العدد ( )10860السنة الثانية واالربعون

عالم الـ ....ر ي ا ض ة

برسبوليس یفوز على فجر سباسي ويالحق اتحاد الكرة المصري يتحدث عن إقالة كيروش
استقالل على الصدارة
و»العقبة المستحيلة»

فــاز فريــق برســبوليس طهــران علــى فريــق
فجــر سباســي شــيراز بهــدف نظيــف فــي المبــاراة
التــي اجريــت مســاء الخميــس علــى اســتاد آزادي
فــي العاصمــة طهــران وذلــك ضمــن االســبوع الـــ 15
مــن الــدوري االيرانــي الممتــاز لكــرة القــدم.
ففــي هــذه المبــاراة التــي تعتبــر األخيــرة فــي
ذهــاب الــدوري الممتــاز والتــي جــرت علــى ملعــب
خــال مــن الجمهــور نجــح برســبوليس فــي انتــزاع
النقــاط الثالثــة ليقــف خلــف اســتقالل طهــران
مباشــرة فــي صــدارة جــدول الترتيــب.
وجــاء هــدف برســبوليس الوحيــد اثــر تســديدة
الالعــب مهــدي ترابــي مــن الجنــاح األيســر والتــي
دخلــت المرمــى بشــكل مباشــر.
وشــن العبــو برســبوليس الذيــن ســيطروا
علــى معظــم مجريــات المبــاراة مزيــدا مــن
الهجمــات علــى مرمــى خصمهــم اال ان جهوزيــة
حــارس فريــق فجــر سباســي و خــط الدفــاع حــال
دون تســجيل الهــدف مــرة أخــرى.
وفــي مبــاراة هامــة أخــرى ثبــت العبــو

فريــق اســتقالل طهــران
مكانــة فريقهــم فــي صــدارة
جــدول الترتيــب بمبــاراة
مليئــة باالهــداف اثــر فوزهــم
علــى فريــق «نفــت مســجد
ســليمان» بثالثــة اهــداف
نظيفــة ليحصــل فريــق الضيــف
اي اســتقالل علــى  35نقطــة
وينهــي مرحلــة الذهــاب فــي
الــدوري االيرانــي الممتــاز
بطــا بعــد عشــرة أعــوام.
وســجل اهــداف اســتقالل طهــران الالعــب
«اميــر حســين حســين زادة» فــي الدقيقتيــن ( 16و
 )52والالعــب كويــن يامــكا فــي الدقيقــة (.)58
وقــد حضــر فريــق نفــت مســجد ســليمان الــى
المبــاراة مــن دون مدربــه.
ويعتبــر خــط دفــاع فريــق اســتقالل الــذي
تلقــى  5اهــداف فقــط فــي  15مبــارة فــي مرحلــة
الذهــاب وأنهــى هــذه المرحلــة مــن دون خســارة،
افضــل خطــوط الدفــاع بيــن الفــرق المشــاركة فــي
الــدوري الممتــاز.
وفيما يلي نتائج باقي المباريات:
تراكتور تبريز  1-1نساجي مازندران
ألمنيوم أراك  0 -0سباهان
هوادار  2 – 1صنعت نفت آبادان
مس رفسنجان  0 – 0بيكان
ذوب آهن  – 0كل كوهار سيرجان
فوالد  0 – 2بديدة مشهد

علّــق عضــو باالتحــاد المصــري لكــرة القــدم علــى احتمــال إقالــة المديــر الفنــي لمنتخــب «الفراعنــة» كارلــوس
كيــروش ،فــي أعقــاب الخســارة بهــدف نظيــف واألداء الباهــت أمــام نيجيريــا ،األربعــاء ،فــي مســتهل مشــوار
المنتخبيــن بــكأس أمــم إفريقيا.
وقــال العضــو عامــر حســين
فــي تصريحــات إلذاعــة «أون
ســبورت إف إم» ،إن إقالــة
كيــروش «أمــر صعــب» بســبب
الشــرط الجزائــي الكبيــر فــي
عقــد المــدرب البرتغالــي.
وأوضــح أن «الشــرط
الجزائــي فــي عقــد كيــروش
هــو حصولــه علــى قيمــة راتبــه
لمــدة ســنة ونصــف ،ممــا يعنــي أن االتحــاد ســيكون مطالبــا بدفــع مــا يعــادل  42مليــون جنيــه إن أقالــه”.
وتلقــى كيــروش انتقــادات بالجملــة بعــد لقــاء نيجيريــا ،بســبب تغييــر مراكــز عــدد كبيــر مــن الالعبيــن،
علــى رأســهم محمــد صــاح الــذي لعــب فــي مركــز قلــب الهجــوم ،فضــا عــن الدفــع بمحمــود حســن
«تريزيغيــه» أساســيا رغــم عودتــه مــن غيــاب اســتمر  8أشــهر لإلصابــة.
وكان كيــروش قــد بــرر خســارة المنتخــب المصــري أمــام نيجيريــا قائــا« :األمــر بســيط ،أداؤنــا فــي الشــوط
األول كان فقيــرا للغايــة ،لــم نكــن موجوديــن علــى أرضيــة الملعــب ،وبدأنــا اللعــب فــي الشــوط الثانــي”.
وأضــاف« :لقــد خســرنا هــذه المبــاراة ،ولكــن هنــاك  6نقــاط يمكننــا جمعهــا ،ســنحقق الفــوز علــى
الســودان وغينيــا بيســاو ونتأهــل للــدور القــادم”.
ورغــم أن الحكــم علــى فــرص مصــر فــي البطولــة يبــدو مبكــرا وأن الهزيمــة جــاءت أمــام خصــم قــوي،
فــإن خيــار إقالــة كيــروش بــدا مطلبــا عنــد بعــض الجماهيــر.
وطالبــت جماهيــر برحيــل كيــروش و»إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه» للمنتخــب المصــري ،مــع التركيــز علــى
المرحلــة المقبلــة وهــي التصفيــات الحاســمة لمونديــال قطــر .2022
جديــر بالذكــر أن المنتخــب المصــري اســتعان بكيــروش بعــد إقالــة ســلفه حســام البــدري «لســوء
األداء» ،قبــل وقــت قصيــر مــن انطــاق تصفيــات كأس األمــم اإلفريقيــة.
وأمــام «الفراعنــة» فــي مــارس المقبــل مواجهتــان مصيريتــان مــع منافــس لــم يتحــدد بعــد ،فــي المرحلــة
الحاســمة مــن تصفيــات كأس العالــم التــي تقــام أواخــر العــام الجــاري فــي قطــر.

منظمات حقوقية تطالب األندية اإلسبانية باتخاذ موقف بشأن حقوق اإلنسان بالسعودية

طالبــت منظمــات حقوقيــة األنديــة اإلســبانية
باتخــاذ موقــف بشــأن حقــوق اإلنســان فــي
الســعودية وذلــك علــى هامــش اســتضافة المملكــة
بطولــة كأس الســوبر اإلســباني.
وحســب موقــع «ســعودي ليكــس» دعــت
منظمــة القســط لحقــوق اإلنســان األنديــ َة
ـاركة فــي بطولــة الســوبر
اإلســبانية األربعــة المشـ ِ
اإلســباني فــي الريــاض إلــى االهتمــام بوضــع
حقــوق اإلنســان فــي الســعودية.
وأكــدت المنظمــة علــى ضــرورة حــث تلــك
األنديــة الســلطات الســعودية علــى أهميــة تعزيــز
واحتــرام الحقــوق الحريــات العامــة.
مــن جهتهــا دعــت منظمــة العفــو الدوليــة
األنديــة األربعــة المشــاركة فــي كأس الســوبر
اإلســبانية فــي الســعودية هــذا األســبوع إلــى اتخــاذ
موقــف بشــأن حقــوق المــرأة وقضايــا المســاواة.
وأرســلت منظمــة حقــوق اإلنســان إلــى األنديــة
واالتحــاد اإلســباني لكــرة القــدم شــارات أرجوانيــة
وطلبــت مــن قــادة الفريــق وضعهــا خــال البطولــة
كعــرض للتضامــن.
وحثــت منظمــة العفــو الدوليــة األنديــة فــي
رســالة بعثــت بهــا األســبوع الماضــي واطلعــت
عليهــا رويتــرز “نطلــب مــن منظمتكــم احتــرام
التزاماتهــا ومســؤولياتها تجــاه حقــوق اإلنســان”.
وقالــت الرســالة “لــدى أنديتكــم فرصــة

لالســتفادة مــن البطولــة إلبــراز مخــاوف حقــوق
اإلنســان فــي المملكــة العربيــة الســعودية”.
وأضافــت “ندعــو قــادة فرقكــم إلــى وضــع

الشــارات إمــا أثنــاء المباريــات أو فــي الفعاليات التي
تقــام حــول البطولــة مثــل المؤتمــرات الصحفيــة
والــدورات التدريبيــة وغيرهــا مــن األماكــن العامــة
ومجــاالت العــرض العامــة األخــرى بمــا فــي ذلــك
وســائل التواصــل االجتماعــي”.
وســتتنافس أنديــة ريــال مدريــد وبرشــلونة
وأتلتيكــو مدريــد وأتليتيــك بيلبــاو فــي كأس
الســوبر اإلســبانية فــي العاصمــة الســعودية
الريــاض فــي الفتــرة مــن  12إلــى  16ينايــر كانــون
الثانــي الجــاري.
وذلــك بعــد أن وافــق االتحــاد اإلســباني لكــرة
القــدم علــى عقــد مــع الســعوديين حتــى عــام

 2029ســيؤدي إلــى تحقيــق االتحــاد عائــدا يبلــغ 30
مليــون يــورو (  34مليــون دوالر) فــي الســنة.
وســبق أن قالــت “هيومــن رايتــس ووتــش”
اليــوم إن الحكومــة الســعودية
تســتخدم أول ســباق
للجائــزة الكبــرى للفورمــوال
 1فــي المملكــة والحفــات
والفعاليــات
الموســيقية
المصاحبــة لهــا بيــن  3و5
ديســمبر/كانون األول 2021
لصــرف االنتبــاه عــن انتهاكاتهــا
الواســعة لحقــوق اإلنســان.
وذكــرت المنظمــة أنــه
للوفــاء بالتزاماتهــا الحقوقيــة وتجنــب المســاهمة فــي
“غســل” ســمعة الحكومــة الســعودية ،علــى مجموعــة
فورمــوال  1والفنانيــن المشــاركين اســتغالل هــذه
ّ
لحــث الســلطات الســعودية علنــا علــى
المناســبة
إطــاق ســراح المعارضيــن الســعوديين ونشــطاء
حقــوق اإلنســان المحتجزيــن ظلمــا.
بمــن فيهــم المحتجــزات والمحتجــزون أو
أولئــك الخاضعــون لقيــود بســبب الدعــوة إلــى
الحــق فــي القيــادة ،أو رفــض المشــاركة فــي
فعاليــات الفورمــوال .1
وفــي  29نوفمبر/تشــرين الثانــي ،كتبــت هيومــن
رايتــس ووتــش إلــى مجلــس إدارة فورمــوال  1ســتيفانو

دومينيكالــي ،والرئيــس التنفيــذي تشــيس كاري،
ورئيــس “االتحــاد الدولــي للســيارات” جــان تــود لطلــب
اجتمــاع حــول األزمــة الحقوقيــة فــي الســعودية.
وقــال مايــكل بَيْــج ،نائــب مديــر الشــرق
األوســط فــي هيومــن رايتــس ووتــش“ :تبــذل
الحكومــة الســعودية قصــارى جهدهــا لدفــن
انتهاكاتهــا الحقوقيــة الشــنيعة خلــف العــروض
الفنيــة واألحــداث الرياضيــة”.
وأضــاف “مــا لــم تعبــر مجموعــة فورمــوال 1
والفنانيــن المشــاركين عــن مخاوفهــم بشــأن
االنتهــاكات الســعودية الجســيمة ،ســيخاطرون
بتعزيــز جهــود الحكومــة الســعودية الممولــة جيــدا
لتلميــع صورتهــا ،رغــم الزيــادة الكبيــرة فــي القمــع
علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة”.
ونظــرا لالنتقــادات غيــر المســبوقة التــي
واجهتهــا فــي الســنوات األخيــرة بســبب انتهاكاتهــا
الحقوقيــة ،أدركــت الحكومــة الســعودية أن
اســتضافة المشــاهير العالمييــن والفعاليــات
الترفيهيــة والرياضيــة الكبــرى هــي وســيلة قويــة
لغســل ســمعتها.
ومنــذ  ،2017اعتقلــت الســلطات تعســفا عشــرات
المعارضيــن السياســيين ،ونشــطاء حقــوق
اإلنســان ،وناشــطات حقــوق المــرأة وغيرهــم.
تُخضــع الســلطات بعــض عائــات المعارضيــن
لعقوبــات جماعيــة واســعة.

برشلونة يرفض االستسالم في صفقة موراتا شمسائي مدربا لمنتخب ايران لكرة الصاالت

يرفــض برشــلونة فكــرة االستســام فــي صــراع التعاقــد مــع ألفــارو موراتــا مهاجــم أتلتيكــو
مدريــد ،والمُعــار لصفــوف يوفنتــوس ،خــال فتــرة االنتقــاالت الشــتوية الجاريــة.
وقالــت صحيفــة «ســبورت» اإلســبانية« :موراتــا هــو أولويــة لبرشــلونة إلكمــال إعــادة بنــاء
الفريــق ،والعمليــة معقــدة للغايــة ،لكــن النــادي لديــه ورقــة مهمــة ،وهــي إرادة الالعــب القويــة فــي
ارتــداء قميــص البلوجرانــا”.
وأضافــت« :موراتــا لــم
يغيــر رأيــه رغــم مديــح
أليجــري
ماســيمليانو
المديــر الفنــي ليوفنتــوس
لــه علنــا وأنــه مهــم للفريــق،
والزال ألفــارو متحمســا ألن
تشــافي هيرنانديــز مــدرب
برشــلونة يعتبــره العبــا
مهمــا لمشــروعه”.
وتابعــت« :موراتــا تمكــن مــن التحقــق أن كلمــات تشــافي عنــه صحيحــة وبعيــدة كل البعــد
عــن كونهــا فارغــة ،وعلــى ســبيل المثــال مــا حــدث مــع فيــران توريــس الــذي دفــع بــه فــي أول
ظهــور لــه بالكالســكيو ضــد ريــال مدريــد”.
وأشــارت الصحيفــة اإلســبانية ،إلــى أن برشــلونة توصــل التفــاق مــع أتلتيكــو مدريــد،
لكــن العقبــة الكبيــرة تتمثــل فــي يوفنتــوس الــذي يرفــض التخلــي عــن ألفــارو موراتــا
صاحــب الـــ 29عامًــا.
وكانــت إصابــة فيديريكــو كييــزا الطويلــة بمثابــة ضربــة قويــة ليوفنتــوس ،وحــال غــادر موراتــا
ســيتوجب علــى اإلدارة ضــم العبيــن اثنيــن لتعويضهمــا ،بخــاف رغبــة ديبــاال فــي الرحيــل
بنهايــة الموســم.
وأفــادت الصحيفــة ،أنــه الزال يتبقــى  18يومــا علــى نهايــة ســوق االنتقــاالت الشــتوية ،وإذا
عثــر يوفنتــوس علــى خيــارات التــي قــد يكــون مــن بينهــا الهولنــدي ممفيــس ديبــاي ،يمكــن أن
يرحــل موراتــا.

إختــار االتحــاد االيرانــي لكــرة القــدم« ،وحيــد شمســائي» مدربــا للمنتخــب الوطنــي لكــرة قــدم الصــاالت
رجــال ،خلفــا للمــدرب الســابق
محمــد ناظــم الشــريعة.
ويعــد شمســائي ( 46عامــا)
مــن أبــرز نجــوم منتخــب
ايــران لكــرة الصــاالت ووصيــف
الهــداف التاريخــي للمنتخبــات
العالميــة بتســجيل  392هدفــا.
وحــاز «شمســائي» علــى
عــدة القــاب مــع االنديــة
االيرانيــة والمنتخــب الوطنــي
( 8القــاب آســيوية) وأختيــر كـــ أفضــل العــب فــي قــارة آســيا  5مــرات ألعــوام  2000و 2003و 2007و 2008و.2015
من جهة ثانية عيّن االتحاد « علي صانعي» مدربا لمنتخب ايران تحت  19سنة.

كورونا يهاجم نجم ريال مدريد ويبعده
عن نهائي السوبر

أعلن نادي ريال مدريد امس الجمعة عن إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا المستجد.
ويســتعد الميرنجــي لمواجهــة أتلتيــك بيلبــاو علــى ملعــب الملــك فهــد الدولــي فــي الريــاض
يــوم األحــد المقبــل فــي نهائــي كأس الســوبر اإلســباني.
وغــاب الظهيــر األيمــن لريــال مدريــد دانــي كارفاخــال عــن مــران فريقــه ولــن يشــارك
فــي نهائــي كأس الســوبر اإلســباني أمــام أتلتيــك بيلبــاو أيضــا بعــد التقاطــه عــدوى
كورونــا.
ويتواجــد كارفاخــال حاليــا فــي فنــدق معســكر ريــال مدريــد فــي الرياض حيــث يتبــع اإلجراءات
الصحيــة المتبعــة فــي المملكة العربية الســعودية.
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ابتكار منظومة ذكاء اصطناعي
تفهم كالم البشر

ابتكــر باحــث مــن مركــز جــون هوبكنــز ألبحــاث اللغــة والحديــث فــي الواليــات المتحــدة منظومــة ذكاء
اصطناعــي تميــز بيــن وظائــف اللغــة فــي النصــوص المكتوبــة ،فــي نهــج قــد يفســح المجــال البتــكار أجهــزة
كمبيوتــر يمكنهــا “فهــم” اللغــة المنطوقــة ،أو الحــوار المكتــوب ،بنفــس الطريقــة التــي يفهــم بهــا البشــر.
وتســتطيع المنظومــة الجديــدة التــي ابتكرهــا الباحــث بيوتــر زيالســكو تحديــد مغــزى العبــارات وتصنيفهــا
فــي فئــات مثــل “العبــارات التصريحيــة” و”التســاؤالت” و”التعبيــرات االعتراضيــة” وغيرهــا مــن أنمــاط الحديــث.
ويقــول بيوتــر إنــه مــن خــال اســتخدام هــذه التصنيفــات ،ربمــا تكــون المنظومــة هــي الخطــوة
األولــى نحــو تمكيــن أجهــزة الكمبيوتــر مــن فهــم مغــزى حديــث البشــر.
ويوضــح بيوتــر أن الدراســة الجديــدة التــي أوردتهــا الدورية العلمية “ترانزاكشــن أوف أسوسيشــن فور كمبيوتيشــنال
لينغويســتيكس” المتخصصة
فــي اللغويــات الحوســبية
كشــفت أن منظومــات الــذكاء
االصطناعــي لــم تعــد فــي
حاجــة إلــى التعامــل مــع
كتــل ضخمــة مــن العبــارات
والنصــوص لمحاولــة تحديــد
نوعيــة موضوعهــا أو مغزاهــا أو
المعانــي المــراد نقلهــا.
وأضــاف “وجدنــا أن
عالمــات الترقيــم تتيــح مؤشــرات قويــة لفهــم مغــزى النصــوص اللغويــة” مشــيرا إلــى أن المعــادالت
الخوارزميــة الســابقة التــي تســتخدم فــي تفســير اللغــة تعمــل جيــدا فقــط مــع نصــوص واضحــة ،مثــل
عنــد النطــق بعبــارة كاملــة ،ولكــن فــي الحقيقــة ،فــإن البشــر نــادرا مــا يتحدثــون بهــذه الطريقــة ،مــا
يجعــل مــن الصعــب علــى المنظومــات الســابقة تفســير المغــزى مــن العبــارات.
ويعتقــد بيوتــر فــي تصريحــات أوردهــا الموقــع اإللكترونــي “فيــز دوت أورج” أن المنظومــة الجديــدة
التــي ابتكرهــا ستســتطيع فــي نهايــة المطــاف مســاعدة الشــركات علــى فهــم وتحليــل لغــة التفاعــل بيــن
المســتهلكين وممثلــي مراكــز خدمــة العمــاء ،لتحســين األداء وتقديــم مســتوى أفضــل مــن الخدمــات.

الصحة العالمية تحذر من «مرض جديد»!

صنفــت منظمــة الصحــة العالميــة إدمــان ألعــاب الكمبيوتــر مرضــا مدرجــا فــي التحديــث 11
للتصنيــف اإلحصائــي الدولــي لألمــراض والمشــكالت الصحيــة ذات الصلــة.
وأشارت إلى أن «الطبيب المتمرس فقط هو من يمكنه تشخيص المرض”.
ونشــر اإلصــدار الـــ 11مــن التصنيــف الدولــي لألمــراض فــي يونيــو  ،2018وتنقــح الوثيقــة الجديــدة التصنيــف
الحالــي لألمــراض ،باإلضافــة إلــى تقديــم معاييــر طبيــة وأمــراض جديــدة لذلــك ،إذ يشــمل تعريــف إدمــان القمــار
مــع الشــغف المفــرط بألعــاب الكمبيوتــر وألعــاب الفيديــو نوعــا جديــد مــن االضطرابــات العقليــة.
وأوضحــت المنظمــة أنــه «مــن أجــل تشــخيص المــرض يجــب مالحظــة عالمــات اضطــراب اللعــب علــى مــدار
العــام ،ممــا يؤثــر ســلبا علــى مجــاالت الحيــاة األســرية واالجتماعيــة والتعليميــة والمهنيــة وغيرهــا”.
وقــال خبيــر منظمــة الصحــة العالميــة فــي مجــال المؤثــرات العقليــة واإلدمــان فالديميــر بوزنيــاك:
«ال يمكــن تشــخيص إدمــان القمــار إال عــن طريــق مهنييــن طبييــن مدربيــن ،لذلــك ،ال يمكنــك تطبيــق
الوصــف التشــخيصي الضطــراب القمــار علــى أقاربــك أو أصدقائــك .هــذا مــن اختصــاص األطبــاء”.
وأضــاف« :هنــاك العديــد مــن عالمــات االضطــراب النفســي إلدمــان القمــار ،بمــا فــي ذلــك إذا بــدأت
الرغبــة فــي ممارســة ألعــاب الكمبيوتــر فــي الســيطرة علــى اهتمامــات أخــرى والتدخــل فــي الحيــاة
االجتماعيــة للشــخص لمــدة  12شــهرا علــى األقــل”.
وأكــد أن «الكثيــر مــن األشــخاص يقضــون وقتــا أطــول أمــام الكمبيوتــر خــال اإلجــازات والعطــات ،بمــا فــي
ذلــك ممارســة األلعــاب ،ومــع ذلــك ،فهــذا ليــس ســببا لالشــتباه فــي أنهــم مصابــون بمــرض إدمــان القمــار”.
وأضــاف« :اللعــب المكثــف أللعــاب الكمبيوتــر ،ليــس فقــط أثنــاء النهــار ،ولكــن حتــى لــو اســتمر ،وليــس
علــى التوالــي ،لعــدة أيــام ،فــإن أي لعــب مكثــف مــن هــذا القبيــل ليــس ســمة مــن ســمات اضطــراب اللعــب،
وال يمكــن القــول أن أي زيــادة فــي اللعــب يشــكل اضطــراب اللعــب ،وهــذا ليــس صحيحــا”.
وعــارض ممثلــو صناعــة ألعــاب الكمبيوتــر إدراج إدمــان القمــار فــي قائمــة األمــراض ،وأشــارت
جمعيــات واتحــادات برامــج الترفيــه فــي الواليــات المتحــدة وكنــدا وأوروبــا والبرازيــل وجنــوب إفريقيــا،
فــي بيــان مشــترك إلــى أن «مثــل هــذه الخطــوة ليســت مبــررا علميــا موضوعيــا كافيــا» ،وأن األلعــاب
لهــا وظائــف «تربويــة وعالجيــة».

النباتات تشعر لمستك!

ال تمتلــك النباتــات العقــول وأنظمــة التفكيــر التــي يمتلكهــا البشــر والحيوانــات األخــرى .ومــع ذلــك ،
فقــد أظهــرت دراســات جديــدة أن النباتــات يمكــن أن تســتجيب لبعــض المحفــزات البيئيــة.
هــذا شــيء لطالمــا آمــن
بــه عشــاق الزهــور والنباتــات
 ،لكــن العلمــاء األســتراليين
اكتشــفوا اآلن دالئــل علــى
أن النباتــات يمكــن أن تشــعر
بهــا ح ًقــا عندمــا نلمســها.
الباحــث
يقــول
أوليفييــه فــان أكيــن مــن
جامعــة أســتراليا الغربيــة:
«بينمــا ال يبــدو أن لــدى
النباتــات أي رد فعــل أو إحســاس عندمــا نلمســها أو نضربهــا أو نســحقها بأقدامنــا ؛ «لكــن الحقيقــة
أنهــم علــى درايــة كاملــة بهــذه الدعــوات ويســتجيبون بســرعة لســلوكنا”.
كما أنهم قادرون على التواصل مع بعضهم البعض من خالل «شبكة» تحت األرض من الفطريات.
وهناك اكتشاف آخر وجده العلماء هو أن رش قطرات الماء على النباتات يغير آالف الجينات فيها.

اكتشاف غير متوقع لحفريات بنجولين عمرها
مليونا عام في أوروبا

اكتشف علماء اآلثار مؤخرًا حفرية عمرها مليونا عام من حيوان آكل النمل الحرشفي في أوروبا.
فتــح اكتشــاف حيــوان آكل النمــل الحرشــفي يبلــغ مــن العمــر مليونــي عــام فــي رومانيــا أفقًــا
جديــدًا فــي دراســة هــذا الحيــوان  ،حيــث كان يعيــش فقــط فــي إفريقيــا وآســيا فــي وقــت واحــد ،
وحتــى اآلن كان يُعتقــد أن آخــر البانجوليــن األوروبــي كان منــذ حوالــي  10مالييــن ســنة  ،وبعــد العصــر
الجليــدي  ،غــادر أوروبــا واتجــه جنوبــا.
يرتبــط هــذا االكتشــاف باكتشــاف أحفــورة عظــام ســالمة تمامًــا لــذراع الحيــوان  ،والتــي تــم
الحصــول عليهــا مــن موقــع الحفريــات فــي جرانتشــانو فــي رومانيــا (جنــوب شــرق أوروبــا) .تظهــر
الدراســات المختبريــة حــول هــذه النتيجــة بشــكل قاطــع أن هــذه الحيوانــات كانــت موجــودة فــي أوروبــا
خــال العصــر الجليــدي.
يذكــر أن العصــر الجليــدي هــو إحــدى الفتــرات الجيولوجيــة التــي تمتــد مــن  2.5مليــون ســنة
مضــت إلــى  10آالف ســنة ماضيــة.

