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وصحيفة العالم
العربي في ايران

صحيفة ايران
في العالم العربي

تحليل يكشف أحد أسرار جرار الموت الغامضة في الوس

ت�ق��ع يف ال �ت�لال اجل�ب�ل�ي��ة مش��ال
الوس واح��دة من أعظم األلغاز يف
علم اآلث ��ار وامل �ع��روف��ة ب��اس��م سهل
اجل ��رار ،وال��ذي يضم آالف اجل��رار
امل �ص �ن��وع��ة م ��ن احل� �ج ��ر اجل�ي�ري
امل�س�ت�خ��دم ل�ل��دف��ن .ووج ��د حتليل
جديد لبلورات الكوارتز يف الرواسب

حت� ��ت ه � ��ذه اجل � � ��رار امل �ن �ت �ش ��رة يف
امل �ن��اظ��ر الطبيعية مش ��ال الوس،
أنها أقدم بآالف السنني مما كان
يعتقد سابقا ،وهي موجودة هناك
منذ ما يصل إىل  3300عام ،لكن
معظم الرفات ال�تي عثر عليها يف
املنطقة مت دفنها فقط منذ ما بني

اكتشاف صخرة غامضة شيطانية
على شكل قارب في ايسلندا
اك ُتشفت صخرة غريبة على شكل قارب «شيطانية» يف كهف آيسلندي،
ومن احملتمل أن الفايكنغ استخدموها لدرء نهاية العامل قبل  1100عام،
وفقا للباحثني .ومت االكتشاف يف كهف بالقرب من بركان اندلع منذ ما
يقرب من  1100عام يف وقت استعمر فيه الفايكنغ آيسلندا مؤخرا.
وداخ ��ل الكهف ،ك��ان هناك هيكل على شكل ق��ارب مصنوعا م��ن احلجر
وسلسلة م��ن البضائع التجارية م��ن ال�ش��رق األوس ��ط ،م��ن احملتمل أن يتم
وضعها حملاولة جتنب Ragnarokوهو حدث آخر األوق��ات حيث ستشتعل
النريان يف العامل .وقال املعد الرئيسي كيفن مسيث ،من جامعة ب��راون ،إن
ثوران الربكان كان سيكون مقلقا ويشكل حتديات وجودية للقادمني اجلدد.
وحتى بعد أن أصبحت املسيحية مهيمنة يف آيسلندا ،ربط الناس الكهف
بنهاية العامل ،وفقا
مل � �ع� ��دي ال� � ��دراس� � ��ة،
ال � ��ذي � ��ن ق � ��ال � ��وا إن
ال �س �ج��ل ال �ت��ارخي��ي
يدوّن على أنه املكان
ال� ��ذي س�ي�ظ�ه��ر فيه
ال��ش��ي��ط ��ان يف ي ��وم
ال � �ق � �ي� ��ام� ��ة .ووج � ��د
ال� � �ب � ��اح� � �ث � ��ون أن � ��ه
عندما ب��دأت احلمم
الربكانية من الثوران يف الربودة ،دخل الفايكنغ الكهف وقاموا ببناء هيكل
على شكل ق��ارب .ومبجرد االنتهاء ،كانوا سيحرقون عظام احليوانات يف
الذبيحة ،مبا يف ذلك عظام األغنام واملاعز واملاشية واخلنازير .وباإلضافة
إىل تشكيل القارب املصنوع من الصخور ،كانت هناك «بضائع جتارية» داخل
الكهف.
وي�ق��ود مس�ي��ث ،كبري أم�ن��اء متحف  Haffenrefferيف جامعة ب ��راون،
أعمال التنقيب .وخالل العمل ،وجد مسيث وزمالؤه معدنا من تركيا يُدعى
أوربيمنت إىل جانب اخل��رز .واس ُتخدم هذا املعدن لتزيني أشياء مثل اخلرز
واألشياء األخرى ،ولكن ُعثر على عدد قليل جدا من األمثلة عليه يف الدول
االسكندنافية .ويقع حقل احلمم هذا يف غرب آيسلندا ،على بعد حوالي 40
ميال من مستوطنة بورغامس.

مشرعون في والية أيداهو يتبنون
قانونا للقضاء على  ٪90من الذئاب
أف��ادت وكالة أنباء روي�ترز بأن جملس النواب يف والية أيداهو األمريكية
صوت لصاحل مشروع قانون يسمح للحكومة بالقضاء على ما يصل إىل ٪90
من جممل ع��دد ال��ذئ��اب يف ال��والي��ة .وفيما حظيت اخلطوة بدعم من قبل
املزارعني ومربي املاشية ،طلبت جمموعات احلفاظ على احلياة الربية من
حاكم الوالية ،براد
ليتل ،استخدام حق
النقض ضد مشروع
ال� �ق ��ان ��ون .وي��ؤك��د
ه � � ��ؤالء امل ��داف� �ع ��ون
ع ��ن احل��ي ��اة ال�بري��ة
أن��ه يف ح��ال اعتماد
القانون سيتم إنفاق
م�ل�اي�ي�ن ال� � ��دوالرات
من ميزانية الوالية
على القضاء على الذئاب ،وقد يتعرض هذا النوع من احليوانات الربية مرة
أخرى خلطر االنقراض.يشار إىل أن احلاكم مل يعلن بعد موقفه من مثل
هذه اخلطوة ،يف حني أن الوكالة أوضحت أنه إذا مل ميتنع ليتل عن التوقيع
على مشروع القرار أو يرفضه يف غضون ستة أيام ،فسيدخل حيز التنفيذ.

 700و 1200عام.
ويقول الباحثون إن هذا يشري إىل
أن اجلرار هلا أهمية طقسية دائمة.
ل�ق��د ك��ان��ت مهمة ل �ف�ترة طويلة
ج��دا .ويعتقد الباحثون أن ج��رار
املوت اس ُتخدمت لتعريض اجلثث
للعوامل اجلوية حتى تبقى العظام
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كاريكاتري

ف�ق��ط ،وال�ت�ي ُدف�ن��ت بعد ذل��ك يف
مكان قريب.
وت� �ن� �ت� �ش ��ر اجل� � � � ��رار احل� �ج ��ري ��ة
الغامضة عرب آالف األميال املربعة
م ��ن ه�ض�ب��ة ش�ي��ان�غ�خ��وان��غ مش��ال
الوس ،وهي أواني ضخمة مصنوعة
م� ��ن احل � �ج� ��ر ال ��رم� �ل ��ي واحل� �ج ��ر
اجل�يري وتتنوع يف احل�ج��م ،حيث
يصل ارتفاعها إىل  10أقدام ويبلغ
وزنها طنني.
ويف حني تزعم األساطري احمللية
أن�ه��ا ك��ان��ت ك��ؤوس��ا يستخدمها
ح�ش��د م��ن العمالقة امل�خ�م��وري��ن،
فإن اإلمجاع العلمي هو أن املنطقة
ك��ان��ت م�ق�برة مرتامية األط ��راف
وأن احل ��اوي ��ات ك��ان��ت ع �ب��ارة عن
جرار دفن تستخدم لتخزين الرفات
ال��ب��ش ��ري .ويف ال �ث�لاث �ي �ن �ي��ات من
القرن املاضي ،حفر اجليولوجيون
ال �ف��رن �س �ي��ون ك�ه�ف��ا ب��ال �ق��رب من
جمموعة واحدة ،وحددوا أنه كان
مبثابة حمرقة للجثث .ويبدو أن
اجلرار استخرجت من عدة مناطق
يف س �ف��وح ش �ي��ان �غ �خ��وان��غ ق �ب��ل أن
تنتشر يف أكثر من  90موقعا.

العثور على مومياء قديمة حبلى تعود لــ  2000عام

ان��ده��ش علماء اآلث ��ار ال��ذي��ن ك��ان��وا يفحصون جثة
مومياء مصرية عمرها  2000عام عندما اكتشفوا أن
امل ��رأة احملنطة كانت ح��ام�لا .ويُعتقد أن امل ��رأة مل يكن
عمرها أكثر من  30عاما عندما توفيت ،وكانت على
األقل يف األسبوع الـ  28من محلها .وأعلن علماء اآلثار
يف املتحف الوطين يف وارسو ،بولندا ،عن االكتشاف غري
املتوقع هذا األسبوع ،بعد مخس سنوات فقط من حتقيق
اخرتاق كبري آخر.
وك��ان��ت ج�ث��ة ال �ق��رن األول ق�ب��ل امل �ي�لاد يف جمموعة

املتحف منذ عام ،1917
ع� �ل ��ى ال � ��رغ � ��م م � ��ن أن ��ه
حتى ع��ام  2016كان
يعتقد أن�ه��ا جثة رج��ل.
ويف ذلك الوقت ،فشلت
عمليات املسح باألشعة
السينية وإع� ��ادة البناء
ث�لاث��ي األب �ع ��اد للجسم
احمل�ن��ط يف ال�ك�ش��ف عن
دليل رئيسي حول هويته
الذكورية.
وق � ��ال � ��ت ال� ��دك � �ت� ��ورة
مارزينا أواري��ك زيلكي،
ع ��امل ��ة اآلث� � � ��ار جب��ام �ع��ة
وارس � � ��و وأح� � ��د م��ؤل �ف��ي
ال��دراس��ة :ق��ام املصريون
بتحنيط العضو .وع��ادة ما يتم حفظه جيدا .وبدال من
ذل��ك ،كشفت عمليات املسح الالحقة ع��ن وج��ود قدم
صغرية يف بطن املرأة .وأدركت الدكتورة أواريك زيلكي،
على الفور ما يعنيه هذا.
وقالت لوكالة األن�ب��اء البولندية  :لقد ألقينا نظرة
أخرية مع ستانيسواف ،عامل املصريات على صور األشعة
السينية ورأينا يف بطن املرأة املتوفاة مشهدا مألوفا لوالدي
ثالثة أطفال  ...قدم صغرية.

هل يساعد الوضع الليلي في الهواتف على النوم حقا؟
يُعتقد على نطاق واس��ع أن الضوء األزرق املنبعث من
اهل��وات��ف يعطل إف ��راز امل�ي�لات��ون�ين ودورات ال �ن��وم بشكل
كبري .وملكافحة هذا األمر ،زودت شركات التكنولوجيا
أجهزة الكمبيوتر احملمول أو اهل��وات��ف الذكية بإعداد
«ليلي» حمدد مصمم لتقليل انبعاثات الضوء األزرق.
ولتقليل انبعاث الضوء األزرق واإلجهاد على العيون،
قدمت آبل ميزة  iOSتسمى  Night Shiftيف عام ،2016

وهي ميزة تضبط ألوان الشاشة إىل درجات أكثر دفئا بعد
غروب الشمس .وسرعان ما اتبعت هواتف أندرويد خيارا
مماثال ،مثل  Night Lightيف هواتف بيكسل و Blue
 Light Filterيف هواتف سامسونغ.
واآلن متتلك معظم اهلواتف الذكية نوعا من وظيفة
الوضع الليلي اليت تدعي أنها تساعد املستخدمني على
النوم بشكل أفضل.
وحتى وقت قريب ،كانت ادعاءات النوم األفضل بسبب

الوضع الليلي نظرية .ومع ذلك ،فإن دراسة جديدة من
جامعة ب��ري�غ��ام ي��ون��غ ( )BYUن�ش��رت يف جملة Sleep
 Healthتتحدى الفرضية اليت قدمتها شركات تصنيع
اهل��وات��ف ووج ��دت أن وظيفة ال��وض��ع الليلي على غ��رار
 Night Shiftال تعمل يف ال��واق��ع على حتسني ال�ن��وم،
وال�ط��ري�ق��ة ال��وح�ي��دة لتحسني ال�ن��وم على اإلط�ل�اق هي
االمتناع متاما عن استخدام الشاشة قبل النوم.
والختبار النظرية ،ق��ارن أستاذ علم النفس يف
جامعة بريغهام يونغ ،تشاد جنسن ،وباحثون من
املركز الطيب ملستشفى األطفال يف سينسيناتي،
نتائج ن��وم األف ��راد يف ث�لاث فئات :أولئك الذين
استخدموا هواتفهم يف الليل مع تشغيل وظيفة
 ،Night Shiftوأول� �ئ ��ك ال ��ذي ��ن اس �ت �خ��دم��وا
ه��وات�ف�ه��م يف ليلة دون  Night Shiftوأول�ئ��ك
الذين مل يستخدموا اهلاتف الذكي قبل النوم
على اإلطالق.
وق��ال جنسن :يف العينات بأكملها ،مل تكن
ه �ن��اك اخ �ت�لاف��ات ب�ين اجمل �م��وع��ات ال��ث�ل�اث .ال
يتفوق الوضع الليلي على استخدام هاتفك دون
وضع ليلي أو حتى عدم استخدام هاتف على اإلطالق.
ومشلت ال��دراس��ة  167م��ن البالغني الناشئني الذين
ت�ت�راوح أع�م��اره��م ب�ين  18و 24ع��ام��ا مم��ن يستخدمون
اهل��وات��ف احمل�م��ول��ة ي��وم�ي��اُ .
وط �ل��ب منهم ق �ض��اء مثاني
ساعات على األقل يف السرير وارتداء مقياس التسارع على
معاصمهم لتسجيل نشاط نومهم .واألف ��راد ال��ذي��ن مت
تعيينهم الستخدام هواتفهم الذكية لديهم أيضا تطبيق
مثبت ملراقبة استخدام هواتفهم.

حل لغز نوع غريب منقرض من التماسيح
بعد  150عاما من الجدل

بعد م��ا ي�ق��ارب  150عاما م��ن اجل ��دل ،متكن
العلماء أخ�يرا م��ن ح��ل لغز التصنيف احمليط
بالتمساح املنقرض ،وحتديد املكان الذي ينتمي
إل �ي��ه ه ��ذا ال�ت�م�س��اح اخل �ف��ي يف ش �ج��رة احل �ي��اة.
وك��ان��ت ال�ت�م��اس�ي��ح امل �ن �ق��رض��ة ،م�س�ت��وط�ن��ة يف
مدغشقر م�ن��ذ حن��و  9آالف ع ��ام وع��اش��ت منذ
 1300إىل  1400عام وفقا لألدلة األحفورية.
ومنذ اكتشافها ،مت تصنيفها يف عدة عائالت
خمتلفة ،ومت اخللط بينها وبني األنواع األخرى
وأعطيت ع��دة أمس ��اء خمتلفة ،م��ع ع��دم وج��ود
أص ��ل ت �ط��وري واض ��ح خ ��اص ب�ه��ا .ويف ال��دراس��ة
اجلديدة ،استخدم باحثون من املتحف األمريكي
للتاريخ الطبيعي ( )AMNHيف مدينة نيويورك

حتليل احلمض ال�ن��ووي لتسليط الضوء
على ه��ذه ال��زواح��ف الغامضة وحتديد ما
إذا كانت تنتمي إىل جمموعتها الفريدة.
وق ��ال امل��ؤل��ف ال��رئ�ي�س��ي إي �ف��ون هيكاال،
زميل املتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي
يف جامعة فوردهام يف نيويورك ملوقع اليف
س��اي �ن��س :احل �م��ض ال� �ن ��ووي ي� ��روي قصة
خمتلفة .خيربنا مرارا وتكرارا أن املظاهر
ميكن أن تكون خادعة.
واستنادا إىل احلمض النووي املستخرج
من عينات املتحف ،توصل الباحثون إىل أن
التمساح ذا القرون كان مرتبطا ارتباطا
وث�ي�ق��ا ب��ال�ت�م��اس�ي��ح احل��دي �ث��ة احل�ق�ي�ق�ي��ة ال�تي
تعيش يف مجيع أحناء املناطق االستوائية ،لكنها
تنضم إىل فرع جماور من شجرة عائلة التمساح
ال�تي انقسمت منذ حنو  25مليون سنة .وهذا
يعيد التفكري العلمي حول العالقات التطورية
للتمساح ذي ال� �ق ��رون ،وال �ت�ي رب�ط�ت�ه��ا م��ؤخ��را
كأقارب للتماسيح القزمية.
وقال هيكاال إن التماسيح ذات القرون مل تكن
متاسيح ك�ب�يرة بشكل خ ��اص ،لكن مجامجها
الثقيلة تشري إىل أنها كانت على األرجح قوية،
ما أدى إىل تسمية نوعها  robustusمبعنى قوي
بالالتينية.

توقع حدوث كارثة جليدية تصيب ماليين من البشر
توصل فريق دولي من العلماء إىل أن األنهار اجلليدية يف مجيع أحناء العامل بدأت يف الذوبان بشكل
أسرع ،ما أدى إىل فقدان  % 31من الثلوج واجلليد سنويا عما كان عليه قبل  15عاما .وأرجع هؤالء
العلماء يف مقال نشر مبجلة نيتشر ،السبب يف ذلك إىل تغري املناخ الناجم عن حرق الوقود األحفوري.
وقام الباحثون بتحليل بيانات األقمار الصناعية وحسبوا أن  220ألفا من األنهار اجلليدية اجلبلية
تفقد أكثر من  298مليار طن من الثلج واجلليد سنويا منذ عام  .2015و ُرص��د أن هذا احلجم
م��ن امل �ي��اه ي�ك�ف��ي لتغطية
س��وي �س��را ب �ـ  7.2م�ت�ر من
ارت �ف��اع امل� ��اء .ك�م��ا ارت�ف��ع
يف ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،م�ع��دل
ال ��ذوب ��ان م��ن ع ��ام 2015
إىل عام  2019مبقدار 71
مليار ط��ن سنويا ،مقارنة
بالفرتة بني عامي -2000
 ،2004فيما جيري نصف
خسائر الغطاء اجلليدي
يف ال � �ع� ��امل يف ال� ��والي� ��ات
املتحدة وكندا.
ورأى العلماء أن وترية ذوبان اجلليد يف منطقة أالسكا يف أمريكا يعد من أعلى املعدالت يف العامل،
حيث يرتاجع نهر كولومبيا اجلليدي بنحو  35مرتا سنويا .ومع ذلك ،فإن األنهار اجلليدية تذوب
يف مجيع أحن��اء العامل ،حتى يف التبت ،اليت كانت تعترب مستقرة نسبيا .فقط أيسلندا وال��دول
االسكندنافية لديها العديد من األنهار اجلليدية ،اليت تتزايد كتلتها بسبب زي��ادة كمية هطول
األمطار.
ويتوقع اخلرباء أن تقلص كثافة األنهار اجلليدية ميكن أن يشكل كارثة ملاليني األشخاص الذين
يعتمدون عليها كمصدر للمياه ،والذوبان السريع هلذه الكتل الثلجية ميكن أن يتسبب يف اخرتاقات
قاتلة للبحريات اجلليدية ،على سبيل املثال ،يف اهلند.

