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ليس في اليمن وحده يوجد عدم رضا على برنامج الغذاء 
العالمي المتصل بمنظمة الزراعة العالمية فاو، واّنما في 
جميع أماكن الحروب، السيما في العراق الذي تعرض 
النواع من الحروب التي نالت على نحو مريع من ثرواته 
الزراعية، وقللت من بنود أمنه الغذائي الى حدود دنيا، 
كما دمرت قسماً من االيراد التجاري لما تدره الزراعة. 
لكن في المقابل هناك انفتاح لبرنامج الغذاء العالمي الذي 
في  متعددة  منافع  تحقيق  على  للسالم  نوبل  جائزة  نال 
افريقيا وآسي، ماكانت لتتحقق لوال تلك الجهود الدولية .
الغذاء، في حين  ببرنامج  يقترن  للسالم  كان خبر نوبل 
كانت تبرز بوضوح خارطة القحط الذي أصاب الزراعة 
زراعتهما  دمرت  بلدين  أشهر  وسوريا  العراق  في 

الحروب والتهجير المصاحب لها .
منظمة بحجم الزراعة العالمية، فاو، وما لها من برنامج 
غذائي نال الجائزة، ومن قبله نال تمويالً عالياً من الدول 
األعضاء وشهرًة في االنتشار، كان ينبغي لها أن تعمل 
االجباري  والتقصي  المساءلة   بروتوكول  خالل  من 
كبرى  زراعية  قطاعات  أُهملت  التي  االعضاء  للدول 
الثروات  اّن  باب  من  والقتال،  الحروب  ألسباب  لديها 
ومنفعتها  وجودها،  توازن  في  للبشرية  ملك  الزراعية 

للعالم .
ديالى  في  الجبوري  حقي  السابق  المسؤول  اليوم  اسمع 
بحسب ما تنشره، الزمان، يتحدث عن دمار شبه كامل 
على  تمتد  االوسط  الشرق  في  للرّمان  مزرعة  ألكبر 
مساحة اربعة آالف دونم بسبب القتال ضد تنظيم داعش 
شهربان  رّمان  هو  ذلك  المقدادية،  شمال  في  والتهجير 
الذي ال مثيل له والذي قضى أجله بصمت. وقبل ذلك 
من  العراق  ثروة  من  بالمائة  سبعون  نسبته  ما  تدمرت 
نخيل البصرة وتمورها الشهيرة في حرب الثماني سنوات 
في الثمانينات من القرن الماضي، وكذلك الزراعة في 
غوطة الشام وحقول سوريا للحبوب والعرائش، من دون 
أن يكون هناك جهد دولي شبه ملزم للحكومات بضرورة 
احياء القطاعات الزراعية ذات العمق التاريخي العظيم 

وبمساعدات وخبرات عالمية توفرها المنظمة.
الُمقّصر  وَمن  الصدد؟  هذا  في  تنسيق  حدث  هل    
العون  تطلب  لم  التي  والحالية  السابقة  الحكومات 
الستعادة مرفق زراعي يموت أم انَّ المنظمة تصرفت 
مثل ما لو اّنها ال تعتمد التدخل فيما ال يعنيها، كما يقول 
المثل. تلك مشكلة تخص شرعية وجود منظمات تحمل 
وداخل  ذاتها  على  االنكفاء  وتعيش  العالمية،  الصفة 
الهامش المتواضع الذي تتيحه الحكومات، وتلك مشكلة 
ومسؤولية والتزامات اخالقية إزاء مصير ثروات العالم 
قبل ان تكون ثروات تخص أراض محصورة لدى بلدان 

محددة.

خداع الناس وأعداء التفوق
نعيش،  الذي  العصر  آفات  من  بالكثير  ومبتلون  الناس،  كل  الناس،  من  منبوذون  أشخاٌص  ُهناَك 
ويقتصر دورهم على كيل التهم وشتم الناس بعبارات مسمومة من أجل النيل من جناحهم، وتراهم 
يشاركون الناس في ملّماتهم ويشعرونك على أّنك من أقرب الناس إليهم، وفي الواقع ما هم إّلا حثالة 
كليًة،  وإقصائهم  منهم  للنيل  البتار  وبالسيف  التقشير  إلى  وبحاجة  وألّدهم خصامًا  اجملتمع،  على 
وعلى اآلخرين أن يتجمّلوا بالصبر وحتاشي نظراتهم البغيضة احلاقدة وطاملا ُيعْنِونون بها حياتهم 
بالبالهة والصفاقة وقّلة احليلة، وليس لديهم ما يبّررونه من أفعال سيئة وخبيثة ومدسوسة، ويقتصر 
دورهم بلعن اآلخرين، واالنتقاص من مكانتهم وجتربتهم وخبراتهم ومعرفتهم باحلياة التي قضوا فيها 
أشواطًا ُمبعدة، إن لم تكن أميااًل، وأميااًل طويلة حتى متكنوا من تصوير احلقيقة ومعرفتها، وغَرَف 

الكثير من جتاربهم اخلاصة.
إنصافهم  القادر على  مبتورة وساخطة، واجملتمع وحده  اليأس...  الكثير من  فيها  وتظل محاوالتهم 

واملضي بهم نحو احلقيقة التي يحاولون طمسها وإلغاءها من تاريخ حياتهم، وهذا ما يهدفون إليه!.
إنَّ أمثال هؤالء مبتلون، أصاًل، بآفة الكذب والنفاق وخداع الناس والضحك على اللحى، وليس لديهم 
الساطعة  ُتخرسه احلقيقة  الكالب املسعورة  فنباح  أو يخسرونه في هذه احلياة!.  ما يخافون عليه، 

املستنيرة كالشمس التي ال ميكن حجبها بغربال مهما حاول أمثال هؤالء تشويهها والنيل منها.
هم هكذا بالء ابتلي به بعض الناس، ويحاولون، ولألسف، أن يرموا به كل معارفهم بكلمات بذيئة ال 
ميكن بأي حال تقبلها، وهم وبكل وقاحة يرمون به كل من يحاول صعود سلم النجاح أو التمّيز. ال 
يحلو لهم جناحهم، وأّي خطوة متفّردة يحاولون جتاوزها في االجتاه اآلخر ترى أمثال هذه النخبة 
من الناس حتاول فرملة تقدمها، ألنها ال تصب في صاحلهم، الهدف من ذلك هدم ما ميكن أن يحقق 

رغباتهم وجناحهم. 
إّن زيف ادعاءات، أمثال هذه النخب من الناس، ممن يظنون أنهم من جنباء اجملتمع يظهرون علينا 
بني ليلة وضحاها ويقولون ما ال يفعلون، ويتغّنون بفضاءات مفتوحة، وعلب مكّدسة، وبتراتيل مغّناة، 
وبرسوم مزّيفة بقصد اإلساءة إلى عمر أو زيد من الناس، وتشويه سمعتهم، ألسباب هم يعرفونها، 
وهذا ما صرنا نقرأه، وبكثرة في هذه األيام، وعبر صفحات فيسبوك، بصورة خاصة بعيدًا عن أي 
ضوابط مهنية أو أخالقية، والهدف منه اإلساءة للمتميزين النابهني منهم، ووصفهم بأقذع العبارات 
التي ال متس للواقع بصلة. كل هذا من أجل اإلساءة لهم، والنيل من كرامتهم.. وإلصاق التهم، أّي 
تهم كانت ألجل خاطر نسج ما ال ُيحمد عقباه بحقهم، وهذا ما أظهره الواقع، ال سيما أن الشمس ال 
ميكن لها أن ُتحجب بغربال! وهناك نوع من الناس تقابله كثيرًا في احلياة، وعندما يرى فتاة جميلة 

يبتسم ابتسامًة لها مغزى، وتسأله:
ملاذا تبتسم؟ فيقول لك: إّنها فتاة سيئة السلوك، وإذا رأى وجهًا ناجحًا في التلفزيون قال لك إنه ال 
يستحق الشهرة، لقد وصل إلى مركزه باملصادفة والنفاق، وإذا قرأ لكاتب ناجح كان هّمه الوحيد أن 

ُيثبت لك أن هذا الكاتب فاشل لسبب من األسباب!
فما سّر هذا الشخص؟

إنه نوع من الناس يكره االمتياز، ويعادي التفّوق، ويخاف خوفًا عميقًا من أن يرى شخصًا يتمّتع 
مبوهبة المعة.. ال يحب أن يرى متثااًل جمياًل تنظر إليه العيون بإعجاب، وتلتفُت حوله القلوب بأعمق 

ما فيها من عاطفة.. ولكنه يستريح متامًا إذا حتّطم هذا التمثال ورآه مجموعة متناثرة من احلجارة!
منظر الضعيف ُيريحه وُيسعده، وأوراق اخلريف عنده أحلى من زهور الربيع، ومنظر الدمار يطمئنه 

على أن العالم بخير، ليس فيه تفوق وال امتياز!
جمياًل،  وجهًا  االمتياز  هذا  كان  سواء  كل صوره،  في  االمتياز  يعادي  »النفسيات«  من  النوع  هذا 
أو شخصًا محبوبًا صادقًا، أو عمال ناجحًا، والدافع األساسي الذي ُيحرك هذه النفسيات هو أن 
الوقت نفسه ال يعملون وال يجتهدون  الغير، وهم في  أصحابها ال ميلكون صفة جميلة متّيزهم عن 

الكتساب هذه الصفة اجلميلة.
إّلا في كراهية  »النفسيات« اليجُد مخرجًا ألزمته  النوع من  وهذا 

االمتياز والعمل على تشويه املمتازين وحتطيمهم.

عبد الكرمي البليخ

معرض ألعمال منسوبة لباسكيا
في الريف الفرنسي يثير ريبة اخلبراء

 - ب(  ف  )أ  )فرنسا(-  جورج  سان  نوي 
الفنية  للمعارض  دار صغيرة  في  ُتعرض 
"لم  لوحة   35 فرنسية  ريفية  منطقة  في 
جان  األميركي  للرسام  قبال"  عنها  ُيكشف 
ألندي  املقرب  الصديق  باسكيا،  ميشال 
سوق  في  األسماء  أبرز  وأحد  وارهول 
األعمال الفنية عامليا، ما يثير ريبة خبراء. 
ال شيء ميّيز من اخلارج املنزل احلجري 
املتواضع عن باقي بيوت قرية نوي سان 
بورغون  منطقة  قلب  في  الزراعية  جورج 
الغنية بالكروم في وسط فرنسا الشرقي. 
في  الظاهرة  الدعامات  وحتت  هنا  لكن 
فولكانو  دار  تعرض  مظلمتني،  غرفتني 
أيلول/سبتمبر  منتصف  منذ  للمعارض 
عن  يقل  ال  ما  بسيطة  واجهات  خلف 
أحد  باسكيا،  ميشال  جلان  رسما   35
املعاصرة  الفنية  األعمال  سوق  أركان 
"أنتايتلد"  بعنوان  لوحته  بيعت  والذي 
 .2017 في  دوالر  ماليني   110 من  بأكثر 
الفتة  املوقع  دخول  عند  الزوار  وتستقبل 
مسبوقة  غير  أعمال  "هذه  عبارة  عليها 
مع  اجلمهور"،  أمام  األولى  للمرة  ُتعرض 
رسمات لرؤوس متوجة بالشوك ُعرف بها 
نيويورك  في  بروكلني  من  املتحدر  الفنان 
عاما.   27 عن   1988 سنة  توفي  والذي 
ريشار  الباريسي  اجلمع  هاوي  ويقول 
رودريغيز "هذه عملية احتيال. إنها نسخ 
رديئة". وقد ُعرف رودريغيز بكشفه حقيقة 
لباسكيا  زورا  منسوبة  لوحات  ثالث 
املعرض  في   1994 سنة  معروضة  كانت 
ويقر  باريس.  في  املعاصر  للفن  الدولي 
باسكيا وساهم  الذي عرف  هاوي اجلمع 
يعاين  لم  بأنه  عنه،  عدة  معارض  في 
خالل  صورا  رأى  بل  املذكورة  اللوحات 
تقرير تلفزيوني عرضته محطة "فرانس 3" 
بورغون  ملنطقة  اخلاصة  احمللية  بقناتها 
- فرانش كونتيه. ويؤكد رودريغيز "لست 
إجنازها  رداءة  األعمال.  لرؤية  حاجة  في 
صاحب  يقول  كذلك  للعيان".  واضح  أمر 
فن  في  املتخصص  الفنية  العرض  دور 
األميركيني السود نور الدين زيدون الذي 
نّظم في 2016 معرضا هاما بشأن باسكيا 

"ما هذه الفظاعة؟".
زيدون-بوسويت  دار  مؤسس  ويضيف 
للمعارض في لوكسمبورغ لوكالة فرانس 
الرسومات،  رؤية  دون  من  "حتى  برس 

تبدو لي املشكلة واضحة"، مؤكدا أن نسبة 
هذه األعمال لباسكيا "أمر مستحيل".

غياب  عند  خصوصا  زيدون  ويتوقف 
على  يوّقع  أن  اعتاد  الذي  باسكيا  توقيع 
لوحة  "أي  ويقول  أعماله.  من   "%  90"
لباسكيا توازي قيمتها مليونني أو ثالثة 
ماليني. هل هم يعرضون في هذا املعرض 
مليونا و90   80 تراوح بني  بقيمة  أعماال 
مليونا؟ وكل ذلك خلف واجهات بسيطة". 
ويذّكر فريد هوفمان مؤرخ الفنون املتحدر 
من نيويورك والذي عمل مع باسكيا، بأنه 

"ال يعطي رأيه" البتة بشأن الطابع األصلي 
املولود  األميركي  الفنان  أعمال  من  ألي 
ألب من هايتي. لكنه يقول لوكالة فرانس 
برس إنه "من الصعب تصّور أن مجموعة 
اآلن".  فجأة  ظهرت  قد  األعمال  من  كبيرة 
ولم ترد الشقيقة الكبرى للرسام األميركي، 
التحقق  ليزان باسكيا وهي رئيسة جلنة 
من إرث جان ميشال باسكيا، على أسئلة 
وكالة فرانس برس في هذا املوضوع. وفي 
املعرض،  بصدقية  التشكيك  موجة  ظل 
امتنعت الدار القائمة على احلدث عن الرد 

على الصحافيني، واعتبرت في بيان أنها 
ضحية "جتاذبات على النفوذ بني العبني 

يعيشون من جتارة األعمال الفنية".
وهم  الفنية،  الدار  مؤسسو  ويقول 
مهندسون، إنهم أرادوا تقدمي "نافذة" إلى 
أن  مؤكدين  األرياف،  في  املعاصر  الفن 
إلى  الدخول  أن  كما  ليس جتاريا  الهدف 
اللوحات،  مصدر  وعن  مجاني.  املعرض 
تؤكد دار "فولكانو" أن "خبراء عدة أكدوا 
بأنها  االعتقاد"  إلى  يدفع  ال  شيئا  أن 
"مزيفة". وترفض الدار الكشف عن أسماء 

وهو  فيانو  دومينيك  إلى  محيلة  هؤالء، 
جّمع  إنه  يقول  بورغون  منطقة  من  فنان 
مختلفني  جمع  هواة  من  الرسمات  هذه 
من  األمر  بادئ  في  عليها  استحوذوا 
وهو صديق  روزن  داني  األميركي  املمثل 
داني  شقيقة  روزن  ليزا  وتقول  لباسكيا. 
وهي مرممة أعمال فنية في نيويورك "هذا 
فرانس  لوكالة  مؤكدة  متاما"،  عبثي  أمر 

برس أن "داني لم يحز يوما 35 لوحة".
حاليا  يرفض  الذي  فيانو  دومينيك  وكان 
تصريحات  في  قال  قد  لإلعالم،  احلديث 

إنه   "3 "فرانس  حملطة  سابقة 
األعمال  أصالة"  من  "تثبت 
من  خصوصا  الفنية، 
في  املعارض  صاحب 
نافارا  إنريكو  باريس 
أعمال  في  املتخصص 
باسكيا واملعروف من 
ابنه  لكن  العائلة. 
نافارا  دوريانو 

والده  مسيرة  تابع  الذي 
إثر وفاته هذا الصيف، ينفي هذا الكالم. 

لندن -الزمان 
يعتبر فيتامني 12% مكونا مهما للتشغيل الصحي 
للجسم، فهو ضروري لصنع خاليا الدم احلمراء، 
وميكن أن تتطور عالمات النقص ببطء شديد، لذلك 

قد يكون من الصعب تشخيص احلالة.
وينبغي على األشخاص الذين يعانون من أعراض 
غير مشخصة، أن يفكروا في أنهم قد يعانون من 

نقص فيتامني %12.
وفي حني أنه من غير احملتمل أن تكون األعراض 
من  العديد  هناك  يزال  ما  احلالة،  عن  ناجتة 
فيتامني  في  نقص  من  يعانون  الذين  األشخاص 
12%. وميكن أن يكشف اختبار الدم السريع عما 
الفيتامني  من  املزيد  إضافة  عليك  يجب  كان  إذا 
التحدث  في  تفكر  أن  ويجب  الغذائي.  نظامك  إلى 
تعاني من  إذا كنت  الطبيب حول نقص %12  إلى 

تقرحات آفة غير مبررة في الفم.

بال  أشهر  بعد ستة   - ب(  )تايالند(-)أ ف  فوكيت 
زّوار أجانب، باتت فوكيت، جوهرة تايالند، منكوبة 
املغلقة  ومتاجرها  وفنادقها  املقفرة  بشواطئها 
ويتدّبر السكان أمورهم بأنفسهم، لكن السياح غير 
مستعّدين للعودة عما قريب وتتنامى اخملاوف مع 

اقتراب موسم الذروة.
مجّمع  صاحب  كهوبونغساكورن  كونغساك  ويقّر 
خّفض  الذي  الفخمة  للفيالت  ريزورت"  "فيجيت 
"الوضع أسوأ مما كان  % بأن  أسعاره بنسبة 85 
عليه في أعقاب تسونامي 2004. واجلزيرة برّمتها 
ستكون  كورونا  تداعيات  أن  في  شّك  وال  متأّثرة 

طويلة األمد".
والتباين جلّي، ففوكيت امللّقبة بلؤلؤة بحر أندامان 
في  سياحية  وجهة  ثاني  تعّد  التي  )اجلنوب( 
ماليني   9 من  أكثر  استقبلت  بانكوك  بعد  تايالند 

زائر العام املاضي.
البحرية  السالحف  نادر من  فبات نوع  اليوم،  أما 
ينتشر على شواطئها املقفرة والسواد األعظم من 
فنادقها املقّدرة بحوالي 3 آالف مغلق. وفي باتونغ، 
عصب احلياة الليلية ومركز اخلدمات اجلنسية، لم 

تبِق سوى 5 % من املتاجر أبوابها مفتوحة.
من  أكثر  ميلك  الذي  كيسني  بريشاووت  ويقول 
600 غرفة فندقية وخمسة نواد ليلية "إنها مدينة 

أشباح".
الليلية عدم اإلغالق راهنا  وفّضلت بعض املالهي 

ملساعدة العاملني فيها على الصمود.
عن حانة  املسؤول  تونغسريجرن  ويقول جانتيما 
نهاية  بعد  ملا  الصمود  نتمّكن من  "لن  بوي"،  "بوم 

العام".
اجلزيرة  عائدات  من   %  80 تدّر  السياحة  وكانت 

وتوّفر فرص عمل ألكثر من 300 ألف شخص.
وعلى مّر األشهر، عاد عشرات اآلالف من العاطلني 

عن العمل إلى مسقط رأسهم.
أما هؤالء الذين آثروا البقاء، فهم يتدّبرون أمرهم 
مبا أوتوا به من سبل. فقد قبل البعض تخفيضات 
آخرون في  رواتبهم، في حني يصطّف  في  شديدة 
املساعدات  تقدمي  مراكز  أمام  االنتظار  طوابير 

الغذائية وانصرف آخرون إلى أعمال أخرى.
كشكا  وأقامت  حانتها  سيدل  أوراتاي  أغلقت 
"في  تخبر  وهي  احللويات.  فيه  حتّضر  صغيرا 

موسم الذروة من قبل، كنت أجني حّتى 100 ألف 
اليوم،  أما  الشهر.  تقريبا( في  )3 آالف دوالر  بات 
فال تتخّطى العائدات 100 بات )3 دوالرات تقريبا( 
األقساط  تسديد  من  بّد  ال  لكن  الواحد.  اليوم  في 

املدرسية".
من  ورد صرفت  بائعة  وهي  بوي،  جارتها  وتقول 
عملها في مطعم في حزيران/يونيو "ال وقت لدينا 

لالحتجاج هنا... فنحن نناضل للصمود".
وال يبدو املستقبل واعدا.

وكانت السلطات تريد أن جتعل من فوكيت منوذجا 
في  األجانب  السياح  طالئع  الستقبال  جتريبيا 
تايالند منذ نيسان/أبريل. لكنها ال تنفّك عن تأجيل 

موعد تنفيذ هذا القرار.
يرأس  الذي  كهوبونغساكورن  كونغساك  ويقول 
أيضا الفرع اجلنوبي جلمعية الفنادق في تايالند 
إن "اإلعالنات احملّيرة الصادرة عن احلكومة تثير 

اخلوف في نفوس السكان".
وتايالند التي جنت نسبيا من شّر كورونا )3622 
إصابة و59 وفاة( تخشى الوباء أكثر مما تخشى 
صورة  على  احلفاظ  وتفّضل  االقتصادية  األزمة 

ماليني  ترك  األمر  اقتضى  لو  حّتى  اآلمن،  البلد 
العّمال على احلضيض.

صارمة  عزل  لتدابير  اخلضوع  للسياح  وينبغي 
املعتمدة  النادرة  الفنادق  أحد  في  يوما   14 ملّدة 
التي تقّدم عروضا بأسعار خيالية )آالف الدوالرات 
للشخص الواحد(. ومن بني هذه التدابير فحصان 
لكوفيد19- وقياس احلرارة 28 مرة ومراقبة على 

مدار الساعة من أطباء وحّراس.
وبعد التقّيد بهذه التدابير، يتسّنى لهم البقاء في 

البلد ملّدة تسعة أشهر.
"هذه  إن  كهوبونغساكورن  كونغساك  ويقول 
تكسبنا  لكنها  االقتصاد...  تنعش  لن  اإلجراءات 

بعض الوقت".
العمارات  وانتشار  العشوائية  التنمية  ظّل  وفي 
البيئية،  النظم  وتدمير  السواحل  على  اإلسمنتية 

يتيح الوباء فرصة إلعادة تنظيم اجلزيرة.

من  بّد  "ال  كيسني،  بريشاووت  إلى  وبالنسبة 
التركيز على املسافرين الفرديني بدال من السياحة 

اجلماعية وتطوير قاعدة الزبائن احملليني".

أعراض مقلقة لنقص 
فيتامني بي ١٢

جوهرة تايالند ..أسعار برخص التراب جلذب السياح 
النسما

لندن -الزمان 
للتجسس  برنامج  من  تقنيون،  خبراء  حّذر 
يستطيع اختراق الهواتف التي تعمُل بنظام 
"أندرويد" وتصل إلى عدد من البيانات املهمة.
األمن  في  اخملتصة   "ESET  " شركة  وبحسب 
السيبراني، فإن برنامج التجسس الذي جرى 
وسرقة  املكاملات  تسجيل  يستطيع  اكتشافه 
األرقام والبيانات، فضال عن قراءة الرسائل.

بالتجسس  اخلاص  البرنامج  هذا  ويعرف 
إيصاله  ويجري   ،"Android/SpyC23.A بـ" 
إلى الهواتف املستهدفة عن طريق تطبيقات 

مزيفة. وفقا لسكاي نيوز.
فإن  البريطانية،  "ميرور"  صحيفة  وبحسب 
عبر  املستخدمني  تخدع  التطبيقات  هذه 
م ن أجل  التنكر في هيئة تطبيقات معروفة 

النجاح في اختراق األجهزة.
وقال الباحث في الشركة السلوفاكية، لوكاس 
ستيفانكو، إن اخلبراء اكتشفوا متجرا مزيفا 

للتطبيقات يقوم بنشر البرنامج اخلبيث.
يقوم  البرنامج  هذا  أن  اخلبير  وأورد 
في  ينجح  حينما  القلق  على  تبعث  بأمور 
الصور  التقاط  يستطيع  ألنه  االختراق، 
ورمبا  امللفات  وحذف  الصوت  وتسجيل 
اخملاطر،  هذه  ولتفادي  الشاشة.  تصوير 
حتميل  على  باالقتصار  اخلبراء  ينصح 
وهو  لغوغل  الرسمي  املتجر  من  التطبيقات 
"بالي ستور". وأضاف ستيفانكو أن اللجوء 
إلى هذا املتجر الرسمي واملوثوق هو القادر 
على حماية املستخدم من التحول إلى ضحية 

للقرصنة.   

واشنطن -الزمان
اكتشف علماء أمريكيون طريقة جديدة وآمنة وغير جراحية للتحكم في مستويات السكر في الدم 
في عالج  يكون طفرة  قد  املتوقع  غير  االكتشاف  واملغناطيسية.  الكهربائية  باستخدام اجملاالت 
مرض السكري من النوع 2. ُنشرت الدراسة في مجلة Cell Metabolism. مت االكتشاف بالصدفة. 
احتاج أحد مؤلفي املقال، وهو طالب دراسات عليا في قسم طب األطفال وعلم الوراثة الطبية وعلم 
اجلينوم في عيادة صني هوانغ في جامعة والية أيوا، املتخصصة في التمثيل الغذائي والسكري، 
إلى فئران جتريبية الختبار السكر في الدم. خالل هذا الوقت، كان الدكتور كالفن كارتر، املؤلف 
األول للمنشور، يدرس تأثير اجملاالت الكهرومغناطيسية على دماغ وسلوك احليوانات. واملثير 
للدهشة أنه وجد أن حتاليل الفئران املعدلة وراثًيا املصابة بداء السكري كانت طبيعية. قال كارتر: 
"كانت هذه بداية املشروع. منذ البداية، أدركنا أنه إذا مت تأكيد النتائج، ميكن أن يكون لها تأثير 
خطير على عالج مرض السكري". افترض العلماء أن اجملاالت املغناطيسية تؤثر على إشارات 
أن  وجدوا  الدقيق،  الفحص  عند  األنسولني.  حساسية  حتسني  وبالتالي  واالختزال،  األكسدة 
اجملاالت املغناطيسية تغير توازن املؤكسدات ومضادات األكسدة في الكبد، مما يحسن استجابة 
اجلسم لألنسولني. متكن املؤلفون من تطبيع مستوى السكر في الدم لدى الفئران املصابة بداء 

السكري من النوع 2 عن طريق تعريضها لعدة ساعات في اليوم.

باريس- )أ ف ب( - حذرت دراسة حديثة من أن 
أجناس احليوانات النادرة تواجه اخلطر األكبر 
جراء التغير املناخي وتبعات األنشطة البشرية، 
لكنه  أيضا  نادرا  بيئيا  دورا  تؤدي  هي  فيما 

ضروري للنظام البيئي.
الثدييات  من  جنس   4600 من  أكثر  وثمة 
التي أحصيت  الطيور  من  نوعا  البرية و9827 
غير مسبوقة  دراسة  في  بيئيا"  "نادرة  بصفتها 
كوميونيكيشنز"  "نيتشر  مجلة  نتائجها  نشرت 
اخلميس. وأفضى هذا العمل الدقيق باالستناد 
املستوى  على  ضخمة  بيانات  حتاليل  إلى 
خريطة  إلى  داتا"(،  بـ"بيغ  يعرف  )ما  العاملي 
اجلغرافية،  الندرة  معياري  بني  جتمع  دقيقة 
للمرة  ُيعتمد  معيار  )وهو  الوظيفية"  و"الندرة 
األولى(. وُيقصد بذلك الدور الفريد الذي تؤديه 
البيئي،  النظام  عمل  في  احليوانات  بعض 
الغذاء  ونوعية  )احلجم  خصائصها  لناحية 
يقتصر  بات  املثال،  سبيل  وعلى  واملسكن...(. 
هندوراس  في  املتأصل  الطنان  طائر  وجود 
في  مواقع  أربعة  على  إميرالد"(  )"هندروان 
عندما  التلقيح  في  النوع  هذا  ويساهم  البالد. 
يقتات على الرحيق. كذلك األمر مع قردة املكاك 
اإلندونيسية،  سوالويسي  جزيرة  في  األسود 
سيلفي  صورة  بعد  خصوصا  ُعرفت  والتي 
آلة  بعدما سحب  أحد هذه احليوانات  التقطها 

التصوير من صاحبها سنة 2014. وتواجه هذه 
القردة خطر االنقراض كما أن نظامها الغذائي 
الفواكه(  من  نوعا   145 من  أكثر  يشمل  )الذي 
نيكوال  وأوضح  األشجار.  بذور  لنثر  ضروري 
الفرنسي  الوطني  املعهد  في  الباحث  موكيه 
إعداد  في  رئيسي  ومشارك  العلمي  للبحث 
جامعة  من  لوازو  نيكوال  زميله  مع  الدراسة 
العادة،  "في  برس  فرانس  لوكالة  مونبيلييه، 
يساهم  بأنه  العدد  قليل  جنس  أي  إلى  ُينظر 
البيئي، خالفا  بصورة ضعيفة في عمل النظام 
تأثير  نسميه  ما  وهذا  بكثرة،  املوجودة  لتلك 
مركزا  يدير  الذي  الباحث  وأضاف  العدد". 
للتحاليل بشأن التنوع احليوي "لكن في الواقع، 
األمر  بكثير.  تعقيدا  أكثر  البيئية  األنظمة  عمل 

أشبه مبحرك بعض قطعه نادرة لكنها ضرورية 
موكيه  يديره  الذي  املركز  هذا  وفي  للتشغيل". 
مبدينة مونبيلييه الفرنسية، أجرى فريق دولي 
يضم باحثني في العلوم البيئية واختصاصيني 
الضخمة،  البيانات  في  وخبراء  إحصائيني 
الدولي  االحتاد  من  الواردة  للمعلومات  حتليال 
حلفظ الطبيعة وتلك املتأتية من قواعد بيانات 
دولية. وخلصت النتائج إلى أن الندرة البيئية 
للثدييات تتركز في املناطق املدارية وفي نصف 
في  قصوى  مستويات  مع  اجلنوبي،  الكرة 
وكوستاريكا.  ومدغشقر  اإلندونيسية  اجلزر 
املدارية  املناطق  في  ندرتها  فتتركز  الطيور  أما 
اجلديدة  غينيا  في  خصوصا  املدارية،  وشبه 

وإندونيسيا وفي جبال األنديس.

إميان  الفلسطينية  األديبة  وصلت  الزمان:   - القاهرة 
ليستقبلها  املنصرم  الشهر  نهاية  في  أرض مصر  الناطور 
السفارة  عن  وممثلني  االعالميني  و  الكتاب  من  لفيف 
قاعة  في  الفلسطينية مبصر  الرئاسة  ومكتب  الفلسطينية 
فندق النوفوتيل بالقاهرة . و متت دعوة الكاتبة للمشاركة 
والتنمية  لالبداع  الثاني  الدولي  العربي  املؤمتر  في 
املستدامة في يوم السادس من الشهر احلالي لتلقي كلمتها 
التي مثلت بها فلسطني في هذا املؤمتر بحضور وفد من 

السفارة الفلسطينية بالقاهرة باإلضافة الى وفد عن مكتب 
الرئاسة الفلسطينية في مصر .

الناطور الشعب املصري بعيده  وفي كلمتها هنأت االديبة 
القومي والذي كان في السادس من أكتوبر وهو نفس تاريخ 
العرب  لكل  قومي  عيد  هو  العيد  هذا  أن  وقالت   ، املؤمتر 
وليس فقط للمصريني كما أكدت األديبة على قوة الترابط 
أصحاب  هما  وفلسطني  مصر  وأن  الفلسطيني  املصري 
الشهداء  ارواح  رثت  كما   ، واحد  مصير  و  واحدة  قضية 

باجلهود  واشادت   ، اجمليد  اليوم  هذا  في  قضوا  الذين 
هامش  على  تكرميها  مت  كما   ، للسالم  الداعمة  املصرية 
هذا املؤمتر واالحتفاء بها على هامش تصنيفها بالروائية 

العربية األولى التي تناولت جائحة كورونا
الناطور  الكاتبة  وجهت  كما  وكورونا".  "هي  بروايتها   
وللبرفيسور  املؤمتر  على  وللقائمني  مصر  لشعب  شكرها 
الفلسطيني د. نسيم ياسني ومجلس الشباب الذين دعموها 

حتى وصولها إلى هنا .

 حتذير أطفال العالم من احلمى القرمزية
التحكم مبستوى السكري باجملال الكهرومغناطيسي  االف احليوانات النادرة مهددة

والطيور في مقدمتها

برنامج جتسس 
يتسلل الى الهواتف 
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الناطور وفلسطني ورواية كورونا في مؤمتر القاهرة


