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ال�����ف�����ح�����م ن����ع����م����ة ون����ق����م����ة!
تك�س ��و طبق ��ة رقيقة من غب ��ار الفح ��م كل �شيء ..من
الأ�شج ��ار �إىل املن ��ازل يف بل ��دة كوربا الت ��ي ت�شتهر
مبناج ��م الفحم بو�سط الهند ومتث ��ل حمور م�ساعي
البالد احلثيث ��ة لتحقيق توازن بني النمو واملخاوف
املتعلقة بالتغري املناخي.
ينت�ش ��ر الدخ ��ان يف الهواء كم ��ا �أن الغبار يخرج من
العديد من املناجم وحمطات الطاقة يف منطقة تزود
مئات امل�صانع بالكهرباء يف املنطقة ال�صناعية بغرب
الب�ل�اد وت�ضيء مالي�ي�ن املنازل.وعل ��ى الرغم من �أن
الهن ��د �أعلنت خطة من ��اخ جديدة جتعل م ��ن م�صادر
الطاقة املتجددة مثل الطاقة ال�شم�سية عن�صرا حيويا
ف� ��إن الفحم ما زال �أ�سا�س �إم ��دادات الطاقة يف البالد
حي ��ث ما زال ن�ص ��ف ال�سكان تقريب ��ا البالغ تعدادهم
نحو  1.1مليار ن�سمة حمرومني من الكهرباء.
ق ��ال ر.د �سون ��كار كب�ي�ر املهند�س�ي�ن يف واح ��دة من
حمطات الطاقة احلرارية العديدة يف كوربا "�ستظل
الكهرب ��اء التي يتم احل�صول عليها م ��ن الفحم قائمة
خالل � 20أو � 25سنة قادمة يف الأقل".
و�أ�ضاف" :انظروا للتكلفة املرتفعة للطاقة ال�شم�سية
وطاقة الرياح .هل ميكننا حتملها؟ �أعتقد �أنه البد من
التمه ��ل بالن�سبة للكهرباء التي يت ��م احل�صول عليها
م ��ن الطاق ��ة املتجددة" ،وم ��ع اجتماع زعم ��اء العامل
يف كوبنهاج ��ن حل�ض ��ور مفاو�ض ��ات حيوي ��ة ب�ش�أن
اتف ��اق عاملي ملحارب ��ة التغري املناخي ف� ��إن جزءا من

املناق�شات �سيدور حول كيفية تعامل دول نامية مثل
الهن ��د م ��ع ا�ستخدام الوق ��ود الأحف ��وري دون �إعاقة
منوها.وتتعر� ��ض الهن ��د ل�ضغوط للح ��د من التلوث
ملحارب ��ة التغ�ي�ر املناخ ��ي يف الوقت ال ��ذي يزيد فيه
الطلب على الطاقة مع ارتفاع م�ستوى معي�شة الطبقة
املتو�سط ��ة ،والهن ��د هي راب ��ع �أكرب م�ص ��در للغازات
امل�سببة لظاه ��رة االحتبا�س احلراري يف العامل لكن
ن�صيب الفرد من االنبعاثات ما زال منخف�ضا.
وح ��ددت الهن ��د هدف ��ا لإبط ��اء زي ��ادة انبعاثاتها من
الغ ��ازات امل�سبب ��ة لالحتبا� ��س احل ��راري قائل ��ة �إنها
م�ستعدة للح ��د من "كثافة الكرب ��ون" لديها �أي كمية
ثاين �أك�سيد الكربون املنبعث لكل قطاع اقت�صادي مبا
ب�ي�ن  20و 25يف املئة بحل ��ول  2020عن م�ستويات
 ،2005وكثريا ما ت�صر االقت�صادات الكربى النا�شئة
عل ��ى �أن الدول الغنية هي التي �سببت ارتفاع حرارة
الأر�ض من خالل انبعاث الغازات امل�سببة لالحتبا�س
احل ��راري منذ قيام الثورة ال�صناعية وتريد �أن ترى
ال ��دول الغنية تخف�ض االنبعاث ��ات بن�سب كبرية قبل
ان�ضمامه ��ا لتل ��ك اجله ��ود ،وال تتطل ��ب املعاه ��دات
الدولية احلالية من الدول النامية خف�ض االنبعاثات
لكن الدول الغنية م�ضطرة لفعل هذا.
وته ��دف حمادث ��ات كوبنهاج ��ن التي ترعاه ��ا الأمم
املتحدة خ�ل�ال الفرتة م ��ن � 7إىل  18دي�سمرب كانون
الأول �إىل التو�ص ��ل �إىل اتف ��اق مل ��زم قانون ��ا بع ��د

مناق�ش ��ات ب�ي�ن ال ��دول الغنية والفق�ي�رة ب�ش� ��أن �أي
جان ��ب الذي يتع�ي�ن عليه خف� ��ض االنبعاث ��ات وب�أي
ن�س ��ب ومن الذي عليه دف ��ع الثمن ،ويف الوقت الذي
يناق� ��ش فيه العامل تداعيات التغ�ي�ر املناخي وخطط
خف� ��ض االنبعاث ��ات يق ��ول خ�ب�راء �إن بل ��دات الفحم
مثل كوربا �ست�شكل جه ��ود الهند للق�ضاء على الفقر،
وقال ��ت �سونيت ��ا ناري ��ن الع�ض ��و يف جمل� ��س التغري
املناخ ��ي التاب ��ع لرئي�س ال ��وزراء "هن ��اك الكثري من
الرتكي ��ز عل ��ى الفح ��م النظي ��ف والتكنولوجيا التي
تزي ��د م ��ن كفاءة حمط ��ات الطاقة لك ��ن الفحم �سيظل
حموريا".
و�أ�ضاف ��ت" :هناك جانبان ..القدرة على حتمل تكلفة
الفح ��م يف بلد هناك فيه ق ��در كبري من الفقر وكميات
التولي ��د الكبرية الالزمة لتو�صي ��ل الكهرباء �إىل عدد
هائل من ال�سكان".
وينظ ��ر للفح ��م على �أنه ح ��ل مل�شكلة نق� ��ص الكهرباء
يف الهن ��د وهي م�شكل ��ة حت ��ول دون التنمية يف بلد
يعن ��ي وج ��ود عدد كبري م ��ن الفقراء في ��ه يف الريف
�أن ال�س ��كان ال ميكنهم حتمل تكلفة الكهرباء الباهظة
التي تنتجها م�صادر الطاقة املتجددة.
وتظه ��ر �أرق ��ام البنك ال ��دويل �أنه يف الع ��ام املا�ضي
واجه ��ت الب�ل�اد نق�ص ��ا بل ��غ  16.6يف املئ ��ة خ�ل�ال
�ساع ��ات ذروة اال�ستهالك وفجوة بلغت  9.9يف املئة
يف تولي ��د الطاقة.ويوج ��د يف البالد  10يف املئة من

الــغـــــالف
الـجـوي
للأر�ض
�أ�صله يعود
للف�ضاء
يبدو �أن �أمام دور الن�شر
التي تخ�ص�صت يف الكتب
العلمية املتعلقة بالغالف
اجلوي للأر�ض الكثري
من العمل بعدما �أكدت
درا�سة بريطانية خط�أ
الت�صور احلايل ب�ش�أن ن�ش�أة
الغالف اجلوي للأر�ض ،وخط�أ
االعتقاد ب�أن غازات الأر�ض
ن�ش�أت عن براكني ،كانت قذفت
بكميات هائلة من الغازات �إىل
�سطح الأر�ض.
و�أو�ضح الباحث جريج
هوالند ،من جامعة مان�ش�سرت،
يف بيان له ب�ش�أن الدرا�سة
املقرر �صدورها يف جملة
"�ساين�س" �أن الغازات التي
انبعثت من الرباكني ال ميكن �أن
تكون قد �ساهمت بهذا احلجم
الهائل يف تكوين الغالف اجلوي
للأر�ض.
ورجح هوالند �أن تكون الغازات
التي �شكلت الغالف اجلوي الأول
للأر�ض ورمبا ت�سببت �أي�ضا يف
ن�ش�أة املحيطات ،قد جاءت من
الف�ضاء.و�شارك يف الدرا�سة
علماء من جامعة هو�ستون،
بوالية تك�سا�س الأمريكية.
وتقدم هذه الدرا�سة نظرية
جديدة مفادها �أن املحيطات
والغالف اجلوي للأر�ض ،تكونت
ب�سبب �سقوط �أج�سام ومواد
�شبيهة باملذنبات وغنية بالغازات
واملياه ،ويف معر�ض تعليقه
على ذلك ،يقول كري�س بالينتني،
امل�شرف على الدرا�سة من جامعة
مان�ش�سرت" :ال يعرف الكثري
من النا�س �سوى التف�سري الفني
للأر�ض يف �صورتها املبكرة
والذي تظهر فيه براكني هائلة
تقذف بالغاز يف خلفية ال�صورة
الفنية اخليالية ،ما �أدى �إىل
ت�شكيل الغالف اجلوي احلايل..
�سن�ضطر لر�سم هذه ال�صورة من
جديد".
قام الباحثون بتحليل الب�صمة
الكيميائية لغازي كريبتون وغاز
زينون ،فوجدوا �أن هذه الب�صمة
قريبة من ب�صمة النيازك ،و�أكد
الباحثون �أن التقنيات احلديثة
هي التي مكنتهم من هذا
التحليل.

احتياط ��ي الفحم العاملي وهو �أك�ب�ر احتياطي بعد
الوالي ��ات املتح ��دة ورو�سيا وال�صني لكنه ��ا �أي�ضا
ا�ست ��وردت نحو  70مليون طن م ��ن الفحم الفاخر
يف ال�سن ��ة املالي ��ة احلالي ��ة و�أغل ��ب ه ��ذه الكمي ��ة
ل�صناعة ال�صلب.
وتعت ��زم الب�ل�اد �إ�ضاف ��ة  78.7جيج ��اوات م ��ن
تولي ��د الكهرب ��اء خ�ل�ال اخلم� ��س ال�سن ��وات
املنتهي ��ة يف مار� ��س�/آذار � 2012أغلبه ��ا م ��ن
الفح ��م الذي ميثل حاليا نح ��و  60يف املئة من
مزيج م�ص ��ادر الطاقة يف الهند.وعلى اجلانب
الآخر ف�إن م�صادر الطاقة املتجددة مثل الرياح
والطاقة ال�شم�سي ��ة والوقود احليوي ت�ساهم
بنح ��و  8.8يف املئة فقط م ��ن توليد الكهرباء
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن هن ��اك خطط ��ا لزي ��ادة
تولي ��د الكهرب ��اء م ��ن الطاق ��ة ال�شم�سية �إىل
 20جيج ��اوات بحلول ع ��ام  2022ف�إن هذا
يتوق ��ف عل ��ى مدى توف ��ر التموي ��ل الدويل
والتكنولوجيا.
ورمبا تكون اتفاقية نووية تاريخية وقعتها
الهند مع الواليات املتح ��دة �إيذانا بف�صل جديد يف
الطاق ��ة النظيفة بالهن ��د لكن الوق ��ت الطويل الذي
ت�ستغرق ��ه املفاع�ل�ات يف توليد الكهرب ��اء وارتفاع
تكلفتها يحول دون ذلك.
وتدل �إح�ص ��اءات احلكومة الهندي ��ة على �أنه حتى

�إذا م�ض ��ت الب�ل�اد قدم ��ا يف خططه ��ا
للطاق ��ة املتجددة ف�سيظ ��ل الفحم ميثل نحو  55يف
املئة من �إمداداتها من الكهرباء بحلول عام .2030
وق ��ال ا�ش ��وك �شارم ��ا خب�ي�ر التغ�ي�ر املناخ ��ي يف
م�ؤ�س�س ��ة هالك ��رو الهندي ��ة لال�ست�ش ��ارات "م ��ن

الوا�ض ��ح �أن امل�س�أل ��ة
بالن�سب ��ة للهند ال تتعلق باالختي ��ار� ..سيظل الفحم
�أ�سا�س ��ا لكن ما �سيتغري ه ��و �أنه �ستكون هناك دفعة
�أكرب جتاه تكنولوجيا الفحم النظيف".

ال داعــي لل�شعـــور بالذنـــب..
ال�سمنـــة �سببهـــا جينــــي
�أظهرت درا�سة جديدة �أن الكثري من حاالت بدانة
الأطف ��ال التي غالب ًا ما يته ��م الأهل بالت�سبب بها
م ��ن خ�ل�ال �إطع ��ام �أوالده ��م ب�شكل مف ��رط ،قد
تك ��ون ناجتة ع ��ن خل ��ل جيني.وذك ��رت هيئة
الإذاع ��ة الربيطانية "ب ��ي بي �س ��ي" �أن فريق ًا
من الباحث�ي�ن من جامعة "كامربي ��دج" �أعدوا
درا�س ��ة ن�شرت يف جمل ��ة "الطبيع ��ة" �أظهرت
�أن فق ��دان جزء من احلم� ��ض النووي قد يكون
م�س� ��ؤو ًال عن البدان ��ة عند الأطفال الت ��ي غالب ًا
ما يُح ّم ��ل الأه ��ل م�س�ؤوليتها.و�شملت الدرا�سة
 300طفل يعانون من البدانة ،كانت قد �سجلتهم
دائ ��رة اخلدم ��ات االجتماعية حتت فئ ��ة الأطفال
املعر�ض�ي�ن للخطر ،باعتب ��ار �أن �أهلهم يفرطون يف
�إطعامه ��م ع ��ن عمد ،وق ��د �أزيلت �أ�سما�ؤه ��م الآن عن
ال�سجل وعلى الرغم م ��ن �أن البدانة ناجتة ب�شكل عام
عن عوامل مثل �إتباع نظام غذائي غري �صحي والنق�ص
يف ممار�س ��ة الريا�ضة ،غ�ي�ر �أن بع�ض احل ��االت قد تعزا
�إىل خل ��ل جيني.وقد فح�ص الباحث ��ون جمموعة العوامل
الوراثي ��ة وبحث ��وا ع ��ن �أي نق� ��ص �أو زي ��ادة يف احلم�ض
الن ��ووي ،املع ��روف مبتغ�ي�رات ع ��دد الن�س ��خ� ،إذ يعتق ��د
اخل�ب�راء �أن هذه املتغريات تلعب دور ًا مهم ًا يف الأمرا�ض
اجلينية.
وق ��ارن الباحث ��ون ب�ي�ن احلم� ��ض الن ��ووي لدى

الأطفال الذين يعانون من البدانة والأطفال الذي يتمتعون
بوزن طبيعي ،ووجدوا �أن ثمة جزء ًا من جمموع العوامل
الوراثي ��ة ناق�ص� � ًا عند الأطفال الذين يعان ��ون من البدانة.
وظه ��ر �أن ثمة ج ��زء ًا ناق�ص ًا يف الكروم ��وزوم  16والذي
يبدو �أنه مرتبط بالبدانة.
وق ��ال الباح ��ث �ص ��داف فاروقي "تفي ��د نتائجن ��ا �أن جين ًا
معين ًا يف الكروم ��وزوم  16يرف بـ SH2B1يلعب دور ًا
�أ�سا�سي� � ًا يف تنظيم ال ��وزن والتحكم مبع ��دالت ال�سكر يف
الدم".
و�أ�ض ��اف� :أن الأ�شخا� ��ص الذي ��ن يعان ��ون م ��ن نق� ��ص يف
ه ��ذا اجل�ي�ن مييل ��ون �إىل الأكل وك�س ��ب ال ��وزن ب�سهولة،
وق ��ال مات هورلي�س الذي �ش ��ارك �أي�ض ًا يف الدرا�سة "هذا
الدلي ��ل الأول عل ��ى �أن متغريات عدد الن�س ��خ تت�صل بحالة
�أي� ��ض مث ��ل البدانة" الفت� � ًا �إىل �أن هذه املتغريات
معروف ��ة يف الت�سبب با�ضطراب ��ات مثل التوحد
و�صعوب ��ة التعلم.من جهته� ،ش ��دد املدير الطبي
جلمعية "الوزن مهم" �إي ��ان كانبل على �أن معظم
الأطفال الذين يعانون من البدانة ال يظهرون هذه
العوام ��ل اجلينية و�أن النظام الغذائي والتمارين
الريا�ضي ��ة تلع ��ب ال ��دور الأب ��رز ،غ�ي�ر �أن ��ه �أ�شار
�إىل خط� ��أ �سح ��ب الأطفال م ��ن رعاي ��ة �أهلهم بتهمة
الت�سب ��ب بالبدانة لهم ،م�ص ��ر ًا على �أن تلك العائالت
حتتاج �إىل الدعم.

ال��ق��ر���ص��ن��ة الإل����ك��ت�رون����ي����ة ف���ـ���ي ت����زاي����د م�����س��ت��م��ر
ين�ص ��ح خ�ب�راء الكمبيوت ��ر والإنرتن ��ت
ب�ض ��رورة توخي احلذر ب�ش ��كل �أكرب من ذي
قب ��ل عند ت�صفح مواق ��ع ال�شبكة العنكبوتية،
ب�سب ��ب تزايد هجم ��ات القر�صنة الإلكرتوين
يف الآونة الأخرية.
و�أو�ضح ��ت البواب ��ة الإلكرتونية (www.
� )web.deأن حماوالت قرا�صنة الإنرتنت
الو�ص ��ول �إىل كلم ��ات امل ��رور والبيان ��ات
ال�شخ�صي ��ة للم�ستخدم�ي�ن الب�سط ��اء ازدادت
م�ؤخ ��ر ًا ،ومل تعتم ��د البوابة الت ��ي تتخذ من
مدين ��ة كارل�سروهه جنوب غ ��رب �أملانيا مقر ًا
له ��ا ،يف حتذيراته ��ا على التج ��ارب اخلا�صة
مب�ستخدميها فق ��ط ،لكنها ا�ستندت �أي�ض ًا �إىل
الأرقام ال�صادرة عن جمموعة العمل الدولية
ملكافحة الت�صيد الإلكرتوين والتي ت�ضم بني
�أع�ضائه ��ا �ش ��ركات منتج ��ة لربام ��ج مكافحة
الفريو�سات.
ويح ��ذر اخل�ب�راء م ��ن �أن البيان ��ات التي يتم
احل�ص ��ول عليه ��ا خل�س ��ة من خ�ل�ال هجمات
الت�صي ��د الإلك�ت�روين كح�ساب ��ات الربي ��د
الإلك�ت�روين مث�ل ً�ا ،ميك ��ن �أن تت ��م �إ�س ��اءة
ا�ستخدامها ل�ش ��ن هجمات من خالل الر�سائل
الإلكرتونية املتطفلة (� )Spamأو الو�صول
�إىل احل�ساب ��ات امل�صرفي ��ة اخلا�ص ��ة
بامل�ستخ ��دم ،وحت ��ى م�ستخدم ��ي
الإنرتن ��ت م ��ن ذوي اخل�ب�رة ق ��د
يقع ��ون يف بع� ��ض الأحي ��ان �ضحايا
لهذه لهجمات كما ين�صح اخلرباء م�ستخدمي
الإنرتن ��ت ب�ضرورة االنتب ��اه �إىل ال�صفحات
ومواق ��ع الإنرتنت الت ��ي يت�صفحونها ،وعما
�إذا كان ��ت هذه املواقع �أ�صلي ��ة �أم مزيفة ،كما
�أنه م ��ن امل�ستح�س ��ن �أي�ض ًا جتاه ��ل الروابط

الت ��ي ت ��رد يف ر�سائ ��ل الربي ��د الإلك�ت�روين،
وع ��دم فت ��ح �صفح ��ة الإنرتنت �إال م ��ن خالل
�إدخ ��ال العن ��وان اخلا� ��ص به ��ا يف ناف ��ذة
املت�صف ��ح ،ويف تل ��ك الأثن ��اء يج ��ب مراع ��اة
�إدخ ��ال العن ��وان ب�ش ��كل �صحي ��ح ،و�إال فق ��د
ي� ��ؤدي خط�أ ب�سيط يف العن ��وان �إىل االنتقال
�إىل مواقع وهمية للت�صيد الإلكرتوين.
وم ��ن الأخط ��اء ال�شائع ��ة التي يق ��ع فيها
م�ستخدمو الإنرتن ��ت ا�ستعمال كلمة
امل ��رور نف�سه ��ا ملختل ��ف املواق ��ع
والتطبيق ��ات ع�ب�ر �شبك ��ة
الإنرتنت ،كما ين�صح اخلرباء
ب�ض ��رورة ح ��ذف الر�سائ ��ل
الإلكرتوني ��ة الت ��ي تطل ��ب من
متلق ��ي الر�سال ��ة �إدخ ��ال
العن ��وان وبيان ��ات
ت�سجي ��ل
الدخ ��ول

وال يه ��م يف ه ��ذا ال�ص ��دد م ��دى امل�صداقي ��ة
والثق ��ة الت ��ي تب ��دو عليه ��ا مث ��ل ه ��ذه
الر�سائل الإلكرتونية.

وكلم ��ات
امل ��رور �أو ما �شاب ��ه ذلك،

"الـزولـــو" يـكـافـحــون الإيــدز بـالـخـتــان
ينوي م�س� ��ؤوالن جنوب �إفريقيني �إع ��ادة �إدخال اخلتان
لدى الزولو ال ��ذي مت التخلي عنه قبل قرنني بهدف احلد
م ��ن انت�ش ��ار مر� ��ض االيدز.وقال مل ��ك الزول ��و غودويل
زويلتين ��ي خ�ل�ال احتف ��االت تقليدية "يف �إط ��ار مكافحة
فريو�س ايت�ش اي يف ومر�ض االيدز انوي �إعادة اعتماد
ممار�سة اخلتان لدى الرجال ال�شباب".
و�أو�ض ��ح زويل ��ي مكي ��زي رئي� ��س حكوم ��ة مقاطع ��ة
كاوزولو-نات ��ال ان ��ه يج ��ري حمادثات مع املل ��ك لتحديد
الرتتيب ��ات العملية له ��ذا القرار.و�شدد عل ��ى ان "اخلتان
�سي�ساعدن ��ا على مكافح ��ة هذه الآفة لكنه غ�ي�ر كاف بحد
ذاته ملنع انت�شار الأمرا�ض املتناقلة جن�سيا".
وكان الزول ��و وهم االتنية الرئي�سي ��ة يف جنوب افريقيا
ميار�س ��ون اخلتان حتى مطلع الق ��رن التا�سع ع�شر .وقد
ق ��رر املل ��ك �شاكا حينه ��ا و�ضع ح ��د لهذا التقلي ��د النه كان
يحرمه مل ��دة �شهور من رجال �شباب يحتاجهم يف ت�شكيل
جي�شه.وتفيد ع ��دة درا�سات ان اخلتان ي�ؤدي اىل خف�ض
احتم ��ال الإ�صابة بفريو�س االيدز بالن�صف لدى الرجال.
ومنذ العام  2007تو�صي منظمة ال�صحة العاملية ب�إدراج
ختان الرج ��ال �ضم ��ن ا�سرتاتيجيات الوقاي ��ة من االيدز
للح ��د م ��ن انتقال فريو� ��س ايت� ��ش اي يف من امل ��ر�أة اىل
الرجل.

الك�شــف
عن مركبـــة
جديـــدة
ل�سياحة
الف�ضــــــاء
ك�شف رجل االعمال ال�شهري
ريت�شارد بران�سون االثنني عن
املركبة التي يعتقد انها �ستقل
م�سافرين اىل

الف�ضاء.
و�ست�صعد املركبة "�سبي�س �شب
 "2اىل موقع الإطالق على ارتفاع
كبري على منت حاملة �سفن الف�ضاء
"وايت نايت  "2وهي طائرة
غريبة ال�شكل يبلغ طول جناحها
 43مرتا كان بران�سون قد عر�ضها
العام املا�ضي يف كاليفورنيا.
و�سوف ترتك الطائرة �سفينة
الف�ضاء على ارتفاع نحو 50
�ألف قدم " 15240مرتا" حيث
�ستنطلق اىل الف�ضاء.
وت�أمل �شركة فريجن جاالكتيك
التابعة ملجموعة فريجن للطريان
وال�سياحة وال�سفر ان تر�سل �أول
�سائحني اىل الف�ضاء خالل عام
مقابل  200الف دوالر لكل �سائح.
وكان بران�سون قد �أعلن ان
� 200شخ�ص وقعوا على طلبات
للم�شاركة يف تلك الرحلة وتوقع
ان ينخف�ض �سعر التذكرة بدرجة
كبرية خالل ال�سنوات اخلم�س
املقبلة.
وفريجن جاالكتيك هي واحدة
من عدة �شركات تتناف�س يف
جمال �سياحة الف�ضاء.وال�شركات
الأخرى هي ا�سرتيوم التابعة
ملجموعة ايد�س الأوروبية وبلو
اورجني اململوكة جليف بيزو�س
م�ؤ�س�سة موقع �أمازون دوت كوم
وغريها من ال�شركات.

جــني فـي ال�سائــل الـمـنــوي يـقــ�صــر الـعـمــر
�أك ��دت العديد م ��ن الدرا�سات �أن �أ�سا� ��س احلفاظ على
ق ��درة الإجن ��اب ه ��و توف ��ر �سائل من ��وي مع ��زز بكل
عوام ��ل حيوية ون�شاط وفاعلي ��ة مكوناته ،والعن�صر
الأه ��م يف مكون ��ات ال�سائ ��ل املنوي هو تل ��ك املاليني
م ��ن احليوان ��ات املنوية الت ��ي حتم ��ل يف مكنوناتها
خال�ص ��ة اخل�صائ� ��ص الوراثي ��ة للرج ��ل ،ك ��ي تنتقل
من ��ه �إىل ذريت ��ه ،تل ��ك اخل�صائ� ��ص مغ ��روزة كرموز
معق ��دة يف احلم�ض الن ��ووي "دي �أن �إيه" لكل واحد
م ��ن ماليني احليوان ��ات املنوية تل ��ك ،وكان �أخر هذه
الدرا�س ��ات ما قام به باحثون يابانيون حول مكونات
ال�سائ ��ل املن ��وي ،م�ؤكدي ��ن �أنه يوجد ج�ي�ن معني يف
ال�سائ ��ل املن ��وي ل ��دى الذكور مينحه ��م ج�سم� � ًا �أكرب
يق�صر مدى حياتهم.و�أ�شارت درا�سة �أجرتها
غري �أن ��ه ّ
كلي ��ة الزراعة يف طوكيو ون�ش ��رت يف جملة "التوالد
الب�شري"� ،إىل �أن ذك ��ور الفئران حتمل جين ًا مينحها
يق�صر مدى حياته ��ا ،وتوقعوا
ج�سم� � ًا �أكرب غري �أن ��ه ّ
�أن ي�شم ��ل هذا اال�ستنتاج جمي ��ع الثديات ومن بينهم
الب�شر.
و�أجري ��ت الدرا�س ��ة على فئ ��ران مت توليدها من مواد
جيني ��ة م ��ن �أ ّم�ي�ن وب ��دون �أب ،وذل ��ك ع�ب�ر التالعب
باحلم�ض النووي يف بوي�ضات الفئران كي تت�صرف

اجلينات مثل تلك املوجودة يف احليوانات املنوية.
وزرعت املواد اجليني ��ة املعدلة يف بوي�ضات الفئران
الرا�ش ��دة خللق �أجن ��ة ،وعا�شت الفئ ��ران التي ولدت
بدون �أن حتمل �أي مواد جينية ذكرية لفرتة �أطول من
الفئ ��ران الأخرى وكان مدى حياته ��ا �أكرث بثلث مدى
حياة الفئران التي ولدت نتيجة وراثة جينية طبيعية،
حيث ظهر �أن الفئران املولدة من �أمّني ،كانت �أ�صغر
حجم ًا و�أخف وزن ًا عن ��د الوالدة ،غري �أن �أجهزة
املناعة لديها كانت تعمل ب�شكل �أف�ضل .ويعتقد
العلم ��اء �أن اجلني الأ�سا�سي امل�س�ؤول عن هذه
الظاه ��رة يع ��رف با�س ��م" ،"Rasgrflوه ��و
ينتق ��ل �إىل اجلن�س�ي�ن غ�ي�ر �أن ��ه �صام ��ت لدى
الإناث.
و�أكد الأ�ستاذ توموهريو كونو معد
الدرا�سة �أن الن�ساء يع�شن �أكرث من
الرجال يف كافة الدول حول العامل،
وي�سج ��ل ه ��ذا االخت�ل�اف املتعل ��ق
باجلن� ��س يف الكث�ي�ر م ��ن �أجنا� ��س
الثدي ��ات الأخ ��رى ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
ه ��ذه الدرا�س ��ة تظه ��ر �أن جين ��ات
احليوان ��ات املنوي ��ة حت ��دد م ��دى

احلياة عند الثديات.
و�أو�ضح العلماء �أن الذك ��ور مييلون يف الطبيعة �إىل
بن ��اء �أج�س ��اد كب�ي�رة لأن الق ��وة ت�ساعده ��م يف القتل
للت ��زاوج مع الإناث ،يف حني حتتف ��ظ الإناث بالطاقة
للتنا�سل والعناية ب�أطفاله.

