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ال تحرقو� �أع�صابي

تحرقون 12 مليار ريال سنويًا يا مفترين وأبو الجعافر »في عرض« 
12 ألف ريال؟  وبدون تأنيب ضمير؟ لن أنسى أبدا كيف قام المصرف 
في  مرتين  القديمة  الورقية  العمالت  بحرق  قطر  دولــة  في  المركزي 
غضون 15 سنة، مليارات الرياالت الممتلئة عافية وقدرة شرائية صارت 
عدة  الدوحة  بمدينة  الكورنيش  شــارع  في  السير  عن  فامتنعت  رمــادا، 
سنوات، ألن ذلك المصرف يطل عليه، وكلما مررت به تذكرت المليارات 

التي تعرضت لإلبادة حرقًا، فتحترق أعصابي!
فما بالك عندما تقرأ معطيات تقرير الجمعية الخيرية للتوعية 
بـــأضـــرار الــتــدخــيــن والـــمـــخـــدرات فـــي مــكــة الــمــكــرمــة، الــتــي تــفــيــد بــأن 
كان  ولو  كل سنة؟   ريــال  مليار   12 قيمته  تبغًا  يستهلكون  السعوديين 
»مفهومة  لقلنا  المساطيل  مــن  تلك  الماليين  آالف  حــرقــوا  الــذيــن 
بكامل  يتمتعون  ومثلك  مثلي  ولكنهم  والــوعــي«،  العقل  غياب  بسبب 
من  ومهنيون  وعباقرة  ومتفوقون  نابهون  ومنهم  بــل  العقلية  قــواهــم 

الدرجة الرفيعة.
بنسبة  ولــو  إنساني  حس  المليارات  تلك  يحرقون  للذين  كــان  إذا 
5% فإنني أضعهم على المحك التالي: أنا شخص غلبان وغريب ديار 
الشيخوخة،  أو  للتقاعد  وبــال ضــمــان  الــمــوارد  ومــحــدود  أهـــل،  وغــريــب 
بــدلــيــل أنــنــي هــاجــرت مــن بــلــدي الـــذي أحــبــه كــثــيــرًا قــبــل أكــثــر مــن 30 
ســنــة، وعــشــت بينكم يــا حــارقــي الــمــلــيــارات!  طــيــب مــا قــولــكــم فــي أن 
مــن مخصصاته  الــشــهــر  فــي  واحـــــدًا  ريــــااًل  مــنــكــم يعطيني  واحــــد  كــل 
للسجائر مدة عشرة أشهر، ولنفترض أن في السعودية مليوني مدخن، 
ــااًل فــي الــشــهــر صـــار عــنــدي عــشــرون  وإذا أعــطــانــي كــل واحـــد منهم ريــ
أفــتــح كلية  مــلــيــون ريــــال فــي عــشــرة أشــهــر. أســتــطــيــع بمبلغ كــهــذا أن 
هندسة ومعهدًا مهنيًا.. وأستطيع أن أكون جيشًا للقضاء على الجراد 
قاضي«!                                          عمل  اللي  »الفاضي  بنصيحة  عمال  أكله  من  بــداًل  والــذبــاب، 
بصراحة فإن حرق 12 مليار ريال علنًا في الشوارع والبيوت واألماكن 
هو  للريبة  المثير  األمـــر  ولــكــن  عليه،  السكوت  ينبغي  ال  أمــر  العامة 
ــإذا كــانــت  ــدار الــمــلــيــارات عــلــى الــتــبــغ!  فــ ــ ســكــوت الــحــكــومــات عــلــى إهـ
والحماية  الرعاية  بتوفير  أنها معنية  تزعم   – أي حكومة   – الحكومة 
الوطنية  للعمالت  إحراقهم  عن  نتغاضى  فلماذا  للمواطنين  واألمــن 
ولماذا تسكت عليهم وهم يدمرون صحتهم ومواردهم المالية؟  بعبارة 
أخرى لماذا لم تتجرأ حكومة واحدة على ظهر البسيطة فتصدر قانونًا 
سنقرأ  متى  واستهالكًا؟  وتصنيعًا  اســتــيــرادًا  التدخين  ويــجــرم  يحرم 
المعروف  السعودي  الصحفي  تعتقل  األمنية  السلطات  يقول:  خبرًا 
أو  الغامدي بعد ضبطه وهو يدخن في مخبأ سري في جدة؟  حسان 
إن السفير الفالني في سويسرا يبذل مساعي حثيثة لإلفراج عن عبيد 
بن زيد الذي تم اعتقاله بعد اكتشاف سيجار كوبي مغشوش كان يخبئه 

في جيب سري في حقيبة مالبسه؟
آنفة  الخيرية  الجمعية  تقرير  يــورده  ما  ذلــك،  أدهــى من  ومــا هو 
الذكر عن ارتفاع معدالت التدخين بين النساء! لماذا يا بنات الناس؟  
ويفترض أنكن أعقل من الرجال في المسائل السلوكية وأقل مياًل من 
الرجال في إلحاق األذى بأنفسكن.  كان التدخين لعقود طويلة لعنة 
ذكورية فلماذا ال تقلدن الرجال إال في كل ما هو ضار مثل التدخين 
تعاني  باتت  العربية  المجتمعات  كل  والتسكع؟   والصرمحة  والسهر 
الــرجــال يتنصلون مــن مهمة  بــات  أن  أعـــراض تفكك األســـرة بعد  مــن 
رعاية العيال بالحجة الواهية بأنهم مشغولون بتوفير القوت..  واألمل 
معقود عليكن يا أخواتنا ويا بناتنا كي تمنعن ظهور أجيال »الشتات« 
داخل أوطاننا فحافظن على عافيتكن ألنكن منبع الحب والحنان، وال 
أظن أن طفاًل سيفهم أنه محبوب لو نادته أمه: تعال يا كح كح حبي...  

كح كح حبيبي..  خاخاخا..  توف.
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بعيد  يحتفلون  الإي��رل��ن��دي��ون 

دبلن  ف��ي  ب��ات��ري��ك  ال��ق��دي�����س 
احتفل مئات اآلالف أمس بعيد القديس باتريك في دبلن، إذ 
شاركوا وهم يرتدون مالبس خضراء باستعراض تقليدي ُينّظم 

احتفاًء بالقديس اإليرلندي. 
وشـــارك فــي الــعــرض الــراقــص، وهــو ثاني اســتــعــراض ُيقام 
منذ جائحة كوفيد-19، 4200 شخص باإلضافة إلى موسيقيين 

وبهلوانيين كثر. 
ألف   450 من  أكثر  حضور  يتوقعون  الحدث  منظمو  وكــان 
الـــذي يجري  االحــتــفــال  فــي  وأجــانــب،  إيرلنديين  مــن  شخص 

خالله تناول كميات كبيرة من البيرة. 
الممثل  االحــتــفــال  حــضــرت  الــتــي  الشخصيات  بــيــن  ومـــن 
األمــريــكــي بــاتــريــك دافـــي الـــذي اشــتــهــر بـــدور بــوبــي اويــنــج في 

مسلسل »داالس« الذي يعود إلى ثمانينيات القرن العشرين. 
المتحدة  الواليات  إلى  الذي هاجر جده  الممثل  واحتفل 
في عشرينات القرن الفائت، بعيد ميالده الـ74 مع قالب حلوى 

أخضر كبير. 
وقال: »إّن اإلحساس بالعودة هو ما يشعر به الناس عندما 

يأتون إلى ايرلندا«. 
واشنطن  فيزور  فارادكار  ليو  االيرلندي  الــوزراء  رئيس  أما 
حيث التقى الرئيس األمريكي جو بايدن الذي يفاخر بجذوره 

االيرلندية.  ك��م��ب��ودي��ا ت��ح��ت��ف��ي ب��ا���س��ت��ع��ادة 

ك����ن����وز اأث�����ري�����ة م�����س��روق��ة
الجمعة  النقاب  الكمبودي هون سن  الــوزراء  رئيس  كشف 
استعادتها  قــد  وكــانــت  انغكور  عصر  إلــى  تعود  فنية  قطع  عــن 
مزيد  استعادة  في  آمــااًل  تبدي سلطاتها  التي  كمبوديا  أخيرًا 

من الكنوز المسروقة. 
وقــــال هــــون ســـن فـــي حــفــلــة أقــيــمــت فـــي بــنــوم بــنــه »أدعــــو 
الفنية من عصر  والمؤسسات وهواة جمع األعمال  المتاحف 
إلى  إلى مواصلة جهودهم إلعادة قطع مماثلة طوعًا  انغكور 

كمبوديا«. 
وتابع »ينبغي إعادة القطع التاريخية إلى بلدها األصلي«، 

مشيرًا إلى أّنها تشكل »تراثًا ثقافيًا ال يقدر بثمن«. 
ومن بين الكنوز المعروضة في القصر الذي يقطنه رئيس 
قطعة   77 تضم  مجموعة  مــن  مجوهرات  الكمبودي،  الـــوزراء 
الثمينة، كتيجان  المعادن  أنــواع  أو أحد  الذهب  مصنوعة من 
وقالدات وأساور وأقراط وتمائم. وكانت كمبوديا استعادت هذه 

القطع في فبراير. 
وأعيدت القطع بفضل عائلة التاجر البريطاني دوجالس 
ــه الــقــضــاء األمــريــكــي إلــيــه تهمة تهريب  التــشــفــورد الـــذي وّجـ

أعمال فنية وتوفي عام 2020 قبل محاكمته. 
أنغكور.  قبل  ومــا  أنغكور  عــصــَري  إلــى  الكنوز  هــذه  وتــعــود 
كبير مــن شبه  اإلمــبــراطــوريــة تسيطر على جــزء  وكــانــت هــذه 
الجزيرة الهندية الصينية بين القرنين التاسع والرابع عشر. 
وضــــّم الــمــعــرض أيـــضـــًا مــنــحــوتــتــيــن تـــعـــودان إلــــى الــقــرن 
العاشر وتمثالن اإللهين الهندوسيين سكاندا وجانيش، وكانت 

الواليات المتحدة أعادتهما إلى كمبوديا. 

كتبت: زينب إسماعيل
 كشفت المخرجة إيناس يعقوب عن البرنامج 
الذي يعرض  الكواكب«  وراء  »ما  الجديد  الوثائقي 
خــــالل الــشــهــر الــكــريــم كـــفـــوازيـــر رمــضــانــيــة. يضم 
البرنامج 30 حلقة تتناول كل حلقة سرا من أسرار 
العلوم  وتفاصيل  الفضاء  عالم  فــي  ويسبر  الــكــون 

ومخلوقات اهلل وعلماء الفلك المسلمين.
في  األول  البرنامج  »يعتبر  المخرجة  وذكــرت   
عالمنا العربي الذي يجمع أفراد العائلة من حيث 
العلم والمعرفة واالبهار والمعلومات التي تستحث 
في  والتفكر  الفضاء  عالم  في  الحالي  الوضع  لنا 
على  البرنامج  يــعــرض  وتــعــالــى«.  سبحانه  إبــداعــه 
منصة شاهد وقناة ام بي سي 3، وذلك بالتعاون مع 
إذ حرصت وكالة ناسا في  المستقبل،  أيــادي  مركز 
البحرين على اإلشراف على البرنامج، وبالتحديد 

د. محمد العسيري. 

البرنامج من إعداد د. ليا عواد، وتعليق صوتي 
من  كل  البرنامج  تتر  وغناء  البناء  آالء  اإلعالمية 

محمد العريض وجوري قطان. 
ــال نـــوال  ــفــ شـــــارك فـــي الــــكــــورال كـــل مـــن األطــ
الــوداعــي وشيخة الــمــاجــد وعــبــداهلل مــكــي، إشــراف 
ــى  ــة إلـ ــرجـ ــخـ ــمـ ــت الـ ــتـ ــفـ ــري. ولـ ـــشــــهــ ــاء الـ ــنــ ــي هــ ــنـ فـ
أن الــبــرنــامــج يــقــدم بــشــكــل عــصــري مــتــنــاســب مع 
وطبيعة   21 والــقــرن  المستقبلية  العاملة  الــقــوى 
يسهم  كما  الــفــضــاء.   ونــحــو  التكنولوجي  التوجه 
عــن  األرض  ــة  ــبــ ــراقــ ومــ الـــفـــضـــاء  اســـتـــكـــشـــاف  فــــي 
الــمــنــاخ، وتحديد  قــيــاس تغير  ذلـــك  ويــشــمــل  ُبــعــد، 
الــدول  في  الــزراعــة  ودعــم  والبحر،  البر  في  التلوث 
النامية.  كما يحاول البرنامج التعرف على األقمار 
في  الفضاء  وأهمية  ــا،  ودورهـ وأهميتها  الصناعية 
االستدامة  بين  ما  وذلــك  االستدامة،  ودعــم  تعزيز 
فــي الــفــضــاء وطـــرق اســتــخــدام الــبــشــريــة للفضاء، 

والمنطقة المدارية المحيطة باألرض.

وث��ائ��ق��ي ال���ك���واك���ب«..  وراء  »م���ا 

ع��ال���م ال������ف���س����اء وال�م�خ�ل�وق���ات

ــغـــمـــوض  ــــم جـــــو مـــــن الـ ــّي يــــخــ
على الطبقة السفلى من جامعة 
تــقــبــع  إذ  ــة،  ــيـ ــاركـ ــمـ ــدنـ الـ أودنــــســــه 
عــلــى رفـــــوف هــــذا الـــمـــخـــزن أكــبــر 
مجموعة من األدمغة في العالم، 
كلها   ،9479 تحديدًا  عددها  يبلغ 
مأخوذة على مدى أربعة عقود من 

جثث مرضى نفسيين. 
المحفوظة  األدمــغــة  وتشكل 
ــة بـــيـــضـــاء ُمـــرقـــّمـــة  ــ ــيـ ــ داخـــــــل أوعـ
الــفــورمــول، ثمرة  مـــادة  مــع  كبيرة 
 1945 عام  انطلقت  جمع  لعملية 
ألســــبــــاب تــجــريــبــيــة وبــــدفــــع مــن 
إريك  المعروف  النفسي  الطبيب 

سترومجرن. 
المتخصص  الــمــؤرخ  ويــقــول 
ــنــــفــــســــي جــيــســبــر  ــب الــ ــ ــطـ ــ ــــي الـ فــ
فــاســي كـــراغ لــوكــالــة فــرانــس برس 
يندرج في  »كــان  األدمغة  إّن جمع 
إطار البحوث التجريبية، إذ كانوا 
يعتقدون سابقًا إّنها قد تسهم في 
الذهنية  األمــراض  موقع  تحديد 

أو في توفير بعض اإلجابات«. 
ــع  ــَمــ ــجــ ــ وكــــــانــــــت األدمـــــــغـــــــة ُت
ــخـــاص  ــثـــث أشـ ــح جـ ــريـ ــشـ ــب تـ ــقـ عـ
في  نفسية  مــراكــز  موَدعين  كــانــوا 
الــحــصــول  دون  مـــن  ــارك،  ــمــ ــدنــ الــ
على موافقة مسبقة منهم أو من 

عائالتهم. 
ويـــقـــول فــاســي كـــــراج: »كــانــت 
لــلــدولــة، ولم  تابعة  الــمــراكــز  هــذه 
يــكــن أحـــد يــتــســاءل عــّمــا يحصل 

داخلها«. 
ــكــــن مــــوضــــوع  كـــــذلـــــك، لـــــم يــ
حــمــايــة حــقــوق الــمــرضــى ســائــدًا 
آنــــذاك، بــل كـــان الــهــدف األســـاس 
ــايـــة الــمــجــتــمــع  يــتــمــثــل فــــي حـــمـ

منهم، بحسب الباحث. 
وكـــــان الـــقـــانـــون يـــفـــرض بين 
ضـــــــرورة  و1967   1929 ــي  ــ ــامـ ــ عـ
تعقيم المرضى النفسيين الذين 
ُمــلــزمــيــن  عـــام 1989  كـــانـــوا حــتــى 
ــاء خـــاص  ــفــ بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى إعــ

ليتمكنوا من الزواج. 
أّن  تعتبر  الــدنــمــارك  وكــانــت 
هؤالء المرضى الذين كان ُيطلق 
عليهم تسمية المرضى العقليين 

المجتمع،  عــلــى  عــبــئــًا  »يــشــكــلــون 
ــم قــــد يــتــســبــبــون بــمــشــاكــل  ــ ــهـ ــ وأّنـ
كثيرة في حال ُسمح لهم بإنجاب 
األطفال أو ُأطلقوا من المراكز«. 
ــول الـــمـــتـــخـــصـــص فــي  ــ ــقــ ــ ويــ
ــم األمـــــــــــــــراض والـــــمـــــســـــؤول  ــ ــلـ ــ عـ
عــــن مــجــمــوعــة األدمــــغــــة مـــارتـــن 
ويرينفيلت نيلسن إّن كل مريض 
كانت  المستشفى  داخـــل  يــتــوفــى 

ُجثته تخضع للتشريح. 
الــخــطــوة  »هــــــذه  إّن  ــابـــع  ــتـ ويـ
كانت آنذاك متطابقة مع الثقافة 
ــائـــدة، فــتــشــريــح الــجــثــة كــان  الـــسـ

مجرد إجراء استشفائي«. 
مــا  إجــــــــــــراءات  تــــطــــور  وأدى 

المتزايد  واالهــتــمــام  الــوفــاة  بعد 
إنــهــاء عملية  إلــى  الــفــرد  بحقوق 

جمع األدمغة عام 1982. 
ــرار نــقــاش  ــقــ وأعـــقـــب هــــذا الــ
ــي شـــــأن األســــــس الــتــي  طـــويـــل فــ
الضخم،  اإلرث  هـــذا  وجـــود  تــبــرر 
الدنماركية  الهيئة  أصــدرت  حتى 
ــرورة  ــ ــــضـ لــــأخــــالقــــيــــات قــــــــــــرارًا بـ
ــلـــيـــه واســـتـــخـــدامـــه  ــاظ عـ ــفــ ــحــ الــ

لأغراض العلمية. 
ــرر عــــــرض هـــذه  ــقــ ــمــ ومــــــن الــ
ــوز فـــــي مـــتـــحـــف كـــمـــبـــوديـــا  ــنــ ــكــ الــ

الوطني في بنوم بنه. 

ف����ي ج���ام���ع���ة دن���م���ارك���ي���ة م��ج��م��وع��ة 

ع��ق��ل  ي���ت���خ���ي���ل���ه���ا  ل  اأدم�������غ�������ة 

إنها  الخميس  »مايكروسوفت«  شركة  أعلنت 
ســُتــطــّبــق الــذكــاء االصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي الــذي 
يــســتــنــد إلــيــه بــرنــامــج »تـــشـــات جـــي بـــي تــــي«، في 

برامجها »إكسيل« و»وورد« و»أوتلوك« الشهيرة. 
 )Copilot( »ويتمتع روبوت المحادثة »كوبايلت
الــجــديــد مــن »مــايــكــروســوفــت« بــإمــكــانــات شبيهة 
بتلك الخاصة بـ»تشات جي بي تي«، سيستخدمها 
في المهام المكتبية وإنشاء نصوص االجتماعات 
وإنشاء صفحات  مهمة  تواريخ ألحــداث  وإدخــال 

»باور بوينت«، بشكل فوري تقريبًا. 
وتتمثل أهمية الروبوت الحديث في أّن الذكاء 
إليه »تشات  التوليدي الذي يستند  االصطناعي 
جي بي تي«، سيعمل كمساعد لمستخدمي برامج 

»مايكروسوفت« المكتبية الشائعة. 
التنفيذي ساتيا  وقال رئيس »مايكروسوفت« 
ــاديـــال، خـــالل إعــــالن الـــروبـــوت بــاحــتــفــال ُأقــيــم  نـ
ُبــعــد، »كــّنــا نعتمد الــذكــاء االصــطــنــاعــي في  ِمـــن 
ــيـــة، ومـــع هـــذا الــجــيــل الــمــقــبــل من  الــقــيــادة اآللـ
اآللية  القيادة  مــن  انتقلنا  االصطناعي  الــذكــاء 

إلى مساعد السائق«. 

الدوالرات  مليارات  »مايكروسوفت«  وتستثمر 
ــن ايـــه اي«، وهـــي الــشــركــة الــتــي أنــشــأت  ــ فـــي »اوبـ
بي  جي  »تشات  إليها  يستند  التي  التكنولوجيا 
تـــي« وأصـــــدرت الــثــالثــاء أحــــدث نــســخــة مــن هــذا 

البرنامج وهي »جي بي تي -4«.
ودمجت »مايكروسوفت« برنامج »جي بي تي- 
يستقطب  الــذي  »بينغ«  للبحث  محركها  فــي   »4
الذكاء  بفضل  المستخدمين  من  متزايدًا  عــددًا 

االصطناعي. 
وتعتمد شركات تكنولوجيا كبرى أخرى توجهًا 
بــالــذكــاء االصطناعي  يتعلق  مــا  فــي  ــذرًا  أكــثــر حـ
الــتــولــيــدي، خــوفــًا مــن الــمــوقــف الــمــحــرج الــذي 
قــد تــواجــهــه فــي حـــال أصــبــح هـــذا الــمــجــال غير 

منضبط. 
وكانت شركة »جوجل« عرضت الثالثاء أدوات 
تستفيد  التوليدي  االصطناعي  للذكاء  جديدة 
منها الشركات واألفراد الراغبين في إسناد بعض 
رسائل  كتابة  بــدءًا من  البرامج،  إلى هذه  المهام 
الــبــريــد اإللــكــتــرونــي وصــــواًل إلـــى ابــتــكــار حمالت 

إعالنية. 

»مايكرو�سوفت« تدمج الذكاء ال�سطناعي في »اإك�سيل« و»اأوتلوك« 

على مدى أسبوعين، كانت 
إلى  تنتمي  حــيــوانــات  خمسة 
الــــرخــــويــــات تـــتـــنـــافـــس ضــمــن 
مــســابــقــة »أجـــمـــل حـــيـــوان من 
الــرخــويــات لــهــذا الــعــام« التي 
ــم  ــــالن اســ ــإعــ ــ ــهـــي غـــــــدا بــ ــتـ ــنـ تـ

الفائز. 
ــوّلـــى  ــتـ ومــــنــــذ عــــامــــيــــن، يـ
 )LOEWE( »لــــــوفــــــه«  ــز  ــ ــركـ ــ مـ
ــاث  ــحــ ــــي األبــ الـــمـــتـــخـــصـــص فـ
البيولوجي  بالتنوع  المتعلقة 
فرانكفورت  من  يّتخذ  والــذي 
األلــــمــــانــــيــــة مــــــقــــــرًا، تــنــظــيــم 
الــمــســابــقــة الــتــي تــســتــنــد إلــى 
عملية تصويت عبر االنترنت. 
وأجـــــــــرى الــمــتــخــصــصــون 
ــيـــة اخــــتــــيــــار أولـــــــــى مــن  ــلـ عـــمـ
ــــف نـــوع  ــر مــــن 85 ألـ ــثـ بـــيـــن أكـ
مــن الــرخــويــات الــمــعــروفــة في 
الــعــالــم )الـــحـــالزيـــن األرضــيــة 
والبحرية، البزاق، المحار...(. 
انطلقت عملية التصويت 
عـــــلـــــى أجــــــمــــــل حـــــــيـــــــوان مـــن 
الــكــتــرونــيــًا مطلع  الــرخــويــات 

مارس. 
ــائــــز  ــفــ ــوان الــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ أمــــــــا الــ
الجينية  الــخــارطــة  فسُتحدد 
الخاصة به، بهدف فهم كيفية 
ــد الـــتـــي قــد  ــوائــ ــفــ تــــطــــّوره والــ
يوفرها للبشر، بصورة أفضل. 
ــان الـــفـــائـــز فــــي الـــعـــام  ــ ــ وكـ
كــوبــيــًا ملّونًا  الــفــائــت حــلــزونــًا 
يــنــتــمــي إلــــى نــــوع »بــولــيــمــيــتــا 

بيكتا«. 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــوانـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ أمـــــــا الـ

النهائية  المرحلة  إلى  وصلت 
من المسابقة هذه السنة، فهي 
هــالــيــوتــس تــشــيــلــي الــمــعــروف 
 Concholepas( »بتسمية »لوكو
 Limax( وبزاقة   ،)concholepas
بــحــري  ــلـــزون  وحـ  ،)maximus
 Micromelo( صــدفــة  دون  مــن 
عــمــالق  ومــــحــــار   ،)undatus
 )Neopycnodonte zibrowii(
 ( ــرون  ــ قـ بــحــريــة ذات  وبـــزاقـــة 

 .)Hermissenda crassicornis
الــرخــويــات مـــوجـــودة على 

أكــثــر من  مــنــذ  األرض  كــوكــب 
وتـــحـــتـــل  ــة  ــنــ ســ ــيــــون  ــلــ مــ  500
المرتبة الثانية بعد الحشرات 
من ناحية األعداد في العالم. 
وقالت مديرة »لوفه« كاروال 
غــريــف لــوكــالــة فــرانــس بــرس: 
ــاريـــات،  »مــــن بــيــن كـــل الـــالفـــقـ
بالتقدير  الــرخــويــات  تحظى 
هذه  أّن  إال  البشر،  من  األكبر 
بــشــكــل مثير  األنــــــواع مــهــمــلــة 
ــي الـــبـــحـــوث  ــ لــــالســــتــــغــــراب فــ

الجينية«. 

م�������س���اب���ق���ة »اأج������م������ل ح�����ي�����وان م��ن

الفائ��ز  باإع��ان  غ���دا  تن�ت�ه���ي  الرخوي��ات« 


