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Naukowcy z NASA uchylili rąbka tajemnicy i opublikowali zdjęcia z Marsa, wykonane przez łazik Curiosity. Wiemy już zatem jak wygląda krajobraz na Czerwonej
Planecie. Okazuje się, że bardzo przypomina ziemską Arizonę. Temperatura na Marsie wynosi niecałe 3 stopnie Celsjusza.
Curiosity przeszedł też pierwszy poważny test. Dzięki ultranowoczesnemu sprzętowi w jaki jest wyposażony udało się zbadać skład chemiczny jednego z
kamieni na marsjańskiej powierzchni.
Sonda wylądowała na Czerwonej Planecie 6 sierpnia. Będzie badać czy na Marsie kiedykolwiek istniało życie. Na wykonanie szeregu eksperymentów ma około
roku. W tym czasie będzie szukać śladów węgla i związków organicznych, sprawdzi też z czego składają się podłoże i atmosfera.
To, zdaniem naukowców z NASA, milowy krok w historii. Wyniki badań dostarczone przez Curiosity pozwolą przygotować pierwszą załogową misję na Marsa.
Ma to być możliwe za około 15 – 20 lat.
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Komunikacyjny paraliż w Pakistanie
RPA: kontrowersyjny polityk wskazuje
palcem winnych masakry
Julius Malema, były szef
młodzieżówki Afrykańskiego
Kongresu Narodowego –
wzywa do…

Cały świat solidarnie z Pussy Riot
Kolorowe kominiarki noszone
przez członkinie alternatywnej
punkowej grupy Pussy Riot
stały się już…
Obóz karny dla Pussy Riot za "modlitwę punkową"

Dzień Al-Quds: NIE dla izraelskiej
okupacji

Transport publiczny w
Pakistanie przeżywa
oblężenie, bo każdy
muzułmanin chce koniec
ramadanu, świętego
miesiąca, spędzić z
rodziną. W pociągach
każde miejsce jest na
wagę złota. Nawet te na
dachu. Trzeba też liczyć
na pomoc życzliwych
ludzi, którzy pomogą
wejść na wagon a…
Więcej informacji ze
świata

Polsko-rosyjski apel o pojednanie
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Od 33 lat ostatni piątek ramadanu w krajach
muzułmańskich nazywany jest Dniem Al-Quds.
Wierni wychodzą wtedy na ulice by zaprotestować
przeciwko izraelskiej okupacji wschodniej Jerozolimy
i…

Ramadan w Jerozolimie
Japończycy deportują chińskich
demonstrantów
Pożar w tajskim klubie nocnym

Kanada: kolejny morderca psychopata?
Makabryczne znalezisko w nurtach rzeki
przepływającej przez miasto Mississuaga w pobliżu
Toronto w Kanadzie. Z
wody płetwonurkowie wyłowili dwie odcięte dłonie.
W czwartek w pobliżu tego…
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