
ط في القمـار جنـبنـا الله وإيـاكم شرَّه غالـبا مـا يسـتحوذ 
سـلــوكي عــلى الالعب اخلــسـران يــتـمــثل بــإسـتــمـراره في
اللعب إلسـتعـادة خسـارته وغالبـا ما يـستـمر بعـد إستـنفاذ
نـقــوده حــيث يــذهب الى اإلســتـدانــة وتــعـرف هــذه احلــالـة

طاردة اخلسائر . باإلنكليزية 
وفي مجاالت إدارة األعمـال اخلاصة والـعامة يـتطلب األمر
بعض األحـيـان االنـسـحاب من مـشـاريع كـبـيرة مـلـيـونيه أو
مـلـياريـه عـندمـا يـثـبت أنـهـا خـاسـرة وكـلـنـا يـتـذكـر تـسقـيط
طائـرة الـكـونـكـورد البـريـطـانـية تـلك الـطـائـرة الـتي جتاوزت
سـرعـتــهـا سـرعــة الـصـوت وكــانت ثـورة  تــكـنـولــوجـيـة في

إختصار زمن السفر للمسافات البعيدة.
وعلى النقيض من ذلك كانت قصة نيك ليسون منتسب بنك
بـاريــنك عـام  1995الـذي ســحـبـه فخ تـعــويض اخلــسـارة
ـسـتـقـبـلـية بـصـفقـات الحـقـة خـاسـرة في جتـارة الـكـاكـاو ا

وقاده الى التسبب في افالس البنك.
ــشـاريع هـنــاك الـقـلــيل من األمــثـلـة عــلى االنـســحـاب من ا
الـفـاشـلـة وقطـع مـسـرب اخلـسائـر واألكـثـر من األمـثـلـة في
ـوارد بـاالسـتــمـرار بـاخلـسـارة عــلى أمل الـتـعـويض هـدر ا
ثل ورمي النـقود اجلـيدة خـلف النـقود الـرديئـة كمـا يقـول ا

اإلنكليزي.
نطقي  إن سيطرة هذا النمط من التصرف السلوكي غير ا
عـلى عـقول أصـحـاب الـقـرار في جـنـسـنـا الـبـشـري يشـمل
ـسيـطـرين على مـصائـر الشـعوب كـما عقـول السـياسـي ا
قـامرين ورجال األعـمال وهنـا بيت القـصيد يشمل عـقول ا
وببالغ األسى واألسف يـبدو ذلك جـلياً في احلـالة العـراقية
احلـالــيــة. في 23/ 5/ 2018 ذكــر الــســيــد عــادل عــبــد
هدي في مقـالته في جريدة الـعدالة حتت عنوان  ”رئاسة ا
الوزارة … أشكركم فـالشروط غيـر متوفرة  ”أنه يتم تداول
ـنــافــسـة ألنه إسـمـه لـرئــاسـة الــوزارة ولــكـنـه يـعــتــذر عن ا
نـصب فـإنه سريـعـاً ما سـيـفقـده ويواجه بإفـتراض قـبـوله ا
أغـلـبـيــات لن تـسـمح بـتــوفـيـر الـدعم الـالزم له وسـطـر عـبـد
عـاجلة والتي هي قالة  8حاالت تتـطلب ا هدي في تـلك ا ا
في الواقع مـا تعـانيه الـعمـليـة السـياسـية من أمـراض وقال
ان الكـتل الـسيـاسـية سـوف ال تـوفر مـتـطلـبات الـنـجاح في
رجعـية تطالب أن معاجلـتها. في ذلك الـوقت أيضاً كـانت ا
ـرشح لرئاسـة الوزارة شجاع وقـوي وحازم وكانت يكون ا
الكـتل تـؤكد رفـضـهـا للـمـحاصـصـة وقبـولـها حلـريـة رئيس

الوزراء في إختيار وزراءه.
ـهـدي اعـتـقـد الـكـثـير أن بـعـد تـرشـيح الـسـيـد عـادل عـبـد ا

عطيات. اإلصالح قادم على أساس تلك ا
ـهدي لـوزرائه الـبـالغ عددهم 22 عنـد تـقد الـسـيـد عبـد ا
الى مـجـلس الـنـواب قـام الـســيـد نـصـار الـربـيـعي (الـتـيـار
الـصــدري) من مـقــعــده بـعــد الـرقم  14ووجه كالمه اآلمـر
ـهــدي بـالـتــوقف عـنــد هـذا احلــد. وكـانت هـذه أول لـعـبــد ا
هدي محطة كان يتوجب أن ينزل عندها السيد عادل عبد ا
وقف كـان كذبح الـقطـة في ليـلة لتـقلـيل خسـائره ألن هـذا ا

صريون. الدُخلة كما يوصي ا
بـعــد ذلك كــان كل يـوم مـن األول من أكـتــوبــر الى خـمــسـة
اضي يقتضي اإلستقالة وتقليل اخلسائر سوآءا أكتوبر ا
كــان ال يـــعــرف من هـــو الــقـــنــاص ومن
وراءه وإن كـان يـعـرف وال يــسـتـطـيع
أن يفعل شيئا   بدالً من اإليغال في
عـقول و نـطق وا حكـايات  تـخالـف ا
يتـضـاعف اسـتشـهـاد الـشبـاب يـوماً

بعد يوم . 
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ـزرعـة إلى وعـنـدهــا تـنـقـلــهـا ا
أحـواض اخـرى تمت تـعـبئـتـها

ياه البحر.
wz«cG « s _«

وتــأسّـسـت الـشــركـة في 2013

بدعم من ولي عهـد دبي الشيخ
حـمـدان بن مـحـمـد بن راشد آل
مـــكـــتــوم لـــتــنـــتج إلـى جــانب
الـسلـمون أسـماكـا مخـتلـفة من
بـيـنـهـا (هـامـاتـشي) الـيـابـانـية
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قـــرر الـــقــــائـــمــــون عـــلى إدارة
مـقـتـنـيـات الـنـجـمـة األمـريـكـيـة
الــــــــراحــــــــلـــــــــة (دوريس داي)
أســطـورة فن االســتـعـراض في
هولـيوود طـرح مقتـنيـاتها في
مزاد عـلني لـصالح مـؤسسـتها
اخليرية بعد أشهر من وفاتها.
قرر بيع حوالي 800 قطعة وا
ـلــوكـة لـلـمــمـثـلـة األمــريـكـيـة
الـشــهــيـرة والــتي تــوفـيت في
ــاضي وذلك فـي مـزاد مــايــو ا
بالعام  2020لالحتفـال بذكرى
ميالدها الـ 98. وأكد القائمون
ــقـتــنـيــات حتـمس عـلى هــذه ا
عشاق ومحبي النجمة الراحلة
زاد حتى يـتمـكنوا من إلقامـة ا
احلــصـــول عــلـى أي ذكــرى من
فضلة الراحلة عبق جنمتهم ا
خاصة البيانو األحمر اخلاص
بها الذي عزفت عليه في إحدى
حــفالت تـوزيـع جـوائــز (الـكـرة
الذهـبية). وتـقوم دار(جـوليان)
زاد الذي للمـزاد باستضـافة ا
ـقـرر أن يـسـتـمـر لـيـومـ مـن ا
في بـيفـرلى هـيلـز حـيث عاشت
(دوريس داي ) وعلى اإلنترنت
عـلـى مـدار يـومي 4 و 5 أبـريل

.2020
وحملــبـي احلــيــوانـــات ســيــتم
الــتــبــرع بـــجــمــيـع الــعــائــدات
لـصــالح مـؤسـسـة دوريس داي
لــلــحـيــوانــات وهي مــؤســسـة
خيـرية تـأسست في عام 1978

لتـمويل األسبـاب غير الـربحية
ـرتـبطـة بـاحليـوانـات ويضم ا
ـزاد مــجـمــوعـة حـصــريـة من ا
البس أزياءها األكثر شهرة وا
الــشــخــصــيـة مــثـل سـتــرة من
اجلـــلــد الـــبــني يـــرتــديـــهــا في
الــعــديــد من حــلــقــات بـرنــامج
دوريس داي في أواخـــر 1960
و 1970 ويـــقـــدر اخلـــبـــراء أن
الستـرة ستجـلب ما ب 2000

إلى 3000 دوالر.
وتـــوقـع اخلـــبــــراء أن حتـــصل
ــاثـلــة من الــلـون مــجـمــوعــة 
األبـيض كـانت ترتـديـها عـنـدما
حـصــلت عـلى جـائـزة سـيـسـيل
ـيـل هـونـوراري جـولـدن بي د
جــلــوب في عـام 1989 بـســعـر
ـوضات ـاثل وتشـمل أبـرز ا
األخـرى مــعــطـفًــا من الــصـوف
أحـمـر كالسيـكي ارتـديه الـنجم
في أوائل الستينـيات وفستانًا

أبيض اللون.
ـزاد أن تمـثال وكـشف خبـراء ا
جــائـزة اجلـولـد جـلـوب (الـكـرة
الــذهــبــيــة) قــد تــتــراوح قـيــمه
مــــابــــ 4000 و 6000 دوالر
أمـا سـيـارة فـورد الـكالسـيـكـيـة
الـقـابـلـة لـلـتـحـويل لـعام 1930
والتي شوهـدت في االعتمادات
االفـــتــتـــاحــيـــة لــبـــرنــامـــجــهــا
الـتـلـفـزيـوني (أفـضـل أصـدقاء)
رجح أن تتـراوح قيمتها فمن ا
مــــــا بــــــ 10 آالف و 20 ألف

دوالر.

{ لـــنــــدن- (أ ف ب) - انـــعـــكس
جنــاح مـانــشـســتــر سـيــتي عـلى
اضي ـوسم ا لـعب في ا أرض ا
على إيرادات النـادي لترتفع إلى
 535مـلــيـون جـنــيه إسـتــرلـيـني
( 692مــلـــيــون دوالر) لـــيــحــقق
أربـــاحــــا لـــعـــام اخلـــامس عـــلى
التـوالي. ومع زيـادة في إيرادات
الــبث الـتـلــفـزيــوني بـنــسـبـة 20
ائـة لدى الـسيتي لـترتفع من با
 500.5ملـيـون جنـيه إسـترلـيني

في موسم 2017/.18
وأكمل رجال جوسيب غوارديوال
بـرباعـيـة غيـر مـسـبوقـة بـفوزهم
ــمــتــاز بـــالــدوري اإلنــكــلـــيــزي ا
وكأس االحتاد اإلنـكلـيزي وكأس

رابطة األندية والدرع اخليرية.
وســـاعـــد بــــيع مـــجــــمـــوعـــة من
الالعـــبــ غــيــر الـــقــادرين عــلى
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اقـتـحــام الـفـريق األول في زيـادة
األرباح إلى  10.1مـلـيـون جنـيه
إســتــرلـــيــني. وقــبل اســتــحــواذ
الــشــيخ اإلمــاراتي مــنــصــور بن
زايـد آل نهـيـان عـلى مانـشـسـتر
ســــــيـــــتـي عـــــام  ?2008كـــــانت
إيــــرادات الــــنــــادي تــــقـــارب 87
مليون جنيه إسترليني. وشهدت
السـنوات الـست األولى في عـهد
الـشـيخ مـنصـور خـسـائـر فـادحة
بــلــغت قــيـمــتــهــا أكــثـر من 584
مـليـون جـنيه إسـتـرليـني بـسبب
االستـثـمارات الـهـائلـة في العبي
ــــرافـق اخلــــاصــــة الــــفــــريـق وا
ـــــا في ذلك 200 بـــــالــــنـــــادي 
مليـون جنيه تـكلفـة اجناز ملعب
االحتـــاد. وأدت الـــنــتـــائج الـــتي
حــقــقـهــا الــفـريق فـي الـســنـوات
ــا فـــيــهــا ــاضـــيــة  اخلـــمس ا
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الــتي تـســتــخـدم فـي حتـضــيـر
السوشي.

لــكن بن مــبـارك يـشــدّد عـلى أن
الـسـلـمـون هو »أعـظم إنـتاج«

للمزرعة.
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تدور االحاديث في الكـواليس حيناً والـعلن أحياناً عن
عـمـليـات مسـاومـة وبيع وشـراء لسـاحـات االحتـجاج 
ـعروفـة واالبـتـدائـية في بـوصف ذلك أحـد االسـالـيب ا
اخـتــراق ارادة الـشـعب وتـشـتـيت كـلــمـته عـبـر ثـنـائـيـة
التـرغـيب والـتـرهيب . السـيـمـا انّ االحتـجـاجـات أمام
حـقيـقة هي انّ جـهات اقـليـميـة ودوليـة ترصـد بدقـة ما
يـــجــري وكل جــهـــة تــضع ســـيــنــاريــوهـــات خملــتــلف

االحتماالت .
كن ال ـنـعـطفـات الـتـاريـخـيـة   في مـيـدان الـتـغيـيـر وا
اسـتبـعـاد أي احتـمال  لـكن لـيس كل احتـمال وارد 

يكون قادراً على النجاح والصمود .
ربّمـا اسـتنـد بـعضـهم الى مـا حـصل في اعتـصـامات
ـدن مــحـافـظـات عــراقـيـة قــبل احـتالل تـنــظـيم داعش 
وصل واالنـبـار وتـكـريت  حـ قـام وزراء بـالـهـتاف ا
في ساحات االعتصام كـونهم معارض  معارضون
ن  وكـيف ?ال أحد كـان يسـأل ألنّ اللـعبـة االختـراقية

كانت محبوكة .  
فضالً عن دول اخلليج التي لعبت أدواراً لتتم ماكانت
تـصـنـعه في حـرب سـوريـا  فـكـان أن بـيعـت سـاحات
اعـتـصـام لـلـجــهـة الـفالنـيـة والـعالنـيـة مـقـابل دوالرات
ـنـاصب في حـ كـان هـنـاك مـظـلـومون ومـكـاسب بـا
حقـيـقيـون ينـادون بـحقـوق بـسيـطـة جرى الـدوس على
رقابـهم  وبـقي يتـمـتع مقـاولـو تلك الـسـاحات بـالـغنى

الفاحش حتى االن .
الـيـوم البـيـع وال شـراء بـالـدمـاء وال يــتـوهم كـائن من
كــان  أنّه قـــادر عــلى جتـــيــيـــر انــتــفـــاضــة الـــفــقــراء
تعـلم والـنُخب كافـة بسبب انـتماءات ظـلومـ وا وا
شكـلية لدى بـعضهم جلـهات ومذاهب وتيـارات سابقاً

أو حالياً .
العـراقي بات يـتعـلم من الدروس بـسرعـة  بالرغم من

انّ ثمن التعلم يكون غالياً ودموياً أحياناً .
ـنتفـض فـيهـا  مخـترقة سـاحة الـتحـرير  بـحسب ا
أحـيـاناً من عـنـاصر من هـنـا وهنـاك  لـكن ال أحد من
أولـئك قـادر عـلى تـغـيـيـر بـوصـلـة االنتـفـاضـة من أجل

التغيير عبر السلمية أوالً وآخراً .
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وجـــــدت دراســـــة جـــــديـــــدة أن
ــــــد الـصــيـام الـدوري قـــــــد 
ــــــرضى الــــــذين في عــــــمـــــر ا
يـــعـــانــــــون مـن مـــشـــكالت في

القلب.
ــعــروف ــفــهــوم ا ويــنــطــوي ا
ـتـقـطع) عـلى بـاسم (الـصـيـام ا
وقف تناول الطـعام أو الشراب
لغالبية اليوم إن لم يكن طوال

اليوم. 
ـرضى ووجـد الــبـاحـثـون أن ا
الذين خضعـوا لعملـية قسطرة
لـــعالج مــــشـــكـــلـــة فـي الـــقـــلب
واألوعــيـة الـدمــويـة ومـارسـوا
ــتـقــطع عــاشـوا الــصـيـــــــام ا
فــتــرة أطــول مــقــارنـة بــأولــئك
الـــذيـن لم يـــصــــومـــوا وفــــقـــا

لروسيا اليوم.
وتــــوصـل فــــريق الـــــبــــحث من
Intermountain مـــــــعـــــــهـــــــد 
 Healthcare للقلب في والية
رضى أوتا األمريكية إلى أن ا

وقال الدكتور هورن: (يستغرق
الصيام زهاء  12ساعة لتفعيل
اآلليـة هذه في اجلـسم. لذا فإن
ــدة 24 ســاعــة مـرة الــصــيــام 
واحــــدة فـي الــــشـــــهــــر يــــدرب
اجلـــسـم عـــلـى تـــفــــعــــيل هـــذه

اآللية).
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــدراســـات
ـســتـقـبـلــيـة يـخــطط الـفـريق ا
لــلــنــظــر في اآلثــار اجلــســديــة
لــلــصــيـــام عــلى مـــســتــويــات
ــرتـــفــعــة الــكـــولــيـــســتـــرول ا
والــتــأثــيــرات الـنــفــســيــة عـلى

الشهية.
ومع ذلك الحـظ الـبــاحـثـون أن
ا في مجــــــــموعات مـعينة- 
ذلـك الـــــنــــــــــســــــاء احلــــــوامل
واألطـــفـــال الـــصـــغـــار وكـــبــار
السن- وأولـئك الـذين خضـعوا
لـــعـــمـــلـــــــيـــات زرع األعـــضــاء
والـــذين يــتــنــاولـــون عــقــاقــيــر
ــزمـــنـــة يــجب أال لألمـــراض ا

يصوموا.

سؤولة عن انخفاض معدالت ا
الوفيات).

وفي الدراسة أجرى الباحثون
مــقـــابالت مع أكـــثــر من 2000
مـــريض خــضــعـــوا لــقــســطــرة
الـــــقـــــلب بـــــ عـــــامي 2013

و.2015
ـرضى عـما وسـأل البـاحـثون ا
ــارسـون الــصـيـام إذا كــانـوا 
ـــتــقـــطع بـــانــتـــظــام أم ال ثم ا

تابعوا حاالتهم. 
ووجد البـاحثون أن الـصائم
ـنـتـــــــظـمــ لـديـهم مـعـدالت ا
بــــــــقــــاء أعــــلى وكــــانــــوا أقل
عـرضــة لإلصـابــة بـقــصـور في
الــــقــــلـب من أولــــئـك الــــذين لم

يصوموا.
وقالوا إن الصيام قد يعزز عدد
خاليــــا الــــدم احلــــمــــراء لــــدى
ـــريـض بـــيــــنـــمـــا يــــخـــفض ا
الـصـوديوم وكالهـمـا يـقلل من
خـطـر اإلصـابة بـتـدهـور صـحة

القلب. 

الــــذيـن مــــارســـــوا الــــصــــيــــام
ــتــقــطـع كــانــوا أقل عــرضــة ا
لـتـشـخـيص اإلصــابـة بـقـصـور

القلب. 
وأجـرى الفـريق أبحـاثـا سابـقة
عــلى مـرضى الــسـكـري ووجـد
أن مـعــدالت اإلصـابـة بـأمـراض
القـلب الـتاجـية كـانت أقل لدى
أولـئك الـذين مـارسـوا الـصـيـام

تقطع. ا
وتـشــيــر الـنــتــائج إلى أن آثـار
ـزمنـة التي تـتطور األمراض ا
عـــلى مـــدى عـــقـــود تـــخف من

خالل الصيام. 
وقال البـاحث الرئيـس الدكتور
بــنــجــامــ هــورن مــديــر عــلم
األوبــئــة الــوراثــيـــة الــقــلــبــيــة
ــعــهـد: (إنــنـا واجلــيـنــيـة في ا
جنـري أبــحـاثــا عــلى الـصــيـام
لـفـتـرة طويـلـة باسـتـخـدام نهج

اثل. 
أردنـــــا أن نـــــرى مـــــا إذا كـــــان
الـصــيــام هـو الــسـمــة احملـددة
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ـــراً قــــال مــــســــؤول أمـس إن 
نادراً من نـوع ببـر سومـطرة قتل
قـروياً وأصـاب شـخـصـاً آخر في
ــقـاطــعـة حــادثــ مـنــفــصـلــ 
ســــومــــطــــرة اجلـــــنــــوبــــيــــة في
إنـــدونــيــســيــا. وقـــال جــيــنــمــان
حسـيبـوان رئـيس وكالـة حمـاية
الطـبيـعـة التي تـديرهـا احلكـومة
ــقــاطــعــة إن الــقــروي كــان في ا
يـقـطع األشـجـار في مـزرعـة لـلـ
في مـــنــطــقـــة الهــات يــوم األحــد
عـنـدمــا قـتـله الـنــمـر. وفي الـيـوم
الـسـابق لـذلك هـاجم بـبـر أيـضـا
رجـالً كــان يـــخـــيـم بــالـــقـــرب من
نطقـة وأحلق به إصابات على ا

حد قول حسيبوان.
وقال حسيبوان: (نعتقد أنه كان
البـبـر نفـسه ألن احلـادث وقـعا
نطقة نفسها). يشار إلى أن في ا
ببر سـومطرة هـو النوع الـوحيد
ـــور الــبـــبـــر في ـــتـــبـــقي مـن  ا
إندونـيـسيـا بعـد أن انـقرض بـبر
بـالـي وبـبـر جــاوة قـبـل سـنـوات.
ولم يتـبق سـوى نـحو  400 بـبر
في الـبـريـة ويـتـضـاءل عـدد هـذه
الــنــمـــور في ســومــطــرة بــســبب
ـوائل الـصــيـد اجلـائـر وفــقـدان ا
الـــطــبــيـــعــيــة الـــنــاجت عن إزالــة
الغـابات بـوتيـرة سريـعة لـصالح
ـا زراعــات زيت الـنــخــيل وفـقــا 
ـعــنـيــون بــاحلـفــاظ عـلى ذكــره ا

البيئة.
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مـتاز أربعـة ألقـاب في الـدوري ا
في السـنوات الـثمـانيـة األخيرة
وتـــأهـل دائم إلـى دوري أبـــطـــال
أوروبـا إلى طـفرة فـي اإليرادات
الـتــجــاريـة وفي مــردودات الـبث
بارك التلفزيوني. وقال خلدون ا
رئيس مجلس إدارة بطل إنكلترا
(بـــحــسـب تــوجــيـــهــات الـــشــيخ
مـنصـور فـإن مـنظـمـتـنا اآلن في
مرحـلة الـنضج الـتي تمـكنـنا من
الــتــخــطــيط لــســنــوات عــدة إلى
األمـام من حـيث إدارتـنـا لـلفـريق
وعـــــلـى نـــــطــــــاق أوسع عــــــبـــــر
األعمال) .وأضاف (لـقد أتـاح لنا
هــذا الـتـخــطـيـط االسـتـراتــيـجي
تهـيئـة بيـئة يـكون فـيهـا النـجاح
سـتـمر عـلى أرض الـواقع أمرا ا
ـكـنـا ومـحـتـمال عـلى الـسـواء
ــالــيـــة حــقــيــقــة واالســـتــدامــة ا

واقــعــة). ورغـم الــتــقــدم الــهــائل
لــلـسـيــتي فـإنـه ال يـزال يـتــخـلف
دينة بفارق كبير عن جاره في ا
مـانــشـسـتــر يـونـايـتــد الـذي بـلغ
ــوسم 627 مــلــيـون جــنــيه في ا
ــاضي لــكــنه قــلص الــفــجـوة. ا
ويــتــوقع أن تــنــخـفـض إيـرادات
وسم إلى حوالي يونايـتد هـذا ا
 560و 580مـلـيــون جـنـيه لـعـدم
مـشـاركـته في دوري األبـطـال ما
ســيـقـرب الــفـارق بـيــنـهـمــا. كـمـا
سـيـتم تعـزيـز أرقـام سـيـتي لـهذا
وسم من خالل صـفقـة قيـاسية ا
مع شـركـة (بـومـا) لـلـتــجـهـيـزات
الــريــاضــيـة تــبــلغ قــيـمــتــهـا 65
مــلــيــون جــنــيه إســتــرلــيــني في
ــــوسم الـــــواحــــد عـــــلى مــــدار ا

السنوات العشر القادمة. 
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احـتــجــزت الـشــرطـة األمــريـكــيـة في
واليـة ماساتشوستس والد طفل جاء
ـدرسة االبـتدائـية وفي حـقيـبته إلى ا
كــيس من مــخـدر الــكـوكــايـ وقـال
لـزمالئه في الفصل إنه يجعله يشعر
(وكــــأنـه ســــبــــايــــدرمـــــان) (الــــرجل
الـعنكبوت). وقع احلادث في مدرسة
لــورنس االبــتــدائــيــة عــلى بــعـد 90
دقــــيـــقــــة غــــرب مـــديــــنــــة بـــوســــطن
ـاضي األمــريـكـيــة يـوم اخلــمـيس ا
حيث أظـهر الطفل الكوكـاي للمعلم
وقــال إنه يـضــعه في فـمه و(يــجـعـله
يـشــعــر وكـأنـه سـبــايـدرمــان) فــأبـلغ
ــدرســة واتــصــلــوا ـــعــلم نــاظـــر ا ا
بالشرطة. واستدعت الشرطة سيارة
إســــعــــاف ونـــــقــــلت الــــصـــــبي إلى
ــســتــشــفـى كــإجــراء وقــائي لــكن ا
ـشفى قالت إنها ال تعتقد أن إدارة ا
. عــلى الـــصــبي تــنـــاول الــكــوكـــايــ
اجلــانب اآلخــر ذهـبـت الـشــرطـة إلى
مــنـزل الــصــبي حـيث وجــدت والـده
بيـني غـارسـيـا نـائـمـا وبـحوزته 38
كيسا من الكوكاي و70 كيسا من
ـــنــزل. كــمـــا قــالت الـــهــيـــروين في ا
الشرطة إن طفال آخر رضيعا كان

يعيش في منزل غارسيا مع األم.

{ دبي-(أ ف ب) - في صحراء
دبـي تــــســـــبح آالف أســـــمــــاك
السلـمون التي يتم اسـتزراعها
في أحواض مياه مستقدمة من
بـحــر الــشـمــال عـلـى الـرغم من
درجــات احلــرارة الـعــالــيــة في

اإلمارة اخلليجية.
ومن غرفة حتـكم صغيرة داخل
مـــنــشــأة مــغــلـــقــة عــلى ســطح
اليابـسة يسـتنسخ موظف في
مــزرعــة (فـيـش فـارم) الــظـروف
الـطـبـيعـيـة نـفسـهـا في الـنروج
الــتي تــســـمح بــانــتــاج أفــضل

أنواع السلمون. 
ــنــشـأة فــتـشــرق تــارة داخل ا
وتـــارة أخـــرى تــغـــيب فـــيـــمــا
درجـات احلـرارة في األحواض
تـتبـدّل بـحسب احلـاجـة لتـبقى
ــــا هـي عــــلــــيه في ــــاثــــلــــة 

النروج. 
ــديــر الــتــنــفــيــذي وبــحـــسب ا
ــزرعــة بــدر بن ــســؤول عن ا ا
مبارك فإن زراعة السلمون في

الصحـراء (أمر ال يتـخيّله أحد
وهـــذا مـــا نـــقـــوم به في دبي).
ويـقــول لــوكـالــة فــرانس بـرس
(نــحــاكي الــشــروق والــغـروب
د واجلزر وتيارا مـائيا قويا ا
وآخـر نهـريا بـسيـطا ونـحاكي
ـياه ـيـاه الـعـمـيـقـة وا أيـضـا ا
الـضحـلة). وتـقول (فـيش فارم)
ـيـة قـامت إنّــهـا أول شـركـة عــا
بـاسـتــزراع أسـمـاك الــسـلـمـون
لالستـهالك التـجاري عـلى البرّ
تـمـامـا في مـزرعــة واقـعـة عـنـد
احلـــدود اجلــنـــوبـــيـــة لإلمــارة

الثرية. 
وفي األحواض األربعـة تسبح
أسـمـاك الـسـلـمـون بـيـنـمـا يتم
ــيــاه الــتــحـــكم بــقـــوة تــيـــار ا
ودرجــــة حــــرارتـــــهــــا ودرجــــة
الئــمـــة لــنــمــوهــا ـــلــوحــة ا ا
واستنسـاخ العوامل الطـبيعية

ناسبة. ا
وتـعـيش أسـمـاك الـسـلـمون في
ـياه الـباردة في دول الـعادة بـا

مـثل إيسـلـندا والـنـروج ووالية
أالسكا األميركية واسكتلندا.
ويـبـدو إنـتـاج سـمك الـسـلـمون
األطــلـــنــطي في بـــلــد مــعــروف

بطقسه احلار أمرا غريبا.
ويـوضح بن مـبـارك أن (تـوفـير
هذه البيئة كان أصعب ما قمنا
ـواجــهـته) ولـكـنّه يـشـيـر إلى
أن شـركته تـمـكّنت مـن محـاكاة
يـاه العمـيقـة والتيـار القوي (ا
كـــــمــــــا فـي احملـــــيـط ودرجـــــة
ـلــوحــة نـفــسـهــا (…) ودرجـة ا

حرارة مياه مشابهة).
وجــلـبت (فــيش فـارم) 40 ألـفـا
من صغار أسماك السلمون من
مـزرعــة تـفــقـيس طــبـيــعـيـة في
اســكـــتــلــنــدا وآالف الــبــيــوض
األخرى من ايـسلنـدا لتربـيتها
ـنـشـأة في في أحـواضـهـا في ا
جـــبل عــــلي. وتـــبــــدأ أســـمـــاك
الــسـلــمـون بــالـســبـاحــة عـكس
الـتـيـار في مـيـاه عـذبـة قبل أن
تــنــمـــو لــتـــســبح مع الـــتــيــار


