الأرب����ع����اء

ك��ل��م��ة ���ص��ادق��ة ..خل�ي�ر ال��ك��وي��ت
 13من ربيع اآلخر  1438هـ 11 /من يناير  - 2017السنة العاشرة  -العدد 2853

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

� 16صفحة ــ  100فل�س

علماء يفكون
شفرة «جينوم»
للحيوانات القدمية
سيقوم العلماء ال���روس وال��ك��وري��ون
اجلنوبيون ألول مرة في تاريخ روسيا بفك
شفرة اجلينوم لبعض احليوانات املتحجرة
القدمية .وقالت كبيرة الباحثني في مركز
علم املتحجرات اجلزيئية ،لينا غريغوريفا،
في حديث أدلت به لوكالة «تاس» الروسية:
«استخرجنا في مختبرات مدينة ياكوتسك
الروسية حمضا نوويا من عظام احليوانات
القدمية ،ما يعتبر خطوة أولى على طريق
إجراء دراسة واسعة النطاق جلينومها .ثم
أرسلنا تلك املعلومات إلى مؤسسة دراسات
تكنولوجيا األحياء في كوريا اجلنوبية
حيث ستفك شفرتها ،ولم يسبق ألي أحد
في بالدنا أن حقق فك شفرة احليوانات
املتحجرة ال��ق��دمي��ة» .وأض��اف��ت الباحثة
ال��روس��ي��ة ق��ائ��ل��ة« :ل��م نستخدم أنسجة
احليوانات املتحجرة بل استخدمنا عظامها،
إذ أن احلمض النووي في عظام احليوانات
املتحجرة يحفظ بشكل أف��ض��ل مقارنة
بأنسجتها .وكنا قد ركزنا على متحجرات
حديثة مت العثور عليها العام املاضي أو قبل
ذلك بقليل شمال شرق سيبيريا».
وأضافت الباحثة أن نتائج فك شفرة
احليوانات ستنشر الصيف القادم لتجري
مقارنتها مب��ا ه��و عليه ل��دى احليوانات
املعاصرة.
يذكر أن متحجرات املاموث الصوفي مت
العثور عليها في حالة جيدة ع��ام 2012
في جزيرة (الخوفسكي) ،التابعة ألرخبيل
نوفوسيبيرسك في منطقة القطب الشمالي
الروسية.
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في الصـميم
القطعتان  3و 4في خيطان اجلديدة أراض قريبة وأسعار مثيالتها
في املناطق املوازية تزيد عن ربع مليون دينار ..ملاذا ال تقوم الهيئة
ببناء عمارات مكونة من عشرة أدوار مبواصفات مميزة بحيث يكون
كل دور عبارة عن شقة مساحتها  400متر وكل عمارة حتوي سراديب
مواقف وغرف للســائقني وبذلك نكون استفدنا من األرض لتغـــطية
 10آالف طلب اسكاني ودمتم؟!
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علماء يعثرون على العنصر املفقود في نواة األرض
ق��ال علماء يابانيون إنهم استطاعوا الكشف عن
العنصر املفقود في تكوين نواة األرض.
وكشف العلماء أنهم كانوا يبحثون عن هذا العنصر
املفقود لعقود مضت ،كما أنهم يعتقدون أنه ميثل نسبة
ال بأس بها في تكوين مركز األرض بعد عنصري احلديد
والنيكل.

وخ�لال التجارب التي أجروها مستخدمني درج��ات
حرارة عالية وضغط عال في باطن األرض ،قال العلماء
إن العنصر املفقود على األرجح هو «السيليكون».
وسيساعد ه��ذا االكتشاف على معرفة كيف تكونت
األرض بشكل أفضل .وقال كبير الباحثني ايجي أوهاتاني
من جامعة طوكيو «إننا نعتقد أن السيليكون هو العنصر

األس��اس��ي  -ويشكل  5في املئة من ن��واة األرض  -من
ناحية الوزن ،كما أنه ميكن أن يذوب في سبائك احلديد
والنيكل» .وأضاف أوهاتاني «أنه ال ميكن للعلماء إجراء
االختبارات بصورة مباشرة نظرا ً لوجود نواة األرض
على عمق سحيق لذا فقد اعتمدوا على دراس��ة موجات
الزلزال للتعرف على ماهية تكوين نواة األرض».

BaDeR_ALMaTaR @BaDeR_ALMaTaR
#هوشه املجلس اللي داش مجلس األمة ومفكر أنها حلبة مصارعة يفرغ فيها
طاقته السلبية وحقده اللي فبطنة موكفو يكون حتت قبة عبدالله السالم ومشرع

 Eng @TaAlaL_BAderQ8طالل
#هوشه املجلس وين جلنة الظواهر السلبيه والقيم عن مصخرة الهوشه
من ن��واب يفترض انهم ق��دوه وطبقوا على الفوضويني احلرمان من الترشح
لالنتخابات

@Alwasatkuwait

التدخني يكلف العالم أكثر من تريليون دوالر سنوياً!

للتدخني تكاليف اقتصادية كبيرة

أفادت دراسة أعدتها منظمة الصحة العاملية
واملعهد الوطني األم��ري��ك��ي للسرطان بأن
التدخني يكلف االق��ت��ص��اد العاملي أك��ث��ر من

بدالـ ـ ــة :
24645000

تريليون دوالر سنويا ،كما أن عدد املدخنني
سيرتفع مبقدار الثلث بحلول عام .2030
وت��ف��وق تكلفة التدخني بكثير اإلي���رادات

العاملية للضرائب على التبغ والتي قدرتها
منظمة الصحة العاملية بنحو  269مليار
دوالر ف��ي ع��ام��ي  2013و .2014وقالت
الدراسة« ،من املتوقع أن يزيد عدد الوفيات
املرتبطة بالتدخني من نحو ستة ماليني حالة
وف��اة سنويا إل��ى نحو ثمانية ماليني وفاة
سنويا بحلول ع��ام  ،2030وسيكون أكثر
من  80باملائة من هذه الوفيات في البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل» .ويقول خبراء
الصحة إن التدخني هو أكبر سبب للوفاة
ميكن ال��وق��اي��ة منه على مستوى العالم.
وأضافت الدراسة التي راجعها أكثر من 70
خبيرا أن التدخني مسؤول على األرجح عما
يزيد على تريليون دوالر من تكاليف الرعاية
الصحية واإلنتاجية املهدرة سنويا .وذكرت
الدراسة التي جاءت في  688صفحة أنه من
املتوقع أن تستمر التكاليف االقتصادية في
ال��زي��ادة وأن��ه على الرغم من أن احلكومات
لديها أدوات لتقليص استخدام التبغ والوفيات
املرتبطة به فإن معظمها تقاعس إلى حد بعيد
عن استخدام تلك األدوات بكفاءة.
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