
جنح السعودي عبداجلبار 
ب��وم��رة ف��ي زراع���ة النخيل عن 
ط��ري��ق األن��س��ج��ة، ف��ي خطوة 
للحفاظ على العديد من أنواع 
ال��ن��خ��ي��ل واألش���ج���ار امل��ه��ددة 

باالندثار.
وق��ال ب��وم��رة ل��� “العربية.
نت”: إن��ه اب��ن بيئة زراع��ي��ة، 
م��ش��ي��راً إل���ى أن النخلة متثل 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ه م��ص��در ال��غ��ذاء 
واحل���ي���اة. وك��ش��ف أن ف��ك��رة 
تكاثر النخيل باألنسجة نفذت 
م���ن خ���ال أخ���ذ ق��ل��ب النخلة 
“اجلمارة”، ووضعها في أنبوب 
االختبار لفترة من الزمن إلى 

حني ظهور ما يسمى بالنسيج.
وأض��اف أن النسيج يوضع 
ف��ي أط��ب��اق أخ��رى حتى ظهور 
األج��ن��ة، الف��ت��اً إل��ى أن ذل��ك هو 

بداية تكوين النخلة.
كما بنينّ أن هذه احلالة تبقى 
ملدة 6 أشهر حلني ظهور اجلذور 
وحتولها إل��ى فسيلة، وتبلغ 

نسبة جناح زراعتها 100%.
وتابع: هناك ط��رق متعددة 
لتكاثر النخيل باألنسجة، وهي 
أح��دث طرق زراع��ة النخيل في 
بيئة م��ع��ي��ن��ة، وس���ط ظ��روف 
معقدة ومعقمة إلن��ت��اج مئات 
اآلالف من النباتات عبر مراحل 
من��و، إل��ى أن تصل إل��ى موقع 
ال���زراع���ة وال��ت��رب��ة املناسبة 
لزراعتها، وذلك عبر مختبرات 
يتم داخلها عملية التكاثر وفرز 

النباتات في نسبة تلوث صفر.
وق��ال: إن الفكرة ب��دأت عنده 

عندما كان يتجول في معرض 
زراعي بالرياض قبل 30 عاماً، 
ع��ن��دم��ا ال��ت��ق��ى ب��رج��ل فرنسي 
ي��ع��رض أنابيب داخلها نبتة 
األناناس، ومنذ ذلك الوقت، بدأ 
بالبحث عن هذه التقنية حتى 
وج��ده��ا ل��دى ش��رك��ة أميركية 

تعاقد معها الحقاً.
وأوض��ح أن امل��ش��روع ينتج 
كل سنة بني 450 ألفاً إلى 500 
ألف شتلة، وكلها يتم تصريفها 

وبيعها.
وع����ن زراع������ة ال���ت���ني على 
الطريقة اليابانية، أشار بومرة 
إلى قيامه بإجبار الشجرة على 
النمو بشكل عمودي، ما يؤدي 
إلى كثافة اإلنتاج ونظافة املنتج 

على مدار العام.
وق���ال: نحن ك��م��زارع��ني كنا 
نزرع التني بالطريقة التقليدية، 
وم���ا إن ي��أت��ي ال��ص��ي��ف حتى 
يحترق بسبب العوامل اجلوية، 

فتتساقط أوراقه وثماره.
وأك����د أن���ه يتطلع ل��زي��ادة 
اإلن���ت���اج ل��اح��ت��ي��اج احمل��ل��ي 
وال���ع���امل���ي، وذل����ك م���ن خ��ال 
ال��ت��وس��ع ف��ي ح��ج��م املختبر، 

وتدريب أياٍد عاملة.
كما سيقوم بتقدمي مبادرات 
زراعية متثل منوذجاً وطنياً لكل 
املزارعني تساعدهم على اإلنتاج 
ب��غ��زارة، ومب��ا يحفظ س��االت 

مهمة تكاد تندثر.
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عبداجلبار بومرة

عـــلـــمـــاء يــكــشــفــون ســر 
متـــــــاثـــــــيـــــــل غـــــامـــــضـــــة 
3200 عام! عمرها 
كشف العلماء وظيفة التماثيل احلجرية التي 
نحتت قبل 3200 ع���ام، و عثر عليها ف��ي معبد 
يازيليكايا احلثي في النصف األول من القرن التاسع 

عشر.
وتشير صحيفة “ديلي ميل”، إلى أنه في القرن 
الثالث عشر قبل املياد، نحت احلثيون على حجر 
الكلس أكثر م��ن 90 نحتاً ب���ارزاً على شكل آلهة 
وحيوانات ووحوش وبنوا أمامها معبداً، وقد حاول 
الباحثون خال 200 عام معرفة الغرض من نحت 

هذه النقوش البارزة دون جدوى.
واآلن متكن فريق خبراء دولي من حتديد الغرض 
منها، وهذه النقوش البارزة هي تقومي قدمي وخارطة 
للكون عليها مستوياته املختلفة: العالم السفلي، 
واألرض وال��س��م��اء، وك���ان ال��ن��اس يستخدمون 
هذه النقوش البارزة في حساب األي��ام والشهور 

والفصول.
ووفقاً لعلماء اآلثار، عمل احلثيون هذه النقوش 
باستخدام شقوق طبيعية مختلفة االجت��اه��ات، 
وبهذه الطريقة تتبعوا الوقت اعتماداً على القمر 

والشمس.
ويذكر أن احلثيني أسسوا إمبراطورية في نهاية 
القرن السابع عشر قبل املياد وبلغت ذروة تطورها 
وازده��اره��ا في منتصف القرن ال��راب��ع عشر قبل 
املياد، كانوا خالها يحكمون أجزاء كبيرة من تركيا 
وأراضي أخرى في الشرق األوسط واملناطق العليا 

لباد ما بني النهرين.
ولكن متكن اآلشوريون بحلول عام 1180 قبل 
املياد من هزميتهم والسيطرة على أراضيهم، ولم 
تبق من تلك اإلمبراطورية القوية في يوم ما، سوى 
مدنا صغيرة، متكن بعضها من البقاء إل��ى القرن 

الثامن قبل املياد.

باألنسجة النخيل  تكثير  في  ينجح  سعودي 
ـــاء ـــالث ـــث 12 من ذي القعدة 1442 ه�/22 يونيو 2021 - السنة  اخلامسة عشر - العدد  3775ال

 في الصـميم
لألسف، أصحاب القرار يتأثرون بالعاقات الشخصية مع الوزراء 
السابقني  وكبار املسؤولني، يتم تعيينهم في املؤسسات والشركات التي 
تساهم فيها الدولة كأعضاء مجالس اإلدارات، حتى لو كانت خبراتهم 
غير مناسبة إلدارة العمل في تلك اجلهة، امتيازات مكلفة وإنتاجية 
محدودة واخلسائر تتحملها ال��دول��ة، لو ك��ان التعيني في شركاتهم 
اخلاصة لكان االختيار مختلفاً، إن استمر هذا النهج فا عجب من انهيار 
البناء اإلداري  للدولة، االستفادة من الكفاءات املتخصصة والقادرة فنياً 

على حتقيق نتائج إيجابية وجناحات للمؤسسات احلكومية  أوجب.
 البلد بحاجة إلى تروس منتجة.. واملخلفات القدمية موقعها املخازن .
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dr_khadigah@د.خديجة جعفر

وزي��ر املالية ي��رد على س��ؤال برملاني: سنسحب من صندوق االجيال 
القادمة. هل عرفتم اآلن ملاذا استخدم ملف امليزانيات من قبل احلكومة! الغاية 

تبرر الوسيلة ،، وجيب املواطن غاية احلكومة ومستقبل االجيال هو الثمن.

saadaalharbi@�صعد احلربي

رافضني التطعيم  اما لديهم خوف يصل الى الرعب  او  فقدان للثقة   وفي 
احلالتني  يحتاجون من يفهمهم و يطمنهم  و ليس التنمر عليهم  بروحهم مو 

ناقصني 

Fatma Al-Azmi@fatma_alazmi

ظهر متحور هندي جديد في الهند ُيدعى )Delta Plus( بعد أن مت تقريبا 
التأقلم و احتواء املتحور الهندي ! يا وزارة الصحة نتمنى عليكم و كذلك على 

مكتب منظمة الصحة العاملية بالكويت إفادتنا حول هذا املوضوع

alaraabi20@تركي الع�صيمي

عدم اقرار امليزانيات ملشاريع جنوب سعد وصباح والطرق واملشاريع 
اخلدمية ودفعات بنك االئتمان للضواحي السكنية اجلاهزه ودرجات التعيني  
للمراكز احلكومية اخلدمية من قبل احلكومة . هو للضغط على النواب من اجل 

التهدئة واحلوار  في مصير القضايا الشعبية

Hasan10Hajeyah@Hasan10Hajeyah

أنا مستعد أطعم في حالة وحدة: أن تتعهد وزارة الصحة بتعويضي أنا أو 
أحد من أفراد أسرتي مببلغ مليون دينار كويتي فيما لو ظهرت أي أعراض 
جانبية للقاح أو أدت إلى الوفاة ! مستحيل أقبل على نفسي أو على أفراد 

! FDA أسرتي بتلقي لقاح )جتريبي( لم يحصل بعد على اعتماد كامل من ال

MaAlsharekh@  َمــَعــْن

هناك مشكلة واضحة للبعض في 3 امور الوعي السياسي الوعي املروري 
الوعي الصحي واللي ينكر هالشي يعاني من مشكلة رابعة بروحه

Dr. Mohammad Ebrahim@mohebrahim85

يأتي على أهل احلق حلظة يظنون فيها أنهم مجانني من فرط الوقاحة 
والثقة التي يتحدث بها أهل الباطل!

nooq8@كابنت نا�رش

ليس هناك نعمه أعظم بعد االسالم  مثل نعمة العافيه  اللهم ارزقنا ووالدينا 
وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا العافية والهمنا شكرها

إرسل كلمة  »اشتراك«

احلمام الساخن يساعد 
في إنقاص الوزن

أكد خبير تغذية أن احلمام الساخن ميكن أن يساعد 
بحرق السعرات احلرارية وإنقاص الوزن.

ونقل اخلبير مايكل موسلي عن دراس��ة ش��ارك فيها 
بجامعة لوبورو، أن املشاركني في التجربة استلقوا ملدة 
ساعة في حوض استحمام ساخن مجهز بأجهزة لقياس 
ع��دد السعرات احل��راري��ة احمل��روق��ة.  وتبني في نتيجة 
التجربة أن موسلي أحرق 240 سعرة حرارية؛ أي ما 
يعادل نزهة بخطوات سريعة خال 30 دقيقة. بحسب 
صحيفة “الشرق االوسط.” وقال عالم الفسيولوجيا 
الباحث اجلامعي ستيف فولكنر “قبل كل ش��يء قمنا 
بقياس استهاك الطاقة أثناء التجربة. وتبني لنا وجود 
زيادة بنسبة 80 % في إنفاق الطاقة خال ساعة واحدة 
من احلمام الساخن”. مبينا أن��ه ميكن أن ُيعزى هذا 
التأثير الفعال إلى بروتينات الصدمة احلرارية “وهي 
بروتينات محددة تتشكل عندما تتعرض اخلايا لفترة 
وجيزة لدرجات حرارة أعلى من مداها الطبيعي”. وفي 
هذا اإلطار، يرى فولكنر أن املستويات املرتفعة من هذه 
ن التحكم  البروتينات على املدى الطويل ميكن أن حتسنّ

بنسبة السكر في الدم وإنتاج األنسولني.

املستقبل! في  اخلارق  طعامنا  سيكون  البحر  قنديل  أملان:  باحثون 
ت��وق��ع علماء ف��ي أمل��ان��ي��ا، بأن 
البشر س��وف ي��ت��ن��اول��ون قريباً 
رقائق قنديل البحر، حيث أن هذا 
احل��ي��وان ال��ب��ح��ري مي��ت��از بغناه 

بالبروتني واملعادن.
وأفاد الباحثون في مركز اليبنيز 
للبحوث البحرية االستوائية، أنهم 
اآلن يحققون من مصادر الغذاء 
املتوفرة في البحر واحتماالت أن 

تصبح جزءاً من حميتنا الغذائية.
وق��د نقلت مجلة “ نيوزويك” 
األميركية عنهم قولهم: إن األرض 
اخلصبة واملياه العذبة واألسمدة 
املعدنية أصبحت أكثر ن��درة مع 
تزايد السكان، وأن نقص امل��وارد 
يثير مخاوف بشأن األمن الغذائي 
في العالم، ولهذا ينظر املركز في 
مصادر طعام أكثر استدامة في 

البحر.
وقد تبني لهم أن قنديل البحر 
مبزايا غذائية فريدة وال يحتاج 

الكثير م��ن أج��ل احل��ف��اظ عليه، 
فمن أج��ل احلصول على مصادر 
البروتني البحرية، أف��اد العلماء 
ان البشر غالباً ما يلجؤون نحو 

االس��م��اك الكبيرة املفترسة مثل 
السلمون والتونة، لكن منو تلك 
األسماك يتطلب عدة مرات وزنها 
من األسماك الصغيرة. أما قنديل 

البحر فهو غني بالبروتني مثل 
السلمون والتونة دون القدر نفسه 
من الدهون، وهو فوق ذلك ميتاز 
بنظام غذائي أق��ل تطلباً مقارنة 

باألسماك املفترسة.
وق��ال عالم األح��ي��اء البحرية، 
هوجلر كونهولد: تتكون قناديل 
البحر من املاء حوالي %97، لكن 
مادته اجلافة لها خصائص غذائية 
مثيرة لاهتمام. فهي منخفضة 
ال���ده���ون وت��ت��ك��ون أس���اس���اً من 
البروتينات وبعضها يحتوي على 
نسبة عالية من األحماض األمينية 
األساسية. كما حتتوي على العديد 
من امل��ع��ادن واالح��م��اض الدهنية 
املتعددة غير املشبعة، وبناًء على 
ذلك، افترض كونهولد إمكانية أن 
تصبح قناديل البحر “غذاء خارقاً 
جذاباً منخفض السعرات احلرارية 
ع��ل��ى ش��ك��ل رق��ائ��ق أو مسحوق 

بروتني”.
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