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قـد تكـون الـصحـراء األفــريقيــة الكبـرى أقـدم بكـثيـر
مما كـان يعتقـده العلمـاء حتـى وقتنـا هذا، فـوالدتها
الـتـي تعـــود إلـــى مـــا قـبل 68000 عـــام قـــد تعـــود إلـــى
سبعة ماليـني عام حسـبما ذهبـت إليه دراسة قـام بها
فريق من العلماء الفرنـسيني والتشاديني ونشرت يف

اجمللـة األمـريكيـة "علـوم" إذ أكـد العلمـاء
وجود مـعالم يف احمليط، يف عرض القارة
األفريقية توحي بـوجود مساحات قاحلة
يف أفـريقيـا الشمـاليـة يعود تـاريخهـا إلى

86000 عام.
تتـركـز تلك املعـالـم يف تشـاد ويف صحـراء
جــوراب خصـوصــاً يف شمــال البالد حـيث
عثـر الباحثون علـى آثار تكوينـات لكثبان
رمليـة مـتحجـرة تـدل حـسب رأيـهم علـى
وجــــود صحــــراء حقــيقـيـــة تـكـثـــر فــيهـــا
الكـثـبـــان الـــرملـيـــة وتعـــود إلـــى العــصـــر
الثالثـي املتـوسـط "العصـر امليـسـاني" أي

إلى ما قبل سبعة ماليني سنة.
وتـتجـمع بقــايــا هـــذه الكـثـبــان الـيــوم يف
الـــرواســب القـــدميـــة ملـنـــطقـــة طـــوروس
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املـــوت مـن حقـــائق احلـيـــاة- وعلـــى االقل ميـثل
ذلك حقـيقــة  لغــايــة هـــذه اللحـظــة. فـــالبـشــر
يـتقـدمـون يف الـعمــر. ومن املــرحلـة املـبكــرة من
الـبلوغ، تبـدأ الكفاءة يف الـتضاؤل. حـيث تصبح
العـــضالت وبـــشـكل مـــسـتـمـــــر اضعـف، ويفــــشل
االدراك. ولكـن املرحلـة التـي يواجه فـيها العـمر
املــرض و، يف الـنهــايــة املــوت يف حــالــة تـغيــر- اي
ان، النـاس تبقـى يف حـالـة صحيـة جيـدة لفتـرة
اطـول.وهــذا يطـرح سـؤاالً حـول كـيفيـة تــاجيل
عـمليـة املـوت، وفيمـا إذا كـان بـاالمكـان تـاجيلهـا
الـى مـا ال نهـايـة. ان البـشـر بـالتـاكيــد يعيـشـون
االن فتـرة اطـول. فـالطفل االمـريكي املـولـود يف
1970 ميكن ان يتوقع ان يعيش 70.8 عاماً. ويف
سـنــــة 2000 ارتـفع ذلـك الــــرقـم الــــى 77 عــــامــــاً.
وعـالوة علــــى ذلك، فـــان الـــشخــص الـبــــالغ مـن
العمر 75 عاماً عـام 2002 ميكن ان يتوقع املزيد
مــن الـــســنــني ومبقـــــدار 11.5% مــن حــيـــــاته. ان
النـسبــة االكبــر من ذلـك التغـييـر قـد تعـود إلـى
حتسن التغـذية والعالج االفـضل. ولكن لغرض
تــــوقـع العـيـــش االفــضل يـتــطلـب االمــــر ايــضــــا
احملافظة على الوظائف العقلية والعضلية. ان
التـغيـــرات غيــر املـــرضيــة املـــرتبـطــة بــالـعمــر يف
الــــــدمــــــاغ، ويف العـــضـالت، واملفــــــاصل، ونـــظــــــام
املنــاعــة، والـــرئتـني والقلـب يجـب تقلـيلهــا الــى
احلــد االدنــى. تــسـمــى تـلك الـتغـيـــرات"الهــرم".
تـبـني االبحـــاث أن الـتـمـــريـن ميكـن ان يــســـاعـــد
على احملـافظة على الـوظيفة البدنـية الى فترة
مـتـــاخـــرة مـن احلـيـــاة وبـــان متـــريــن عقل املـــرء
ميكـن ان يحــد مـن تقـــدم الهــرم. ان الـطـــريقــة

عثــر علمـاء اآلثــار علـى حـطــام سفـينـة
يعـود الى القـرن الرابـع عشر مـدفون يف
قـــاع قـنـــاة سـتـــوكهـــولـم..وهـم بـــانـتـظـــار
احلـصـــول علــى اذن لـتـنقـيـب احلـطــام-
احــــد اقــــدم املــــوجـــــودات يف العــــاصـمــــة
الـسـويـديــة- علــى امل إن يـلقي الـضـوء

على تقنيات بناء السفن والتجارة.
ويقــول عـلمــاء اآلثــار إنـهم قـــد يكــونــوا
قـادرين على انقـاذ السفينـة ، كما حدث
مـع سفــيــنـــــة فــــــازا يف القـــــرن الــــســــــابع
عـــشــــر،الـتــي وضعـت يف احــــد املـتـــــاحف
ـواصــبـحــت احــــــد اهــم مـعــــــالــم جــــــذب ـ ـ
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االجـتمـاعيـة يبقـون شبـابـا بـالنـسبـة لعمـرهم،
كمــا يقــول جــون روي، بــروفيـســور الـطـب وطب
الشيخوخة يف مـدرسة ماونت سيناي للطب يف
نـيــــويــــورك. وبـيـنــت االبحــــاث بــــان االشخــــاص
الــــذيــن يحــصلــــون علــــى الــــدعــم العــــاطفـي ال
يـتـصفــون بــالـكفـــاءة الفـيــزيــائـيـــة االعلــى مـن
نـظــرائهـم املعــزولـني فحــسب، بـل يبــدون ايـضــا
مـــسـتــــويــــات اقل مــن الهــــارمــــونــــات املــــرتـبــطــــة
بـاالجهـاد. وتـبني ابحـاثـا اخـرى، بقيـادة تيـريـزا
سـيمــان من جـامعـة كـالفــورنيـا، لـوس اجنلـس،
بـــان " -  ”allostatic loadوهـي الـضـــرائـب
الفيـزيـائيـة املتـراكمـة الـتي يتـحملهـا اجلـسم-
تعد بتـوقعات جيدة للحياة. حيث قامت  باخذ
القـياسات باسـتخدام متغيرات بـضمنها ضغط
الــدم ومــسـتــويــات هــرمــونـــات االجهــاد. ووجــد
الــدكتـور سـيمـان أن االشخـاص املـسـنني الــذين
يـتـمــتعــــون مبـــسـتــــوى عــــالٍ مـن االرتـبــــاطــــات
االجـتـمـــاعـيـــة كـــان لــــديهـم مـــسـتــــوى اقل مـن
شحـنـــــات  .allostaticوكـــــانـــــوا ايــضـــــا اكـثـــــر
اســـتعــــــدادا للــتـعلــم ولـالرتقــــــاء الــــــى مـكــــــانــــــة
اجتماعيـة-اقتصاديـة اكثر رفعة. لهـذا فسيبدو
أن املــوت ميكن ان يـتم تـاجيـله بطـرق مـختلفـة
وميكـن اطالـة الشـيخوخـة الصحـية عـن طريق
الــوســـائل االخــرى. وســوف نــرى فـيـمــا ان كــان
املــوت سـيـبقـــى العــاقـبــة الـنهــائـيـــة للـتقــدم يف

العمر.

عن االيكونومست

يشـرعـوا يف مثل هـذا الـنظـام الغـذائي، بـالـرغم
مـن انـه، يف تلـك الفـتــــرة، سـيـكــــون املــــزيــــد مـن
الضــرر النـاجت عـن التقــدم يف العمـر قـد خـضع
لعـمليـة تــراكم. ال احـد يعـرف علـى وجه الـدقـة
ملـاذا تــؤدي األطعمــة واطئـة الـسعـرات احلـراريـة
الـى اطالة حيـاة الفئران، ولكن بعـض الباحثني
يعـتقـــدون بـــان االمـــر يـتعـلق بـــالــســـرعـــة الـتـي
تنشـطر فـيها اخلـاليا. فهـنالك عـدد اقصـى من
املــرات الـتـي ميكـن فـيهــا لـلخاليــا الـبــشــريــة ان
تــنقـــسـم)مــــا يقـــارب اخلـمـــســني( وذلك قــبل ان
ــــــــــــاجت مـــــن ان نـهــــــــــــايــــــــــــات متــــــــــــوت. وهــــــــــــذا ن
الـكـــــرومـــــوســـــومـــــات، وهــي تـــــركــيــبـــــات تـــســمـــــى
 telomeres، تقصـر يف كل مــرة تنقـسـم فيهـا
اخللـيــة. واخـيــرا، ال يــوجــد مــا يـكفـي مـن اجل
املزيـد من االنقسامات. يـشك علماء بايـولوجيا
اخلاليــا بـقيــادة يــوديث كــامـبيــسي مـن مخـتبــر
لورنس بـاركلي الوطني يف كـالفورنيـا بان جميع
اخلاليـا متتلك مثل هـذا احلد من القـدرة على
االنقـســام، ويعتقـدون بـان ذلـك ميكن ان يـتعلق
فقــط  بتـلك اخلاليــا الـتي كـفت عـن االنقـســام
وهــي الــتــي تــــســبــب الـــتقــــــدم يف العــمــــــر. وهــم
يقـومـون بتصـميم جتـربـة خللق فـار تكـون فيهـا
خاليا الهرم-التي لـم تعد تنشطر- ممنوعة من
التـراكم. وهم يخـططـون لتفـعيل جني يف الـفار
سيقوم بانتقاء خاليا الهرم للتخلص منها. قد
يـبـني مـثل هـــذا الفـــار فـيـمـــا ان كـــان بــــاالمكـــان
جتـنـب الـتقـــدم يف العـمــــر. ولكـن الــشـيخـــوخـــة
الناجحة قد مت الترويج لها بني احلني واالخر.
فالكبار الـذين ينهمكون يف الكثير من العالقات
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الـتي يــدافع عـنهــا اوبــري دو كــري من جــامعــة
كامبـرج، يف انكلتـرا، والتي عـرضها يف  اجـتماع
االسبــوع املــاضـي لالحتــاد االمــريكـي لتـطــويــر
العلـم، هـي اكـثـــر راديكـــالـيـــة. فهـــو كـمهـنـــدس،
ــــــدخل  بــــشــكل مــبــــــاشــــــر الصالح يفــــضل الــت
الـتغـيــرات يف اجلــسـم الـتـي سـبـبهــا الـتقــدم يف
ــــــــى هــــــــذه الـــــطــــــــريـقــــــــة" الـعـــمــــــــر. اطـلـق عـل
استــراتيـجيـات مـن اجل هــرم مبـرمـج غيـر ذي
بـال". بكلمـات اخـرى، إذا مـا امكن تـرمـيم عمـر
الكـائن الـبشـري ملـدة 30 عـامـاً، كمـا يقـول، فـان
العلـم سـيـتـطـــور مبـــا يـكفـي الجـــراء عـملـيـــات
اصالح اكثـر كفـاءة، وهـو مـا يـؤدي الـى تــاجيل
املــوت بـشـكل ال محـــدود. ان افكــار الــدكـتــور دو
كـــراي، الـتـي اعلـن عـنهـــا عـن طـــريق عـملـيـــات
املـــسح بــــدال مــن العــمل اخملـتـبــــري، قــــد القـت
االزدراء مـن قـبل أولـئك الــذيـن يعـملـــون علــى
تــطـــــويـــــر اطقــم االصـالح تلـك. حــيــث يحـــــذر
سـتيفن اوسـتد، العـالم يف مـشاكل الـشيخـوخة
مــن جــــــامـعــــــة تـكـــــســــــاس، مــن ان مــثـل هــــــذه
العالجات مـا زالت تـتطلب عـدة سنـوات وقد ال
تـــصل ابـــــدا. كــمـــــا يــنــبغــي اخـــــذ الــتـــــاثــيـــــرات
اجلــانـبيــة بنـظــر االعـتبــار. فـفي الــوقت الــذي
تـعيـش فـيه الـفئــران التـي يقــدم لهـا األطـعمـة
واطئة الـسعرات احلرارية اطـول من اصدقائها
االكثــر سـمنــة، اال ان الـفئــران الـنحـيفــة تكــون
اقل خـصــوبـــة ويف بعـض االحـيـــان عقـيـمــة. ان
الـبـــشـــــر الـــــراغـبـني يف اطـــــالـــــة اعـمـــــارهـم ويف
االجنـاب يف نفس الـوقت قـد يريـدون االنتـظار
الــى ان تــصبـح سنــوات احلـمل خلفـهم قـبل ان
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بعـد والدة الطفل األضخـم يف العالم يف كـانون
الثاني من عام 2005 يف البرازيل، وضعت امرأة
كــــــولــــــومــبــيــــــة مــــــؤخــــــراً طـفلـــــــة بلـغ وزنهــــــا 7
كـيلـــوغـــرامـــات يف مـــدريـــد.. كـــان وزن الــطفلـــة
اسـتـثـنــائـيــاً كـمــا قــال األطـبــاء وطـــولهــا أكـثــر
اسـتثنـائيـة فقـد بلغ حتـى اآلن 56.5 سم، وهـو
مـــا يعـــزوه األطـبـــاء إلـــى عـــامل وراثــي ذلك أن
والـــدتهـــا الـتـي تــبلغ سـن الـثـــامـنـــة والـثالثـني،
كـانت قد اجنبت طفالً وزنه 5 كيلوغرامات قبل
9 سنـوات بعـد عـمليــة قيـصيـرة وكــانت صـحته

جيدة.

الصحراء األفريقية
أقدم بكثري مما يعتقده العلامء

ترجمة: عدوية الهاللي 

العـــشـــر ماليـني عـــامـــاً األخـيـــرة. ومتـثـل صحـــراء
جوراب حـاجزاً طبيعياً يقطع أفريقيا إلى نصفني،
ـــشــــاد فهــــذه الـــصحــــراء املــمــتــــدة يف مــنـخفـــض ت
واملكتشـفة حديثاً تـضعنا أمام حقيقـة أن البشر لم
يـطــأوهــا إذ تـطـلب األمــر مـن العـلمــاء أثـني عـشــر
عـامــاً ليتـوصلـوا إلــى حقيقـة أن احلـاجـز
الطـبيعي الذي متثله تـلك الصحراء كان
حـــداً فــــاصالً بـني عـــالـم الـبـــشـــر ورمـــال
الــصحـــراء إذ لـم يعـثـــر علـــى مــتحجـــرات
بـشــريــة فـيهـــا فمـن املعــروف أن األفــارقــة
القــــدمــــاء عــــاشــــوا حــصــــراً يف صحــــراء
الـسفـانـا األفـريقيــة الشـرقيـة واجلنـوبيـة
لـكثــرة العـشـب فيهـا.. وتـدعـى الـصحـراء
املتحجـرة اجلنـوبيـة صحــراء آبيل والـتي
ـــشــــاد عــــام 1994 كــمــــا مت اكــتـــشفــت يف ت
اكتـشـاف آثــار سهل تـومـاي بعـدهـا بــسبع
سنـوات فـقط، األمـر الـذي وضـع العلمـاء
ــــة وهــم ــــى أرضــيـــــة صلــب ــــاحــثــني عل والــب
يطـرحون فـرضيتهم احلـديثة ويـواصلون

بحوثهم حولها.
عن: لوفيغارو
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مـينــاال، يف وسـط جـــوراب، لتــشكل الـــدليـل املبــاشــر
األقدم على وجود املسـاحات الصحراوية يف أفريقيا

كما يشير كاتبو املقال.
ـــــأن تلـك ــــوحــي ب ــــاك إشــــارات أخـــــرى ودالئل ت وهــن
الصحراء مـرت مبراحل مجدبـة متناوبـة يف غضون

ـ ـ ـ ـ ـ

أضخم طفل يف العامل يزن 10.8 كغم!
ترجمة: املدى

واألهم مـن كل ذلك ، هــو انهــا مــازالت
حتـت امليــاه، هنــا يف ستــوكهــولم"..قــال
مـــاركــــوس هجـلهـــارد ، مـــديـــر مــشـــروع
املـتحف.." وقـــد يكــون هــذا الــسـبـب يف
انهـــا افــضل حـــاال ممـــا لـــو كـــانـت علـــى
األرض".. فقــد حظـي حطـام الـسفـينـة
بفـــرصـــة جـيـــدة للـبقـــاء بحـــال جـيـــدة
كــــــونهــــــا حفـــظــت يف املــيــــــاه املــــــاحلــــــة
املنخـفضة يف قـاع ارخبيل ستـوكهولم ،
حـيث تـختـفي الــديــدان آكلــة اخلــشب.
واذا كــانت الـسفـينــة –الـتي لـم يتـضح
بعــد حجـمهــا ولــونهــا- مــازالت كــاملــة
ولـم متــس بــســـوء، فـــان حـمـــولـتهـــا قـــد
ــــــؤرخــني فـكــــــرة افــــضـل عــن تـعــــطــي امل
ــــــــــــة مـــــن الـــــتـجــــــــــــارة يف تـلـــك احلـقـــــب
الــــــزمــن.".شــــــرخ كــبــيــــــر يف القــــشــــــرة
اخلارجـية متـت تغطيـته بقطعـة من
اجللد ثـبتت مبسمار على السطح"،
قـــال الــسـيــــد هجـلهـــارد ، واضـــاف"
هـذا دلـيل علـى إن الـسفـينـة كــانت
بــــــوضع ســيــئ، ورمبـــــا يـكـــــون هـــــذا
الـــتــــصـلـــيـح هـــــــو الــــــســـبـــبـــب وراء

غرقها"..
ويـنـتـظـــر املــتحف احلـصـــول علـــى
اذن من حكـومة املـقاطعـة لفحص
األجزاء املتبـقية من السفينة، كما

قال السيد هجلهارد.
ومن ثم سيتم التقرير فيما اذا كان
ميكـن سحـبهـا مـن اليـابـســة " وذلك
يعتمد على طبيعة تآكلها"، على حد
قوله" فلـرمبا يكـون من األفضل تـركها

مستلقية يف مكانها"..
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السياح يف ستوكهولم. 
ومت انتشال اجزاء من حطام السفينة
من رواسب طينـية على عـمق 30 قدماً
تقــــريـبــــا  يف قـنـــــاة ردارفجــــاردن الـتـي
تــؤدي الـــى قلـب سـتـــوكهــولـم ..وحــدث
ذلك اثنــاء فحص مـوقع جـديــد لنفق
حـــسـب قــــول مـــســــؤولـني مـن قــطــــار  –
مــتـحف مــــــارتــــــامي الــــــوطــنـــي. وبعــــــد
فحـصـه من قـبل عـلمــاء اآلثــار وجــدوا
أن حـطـام الـسفـينــة يعـود الــى الفتـرة
مــــابـني 1350 و1370،ورمبــــا تـكــــون قــــد
غــــرقـت يف وقـت مــــا مــن العــــام 1390،"

العثور عىل حطام سفينة تعود
اىل القرن الرابع عرش يف قناة ستوكهومل
ترجمة: بشرى الهاللي

اثـــار اكـتــشـــاف الـعلـمـــاء مـن ان
70% مـن ميـاه محـيطـات العــالم
تبـدو خاليـةً من اسمـاك القرش
اخملــاوف مـن انهـــا تعـيــش مــدداً
طـــــويلــــة الن هــــذه احلـيــــوانــــات
التـستطيع ان تعيش حتت عمق
ثالثـة االف متر )9000قـدم( اما
املـــتـــبـقـــي الـــــضـــيـق مـــن مـــيــــــــاه
احملـيطـات سـيجعل مـن اسمـاك
القرش على متاس مع االنسان.
وعـن ذلك يقــول مــونـتي بــرايــد
وهـــو عـــالـم احـيـــاء بحـــريـــة مـن
جــامعـة ابــردين )حـسـبمــا يقـال
ان اسمـاك القــرش محصـورة يف
30% مـن ميـاه محـيطـات العــالم
ولهــــذا الـــسـبـب فـــسـيـكــــون مـن
املـمكن صـيدهـا من قبل الـناس،
والقـــــرش مهــــدد حــــالـيـــــاً يف كل
انحــاء العــالـم نتـيجــة تـصــاعــد
ـــــــــد، ولــكــــن انـــــــشـــــطـــــــــة الـــــصــــي
اكـتشـافاتـنا اجلـديدة تـشيـر الى
انها معـرضة لالستـغالل بصورة

اكبر مما تصورنا سابقاً(.
ان معـــدل عـمق احملـيــطـــات هـــو
اربعـــة االف مـتـــر وان االسـمـــاك
العـظيمـة وهي تـرتبـط باسـماك
القـد تـعيـش غــالبــاً بعـمق 9000
متـر وتـوجــد اسمـاك القـرش يف
جـمـيع انحـــاء العــالـم وقــد كــان
العـلماء يـأملون بـاكتشـاف انواع
جـــــــديـــــــدة مــنـهـــــــا يف االعــمـــــــاق
الــــسـفلــــــى للــمحــيـــطـــــات، لـكــن
دراســات امتــدت لعـشــرين عـامـاً
اظهــــرت ان هــــذا االمل الوجــــود

له.
ويعـلق االســتـــــاذ بـــــرايـــــد الـــــذي
صــــدرت ابحــــاثه هــــذا االسـبــــوع
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تفضيل اسامك القرش للمياه الضحلة يعرضها للخطر
ترجمة: عبد علي سلمان

علــى بـطـنه وخـصــوصــاً عـيـــونه
التي تتكيف لكي تناسب حيواناً
يف عـمق البحــر ولكنه لـم ينجح
حـتـــى االن مبـــواجهـــة االعـمـــاق
الـتـي تـــزيــــد علـــى 2500 م ورغـم
ذلك فهنـاك االسمــاك املشـابهـة
لـسـمك القــد فهي تــسبح بـعمق

يقارب 6000م بسعادة تامة.
وتعـتـبــــر هــــذه بــــالـنـــسـبــــة الــــى
اســـــاســــــات علــم االحــيــــــاء لغـــــزاً

ينبغي حله.
ويفــتـــــرض الـعلــمــــــاء ان نقـــص
الغـــذاء هـــو الــسـبـب وراء غـيـــاب
اســمــــــاك القــــــرش يف االعــمــــــاق
السفـلى. وهـذا االكتـشاف يـزيد
مـن القلق حــول تكــاثــر اسمــاك
القـرش يف االعمـاق الـضحلـة اذ
مـــن احملـــتـــمـل ان تـكـــــــون عـلـــــــى
احــتـكـــــــاك مـع االنـــــســـــــان ممـــــــا
سيضعـها امام مـخاطر مـتزايدة

من احتماالت صيدها.
امــــــا ســمـك  Dog Fishوهــــــو
ســمـك يــــشــبـه القـــــرش وميـكــنه
الــسـبــاحــة يف اعـمــاق قــد تــصل
الــــى 3700م فقـــد بـــدأت اعـــداده

بالتناقص.
ويقـول البـروفـيسـور بـرايـد )ممـا
الشك فـيه انهــا تعــاني وبـصـورة
كبيرة جـداً من الصيد خصوصاً
وانهــا تنـتج القلـيل من الـصغـاء
نـــــســبــيـــــــاً، وانـك يف الــنـهـــــــايـــــــة
التــــــســـتــــطـــيـع ان تـفـــتــــــش عـــن
القــرش بـنفـس الـطــريقــة الـتي
تفـتش فيها عن سمك الرنكه او

عن سمك االسقمري(.

عن: الغارديان 

ويضـيف ان هذا املـوضوع يـطرح
اســئلـــــةً عـــــديـــــدة حـــــول نـــشـــــوء
وتـــطــــــور القـــــرش مــنهـــــا : ملـــــاذا
فــــــشـلـــت اســـمــــــــاك الـقــــــــرش يف
اســتعـمــــار واسـتـيــطـــــان اللـجج
الـعمـيقــة علــى الـــرغم مـن انهــا
قــــضـــت اوقــــــــاتــــــــاً طــــــــويـلــــــــةً يف
احمليـطــات كـي تتـطــور وتــرتـقي،
وهنـاك انـواع عـديــدة من قـرش
الفـانـوس الـذي لـديـه مصــابيح

ضمن نشاطات اجلمعية امللكية
عـن هــــذا املــــوضـــــوع بقـــــوله )ان
احلقـيقـة الـتي كــانت شـاخـصـة
امـــامـنـــا والـتـي لـم نعـبـــر عـنهـــا
بصـورة واضحة وهـي واحدة من
اكـثــر االمــور اهـمـيــة حـــول علـم
االحيـاء الـذي يـدرس االسمـاك
ــــــــوجــــــــد يف هــــــــذه اجلـج انـه الت
ـــــــــــاك يف قـعـــــــــــر اســــمـــــــــــاك هــــن

احمليطات(.

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

وبـرغم وزنـها االسـتثنـائي وضخـامتهـا فال تـعد
آرانــشـــا أضخـم طـفل يف العـــالـم فقــــد حققـت
امـــرأة يف الـبــــرازيل عـــام 2005 رقـمـــاً قـيـــاسـيـــاً
عـــنــــــــــدمــــــــــا وضـعـــت طـفـالً ذكــــــــــراً بـلـغ وزنـه 8
كيلـوغـرامــات ليحـتل حيــزاً يف كتــاب جيـنيـس
لألرقام القياسيـة أما الطفل األضخم فعالً يف
العــالـم فقــد تــويف بعــد والدته بــإحــدى عـشــرة
ساعـة، وكان قـد ولد يف عـام 1079 يف كندا وبلغ

وزنه 10.8 كغم!!
عن: لوفيغارو

آخر املستجدات حول عالج الهرم


