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الــفـائت حــ قـاتــلت جـمــاعـات
مـتــمـردة من بـيـنــهـا إسالمـيـون

احلكومة.
وقـــال احملــلل الـــســيــاسـي عــبــد
الـغني مـحـمـد عظـيـموف لـوكـالة
فــــرانس بـــرس إن ســــد روغـــون
أصـــبح ”مــــفـــهـــومـــا لـــلـــوحـــدة

الوطنية ”في طاجيكستان.
 ودعت شـــخــصـــيــات عـــامــة في
البلد السوفيتي السابق لتسمية
السد الـضخم عـلى اسم الرئيس

رحمن.
وقــال سـيــد جـعــفـر عــثـمــانـزودا
رئـــيس حـــزب طـــاجـــيــكـــســـتــان
ان ـمثل في البر وقراطي ا الد
إنّ الــدعـوة تــنــاسب (االجنـازات
الــبـطـولــيـة) لــرحـمن خــصـوصـا
حتويل حلم سد روغون حلقيقة.
 وإذا وصل الرتــفـاع 335 مــتـرا
اخملــــطط له فـــســـيـــكـــون الـــســـد

الـطـاجـيـكي بـذلك أعـلى بـثالثـ
متـرا من سـد جـينـبـينغ-305) 1
ـشـيـد حـديـثا امـتـار) الـصـيـني ا
و25 مـتـرا أعــلى من سـد نـوريك
الـعائـد لـلـحقـبـة الـسوفـيـتـية في
طـاجـيــكـسـتـان عــلى نـهـر فـخش
أيـــضـــا.  وتـــشـــرف اجملـــمـــوعــة
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{ تــونس-(أ ف ب) : يــجــتــمع
مئات الصحـافي الذين قدموا
من دول تـمـارس فـيـهـا أحـيـانـا
رقــابــة عــلى الــصــحــافـة عــلى
مــــدى ثالثــــة أيـــام فـي تـــونس
لــلـــتـــبـــاحث فـي ســبـل إنـــتــاج
مــعـلـومـة ذات جــودة و(مـفـيـدة

للمواطن).

ويـشارك في افـتتـاح الـتظـاهرة
الـــــتي تـــــنـــــظـم الوّل مـــــرة في
تـــــونـس طــــلـــــبـــــة ومـــــديــــرو
مــؤسـسـات إعالمــيـة وأسـاتـذة
جامعيون ومدونون وجمعيات
وهــيــئــات جـاؤوا من  30دولـة
ـتـوسط وأفريـقـيا في مـنـطقـة ا

كــمــصــدر لــلــخـبــر.يُــعــقــد هـذا
ـبـادرة من (جـمـعـية ـنـتـدى  ا
واطنة) الفرنسية الصحافة وا
الــتي تـنــظّم ســنـويــاً (مـنــتـدى
الصـحـافة في تـور) وترغب في
ــنـتـدى ســنـويـا في ان تـنـظم ا
تونس. ويقول رئـيس اجلمعيّة
جـيـروم بـوفـيـيه إن الـهـدف هو
(مناقشة ظـروف إنتاج معلومة

ذات جودة).
ويـــتــداول حتـت قــبـــة مــديـــنــة
الــثـقـافـة في الـعـاصـمـة تـونس
ـــــشـــــاركـــــون وضـــــمن ورش ا
بـاللـغـت الـفرنـسـية والـعربـية
مواضيع تهم كيفية التثبت من
ــــعـــلــــومـــة عــــلى االنــــتـــرنت ا
وأسـالـيب وتـقـنــيـات احلـمـايـة
الـــشــخــصـــيــة بـــاالضــافــة الى
عمـليات تـوظيف التـكنولـوجيا
ــــعـــــلــــومــــة في مـــــعــــاجلـــــة ا
واحلـصـول عـلـيهـا مـثل تـقـنـية

الطائرات دون طيار.
وفُـتـحت حـلـقـات الـنـقـاش أمام

ـقدم ـكن وفـقـا  اجلـمـهـور ما 
الــبـــرامج الــتـــونـــسي بــقـــنــاة
فـرانس 24 تــوفـيـق مـجــيـد من
بـــنـــاء ثـــقـــة بــ الـــصـــحـــافي
ـــــواطن والـــــتي نـــــادرا مــــا وا
نـراها. وشـكل احلـدث منـاسـبة
جتـــمع فــــيـــهـــا صـــحـــافـــيـــون
مـتــخـصــصـون في الــصـحــافـة
االســـتــقــصـــائــيــة مـن ضــفــتي
ــتـوسـط لـلــتــعــارف وتــكـوين ا
ـــعـــاجلــة شـــبـــكـــة ضـــروريـــة 
. كـمـا مـواضــيع تـهم الــطـرفــ
يــعــمل عــدد من الــصــحــافــيـ
والـتقـنيـ عـلى ابتـكار أشـكال
صــحــافــيـة جــديــدة بــتــوظـيف
تــقــنــيــات الــواقع االفــتــراضي
والــبـــرمــجـــيـــات اخملــصـــصــة
لـلمـخـاطبـة. ويأمـل بوفـييه في
أنـيُُـخـول الـلـقـاء والـتـبـادل بـ
شارك القادم من مختلف ا
االمــــاكن مـن خـــلـق مـــشــــاريع
ـثـابـة بذرة ومـبـادرات تـكـون 

للغد.

وأوروبـــــــا الــــــشـــــــمــــــالـــــــيــــــة
الـــفـــرنــكـــفـــونـــيــة. وتـــتـــنــاول
الـنـقـاشـات التي تـسـتـمـر حتى
الــــســــبـت ضــــمن ورش عــــمل
اســـتــــقاللـــيــــة وســـائل االعالم
الـعــامــة والـتــضـلــيل االعالمي
وااللــيـات اجلـديـدة لـلـصـحـافـة
وكــيــفــيـة الــتــثــبت من
ـــــعـــــلــــومـــــات عـــــلى ا

االنترنت.
وأبـــــــــــــــــدى أحـــــــــــــــــد
ـصري الصحـافي ا
ـشــاركـ اسـتـغـرابه ا
خـالل نــــــــقــــــــاش من
طـريـقـة حـوار دار ب
صـــــحـــــافي ورئـــــيس
احلـكـومـة الـتـونـسـية
يـــــوسـف الــــشـــــاهــــد
يــتـــعــلق بـــالــفــســاد
قــــــــائـال (كـل شــــــــيئ
مــسـمـوح عــنـدكم كل
األسئلة مسموحة).
ويـــــتــــابـع رافــــضــــا

االفصاح عن هويـته (حقا نحن
بـعــيـدون عـنــكم  أخـشـى حـقـا
عـلى مــسـتـقــبل الـصــحـافـة في
بــلـدي نـحن بــعـيـدون جـدا عن
حـرية الـتعـبيـر التي لـديكم كم
أنــتم مـحــظـوظــون فـعال) .وفي
االثـنـاء يـبـدي زمـيل له مـصري
خــشـــيــة من أن يــســـتــمع أحــد

للحديث.
وســجن في مــصــر الـعــديـد من
الــصـــحـــافـــيــ ومـــعـــارضــ
عـلــمـانـيـ بـارزين خالل ثـورة
يــنــايــر 2011 ويُــنــتــقــد نــظـام
الـرئيس عـبد الـفتـاح السـيسي
بــصـــفــة مـــتــواصـــلــة مـن قــبل
منظمات حقوقـية غير حكومية
تـــعــتــبـــر أنه يــتم قـــمع حــريــة

التعبير في البالد.
ويعـتبر احملـرر بجريـد االخبار
ـصـريـة احلـكــومـيـة ابـراهـيم ا
ــنـتــدى يــشـكل مــصـطــفى أن ا
ــقـارنــة مـســتـويـات مــنـاســبـة 
احلريـة من بلد الى آخـر ويب
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أنه (من الـضـروري أن نـسـتـمع
لبعضنا البعض وأن نتعارف).
وتـنعم تـونس مـنـذ ثورة 2011
بحرية التعـبير التي لم تعرفها
قط مـنـذ االسـتـقالل سـنة 1956

نظمات حقوقية. وفقا 
ـديــر الـعـام ويـقــول الـرئــيس ا
لـصـحـيـفة (البـرس) احلـكـومـية
الــتـونـســيـة الــنـاطـقــة بـالــلـغـة
روكي إن ـنوبي ا الفـرنسـية ا
نتـدى يسمح (بالـنظر الى ما ا
توصـلنا الـيه مقارنـة باالخرين
بــــعــــد ثــــمــــانـي ســــنــــوات من
ــروكي أنه الــثــورة). ويــؤكــد ا
(يجب معاجلـة مواضيع أخرى
ـــعــلـــومــة عـــلى غـــرار جــودة ا
ــواضــيع الــتي ــوظــفــة في ا ا
تـقـدمـهـا وسائل االعـالم وكذلك
ـــهــنـــيــة احــتـــرام الـــقــواعـــد ا
واالخالقـية خـاصـة في االنـتاج
الـسمـعي البـصـري) مسـتنـكرا
في ذات الـوقـت االسـتـنـاد عـلى
مــواقع الــتـواصـل االجـتــمـاعي
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االيـطــالـيـة (بي تي بي ســالـيـني
ـبــريـغـيــلـو) عـلى بــنـاء الـسـد ا
الـــــذي يــــقـــــول مـــــراقـــــبــــون إن
السـلطـات الـطاجـيكـية لم تـشغل
نــفـسـهــا بـاحلـســابـات الـبــيـئـيـة
للمشروع خـصوصا مع التدخل

باشر للرئيس. ا
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ـوثوقة ان الشجرة اخلضراء تقول بعض الدراسات ا
الـواحــدة تـعـطي في خـالل سـنـوات عـمــرهـا االربـعـ
اكـثر من خـمسـ طناً من االوكـسجـ كمـا تسـتطيع
االشـجــار الـكـبــيـرة ان حتـجـب مـا يـصل الـى ثـمـانـ
ـائـة من االتـربـة من ان جتـتـازهـا وهـناك نـسب اقل با
ـائـة وهي نـسب عـاليـة لـلـغـاية تصل الـى اربعـ في ا

دن . في معايير تنقية أجواء ا
في العراق سمـعنا قبل تسع سـنوات أو سبع سنوات
ـعرضة دن ا ايـضاً عن مشـاريع تشـجيـر كبيـرة في ا
ائية ـوارد ا للـرياح الصحـراوية أعلنـت عنها وزارة ا
أو البـلديات في احملـافظـات  وكانت ب خـمسة آالف
شــتـلـة هــنـا وثالثــة آالف شـتـلــة شـجــرة هـنـاك  وهي
أعـداد مـتـواضـعـة في بـلـد أغـلب أراضـيه صـحـراء أو
جرداء  لكنهـا بدايات كنّا نأمل أن نـرى نتائجها اآلن
وقــد انـعــكــست عـلـى حتـســ الــبـيــئــة وصـد االتــربـة
ـنـاطق ــفـتــوحـة عـلـى ا الـهــوجـاء الـتـي تـدهم مـدنــنـا ا
اجلرداء في جـمـيع انـحـاء الـعـراق . غـيـر أن اجلـفاف
واالهمـال ونـقص اخلـبـرات والـعـمل الـعـشـوائي وعدم
ادامة سقي االشجار الغضة بعد شهرين أو ثالثة من
ــتـواضــعــة أصالً ــشـاريـع ا زراعــتــهـا  جــعـل تـلـك ا

تتبخر.
عـنية الـتفكـير يـجب ان يكون جـدياً ومـلزماً لـلجـهات ا
بـتنـفـيذه ورعـايته عـلى طـول الوقت  والحـاجة هـنا أن
ـعنـية بـخبـرات من اخلارج  ذلك تـستـع الـوزارات ا
انّ كلـيات الـزراعـة والغـابـات في اجلـامعـات الـعراقـية
ــهم ــتــخــصــصـــ في هــذا اجملــال ا خــرجت آالف ا
ولكـنـهـا خـبـرات جرى اهـدارهـا في الـتـوظـيف السيء
غـيــر اخملـطط له وتــبـددت مع الــزمن  ويـنــبـغي اعـادة
جتميعها واستنـهاضها مع خطة مشروع وطني كامل
لزرع خـمس وثالث مـليون شـجرة بعـدد سكان الـبلد
والبــأس أن يـتم اصــدار طــابع بـريــدي لـتــحــقـيق دعم
بـادرة من دون ارهاق العوائل الـعراقية شعبي لـهذه ا
في الـدفع وجـعلـهـا مـسـاهـمـات ذات مـعنـى رمزي في
كن االرتبـاط بالوطن وحـبه . وحتقيـقاً للـعدالة هـنا  
أن يــتــوجـه صــاحب اقــتــراح مــنح ثالثــة ماليــ بــدل
ايــجـار لــلــنـائـب الـعــراقي فــوق راتــبه ومـخــصــصـات
شـروع تشجـير العراق  حمـايته  باسـتقطاع مـبالغ 
ـثـلي الـشـعب لـيـكـونـوا من مـخـصـصـات وايــرادات 
ـصطلح قدوة قدوة حسـنة.( من زمان لم نـسمع هذا ا
قـال هنا ألنّ الـضحك غلـبني وأنا حسـنة)  سأنـهي ا

أربط بالصدفة ب النواب والقدوة احلسنة.
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باحث علمي

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

رض اجلـلـدي سـمي بـداء الثـعـلـبـة ألن فراء بـدايـةً هـذا ا
ـنـاطق اخلـالـيـة من الــثـعـالب قـد يـضـيـره وجـود بــعض ا
الشعـر ولذلك تقل قيـمته عن نظـيره من فراء الثـعلب غير

رض. صاب بهذا ا ا
والثعلـبة عباره عن تسـاقط الشعر في منـطقة محدده من
الــرأس او من شـعــر الـوجه وفي حــاالت كـثـيــرة قـد تـعم
الثعلبة الرأس كله والوجه بل وشعر اجلسم كله ايضا
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لـيس مـعروفـا بـالضـبط ولـكن تـلعب االعـصـاب واحلاالت
ــرض …. وقـد يـكـون الــنـفـسـيــة دورا هـامـا في احـداث ا
لـلـبـؤر الـعفـنـة ومـراض االسـنان والـغـدد الـصـمـاء له اثر

كبير على حدوث مرض الثعلبة.
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تظـهر الثعـلبة فـي شكل منـاطق خاليـة من الشعـر ويظهر
اجلـلـد سلـيـمـاوليـس به اثر الـلـهم اال بـعض الشـعـر عـند
سـة بانـخفـاضه قلـيال عن مسـتوى اجلـلد الـسلـيم نظرا

صابه من الشعر … نطقة ا خللو ا
ولـكـن لـيس اي احـســاس بـالم او ضـمــور او تـضـخم او
اضرار او اختالل بـافراز العـرق او الدهن والشـعر عند
احلـافـه يـشـبه عالمـة الـتـعـجب وقـد تـكـون الـبـقـعـة دائـرة
ــنــطــقــة مــحــدد بــوسـط الــراس او خــلــفه ومــثل هــذه و
احلـاالت تـشـفى بـالعالج اسـرع من غـيـرهـا وهـنـاك نوع
آخــر بـاطــراف الـرأس في شــكل شــريط يـحــيط به وهـذه

احلاالت كثيرا ما تقاوم العالج..
وثمة نـوع آخر عبـاره عن اصابة كل اجـزاء فروة الرأس
ونــوع رابع عــبـارة عن تــســاقط كل شــعـر اجلــسم وهـذا

النوع العام باجلسم ..
وهذه احلاالت االخيرة يـصعب عالجها … وافضل شيء
لـذلك هــو الـعـرض عــلى اخـصــائي االمـراض الــنـفــسـيـة

ومساهمته في العالج ..
ÃöF «

ــريض لـراحــة اعــصـابه مع اعــطـائه يـتــعـ اطــمـئــنـان ا
ـنـاسـبـه لـتـقـويـة اعـصــابه ومـعـاجلـة احلـالـة الـعالجـات ا

النفسية…
ـوضـعي  توضـع قطـرات من زيت الـعالج آخـر الـعالج ا
ـعـاجلـة مـثل حـاالت حـدوث ـاء االصـفـر الـفـعـالــة  نــفل ا
دة عـشـرين يومـا … وفي حـالة عـدم احلـصول الـثعـلـبـة  
عليه فـما عليك اال من زيت الـبرجموت
الذي يعـتبـر كاحد الـزيوت العـطرية
الـفـعـالـة تـوضع عـلى االمـاكن الـتي

يكون فيها داء الثعلبة
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تـــــزداد يـــــومــــا بـــــعـــــد االخــــر
الــتـــحــذيــرات الـــطــبــيـــة عــنــد
التعامل مع  أجهزة الالب توب
الســيــمــا في رحالت الــعـمل أو
عـنــد االجـتـمـاع مع الـعـمالء أو
ؤتمـرات والفعـاليات حضـور ا
اخملـــتــلـــفــة حـــيث تـــوفــر هــذه
األجهزة من حـرية العـمل أثناء
الــتـــنــقل غــيــر أنــهــا ال تــتــيح
لـلـمسـتـخـدم أخـذ وضع صحي

أثناء العمل. 
وقـال شـتـيـفـان زانـدروك مـدير
ـــعــهــد قـــسم الــعـــمل واألداء 
ـاني: (ال تـعـد أجـهـزة الالب األ
ـــنـــاســـبـــة تـــوب من األدوات ا

للعمل الدائم).
ــــقــــبــــول ومـع ذلك فــــإنـه من ا
االعــتـمــاد عــلى هــذه األجــهـزة
ـــدة ســاعــتــ عــلى اجلــوالــة 

األكثر.
 وفي حـال اســتـعــمـال أجــهـزة
الالب تـــوب لــفـــتــرات أقـــصــر
ولـكن بـصـورة مـنــتـظـمـة فـإنه
سـتـخدم مـراعاة يـتعـ عـلى ا
الـضــبط الـصــحـيـح لـلــشـاشـة.
ـــــاني وأوصى اخلـــــبـــــيـــــر األ
ـضادة بـاستـعمـال الشـاشات ا
لالنعـكاسـات حتى ال تـتعرض
الــعـــ لإلبـــهــار كـــمــا أنه من
األفـــضل اســـتــــعـــمـــال لـــوحـــة

ــضــيــئــة وضــبط ــفــاتـــيح ا ا
الـكـتـابـة الـداكـنـة عـلى خـلـفـيـة
مــشـرقــة عــلى غـرار الــشــاشـة
تــمـامـاً حـتى ال تـضـطـر الـعـ
لــتـــغــيــيـــر مــا اعــتـــادت عــلــيه

باستمرار. 
وعـنـد اســتـعـمــال جـهـاز الالب
ـكــتب تــوب بــشــكل دائم فـي ا
ــانـي يـنــصح فــإن اخلــبــيـر األ
ـــوظف بــاســـتــعــمـــال لــوحــة ا
مـفـاتيـح وشاشـة خـارجـية مع
ضــــرورة مــــــــــــراعــــاة تـــوفـــر
شاشــــــــة كبـيرة بـدرجة كـافية
عـنـد الـعـمل عـلى أجـهزة الالب
تـوب بـاسـتـمـرار حـتى يـتـمكن
ــســتــــــخــدم من عــرض عــدة ا
نوافذ بجانب بعضها البعض
إذا اضـــــطـــــر إلى ذلـك أثـــــنــــاء

العمل.
وأــــــــــشــــار زانـــــدروك إلى أنه
ــســتــخــدمي أجــهــزة ــــــكن 
الـالب تـــــوب اســــــــتـــــعـــــمـــــال
احلـــوامل اخملـــصـــصـــة لـــهــذه
ـنع وضـعـيـة الـعــمل األجـهـزة 
الــســيــــــئـة وفـي تــلك األثــنـاء
يــجـب الــتــأكـــد من أن احلــافــة
الــعـــلــويـــة لــلـــشــاشـــة أقل من
مــســـــــتـوى الـعــ بـاإلضـافـة
إلى أنـه يــــجب إمــــالــــة اجلـــزء
الـــعــــلـــوي مـن الـــشــــاشـــة إلى

اخللف قليالً.
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أفــادت دراســة طــبـيــة حــديــثــة بـأن
تـنـاول مـا ب 3 إلى 4 فـنـاج من
ـكن أن يــقـلل من الـقـهــوة يـومــيـا 
ـرض الــسـكـر من خـطـر اإلصــابـة 
النـمط الثاني بـنسـبة تصل إلى 25
ـئـة فـقــد  الـعـثـور عـلى وجـود بـا
تـأثـيــر إيـجـابي السـتــهالك الـقـهـوة
ــرض لــتـــأجــيل فـــرص اإلصــابــة 
الــســـكـــر من الـــنـــمط الـــثــانـي بــ

الرجال والنساء.
وأظـهرت الـدراسـة الـتي أجريت في
جـامعـة (كارولـينـسكـا) بالـسويد أن
نـفس التـأثير الـوقائي يـنطـبق على
اسـتـهالك نـفس الـكمـيـة من الـقـهوة

. منزوعة الكافي
 وقال الدكـتور (ماتـيس كارستروم)
األسـتـاذ في اجلــامـعـة الــسـويـديـة:
(لــيس فـــقط مــادة الــكــافــيــ الــتي
تــســـاعـــد فـي الــوقـــايـــة مـن مــرض
ـركـبات الـسـكـر بل هو خـلـيط من ا
ـا في ذلـك أحـمـاض الـطــبـيــعـيــة 
(الـهيـدروكـسـيـسـيـنـامـيك) ال سـيـما
الـكــلـوروجــيـنـيك وتــريـجـونــيـلـ

وديـــتــربـــيـــنــيس والـــكـــافــســـتــول
والكاهول والكافي الذي يقال إنه
السبب وراء االرتبـاط بخفض خطر

اإلصابة بالسكر).
وقـــال الـــبـــروفـــيــــســـور كـــجـــيـــلـــد
هــيـرمـانـسن مـن جـامـعـة (آرهـوس)
ــارك: (إن هــنــاك عــددا من في الــد
ـكن أن تشتمل على العوامل التي 
تـأثــيـر مـضــاد لألكـسـدة أو تــأثـيـر
مــضـــاد لاللـــتـــهــاب أو تـــأثـــيــرات
حـــــراريــــة أو تــــعــــديـل الــــتــــنــــوع
يكروبي عنـد تناول القهوة حيث ا
تـسـبب الـقـهـوة أيـضـا سـلـسـلـة من
ـفـيـدة األخـرى فـيـمـا الـتـغـيـيــرات ا
يــتــعــلق بــحـــالــة الــكــبــد الــدهــني
ــتــعــلــقــة بــخــطــر وااللــتــهــابـــات ا
انــــخــــفــــــاض الــــســــكـــر فـي الـــدم
بـاإلضـافــة إلى ذلك تـلـعـب الـقـهـوة
دورًا هـامًــا في تـعــزيـز مــسـتــويـات
الــطـاقــــــــة واالهــتـمــام وتــقـلل من
خـــطــر االكــــــــتـــئـــاب والـــتــصـــلب
ـــتـــعـــدد وتــــســـاعـــد عـــلى حـــرق ا
الــدهـون كــــــــــمـا تـمـنع ظـهـور كل
ـــر والــــشـــلل من مـــرضـي الـــزهــــا

الرعاش).
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كـشـفت الـبـعثـة اإليـطـالـية األمـيـركـية
دينة كوم شتركة العـاملة  االثريـة ا
ـحـافـظـة أسوان امـبـو الـتـاريـخـيـة 
ـصـريـة عن دفـنة المـرأة حـامل في ا
شهـورها األخيرة من عصر االنتقال

ة. صر القد الثاني 
وقــال الــدكـــتــور مــصـــطــفي وزيــري
األم الـعام لـلمـجلس األعـلى لآلثار

ـصـريـة في بـيـان صـحـفي إنه  ا
الـعــثـور عـلى الــدفـنــة شـبه الـكــامـلـة
داخل جــبـانـة كــان قـد اســتـخــدمـهـا
الرحالة الذين انتقلوا إلى مصر عبر
ـنــاطق الــصـحــراويـة من الــنـاحــيـة ا
اجلـــنــوبــيــة خـالل عــصــر االنــتــقــال
الـــــــثـــــــاني (1750-1550) قـــــــبل
يـالد. ووفقـا لـلـبـيـان فـقـد أشارت ا
الــــدراســـات األولـــيــــة إلى أن عـــمـــر
الـسيـدة عند الـوفاة كـان حوالي 25
عـــامــا وكــانت فـي شــهــور حـــمــلــهــا
األخيرة وعلى وشك الوالدة حيث إن
هـيــكل اجلــنـ مــوجـود في مــنـطــقـة
احلــوض وقــد اســتــقــر بــالــفــعل في
وضـــعـــيــــة الـــوالدة. كـــمــــا كـــشـــفت
التـحـاليل األولـية لـرفـات السـيدة عن
مـــشـــاكـل أو اخـــتالل في مـــنـــطـــقـــة
احلـوض والتي أوضـحت أنهـا كانت
ـــا تـــعـــاني مـن كـــســـر  عالجه ر
بـطــريـقــة غـيــر صـحـيــحـة وهــو عـلى

األرجح ما أدى إلى الوفاة.

{ روغون (طـاجـيكـسـتان)-(أ ف
ب)  افــتــتــحت طــاجــيــكــســتــان
اجلـمعـة سـدا كـهـرمائـيـا عـمالقا
كـــلـــفـــته 3,9 مـــلـــيـــار دوالر في
مـــشــروع كــبــيــر يــتــيح لــلــدولــة
الــفـــقــيـــرة الــواقـــعــة في آســـيــا
الـوسـطى الـتـخـلص من مـشـكـلـة
زمنـة وتصدير نقص الكهـرباء ا
الكهرباء الفغانستان وباكستان.
ـــتــوقع أنّ يـــصل أرتــفــاع ومن ا
ـشيد علـى نهر فخش في السد ا
جـنـوب طـاجــيـكـسـتـان إلى 335
مـترا (1,099 قـدمـا) في غـضون
عـشـر سـنــوات مـا يـجـعـله أكـبـر
سـد كـهـرمـائي في الـعـالم.ودارت
اجلـمــعـة أول تـوربــيـنـة من ست
تـوربـيـنات سـيـتم تـشـغـيـلـها في
ـــشــــيــــد في روغـــون الــــســــد ا

الــواقـعــة عــلى بــعـد 100
كــلم شــرق الــعــاصــمـة

ــــتـــــوقع أن تـــــصـل طــــاقـــــته وا
اإلنــتـــاجــيـــة اإلجــمـــالــيـــة حــ

اكـتـمـاله إلى  3600 مـيـغـاواط 
وهـــو مــــا يـــعـــادل انـــتـــاج ثالث
مـحطـات نـوويـة. وال يـزال موقع
ـاثل أرض بـناء مـشروع الـسـد 
شــاســـعــة إذ تــغــطي الــصــخــور
األرض حـيـث  حتـويل مــجـرى
نــهـر فــخش الــذي يــشق طــريـقه
ـــر.وفي الـــعــام عـــبـــر جــبـل بــا
2016 صعد الرئيس الطاجيكي
امــام عــلي رحــمن عــلـى جــرافـة
ـشـروع في عـمالقــة في مـوقـع ا
إشــــارة اللـــتــــزامه الـــشــــخـــصي
شروع الطموح.  وسيضاعف با
ــشــروع إنــتــاج الــكــهـربــاء في ا
البـلد الـبـالغ عدد سـكانه نـحو 9
مليون نـسمة مـا يقضي على
مـــشــــكـــلـــة نـــقص
الـــــكــــهـــــربــــاء

ـزمـنـة ويــتـيح لـطـاجـيـكـسـتـان ا
تـــصـــديــــر فـــائض الــــكـــهـــربـــاء
لـــبـــاكـــســـتـــان وأفـــغـــانـــســـتــان

واوزبكستان.
وتــعــود خــطط بــنــاء الــســد إلى
احلقـبـة السـوفيـتـية لـكن الزخم
بـــشـــأنه تــضـــاعف بـــعــد تـــفــكك
االحتــاد الــســوفــيــتي فـي الــعـام
1991. وفي العام 2017 تمكنت
طــاجـــيــكــســـتــان من جــمع 500
مـــلــيـــون دوالر بــعـــد أن طــرحت
ســنــدات دولــيــة لــتــمــويل بــنــاء
الـسـد. وتـأمـل طـاجـيـكـسـتـان أن
يــوفـر بــدء اإلنـتــاج الــكـهــربـائي
لـلـسـد أمـواال تسـاهم فـي تمـويل
مشروعات أخرى  وقال مراقبون
إن السـد يـعد مـشـروعا أسـاسـيا
ومـهمـا لـلبـلـد الـذي فقـد عـشرات
اآلالف من االشــخــاص في حــرب
أهــلــيــة فـي تــســعــيــنــات الــقـرن

بلغ 28 ألف دوالر.  وكان (هيـمنغواي) والبحـر 
ـكـتـوبـة بـخط يـده في الـثامن قـد أرسل الـرسـالة ا
من مــايــو 1935 إلـى مــحــرر صــحــيـــفــة (مــيــامي
هـيـرالد) وأوضح فـيـهـا تـفاصـيل صـيـده للـسـمـكة
ـعـاونــة صـديـقه (هـنــري سـتـاتـر) في الـعــمالقـة 

إحدى رحالته إلى جزر البهاما.
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{  نيويورك (ا.ف.ب): بيعت مؤخرا في مزاد أقيم
بـصــالـة (ســوثــبي) بـنــيــويـورك رســالـة لــلــكـاتب
األمريكي إرنست هيمنغواي تعود إلى عام 1935
يشرح فيها تـفاصيل صيده لسمك ”مارل األزق”
والذي يصل وزنه إلى 226 كيـلوغـراما واسـتلهم
هذه التـجربة في روايـته الشهـيرة الرجل الـعجوز


