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{ باريس-(أ ف ب)  –أعـلـنت مـنـظـمة
ــتــحـــدة لــلــتـــربــيــة والـــعــلــوم اال ا
صور والثقـافة االثـن انهـا ستمـنح ا
ـوقـوف مـحـمود صـري ا الـصـحافـي ا
ـــعـــروف بـــاسم (شـــوكــان) ابـــوزيـــد ا
جــائــزة الـيــونـســكــو الـدولــيـة حلــريـة

الصحافة. 
وكــان ابــوزيـــد الــبــالغ من الــعــمــر 31
وتيكس عاما يعمل حلساب وكالة د
الـبريـطـانيـة عـنـدما  تـوقـيفه في 14
اب/اغـســطس 2013 أثــنـاء تــغــطــيـته
فض اعــــتــــصــــام انــــصـــار الــــرئــــيس
ــعـزول مــحـمــد مـرسي في االسالمي ا
محيط مسجد رابعة العدوية في شرق
الـقـاهـرة. وقـالت مـاريـا ريـسـا رئـيـسـة
اللجنة التي تمنح اجلائزة إن (اختيار
محمود ابـوزيد جاء تقديـرا لشجاعته
ومـقـاومـته والـتزامه حـريـة الـتـعـبـير).
ــصـــريــة وكـــانت وزارة اخلـــارجــيـــة ا
أعــــربت االحـــد عن (األسـف الـــشـــديـــد
كـانة الـيـونسـكو في لتـورط مـنظـمـة 
تـكـر شـخص مـتـهم بـارتـكـاب أعـمال
ئات إرهابية وجرائم جنائية). وقتل ا
بـــيــــنــــهم ثالثــــة صـــحــــافــــيـــ خالل
واجـهـات التي بـاتت تـعرف بـقضـية ا
(فض رابــعــة) خالل تــفـريق اعــتــصـام
ـــنــاصــري مـــرسي بــعـــد ان اطــاح به

ــــصــــري في 2013 وكـــان اجلــــيش ا
مـــــــرسـي اول رئـــــــيـس مـــــــنـــــــتـــــــخب
وقراطيا تولى احلكم في 2012 كن د
تظاهرات كـبرى ادت الى عزله من قبل
صريـة بعد عام من ـسلحـة ا القوات ا

ثير للجدل. احلكم ا
ـرتـبة 161 من اصل 181 ومصـر في ا
ي حلـــــريــــة دولـــــة في تـــــرتــــيـب عـــــا
الصحافة اعـدته (مراسلون بال حدود)
ـــــنـــــظـــــمــــة ان في 2017. وتـــــقــــول ا
صرية تعتقل  31صحافيا السلطات ا
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ــرتــفع مــؤشــر كــتــلــة اجلــسم ا
بحسب مـا أظهرت هـذه الدراسة
الــتي شـــمــلت 1692  أمــريـــكــيــاً
وأوروبــيــاً تــخــطــوا اخلــامــســة
واألربع من العمر والتي بدأت
ب  1997و 2000 وانـــتـــهت في

 .2016
ويــــتـــضـــاعف خـــطـــر اإلصـــابـــة
بأمـراض قـلبـيـة عنـد األشـخاص
المـحه الـذين يـشـبـه جـسـمـهم 
شــكل الــتــفــاحـة. ويــشــتــدّ األمـر
خـطـورة عنـدمـا يـتـخـطى مـحيط
اخلصر مـقاس الورك بـنسبة 90
ـئـة و أكـثـر عـنـد الـرجـال في بـا

ئة للنساء.  مقابل 85 با

وتــســمّى هــذه احلــالــة الــبــدانـة
البطنية.

 وقــــدّمت هــــذه الـــدراســــة خالل
مؤتمـر اجلمـعية األوروبـية لطبّ
أمــراض الــقـلب فـي لـيــوبــلـيــانـا
حــــول الــــوقــــايـــة مـن األمـــراض

القلبية. 
وهي شــكّــلـت فـرصــة لــتــســلــيط
الـــضــــوء عــــلى خــــطــــورة هـــذه
ــشــكــلـــة الــصــحــيـــة الــتي قــد ا
يـســتـخفّ بــهـا بـحــسب مـا قـال
خـوســيه مـديــنـا-إنــوخـوسـا من
مجموعة (مايو كلينيك) البحثية
في روتشستر (ميـنيسوتا شمال

تحدة). الواليات ا
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كـثـر احلـديـث  في غـضـون تـطـورات احلـرب في سـوريـا
عـلى  مـواجـهـة عسـكـريـة مـباشـرة بـ ايـران واسـرائيل
يـكون مـيـدانـهـا ارض سوريـا . وذهب كـتـاب بارزون في
صــحف امـــريــكــيــة يــروجــون لـــهــذ االحــتــمــال ووصــفه

ا احلتمي أحياناً .  رتقب ور بالوشيك او ا
ما مـبررات احلـرب فيـما لـو وقعت . هـناك سـببان االول
وجـود عـسـكـري ايـراني تـراقـبه اسـرائـيل  كـمـا تـراقـبه
روسيـا  وان هذا الـوجود له مـا يبـرره في وجهـة النـظر
الـروسـيـة الـتي ال تـخالـفـهـا وال تـؤيـدهـا اسـرائيل  واذا
ا يـشكل خـطراً عـلى اسرائيل ازداد الوجـود االيراني 
فـإنـهــا سـتــشن حـربــاً ضـده . وهـذا احــتـمــال في غـايـة
الــضــعف  ذلك ان روســيــا حتـكم االيــقــاع في ســوريـا
بفـعل  قواتـها اجلـوية وتـفوقـها الـتكـنولـوجي  وال يوجد
اي عــامل ايــراني يــشـكـل تـهــديــداً السـرائــيل من داخل
سوريا أبداً  ألنّ ايران ال تمتلك سوى امكانية أن يكون
ـدى تسـربت الى سوريا في بحـوزتهـا صواريخ بعـيدة ا
ـدعـومـة من قـوى في الـعـراق أيـضـاً  سـنـوات احلـرب ا
وهـذه الصـواريخ غـير قـابـلة لالنـطالق من ارض سـورية
ـــتـــمـــاسك حـــتى الـــلـــحـــظـــة بـــعــد ألنّ دمـــشـق اجلــزء ا
كن أن دن السورية ال االنهيارات العـظمى في أغلبيـة ا
تـضع خـيــار احلـرب الـذي يــعـني تـدمــيـرهـا  بــيـد دولـة
اخـرى حـتى لـو كـانت احلـلـيـفـة األثـيـرة ايـران . كـمـا إن
روسيا تنسق قواعد اللعبتـ السياسية والعسكرية معا
 ولن تسمح بـخروقات داخل الـرقعة الـتي تمثـل نفوذها

االستراتيجي اجلديد من دون علمها وقرارها .
الـسبـب الثـاني انّ انـدالع هذه احلـرب يـعـني فتح جـبـهة
حـزب الــله الــلـبــنــاني في جــنـوب لــبـنــان حــتـمــاً  وهـذا
االحتـمال لم يـعد وارداً ألسـباب كـثيـرة منـها ان الداعم
الشـعبي الـعربي لـم يعد مـوجوداً حلـزب الله بـعد تـدخله
واسـتـنـزافه في سـوريـا  كـمـا إنّ نـزوح الـلـبـنـانـيـ هذه
ـــرة لن يـــكــون الـى ســوريـــا الـــتي تـــغـــرق في احلــرب ا

وتداعياتها وإنّما  نزوح الى البحر ليس إالّ .
اســرائـيل ذاتـهـا الــيـوم قـالت انّـهـا ردّت بــالـقـصف عـلى
قذيفة سـورية ضلّت طريـقها نحـو اجلوالن  وهي تعرف
جـهة تـصـويب القـذائف الـسوريـة األخـرى الراشـدة هذه

االيام .
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عــــــــــلــى االقـل. وفـي الــــــــــثــــــــــالـث مـن
آذار/مـارس طــالـبت الـنـيــابـة الـعـامـة
بـانزال أقـصى عـقـوبة (اإلعـدام شـنـقاً)
في حق  700مـتــهم في هـذه الــقـضـيـة
بيـنـهم شوكـان بـحسب  مـراسـلون بال
حـدود الـتي دانت الــقـرار وأطـلـقت في
الــعـــاشــر من نــيــســان/ابــريل حــمــلــة
تضامن مـعه. وأعلنت الـيونسـكو انها
ستمـنح شوكـان رسميـا اجلائزة في 2
ي ايــار/مـايــو احـتــفـاال بـالــيـوم الــعـا

حلرية الصحافة.

كشف الـتـراشق بـالشـرائط والـفـيديـوهـات اجلنـسـية 
ــرض الـذي تـعــاني مـنه عن مــدى وشـكل الـفــصـام وا
الـرعـية فـي العـراق بالد مـا بـ الـقـهـرين عـمـومـاً وما

حولها .
ـرض اخلـبـيث هـو أنـنـا وجـدنـا الـكـثـرة من مـصـائب ا
الـكـاثرة مـن النـاس  لـديـهـا اسـتـعـداد نـفـسي تام ألن
تسـامح أو تسـكت أو حتى تتـواطأ مع احلـرامي النذل
الذي نـهب من خزنتـهم الشرعـية ملـيارات الدوالرات 
لكنها غـير مستعدة نـفسياً وعمليـاً وثقافياً ألن تسامح
ـلونة امرأة أو رجالً  تـسريب صـورته أو صورتـها ا
ــوضع نـــزوة جــنــســيــة مـــروعــة  حــتى صــار وهي 
الــسـارق والــسـارقــة خـارج هــاونـات الــكالم واحلـرف
وضع رجم ـرأة اخلـلـيعـة مـزروعـة  الـثـقـيل  وباتت ا
ن يـنـامون عـلى مـعـلن  ولـو كـان الـراجـمـون جلّـهـم 

خطيئة مستترة بقناع احلظ أو الشطارة .
عـلى شـاشـة أجـهـزة الـتـواصل والـتـنـاطح االجـتـمـاعي
التي منها الفيس بوك وأخوته بالرضاعة األلكترونية 
لم أر شـعـبـاً يـتـقـاتل ويـتـذابح ويـتـنـاطح كـمـا هـو حـال
شعب العراق اليوم  فلقد تنابزوا باأللقاب واألعراض
وما تبقى من محـصنات  واستعمـلوا في هذه البيبان
أحطّ وأقسى لغـة ومفردة مسـتلة من منـاجد وقواميس
السـقـوط  وتكـفـيهـم واقعـة طـائفـيـة صغـيـرة ومريـضة
لـكي يشـعلـوا احلرائق والـف الـطامـسة بجـب التأريخ
يت  الذي نـفخوا فيـه وألبسوه لـباساً قدسـياً مزيفاً ا
 فــإن قـــال لــهم قــائل من أهـل الــعــلم والــعــقل واحللّ
والـرحـمـة  عـلـى رسـلـكم أيـهـا الـنـاس فـأنـتم تـذهـبـون
بـبالدكم وأطـفـالـكم صـوب خـواء عـظـيم وجـحـيم كـبـير
مفتوح على صرخة هل من مزيد  قالوا له اذهب أنت
وحـرفـك أو قـمـنــا بـسـحــلك وزرعك عـلى دكــة مـسـورة

بجبل من حجر الرجم .
لن تـبـنى بالد ولن تـنهض ولـن تكـون شـريفـة وعـادلة 
إذا صــارت فـيـهـا أعــمـال الـعــيب والـسـرقـة والــعـمـالـة
واخلـيـانة والـتزويـر والـرشوة والـنفـاق والـكذب وتـبديل
الكـرامـة الـشخـصـية والـوطـنـية بـأثـاث البـطن  أعـماالً
تـدخل بــبـاب وجـهــات الـنـظــر والـرأي والـرأي اآلخـر 
وأعــــيـــدوا انـــتـــخـــاب احلـــرامـي الـــقـــذر ألنه كـــان في
االنـتـخــاب األول فـقـيـراً والـيـوم هــو غـني شـبـعـان ولن

يسرقكم ثانيةً !!
ستحدث االنتخابات قريـباً  وستكون النتائج كما هي
وكــمــا  تـصــنــيــعـهــا أول مــرة  في ظل حــشـود من
رجـال دين وزعماء عـشائر ولـغة مـنمقـة لذيذة وشـريفة
وعـاقلـة  لـكـنـها صـنـعت أفـسـد دولـة عـلى اإلطالق ما
زالت قـائـمـة فـوق األرض  وعـنـدهـا
ســــيـــــكـــــون احلــــديـث عن عــــراق
احلــضـارات الــذي عــمـره ســبــعـة
ــجـوج آالف سـنــة  هـو حــديث 

منافق ال قيمة له أبداً .
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بـــــــاريس-(أ ف ب)  –تـــــــصــــــدر
األرجنتيني لـيونيل ميسي العب
بـرشـلونـة اإلسـبـاني لـكـرة الـقدم
الئـحــة أعــلى الالعــبـ دخال في
الــعـــالم فـي مــوسم 2018-2017
ه الـبـرتغـالي مـتـفـوقـا عـلى غـر
كريـسـتيـانـو رونالـدو العب ريال
مـــدريــد اإلســـبــاني وذلـك وفــقــا
لدراسـة أجـرتـها مـجـلة »فرانس
فوتبول «الفرنـسيـة وستنـشرها
في عــــدد الـــثـالثـــاء. وســــيــــطـــر
ـركز الالعب األرجـنـتـيـني عـلى ا
األول ضـــمن تــرتـــيب اخلـــمــســة
األوائل ألكـثر الـالعبـ دخال مع
احتـسـاب دمج الـرواتب الكـامـلة
(قــــبل اقـــــتــــطــــاع الـــــضــــرائب)
ـكافـآت والـعـائـدات اإلعالنـية وا
ـوسم احلـالي ـتـراكـمـة خالل ا ا
والتي بلغ مجموعها 126 مليون
يـــورو مــــقـــابل  94 مــــلـــيــــونـــا
لــرونـــالــدو. وجنح (الـــبــرغــوث)
الـصغـيـر في إزاحـة رونـالدو عن
صــدارة الــتــرتــيب الــذي تــبــوأه
ـاضي مع 87,5 مـلــيـون الـعــام ا
يورو أمـام مـيسي بـالذات (76,5
مــلــيــونـا). ويــتــقــاسم الالعــبـان
جـوائز الـكـرة الـذهـبيـة مـنـذ عام
2008 مع خمس كرات لكل واحد
مـنـهـما وهـو رقم قـيـاسي. وحل
ــركـز الــثـالـث في الـتــرتـيب في ا
الـبــرازيـلي نـيــمـار العب بـاريس
ســان جـرمــان الـفــرنــسي والـذي
يـتـعافـى في الـوقت احلـاضر من
عـمــلـيــة جـراحـيــة أجـريت له في

الـبــرازيل. وقــد وصـلت عــائـدات
نـيــمـار إلى 81,5 مـلــيـون يـورو.
أمـا الـويـلــزي غـاريث بـايل العب
ركز الرابع ريال مدريد فيـحتل ا
دافع (44 ميلونا) مـتقدما على ا
اإلســبــاني جــيــرار بـيــكــيه العب
بـرشـلـونة (29 مـلـيـونـا). وتـقـدم
الــبـرازيــلي نــيــمـار عــلى جــمـيع
العـبـي الـدوري الــفـرنــسي بـدون
أي مــفـاجــأة بـعــدمـا بــات أغـلى
العب فـي الــعــالم بــانـــتــقــاله من
بـرشـلـونـة إلى نـادي الـعـاصـمـة.
أمــا الـفـرنــسي كـيــلـيــان مـبـابي
فـــــــدخل لـــــــلـــــــمـــــــرة األولـى في
التصـنيف إلى جانب زمـيليه في
ســــان جـــرمـــان األوروغــــويـــاني
إديـنــسـون كــافـاني والــبـرازيـلي
ــهـاجم تــيـاغــو سـيــلـفــا. وكـان ا
ــونــاكـو رادامــيل الــكــولــومــبي 
فالكاو الالعب الوحيد من خارج
ـراكز اخلمسة سان جرمان في ا
األولى ألعـلى الالعـبـ دخال في
الــدوري الــفـــرنــسي. ومن جــهــة
أخرى حـافظ الـبرتـغـالي جوزيه
مـوريـنـيـو (مـانـشـسـتـر يـونـايـتد
اإلنـكلـيـزي) عـلى صـدارة تـرتيب
ـــــدربـــــ دخـال أمـــــام أعـــــلـى ا
اإليطالي مارتشـيلو ليبي (مدرب
) األرجــنـتـيـني مـنــتـخب الـصـ
ديــيــغـو ســيـمــيـونـي (أتـلــتـيــكـو
مدريد اإلسـباني) الـفرنسي زين
الــــديـن زيــــدان (ريـــــال مـــــدريــــد
اإلسبـاني) واإلسـبـاني جـوسيب
غــوارديـوال (مــانـشـســتـر ســيـتي

اإلنكليزي).
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ادخـلت كـايت زوجة
االمــيـر الـبــريـطـاني
ولــــــــــــــيـــــــــــــــام الـى
ستـشفى في لندن ا
االثنـ لتـلد طـفلـها
الـثــالث بـحــسب مـا
اعـــــــــلـن قـــــــــصـــــــــر
كنـسـيـنغـتـون.حيث
عــــــــــمـت االفــــــــــراح
ـــلــــكي الــــقــــصــــر ا
جيء الـبـريـطـاني 
االميـر الصـغير الى
الـــدنــيــا أمس وهــو

في صحة جيدة 
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شـخّص بـاحـثـون أمـريـكـيـون أن
مـتـلئ بـشـدة أخـطر من الـبطـن ا
البـدانة عـلى صحـة القـلب حتّى

لو كان الوزن مقبوالً. 
وأوضح الــقــيّم الــرئــيــسي عــلى
هـذه الــدراسـة خــوسـيه مــديـنـا-
إنــوخــوســا أن (خــطــر اإلصــابـة
ــشـاكل قــلـبــيـة هــو أكـبــر عـنـد
ــنــفــوخــة أصـــحــاب الــبــطـــون ا
ـا هـو عـنـد ـتـوسـطـي الـوزن  ا
الـبـدنــاء الـذين لـيــست بـطـونـهم

شديدة االمتالء). 
عـنى آخـر يعـدّ اخلـصر غـير و
تناسب عامالً أشد خطورة من ا

يــعـتــمـد تــطــبـيق (إيــفـر درايف)
ـسـتـخـدم مع الـهـواتف الـذكـية ا
عــــلى مــــجـــمــــوعــــة من وحـــدات
االستشـعار داخل الـهاتف الذكي
لـــلـــســـائق مـــثل وحـــدة حتـــديــد
ـوقع عـبــر األقـمـار الـصـنـاعـيـة ا

(جي.بي.إس) ومقيـاس التسارع
ووحدة حتديـد االجتاه ومـعرفة
إذا كانـت الشـاشـة مـضاءة أم ال
ـعـرفـة عــادات الـسـائـقـ أثـنـاء
الــقــيــادة. وذكــر مــوقع (سي نت
ـــــتـــــخـــــصـص في دوت كـــــوم) ا
التكـنولوجـيا أن التطـبيق جمع
سافة 781 مليون بيانات قيادة 
ــاضي وحــلل مــيالً في الــعــام ا
هذه البيـانات وصوالً إلى نتائج
مـثيـرة لالهـتمـام أو إلى الـقـليل

من القلق.
وحـسب بــيـانـات الـتــطـبـيق فـإن
الــــســـرعــــة الـــزائــــدة هي أســـوأ
وأخطـر عـادات قـيادة الـسـيارات
لـدى األمــريـكــيـ وحــسب هـذه
الــبــيـانــات جــاء الـســائــقـون في
ـتـحدة شـمـال شـرقى الـواليـات ا
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كشف تـقريـر جديـد استـناداً الى
عـلومـات التي جـمعـها تـطبيق ا
(إيفر درايف)  عن عادات سائقي
السيارات حاجة األمريكي إلى
إغالق هـواتـفــهم أثـنـاء الـقـيـادة.

ـولـع بـالـسـرعات في طـلـيعـة ا
العالـية وتصل نـسبة الـسائق
الذين يقودون بـسرعة زائدة إلى
. ئة من إجمالي السائق 48 با
أمــا الــعـادة الــســيـئــة الــثـانــيـة
فـتـتــمـثل في اسـتــخـدام الـهـاتف
احملـمـول أثـنـاء الـقـيـادة وتـصل
ــــئـــة من الـــنــــســـبـــة إلى 37 بـــا
إجـمــالي الــسـائــقـ رغم أن كل
الـواليـات األمـريــكـيـة بـاسـتـثـنـاء
واليت فـقط لديـها قوانـ تمنع
الــــتـــحـــدث في الـــهـــاتف أثـــنـــاء
الـقـيـادة. في الـوقت نـفـسه تـزيـد
نـسـبـة اسـتـخـدام الـهـاتف أثـنـاء
الـــقــيـــادة بــ الـــشــبـــاب الــذين
تــتـراوح أعــمــارهم بـ  18و20
ئـة مـقـارنة عـاماً بـنـسـبة 47 بـا

باألكبر سناً.


