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أحد أبطال "النمر األسود" مهاجر من دون إقامة في الواليات المتحدة

					
الشيف النرويجي ريستيان بيترسين يحمل كأس الجائزة.

(أ.ف.ب)

النرويج تفوز بجائزة فن طبخ أوروبية
تورين���و -إيطاليا  -أ ف ب :فازت النرويج بمس���ابقة فن الطبخ
"بوك���وز دور" لمنطق���ة اوروبا مس���اء اول من ام���س ،في تورينو
االيطالية في اجواء تذكر بملعب لكرة القدم اكثر منها اوس���اط
ذواقة الطعام.
ورغ���م الجلبة الكبيرة ،يحاف���ظ الطهاة وقد اعتم���روا القبعة
البيضاء على تركيزهم وهم يقطعون ويبشرون ،ويقلون البصل
او يستخدمون الخالطة.
وترتف���ع الروائح الطيبة من عش���رة مطاب���خ محاذية لبعضها
البعض.
وكان التح���دي يتمثل باعداد  15طبقا صغيرا وطبقا رئيس���يا
اخر في غضون خمس س���اعات و 35دقيقة للحصول على احدى
البطاقات المؤهلة الى مسابقة "بوكوز دور" العالمية التي تقام
في كانون الثاني  2019في ليون مس���قط رأس الطاهي الفرنسي
الكبير بول بوكوز الذي توفي في كانون الثاني.
وعلى صعيد االطباق الصغيرة ،كان ينبغي على المش���اركين
استخدام جبن كاس���تلمانيو والبيض والباستا بطبيعة الحال اذ
ان المس���ابقة مقامة في إيطاليا .اما بالنس���بة للطبق الرئيسي
فتضمن لحم الفيليه البقري من بييمونتيه االيطالية وارز باراجا
بييليزه وفيرتشيليزه ولوزة العجل.
وكان���ت لجنة التحكيم مؤلفة من طه���اة كبار مكلفين تقييم
ممثل���ي  20بل���دا الختي���ار  10منه���م للمرحل���ة النهائية على
المستوى العالمي.
اما المعايير التي يحكم على اساس���ها المتبارون فهي "قبل
كل ش���يء الطعم وننظر بعدها الى طريقة التقديم واستخدام
المنتجات ونظافة المطبخ وغياب التبذير .انها عالمة تشمل كل
الجوانب" على ما اوضح جيروم بوكوز رئيس المسابقة التي جرت
هذه السنة وسط تأثر واضح.
فهي المس���ابقة االول���ى التي تقام منذ وف���اة ملك فن الطبخ
الفرنسي بول بوكوز الذي اسسها في العام .1987
واضاف جيروم بوك���وز نجل الطاهي الكبير الراحل "ثمة فراغ.
في الس���نوات االخي���رة كان متعبا ولم يكن موج���ودا فعال بيننا
لكنه كان يستمر بمتابعة المس���ابقة عن كثب .وهو امر لطالما
احبه .وهي ليس���ت مجرد مس���ابقة بل تجمع طه���اة من العالم
باسره مع تبادل خبرات مهم جدا".
وتابع يقول ان المس���ابقة تس���مح "بالتذكير بما قام به (بول

بوك���وز) ودمغته وقيمه .نحن نس���ير على خط���اه لكننا ال نحل
مكانه".
وكما كان متوقعا ،احتلت دول اوروبا الشمالية المراكز الثالثة
االول���ى فاتى الطاه���ي النرويجي اندريه بيترس���ن في المرتبة
االولى تاله السويدي سيبس���تيان غيبراند والدنماركي كينيث
توفت-هانسن.
وغالبا ما يشكل الفوز بهذه الجائزة منطلقا لمسيرة ناجحة .اال
ان الفوز بالمسابقة يتطلب عمال دؤوبا جدا.
ويتوق���ف بعض المش���اركين ع���ن عملهم لمدة اش���هر عدة
للتدرب على غرار المش���ارك االيطالي مارتينو روجييري مساعد
الطاهي يانيك الينو الحائز  3نجوم ميشالن في مطعم "بافيون
لودوايان" في باريس.
ويقول ماتيو اوتو مس���اعد الطاهي في مطعم "اوبيرج س���ان
والفريد" في س���ارغمين في شرق فرنس���ا الذي سمح لهذا البلد
بالتأهل الى المس���ابقة العالمية بحلوله خامس���ا "انها مسابقة
معقدة جدا وتثير التوتر .لكن يجب االستمتاع بها وبذل الجهد
االقصى .فالمهم اال نشعر بالندم بعد ذلك".
وعلى امتداد المسابقة كان الطهاة المشاركون يحصلون على
مساعدة من شخص اخر ودعم من "مدرب".
واكد البلجيكي روالن دوبوي "مدرب" الفريق الروس���ي بقيادة
اندريي ماتوها "كل ش���يء مضبوط بشكل محكم وقد حفظوا كل
ش���يء في ذهنهم اال ان مهمتي تقوم على تذكيرهم بامور في
ما لو نسوا شيئا .ونتجنب المناقشة حتى ال يفقدوا تركيزهم".
ويضي���ف ه���ذا البلجيكي الذي ف���از بالمرتب���ة الثانية لهذه
المسابقة العام " 1997انا هنا العطي الفريق دفعا وزخما".
وقد وضع امامه اوراقا عليها عشرات االسطر يشطبها بواسطة
قل���م كلما نف���ذت المهمة المعني���ة والى جانبه ايضا تس���عة
اجهزة...لضبط الوقت .وعلى مقربة منه "يدرب" راسموس كوفود
الذي حل في المرتبة االولى والثانية والثالثة في نس���خ مختلفة
من المسابقة فريق الدنمارك.
وهو يعتبر انه بمثابة قائد اوركسترا "مكلف بث روح ايجابية"
في صفوف الفريق.
وما هو مفتاح الفوز بالمس���ابقة برأيه؟ "ان يتمتع المش���ارك
بش���يء اضاف���ي ،اندفاعة ش���خصية والفريق المناس���ب حوله
وذهنية الفائز".

دراسة تكشف تناول ثلث األميركيين أدوية قد تسبب االكتئاب
تامب���ا (الواليات المتح���دة)  -أ ف ب :يتناول ثلث األميركيين
أدوية ،م���ع وصفة طبية أو من دونها ،من ش���أنها أن تزيد خطر
إصابتهم باالكتئاب ،بحس���ب ما أظهرت دراسة نشرت نتائجها
في مجلة الجمعية األميركية الطبية (جاما).
من حبوب منع الحمل إلى مس���كنات اآلالم ،مرورًا بأدوية القلب
وتل���ك الحامية م���ن حرقة المع���دة" ،قد يفاجأ كثي���رون عندما
يعلم���ون أن عقاقيرهم التي ال عالق���ة لها بالمزاج أو القلق أو أي
حال���ة أخرى على صلة عادة باالكتئاب ،قد تزيد من خطر اإلصابة
بأع���راض اكتئابية" ،بحس���ب ما أوضح���ت ديما كات���وّ ،
القيمة
الرئيس���ة على هذه الدراس���ة التي تحاضر بجامعة إيلينوي في
شيكاغو.
وخل���ص الباحث���ون إل���ى أن خطر المعان���اة من ه���ذه الحالة
النفسية هو األكبر عند األشخاص الذين يتناولون أكثر من دواء

قد يتسبب باالكتئاب في جملة أعراضه الجانبية.
وج���اء في هذه الدراس���ة أن " %15تقريبًا م���ن البالغين الذين
يتناول���ون بالتزامن ثالثة أدوية أو أكثر م���ن هذا النوع يعانون
من اكتئاب خالل فترة اس���تهالك العقاقير ،مقارنة بـ  %5ال غير
من هؤالء الذين ال يحتاجون إلى أي دواء و %7من الذين يأخذون
دواء واحدًا" .ولفت الباحثون إلى المش���كلة التي يطرحها غياب
تنبيهات في هذا الخصوص على علب األدوية.
واس���تندت هذه الدراس���ة القائمة على المالحظة إلى بيانات
اس���تطالع ش���مل أكثر من  26ألف بالغ بين  2005و ،2014جمعت
في إطار دراسة وطنية حول الصحة والغذاء.
وأوض���ح الباحثون أنه يتع���ذر عليهم تحديد عالقة س���ببية
باالس���تناد إلى هذه المعطيات وحدها ،إذ لم يحس���ب حس���اب
لسوابق االكتئاب في االستبيانات الموزعة.

جائزة النيل لصالح فضل ومراد وهبة
ومصطفى الرزاز ويوسف عبدلكي
القاهرة  -رويترز :أعلن المجلس األعلى للثقافة في مصر،
مساء أول من أمس ،جائزة النيل بفروعها الثالثة في اآلداب
والفنون والعل���وم االجتماعية ،وهي أرف���ع جائزة مصرية
به���ذه المج���االت ،مضافًا إليه���ا جائزة الني���ل للمبدعين
العرب ،والتي اس���تحدثت هذا العام ألول م���رة .وفي فرع
اآلداب ف���از بالجائزة الناقد صالح فض���ل ،وفي فرع الفنون
ف���از الفنان التش���كيلي مصطفى الرزاز ،وف���ي فرع العلوم
االجتماعية فاز المفكر والفيلسوف مراد وهبة ،فيما ذهبت
في فرع المبدعين العرب للفنان التشكيلي السوري يوسف
عبدلكي .وتبلغ قيمة الجائ���زة في كل فرع  500ألف جنيه
(نحو  28ألف دوالر) إضافة إلى ميدالية ذهبية.
كم���ا أعل���ن المجلس األعل���ى للثقاف���ة جوائ���ز الدولة
التقديري���ة للع���ام  ،2017والتي تمنح في ف���روع الفنون
واآلداب والعل���وم االجتماعي���ة .وتبلغ قيم���ة الجائزة في
كل ف���رع  200ألف جنيه (نحو  11أل���ف دوالر) ،إضافة إلى
ميدالية ذهبية.

وذهب���ت الجائزة في فرع الفن���ون للممثلة نادية لطفي
والملح���ن محمد س���لطان .وف���ي ف���رع اآلداب ذهبت إلى
عبد الحكيم راض���ي عضو مجمع اللغ���ة العربية والكاتب
محمد قط���ب والناقد كمال الدين عي���د ،وفي فرع العلوم
االجتماعية إلى أستاذة علم النفس سعدية بهادر وعميد
كلية التربية الس���ابق شبل بدران وأس���تاذ القانون أحمد
رفعت ووزير العدل السابق عبد العزيز الجندي.
وأعلن المجل���س األعل���ى للثقافة أيضًا جوائ���ز الدولة
للتفوق والتي ذهبت في مجال اآلداب للروائي أحمد مراد
وأستاذ اللغة العربية محمد العبد وذهبت في فرع الفنون
للموس���يقار رضا بدير والنحات س���عيد بدر ،وذهبت في
مجال العلوم االجتماعية إلى الكاتب صالح سالم وأستاذة
التاريخ الحدي���ث والمعاصر إلهام ذهني وأس���تاذ إدارة
األعمال عبد السالم أبو قحف.
وتبلغ قيم���ة الجائزة في كل فرع من ه���ذه الفروع 100
ألف جنيه (نحو  5700دوالر) إضافة إلى ميدالية ذهبية.

للبيع في مزاد :عملة ذهبية
نادرة من عهد جورج واشنطن
لوس انجليس  -رويترز :قالت دار مزادات أميركية أمس
إن عملة ذهبية فريدة تعود للقرن الثامن عشر
وتحمل ص���ورة جورج واش���نطن ،أول رئي���س للواليات
المتحدة س���تطرح في مزاد في آب ومن المتوقع أن تجلب
أكثر من مليون دوالر.
ولم يجر قط تداول العمل���ة الصادرة العام  1792والتي
تحمل صورة نس���ر على أحد جانبيه���ا وعلى الجانب اآلخر
وجه جورج واشنطن.
ويعتقد أنها قدمت كهدية لواش���نطن عند وضع خطط
إلنشاء أول دار لسك العمالت بعد الثورة األميركية.
وكان واشنطن يرفض وضع صورته على العمالت معتبرًا
ذلك تقليدًا ملكيًا.

ويعتق���د الباحثون في أصول العمالت أن العملة قدمت
لواشنطن في إطار عملية ترويج للحصول على عقد إنشاء
دار سك العمالت وإن واشنطن اعتبرها تذكارا شخصيا.
وتأسس���ت دار س���ك العم�ل�ات األميركية الع���ام 1792
وأصدرت أول عمالت للت���داول بعد ذلك بعام من النحاس
والفضة وحملت صور تمثال الحرية من ناحية ونس���را من
الناحية األخرى.
وقالت دار هريتدج أوكش���نز في بيان إن المزاد المقرر
يوم  16آب في فيالدلفي���ا يمثل أول مرة تباع فيها عملة
جورج واشنطن منذ  128سنة.
وأضاف���ت إن التقديرات األولية تش���ير إل���ى أن العملة
ستجلب مليون دوالر ألنها قطعة فريدة من نوعها.

ل���وس انجلي���س ـ (أ ف ب) :ي���ؤدي
بامبادجان بامبا في مسلس���ل "ذي غود
باليس" دور كائن ابدي في حياة االخرة
ام���ا في الواقع فان الممثل العاجي وهو
اح���د ابطال "ب�ل�اك بانث���ر" ،يعيش في
الوالي���ات المتحدة كمهاج���ر من دون
اقامة.
بامبا البالغ  36عاما وقد ش���ارك اخيرا
في بطول���ة فيلم "بالك بانث���ر" هو من
بين  700ال���ف "حال���م" (دريمرز) وهم
مهاجرون ادخل���وا كاطفال الى الواليات
المتح���دة بطريقة غير ش���رعية .وكان
برنام���ج "داكا" يحمي ه���ذه الفئة في
عهد الرئيس االميركي الس���ابق باراك
اوباما.
ويقول الممثل لوكال���ة فرانس برس
بعدم���ا تس���لم جائزة لحقوق االنس���ان
في لوس انجليس من االتحاد االميركي
للحريات المدنية "اردت لفترة ان احكي
قصتي اال ان الخوف كان يشلني".
ويضيف "لم اك���ن اريد اثارة حفيظة
احد .لم اك���ن اريد ان اهدد مس���يرتي
وعائلتي كذلك".
قد فرت عائلة بامبا من عدم االستقرار
السياسي المستشري في ساحل العاج
الواقع���ة في غرب افريقي���ا العام 1993
وهو وصل في سن العاشرة الى الواليات
المتحدة.
وامضى بامبا سن المراهقة بين جنوب

برونكس في نيويورك وريتشموند في
والية فيرجينا.
وتعلم الفت���ى الناطق بالفرنس���ية،
اللغ���ة االنكليزية بس���رعة ودخل الى
معهد ف���ن التمثيل في نيويورك وكان
يعمل س���ائق س���يارة اجرة لدفع كلفة
دراسته.
وق���د حصل���ت العائل���ة عل���ى اللجوء
السياس���ي ف���ي نهاية المط���اف اال ان
بامبا كان يومها في الحادية والعشرين
ولم يكن مشموال بالحقوق التي حصلت
عليها عائلته.
ورغم وضعه غير الشرعي ،بدأ الشاب
الطموح يحصد االدوار وقد ش���ارك في
اكثر من عش���رين برنامجا تلفزيونيا من
بينه���ا "لو ان���د اوردر" و "اي ار" و "غرايز
اناتومي".
في العام  ،2016حصل على دور ناش���ط
مدافع عن حقوق االنسان في برنامج "ذي
غود باليس" عبر محطة "ان بي س���ي" وقد
نال من���ذ ذلك الحين دورا ف���ي انتاجين
ضخمين مقتبس���ين من قصص مصورة
هما "بالك بانثر" و"سويسايد سكواد".
وعلى غرار االف االشخاص في الوضع
نفسه ،ش���عر بامبا بان العالم انهار من
حوله عندم���ا الغى الرئي���س االميركي
دونال���د ترام���ب برنام���ج "داكا" العام
الماضي ت���اركا "الحالمي���ن" في مهب
الترحيل في اي وقت.

وقد اص���در القض���اء ق���رارا بضرورة
االس���تمرار بالبرنام���ج اال ان الغموض ال
يزال يلف وضعهم.
ويق���ول بامب���ا لوكال���ة فرانس برس
"الوض���ع متلقب ج���دا .وع���دم اليقين
يهيمن على افراد مجموعتنا .ثمة خوف
كبير وال نعرف ما سيحصل".
ويضي���ف "لدينا عائالت وعمل وباتت
حياتنا هنا لكن ال نعرف ما الذي سيحل
بنا شهرا بعد شهر".
لم يس���ر بامب���ا الى كثير م���ن الناس
بوضع���ه لكنه قرر ان يكش���ف عنه في
مقابل���ة مع صحيف���ة "ل���وس انجليس
تايمز" في تش���رين الثان���ي من العام
الماضي.
ويؤكد لوكالة فرانس برس "لدي زوجة
وابنة تبلغ الس���نة ونصف السنة .وفي
تشرين الثاني دفعني ذلك الى أن احزم
امري".
ويمضي قائال "نظ���رت اليها واردتها
ان ترى في شخصا دافع عن شيء وعنها
خصوص���ا االن م���ع الفصل بي���ن افراد
العائلة الواحدة عند الحدود".
ويق���ول بامب���ا ان االصدق���اء والزمالء
اعربوا عن دعم هائل له منذ كش���فه عن
وضعه وتبين له ان ال اس���اس لمخاوفه
م���ن ان ذل���ك س���يؤثر على مس���يرته
المهنية.
وقال لصحيفة "لوس انجليس تايمز"

				
الممثل بامبادجان بامبا.

ان خوفه االكبر هو ان يأتي مس���ؤولون
م���ن جهاز الهجرة القتي���اده من موقع
التصوير .وهو يعم���ل كثيرا في كندا
واماك���ن اخرى في الخ���ارج لكنه يقلق
على ال���دوام عندما يحين موعد عودته
الى الواليات المتحدة.
وفش���ل الكونغ���رس االميركي الذي
يس���يطر علي���ه الجمهوري���ون العام
الماضي في تمرير اقتراحات لتعديل
قانون الهجرة احده���ا يلقى دعما من
دونالد ترامب للب���ت بالوضع القانوني
ل 1,8مليون مهاجر.

(أ.ف.ب)

ويعمل المشرعون االن على حل جديد
يتضمن اج���راءات لزيادة المراقبة عند
الحدود واصالح نظام الهجرة لكن حتى
االن ال يزال عدم اليقين يش���كل غيمة
سوداء تعكر صفو حياة "الحالمين".
ويؤك���د بامبا "ال ازال اتحدث عن هذه
المش���كلة وفوجئت انه لم يتم ايجاد
حل لها بع���د .كنت اتوقع ان يكون اقر
قانون بهذا الشأن االن".
ويشدد على ان غياب الحل "يجعلني
ادرك بان النضال مس���تمر وانه علي ان
اواصل تأدية واجبي" في هذا الشأن.

رئيس الوزراء الهندي يستعرض لياقته البدنية
نيودلهي  -أ ف ب :نش���ر رئيس الوزراء
الهندي ،ناريندرا م���ودي ،الذي يتباهى
أنص���اره بليونت���ه الجس���دية الكبي���رة،
ً
تس���جيال مص���ورًا يتضم���ن بعض���ًا من
أنش���طته الرياضية الصباحي���ة ،بينها:
حركات يوغا ولياقة بدنية كالمش���ي إلى
الخلف وثني الجسم على صخرة.
وأش���اد م���ودي بمزايا ه���ذه التمارين
الرياضي���ة القادرة على "إعادة النش���اط
وتجديد الش���باب" ،في هذا التس���جيل
المص���ور الذي نش���ره ،أم���س ،ويتضمن
أيضًا نزهة تأمل عل���ى طريق خاص "من
وحي" الطبيعة.
ويندرج هذا التس���جيل المصور ضمن
موجة فيديوه���ات للتحفيز على اللياقة
البدنية من هنود معروفين ،بينهم بطل
الكريك���ت المحب���وب جماهيري���ًا فيرات
كوهلي ،الذي تطرق إلى مش���كلة البدانة
والنقص ف���ي الرعاية الصحية في الهند
التي تعد  1,25مليار نسمة.
وقد ص���ور ناريندرا م���ودي ( 67عامًا)
تسجيله القصير البالغة مدته دقيقتين
في حديقة منزله في نيودلهي.
ويقول مودي ،في الفيديو الذي شوهد
أكثر م���ن مئتي ألف مرة بعد س���اعتين

على نش���ره" :باإلضافة إلى اليوغا ،أس���ير
على طريق مستوحى من عناصر الطبيعة
الخمس���ة األرض والم���اء والن���ار والهواء
والسماء".
ويضيف" :هذا يعيد النش���اط للجسم
ويجدد الش���باب بدرجة كبي���رة .أمارس
أيض���ًا تماري���ن التنف���س" .وف���ي أحد
التمارين ،يس���ير مودي ببزته الس���وداء
إلى الخلف على مرج عشبي أخضر ،واضعًا
يديه عل���ى وجهه في وضعية صالة قبل
التمدد على صخرة عريضة.
ثم يتقدم مودي إلى مس���ار خاص تم
استصالحه حول شجرة كبيرة حيث يقوم
بحركات توازن على جانبيها قبل المشي
على الحصى والخشب والماء.
ث���م يقف م���ودي الذي يعتم���د نظامًا
غذائي���ًا نباتيًا ،أم���ام تمثال لب���وذا في
حديقت���ه ،ويتنف���س م���ن خ�ل�ال فتحة
أنف واح���دة .وبعدها يجلس على صخرة
ويتنفس بسرعة في وضعية تأمل.
ً
ويقول رئيس الوزراء :إنه ال ينام طويال
ويفاخر مؤيدوه ببنيته الجسدية القوية.
وس���ارع وزراء الحكوم���ة إلى اإلش���ادة بـ
"مس���تويات الطاقة التي ال نظير لها" لدى
مودي.

غير أن البعض اآلخر كان أقل إعجابًا.
فق���د كتب أحد مس���تخدمي "تويتر":
"غالبية المواطنين من الطبقة الوس���طى
يعيشون بين البراز بسبب تغوط سكان
ً
األحي���اء الفقيرة في الع���راء ،فضال عن

الدخان المتأتي من حرق النفايات".
وغالب���ًا ما يح���ذر الخب���راء الهنود من
ممارس���ة الرياضة في الهواء الطلق في
نيودلهي والمدن الرئيسة األخرى بسبب
مستويات التلوث الخطيرة للهواء.

فقد سجلت الملوثات الضارة المحمولة
جوًا ف���ي العاصمة مع���دالت أعلى بـ 14
مرة من المس���توى اآلمن الموصى به من
منظمة الصح���ة العالمي���ة ،أمس ،وفقًا
لموقع السفارة األميركية.

بحث ألماني :طائر القرقف األزرق ال يجيد احتضان بيضه دون شريك حياته
ميون���خ -د ب أ :يواج���ه أح���د الوالدي���ن صعوبات
إضافية ف���ي تربي���ة أوالدهما عندم���ا تلقى مهمة
التربية على كاهله وحده دون مش���اركة من الجانب
اآلخر.
تبين لعلماء الطيور أن األمر ال يختلف كثيرا أيضا
م���ع طائر القرقف األزرق ،حيث وجدوا أن موت نس���ل
هذا الطائر دائما تقريبا هو اختفاء أحد أبويه بشكل
دائم وذلك حس���بما أوضح باحثان في معهد ماكس
بالنك األلماني لعلم الطيور في مدينة زيفيزن بوالية
بافاريا جنوب ألمانيا.
ق���ال الباحثان بيت���ر زانتيما وب���ارت كيمبينيرس
في دراس���تهما التي نش���رت اول من امس في مجلة
"جورنال اوف أنيم���ال ايكولوجي" إنه على الرغم من
أن الطرف المتبق���ي من األبوين يبذل جهدا متزايدا
ف���ي احتضان بيض���ه إلخراج بع���ض الكتاكيت على
األق���ل إال أن ذلك لم ينجح في ثلث األعش���اش التي
فقدت أحد شريكيها.
وش���ملت الدراس���ة  %13من األعش���اش التي في
المنطقة التي ركز عليها الباحثان.
ق���ال الباحث���ان إنه عندم���ا يعتن���ي كال الوالدين
بالبي���ض معا فإن جزءا من البيض الذي يتراوح عدده
بين  8و  15بيضة يموت غالبا أيضا ولكنهما ينجحان
دائما في تفريخ بعض الكتاكيت إلى أن تس���تطيع
الطيران بعد نحو ثالثة أسابيع من الفقس.
راقب الباحثان على مدى سبعة أعوام  684عشا في
منطق���ة بعينها وزودا جميع طي���ور القرقف البالغة

في هذه المنطقة بش���ريحة دقيقة إلرسال البيانات
ووضع���ا ف���ي كل صناديق األعش���اش نظام���ا ذاتيا
للمراقبة ،واستطاعا بذلك تسجيل أي زيارة يقوم بها
طائر ألحد هذه األعشاش.
اكتش���ف الباحثان أن األعش���اش الت���ي مات بها
جميع البيض كانت قد خلت وبشكل مفاجئ من أحد
الوالدين "حيث لم تظهر جميع الطيور المختفية في
منطقة الدراسة باستثناء حالة واحدة فقط" حسبما
أوضح بارت كيمبينيرز الذي قاد الدراسة.
وال يعتقد الباحث���ان أن هذه الطيور تركت البيض
وفارقت شريك حياتها في الوقت ذات.
يرجح الباحثان أن الط���رف المختفي من الوالدين
ُ
قد التهم من حيوان آخر ف���ي المنطقة حيث يجعل
التحلي���ق الدائم م���ن وإلى العش بحث���ا عن الطعام
عرض���ة لالفتراس من األعداء الذين يحلقون في الجو
خاصة الصقور.
كما أن طائر القرقف يمثل هدفا سهال أصال للطيور
المفترسة حيث يؤكد الباحثان أن  40إلى  %45منها
ال تحتضن بيضها في العام التالي أصال.
ويتوقع الباحثان أن الطيور التي لم تعد لعشها لم
تبق على قيد الحياة.
وفقا للدراس���ة فإن أناث ه���ذا الطائر أكثر اختفاء
م���ن ذكورها وأن الذكور الت���ي تبقى في العش تجد
صعوبة خاصة في احتضان البيض وال تكاد تنجح في
الوصول به لمرحلة الفقس.
وأوضح الباحث���ان أن حجم الذك���ور صغير مقارنة

باإلناث وأن ريش الذكور قليل ،ما يجعلها غير قادرة
على الحفاظ على درجة حرارتها هي نفسها "إضافة
إلى أن اإلناث فقط هي التي تمتلك بقعة تفريخ في

منطقة البطن تسهل وصول درجة
حرارتها للبيض ،ما يس���اعد على س���رعة تفريخه"
حسبما أوضح بيتر زانتيما المشارك في الدراسة.

كشف كيفية اختراع المصريين القدماء نظام الكتابة المتفرد
األقصر-مص���ر-د ب أ :أعلن���ت وزارة اآلث���ار المصرية امس عن
العث���ور على موقع أث���ري بصحراء الكاب األثري���ة ،بمدينة إدفو
الواقعة بين مدينتي األقصر وأس���وان يق���دم دليال على كيفية
اختراع المصريين القدماء نظام الكتابة المتفرد.
وقال الدكتور أيمن عشماوي ،رئيس قطاع اآلثار المصرية ،في
بيان صحافي ام���س ،إن الموقع األثري ،ال���ذي عثرت عليه بعثة
أثري���ة مصرية بالتعاون مع بعثة جامع���ة بيل األميركية (عاملة
بصح���راء الكاب األثرية) كان يس���تخدم كمحجر وموقع لصناعة
مادة الفلنت واألدوات الحجرية خالل عصور تاريخية مختلفة.
وأض���اف أن البعثة عث���رت في الموقع على ع���دد من اللوحات
الصخرية وصور عليها نقوش ورسومات بارزة يمتد تاريخها إلى
بداية عصر ما قبل األسرات (نقادة
األول���ى  -نحو  3500 - 4000قبل الميالد) ،ودفنات تعود ألواخر
الدولة القديمة وأخرى تعود للعصر الروماني المتأخر باإلضافة
إلى منطقة سكنية تعود للعصر الروماني المتأخر.

وأشار عشماوي إلى األهمية التاريخية واألثرية لهذه المنطقة
والمعروف���ة بالواح���ة المفق���ودة أو البئر القديم ف���ي الصحراء
ً
ً
موقعا ً
وكتابيا
أثريا
الشرقية وحاليا ببير أم تينيدبا ،فهي تمثل
ً
ُ
مهما في منطقة الصحراء الش���رقية والت���ي كان يعتقد قديما
أنها خالية من أي دفنات قديمة أو شواهد تاريخية وأثرية.
وم���ن جانبه ،قال الدكت���ور جون كولماندارنييل���ن مدير بعثة
جامع���ة ييل األميركي���ة إنه تم العثور على م���اال يقل عن ثالث
لوح���ات صخرية تحمل نقوش���ا ،ما يؤكد على وجود واس���تمرار
األنماط الفنية في الصحراء الشرقية لوادي النيل.
وأش���ار الى أن ه���ذه النقوش تتضم���ن ص���ورًا لمجموعة من
الحيوان���ات منها الثور والزرافة والغ���ن ،والحمير بعضها يظهر
كرمز أو مثال للحياة الدينية في فترة أواخر عصر ما قبل األسرات.
وأكد على أن ه���ذه النقوش ،تمثل أوائل أش���كال الكتابة في
مص���ر القديمة قبل الكتابة الهيروغليفي���ة ،وصور عليها أقدم
وأكبر عالمات من المراحل التكويني���ة المبكرة والبدائية للنص

الهيروغليفي ،ويقدم دلي�ل�ا لكيفية اختراع المصريين القدماء
نظ���ام الكتابة المتفرد ،ويمتد تاريخه���ا إلى بداية عصر ما قبل
األس���رات (نقادة األولى  -نحو  3500 - 4000قبل الميالد) وحتى
أواخر الدولة القديمة (نحو  2350قبل الميالد).
وأضاف الدكتور كولمدارنييلن أنه تم العثور ايضا على موقع
آخر يضم عددا من الدفنات والتي يبدو أنها تنتمي إلى س���كان
هذه الصحراء التي تربط بين وادي النيل والبحر األحمر ،وبدراسة
أحد هذه الدفنات تبين أنها تخص امرأة
يتراوح عمرها بين  25-35س���نة في وق���ت وفاتها ،ربما كانت
واح���دة من النخبةُ ،
ودفن معها عل���ى األقل وعاء ،وحبل صنع من
قواقع البحر األحمر والخرز العقيق.
وفي الجهة الجنوبية من موق���ع النقوش الصخرية والدفنات،
تم العثور على مستوطنة تعود ألواخر العصر الروماني وعشرات
من المباني الحجرية ،التي تحتوي على أعمال خزفية التي ترجح
أن الموقع يرجع الى الفترة ما بين  600 - 400م.

