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اكتشاف يدل على استمرار وجود
كائنات يعتقد أنها «انقرضت»
حقق علماء اكتشافا مثيرا بالعثور
على ق��رون يٌعتقد أنها تعود إل��ى ن��وع من
الغزالن قيل أنه انقرض في ثالثينيات القرن
العشرين.
ونفقت أعداد من غزالن Schomburgk
(شومبورغ) في عام  ،1932بينما نفق آخر
حيوان معروف بعد نحو  6سنوات .وفي
سجالت موثقة في تايالند ،تعرض هذا النوع
من الغزالن للصيد اجلائر حتى انقرض.
ومع ذلك ،اكتشف سائق شاحنة في الوس
عام  ،1991مجموعة من القرون التي تنتمي
إلى غزال  ،Schomburgkوتبدو أنها في

حالة جيدة .واآلن ،أكد باحثون من جامعة
“نورث وسترن” في إلينوي ،أن القرون
تعود لغزال “شومبورغ” ،على الرغم من
انقراض هذا النوع قبل أكثر من نصف قرن.
ويعتقدون أن عددا قليال من الغزالن كانت
تعيش في منطقة نائية وس��ط الوس ،في
املاضي ،ما يشير إلى أنها رمبا ماتزال تعيش
هناك حتى اليوم.
وقالت ال��دراس��ة ،التي نُشرت في مجلة
“مجتمع بومباي للتاريخ الطبيعي” ،إن
سائق الشاحنة قدّم االكتشاف إلى متجر في
مقاطعة “فونسالي” الشمالية في الوس،

بعد العثور على القرون في عام .1991
وف��ي فبراير من ذل��ك ال��ع��ام ،ص �وّر عالم
الهندسة الزراعية في األمم املتحدة ،لورنت
تشازي ،القرون هذه.
وحُ للت هذه الصور اآلن من قبل الباحث،
غاري غالبريث ،أستاذ العلوم البيولوجية
في كلية “وينبرغ” للفنون والعلوم بجامعة
“نورث وسترن».
وأك��د غالبريث أن القرون كانت “بحالة
جيدة” ،عندما ص���ورت ف��ي ع��ام ،1991
اعتمادا على لون ال��دم وحالة نخاع العظم
املكشوف

ما سر محافظة النحيفني
على قوامهم رغم تناولهم ما يرغبون؟

أشارت دراسة جديدة إلى أن
األش��خ��اص النحيفني طبيعي،
قد يكونون قادرين على احلفاظ
على أوزانهم دون أي جهد ألن
خالياهم الدهنية أكثر كفاءة
وراثيا.
ونظر العلماء في عمل اخلاليا
الدهنية في مجموعة من الرجال
والنساء الذين ميكنهم تناول
كل ما يحلو لهم دون زي��ادة في
الوزن.
وكانت اخلاليا الدهنية لديهم
في املعدة ذات طاقة أكبر لتكسير
الدهون أكثر من تلك املوجودة
ف��ي األش���خ���اص ذوي ال���وزن
املتوسط.
وت��ض��اف ه��ذه النتائج إلى
االعتقاد ب��أن النحيفني لديهم
بعض امل��زاي��ا اجلينية عندما
يتعلق األم����ر ب��احل��ف��اظ على
شكلهم.
وكتب الباحثون ف��ي مجلة
American Journal of
 ،Clinical Nutritionإنهم
يعتقدون أن نتائجهم هي األولى
على مستوى العالم.
وقالوا :نظهر ألول مرة ،على
ح��د علمنا ،أن انخفاض وزن

اجل��س��م املستمر ل��دى البعض
يرتبط مب��ي��زات ف��ي األنسجة
الدهنية البيضاء التي تتعارض
م���ع ت��ل��ك اخل���اص���ة مب��رض��ى
السمنة».
وف��ح��ص ال��ف��ري��ق األنسجة
الدهنية البيضاء ،التي تعتبر
الشكل الرئيسي للدهون في
اجل��س��م ،وال��ت��ي تعمل كمخزن
للطاقة ،وه��ي عبارة عن امل��واد

الدهنية املتأتية م��ن األطعمة
امل��وج��ودة في النظام الغذائي
اليومي.
ودرس ال��ف��ري��ق م��ن معهد
“نستليه” للعلوم الصحية30 ،
رج�لا وام���رأة نحيفني للغاية،
وكان مؤشر كتلة اجلسم لديهم
 18.5أو أقل ،وهو مؤشر أقل من
املعدل الطبيعي املقدر بـ.25
ووج��د الباحثون أن اخلاليا

دراسة مثيرة حول احتمال
وجود ذهب على القمر

الدهنية لألشخاص النحيفني
لديها تعبيرات عالية بشكل غير
طبيعي عن اجلينات املشاركة
في حتلل الدهون وصنعها.
وي��ؤث��ر أك��ث��ر م��ن  200نوع
م���ن ال��ت��غ��ي��رات اجل��ي��ن��ي��ة في
ال����وزن ،م��ث��ل ت��وزي��ع ال��ده��ون
وال��ت��م��ث��ي��ل ال��غ��ذائ��ي .وك��ان��ت
خاليا الدهون ل��دى األشخاص
النحيفني أصغر بنسبة 40%

توصل علماء إل��ى اكتشاف مثير ي��دل على
احتمال وجود معادن ثمينة حتت سطح القمر،
بعد إجراء عمليات منذجة للظروف اجليولوجية
املتوقع تواجدها على القمر.
ووجدوا أن عباءة القمر غنية بعناصر معينة
من  ،siderophileالتي ترتبط بسهولة باحلديد
(مثل الذهب والبالتني).
وليس من الواضح بالضبط ما هي املعادن
الثمينة التي قد تكمن حتت سطح القمر ،وما
إذا كان من السهل استخراجها إذا رغب العلماء
بذلك.
ومع هذا ،تساعد النتائج على تسليط الضوء
على سبب اح��ت��واء الصخور التي أع��ي��دت من
القمر عبر مهام “أبولو” ،على عناصر أقل من
 ،siderophileوفقا للتوقعات.
وبدأ اجليولوجي جيمس برينان ،من جامعة
 Dalhousieفي كندا ،بتحديد تركيبة عباءة
القمر ،وحت��دي��دا م��ا يسمى بعناصر “جاذبة
للحديد” ،تشمل الذهب والبالتني.
ويعتقد اخل��ب��راء أن العناصر ه��ذه وصلت
إلى القمر عبر مجموعة متنوعة من التأثيرات،
ف��ي وق��ت قريب م��ن نهاية فترة تكون النظام
الشمسي.
وستساعد معرفة عناصر ،siderophile
الباحثني على حتديد مدى التأثير الذي تعرض
له القمر في املراحل املبكرة من تشكله.
وف���ي ح��دي��ث��ه م��ع  ، ScienceAlertق��ال
البروفيسور برينان“ :لدينا ما مجموعه 400
كغ من العينات ،التي أعادتها بعثات أبولو إلى

ح��ذر اخل��ب��راء م��ن أن حمل ده���ون إضافية
حول البطن يزيد بشكل كبير من خطر اإلصابة
بأمراض القلب لدى النساء أكثر من الرجال.
وإذا كانت امل���رأة حتمل كيلوغراما واح��دا
إضافيا من الدهون على مستوى البطن ،فيمكن
أن يزيد ذلك من خطر اإلصابة بالنوع الثاني من
مرض السكري أكثر من سبع مرات.
وبحثت ال��دراس��ة ال��ت��ي ن��ش��رت ف��ي مجلة
 Nature Medicineالعالقة بني دهون البطن
وزي���ادة خطر اإلص��اب��ة بالسكري واألزم���ات
القلبية لدى أكثر من  325ألف شخص.
واس��ت��خ��دم الباحثون م��ن جامعة أوبساال
ف��ي ال��س��وي��د ،البيانات اجلينية للمشاركني
لتقدير كمية الدهون املخزنة حول أعضاء البطن
واألمعاء ،واملعروفة باسم الدهون احلشوية.
ووج���دوا أن ده��ون البطن العميقة كانت
ع��ام�لا رئيسيا ف��ي خ��ط��ر اإلص��اب��ة مب��رض
السكري وأم��راض القلب واألوعية الدموية،

وخاصة عند النساء.
وقالت الدكتورة آسا جوهانسون ،األستاذة
املساعدة في علم األوبئة اجلزيئية في جامعة
أوبساال ،املشاركة في الدراسة“ :فوجئنا بأن
الدهون احلشوية كانت مرتبطة بقوة مبخاطر
األمراض لدى النساء مقارنة بالرجال».
وتابعت القول“ :إن زيادة كيلوغرام إضافي
من الدهون احلشوية ميكن أن يزيد من خطر
اإلصابة بالنوع الثاني من مرض السكري أكثر
من سبع مرات لدى النساء ،في حني أن الكمية
نفسها من تراكم ال��ده��ون تزيد فقط من خطر
اإلصابة بأكثر من مرتني لدى الرجال.
وحدد العلماء أيضا اجلينات التي تؤثر على
كمية الدهون املوجودة لدى املشاركني ،ووجدوا
أكثر من مئتي جني مختلف .وكانت معظم هذه
اجلينات مرتبطة بسلوكنا ،األم��ر ال��ذي يوحي
بأن املساهم الرئيسي في دهون البطن ،أننا نأكل
أكثر من الالزم ومنارس القليل من الرياضة.

تسريب اللحظات األخيرة يكشف إلغاء «آبل»للميزة
الرئيسية في «آيفون  »11قبيل إطالقه الرسمي
أف����ادت أح���دث ال��ت��ق��اري��ر أن
شركة “آبل” ألغت إحدى امليزات
الرئيسية جلهاز “آيفون ”11
قبل إطالقه الرسمي.
وانتشرت شائعات واسعة
ال��ن��ط��اق ح����ول دع����م أج��ه��زة
“آيفون” اجل���دي���دة لتقنية
“الشحن الالسلكي الثنائي”،
وهي تقنية من شأنها أن تتيح
للمستخدمني ش��ح��ن أج��ه��زة
السلكية أخ���رى مثل سماعات

القمر .إنها كمية صغيرة جدا من املواد».
وق���ام العلماء ب��إع��داد من���اذج ح��ول كيفية
تشكل الصخور على سطح القمر ،من الصهارة
املوجودة حتتها .وقاموا بدمج مناذج من الضغط
ودرجات احلرارة املوجودة في صهارة التبريد،
مع حتليل التجارب املعملية حول كيفية ذوبان
الكبريت في الصخور املنصهرة.
ووج��د الفريق أن أج��زاء عباءة القمر ،التي
تأتي منها احلمم ،يهيمن عليها كبريتيد غني
بالكبريت واحلديد .وتظهر النتائج أن الكبريت
ف��ي الصخور البركانية القمرية ،ه��و بصمة
لوجود كبريتيد احلديد في املناطق الداخلية
الصخرية للقمر.
ويفسر العلماء االخ��ت�لاف��ات ب�ين مناذجهم
وق��ي��اس��ات ال��ص��خ��ور م��ن س��ط��ح ال��ق��م��ر ،على
أنها نتاج االخ��ت�لاط بني الصهارة والصخور
السطحية ،التي حتتوي على بقايا التصادم.
وقالوا إن تركيبة عباءة القمر مغمورة بالتلوث
املتجدد للبازلت القمري.
وتوصلت الدراسة إلى أنه ال ميكن استخدام
الصخور البركانية من سطح القمر ،لإلشارة إلى
املعادن الثمينة التي ميكن العثور عليها حتتها.
وع�لاوة على ذلك ،من احملتمل أال توجد هذه
املعادن في تركيزات عالية من خام يسهل تعدينه
ومعاجلته .وفي حني أن نتائج الدراسة احلالية
تترك الكثير من عدم اليقني ،فقد يكون العلماء
قادرين على معرفة املزيد عن التكوين الداخلي
للقمر ،من خالل دراس��ة التكوينات الصخرية
العميقة في املناطق اجلنوبية للقمر.

من خاليا األشخاص ذوي الوزن
الطبيعي.
ووج���د ال��ف��ري��ق أن اخل�لاي��ا
الدهنية لدى النحيفني ،حتتوي
على ميتوكوندريا أكثر نشاطا،
وه��ي “مركز توليد الطاقة”
للخلية ،ما يساعد األخيرة على
االنهيار وجتديد نفسها.
ون��ظ��را ألن امليتوكوندريا
ت��ع��م��ل مب��س��ت��وى أع��ل��ى ل��دى
النحيفني ،فإن اخلاليا الدهنية
ل��دي��ه��م ت��ت��ح��ل��ل وت��ع��ي��د ب��ن��اء
اجلزيئات بكفاءة أكبر.
وك��ت��ب ال��ف��ري��ق ف��ي ال��ورق��ة
ال��ب��ح��ث��ي��ة أن “دورة ح��رق
الدهون” باستمرار ق��د تفسر
مل���اذا ت��ك��ون اخل�لاي��ا الدهنية
أصغر حجما في معدة الشخص
النحيف.
ومي��ك��ن ل��ه��ذه ال��ن��ت��ائ��ج أن
تخلق ف��ي نهاية امل��ط��اف طرقا
ج��دي��دة ل��ع�لاج ف��ق��دان ال���وزن،
حيث يتعرض املاليني في جميع
أن��ح��اء العالم خلطر اإلص��اب��ة
ب���أم���راض ال��ق��ل��ب وال��س��ك��ت��ة
الدماغية والسكري من النوع
الثاني والسرطان بسبب زيادة
الوزن.

«الدهون اخلفية» أكثر خطورة
على النساء من الرجال

 ،AirPodsعلى ظهر الهاتف.
وم��ع ذل���ك ،وبحسب تقرير
صدر في اللحظات األخيرة من
قبل محلل “آبل” املوثوق به ،مني
غشي كيو ،فإنه رمب��ا مت إلغاء
هذه امليزة ألن “كفاءة الشحن” ال
تفي مبتطلبات “آبل».
كما صرح مارك غورمان ،من
وك��ال��ة “بلومبرغ” ،أن��ه سمع
أيضا أن شركة “آبل” تواجه
مشكلة في هذه امليزة .وصممت

م���ي���زة “ ال��ش��ح��ن ال�لاس��ل��ك��ي
الثنائي” من أجل شحن أجهزة
“آيفون” و AirPodsوساعة
“آبل” الذكية ،Apple Watch
في وق��ت واح��د ،والتخلص من
ازدح���ام الكابالت .وكشف مني
غشي كيو أيضا أن كافة أجهزة
“آيفون  ”11الثالثة ،ستحتفظ
مب��ن��ف��ذ  ،Lightningعلى
الرغم من رواج شائعات بشأن
استبداله مبنفذ .USB-C

بوغاتي تزيح الستار عن السيارة األسرع في العالم
رف��ع��ت ش��رك��ة “بوغاتي”
ال��س��ت��ار ع��ن موديلها اجلديد
بوغاتي شيرون سوبر سبورت
 ،300+التي تعد أسرع سيارة
ع��ل��ى ال���ك���وك���ب ،ح��ي��ث تصل
سرعتها إلى  490كلم/س.
متكنت ال��س��ي��ارة بوغاتي
شيرون سوبر سبورت 300+
من تسجيل الرقم القياسي على
مضمار “إيهرا ليساين” بأملانيا،
حيث وصلت لسرعة 490.484
ك���ل���م/س ،لتصبح ال��س��ي��ارة
األسرع في العالم.
وبحسب م��ص��ادر الشركة،
س��وف تصدر من ه��ذه السيارة
 30نسخة فقط ،بحيث حتمل
السيارة التي ستباع للعمالء
ن���ف���س ال��ت��ص��م��ي��م ل��ل��ن��س��خ��ة
االختبارية التي جربها فريق
“توب غير” ،مع ملسات النسيج
الكربوني األس���ود واخلطوط
البرتقالية ذاتها ،مع الواجهة
األم��ام��ي��ة س����وداء ال���ل���ون ،مع

فتحات تهوية أم��ام العجالت
األمامية ،مع جنوط سوداء.
وب��ح��س��ب رئ��ي��س ال��ش��رك��ة،
س��ت��ي��ف��ان وي��ن��ك��ل��م��ان ،تعتمد

ال��س��ي��ارة األس����رع ف��ي العالم
ع��ل��ى م��ح��رك  16س��ل��ن��در على
شكل حرف  Wذي أسطوانات
س��ع��ة  8ل��ت��رات ،و 4ش��واح��ن

توربينية ،وق���درة تصل إلى
 1.578حصان ،وتعمل السيارة
بدفع كلي للعجالت .كما تتميز
بعلبة سرعات  7مراحل ،مزدوج

الدبرياج (معشق السرعات)،
ب��ي��ن��م��ا ت��ب��ل��غ ال��س��رع��ة ال��ت��ي
سيحصل عليها العمالء 440
كلم/س.

