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في حـــادثــة غــريـــبــة هــرب ثــور
ـــــزارع في هـــــائـج مـن إحـــــدى ا
إمـــارة الـــعــ بـــدولـــة اإلمــارات
الــعـربـيــة  وتـوجـه إلى مـنــطـقـة
سـكـنيـة حـيث اسـتـقـر في مـنزل
.وكــشـفت وسـائل فـيــهـا لـيــومـ
إعالم مـحـلـيـة (أن الـثـور الهـائج
ـنــزل ولم أثــار قــلق أصــحــاب ا
ينجح  3من العمال في إخراجه
إذ هاجـمهم وأوقع بـهم إصابات
بـ بـسـيـطـة ومـتـوسـطـة نـقـلـوا
ــســتـــشــفى).وقــال إثــرهـــا إلى ا
طـبـيب بـيــطـري يـعـمل في مـركـز
صـــحــــة احلـــيــــوان بـــحــــديـــقـــة
(ورد بالغ إلى احليوانات بالع
ـــؤســســـة الـــعـــامـــة حلـــديـــقــة ا
ائية بالع احليوان واألحياء ا
ــسـاعـدة واسـتالم زمـام بـطـلب ا
األمـــور بــوجـــود ثــور هـــائج في
.ونظرًا لكبر واطنـ منزل أحد ا
حــجــمه وشــراســته  فــقـد ســبب
ذعــــرًا لـــلـــمـــارة وألفـــراد مـــنـــزل

ــــــواطن وبـــــاءت الــــــشـــــخص ا
محـاوالت بعض الـعمـال بالـفشل
بــحـــصـــاره والـــســـيـــطــرة عـــلى
الوضع ألبـاشر فـورًا بالـتعاون
مع طبيب بـيطري آخـر بتجـهيز
ـعـدات اآلمنـة لـلـتـخـديـر والتي ا
ـؤســسـة عــلى أفـضل تــوفـرهــا ا
ـيـة ــمـارســات الـعــا مــسـتـوى ا
الحــتــواء احلــالــة الســيــمـا وأن
سياسـة احلديقـة أيضًا تـتماشى
مع إســـتــــراتـــيــــجـــيــــات الـــرفق
بــــاحلـــيــــوان).وروى الـــطــــبـــيب
البيطري وقائع احلادثة(توجهنا
ــواطن ولـدى فــورًا إلى مـنــزل ا
وصولنـا تعـاملنـا بكل احتـرافية
حيث  تـخـدير الـثـور بواسـطة
ـتـطورة لـيتم أجهـزة الـتخـدير ا
بـعــدهـا نـقل الــثـور وإعـادته إلى
مـزرعـة مـالــكه).وتـابع(لـيس هـذا
فـحـسب إذ قـمـنـا أيـضًـا بـتـقد
الـعـالج الالزم لـلــثـور حــيث كـان
مـــصــــابًــــا بــــجــــروح مـن جـــراء

هيجانه).
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{ نــيــويـورك  —وكــاالت - قـال
ـا اكــتـشــفـوا عـلــمـاء( إنــهم ر
الـــســــبب وراء أن الـــتـــعـــرض
لـلـتـوتـر والـضـغـوط يـؤدي إلى
تغـير لـون الشـعر إلى األبيض
ـنع حدوث وطـريـقـة مـحـتـمـلـة 
ذلك دون الــــلـــجـــوء إلـى صـــبغ
الــشــعــر).وفي جتــارب أجــريت
على الـفئران تـضررت اخلاليا
اجلـذعيـة الـتي تتـحـكم في لون
البـشرة والـشعر بـعد الـتعرض
لــتــوتـر شــديــد.وفي اكــتــشـاف
ــصـادفــة حتـولت الــفـئـران بـا
الــسـوداء الـشــعـر (الـفـراء) إلى
الـــلـــون األبــــيض تـــمــــامـــا في
غـضون أسـابيع.وقـال باحـثون
أمريـكيـون وبرازيـليـون إن هذا
ـــزيــد من االكـــتـــشــاف يـــدعـــو 
الــبـحـث بـهــدف تــطــويـر دواء
نع تغير لون الشعر قبل سن
ـكن أن يتـحول الشـيخـوخة.و
شــعــر الـــرجــال والــنــســاء إلى
الـــلـــون األبــــيض في أي وقت
بـعد مـنتـصف الثالثـينـيات من

الـعـمـر مع األخـذ في االعـتـبـار
أن تــوقــيت تــغــيــر لــون شــعــر
الوالـدين له أثـر في ذلك. وعلى
الــرغـم من أن األمــر يــرجع في
الغالب إلى عملـية الشيخوخة
الـطـبــيـعـيــة واجلـيـنـات إال أن
ـكن أن تـلعب دورا الـضغـوط 
أيضا.لكن العلماء لم يوضحوا

بـالـضبط كـيف تـؤثر الـضـغوط
عـــــلى لــــــون الـــــشـــــعـــــر لـــــدى
الــبــشــر.ويــعــتـقــد الــبــاحــثـون
الــقـائـمـون عـلى الـدراسـة الـتي
نـــشـــرت في دوريـــة (نـــاتـــشــر)
الــعـلـمـيــة - وهم من جـامـعـتي
هارفارد األمريكية وساو باولو
البـرازيليـة - أن اآلثار مرتـبطة

بـاخلاليـا اجلـذعيـة الـتي تـنتج
ـسـؤولـة عن لـون ـيـالنـ وا ا
الـشعـر والبـشـرة.وأثنـاء إجراء
جتـارب عـلى الـفـئـران اكـتشف
ــصــادفــة أدلـة الــبــاحــثــون بــا
تــــــثـــــــبت رأيـــــــهـم. وتــــــقــــــول
الـبـروفيـسـورة "يا سـيه يـاسو"
ـــشـــاركــ فـي إعــداد إحـــدى ا
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الــدراسـة من جــامـعــة هـارفـارد
(نعرف اآلن بالتأكيد أن التوتر
مـــســؤول عـن هــذا الـــتــغـــيــيــر
احملــــــدد فـي لــــــون بـــــــشــــــرتك
وشـعــرك وكـيف يـعـمل.تـسـبب
األلم الــذي حـفّــزته الــتــجــربـة
لـــــدى الــــــفـــــئـــــران فـي إطالق
األدريـنـالـ والـكـورتـيـزول مـا
جـعـل قـلــوبــهم تـنــبض بــشـكل
أســـرع ورفع مـن ضـــغط الـــدم
األمـر الـذي يـؤثـر عـلى اجلـهـاز
الـــعــصـــبي ويــســـبب الـــتــوتــر
احلـاد).وتـضـيف (بـعـد بـضـعـة
أيام فقط تآكلت جميع اخلاليا
اجلـــذعـــيـــة اجملــددة لـــصـــبــاغ
ـجــرد ضـيـاع هـذه الــشـعـر. و
ــــكــــنك جتــــديــــد اخلاليــــا ال 
الــصــبـاغ بــعــد اآلن فــالــضـرر
دائم). وفي جتربة أخرى وجد
الــبـاحــثـون أنـهـم قـادرون عـلى
مـنع تلك الـتـغيـيرات من خالل
إعـطـاء الفـئـران أدوية خـافـضة
لضغط الدم. ومن خالل مقارنة
جينات الفئران التي تعاني من

األلم مع فئران أخرى استطاع
الـــبـــاحـــثـــون الـــتـــعـــرف عـــلى
ــسـبـب في إحلـاق الـبــروتــ ا
ضرر باخلاليا اجلذعية بسبب
الـتــوتـر.وعــنــدمـا  قــمع هـذا
عتـمد على البـروت - كينـاز ا
عروف اختصار بـ السايكل ا
سي دي كـــــاي- مــــنـع الــــعالج
أيــضـا حـدوث تـغــيـيـر في لـون
فراء الفـئران.وهذا يـترك الباب
مـــفــــتـــوحـــا أمـــام الـــعـــلـــمـــاء
لـلـمـسـاعــدة في تـأخـيـر ظـهـور
الشعر األبيض عبر استهداف
بـروتـ  CDKبـــدواء.وقـــالت
الــبـروفـيـسـورة يـاسـو لـبي بي
سي (هذه النتائج ليست شفاء
أو عالجــا لـلـشـعـر األبـيض. إن
ـرتـبط بـالـفـئران اكـتـشـافـنـا ا
ليس سـوى بداية رحـلة طـويلة
إليــــجــــاد تــــدخل عالجـي لـــدى
الـبـشـر).وأضـافت(إنه يـعـطـيـنا
أيـضـا فـكـرة عن كـيـفـيـة تـأثـيـر
الــتـوتـر عــلى أجـزاء أخـرى من

اجلسم).
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وذج من الكعك الفضائي
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قـام رواد فـضـاء في جتـربـة هي
األولى من نــوعـهــا بــخـبــز كـعك
بالشوكوالتة.وخبز الرواد الكعك
فـي ظــــروف خــــاصـــــة: فــــرن بال
جــاذبــيــة في مــحــطــة الــفــضـاء
اضي.وأرسلت الدوليـة الشهـر ا
ثالث قطع من اخملبوزات مغلفة
بــشـكـل خـاص إلـى األرض عـلى

Ÿu³Ý√ w  oÒ Q²ð dÐdł U¹U

f¹—U³Ð W{u*«

SpaceX " مـ مـركـبـة الـفـضاء
Dragon".وتـــهــدف الـــتــجـــربــة
لدراسـة خيـارات الطـبخ لرحالت
ــســتـقــبل الــفــضـائــيــة.وكـشف ا
النـقاب عن نـتائج الـتجـربة التي
قــام بـــهــا رائــدا الــفــضــاء لــوكــا
بـارمـيـتانـو وكـريـسـتـيـنـا كوتش
هـــذا األســبـــوع.فـــمــا هـــو مــذاق
اخملــبــوزات? اجلــواب مــجــهــول

حــتى اآلن.وقــال مـتــحــدث بـاسم
شــركـة (دوبـل تـري) الــتي زودت
الـرواد بـالـعــجـيـنـة لـبي بي سي
(إن الــكــعك ســيــخـضـع لـفــحص
إضـافي عـلى أيـدي خـبـراء مـواد
غذائية لتقـييم النتيجـة النهائية
لـلـعــمـلـيـة.وسـيــعـرف من نـتـائج
الــــــفــــــحــــــوص مـــــــا إذا كــــــانت
اخملـــــــــــبــــــــــوزات صــــــــــاحلــــــــــة

ـدة  25دقـيــقـة وتــركت لـتــبــرد 
دة 130 بـينـمـا خـبـزت الثـانـيـة 
ـدة 10 دقــيـقــة وتــركت لــتـبــرد 
دقـائــقـكـان الـهـدف مـن الـتـجـربـة
فــحـص خــيــارات إعــداد الــغــذاء
لـــرحالت فــــضـــائــــيـــة طــــويـــلـــة
األمـد..وبيـنـما كـان الـكعك يـخـبز
كان بارميـتانو وهـو رائد فضاء
إيــــطـــالي من وكـــالـــة الـــفـــضـــاء

بكثير في الفضاء.وكانت الكعكة
ــــدة 25 األولـى الــــتي خــــبــــزت 
دقيقـة غير ناضـجة لكن الـثانية
التي خبـزت على مدى  75دقيقة
أصـــدرت روائح كـــعـك مـــخـــبــوز
بـــــــشـــــــكـل طـــــــازج في أجـــــــواء
ــركـبــة.واتـضـح أن الـكــعـكــتـ ا
الرابعة واخلامسة كانتا األفضل
ـدة  20دقــيــقـة (األولى خــبــزت 

لالسـتــهالك).وقـد خــبـزت خـمس
قطع من الكـعك على مدى بـضعة
أيام للـتوصل إلى درجة احلرارة
الئـمـة والـوقت الالزم لـعـمـلـيـة ا
اخلـبـيـز.عــلى األرض تـسـتـغـرق
عملية خـبز الكعك عـشرين دقيقة
في درجــة حــرارة  150مــئــويــة
لـكن رواد الـفـضـاء تـوصلـوا إلى
أن العمـلية تـستغـرق وقتا أطول

األوروبــــــيــــــة يــــــراقب ســــــيــــــر
الـعمـلـية.ونـشـرت رائدة الـفـضاء
كــــوتش تــــغـــريــــدة عـــلـى مـــوقع
الـتــواصل االجـتـمــاعي (تـويـتـر)
أرسلتها من الفضاء قالت فيها (
لــقــد خــبــزنـا الــكــعك وحــضــرنـا
احللـيب لبـابا نـويل هذه الـسنة.
أعـــيــادا ســعــيــدة لـــلــجــمــيع من
محطة الفـضاء).وخبز الكعك في
فـــرن خــاص صـــمم خــصـــيــصــا
لـلـعـمل فـي مـركـز الـفـضـاء ونـقل
الفـرن ومسـتلـزمات صنـع الكعك
عـلى مـ مـركـبـة خـاصـة غادرت
واليــــــــة فـــــــرجـــــــيـــــــنــــــــيـــــــا في
نـــوفــــمــــبـــر/تــــشــــرين الــــثـــاني
ــاضي.وتــصف الــشــركـة الــتي ا
صممت الفرن شكله بأنه ( عبوة
أســطــوانـيــة الــشـكل ومــعــزولـة
صممت خصيصا لتكون صاحلة
لـــلــخــبــز بــداخـــلــهــا في ظــروف
اجلـــــــــاذبــــــــيـــــــــة فـي مــــــــركــــــــز
واد الفـضاء).ويـجري تـسخـ ا
الــغـــذائــيــة في الـــفــرن من خالل
عناصـر تسخ كـهربائـية تشبه
ــســـتـــخـــدمـــة في جـــهــاز تــلـك ا
حتـــمـــيص اخلـــبـــز كـــمــا قـــالت
الشركة.وقـالت ميري ميرفي من
مـؤسـسـة الــشـحن (نـانـو راكس)
ــلـك تــقــاريــر عن إنـه (بــيــنــمــا 
الـرائـحة والـشـكل من الـرواد في
محـطة الفـضاء نـحن متـشوقون
لـــــفــــحص نـــــتــــائـج عــــمـــــلــــيــــة
اخلــبــيــز).وذكــرت شـركــة (دوبل
تـــري) إنـــهـــا تـــخــــطط لـــعـــرض
اخملـبـوزات لـيـشـاهـدهـا جـمـهور
الزوار ويـكتـسبـوا معـلومات عن
الــتـجـربــة.وسـتـســاعـد الــنـتـائج
ستقبلية اخلبراء في جهودهم ا
جلعل الرحالت الفضائية طويلة
األمد أكـثر لطـفا حـسب ما قالت

الشركة.
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اذا قـدر  لــنـا ان نـفـتـخـر البـد لـنــا ان نـفـتـخـر بـرئـيس
لـكي البـاشا نـوري السـعيد الـوزراء في عهـد النـظام ا
الذي مات مسحوالً في شـوارع العاصمة بغداد ورغم
مــظــلــومــيــة هـــذه الــشــخــصــيــة الــتـي كــانت تــتــصف
واصفات ال تتوفر باي رئيس وزراء  خلفه اال انه لم
يـحظى بـرضـا االحـزاب الـسـياسـيـة الـتي كـانت تـطلق
عـلى نـفـسـهـا بـاالحـزاب الـثـوريـة والـقـومـيـة مـات مـيـتة
ـــكـــانـــتـه الـــســـيـــاســـيـــة بـــعـــد ان كـــان من التـــلـــيق 
الـشــخـصـيــات الـبـارزة فـي احملـافل الـدولــيـة حـتى ان
اغـــــلب الوفـود رفعـــــت لـه القـبعـة اكرامـا له لبـراعته
فـي ادارة الـلــــــعــبـة الـســيـاسـيــة خـدمـة لــلـعـراق رغم
اتـهـامه بـعـمـالـته لالسـتـعـمـار الـبـريـطـاني ورغـم تـقادم
الــــزمــــــن عــــلى وفــــاته فـي تـــلــــــــك اجملـــزرة غــــيـــر
لكية في 14 تموز عام 1958 االنسانية مع العـائلة ا
اال انه كــان ومـــازال مــحـط تــقـــديــر واحـــتــرام كل من

عاصره .
فالسعيد رجل من هذا الشعب عاش معاناته ولم تمتد
يــده عــلـى امــوال الــشــعـب مــات ولم جنــد انـه امــتــلك
قصورا  وال مزارعا مات عفيف النفس عصاميا حتى
حلـقت الــلـعـنه بـقــاتـلـيه وكل من شـارك بــقـتـله في تـلك
تداولة قززه للنفس وبقيت في كتب السير ا اجملزرة ا
شـرقة من حـيـاته وسيـرته ويقـال ان رئيس اجلـوانب ا
الـوزراء الـسعـيـد وفي احـدى سـفـريـاته الى بـريـطـانـيا
ـلكة طـلب منه اعـضاء الـوفد الـعراقي عـدم تقـبيـل يد ا
البريطانيـة او االنحناء لها عند الـقاء معها على اعتبار
ان هـذا التـقلـيد بعـيد عن الـتقـاليـد االسالميـة فوعدهم
لـكة نـقض مـاتعـهد به  فـقبل يـدها خيـرا وعنـد لقـاءه ا
وانحنى لها وبعد عودة الوفد من بريطانيا انتقده احد
اعـضاء الوفـد على فـعلتـه وقدم له عتـبا فـقال له رئيس
الـوزراء نوري الـسعـيد (انـا  على يـق ان كالم الـوفد
صـحـيح والجـدال علـيه لـكـــنني فـعـلت  ذلك في سـبيل
الـعــراق وان خـدمــة الـعـراق اذا اســتـوجــبت فال مـانع
ـلـكـة في حـال وجـود مـصـلـحة لـدي من تـقـبيـل حذاء ا

تخدم العراق).
بهـذه الروحـية والـعـقالنيـة كان يـحكم الـسـعيـد بعـقلـية
مـتـفتـحـة غـيـر منـغـلـقـة حتى انـه عنـدمـا طـلب مـنه احد
نـصب وصف نفسه بـغطاء الـبالوعة في النـواب ترك ا
حـال رفـعه مـن مـوقـعه وتـرك الــوزارة وقـال (سـتـخـرج
روائح كــريـهــة تــزكم االنــوف) في اشــارة الى صـراع
االحــزاب لـلــتـكــالب عـلى الــسـلــطـة
وفـعال حدث مـاتوقع بـعد سـقوط
ــــلــــكي عـــام 1958 الـــنــــظـــام ا
ـسلسل االجرامي ومازال هذا ا

مستمر.
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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

الـقـمـرية اجلـديـدة الـتي تـسـتـمر
ســبـعــة أيـام وهـي فـتــرة تـزدحم
ـالهي عــــادة. وأكـــدت فــــيــــهـــا ا
الـصـ إصـابـة 1975 شـخــصـا
بــــفـــايـــروس كـــورونـــا اجلـــديـــد
بـحــلـول 25 كـانــون الــثـاني في
الــــوقت الـــذي ارتـــفـع فـــيه عـــدد
الـوفـيـات بـسـبب هـذا الـفـيـروس
إلى 56. وظــهــر الــفــايــروس في
الـبدايـة في مـديـنـة ووهان وسط
اضي وانتقل إلى الص العام ا
مـدن صــيـنـيـة أخـرى مـن بـيـنـهـا
بـكـ وشـنـغـهـاي بـاإلضافـة إلى
ـــتـــحـــدة وتــايـالنــد الـــواليـــات ا
وكــوريــا اجلــنــوبــيــة والــيــابــان

واستراليا وفرنسا وكندا.
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{ ســيــاتل  —وكــاالت - أكــمــلت
شركة بوينج بنجاح السبت أول
رحـــلــة ألكــبــر طـــائــرة ركــاب في
الــعــالم ذات مــحــركـ مـن طـراز
إكس.وهـــبـــطـت الـــطـــائــرة 777
التي يـبـلغ طولـها 252 قدما في
بـويـنج فـيـلـد قـرب وسط سـيـاتل

في الــســـاعــة الـــثــانـــيــة مـــســاء
بـــــالــــتــــوقــــيـت احملــــلي (2200
بتوقيت جرينـتش) بعد طيرانها
ألول مرة أكـثـر من ثالث سـاعات
ــــثل بــــدايــــة عـــام من فـــيــــمـــا 
االختبارات قبل دخـولها اخلدمة

عبر القارات في 2021.

{ شـنـغـهـاي  —وكـاالت - ذكرت
مـــــــحـــــــطـــــــة (سي.سـي.تـي.في)
احلـكومـيـة الصـيـنيـة يـوم األحد
أن مالهـي ديــــزني النــــد وأوشن
بارك بـهونغ كـونغ أغلـقتـا ابتداء
من األحــد لــلــمــسـاعــدة في مــنع
انتـشار فـايروس كـورونا الـقاتل
والـذي تفـشى في مـديـنـة ووهان
الصيـنية. ولـكن احملطة قالت إن
ــعــتـاد في الــعــمل ســيــسـيــر كــا
الفنادق داخل ديزني الند بهونغ
كـونغ.وقـالت حــكـومـة شـنـغـهـاي
اجلمعة (إنه سيتم إغالق ديزني
النـد بـشـنــغـهـاي ابـتـداء من يـوم
السبت). وكانت الـص قد بدأت
يــوم اجلــمــعـــة عــطــلـــة الــســنــة
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كايا جربر

ـاضي. ووفـقًا باريـس األربعـاء ا
لـ(ديلـي ميل) ظـهـرت كايـا جـربر
ــنــصــة بــشـــكل أقل إثــارة فـي ا
حـيث ارتـدت فـسـتـانًـا مـكـون من
أكـثـر من لـون حـيث كـان صـدره
بــالـــلــون األبـــيض ثم وردى من
عــنــد الــبــطن وارتــبـط بــتــنـورة
طــويـــلــة من الــلــون الــبــرتــقــلى
وارتـــــدت مــــعـه مــــعـــــطف وردي
مـــبــطن بـــالــلــون األحـــمــر. كــمــا
خــــطــــفـت جــــربــــراألنـــــظــــار في
االســبــوع نــفــسه عــنــدمــا قــادت
نصة من خالل تألقـها بفستان ا

زفاف لـلمـصـمم جيـفنـشى وكان
الفـسـتان شـبه شـفـاف ويحـتوى
عــلى زخــارف مــذهــلــة ورقــيــقـة
وكــان أحــد الـنــقــاط الــبـارزة في
الـعـرض. ووفـقًـا لـ(الـديـلي مـيل)
قدمت عارضة األزيـاء فستان من
الدانتيل شبه شـفاف مستمد من
مالبس الـزفـاف وحـجـاب ضخم
ــيــزا.كــمــا مــنــحــهــا مــظـــهــرا 
شاركت  في عـرض شانـيل هوت
كوتيور لربيع وصيف 2020 في
الــقـصــر الـكــبـيـر فـي الـعــاصـمـة

اضي. الفرنسية الثالثاء ا

{ بــاريس  —وكــاالت - جنـــحت
عــارضـــة األزيــاء الــشــابــة كــايــا
جــربـر الــبـالــغــة من الـعــمـر 18
عــامــا في خــطـف األنــظــار مــنـذ
ظـهـورها فـي مدرج كـالـفن كالين
عام 2017 لـتـنــطـلق دون تـوقف
فـي عـــروض األزيــــاء ولـــتــــثـــبت
عـرضـا بـعـد عـرض قـدرتـها عـلى
جـــذب االنــتــبـــاه دون مــجــهــود
وكان آخـرهـا عنـدمـا خرجت إلى
مــــدرج فــــالـــنــــتــــيــــنــــو لـــربــــيع
وصـــــــــــــــــــــــــــــيـف 2020 خـالل
ـوضــة في فــعــالــيــات أســبــوع ا

{ جــاكـرتــا - وكــاالت - تــعـيش
ـنـزل اإلنــدونـيــسـيــة ديـتـا ربــة ا
أجــوســتــا عــلى مــشــارف إحـدى
ضـواحي الـعـاصـمـة جـاكرتـا مع
أكثـر من 250 قـطـة أنـقـذتهـا من
الشوارع لتـوفر بذلك ملـجأ لهذه
احليوانـات على أمل أن جتد من
يــتــبـــنــاهــا يـــومــا مــا.وتـــشــعــر
أجوستا ( 45عاما) منذ الطفولة
بـالرغـبـة في إنـقـاذ الـقـطط حيث
كانت تـرى الـقطط الـضـالة تـهيم
عــلى وجــهــهــا في أنــحــاء احلي
الـــــذي تـــــقـــــطـن به. وقـــــالـت في
تصريح(من الصعب رؤية القطط

هملة في الشوارع). ا
وعـــنــدمــا انـــتــقــلـت مع زوجــهــا
مــحـمــد لــطـفي الــذي يــعـمل في
تربية أسماك الـسلور(القرموط)
قـــبل أربـــعــة أعـــوام من مــديـــنــة
بكـاسي في إقلـيم جاوة الـغربـية
إلـى مــــنــــزل أكـــبــــر فـي بـــاروجن
بــنـفـس اإلقـلــيم الــواقع جــنـوبي
جـــاكــرتــا أصــبــحـت تــســتــطــيع
التـصـرف وبدأت في نـقل الـقطط
نزلها.وينفق الزوجان ما ال يقل

عن مليون روبية  يومـيا لتغطية
تـــكــــالـــيف الــــطـــعــــام واألدويـــة
والـتـخـلـص من الـفـضالت ألكـثـر

من 250 قطة. 
كما عينا طاقما من خمسة عمال
ـنـزل بـأكـمـله مـرتـ لـتـنـظـيـف ا
يوميا حـرصا منهمـا على نظافة

ـلـجـأ.وتـقـول أجـوسـتـا إنـهـا ال ا
تأخـذ القطط الـتي تبـدو موفورة
الــصــحــة بل تــنــتــقي تــلك الــتي
ـسـاعـدة وتـتـوقع بـقاء حتـتـاج ا
ـصابـة بـاإلعـاقـة مـعـها الـقـطط ا

لجأ إلى األبد. في ا
وتتـجـول أيضـا في أنـحاء احلي

على نـحو مـنـتظم إلطـعام جـميع
القطط الـتي تصادفـها.وخضعت
وجودة في منزل جميع القطط ا
أجوستـا لإلخصـاء للحـفاظ على
الـعـدد. كـمـا تـلـقى الـقـطط رعـاية
كي ال تـمـثل أي خـطـورة صـحـية

على ما حولها.

’Uš Q−K  w  Ÿ—«uA « jD  ÍËQð WO O½Ëb½√


