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مـســتـقـر داعـم ومـانع الي حتـرك
شاذ للقدم . يجب جتنب االحذية
سـتطـيلة الـضيـقة عـند اصابع ا
القدم …..تـكون اجللـد السميك
عـــــلـى اصـــــابع الــــــقـــــدمـــــ او

اخمصهما .
احلالـة احملـتمـلـة من جراء ذلك :
ـسـمـار هو مـسـمار او دشـبـذ ( ا
اجلـلـد السـمـيك الـذي يـنـمـو ب
االصـابع والــشـبـذ  Callus هـو

النامي على اخمص القدم 
االسـبـاب الـتـقـلـيـدية  —احلذاء
الـــشـــديـــد الـــضـــغط  او الـــزائــد
االتـــــســــــاع يـــــحــــــــك اجلـــــلـــــد

ويهيجه.
العالج  —استعمل حجر حفاف
 Pumice او مــــــــــبـــــــــــرد احلـك
الـتـجـمــيـلي او كـر قـاشـر حلك
ــتـصــلب  الـزائــد بـضع اجلــلـد ا
مـــــرات فـي االســـــبــــــوع . ايـــــاك
واستعمال شفرة حالقة او مزيل
الثـالـيل الكـيمـيـائي النه يحـتوي
ــــكن ان عــــلى االســــيــــد الـــذي 

يؤذي اجللد السليم.
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احلــالـة احملـتــمـلــة الـتــهـاب وتـر
الـــعـــرقــوب Tendonitis وهــو
الـتهـاب الـربـاط  بـ رسغ الـقدم

وعضلة بطة الساق .

االسباب التقليدية ..كثرة انتعال
االحـذيـة الـعـالـيـة الـكـعـوب الـتي
تؤدي الى تـقـصيـر هذا الـرباط 
وعـند االنـتـقـال منـهـا فـجأة  الى
انــتــعــال احــذيــة مــنــبــســطــة او
احــــذيـــة ريــــاضــــيــــة فــــان وتـــر
العـرقـوب  يتـمـدد بشـكل مـفاجئ
وهذا يسبب الشعور بالم وهناك
سبب اخر : زيادة مسافة اجلري

 W¹UŽ— UNÒK √Ë ÎöLŠ pzUCŽ√ qIŁ√ ÆÆ „U b

ÊU e «–  sDMý«Ë
تـوفي شـخص أمس االول بـعد
إصــابــتـه بــبــكــتــريــا (فــايــبـرو
فـولـنــيـفـيــكـاس) وهي نـوع من
الـبكـتـريـا اآلكـلـة لـلـحم بـيـنـما
كان يقضي إجازته في مقاطعة
أوكـــالــوســا بــواليـــة فــلــوريــدا
األمـيركـية. وتـصـيب (البـكتـريا
اآلكـــلــة لـــلـــحم) واحـــدا من كل
100 ألف شخص سنـويا حول
العـالم وتقتل 100 شخص في
تـحـدة فـقط حسب الـواليـات ا
بـــيـــانـــات مـــراكـــز مـــكـــافـــحـــة
األمـراض األمـيـركـيـة. وتـصيب
الــبــكــتــريــا األشـخــاص الــذين
يتنـاولون مأكوالت بـحرية غير
مــطــهــيـة جــيــدا أو يــعــرضـون
جـــروحـــا جـــلـــديـــة إلى مـــيـــاه
الـــبـــحــر. وحتـــدث اإلصـــابــات
بــالــبــكـتــريــا آكـلــة الــلــحم بـ
شـهـري مـايـو وأكـتـوبـر بـيـنـما
تكون مياه األبـحار واحمليطات

دافئة.
الـبـكـتـريـا آكـلـة الـلـحم تـتـغـذى
عـــــلى األنـــــســـــجــــة الـــــرخــــوة
وتــتـــســـبب في تـــوقف الــدورة
الدموية وتآكل أنسجة اجللد.
وتـدمر هـذه البـكتـريا األنـسجة

استشاري - هولندا
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{ لـــــــنــــــــدن - وكـــــــاالت - جـــــــاب
ــــلــــكي مـــــســــؤولــــون في الــــبـالط ا
الـبريـطـاني يـرتـدون زيـا أحـمـر نـهر
الــتـيـمــز عـلى مـ قــوارب تـقـلــيـديـة
ــاضـي في إطــار تــقــلــيــد االثــنــ ا
ســنـوي عــمـره 800 عــام إلحـصـاء
الـبـجع الـذي تـعـود مـلـكـيـتـه لـلـمـلـكة
إلـيزابـيث. وستـجـوب فرق عـلى م
ــة الـطــراز قــطــاعـا من قــوارب قــد
الـنهر على مدى خـمسة ايام إلجراء
اإلحـصاء السنوي للطيور وستهتف
عنـدمـا تـعـثر عـلى بـجـعـة تـسبح مع
أسـرتـهـا.وسـيــتم بـعـد ذلك إحـصـاء
الـــبـــجع وصـــغــــاره ووزنه وتـــفـــقـــد
أجـسـامه بحـثـا عن أي جـروح.وقال
ـلكي ـسؤول عن إحـصاء الـبجع ا ا
ديـفيـد باربـر (يسعـدني أن أرى بدء
مـوسم التـزاوج بـشـكل جـيد لـلـغـاية
ـراسم هـذا الـعـام). ويـعـود تـاريخ ا
إلى الـقرن الثاني عشـر عندما أعلن
الــتــاج الـــبــريــطــانـي لــلــمــرة األولى
مــلــكــيــته لــكل الــبـجـع األخـرس ذي
ـناقـير ـنحـنـية وا األعنـاق الـطويـلة ا
الـبـرتقـالـيـة والـريش األبـيض والذي
اعــتــبــر طــعــامــا شـــهــيــا يــقــدم في
احلـفالت. لكن الـبريـطـانيـ توقـفوا
عن أكل البجع الذي أصبح القانون

يحميه.
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او سرعته او االنحدار بسرعة …
عاجلة كيفية ا

قـبل الـبـدء بـاجلري   اجلـا الى
تـمـرين مـشي الحـمـاء الـقـدمـ (
مط بــــطــــة الـــــســــاق بــــعــــد ذلك
ــســـافــة او الحتـــاول ان تــزيـــد ا
الـــســـرعــة في تـــمـــرين وانـــتــعل
ــنــبــسـط طــوال فــتــرة احلـــذاء ا

العمل
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عـظم  ببـغداد شـربت عنده أعـرف جايجـيّا في بـاب ا
قـبل ست وعـشـرين سـنـة آخـر أطـيب اسـتـكـانـة شـاي
عـراقــيـة قـبل مـغـادرة الـبـلـد الــغـالي  لـو سـمع بـخـبـر
االحــتــبــاس احلـــراري واتــفــاق بــاريس حــوله ورفض
الـرئــيس االمـريــكي تــرامب الــتـوقــيع عـلــيه  ألشــبـعه

لعنات ومسبّات .
وكــنت قــبــلـه قــد أدمــنت شــايــاً في شــارع اجلــامــعــة
ـوصل  يـصنـعه اجلـايجي من خـلـطة أربـعـة انواع بـا
من الشـاي  بيـنـها نـوع من شـاي احلصّـة التـمـوينـية
مـيزة قبل غزو الذي كـان معروفاً بـعالمته اجملهـولة ا

االمريكان العراق .
االخــبـار تــربط بـ تــرامب وسـخــونـة األرض وكــارثـة
تخص زراعـة الشاي في الـعالم  وزادت عـلى الشاي
ـتـوقع لدى الـعلـماء مصـيبـة حتدق بـالـقهـوة أيضـاً .فا
ا يـكـاد يكـون جزمـاً عـلمـيـاً  أن يتـسـبّب االحتـباس
احلـراري في انحـسار مـساحـات األراضي الصـاحلة
لـزراعـة الـقـهـوة إلـى الـنـصف بـحـلـول عـام 2050 وأن
تندثر بعض أنواع حبوب القهوة تماماً بحلول 2080.
إذا اســـتــمـــرت احلـــروب واالضــطـــهــادات الـــعــرقـــيــة
عيـشيـة في مختـلف أنحاء والـطائفـية واالقـتصاديـة وا
الـكـوكب السـاخن فـإنّنـا ال نـستـغرب الـكالم عن بـداية
انقراض أصناف سكانية أو لنقل بشرية أو أنواع من
توسطة في هذه القارة أو تلك . الدول الصغيرة أو ا
الـصـورة تـبــدو في جـانب مـنـهــا مـرعـبـة  وفي جـانب
آخـر كـاريـكـاتـيـريـة  لكـن االسـاس في الـصـورة انـها
موجـودة وتتشـكل مالمحهـا بقوة  وان العـالم حتكمه
ارادات الـتـدمـيــر قـبل الـتـعـمــيـر  في كل شيء . حـتى
الغذاء الزائـد في الدول الكبرى  يـرمى في البحر طنّاً

ي . بعد طن لكي ال ينكسر سعره في السوق العا
 الـكـرة االرضـيـة لـيـسـت عـلى مـا يـرام  لـيس بـسـبب
انـنـا لن نـشرب الـشـاي بـعـد خـمسـ أو الـقـهـوة بـعد
عظم ثمان سنة  ولكن ربّما ألنّ اجلايجي في باب ا
واجلايـجي في شارع اجلـامعة لن يـكونـا في مكانـهما

الدافئ في ذلك احل .
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وقعَت هـذه الـواقـعة في بـاب سـنـة الرمـادة واحلـرب األكول
ـعـهــد الـنـفـط بـبـغـداد ـئـة واثـنــان وثـمـانــون   ألف وثـمــا
الـعزيـزة  وعـلى مـبـعـدة شـهـقـة من صـفـصـاف الـعـاشـق

ومالذ الكالبتوس األم .
ان  أسـئـلة الـرياضـيـات على وزّعت األستـاذة اجلـميـلـة إ
الـطــلـبـة الــنـجب  وكــنت أكـثــرهم كـسالً وتــخـلّــفـا في هـذا
الدرس الـرهـيب  الـذي كنت سـيـئاً فـيه حـدّ أنـني غالـبـاً ما
أحصل على درجات قياسية  منها صفر من مائة مثالً . 
لم أستطع فكّ أيّ لغز في هذه الورقة اللعينة  حتى عندما
جلأتُ الى صديقي نصر عادل اجلالس على تخت اليم 

وصفوت فاهم كامل النابت على التخت الشمالي .
ـدرّسـة ذات الـوجه الـذي سـرقَ صـورة الـبـدر  قـد كـانت ا
بيتة في الغشّ ونقل ما تيسر من حدستْ وعرفت نواياي ا
ا إجابات صحيحة أو تكاد تكون كذلك  من أصدقائي و
تبقى في رأسي  مـن علمٍ أخذته ودرسـته على يـد األستاذ
نطقة السنك  التي حا عبد الكر  بإعدادية النضال 
كانت أشـبه بـسجن مـربّع إنْ دخـلْتَهُ فـلن تـهرب مـنه  حتى
لو امـتـلـكتَ مـهـارات وحـيَل آل بـاتشـيـنـو وروبـرت دي نـيرو

وقبعة ايست وود .
الـوقـت يـجــري وأنـا مــا زلتُ أضــرب الـصــفــنـة بــالــصـفــنـة
واألخماس بـاألسداس  لـكن من دون جدوى أو بـرقية أمل
كنة  حتى هبطت عليَّ من السماء  تلك الفكرة العبقرية
الرائعة . حدبتُ ظهري ورحتُ أكتب ما رأيته يشبه قصيدة
غـزل وحب بـحق مــعـلّـمــتي  وقـد جنـحت فـي ذلك تـمـامـاً 
ذهلة  ومنحتُ ان ا فقمت مثل طاووس وسلمت الورقة إل
رة الصف والربع ظـهري  الـذي استـعاد استـقامـته هذه ا

بتمامها .
ّ اســتـدعـائي الى مــجـلس مــحـكـمـة  في الـيـوم الــتـالي  
يسـمى اجملـلس التـأديـبي كـما أظنُّ . كـانت مـدرستي فـلـعة
ـعـهـد وأسـتـاذ آخـر غـيـر الـقـمـر جـالـسـة  ومـعـهـا عـمـيـد ا
ـســألـة مـشــهــور  لـذلك تــاه مــني اســمه اآلن . تـدولــوا بــا
وجتـادلـوا بغـضب  ثـم انـخفـض مـنسـوب الـزعل  وارتـفع
مـنـسـوب الــضـحك  الـذي بــدأته أمّـونـة  وأنــهـاه األسـتـاذ
الـــذي صــار وجـــهـه اآلن صف أســـنــان عـــظـــيم  مـن قــوة
الـبـهـجـة والـتـضـحـيـك  و الـعـفـو عـنّي مـشـروطـيـة إعـادة

اإلمتحان بقاعة ليس فيها سواي .
أما القصـيدة التي كنت (بـرطلتُ) فيـها أستاذتي اجلـميلة 

فما زالت راسخة في ذاكرتي :
ان رياضياتْ إ
قوان وتمريناتْ
تفاضلُ تارةً فينا
تُكامِلُ عندنا مرّاتْ
جميل وجهُها قمر
عيون فيهِ زرقاواتْ
تسائلنا عن الواجبْ

فيسري الهمُّ واآلهاتْ
عذراً يا معلّمتي

لتعقيدِ الرياضياتْ
فلَمْ أقصدْ إساءتكِ

. وحسبي انّها زالتْ
  

w½«œu « wKŽ

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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ردت الفـنانة الـلبنـانية إليـسا على
مــديــر مــهــرجــان قــرطــاج بــدورته
الـ55 مـخـتـار الـرصــاع بـتـغـريـدة
عـبـر صــفـحـتـهـا فـي مـوقع تـويـتـر
كـتـبت فـيـهـا بـالـلـهـجـة الـلـبـنـانـيـة
(الــنـاس بـتـروح وبـتـيـجي (تـذهب
وتــأتي) وإلــيــســا بــتــبــقى مــلــكــة

قرطاج). 
و كــان قـد هــاجم مــديـر مــهــرجـان
قــرطــاج في لـــقــاء إذاعي مــصــور
إلـيــســا. وقـال الــرصــاع عن سـبب
عــدم إدراج أســمــاء فــنــانــ عـرب
هـرجان من بينـهم إليسا ضمن ا
(ال تـعجـبـني إليـسـا وهذا مـوقفي

هرجان قرطاج). كمدير 
وأضــاف الـرصــاع في حــديـثه (إن
قــــال أحــــدهم لـي إنّ جنــــوى كـــرم
تـمـلك صـوتـا هـائال أوافـقـه الرأي
كــذلـك جــولــيــا بــطــرس وشــيــرين
عـبـدالـوهـاب صـاحـبـة اإلحـسـاس
لـــــــــــــــكــن إلــــــــــــــيـــــــــــــــســــــــــــــا ال).
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كشفت دراسة  طبـية حديثة أن
الــــنــــســـــاء الالتـي يــــفــــضــــلن
االسـتـيـقـاظ مـبـكـرا يـومـيـا تقل
لـــديــهن احـــتــمـــاالت اإلصــابــة
بـــســـرطــــان الـــثـــدي مـــقـــارنـــة
بـغـيـرهن. ويـقـول بـاحـثـون في
دراسـة نشـرت في دوريـة الطب
البريطانية (إن دراسات سابقة
ربطت ب عدم انتـظام مواعيد
النوم واحلصول على قدر أكبر
مـن الالزم من الـــراحــة وزيــادة
احــتـمـاالت اإلصـابــة بـسـرطـان
الــثـدي لــكن لم تــركـز دراسـات
كثيرة من قبل على كيفية تأثير
تـوقــيت االسـتــيـقـاظ عــلى تـلك
وحـلل الـبـاحـثون االحـتـمـاالت)
ـرتـبـطة تـغـيـرات اجلـيـنـيـة ا ا
بـثالث سـمـات تـتــعـلق بـالـنـوم
وهـي مــدته واإلصـــابــة بــاألرق
ــــــشــــــاركــــــة في وإن كــــــانـت ا
الـدراسـة من األشـخـاص الـذين
يـفضـلون االسـتيـقاظ مـبكرا أو
مـتــأخـرا. وفــحص الـبــاحـثـون
بـــيـــانـــات أكـــثـــر من 400 ألف
امـرأة شـاركن في دراسـت في

بريطانيا إحداهما استخلصت
الـبـيــانـات احلـيــويـة واألخـرى
ركـــزت عــلى ســـرطــان الـــثــدي.
وخــلـصت الــنــتـائج إلى أن من
ب كل 100 امـــرأة يــــفـــضـــلن
االستيقاظ مبكرا قلت حالة من
حاالت اإلصابة بسرطان الثدي
مـقـارنة بـغـيرهـن لكن لم تـظـهر
الدراسـة وجـود عالقة واضـحة
ب سرطـان الثدي ومـدة النوم
يــومــيـا وال األرق. كــمــا وجـدت
الـدراسـة عالقـة بـ زيـادة عدد
ـــعـــدل ســـاعـــات الــــنـــوم عـن ا
ــوصـى به وهـــو نـــحــو 8-7 ا
ساعات ليال وزيـادة احتماالت
رض بـنسبـة بلغت اإلصابـة با
ــــئـــــة لـــــكـل ســـــاعــــة 19 فـي ا
إضـــافـــيـــة. وقــــالت ريـــبـــيـــكـــا
ريـتـشــمـونـد وهي بــاحـثـة في
جامعة بـريستول في بـريطانيا
إن (النتائج تتسق مع دراسات
ســابـقــة ســلـطت الــضــوء عـلى
عالقـة الـعمل في نـوبـات ليـلـية

باإلصابة بسرطان الثدي).
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اجملاورة للـعضالت واألعصاب
واألوعـية الـدمويـة. وباإلضـافة
إلى (فــايـبــرو فـولــنـيــفـيــكـاس)
تـستـطيع بـكتـريا (إيـشيـريشـيا
كـــــــوالي) أن تــــــتـــــــســــــبـب في

األعراض ذاتها.
وتـهـاجم الـبـكـتريـا أكـلـة الـلحم
أنـسجـة اجللـد أيـضا من خالل
اإلصـابــات الـســطـحـيــة ولـيس
صاب اجلروح فـقط. ويعـاني ا
من ألم حــاد وأعـراض شـبـيـهـة

بأعراض اإلنفلونزا.
صـابون بـهذا الـنوع ويعـالج ا
من الـبـكـتـريـا عن طـريق تـناول
مــــضـــادات حـــيـــويــــة لـــكن في
تـطـورة يتم الـلـجوء احلـاالت ا

للجراحة.
وحــــسب مــــراكـــز مــــكـــافــــحـــة
األمـــراض األمــــيـــركــــيـــة فـــإن
الــتــعــامل اجلــيــد مع اجلــروح
نع وتـنـظـيـفـهـا بـشكـل دوري 

اإلصابة بأي بكتريا.
وبــــكــــون األشــــخــــاص الــــذين
يــــعـــانـــون من ضــــعف جـــهـــاز
ـنـاعـة أكـثـر عـرضـة لإلصـابـة ا
بـالـبـكـتـريـا آكـلـة الـلـحم ولـذلك
يــنــصـــحــهم األطــبــاء بــاحلــذر

وعدم التعرض ألي جروح.

{ تــــعـــــز (الــــيــــمن)-(أ ف ب) –
بـــعــدمــا كــان مــركــزا لــصــنــاعــة
احلـرف الـيـدويـة حوّلـت احلرب
في الـــيـــمن ســــوق الـــشـــنـــيـــني
الـــتـــاريـــخي في مـــديـــنـــة تـــعـــز
ــتـمــردين احملــاصــرة من قــبل ا
إلى مــــقـــــر لــــبــــيـع الــــرصــــاص

ورشاشات الكالشينكوف.
وفي مــتـجــره في الــســوق حـيث
بـيع قـطـعــا من الـسالح وألـعـابـا
نـــــاريــــة يــــروي أبــــو عـــــلي أنّه
ــديـــنــة (عـــنـــدمــا كـــنت تـــدخل ا
ــة كــنـت جتــد أصــحــاب الـــقــد
األعـمـال احلـرفـيـة الـيـدوية مـثل
ـــــــطـــــــرّزين اخلـــــــيـــــــاطــــــــ وا

واحلدّادين).
وأضاف الـرجل الـذي كـان يـعمل
خــيــاطــا قــبل أن يــصــبـح تــاجـر
سالح (جــاءت احلـرب فــاضــطـر

تــتـــحــمل الــقــدمــان طــوال عــمــر
االنسان  وقع نشاطه احلياتي 
فـوق مـايـتـحـمـله أيّ عـضـو اخـر
في اجلـسم . فـمـا هـو جـزاؤهـمـا
بعد هذا احلل الثقيل الطويل ? 
جــزاؤهـمـا انــنـا قــد نـحـشــرهـمـا
حشـراً في حـذاء ضـيق او جنور
عـــلــيـــهــمـــا في الــقـــفــز واجلــري
والـــتــســلق  و النـــهــدهــمــا –اال
قليال ثم نتوقع منهما  من قبيل
حتصيل احلاصل ان يـقوما على

خدمتنا بامانة .
واالمر الـطبـيعي ان اكـثر الـناس
البــد ان يـصــادفـوا فـي حـيــاتـهم
مـشـاكل مـتعـلـقـة بـاقـدامـهم  ولو
مـــرة في الــــعـــمــــر . والـــنــــســـاء
بــخـاصــة اكـثــر شـكــوى من هـذه

شاكل  بسبب ولـوع الكثيرات ا
ــودة وتــفــضــيــلــهن بــخــطــوط ا

اياها على عوامل الصحة  . 
انــشــداد او الم في قــوس الــقـدم

عند الوقوف …
يـتــحـمل ان يــكـون هــذا الـعـرض
نـاجمـا عن حـالـة صحـيـة تـسمى
الــتـهــاب الـلــفـافــة االخـمــصـيـة 

planter fascitis 
ـــمــتـــد من عــقب وهي الـــربــاط ا
الـقدم الى صـدر ابـهـامه ( كـسرة

االبهام )
اسبـاب هـذه احلـالة  –مط جـائر
ـتكرر لقـدميك بـسبب خبـطهـما ا
ــــارســـة عــــلى االرض اثــــنــــاء 
الريـاضـة الشـديـدة او اجلري او
الــسـيــر في مـنــحـدر  كــذلك فـان

طول الـوقـوف والـبدانـة هـما من
العـوامل االخرى التـي تسهم في

حدوث هذا االلتهاب .
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من اجـل احلـــصــول عـــلـى راحــة
فورية قم بـتدليك اخـمص قدميك
عن طــريق تــمــريــرة عــلى عــلــبـة
اسـطـوانـيـة صـغـيـرة او زجـاجـة

فارغة . 
احـــسن اخـــتــيـــار احلـــذاء الــذي
يـالئم حــــجم قــــدمــــيك وشــــكــــله
.واالشــــخــــاص الــــذين يــــكــــثــــر
تعـرضهم لـعـوامل هبـوط قوسي
الـــقــدم بــســـبب كــثـــرة الــوقــوف
بـحـاجـة الى حـذاء قـوي الـتحـكم
في احلـركـة الن مـثل هـذا احلذاء
يـوفــر لـلـقـدم ان تــبـقى في حـالـة

اسقرار . 
فــاذا كـنـت مـرتــفع بــطن الــقـدم 

فعلك ان تنتعل حذاء طريا …
 ø Z UFð nO

راجع الــطــبــيب اخملــتص  فــقـد
تــكـــون في حــاجــة الـى مــســانــد
لــــدرخـل الــــقــــدم Arthotics او
جراحة. في هذه االثناء استعمل
في داخل حـذائك قـرصـا مـسـنـدا
ــنـطــقـة لــلـنــتـوء  وضـع حـول ا
كـمادة مـثـلـوجة لـتـخـفيف االلم .
اخـــتـــر لـــقــدمـك حــذاءا  ذا نـــعل
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أكــثــرهم ألن يـبــيــعــوا الـسالح).
واخـتـار آخـرون أن يـنـتـقلـوا من
صــنــاعــة احلــرف الــيـدويــة إلى
بـيـع نـبـتــة الـقــات اخملـدّرة الـتي
تعتبر الـتجارة فيهـا قانونية في
أفقر دول شبه اجلزيـرة العربية.
لــكن بــعض أقــدم احلــرفـيــ في
سوق الشـنيـني فضّلـوا عدم بيع
الـسالح وعـدم التـجـارة بـالـقات
أيضا وغادروه هربا من احلرب
في مـديـنـتـهم الـواقـعـة في وسط

غرب اليمن.
 وقـال أبـو عـلي الـذي فضّـل عدم
الكشف عن اسـمه (نصف احملال

أغلقت أبوابها).
وتـعصف احلـرب بـالبـلـد الفـقـير
ـــتـــمـــردون مـــنـــذ أن ســـيـــطـــر ا
احلــوثــيــون عــلى أجــزاء كــبــرى
وبـيـنـهـا صـنـعـاء في 2014 وقد

تــصـاعــدت مع تــدل الــسـعــوديـة
على رأس حتالف عسكري لوقف
دعـــمـــا لـــقـــوات احلــــكـــومـــة في

آذار/مارس 2015.
وتـخـضع مــديـنـة تـعـز لـسـيـطـرة
الــــقــــوات احلــــكـــــومــــيــــة لــــكنّ
ــتــمـرديـن يـحــاصــرونـهــا مــنـذ ا
2015 وغــــالـــبـــا مـــا يـــقـــومـــون
بـــأعــمــــــــــــال قــصـف تــتـــســبّب
ـقـتل مـدنـيـ من بـ الـسـكان
الــبـــالغ عــددهـم نــحــو 615 ألف

نسمة.
كـمـا أنّ تـعـز شـهـدت في األشـهـر
األخـيــرة اشـتــبـاكــات بـ قـوات
ـعـترف مـتحـالـفة مع احلـكـومة ا
بــــهـــا دولـــيـــا فـي صـــراع عـــلى
الـنـفـوذ أدّى إلـى مـقـتل وإصـابـة
عـشـرات بحـسب مـصـادر طـبـية

وأمنية محلية. 

وإضــافــة إلـى مــهن احلــرفــيــ
وبينها صناعـة الفخار واأللبسة
الـشـعـبـيـة كـان سـوق الـشـنيـني
مــــقــــصــــدا لــــزبــــائـن الــــتــــوابل
واخلضراوات و(اجلـ التعزي)
نـتجات احملـلية في أحد أشهـر ا
ديـنة. وبحـسب عبـد الراشدي ا
وهـو صـاحب مـتـجـر في الـسوق
ال يزال يبيع مواد تصنع محلّّيا
فــمع انــدالع احلــرب قـبـل خـمس
هن كثيرا سنوات (تأثّرت هـذه ا
وازدهــرت جتــارة الـــسالح عــلى

حسابها).
 ب فروع السـوق القد يدخل
رجـــال مــســلّـــحــون بــاألســـلــحــة
الرشـاشة واجلـعبـات العـسكـرية
تجر تلو اآلخر بحثا عن قطعة ا
سالح مــعــيّـنــة أو رغــبـة بــشـراء
الرصـاص بيـنـما يـتنـقّل آخرون

على م دراجـات ناريـة. وعلّقت
ــتـــاجـــر مالبس عـــنـــد مــداخـل ا
عسـكرية وجـعبـات زيتيـة اللون
وفي داخــلــهــا وضـعت بــعــنــايـة
فـوق الـرفـوف جــنـبـا إلى جـنب
رشـــاشــــات الــــكالشــــيـــنــــكـــوف
وأشـــرطـــة الـــرصـــاص وقـــذائف
الـــهــاون والـــقـــنـــابـل الـــيـــدويــة
وغـيـرهــا من األسـلـحـة. وأوضح

أبو علي (إنّه سوق سالح).
وتصـنّع بعض األسـلحـة محـليا
ويــهّــرب بـعــضــهــا اآلخـر إال أنّ
مصدر غـالبيتـها مجـهول. ويبلغ
ســعــر رشّــاش الــكالشــيــكــنــوف
ـــــســــدس 818 1090 دوالرا وا
دوالر فــيــمــا تــبــاع الــرصــاصــة

الواحدة بنصف دوالر.
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