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 أبوظبيـ  كونا: صدر عن 
دار الكتب الوطنية في هيئة 
ابوظبي للثقافة والتراث 
موســــوعة جديدة حتتفي 
بعالم الصقــــارة بعنوان 
«رياضة الصيد بالصقور 
عند العرب.. تاريخ لطريقة 
حياة» مــــن تأليف روجر 

ابتون.
  وقالت الهيئة في بيان 
لها ان الكتــــاب اهداء الى 
روح املغفور له باذن اهللا 
الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان الصقار االول على 
العالــــم، ونقل  مســــتوى 

الكتاب للعربية د.ســــعيد ســــلمان ابو عاذره الباحث في 
جامعة اوكسفورد ومنظمة اليونسكو.

  وتوجت موسوعة الكتاب وضخامته بسالسة ورشاقة 
االسلوب وقصص وجتارب ميدانية واقوال صقارين عرب 
عميقي اخلبرة، فضال عن كونها تعد موســــوعة مصورة 
حيث وثق املؤلف كالمه بعشرات الصور والرسوم النواع 
الصقور وادواتها وطرائدها ووســــائل تدريبها ومخيمات 
القنص وقدم شــــروحا للمفردات اللغوية املستخدمة في 

الصقارة ومعانيها.
  ويجمع الرحالة االسكتلندي روجر ابتون في كتابه بني 
منهجية الباحث ورؤية ومعايشــــة رحالة امضى ما يزيد 
عن ٣٠ عاما في صحبة صقارين عرب متنقال بني االمارات 

والســــعودية وســــوريا 
وباكستان واملغرب وايران 

وغيرها من دول املنطقة.
  واضافت الهيئة ان ذلك 
االمر جعل الكتاب موسوعة 
ليس على مستوى رصد 
الفني  العالــــم  وحتليــــل 
والرياضي للصيد بالصقور 
واملكونــــات واالهتمامات 
التي  املثيــــرة لالهتمــــام 
وجدها في مناطق متنوعة 
التضاريــــس لكــــن ايضا 
الكشف عن  على مستوى 
العربي  شخصية االنسان 
وما يتمتع به تكوينه من 

خصوصية ثقافية وحضارية.
  ويسجل الكتاب لفترة ما قبل اكتشاف النفط وبعدها 
والتطورات التي اثرت بشكل ما في تقاليد البدو في اجلزيرة 

العربية والشرق االوسط.
  ويفتتح املؤلف كتابه بأبيات للشــــيخ زايد طيب اهللا 
ثــــراه في رحلة صيد يقول فيها «يا طير وظبتك بتدريب 

ابغي اصاوع بك هدادي».
  وعرف الشيخ زايد بعشقه الكبير لهذه الرياضة االصيلة 
وكان واسع الثقافة والعلم والتجربة واخلبرة بشأنها فقد 
خبر انواع الصقور وطبائعها وخصائصها وافضلها اداء 
ميدانيا وقد استفاد روجر من اقواله وآرائه وخبراته بشكل 

واضح في العديد من موضوعات فصول الكتاب. 

 فحص احد الصقور 

 مصنع مصري للسجاد اليدوي يواصل عمله منذ عام ١٩٣٠  فرحة غامرة بمولود وحيد القرن في بريطانيا 

شهرا وتضع األنثى في نهايتها 
صغيرا واحدا، وعـــادة ما تلد 

األنثى كل أربع سنوات مرة.
  وهذا احليوان مهدد باالنقراض 
بسبب سعي الصيادين للحصول 
على قرونه إذ ال يوجد من هذا 
اجلنـــس ســـوى ٤٠٠ حيوان 
فقـــط، لـــذا فهو موضـــوع في 
القائمة احلمراء لألنواع املهددة 

باالنقراض. 

الســـوداني، ويألف  واجلنوب 
األراضـــي املعشـــبة واملجدبة 
القريبة من األنهار وبرك املياه.
  ويبلغ طول رأسه وجسمه 
حوالي ٤ أمتـــار، ويزن حوالي 
٣٥٠٠ كيلـــو غرام تقريبا، وهو 
أكبر قليال من وحيد القرن األسود 
ونظره ضعيف وســـمعه حاد 

مرهف.
  وتدوم فترة احلمل حوالي ١٨ 

رائعة له ولفريق العمل املثابر 
باحلديقة، مشيرا الى انه مبجرد 
دفء الطقس ســـيكون متاحا 
إخراج االم ومواليدها اجلدد إلى 
املرعى الرئيسي في مشهد رائع 

لكل زوار احلديقة.
  يذكـــر أن وحيـــد القرن هو 
حيـــوان ثديـــي مـــن فصيلة 
«الكركدنيات» ومن رتبة وتريات 
األصابع يعيش في جنوب أفريقيا 

 لنـــدن ـ أ.ش.أ: فرحة غامرة 
العاملني بحديقة  انتابت فريق 
حيوان في مقاطعـــة ليڤربول 
باجنلتـــرا ملولـــد ثالثـــة مـــن 
حيوان وحيد القرن من الساللة 

البيضاء.
  وأعـــرب ديڤيد روس املدير 
العام حلديقـــة حيوان (نوزلي 
سافاري بارك) عن سعادته مبولد 
ثالثة من وحيد القرن االبيض 
من الســـاللة البيضـــاء املهددة 
باالنقـــراض وموطنها األصلي 
جنوب أفريقيا في غضون سبعة 

أسابيع في احلديقة.
  ويأتي هذا في إطار برنامج 
للحديقة لتوليد االنواع املهددة 

بخطر االنقراض.
  وكانت من اهم املواليد «تروي» 
وهو ذكر خرج الى احلياة في ٢٤ 
نوفمبر املاضي و«روزي» انثى 
في ٣٠ ديســـمبر املاضي وأنثى 
أخرى لم تتم تسميتها بعد جاءت 

الى احلياة هذا االسبوع.
املولود  االبقـــاء علـــى    ومت 
األحدث وأمه «ميرو» وتبلغ من 
العمر ١٦ عاما في الداخل جتنبا 
لسوء االحوال اجلوية وبرودة 

الطقس.
  ووصـــف روس أنباء مولد 
ثالثة في غضون أسابيع بأنها 

 القاهرة ـ رويترز: رغم حلول 
الســــجاد  اآللــــي محل  الســــجاد 
اليدوي في انحــــاء العالم، مازال 
مصنع القطان للسجاد في مصر 
يواصل صناعة الســــجاد اليدوي 

منذ تأسيسه عام ١٩٣٠.
  في عام ١٩٢٩ تقاعد احمد فهمي 
القطــــان من وظيفتــــه في نظارة 
التعليم املصرية واشترى قصرا 
قدميا وعكف على جتديده وترميمه 
ثم أعاد افتتاحه بعد عام كمصنع 

للسجاد.
  ولم تكن صناعة السجاد اليدوي 
شائعة في مصر في ذلك الوقت، 
فقرر القطان تدريب أطفال صغار 
على حرفة نسج السجاد، كما أتاح 
الفرصة ليتعلموا  لالطفال أيضا 

القراءة والكتابة.
  وتراجع في الوقت احلالي عدد 
احلرفيني املهرة في مجال نســــج 
السجاد اليدوي واصبحت فرص 

التدريب على احلرفة نادرة.
  وذكر محمد السيد الذي يعمل 
في مصنع القطان للسجاد ان معظم 
زوار املصنع يهتمون مبعرفة كيفية 
نسج السجاد، حيث ال يستطيع 
معظم الناس أن يتخيلوا طريقة 
حتويل اخليوط امللونة الى مجموعة 
من العقد تتكون منها في النهاية 

أشكال رسوم السجاد.

الــــى وزارة القوى العاملة وقمت 
بعمل مركز تدريب معتمد واعتمد 
مركز التدريب وقمنا بعمل دراسة 
جدوى وعمــــل مناهج، وحضرت 
جلان وشــــاهدت وفعال اعتمدنا 

كمركز تدريب».
  وبدأ القطــــان احلفيد منذ ذلك 
احلني يســــتقبل شــــبانا وفتيات 
غير متعلمني يسكنون في احياء 
بالقاهرة وأحلقهم ببرامج  فقيرة 

  ودفع تراجع عدد احلرفيني املهرة 
في صناعة السجاد اليدوي وندرة 
فرص التدريب على احلرفة محمد 
القطان املالك احلالي للمصنع للسير 
على نهج جــــده الراحل وحتويل 
املصنع الــــى مركز للتدريب على 

نسج السجاد.
  وقال محمد القطان «اجتهت الى 
ان احول هذا املصنــــع الى مركز 
تدريب معتمــــد، وبالفعل ذهبت 

تدريبية في محاولة النقاذ احلرفة 
من االندثار في مصر ولتأهيل تلك 
البراعم الصغيرة ملواجهة احلياة 
مبهنة يتكســــبون منها. ويتميز 
مصنــــع القطان للســــجاد مبيزة 
أخرى فريدة عالوة على منتجاته 
وتصميماتها اجلميلة وهي وجوده 
في قصر ســــجلته وزارة الثقافة 
املصرية قبل عدة أعوام في «قائمة 

اآلثار املصرية والقبطية». 

 زازا غابور تمازح بشأن بتر ساقها 

 واشـــنطن ـ يو.بي.آي: تقبلت النجمة التسعينية زازا غابور 
مســـألة بتر ساقها قبل ايام لتفادي تفشـــي االلتهاب في جسمه 
بطريقة افضل من املتوقع، بل انها مازحت زوجها بشأن وضعها 

الصحي.
  ونقلت شـــبكة «سي ان ان» األميركية عن زوج النجمة األمير 
فريديريك فون هالت قوله انه عندما أطلع زوجته على بتر ساقها 

اليمنى مازحته قائلة: «سأموت بكل األحوال».
  وأكد الزوج ان غابور (٩٣ سنة) بخير، مشيرا الى ان األطباء 
طمأنوه الى أن «وضع اجلروح جيد بل افضل مما كان متوقعا».

  وكشف انه لم يخبر زوجته بأنه سيتم بتر ساقها قبل اجلراحة 
خوفا من اصابتها بالهلع أو بأزمة قلبية.

  يشار الى ان األطباء بتروا ســـاق غابور من فوق الركبة بعد 
فشل العالج باملضادات احليوية وقد متت العملية بنجاح.

  يذكر ان غابور أدخلت الى املستشـــفى مرارا مؤخرا واكتشف 
في ســـاقها في نوفمبر املاضي تورم مفاجـــئ أفادت تقارير بأنه 

ورم سرطاني.
  وعرفت غابور بأنها رمز لإلغراء في خمســـينيات وستينيات 
القرن املاضي واشتهرت بزيجاتها املتعددة، لكنها أصبحت شبه 

مقعدة منذ تعرضها حلادث سير في العام ٢٠٠٢.
  ومن أبرز أفالم غابور «موالن روج» في العام ١٩٥٢، و«فتاة في 
الكرملني» في العام ١٩٥٧، و«ملسة الشر» في العام ١٩٥٨، كما أطلت 

مرارا في برامج تلفزيونية ومثّلت على املسرح أيضا. 

 زازا غابور 

 كبير المحققين في روسيا: ال دليل يثبت
  أن لينين  أمر بإعدام القيصر نيكوالس الثاني 

 شوارزنيغر: لن أسعى بعد اآلن لتقلد منصب سياسي 
 ڤيينـــا ـ د.ب.آ: أكـــد احلاكم الســـابق لوالية 
كاليفورنيا األميركية، أرنولد شـــوارزنيغر، أنه 

لن يسعى بعد اآلن لتقلد منصب سياسي.
  وقال العب كمال األجســـام السابق (٦٣ عاما) 
لصحيفة «كرونه» النمســـاوية فـــي أول مقابلة 
صحافيـــة كبيـــرة عقب انتهـــاء منصبه كحاكم 
كاليفورنيا: «املنصب السياســـي الكبير الوحيد 
الذي أهتم به فعال ال ميكنني الوصول إليه، ألنني 
ولدت في النمســـا ولن أستطيع لذلك أن أصبح 

رئيسا للواليات املتحدة».
  وفي املقابل أوضح شوارزنيغر أن هذا ال يعني 

نهاية اهتمامه بالسياسة كمواطن أميركي.
  من ناحية أخرى، أعلن جنم هوليوود الشهير 

عزمه العودة إلى عالم السينما في أدوار صغيرة، 
موضحا أن قيامه بأدوار حركة مثلما كان يفعل في 

املاضي أمر غير مطروح بالنسبة له اآلن.
  وقال شوارزنيغر: «يتعني علي أن أختار أدواري 
في املستقبل مبا يتناسب بالطبع مع عمري. هكذا 

فعل أيضا كلينت إيستوود».
  وكشـــف أنه يقرأ حاليا ثالثة سيناريوهات، 
مشـــيرا إلى أنه مهتم باملشاركة في فيلم يستند 
إلى قصة حقيقـــة، وقال: «من املفترض أن ألعب 
في هذا الفيلم دور ضابط أملاني مسن يتلقى أمرا 
في نهاية احلرب (العاملية الثانية) بقتل عشرات 
األطفال، إال أنه ال يفعل ذلك ويقوم بتأمني حياتهم 

بطريقة مغامراتية وعلى حساب حياته». 

اإلمبراطوريــــة هــــي جرميــــة قتل وليســــت قضية 
سياسية.

  وكان نيكوالس الثاني وزوجته ألكسندرا وأوالدهما 
اخلمسة قد اعتقلوا لتتم تصفيتهم فيما بعد من قبل 
«تشيكا»، جهاز استخبارات لينني، في ١٧ يوليو ١٩١٨ 

في مدينة إيكاترينبورغ في جبال األورال. 

 موسكو ـ أ.ف.پ: لم يجد التحقيق اخلاص حول 
إعدام آخر قياصرة روسيا نيكوالس الثاني وعائلته أي 
عناصر تؤكد أن أبا الثورة البولشفية لينني أمر بقتلهم، 
بحسب ما نقلت الصحيفة الروسية «إيزفيستيا» عن 

كبير احملققني.
  وأوضح فالدميير سولوفيوف أحد القيمني على 
جلنــــة التحقيق التابعة للقضاء الروســــي أن «أبرز 
اخلبراء في هذا املجال من مؤرخني وأمناء محفوظات 
شاركوا في هذا التحقيق. وأستطيع اليوم تأكيد عدم 
توافر أي وثائق قابلة للتصديق تثبت أن ذلك حصل 
بناء على طلب من لينني أو من ياكوف سفيردلوف»، 

وهو مسؤول بولشفي آخر.
  وكان القضاء الروسي قد ختم في ١٤ يناير اجلاري 
حتقيقه حول إعدام القيصر وعائلته. وكان أفراد من 
ساللة العائلة اإلمبراطورية قد جنحوا في إعادة فتح 
التحقيــــق في مايو املاضي، بعدما اوقفت محكمة في 

موسكو البحث في هذه القضية في وقت سابق.
  وفي أكتوبر من العام ٢٠٠٨ اقرت احملكمة الروسية 
العليا أن نيكوالس الثاني وعائلته هم «ضحايا للقمع 
السياسي». لكن جلنة التحقيق أوقفت في بداية العام 
٢٠٠٩ التحقيــــق األول الذي انطلــــق لتحديد هوية 

املسؤولني عن اجلرمية.
  وبالنســــبة إلى احملققني فــــإن اغتيــــال العائلة 

 لينني 

 مطالبة الموظفين في كوريا بارتداء
  مالبس داخلية لتقليل اعتمادهم على «التدفئة»! 

 اإلفراط في اللهو بألعاب الڤيديو
  قد يصيب األطفال باالكتئاب 

 سيئولـ  أ.ف.پ: طلبت حكومة كوريا اجلنوبية 
من املوظفني في االدارات الرســـمية ان «يشكلوا 
منوذجا» في تخفيف االعتماد على وسائل التدفئة، 
وذلك من خالل ارتدائهم مالبس داخلية سميكة، 
بهدف االقتصاد في استخدام الطاقة في ظل صقيع 

يعم البالد.
  وقد طلبـــت وزارة االقتصاد واملعرفة من كل 
الوزارات واملؤسســـات العامة قطع التدفئة من 
الساعة ١١٫٠٠ من قبل الظهر حتى الظهيرة، ثم بني 
الســـاعة ١٧٫٠٠ و١٨٫٠٠ وفقا خلطة طوارئ ترمي 

الى االقتصاد في الطاقة.
  وستكون درجة احلرارة في املباني احلكومية 
اقل من ١٨ درجة. واملوظفون مدعوون الى ارتداء 

مالبس داخلية سميكة، بحسب الوزارة.

  وقال مصدر وزاري لوكالة فرانس برس االثنني 
ان مراقبني سيعملون على رصد درجات احلرارة 

في املباني للتثبت من تطبيق هذه التعليمات.
  واضاف «نأمل ان نشكل في ذلك منوذجا ألن 
البالد قد تواجه ازمة في الكهرباء» اذا ما استمر 

استخدام التدفئة على الوتيرة احلالية.
  وبلغت درجات احلرارة في سيئول االحد املاضي 
ادنى معدالت لها منذ عشـــر ســـنوات اذ وصلت 
الى ١٧٫٨ درجة حتت الصفـــر، ما ادى الى جتمد 
اجزاء واسعة من نهر هان الذي مير في العاصمة 

الكورية اجلنوبية.
  أما في جنوب البالد، وحتديدا في بوسان، فقد 
بلغت درجات احلرارة ١٢٫٨ درجة حتت الصفر، وهي 

الدرجات االدنى في هذه املنطقة منذ ٩٦ عاما. 

 واشنطن ـ يو.بي.أي: أظهرت دراسة أميركية 
جديدة وجوب االعتـــدال في اللهو بألعاب 

الڤيديو عنـــد األطفال فقد يؤدي 
اإلفراط في اللعـــب بها إلى 

االكتئاب والقلق وتراجع 
األداء في املدرسة.

  وأفادت شبكة (سي 
ان ان) األميركية أن 
وجدوا  الباحثـــني 
أثناء اعداد الدراسة 
التي شملت ٣ آالف 

فـــي املرحلة  طفـــل 
االبتدائية املتوســـطة 

في سنغافورة أن قرابة 
٩٪ منهـــم «مدمنـــون» على 

ألعاب الڤيديو إلى جانب نســـبة 
مماثلة في دول أخرى. وبعد مضي عامني وجدت 
الدراسة أن ٨٤٪ ممن صنفوا عند بداية الدراسة 

علـــى أنهم «مفرطون» في اللعب ظلوا «مدمنني» 
من دون تغير.

  ووجد أن تلك الفئة بدت عليها 
اكتئـــاب مبعدالت  أعراض 
إلى  عاليـــة باإلضافـــة 
مشاكل أخرى تتعلق 
بالصحـــة العقليـــة 
الدراســـي  واألداء 
مقارنة بسواهم ممن 

لعبوا باعتدال.
قـــش  ينا   و
حاليا  املختصـــون 
العاب  إدارج «إدمان» 
الڤيديو كاضطراب عقلي 
التشـــخيص  ضمـــن دليل 
العقلية  واإلحصاء لالضطرابات 
وهو دليل تســـتخدمه الرابطة األميركية للطب 

النفسي في تشخيص االضطرابات النفسية. 
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