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اكتشاف أثر أقدم
حيوان مائي في العالم
عثر باحثون بريطانيون على أقدم أثر حليوان مائي
في العالم ،وكشفت الدراسة ،التي أجراها الباحثون
ونشر تفاصيلها موقع “سبوتنيك” اإلخباري نقالً
عن صحيفة “ديلي ميل” ،أن األثر املكتشف في املغرب
يعود تاريخه إلى  480مليون سنة.
وأوض��ح الباحثون أن االكتشاف هو عبارة عن
أثر لنجم البحر الذي يُعَ ُّد حلقة مفقودة بني الكائنات
الزهرية احلديثة وجميع جنوم البحر احلية في كوكب
األرض .وقال خبراء من جامعة كامبريدج البريطانية
إن احلفرية التي مت اكتشافها داخل الصخر الزيتي
في سلسلة جبال األطلس الصغير ترجع إلى فترة ما
يسمى بحدث “أوردوفيشي للتنوع احليوي” عندما
توسعت احلياة فجأة.
وأضافوا أن األحفورة السابقة ألقدم عينة من جنم
البحر كانت أصغر بـ 50مليون سنة.
وذكر الدكتور آرون هنتر ،قائد البحث ،أن عينة
احلفرية التي وج��دت في املغرب ُجمعت ألول مرة
بداية سنة  2000من طرف فالحني أمازيغ أصبحوا
مُنقبني عن احلفريات في الصحراء.
وقال آرون :إنها “حفرية حيَّرتني سنوات عديدة،
ونقطة التحول جاءت عندما كنت أدرس عينات حية
من زنابق البحر ،وه��ي قريبة من جنم البحر ،مت
جمعها من الساحل الشمالي لوالية واشنطن ،ومت
وضعها في متحف املدينة.
ولفت إلى أنه تبني له فيما بعد أن هذه احلفريات
تشبه بعض الشيء احلفرية املغربية ،ليدرك آنذاك
أنها أقدم حفرية جلميع احليوانات التي تشبه جنم
البحر .وفحص فريق العمل حفريات جنم البحر منذ
 480مليون سنة إلى  350مليون سنة ،واتضح لهم
أن هذه احلفرية كانت هي احللقة املفقودة.

� 8صفحات ــ  100فل�س

جنح مبتكر جزائري في تطوير
نوعني من حاويات القمامة تستجيب
للمعايير الصحية العاملية وحتارب
في الوقت نفسه انتشار الفيروسات
وعلى رأسها فيروس كورونا.
وق��ال زي��اد مقراني لـ”العربية.
نت” ،ع��ن كيفية ع��م��ل احل��اوي��ة
ال��ذك��ي��ة :األم��ر بسيط لكنه فعال،
وهو أن حاوية القمامة الذكية لديها
أجهزة استشعار ضوئية تشتغل
مب��ج��رد رم��ي أي شخص القمامة
داخل احلاوية.
وأض���اف :نعرف كلنا ال��ي��وم أن
أغلب م��ا ُي��رم��ى ه��و القمامة ،وهي
بالتأكيد حتمل فيروسات ومنها
ف��ي��روس ك��ورون��ا .هنا ي��أت��ي دور
منتجنا الذكي ..فبمجرد رمي القمامة
داخل احلاوية؛ يشتغل ضوء يقوم
بتعقيم وتطهير كل ما يوجد داخل
احل��اوي��ة .وبالنسبة لنظام عمل
حاوية القمامة الذكية ،فهي تشتغل
بالطاقة الشمسية وتعمل على مدار
الساعة ،وتضمن تكنولوجيا أميركية
اخلدمة املستمرة لكل حاوية .كما
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في الصـميم

كورنيش األلوان في جدة

املقترح وضع األهداف واملقارنات املرجعية
ورؤي���ة ورس��ال��ة امل��ب��ادرة ،وحتليل املوقع
وشرح ملاذا اخترت ممشى الواجهة البحرية
حتديدا ً .ومت عمل التصميم املبدئي ودراسة
اجلدوى املبدئية ،وشرح كيفية تنفيذها من
خالل املشاركة املجتمعية لسكان جدة.
وت��اب��ع :ع��رض��ت امل��ق��ت��رح على جمعية
“عيون جدة” التي احتضنته ودعمته برئاسة
املهندس أنس صيرفي ،تالها عرض الفكرة
على أمني مدينة جدة ،ومن ثم محافظ مدينة

جزائري يطور حاويات قمامة ذكية حتارب «كورونا»
ي��ؤك��د م��ق��ران��ي ص��اح��ب املؤسسة
املطورة أن “املنتج آمن وال يعمل إال
مع املواد التي توجد داخل احلاوية،
بفضل أجهزة االستشعار املركبة في
حاوية القمامة ،حيث تطلق إضاءة
تعرف باسم (.”)UVC
أم��ا كيف ج��اءت الفكرة ،فيؤكد
مقراني أن بلدية دب��ي ال��رائ��دة في
مجال الذكاء االصطناعي واعتماد
املنتجات الصديقة للبيئة؛ كانت أحد
ال��دواف��ع ،حيث طلبوا منا منتجات
ذكية وبيئية تعالج مشكلة جمع
النفايات ..ونحن من جهتنا قمنا
بتطوير هذا املنتج في نوعني اثنني
غير موجودين في أي مكان بالعالم،
لكنهما هنا في دبي ،وهي أول مكان
اخترناه ملا لهذه املدينة العاملية من
جناح وأسبقية في كل شيء.
والنوع الثاني ،بحسب مقراني،
أن���ه ي��خ��ص ف��ئ��ة ع��م��ال ال��ن��ظ��اف��ة،
حيث وف��رن��ا ح��اوي��ة قمامة يدوية
ذكية ،تشتغل هي األخ��رى بالطاقة
الشمسية وتقضي على الفيروسات
وفق املبدأ نفسه.

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

أكادميي سعودي يحول
ممشى «جدة» إلى لوحة فنية

حوّل أكادميي سعودي ممرات املشي في
الواجهة البحرية في جدة (غرب السعودية)
إلى لوحة فنية مليئة باأللوان واألشكال ،في
مبادرة إبداعية ذات أبعاد جمالية.
وقد نفذت هذه املبادرة ،التي أطلق عليها
اس��م “كورنيش األلوان” ،جمعية “عيون
جدة” اخليرية بالتعاون مع أمانة محافظة
ج��دة .وهدفت امل��ب��ادرة إل��ى حتسني املشهد
البصري في امليادين واحملاور الرئيسية في
املدينة.
وق��ال الدكتور ع��ادل الزهراني ،صاحب
فكرة امل��ب��ادرة وقائد الفريق التنفيذي ،لـ
“العربية.نت” :كانت تراودني أفكار حول
كيفية اخل���روج مب��ب��ادرات نوعية ملهمة
لوطننا ،منبثقة من محور “مجتمع حيوي
بيئته عامرة” إح��دى محاور رؤي��ة ،2030
واالستفادة من املمارسات العاملية ،بحكم
تخصصي وشغفي فيما يخص صناعة املكان
واملدن املفعمة باحلياة ،والذي أثراه خبرتي
في العمل خارج السعودية.
وأضاف :بدأت فكرة هذه املبادرة منذ بداية
عام  ،2019وجاءت امتدادا ً ألفكار بحثي في
الدكتوراه فيما يخص “صناعة املكان في
الفراغات العامة” ،لكن ه��ذه امل��رة بطريقة
تطبيقية على أرض الواقع .قمت بخطوات
ج��ادة في حتضير مقترح حتويل الفراغات
العامة املفتوحة في كورنيش جدة إلى “فن
ال��ف��راغ العام املفتوح التشاركي” .وشمل
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حاويات قمامة ذكية حتارب كورونا

ج��دة .والق��ت الفكرة كل الدعم والتشجيع
والتسهيالت .ومت تشكيل فريق للتصميم
وفريق للتنفيذ وفريق للوجستيات وفريق
لتنسيق املتطوعني وفريق للتوثيق.
وقال :مت تنفيذ املرحلة األولى على طول
 200متر ،وسيتم تنفيذ املرحلة الثانية
اخلميس القادم .وش��ارك في املبادرة حتى
اآلن  350متطوعاً ومتطوعة .ومتتد املبادرة
على اجلزيرة الوسطية للكورنيش اجلنوبي
بطول  2500متر ،وتنفذ على  12مرحلة.

ذكر تقرير لألمم املتحدة أن ما يقارب  700مليون
إنسان يعانون من اجل��وع ،في الوقت ال��ذي يتم
هدر فيه ما نسبته  17باملئة مما ينتج من الطعام،
لألسف أعداد كبيرة من البشر ال تقدر قيمة النعمة
التي رزقنا الله إياها  ،احملافظة على النعم واجب
إسالمي وشكر لله الوهاب ..تربية األجيال على
احملافظة على النعم ض���رورة وقيمة إنسانية
مطلوبة.

إرسل كلمة «اشتراك»

ابتكار رباط يد يقيس
األنشطة الكهربائية للقلب
يعمل فريق من الباحثني في الواليات املتحدة على ابتكار
رباط يد ميكنه قياس األنشطة الكهربائية للقلب دون احلاجة
لألجهزة اإللكترونية الضخمة التي عادة ما تستخدم في هذا
الغرض .وجنح فريق الباحثني من جامعة نورث كارولينا
األمريكية في حتديد أماكن وضع األقطاب الكهربائية الثالثة
املثبتة في الرباط ودرجة الضغط املطلوبة بحيث يستطيع
رصد اإلشارات الكهربائية من القلب بشكل منتظم.
ونقل املوقع اإللكتروني “تيك إكسبلور” املتخصص
في التكنولوجيا عن الباحث براندن لي من جامعة نورث
كارولينا قوله :لقد جنحنا في حتديد املوقع الدقيق لوضع
األقطاب الكهربائية بحيث ميكنها تسجيل إش��ارات القلب
مع حتديد درج��ة الضغط الالزمة لتحقيق نفس النتائج
التي تسجلها أجهزة قياس كهربائية القلب ،مضيفا أن هذه
الدراسة هي اخلطوة األخيرة نحو ابتكار رباط يد أو ضمادة
ميكنها إجراء عمليات رسم القلب.
وف��ي إط��ار ال��دراس��ة ،ق��ام الباحثون بتثبيت األقطاب
الكهربائية في أماكن متعددة في اجلزء العلوي من الذراع
األيسر للمتطوعني حتى جنحوا في حتدد أفضل ثالثة أماكن
لتثبيتها .وتضمنت التجربة اختبار خمسني موقعا مختلفا
على الذراع للوصول إلى أفضل نتيجة.
كما ق��ام الباحثون بقياس ضغط ال��دم ونبضات القلب
بواسطة أربطة بثالثة أحجام مختلفة من أجل حتديد درجة
الضغط املطلوبة لتحقيق أفضل نتيجة.

Retweet
٢٦feb1991فرباير26@١٩٩١

أصحاب الشهادات اخلربوطية نازلني امللعب علشان يحاربون
الفساد مع أصحاب الفضل عليهم .

 @Dr_Suadalbesherد�.سعاد الب�شـر

يجب أن تكون هناك رقابة واضحة وصريحة على جميع األغاني
الوطنية والفيديو كليب املصور لها  ...وأن متنع من النشر كما متنع
رقابة السينما أمور أخرى...

 @latifaalruzehanلطيفه الرزيحان

على احلكومة منع ه��ذه املهازل والسخافة تشرب قهوة مبمية
أستحوا على وجيهكم طول وعرض وشوارب حاط ممية وأال انتي أم
عيال او بنت تشربون قهوة مبمية ماهي كل هبة متشون مثل البهامي
وراها ليت أمكم بركت عليكم يوم جابتكم

 @GhadaAlfaresغادة الكويت

احنا ما نخلص من هالشعب اذا ما يتحلطم ميتنع ويرفض التطعيم
واحلل معاااااه ؟؟؟؟؟؟

 @Muussab1986مـ�صعب العنزي

املفروض كل شخص يحرض الشعب ضد التطعيم يسحبون قضية
امن دوله الن التطعيم وقايه للمجتمع و واجب وطن والي مايبي قاعد
يضر باملجتمع طعموهم غصب

 @Dr_FayezKandariد .فايز الكندري

الفارق بني احلظر بنوعيه ( الكلي ،اجلزئي ) الذي فرض في العام
الفائت واحلظر اجلزئي الذي سوف يفرض غدا ملدة شهر األول التزم
به اجلميع على قناعة ثقة بعمل الصحة وقرارتها الثاني سوف يفرض
علينا بالقانون ،بال قناعة وبحسرة بعد ان فقدنا هذه الثقة بسبب
القرارات املتناقضة غير املنطقية

 @Fawzi_Alkandariفوزي الكندري

ال اتطرق ملواضيع كيفية ادراة ازمة الوباء النني ال اعرف عنها و ال
ابحث بها و قد تركت ذلك الجتهادات العارفني بها ممكن ان يصيبوا
او يجانبهم الصواب النه امر جديد على العالم اجمع و لكن تظل هناك
اجراءات متناقضة لدينا يصعب تقبلها و ال جند لها تفسير .

Nasser Hasan @NasserNHasan

نصيحة للمعلمني واعضاء هيئة التدريس في العالم كله :ال جتعل
هوس محاربة الغش يتحول الى محاربة للطالب بدالً من الغش بحجة
ان اللي ما يبي يغش ما يخاف .الن حرفيا ً احلاصل االن هو ان اللي
ما يغش ،يخاف ويتوتر اكثر من الغشاش بسبب طريقة االختبارات
واملراقبة.

� @SHARYAN_Mرشيان ال�شـريان

وفق املنطق الطبيعي لألمور؛ فإن املفترض أن األزمات تخلق حالة
من الوفاق الوطني ،والتعاون املجتمعي بني كافة مؤسسات وهيئات
الدولة..أما لدينا فاألمر مختلف !!..من املسئول عن ذلك وملاذا هذه
احلالة اصبحت تكبر يوم عن يوم ؟؟

 @AroubAlRifaiد .عروب الرفاعي

باملنطق ،املفروض اللي تطعم ما حتكرونه وال حتظرون عليه.
املفروض يُستثنى من قرار احلظر .مايحصل غير منطقي وال مقبول.
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