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ناراي )بنغالديش( ـ أ.ف.پ: وسط صيحات حماسية 
تطلقها ثعالب البحر التي تسبح بحلقات دائرية حول 
سفينتهم، يرمي الصيادون شباكهم في هذه املنطقة 
التي تنتشر فيها أشجار املنغروف التي تعرف أيضا 

بااليكة الساحلية، ثم تغوص الثدييات ويظهر ذيلها في 
املياه.

ويذكر شاشودار بيسواس الصياد اخلميسيني الذي 
دربت عائلته على مدى أجيال ثعالب بحرية على 

الصيد، بأن »عملنا يعتمد على ثعالب البحر«.
وال تقوم ثعالب البحر باصطياد فرائسها بنفسها، 
لكنها مكلفة إخافة األسماك التي تسبح بني جذور 

األشجار في هذه املنطقة لدفعها باجتاه شباك 
الصيادين. لكن هذه التقنية النادرة املوروثة منذ القدم 
والتي تقوم على التنسيق بني اإلنسان وثعالب البحر 
املدربة، مهددة بالزوال قريبا في بنغالديش كما سبق 

لها أن اختفت منذ زمن طويل في أجزاء أخرى من 
آسيا.

ويقول فيبول ابن شاشودار وهو يقود السفينة واقفا 
»تنجح ثعالب البحر في رصد السمك بني النباتات 

عندها تبتعد السمكة ونبقى موجودين في مكان قريب 
من شباكنا. من دونها ال ميكننا اصطياد هذا الكم من 

األسماك«.
وتدرب هذه العائلة ثعالب البحر على الصيد منذ أجيال 

في منطقة سونداربانس، وهي اكبر منطقة منغروف 

في العالم في جنوب غرب بنغالديش.
وحتصل عمليات الصيد تقليدا في الليل عندما ميكن 

للصيادين أن يأملوا في اصطياد ما بني أربعة و12 
كيلوغراما من األسماك والقريدس والسلطعون.

وتكسب عائلة شاشودار حوالي 250 دوالرا شهريا 
جراء بيع األسماك التي تصطادها، في األسواق احمللية.

لكن خالل األشهر األخيرة، أصبحت األسماك نادرة 
وشباك الصيادين غالبا ما تبقى فارغة.

ويشير فيبول إلى »أننا لم نعد جند األسماك التي كنا 
جندها سابقا مع والدي«. ويوضح محمد مصطفى 

فيروز االخصائي في علم احليوانات في جامعة 
جاهاغيرناغار في دكا أن »السمك لم يعد يتمكن 

ببساطة من التكاثر«.
ويشير لوكالة فرانس برس إلى أن األسباب تكمن 

في »الترسيب املفرط وتلوث املياه بالنفط واستخدام 
مبيدات احلشرات في حقول األرز إضافة إلى الصيد 

اجلائر«.
وفي السنوات الـ 25 األخيرة التي درس فيها فيروز 
الصيد باالستعانة بثعالب البحر في بنغالديش، شهد 
انخفاضا في عدد العائالت التي متارس هذا النشاط 

من 500 إلى 150 عائلة.
وخالل 50 عاما، تراجعت نسبة الذين يقومون بهذا 

النشاط 90% بحسب فيروز الذي يحذر من أن 
استمرار األمور باالجتاه احلالي سيعني زوال الصيد 

باالستعانة بثعالب البحر خالل السنوات العشرين 
املقبلة. كذلك يبدو الشاب فيبول البالغ حوالي 20 عاما 

متشائما إذ يقول »اذا لم يكن هناك اسماك، ال حاجة 
البتة الن يكون لدينا نظام صيد باالستعانة بثعالب 

البحر«.
ويضيف »انظروا إلى عائلتي. اشقائي وشقيقاتي 

يريدون جميعهم متابعة دراساتهم. ال يريدون الذهاب 
الى األنهر الصطياد األسماك. إذا ما اكملوا دراستهم، 
فإنهم حتما سيتركون القرية بحثا عن عمل افضل او 

انهم سيشترون اسماكا باجلملة ليعيدوا بيعها«.
أما هو فيخشى خسارته مصدر دخله الوحيد.

فكل شهر، يخصص هذا الشاب نصف ايراداته لتغذية 
ثعالب البحر اخلمسة التي ميلكها ـ اثنتان منها بالغتان 

ومدربتان وثالثة أخرى صغيرة في طور التدريب ـ 
وهي تستهلك 3 إلى 4 كلغ من األسماك يوميا.

 ومن دون تغذية الصيادين لها، فإن بقاء ثعالب البحر 
قد يكون مهددا أيضا.

ويشير فيروز إلى أن الصيد باالستعانة بثعالب البحر 
يلعب دورا رئيسيا في احلفاظ على هذه الفصيلة 

املهددة في بنغالديش.
ويضيف »ثعالب البحر التي يقبض عليها تكون بصحة 

جيدة بسبب الصيد«.
وأحيانا يقوم الصيادون بترك بعض من هذه الكائنات 
في الطبيعة ما يعزز وجودها بحسب بعض الدراسات.

صياد سمك يستخدم ثعالب البحر على أحد ضفاف األنهر 

في بنغالديش يصيدون السمك باستخدام »ثعالب البحر«

خصلة الشعر املسروقة كما كانت معروضة في املتحف

ـ أ.ف.پ: سرقت  سيدني 
خصلة شعر عائدة لنابليون 
واغراض قيمة اخرى من متحف 
استرالي يضم مجموعة كانت 
تابعة لعائلة بريطانية تقربت 
من االمبراطور الفرنسي خالل 
القديســـة  منفاه في جزيرة 
هيالنة في جنـــوب احمليط 

االطلسي.
واعلنت الشرطة االسترالية 
امس ان اللصوص دخلوا الى 
مبنى واقع في شـــبه جزيرة 
مورنينغتون فـــي مقاطعة 

ڤيكتوريا )جنوب شرق(.
واعتبرت ان السرقة ميكن 
ان تكـــون قد حصلـــت بناء 
على »طلبية« تقدم بها جامع 

حتف.
وجاء في بيان الشرطة ان 
من بني املقتنيات املســـروقة 
خامتا وقالدة حتوي خصال من 
شعر نابليون ووشاحا كتب 
عليه نابليون بخط يده في 

العام 1815 وعلبة تبغ.
ودخل اللصوص عبر حمام 
املتحف املقام في دارة »برايرز 

بارك« القدمية، ووقعت عملية 
الســـرقة مســـاء اخلميـــس 

املاضي.
العشـــرة  وبني االغراض 
املسروقة هناك كذلك محبرة 
فضية مطلية بثالث قطع نقدية 
ذهبية عليها صورة نابليون 
عثر عليها في جيب االمبراطور 
املخلوع بعيـــد وفاته، كذلك 
سرقت مجســـمات صغيرة 
لهذه الشـــخصية التاريخية 
الفرنســـية وزوجته االولى 

جوزفني.
وقال ســـتيف يورك امني 
املتحـــف فـــي تصريحـــات 
لهيئة االذاعة االسترالية ان 
القطـــع »ال تقدر بثمن  هذه 
ألن احلصـــول على بديل لها 
مستحيل. نشعر بالصدمة«.

ومت نقـــل باقـــي اغراض 
املجموعة املؤلفة من حوالي 
500 قطعـــة الى مـــكان أكثر 

امنا.

سرقة خصلة شعر لنابليون من متحف في أستراليا

طفل ميوت جوعاً بسبب إدمان والده ألعاب الڤيديو

كاميرون دياز »تعشق الشيخوخة«

مقاضاة مربية دجاج 
بسبب صراخ ديوكها

صحة غارسيا ماركيز »هشة جداً«

رأت شقيقها بعد فراق
 دام 16 عاماً.. فماتت

تأخرت العروس.. فتزوج أختها

لـــوس أجنيليسـ  د.ب.أ: ذكر تقرير إخباري امس 
أن املمثلة األميركية احلسناء كاميرون دياز »تعشق 
الشيخوخة« وتشعر بامللل من الثبات على احلال نفسها 

لفترة طويلة من الوقت.
ونقل موقع »كونتاكت ميوزيك« عن دياز )41 عاما( 
قولها: »أقسم باهلل هذا هو سبب حبي للشيخوخة.. 
فالســـيدات يعتقدن أنهن يرتكنب خطأ شخصيا إذا لم 
تتحد املرأة الطبيعة بالثبات على مظهر سن اخلامسة 
والعشرين طوال عمرها.. لكنني ال أرغب في أن أثبت 

حيث أكون«. 
يذكـــر ان دياز تنتظر حاليـــا عرض أحدث أفالمها 
بعنـــوان »ذا أذر وومان« الذي مـــن املقرر أن يعرض 

في 25 اجلاري.
ويشـــارك دياز البطولة ليزلي مان وكيت أبتون، 
وتدور أحداث الفيلم حول 3 نساء يتحالفن ضد رجل 

خائن.

لندن - يو.بي.آي: حرك سكان قرية بريطانية دعوى 
قضائية ضد مربية دجاج في الـ 57 من العمر، ألن صراخ 
ديوكها يوقظهم من النوم في ساعات مبكرة كل يوم.
وقالـــت صحيفة ديلي ميل أمس، إن ســـكان قرية 
هاملبدون مبقاطعة هامبشاير يقاضون، هيلني روجزر، 
بتهمة اإلزعاج ألن ديوكها توقظهم عند الساعة الثالثة 
صباحا وتســـتمر في الصياح حتى احلادية عشرة، 
وأضافت أن موظفني من مجلـــس بلدية القرية زاروا 
من قبل مزرعة روجرز 5 مرات وسلموها أمرا يطلب 
منها احلد من صراخ الديوك، وقام بعض السكان الحقا 
بتحريـــك دعوى قضائية ضدها بتهمة خرق األمر في 

3 مناسبات.
ونفـــت مربية الدجاج أمام محكمة الصلح في بلدة 
فيرهام، بأن تكون ديوكها مصدر إزعاج لسكان القرية 
طوال فترة الليل، وادعت بأنها اتبعت تعليمات مجلس 
بلدية القرية بتغطية حظيرة الدجاج في منزلها ببطانية 
سميكة عند الغسق وعدم إزالتها قبل الساعة التاسعة 

صباحا.
وقالـــت ان العديد من الناس فـــي القرية ميلكون 
ديوكا تصيح مثل ديوكها، وال تســـتطيع اســـتيعاب 
كيف يشـــتكي الناس الذين يعيشـــون في الريف من 
الضوضـــاء الصادرة عن احليوانات واآلالت الزراعية 

مع أنها تشكل جزءا أساسيا من سماته.
وأضافت روجرز إذا كان املشـــتكون ال يحبون هذا 
النوع من الضجيج فمن األفضل لهم أن ينتقلوا للعيش 
في املدن بدال من ذلك ألن ديوكها ليســـت أكثر صخبا 
من أي ديوك أخرى في القرية، ومن السخف أن جتري 

مقاضاتها على شيء من هذا القبيل.
وتربي روجرز في حظيرة منزلها أنواعا نادرة من 
الديوك، إلى جانب البط والدجاج و6 أحصنة وأرنب 

وكلبني.

مكســــيكو ـ أ.ف.ب: قالت عائلة غابرييل غارسيا 
ماركيز ان الكاتب الكولومبي في وضع صحي »هش 
جدا« بعدمــــا وردت معلومات صحافيــــة تفيد بانه 

مصاب مجددا بالسرطان.
وجاء في بيان صادر عن زوجته مرسيديس بارتشا 
وجنليه رودريغو وغونزالو »وضعه مستقر مع انه 

هش جدا وثمة مضاعفات مرتبطة بسنه«.
وغادر الكاتب احلائز جائزة نوبل لآلداب املستشفى 
في الثامن من ابريل في مكســــيكو في وضع وصف 
بأنه »دقيق« بعد 8 أيام أمضاها فيه إلصابته بالتهاب 

رئوي.
وأضافت العائلة ان الكاتب »يواصل فترة نقاهة 
في املنزل« شاكرة كل رسائل التضامن وطالبة احترام 

خصوصيته.
ونقلت صحيفة »ال اونيفرسال« املكسيكية االثنني 
عن »مصادر جديرة بالثقة« ان السرطان الليمفوي الذي 
أصيب الكاتب به قبل 15 عاما عاد للظهور وينتشر 

اآلن في الرئتني والغدد الليمفاوية والكبد.
وقالت الصحيفة ان العائلة واألطباء قرروا معا عدم 
إخضاع غارسيا ماركيز لعالج كيميائي أو إشعاعي 

بل توفير »عالج طبي بديل« له في املنزل.
والكاتب مقيم في املكسيك منذ العام 1961 مع فترات 
إقامة ايضا في كارتاخينا )كولومبيا( وبرشــــلونة 
)إسبانيا( وهاڤانا )كوبا(. وقد ابتعد غارسيا ماركيز 
منذ ســــنوات عدة عن احلياة العامــــة ولم يدل بأي 
تصريحات الــــى الصحافيني في املرات النادرة التي 

شارك فيها في مناسبات عامة.
ويعتبــــر الكاتب الكولومبي مــــن أهم الكتاب في 
تاريخ األدب اإلسباني. وأشهر أعماله هو »مئة عام 

من العزلة« الذي صدر العام 1967.

ســــيئول - أ.ف.پ: أعلنت 
الشــــرطة في كوريا اجلنوبية 
أمس أنها أوقفت رجال يشتبه 
في أنه ترك طفله ميوت جوعا 
أمام شاشة  فيما كان مستمرا 

ألعاب الڤيديو.
ومن شأن هذه القضية أن 
تشعل النقاش الدائر في البالد 
الڤيديو،  ألعــــاب  إدمان  حول 
ويعتزم البرملان ســــن قانون 
يدرج ألعاب الڤيديو على قائمة 
النشاطات املســــببة لإلدمان، 
على غرار املخدرات والكحول 
وامليسر. وعرفت الشرطة هذا 

الشخص باســــم شونغ، وهو 
فــــي الثانية والعشــــرين من 
عمــــره، وقد أوقف االثنني بعد 
العثور علــــى جثة ابنه البالغ 
من العمــــر عامني، متحللة في 
كيس قمامة في دايغو )جنوب 

شرق(، بحسب الشرطة.
وقد تركــــت زوجته الطفل 
بعهدتــــه بعدما ارتبطت بعمل 
في مصنع بعيد عن بيتها، لكنه 
أوقاته في مقاهي  كان ميضي 
اإلنترنت وال يتردد على منزله 
سوى مرة كل يومني أو ثالثة 

إلطعام الطفل.

وفي الســــابع مــــن مارس 
املاضي، وجد األب طفله ميتا، 
بحسب الشرطة، فتركه شهرا 
كامال في مكانه قبل أن يضعه 
في كيس للنفايات ويلقيه في 
حديقة مجاورة. بعد ذلك قدم 
بالغا إلى الشرطة بفقدانه.وفي 
العام 2009 صدمت حادثة مماثلة 
الرأي العام في كوريا اجلنوبية، 
حني ترك زوجــــان طفلهما ذا 
األشهر الثالثة دون طعام إلى 
أن فــــارق احلياة، إذ إنهما كانا 
منشــــغلني بألعاب اإلنترنت، 
وال ســــيما لعبة عــــن كيفية 

تربية طفل. وأظهرت دراســــة 
رســــمية أعدتها وزارة العلوم 
في العام 2013 أن نحو 7% من 
السكان البالغ عددهم 50 مليونا 
معرضون بشكل كبير إلدمان 
اإلنترنــــت، وأن النســــبة هذه 

ترتفع في صفوف املراهقني.
ويعرف اإلدمان بعوارض 
عــــدة، منها الشــــعور بالقلق 
في حال عدم توافر اإلنترنت، 
لــــه  املفــــرط  واالســــتخدام 
بحيــــث يصعب تنظيم الوقت 
وشؤون احلياة اليومية بشكل 

طبيعي.

كاميرون دياز 

هيلني روجرز

غارسيا ماركيز

إسالم آبادـ  يو.بي.أي: لم تتحمل امرأة هندية فرحة 
لقائها شـــقيقها للمرة األولى بعد فـــراق دام 16 عامًا، 

فأصيبت بأزمة قلبية حادة قضت عليها.
وأفادت قناة »جيو تي في« الباكستانية، أن الهندية 
ســـاراال ديفي، توجهت إلى باكستان لرؤية شقيقها، 
ماهيش كومار، بعد مرور 16 عامًا على آخر لقاء بينهما، 
لكن ما كان يفترض أن يكون مناسبة سارة حتول إلى 
حادثة أليمة جراء إصابة الشقيقة بأزمة قلبية حادة 

تسببت في موتها.
وقال كومار إنه ما أن عانقته شقيقته عند وصولها 
إلى محطة القطارات مبدينة الهور، حتى أخذت تبكي 

وانفعلت بشدة، ثم أصيبت بأزمة قلبية قاتلة.
وأضاف أن شقيقته تقدمت 4 مرات من قبل بطلب 
للحصول على تأشـــيرة دخول إلى باكستان لتتمكن 
مـــن رؤيته لكنها رفضت كلها، إلى أن قبلت هذه املرة 

ومتكنت من املجيء إلى الهور.

بيجينـــغ ـ  يو.بي.أي: حلت امرأة في الصني مكان 
أختها لتتزوج صهرها بسبب تعذر وصول العروس 

في الوقت املناسب إلى حفل الزفاف.
وذكرت صحيفة »غلوبال تاميز« الصينية، أن العريس 
ليو وي )30 عاما(، أقنع شـــقيقة عروسه بأن ترتدي 
الفســـتان األبيض وحتل مكان أختها في حفل الزفاف 
الذي أقيم مبدينة شـــينزين، في مقاطعة غواندونغ، 
جتنبا خلســـارة آالف الدوالرات التـــي أنفقها حلجز 

صالة الزفاف.
وأشارت الصحيفة إلى أن العروس األصلية شيونغ 
يانبي )25 عاما( علقت في بلدتها في سيشـــوان ولم 
تتمكن من العثور على تذكرة سفر لتصل إلى احلفل 

باملوعد املناسب.
وقالت األخت إنها ترددت في البداية، ولكنها قبلت 
بالزواج وهميا بدل أختها أمام 300 ضيف، حتى أنها 

قبلت العريس.

احلفيدة مع لوحتها

بوش االبن يهدي حفيدته 
في عيدها األول.. لوحة

انخفاض السكر في الدم يؤدي إلى مشاكل زوجية
ـ يو.بي.اي: قال  كوملبوس 
باحثون أميركيون إن انخفاض 
الســــكر في الدم قد يؤدي إلى 

مشاكل زوجية.
وأجرى باحثون من جامعة 
أوهايو دراسة أظهرت أن تراجع 
معدل الســــكر في الدم يجعل 
النــــاس عصبيــــني ويفقدون 
الزوج  أعصابهم بسرعة على 

أو الشريك العاطفي.
وقال الباحث براد بوشمان 
يعــــرف النــــاس إنهــــم عندما 
يجوعون يصبحون ســــريعي 
الغضــــب. وتابــــع: وجدنا أن 
اجلــــوع يؤثــــر في ســــلوكنا 
بطريقة ســــلبية حتــــى فيما 
يتعلــــق بعالقاتنــــا احلميمة. 
وشملت الدراسة 107 أشخاص 

متزوجني، وعلى مدى 21 يوما 
سئلوا عن مدى غضبهم حيال 
دمية متثل الشريك، واستخدام 
ما بني صفر و51 دبوسا لتحديد 
مدى الغضب الذي يشعرون به 
جتاه الشريك. وقد جرى قياس 
معدل مستوى السكر في الدم 
لدى املشاركني، وتبني أنه كلما 
انخفض معدل السكر في الدم 

زاد عدد الدبابيس.
وأظهرت دراســــة أخرى أن 
الذين ينخفض معدل  األزواج 
السكر في دمهم يرفعون اصواتهم 

أكثر في وجه شركائهم.
الرغم  وقال بوشمان: على 
من أن الدماغ يشــــكل 2% فقط 
من وزن اجلسم إال أنه يستهلك 

20% من الطاقة.

نيويوركـ  يو.بي.اي: يستمر الرئيس األميركي السابق، 
جورج بوش، االبن، في التركيز على الرسم، حتى انه اختار 

أن يهدي حفيدته في عيدها األول لوحة رسمها بيديه.
وأفـــادت صحيفة »نيويورك دايلـــي نيوز« األميركية، 
بأن بوش اإلبن، قدم إلى حفيدته مارفغرين هاغر في عيد 
ميالدها األول لوحة خشـــبية تظهر فيها بطة صفراء بني 

العشب األخضر.
ونشرت جينا، ابنة بوش، عبر موقع التواصل االجتماعي 
)تويتر( صورة لطفلتها وهي حتمل اللوحة التي قدمها إليها 

جدها، وعلقت عليها احلياة أجمل بوجودها.
يشار إلى أن بوش كشف في وقت سابق من هذا الشهر 
عن أعماله الفنية في معرض مبكتبته الرئاسية في داالس، 

وهو يتضمن 24 لوحة لقادة العالم.


