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بشائر الفقع شمال الكويت.. زبيدي وهبيري وخالص

موسى أبوطفرة
وأخي���را أخرج���ت األرض 
العام لتعلن عن  خيراتها هذا 
بدء موسم وافر وبر بيع مزهر 
حيث عثر ع���دد من املواطنني 
مم���ن يقض���ون اجازاتهم في 
منطق���ة ش���مال الكويت على 
فاكه���ة الصحراء ومعش���وقة 
الناس »الفقع« وبكميات تؤكد 
حلول موسم ربيعي بعد موجات 
األمطار التي اجتاحت البالد في 

الفترات املاضية.
املواطنون الذين حملوا اخلبر 
ل� »األنباء« اكدوا لها ان كميات 
»الفقع« التي جادت بها الصحراء 
عثر عليها ف���ي اماكن متفرقة 
حيث ق���ال بندر بن مهيلب ان 
الفقع وجد بع���دة انواع منها 
الزبيدي والهبيري واخلالص، 
موضحا ان الفقع من األطعمة 
الشهية واحملببة للنفوس كما 
فيه فوائد عديدة أهمها كما قاله 

الرسول ژ انه ماء للعني.
واضاف بن مهيلب ان شمال 
الكويت تزخر في هذه االوقات 
بالفقع حيث تعد مرحلة البحث 
عنه من املتع التي يهواها عشافة 

قبل العثور عليه.
واضاف بن مهيلب انه عثر 
الكم���اء وهو نوع  كذلك على 
ش���ائع في الفق���ع ومييل الى 
اللون االحمر الغامق وتشتهر به 
اراضي اجلزيرة العربية اضافة 
للنوع االبيض منه والذي يسمى 
بالزبيدي، متمنيا ان يأتي موسم 
الربيع هذا العام باملزيد من هذه 
النبتة والتي يطلق عليها ايضا 

اسم ماء السماء.
والفقع هو جمع لكلمة فقعة 
هكذا يطلقون عليه في بعض 
مناط���ق اخللي���ج واجلزيرة 
العربي���ة، وف���ي منطقة بالد 
الشام، يسمونه »الكماه« حتريفا 
عاميا السم »الكمأة« وهو اسمه 
العربي العتيق، وملا كان بعض 
من محبيه على قناعة ال تقبل 
جدال، وهي انه من فعل الرعد 

في ارض الصحراء، عقب ش���تاء ممطر، لهذا يش���يع موسمه في 
نهاية فصل الش���تاء، او بداية فصل الربيع، وعليه فقد تعارفوا 

على تسميته باسم نبات الرعد.
ورمب���ا كانت قلة من الناس، تعرف عنه انه فطر، ينمو حتت 
س���طح االرض على اعماق متفاوتة تصل ما بني 2 و 50 سم وال 
تظهر له اجزاء فوق س���طح االرض على االطالق، فال ورق، وال 
زه���ر، وال جذر له. تنمو الكمأة ف���ي الصحاري او رمبا يحلو له 
ان ينمو قريبا من جذور االشجار الضخمة، كشجر البلوط على 
سبيل املثال وتتكون من مستعمرات قوام كل مجموعة من عشرة 
الى عشرين حبة، وشكلها كروي حلمي رخو منتظم، وسطحها 
أملس او درني ويختلف لونها من البيج الى األسود، يعرف مكان 
الكمأة اما بتشقق سطح األرض التي فوقها او بتطاير احلشرات 
فوق املوقع. ينمو الفقع او الكمأة بكثرة في الس���عودية، وبالد 
الش���ام ومصر والعراق والكويت واملغ���رب وتونس واجلزائر 
وأوروبا وخاصة فرنسا وايطاليا التي تدرب الكالب واخلنازير 

ملعرفة موقع الكمأة.
وتعرف الكمأة بعدة اسماء فتعرف في السعودية بالفقع وفي 
بعض البالد بش���جرة االرض او بيضة االرض او بيضة البلد او 
العسقل او بيضة النعامة. ولكن كثرة من الناس يهوون التهامه 
ويستطيعون تعاطيه، وينتظرون موسمه بشغف مميز، ال بل ان 
بعض���ا منهم قد يختزنه أليام ال فقع فيها، وقد تفننوا في طهيه 
واعداده اش���كاال واصنافا، وكلمة الكمأة تعني الشيء املستتر، 
وفطر الكمأة ينمو كما عرفنا على هيئة درنات تتجمع كل عشرين 
منه���ا معا او رمبا ثالثني، وتتكون في أحجام تتفاوت وتختلف، 
وقد يصغر بعضه���ا حتى يكون في حجم حبة البندق، او يكبر 

ليصل حجم البرتقالة.

المجلس الثقافي البريطاني 
ينظم معرض التعليم السنوي 

ببريطانيا 20 الجاري
 ينظم املجلس الثقافي البريطاني بالكويت 20 اجلاري معرض 
الدراسة في بريطانيا مبشاركة 40 شخصا من ممثلي الكليات 

واجلامعات في اململكة املتحدة ويستمر يومني.
وقال مدير املجلس ستيڤن فوربس ان املعرض يتيح للطالب في 
الكويت فرصة االلتقاء بعدد كبير من ممثلي الكليات واجلامعات 
في اململكة املتحدة واالطالع على الفرص التعليمية املتاحة لهم 

بهدف إكمال مسيرتهم التعليمية.
واضاف فوربس أن املعرض يقدم للطالب نصائح شخصية 
حول اخليارات الدراسية مبا في ذلك معلومات حول املقررات 
التعليمية واملؤهالت واملعاهد التعليمية ومتطلبات التسجيل 
والتأش���يرات والس���فر اضافة الى اتاحة الفرصة للمسؤولني 
عن املعاهد التعليمية في الكوي���ت واململكة املتحدة للتعاون 

املتبادل.
وأوضح ان الهدف الرئيس���ي للمع���رض يتمثل في زيادة 
الوعي بجودة التعليم في اململكة املتحدة واخليارات الواسعة 
للمقررات واملعاهد املتوافرة لكل مستوى تعليمي، مضيفا انه 
س���يتاح للطالب والزوار املهتمني فرصة االط���الع على برامج 
ت���عليم اللغة االجنليزية والدورات املهنية ومقررات التعليم 

الع���الي.
من جهته قال مدير املشروعات التعليمية في املركز الثقافي 
البريطاني بالكويت رأفت ابوطالب انه سيتم على هامش املعرض 
تنظيم عدد من االنشطة مثل العروض التقدميية املتخصصة 

في الهندسة والفنون والتصميم والطب.
واض���اف أن املعرض يعد جزءا من مبادرة املجلس الثقافي 
البريطاني التي تهدف إلى تعزيز العالقات الثقافية واحلضارية 
بني الكويت وبريطانيا للمس���اعدة على انشاء اقتصاد يستند 

الى املعرفة.
يذكر أنه وفقا لوكالة احصائيات التعليم العالي البريطانية 
فقد شهدت السنة التعليمية املاضية )2007 - 2008( توافد 12000 
طالب من منطقة الشرق األوسط على مناهج ومقررات التعليم 
العالي في بريطانيا إضافة إلى زيادة في أعداد الطالب املسافرين 

لاللتحاق بدورات تعليمية في الل��غة اإلجنليزي���ة.

أكدت دراس��ة صحية خل��و الفقع من 
اليورانيوم املش��ع واليورانيوم املستنفد 
ومن مادة الزرنيخ السامة والسيانيد ومن 
البكتيريا املعدية، لذلك ال خطورة من تناول 
الفقع، والفقع فطر ينمو في الصحراء بعد 
نزول األمطار من دون تدخل من اإلنسان 
وهو على ش��كل درن��ات أرضية حتتوي 
على نسبة عالية من البروتني في املتوسط 
)20%(، أما الدهون فتمثل )3%( والنشويات 
والس��كريات )13%( واأللياف )10%(، كما أنه 
يحتوي عل��ى العديد من العناصر املعدنية 
أعالها نس��بة البوتاس��يوم وهذه املعادن 
هي الكالس��يوم، املاغنس��يوم الفوسفور، 

الصوديوم، البوتاسيوم، احلديد، املنغنيز، 
النح��اس، الزنك، ويعتبر الفقع مقويا عاما 
ويجب غس��له جيدا إلزالة العوالق الترابية 
وتقشيره ثم إنضاجه جيدا حتى ال يسبب 

عسر هضم.
أما بخصوص اليورانيوم املنضب فهو 
عنصر معدني مش��ع غالبه من اليورانيوم 
238، ويك��ون نصف عم��ره الزمني مئات 
اآلالف من الس��نني، وتأتي خطورته عندما 
يلوث التربة واملياه اجلوفية فيلوث النباتات 
ويتأثر اإلنسان تبعا لذلك ويؤدي إلى حدوث 
سرطان الدم وغيره من السرطانات، كما أنه 

يؤدي إلى تلف بأعضاء الكلى.

ومت حتلي��ل عينات من الفقع ولم تظهر 
نتائ��ج حتلي��ل ه��ذه العين��ات أي وجود 
لليورانيوم املس��تنفد فيه��ا وأنهم قاموا 
بتحليل عين��ات من الفقع جمعت من حفر 
الباطن واملناطق املشتبه في وجود االشعاع 
فيها وثبت خلوها، واملعلومات غير الكافية 
عن اليورانيوم لدى العامة هي ما يزيد من 
هذه االشاعة حيث ميكن ان يحدث التشبع 
باألشعة فقط إذا جاءت قطعة اليورانيوم على 
مكان الفقع أو المس الشخص اليورانيوم 
والمس األكل أو وضعت قطعة اليورانيوم 
باملاء وش��ربها الشخص.. هذه األمور هي 

التي تعرض اإلنسان لليورانيوم.

خلو الفقع من اليورانيوم والمواد السامة

أنواع الفقع
توجد عدة انواع من الفقع 
الزبي���دي ولونه مييل  مث���ل 
ال���ى البياض وحجم���ه كبير 
قد يصل ال���ى حجم البرتقالة 
الكبيرة واحيانا اكبر من ذلك، 
واخل���الص ولونه احمر وهو 
اصغر من الزبي���دي لكنه في 
بعض املناط���ق الذ واغلى في 
القيمة م���ن الزبيدي، واجلبي 
ولونه اسود الى »محمرة« وهو 
صغير ج���دا، والهوبر ولونه 
اسود وداخله ابيض وهذا النوع 
يظهر قبل ظهور الكمأة االصلية 
وهو يدل على ان الكمأة ستظهر 

قريبا.

شفاء لبعض األمراض
أجريت دراسة إكلينيكية على 
مرضى مصابني بالتراخوما في 
مراحلها املختلفة مستخدمني 
ماء الفقع ف���ي نصف املرضى 
واملضادات احليوية في النصف 
اآلخ���ر، وقد تبني أن ماء الفقع 
أدى إلى نقص شديد في اخلاليا 
الليمفاوي���ة وندرة في تكوين 
األلياف بعكس احلاالت األخرى 
التي استخدمت فيها املضادات 
احليوية. وقد استنتج أن ماء 
الفقع مينع حدوث التليف في 
م���رض التراخوم���ا وذلك عن 
طريق التدخل إلى حد كبير في 
تكوين اخلاليا املكونة لأللياف، 
وفي الوقت نفسه أدى إلى منع 
النمو غي���ر الطبيعي للخاليا 
الطالئية للملتحمة ويزيد من 
التغذية لهذه اخلاليا عن طريق 
الدم���وية  توسيع الشعيرات 

بامللحمة. 
وملا كانت معظم مضاعفات 
الرمد احلبيبي نتيجة عملية 
التليف فإن ماء الفقع مينع من 
حدوث مضاعفات التراخوما أو 

الرمد احلبيبي.

استعماالت الفقع
هناك استعماالت داخلية وأخرى خارجية.

1 � االستعماالت الداخلية للفقع:
� يستعمل الفقع لعالج هشاشة األظافر وسرعة تكسرها أو تقصفها 

وتشقق الشفتني واضطراب الرؤية.
� يستعمل الفقع كغذاء جيد، حيث تبلغ قيمته الغذائية أكثر من %20 
من وزنه حيث يحتوي على كمية كبيرة من البروتني. ويصنع من الفقع 
احلس���اء اجليد وتزين بها موائد األكل ويجب أن تطبخ جيدا وأال تؤكل 
نيئة خلطورتها، حيث تس���بب عس���ر الهضم. وينصح بعدم أكل الفقع 
للمصابني بأمراض في معداتهم أو أمعائهم. كما يجب عدم أكلها من قبل 

املصابني باحلساسية.
� يستعمل الفقع بعد غسله جيدا وجتفيفه وسحقه لتقوية الباءة وذلك 

بعمل فعلي منها بشرط أن تغلى جيدا وملدة ال تقل عن نصف ساعة.
2 � االستعماالت اخلارجية:

� لقد ثبت مجازيا أن ماء الفقع مينع حدوث التليف في مرض التراخوما 
وذلك عن طريق التدخل إلى حد كبير في تكوين اخلاليا املكونة لأللياف، 
وعليه فإن الفقع تستعمل في الطب الشعبي وعلى نطاق واسع في عالج 

التراخوما في مراحلها املختلفة.
تحذير

� يج���ب عدم أكل الفقع نيئة وعدم ش���رب البارد عليها إذا أكلت بعد 
الطب���خ ملا في ذلك من ضرر على املعدة ويجب تنظيف الفقع من التراب 
املوجود في التش���ققات املوجودة بها ويجب من���ع الفقع عن املصابني 
بأعراض التحس���س كالش���ري واحلكة وبعض األمراض اجللدية وعن 

املصابني بعسر الهضم وآفات املعدة واألمعاء.


