناخ نظرا اإىل اأن 
الكربون الإ�ص���ايف يح�ص���ن ق���درة احتفاظ 
الرتب���ة للمي���اه، وبذا يزي���د قابليتها لتحمل 

اجلفاف و�صون التنوع احليوي".
الإج���راءات  تت�ص���من  "ف���او" اأن  وتق���رتح 
الهادف���ة اإىل حت�ص���ني اإدارة اأرا�ص���ي الرعي 
الع�ص���بية مدفوعات مالي���ة مقابل اخلدمات 
البيئي���ة وحوافز عينية مثل بن���اء القدرات 
وامل�صاركة يف م�ص���ادر املعلومات وغريها، 
واإىل جان���ب التخفي���ف من تغ���ري املناخ يف 
ذات���ه، فم���ن �ص���اأن ه���ذه اجلهود اأن ت�ص���اهم 
الظاه���رة  م���ع  التكي���ف  تعزي���ز  يف  اأي�ص���ا 
املجموع���ات  معي�ص���ة  م���وارد  وحت�ص���ني 

ال�صكانية الرعوية.

�لأعــ�صـــاب "بــالــوعــة كــربـــون!"

اكت�ص���ف باحث���ون اأمريكي���ون ان زي���ت الزع���رت ه���و من 
بني 6 زي���وت اأ�صا�ص���ية اأثبتت قدرتها عل���ى التخل�ص من 

اللتهابات.
وقال���ت املعدة الرئي�ص���ية للدرا�ص���ة هريويا�ص���و اإينو من 
جامع���ة ن���ارا للن�ص���اء يف الياب���ان ان الزيوت م���ن الورد 
والب�ص���يل والأوكاليبتو�ص وال�صمرة والربغموت "نوع 
م���ن احلم�ص���يات"، ت�ص���اعد متام���ًا كما زي���ت الزعرت يف 
الق�ص���اء على اأنزمي "�صي اأو اإك�ص 2" امل�صببة لاللتهابات 

والآلم.
واأظهرت الدرا�ص���ة ان التاأثريات امل�ص���ادة لاللتهابات يف 

اأنواع الزيت ال�صتة هذه، التي ميكن مقارنة تاأثرياتها مع 
تاأثري مادة "ريزفيت���ارول" يف النبيذ الأحمر، ناجمة عن 

مادة "كارفاكرول" الكيميائية. 
وعم���دت اإين���و وزمالوؤه���ا اإىل اختبار اأن���واع كبرية من 
الزي���وت املوجودة يف ال�ص���واق فاكت�ص���فت ان 6 زيوت 
مفي���دة يف الق�ص���اء على الأنزمي امل�ص���بب لاللتهابات لكن 
فيم���ا كانت فعالي���ة 5 منه���ا 25%، وتب���ني ان فعالية زيت 
الزع���رت يف التخل�ص من اللتهابات كانت 75% وارتفعت 
اإىل 80% عن ا�ص���تخراج "الكارفاكول" وا�ص���تخدامه يف 

العالج ب�صكل منفرد.

ك�ص���ف باحثون اأمريكيون اأن ق�صاء الوقت مع الأ�صدقاء 
قد يحول دون اكت�صاب املراهقني لوزن زائد.وقالت املُعدة 
الرئي�ص���ية للدرا�ص���ة م���ن جامع���ة "بافالو"، �ص���ارا جاين 
�صالفي اإن الدرا�صة �صملت 54 طفاًل يعانون من وزن زائد 
او وزن عادي ترتاوح اأعمارهم بني 9 و11 عامًا، وهم 24 
�ص���بيًا و30 فتاة، وقد طلب من كّل منهم اإح�ص���ار �صديق 
اأو مت جمعه���م مع �ص���خ�ص غريب من �ص���نهم، وقد مار�ص 
امل�ص���اركون لعبة على الكمبيوتر، حيث كانوا يح�ص���لون 
عل���ى طع���ام، اأو وق���ت يق�ص���وه م���ع الأ�ص���دقاء، اأو وقت 

يق�ص���وه مع اأحد الغرباء مقاب���ل النقاط التي يجمعونها. 
وقالت �صالفي "ازدادت املهمة �صعوبة وبات من الأ�صعب 
احل�ص���ول على الطعام والنقاط الجتماعية بهدف قيا�ص 
اإىل اأي م���دى الأولد م�ص���تعدون ليعملوا للح�ص���ول على 
الطع���ام اأو عل���ى وقت يلعب���ون فيه مع اأ�ص���دقائهم اأو مع 
�ص���خ�ص غريب من �صنهم".ون�ص���رت الدرا�ص���ة يف جملة 
الذين  اأن الطفال  ال�صلوكي"، واأظهرت  الطب  "�صجالت 
اأح�صروا �صديقًا عملوا ليح�صلوا على وقت يق�صونه مع 

ال�صديق بدل العمل من اأجل احل�صول على الطعام.

زيت �لزعرت يحارب �للتهابات

زر �أ�صدقاءك.. تتخل�ص من بد�نتك!

اأخر علماء عقارب "�ص���اعة القيامة" 
الرمزي���ة دقيقة واحدة م�صت�ص���هدين 
يف  بالأم���ل  املفعم���ة  بالتط���ورات 
جم���ايل الأ�ص���لحة النووي���ة وتغ���ري 
املناخ.وحركت عقارب هذه ال�ص���اعة 
ق���رب  م���دى  الت���ي تظه���ر  الرمزي���ة 
اجلن�ص الب�ص���ري من الإبادة الذاتية 
اىل ال���وراء لت�ص���ري اىل �ص���ت دقائق 

قبل منت�ص���ف الليل ب���دل من خم�ص 
دقائق.وعزت "ن�ص���رة علماء الذرة" 
التي تتوىل العناية بال�صاعة وت�صع 
�ص���ورة تو�ص���يحية لها على غالفها 
زعم���اء  اىل جه���ود  ه���ذه اخلط���وة 
العامل للحد من الرت�صانات النووية 
لدولهم والتعاون ب�صاأن تغري املناخ.
عل���ى  امل�ص���رفة  املجموع���ة  وقال���ت 

الن�ص���رة والتي ت�صم 19 عاملا حائزا 
عل���ى جائ���زة نوب���ل ان احد اأ�ص����ص 
"حقبة التعاون اجلديدة هو التغري 
يف توجه���ات احلكوم���ة الأمريكي���ة 
يف ال�ص���وؤون الدولي���ة والذي حتقق 
جزئيا بانتخاب "الرئي�ص الأمريكي 
باراك" اوباما".وقال عامل الفيزياء 
يف  هودب���وي  بروي���ز  النووي���ة 

موؤمت���ر �ص���حفي عق���د يف اأكادميية 
نيوي���ورك للعلوم املطل���ة على موقع 
هن���اك  ان  العامل���ي  التج���ارة  مرك���ز 
الع���ام  ال���راأي  يف  نوعي���ة  "نقل���ة 
العامل���ي" بالع���رتاف باأن الأ�ص���لحة 
النووي���ة "مل تع���د تنف���ع يف خو�ص 
ال���ردع". يف  فعال���ة  ول  احل���روب 
واأ�ص���اف لوي���ل �صا�ص���نوف ع�ص���و 

املجل�ص امل�ص���رف على ن�ص���رة علماء 
الذرة "ارتفاع ح���رارة الأر�ص اكرث 
خطرا من احل���رب النووية"، ولدى 
بدء ت�ص���غيل ال�صاعة عام 1947 كان 
عقربها ي�ص���ري اىل �ص���بع دقائق قبل 

منت�صف الليل.
تعدي���ل  قب���ل  م���رة   18 وعدل���ت 
اخلمي�ص، وكان اآخر مرة عدلت فيها 

ع���ام 2007 عندم���ا قدمه���ا املجل����ص 
امل�ص���رف على "ن�ص���رة علماء الذرة" 
دقيقتني بعد اختبار كوريا ال�صمالية 
ل�صالح نووي والطموحات النووية 
الإيرانية والتاأكيد املتكرر من جانب 
اإمكاني���ة  عل���ى  املتح���دة  الولي���ات 
لالأ�ص���لحة  الع�ص���كري  ال�ص���تخدام 

النووية.
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اأك���دت درا�ص���ة اأملاني���ة اأن تزايد ن�ص���بة حم�ص���ية 
مياه البحار واملحيطات يه���دد عددا من الأحياء 
املائية اأكرب مما كان يعتقد العلماء حتى الآن، 
وح�ص���ب الدرا�ص���ة الدولية التي اأ�صرف عليها 
معهد ليبنيت�ص الأمل���اين لعلوم البحار واأعلن 
عنه���ا الي���وم مبدين���ة كيل �ص���مال اأملاني���ا فاإن 
اأحياء مائية مثل جن���م البحر وقنفذ البحر 
و�ص���وكيات اجللد اأ�ص���بحت هي الأخرى 
تعاين من النتائج ال�صلبية لهذا الرتفاع 

يف ن�صبة احلم�صية.
التج���ارب  اأن  اإىل  الباحث���ون  واأ�ص���ار 
الأوىل الت���ي اأجروه���ا يف ه���ذا الجتاه 
بع����ص  تاأقل���م  �ص���عوبة  تزاي���د  اأثبت���ت 
البح���ري  حميطه���ا  م���ع  البحري���ة  الأحي���اء 

املع���روف مما ي���دل على ترتب ه���ذا الرتفاع يف 
ن�ص���بة احلم�ص���ية على "نتائج وخيمة" بالن�صبة 
لهذه الأحياء وعلى راأ�ص���ها �صوكيات اجللد التي 
اأ�صبحت تعاين من �صعوبة بناء هياكل قوية من 

الكال�صيوم.
الباحث���ون نتائ���ج درا�ص���تهم يف جمل���ة  ون�ص���ر 
"ايكولوج���ي مونوجراف"، ويعد تزايد ن�ص���بة 
احلم�ص���ية يف البح���ار واملحيط���ات م���ن نتائ���ج 
اح���رتاق النف���ط والفحم والغ���از الطبيعي حيث 
ين�ص���اأ حم�ص الكربونيك يف البحار واملحيطات 
نتيجة غاز ثاين اأك�صيد الكربون الذي يعترب اأهم 
اأ�ص���باب ظاهرة الحتبا�ص احلراري التي توؤدي 

لرتفاع درجة حرارة الأر�ص.
وكان التاأث���ري ال�ص���لبي لزي���ادة حم�ص���ية البحار 

يظهر ب�ص���كل وا�ص���ح ح�صب الدرا�ص���ات احلالية 
عل���ى ال�ص���عب املرجانية والأ�ص���داف التي تكون 
اجلري بن�صبة كبرية، ولكن هذه الدرا�صة اأظهرت 
اأن �ص���وكيات اجلل���د تلعب دورا اأك���رب بكثري مما 
كان يعتق���د العلم���اء حت���ى الآن يف دورة ث���اين 
اأك�ص���يد الكرب���ون عل���ى الأر����ص حيث ت�ص���تهلك 
هذه ال�ص���وكيات كمية من ثاين اأك�ص���يد الكربون 
املوج���ود يف املياه يف تكوين ق�ص���ورها الواقية 
اأو يف بن���اء هياكله���ا، غ���ري اأن ه���ذه ال�ص���وكيات 
واأ�ص���باهها من الأحياء املائية تعي���د هذه الكمية 
م���ن ثاين اأك�ص���يد الكربون للبح���ر مبجرد موتها 
وذلك خالف���ا ملا تفعل���ه الهوام البحري���ة الأخرى 
والطحال���ب الت���ي حت���ول ما متت�ص���ه م���ن ثاين 

اأك�صيد الكربون اإىل اأمالح.

تز�يد حم�صية �لبحار يهدد �لأحياء �ملائية

اكت�صف علماء دلئل على اأن الإن�صان 
البدائي كان يحمل وي�صتخدم اأوعية 
لط���الء اجل�ص���د، وذل���ك من���ذ 50 األف 
عام.واأو�ص���ح تقري���ر فري���ق البحث 
اأن "اإن�ص���ان نياندرت���ال" الذي عا�ص 
يف اأوروبا واآ�ص���يا يف فرتة الع�ص���ر 
اجللي���دي كان يحم���ل قواقع حتتوي 
عل���ى خملفات اأ�ص���باغ كان���ت مبثابة 
حاويات املكي���اج لالإن�ص���ان البدائي، 
يف  قوقعت���ني  عل���ى  العلم���اء  وع���رث 
املواقع الأثرية يف مقاطعة مور�ص���يا 
العلم���اء  اأ�ص���بانيا.وجد  جن���وب  يف 
كتل من �صبغة �ص���فراء اعتقدوا اإنها 
كانت ت�صتخدم كاأ�صا�ص للمكياج، كما 
ع���رثوا على م�ص���حوق اأحمر خمتلط 

ببقع ملعدن اأ�صود براق.
واأ�ص���ار عامل الثار جواو زيلهاو من 
جامعة بري�صتول يف اململكة املتحدة، 

وقائد فريق الدرا�صة، اإىل اأنه وفريقه 
ا�ص���تخدمت  قواق���ع  فح�ص���وا  ق���د 
كحاوي���ات خللط وتخزين الأ�ص���باغ، 
موؤكدي���ن اأن الإن�ص���ان البدائي ارتدى 
بع�ص القواقع املنحوتة وذات الألوان 

الزاهية كمجوهرات.
ويوؤك���د العلم���اء اأن ك�ص���فهم يدح����ص 
ع���ن  املوؤخ���وذة  التقليدي���ة  ال�ص���ورة 
يت�ص���مون  باأنه���م  البدائي���ني  الب�ص���ر 
بالبل���ه، حي���ث تظه���ر الدرا�ص���ة اأنه���م 

كانوا قادرين على التفكري الرمزي.
يذكر اأن "اإن�صان نياندرتال" ا�صتوطن 
اآ�ص���يا  غ���رب  م���ن  واأج���زاء  اأوروب���ا 
واآ�ص���يا الو�ص���طى يف ف���رتة تزامن���ت 
مع الع�ص���ر اجلليدي، وكان حجم مخ 
اأك���رب من معدل  "نياندرت���ال" البال���غ 
حج���م امل���خ لالإن�ص���ان احلايل بن�ص���بة 

10% تقريبًا.

علماء: �لإن�صان �لبد�ئي ��صتخدم �ملكياج


