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قال االمام جعفر الصادق (ع):

صحة ما عند أخيك فأغضبه
إذا أردت أن تعلم ّ
فإن ثبت لك على المودة فهو أخوك وإال فال.
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وصحيفة العامل
العريب يف ايران

صحيفة ايران
يف العامل العريب

العثور عىل كنوز قدمية يف مجمدة عجوز متوفية

عث��ر أحد أحفاد عج��وز متوفية من مقاطعة
ويلتش��ير البريطاني��ة ،عل��ى مخب��أ ف��ي مجم��دة
جدته يحتوي كنوزا قديمة تعود للقرن السادس
عشر الميالدي.
وتفي��د صحيف��ة  ،Daily Mailب��أن أحف��اد
العجوز كانوا واثقين من أنهم سيجدون في منزل
جدته��م المتوفي��ة العدي��د م��ن األش��ياء الثمين��ة،
لذل��ك اس��تدعوا الخبي��رة بيب��ا كيدس��ون تري��غ
لتقييم المنزل وما فيه .وتقول الخبيرة( ،بحثنا عن
األشياء الثمينة في كل زاوية من المنزل .وعندما
فتح زمالئي المجمدة عثروا فيها على مخبأ).

وتضي��ف ،كان بجان��ب اللح��م المجم��د
مجوهرات قديمة ثمينة بما فيها قالدة على شكل
بجع��ة تق��در قيمتها ب �ـ  30ألف جنيه إس��ترليني.
كما عثرنا على قالدة إيطالية مطعمة بالياقوت
األحم��ر واألزرق ،تع��ود ال��ى الق��رن الس��ابع عش��ر،
تقدر قيمتها األولية بـ  15ألف جنيه إسترليني.
وتق��ول الخبي��رة ،معظ��م الن��اس م��ن جي��ل
العج��وز المتوفي��ة كان��وا يخف��ون المجوه��رات
واألموال في البيوت ،لذلك بحثنا في كل مكان
ف��ي الج��دران وف��ي األس��رة وف��ي األثاث ،ويب��دو أن
أقاربه��ا أيض��ا كانوا يجهلون أي��ن أخفت العجوز

مثلث برمودا« ...اكتشاف مذهل لوحش
طوله  30قدما» قد يفرس سبب اختفاء السفن

ق��د ينح��ل لغ��ز مثلث برمودا قري ًبا :الباحثون مقتنعون بأن س��بب اختفاء الس��فن في هذه
المنطقة قد يكون بسبب الحبار الضخم الذي يعيش هناك.
يوجد حاليا العديد من الفرضيات ،التي وفقا لها تختفي السفن في منطقة ما يسمى بـ
(المثلث الشيطاني) .على سبيل المثالُ ،تنسب حاالت االختفاء إلى القراصنة أو نشاط خارق.
قدما
لكن في اآلونة األخيرة ،يهتم العلماء بش��كل متزايد بفرضية أن (وحش��ا) يبلغ طوله ً 30
يعي��ش ف��ي ه��ذه المنطقة .الحبار ،الذي يصل حجمه إلى تس��عة أمتار ،يمكن أن يلتهم الس��فن
مع الطاقم ،الذين هم على مقربة من مثلث برمودا ،حسبما ذكرت صحيفة (الغارديان).
ت��م ط��رح الفرضي��ة ،ألول م��رة ،عن وجود الحب��ار الضخم من قبل علم��اء األحياء البحرية
م��ن الياب��ان ،تس��ونيمي كوب��ودر وكيويتش��ي م��وري ف��ي ع��ام  ،2005حيث تمكنوا م��ن تصوير
حيوان البطلينوس الضخم ،الذي هاجم بقوة خط الطعوم .وقال المنشور( :حدد باحثون من
المتح��ف الوطن��ي للعل��وم ف��ي الياب��ان المخلوق على أنه نوع ن��ادر يلتقط الطعم بقوة ش��ديدة
وعن��ف) .وفق��ا لباح��ث ي��درس ج��زر برم��ودا روب س��يمون ،يؤك��د االكتش��اف وجود ش��يء غير
مع��روف يعي��ش ف��ي ه��ذه المي��اه .وق��ال س��يمون( :أس��طورة الحبار العمالق ليس��ت خي� ً
�ال :هذه
قدما ( 45.75مت ًرا  -تقري ًبا).
الرخويات موجودة حقا .ويصل طول بعضها إلى مً 150
وأش��ار س��يمون إلى أن الباحثين ال يعرفون حتى اآلن ما الذي يوجد في أعماق المحيط.
ووفقا له ،فإن (وحشا) ضخما ،يشكل خطرا على البشر ،ربما يعيش هناك.
ومع ذلك ،ال يدعم جميع العلماء فرضية الحبار العمالق .وف ًقا لخبير في األخطبوطات،
جي��ف م��ارالوي ،ف��إن ه��ذه الرخويات ببس��اطة ال يمكن أن تعي��ش في هذه المنطق��ة ،وإذا كان
األمر كذلك ،فإن الصغار جدًا هم الذين يمكنهم البقاء هناك.
ف��ي الع��ام الماض��ي ،أعل��ن علم��اء بريطاني��ون أنهم تمكنوا من كش��ف س��ر مثل��ث برمودا.
يدعي الباحثون أن هذه المنطقة خطيرة فقط ألنه في كثير من األحيان أكثر من أي مكان
آخ��ر ،يمك��ن أن تلتق��ي ع��دة عواص��ف في وق��ت واحد ،وتح��دث ما يس��مى بالموج��ات المتجولة
الوحيدة .طبيعتها ليس��ت واضحة تماما .من المعروف فقط أنها تظهر فجأة وتصل ارتفاعها
إل��ى  30-20مت��ر .لم يتم الكش��ف عن س��ر مثلث برمودا حتى اآلن :ال ت��زال الظاهرة التي أودت
بحياة أكثر من ألف شخص في المائة عام الماضية لغ ًزا.

يشبه الدماغ البرشي ...العثور عىل مخلوق غامض
عىل شاطئ يف أسرتاليا

نش��ر أح��د س��كان برون��ي األس��ترالية (جزيرة بالق��رب من تس��مانيا) ،راكي��ل ويليامز ،في
الشبكات االجتماعية صورة لمخلوق غامض يشبه الدماغ البشري ،وفقا لـ (.)The Sun
وف ًق��ا لراكي��ل ويليام��ز ،المس��ت الحي��وان فش��عرت ب��أن يده��ا تخ��درت .وكتب��ت عل��ى
الفيسبوك( :هل يمكن ألحد أن يقول لي ما هذا؟ أنا وأمي ال نزال نراهم على الشاطئ) .قال
بعض المس��تخدمين مازحين (لقد فقد ش��خص ما عقله) ،بينما أش��ار آخرون إلى أنه قنديل
بح��ر غي��ر ع��اد .وف ًق��ا للدكتور س��يمون غروف ،أمي��ن علم الحيوان��ات الالفقاري��ة في متحف
ومعرض الفنون في تسمانيا ،فمن المحتمل أن يكون المخلوق من الكيسيات .هذا حيوان ال
فقاري يعيش في المحيطات ،ويعيش بتثبيت نفسه إلى شيء ما .لم يستبعد البعض أن هذا
الحيوان هو قلم بحر (نوع من أنواع الكرجان البحري) ،يمكن أن تخدر األطراف عند لمسه.
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كاريكاتري

المجوه��رات .ولكنه��م أخبرونا بأنها في س��تينات
الق��رن الماض��ي كان��ت غني��ة واش��ترت ف��ي لندن
أشياء ثمينة ومجوهرات.
وتضي��ف ،لق��د وجدن��ا مجوه��رات تع��ود
لعص��ر النهض��ة كان��ت مخب��أة ف��ي المجم��دة
وبقي��ت بحالة جي��دة .كما عثرنا عل��ى إيصاالت
ومس��تندات لمعظ��م المجوهرات الت��ي وجدناها.
بم��ا فيها  30قطعة مجوه��رات ثمينة جدا ذهبية
وفضي��ة .وس��وف تع��رض للبيع في الم��زاد العلني
بمدين��ة س��ويندون بمقاطع��ة ويلتش��ير ي��وم 13
نوفمبر الجاري.

نتنياهو

متيش مستقيمة كالبرش ...العثور عىل عظام قردة عاشت قبل  12مليون عام

اكتشاف أقدم «قاتل»
يف العامل

توص��ل الغواص��ون إل��ى اكتش��اف أس��نان
أضخم سمكة قرش ما قبل التاريخ في العالم.
وت��م العث��ور عل��ى  13س��نا ينتم��ي إل��ى
 3فصائ��ل م��ن األس��ماك ،ف��ي المكس��يك،
م��ن بينه��ا للق��رش الضخ��م المع��روف باس��م
(الميغال��ودون) ،ال��ذي ع��اش قب��ل  2.5ملي��ون
عام ،بحسب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.
وكان��ت األس��نان ملتصق��ة ف��ي ح��وض
داخل��ي ف��ي وس��ط المكس��يك ،وق��ال أح��د
الغواصي��ن لوس��ائل اإلع�لام المحلي��ة( :كن��ا
ننظ��ر إلى الجدار أثن��اء غوصنا ،وفجأة لمحت
ش��يئا صغي��را ،فاقترب��ت من��ه واكتش��فت أن��ه
س��نا ،ويب��دو أن��ه ينتم��ي إلى س��مكة المنش��ار).
أيض��ا م��ن بي��ن الحفري��ات التي تم اكتش��افها
ف��ي الح��وض الداخل��ي بخلي��ج المكس��يك،
فقرات متحجرة ربما كانت تنتمي إلى حيوان
منقرض ،وكذلك عظام بشرية متحجرة.
وعاش��ت س��مكة ق��رش الميغال��ودون بي��ن
 15.9و  2.6ملي��ون ع��ام مض��ى ،وتعتب��ر واح��دة
م��ن أكب��ر وأق��وى الحيوان��ات المفترس��ة ف��ي
تاري��خ الفقاري��ات ،ويص��ل طولها إل��ى  59قدما
( 18مت��ر) .وم��ن المعتق��د أن ذل��ك الوح��ش
القاتل يبدو نس��خة ضخمة من س��مك القرش
األبيض الكبير ،ويصل وزنه  100طن.
ويتس��م ش��كل أس��نان (الميغال��ودون) بأنها
مثلثي��ة ،ويبل��غ طوله��ا حوال��ي  8بوص��ات (20
س��م) .وينت��ج ف��م س��مكة (ميغال��ودون) ق��وة
ضخمة ،تصل من  10.8إلى  18.2طن.
وت��م وص��ف الق��رش العتي��ق بأن��ه حي��وان
مفت��رس فائ��ق ،ألن��ه يمكن��ه الس��باحة بس��رعة
عالية وقتل مجموعة واس��عة من الفرائس مثل
الس�لاحف البحرية والحيتان بس��رعة بواسطه
فكه القوي.

ربم��ا تك��ون الع��ادة اإلنس��انية الممي��زة
المتمثلة في المش��ي بشكل منتصب قد تطورت
قبل ماليين الس��نين عكس ما هو س��ائد ،وذلك
وف ًق��ا لباحثي��ن اكتش��فوا بقاي��ا ق��رد قدي��م في
جنوب ألمانيا.
افتت��اح كه��ف بايش��يا كارس��ت حي��ث ت��م
اكتش��اف عظ��م أحف��وري لعض��و منق��رض م��ن
شجرة العائلة البشرية يدعى دينيسوفان
معرف��ة أص��ل اإلنس��ان تقترب ...اكتش��اف
ساللة غامضة مثل البشر عاشت قبل  160ألف
سنة
وحس��ب صحيف��ة (غاردي��ان) البريطاني��ة
كش��فت الحفري��ات الت��ي عثر عليه��ا في حفرة
طي��ن بهامرش��ميد ف��ي بافاري��ا ،ع��ن عظ��ام
متحج��رة تع��ود إل��ى ق��رد ع��اش قب��ل حوالي 12
مليون عام ،قبل فترة طويلة من انفصال البش��ر
ع��ن أبناء عموم��ة العصر الحديث (الش��مبانزي
والبونوبوس).
وأظهر تحليل العظام أن الحيوان ،المسمى
 ،Danuvius guggenmosiكان لديه مزيج
غي��ر ع��ادي م��ن الس��مات التش��ريحية .وق��ال
العلم��اء إن الس��اعدين الطويلتي��ن واألصاب��ع
المنحني��ة واإلبه��ام القوي��ة كانت من الس��مات
الممي��زة للحي��اة الت��ي أمضته��ا تتدل��ى م��ن
الف��روع ،وكان الوركان والركبت��ان والقدمان
أكثر إنسانية وأكثر مالءمة للمشي منتصباً.

تأثري الكالب عىل صحة أصحابها

قال علماء أمريكيون إن الكالب لها تأثير إيجابي على صحة أصحابها وربما تطيل حياتهم.
أظهرت دراسة أجراها متخصصون أن وجود كلب في المنزل يمكن أن يقلل من خطر الوفاة
المبكرة بنسبة  ،٪ 24حسبما نشر في مجلة (Circulation: Cardiovascular Quality and
 .)Outcomesتوص��ل العلم��اء إل��ى ه��ذه االس��تنتاجات م��ن خ�لال دراس��ة بيان��ات ع��ن  10تجارب
أجريت على مدى  10سنوات بمشاركة  3.8مليون شخص.
اتضح أنه من المفيد بش��كل خاص أن يكون لدى األش��خاص الذين يعانون من أمراض القلب
واألوعية الدموية حيوان أليف ،وتقل مخاطر الوفاة في وجود كلب بنسبة .٪31
كم��ا أوض��ح أخصائي أمراض القلب دروف كازي ،تس��اعد هذه الحيوان��ات األليفة أصحابها
عل��ى التخلص من القلق والش��عور بالوحدة
وتحس��ين تقيي��م ال��ذات والم��زاج ،فض ً
ال عن
الصحة النفسية العامة.
باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك ،يج��ب ممارس��ة
نش��اط بدن��ي عند وجود كل��ب ،ألن الحيوان
يحت��اج إلى المش��ي .يقضي أصح��اب الكالب
أكثر من غيرهم وقتا في الهواء الطلق ،مما
يؤث��ر ً
أيض��ا عل��ى أحاسيس��هم .باإلضافة إلى
ذل��ك ،يق��ول العلم��اء أن��ه حتى عند المس��ح
على الكلب ،قد ينخفضضغط الشخص.

وقال��ت مادلي��ن بوه��م ،الت��ي قادت الدراس��ة
ف��ي جامع��ة توبنغ��ن( :كان م��ن المده��ش
بالنس��بة لن��ا أن ن��درك أثن��اء عملي��ة البح��ث
م��دى تش��ابه بع��ض العظ��ام م��ع البش��ر ،مقارنة
بالق��ردة العلي��ا) .تم اكتش��اف الحفريات ،التي
تشمل بقايا من إناث ،وذكر ،وحدث ،بين عامي
 2015و .2018ووف ًق��ا لبوهم��ي ،تش��ير النتائ��ج
إل��ى أن وضعن��ا المس��تقيم يمك��ن أن ُيع��زى إل��ى
س��لف مش��ترك للبش��ر والق��رود العظيم��ة الت��ي
عاش��ت في أوروبا بد ًال من أفريقيا .عندما كان
 D guggenmosiعل��ى قي��د الحي��اة ،كان��ت
بافاريا أكثر سخونة مما هي عليه اليوم.
ش��ملت الحف��رة الطيني��ة م��ن األحافي��ر
(األس��نان ،وقط��ع الف��ك ،والعم��ود الفق��ري،
وإصب��ع الق��دم الكبي��ر ال��ذي كان ف��ي متن��اول
اليد للتعامل مع فروع األش��جار) .ويمكن القول
إن أهم الحفريات كانت عظم الساعد والذقن،
والت��ي ع��ززت تكهن��ات العلم��اء ح��ول كيفي��ة
تحرك القرد.
ويُعتق��د أن الهي��كل العظم��ي األكث��ر
اكتم��اال ،ال��ذي يبل��غ  21عظم��ة ،ينتم��ي إل��ى
رج��ل يبل��غ ارتفاع��ه مت � ًرا وي��زن حوال��ي 30
كيلوغرام .وكان لديه صندوق عريض وعمود
فقري منحن على شكل حرف  Sفي البشر.
وضعت قياسات األسنان القرد في مجموعة
منقرضة تدعى (الميتوبثيس��ين الجاف) ،الذي

عاش في أوروبا في منتصف العصر الميوس��يني
المتأخ��ر ،وه��ي حقب��ة اس��تمرت م��ن حوالي 23
ملي��ون س��نة إل��ى خمس��ة ماليي��ن س��نة مض��ت.
ويعتق��د بعض الباحثي��ن أن Dryopithecins
هم أس�لاف القردة األفريقية القديمة التي أدت
ف��ي النهاية إلى ظهور القرود العليا بش��كل أعم،
بما في ذلك الغوريال وأورانغوتان والش��مبانزي
والبونوب��وس والبش��ر .وكتب العلماء في مجلة
(نيتش��ر) ( )Natureحج��ة قي��ام دانوفي��وس
بتوظيف ما يسمونه (تسلق األطراف الموسعة)
لاللتف��اف .ب��د ًال م��ن التأرج��ح م��ن الف��روع أو
المش��ي بح��ذر عل��ى الف��روع ،يس��تخدم تس��لق
األط��راف الممت��دة الذراعي��ن والس��اقين عل��ى
حد س��واء .وقالت بوهمي( :الصورة الناش��ئة عن
الحركة تختلف عن أي كائن حي معروف).
وقالت تريس��ي كيفيل ،م��ن جامعة كنت،
إن الحفري��ات كانت رائع��ة .وكتبت في مقال:
(مع��ا ،يمك��ن الق��ول أن مالمح الفسيفس��اء لـD
 guggenmosiتق��دم أفض��ل نم��وذج حتى اآلن
لما بدا عليه س��لف مش��ترك من البش��ر والقردة
اإلفريقي��ة .إن��ه يق��دم ش��ي ًئا للجمي��ع :األش��ياء
األمامية المناس��بة للحياة في األش��جار التي ال
ت��زال عن��د جمي��ع الق��رود الحي��ة ،بم��ا في ذلك
البش��ر ،واألط��راف الس��فلية مناس��بة لمواق��ف
طولية مثل تلك التي اس��تخدمها األورانغوتان
مع األشجار).
وق��ال كيفي��ل( :يُظه��ر Danuvius
تكيفات هيكلية مع ش��كل من أشكال المعتقدات
ثنائية األطراف لم يكن معرو ًفا من قبل ويظهر
أن تط��ور  bipedalismق��د تط��ور قب��ل ذل��ك
بكثي��ر( Danuvius( .لي��س هومي ًن��ا أحفور ًي��ا،
لكنه يساعد في معرفة كيفية تطور البشر).
بع��ض األدل��ة األكث��ر إث��ارة عل��ى المش��ي
المس��تقيم ف��ي أس�لاف البش��ر تأت��ي م��ن
 ،Ardipithecus ramidusوه��ي هي��كل
عظمي لإلناث يعود تاريخه إلى  4.4مليون سنة
ت��م العثور عليه في إثيوبي��ا .قد ال تكون (أردي)،
الت��ي وقف��ت طوله��ا عن��د مت��ر واحد ،م��ن أكثر
المش��اة إنجا ًزا ،لكن الكثير من هيكلها العظمي
يظهر تك ّيفات على المشي على قدمين.

متساح «يوقظ» هنديا ويرعبه يف منتصف الليل

ش��عر مواطن هندي بخوف منقطع النظير عندما اكتش��ف وجود تمس��اح (طوله  1.37متر)
بانتظاره في حمام منزله خالل منتصف الليل.
واستيقظ ماهيندرا باديار ،في الساعات األولى من الليل ،معتقدا أن قطة دخلت منزله .ولكنه
أصيب بالذهول عند رؤيته التمساح ،واتصل على الفور بمركز حماية الحياة البرية (.)WRT
وتع��د مش��اهد الثعابي��ن أمرا ش��ائعا ف��ي المنطقة المحيط��ة بالمدينة الواقعة غرب��ي الهند ،ولكن
التماسيح نادرة في المنطقة .وقال عضو في صندوق حماية الحياة البرية( :تلقينا مكالمة من باديار،
ووصلنا إلى المكان حوالي الساعة  2:45صباحا .وكان من الصعب بعض الشيء إنقاذ الحيوان الزاحف
ف��ي الظ�لام) .وذك��رت
التقاري��ر أن الطاق��م أمضى
س��اعة كامل��ة ف��ي محاولة
إخراج التمساح من الحمام،
وإرساله بعيدا عن المنزل.
الفري��ق
ويعتق��د
أن التمس��اح غ��ادر نه��ر
 Vishwamitriبحث��ا
ع��ن مغام��رة .ولك��ن لس��وء
حظ��ه ،ترتب��ت إعادت��ه إل��ى
الحياة البرية.

