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{  لــيــمـا-(أ ف ب)  –لـقي 15
شـخــصـا عـلى األقل مـصـرعـهم
فـي ســـــــــيـل من احلـــــــــجــــــــارة
والوحـول ضرب مـساء الـسبت
فندقا كان يشهد حفل زفاف في

جنوب شرق البيرو.
وقـــال إيـــفـــاريــســـتـــو رامــوس
رئـيس بـلـديـة مـديـنـة أبـانـكـاي
إلذاعـة (ار دي بـي) الـبـيـروفـيـة
إن (انـزالق الـتـربـة غـمـر بـعنف
الــفـنـدق بـعــدمـا دمـر جـدرانه).
وأوضـح أن أكـــــثــــر مـن مـــــئــــة
شـخـص كـانــوا يــشــاركـون في
حــفل الــزفــاف  وفي الــبــرازيل
صـــــــدر حتــــــذيــــــر االحـــــــد في
بــرومــاديــنــيــو جــنــوب شــرق
الــبـــرازيل من خــطـــر انــهــيــار
وشـيك لـسد مـنـجمي ثـان بـعد
الــكـارثــة الـتي اســفـرت عن 37

قتيال و300 مفقود اجلمعة.
وحتـدثت احلـصـيـلـة الـرسـمـية
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صار هناك لدى العالم ثقة عمياء في التكنولوجيا اخلاصة
باالتصاالت واالنترنت .

ـتـوسط قـبل سـنــوات تـعـرض خط كــيـبـيــلي حتت الـبـحــر ا
الضــرار بــســـبب بــعـض الــغــواصــات والـــســفن فـــانــقــطع

االنترنت يوم عن اكثر من بلد مطل على البحر .
االنـتــرنت حــاز عـلى قــنـاعــة الـنــاس في انه فــوق شـبــهـات
اخللل والعطل  وان عدم وجود الواي فاي لدقائق يعوضة
الفـور جي  فـوراً بالـرغم من تـثـاقل بعـض النـاس في تـقبل

ذلك التعطيل .
الـصـحف الـورقــيـة تـتـوقّف الــواحـدة تـلـو االخـرى في دول
كثـيـرة  وفي لـبـنـان احد مـواطن الـصـحـافـة العـربـيـة تـبدو
الظاهـرة أكبر من سـواه من البلـدان العربـية. واالجتاه الى
النشر االلكتروني للـصحف وفي ذلك توفير للورق وأجور
الــطــبــاعــة والــشــحن والــتــوزيـع وخالص نــســبي من وجع
الـرأس مع الـرقـابـات الــعـربـيـة وكـذلك تـقــلـيص في نـفـقـات
الصحـيفـة وعدد مـوظفيـها . لـكن لو تـعطّل ألسـبوع  واحد
ـشاكل اخلدمية أو ـتعبة با هذا االنترنت في أحد بـلداننا ا
السـيـاسيـة  فـكيف سـيـكون حـال الـصحف االلـكـترونـية 
وماهي الـبدائـل التي كـانت متـاحـة سابـقـاً في االنتـقال من

مطبعة الى أخرى لتالفي اخللل والتأخير ?.
هناك مَن يقول انّ ذلك مستـبعد  وأنا معه بعض الشيء 
لـكن االمـر لـيس مـسـتـحـيالً . كـمـا انّ الربـط عـلى شـبـكات
الهاتف لـيس عملـياً إلدامة اصـدار صحيـفة يومـية وجتديد

اخبارها على مدار الساعة .
هل ينـقطع الـناس عن االخـبـار مثالً ? . طـبعـا يوجـد راديو
قـد يعـود للـواجهـة . كـما تـوجد قـنوات منـدثر االسـتخـدام 
يـة تـتيح االطالع عـلى خـطوط عـامة من دون تلـفزيـونـية عـا
تـفـاصــيل احملـلــيـات الـتي ال جتــدهـا االّ في صــحف بـلـدك

احمللية .
في بـلـد نـفـطـي مـثل الـعـراق  كـان سـعـر تــعـبـئـة الـسـيـارة
بالوقـود مبلـغاً تـافهاً حـتى ال يسـأل عنه عامل احملـطة ح
تـكـون مـسـتـعـجالً . هــذا الـبـلـد اصـبح من دون وقـود ومن
دون سيـارات تقـريباً  حـ نشـبت حرب حتـرير الـكويت 
وصار الـنـاس يـتنـقـلون عـلى الـعـجالت الـهوائـيـة واحلصن
واحلــمــيــر أحــيــانــاً في خالل االزمــة الــتي لم تــطل بــفــعل
دمرة ـصافي الـنفـطيـة ا سواعد الـعراقـي الـذين أعادوا ا

للعمل في ثالثة أشهر فقط .
ــكـن اســقـــاط أي احـــتــمـــال من االعـــتـــبــار  والـــثـــقــة ال 
بـــــالــــتـــــكــــنــــولـــــوجــــيـــــا قــــد ال تـــــكــــون فـي مــــحـــــلــــهــــا .
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ـام الـــراوي في مــرمى مـــنــتــخب ـــوهــوب بــسـَّ هــدف الالعب ا
الـعراق; جعلـني طريح الفراش عـلى مدى ثالثة أيام; لم أحزن
ــة عــلى خـســارة لـلــمـنــتـخب ـؤ فـي حـيــاتي بـهــذه الـطــريـقــة ا
الـعراقي; مـثلمـا حزنت عـلى خسـارته األخيـرة; فمـنذُ طـفولتي
ـنتـخب الـعـراقي; وحتَّى وأنـا أحـرص على مـشـاهـدة مبـاراة ا
ـنــتـخب من في جـبــهـات احلــرب; كـنـتُ اسـتـمـع إلى مـبــاراة ا
ـذياع حتت وابـل القـصف; وكثـيراً مـا كنتُ أتـأخَّر في خالل ا
االلـتحاق إلى جـبهـة احلرب; إذا ما صـادفت مبـاراة للمـنتخب
الـعراقـي بعـد نفـاد أيـام اإلجازة; وكـنتُ أتـلقَّى بـسب تـأخري;
دة أسبوع. في رة صـفر لشعـري; مع سجن  عـقوبة حالقة 
كل مـباراة للمنـتخب العراقي; أرجـأُ مشاريعي وأعـمالي مهما
ـباراة; وفي شـاهدة ا ة; وأكرّس وقـتي ومـشاعـري  كـانت هامـَّ
ـنـتـخب الـقـطـري; اسـتـيـقـظتُ فـجـراً; مـبـاراته األخـيـرة أمـام ا
; وقلق واضح على ورأسي مـزدحم بوجوه الالعـب العراقـي
نتخب; وليس هو السلوفيني مالمح وجـهي; كأني أنا مدرب ا
ام سـريـتــشـكـو كـاتـانــيـتش; وحـ جنح الالعـب الـعـراقي بـسـَّ
الـراوي من إصـابــة مـرمى جالل حـسن بــضـربـة مـاكـرة; كـادَ
دمي يـتـجمّـد في عروقي; وشـبَّتْ حـرائق في قـلبي; وأنـا أتابع
طـريقة احتفاله الوقحة التي استفزَّتْ العراق بأكملهِ; لم أتمَّكن
من الـسيـطرة عـلى غضـبي; فكـتبتُ عـلى صفـحتي في الـفيس
بـوك عـراقي يـهـزمُ وطنـهُ; وانهـالتْ الـتـعـلـيـقـات سـاخـطـة على
: لو تـصرفهِ الصـبيـاني; غير أنَّ أحـد األصدقـاء علَّق متـسائالً
نتخب األسترالي وسجَّل افـترضنا أنَّ ولدك تبارك يلعب مع ا
ـرمـى الـعــراقي; فـهل كــنت تـمــنـعـهُ من فـعل ذلك? هـدفــاً في ا
أجـبتُ ذلك الـصـديق الـشـاعـر: لن أمـنـعه من الـلعـب بإخالص
ما ـنـتخب األسـتـرالي; لكـني سـأنصـحهُ أنْ ال يـحتـفل; إنـَّ مع ا
ــله من رأسه; ـــرمى جالل حـــسن ويـــقــبـَّ يــذهـب إلى حــارس ا
فحتى الالعب الذي ينتقل من نادٍ إلى آخر; ويسجل هدفاً في
الـنادي الذي كان فيه; يضع يـده على رأسه معتذراً على ذلك;
وكـلنـا يتـذكـر مشـاهد كـثـيرة لالعـبـ لم يحـتفـلـوا ح وقـعوا
ـصـري مـحـمد صالح ـوقف احملـرج; ومـنـهم الالعب ا بـهـذا ا
الـذي أصاب مـرمى نادي رومـا في تـصفـيات األنـدية األوربـية
األخـيرة; والذي رفض االحتفال بهدفه; وكان خير برهان على
ـوهـوب بـسَّـام الـراوي; تـصـرفه الـنـبــيل; لـقـد عـذرتُ الالعب ا
حـ تالشت ثورة غضبي; فهو مازال في مـقتبل العمر; برغم
شاهد الـعراقي فحسب; إنّما أنَّ تـصرفه الطائش لم يسـتفز ا
أصـاب مـقـتالً في وجدان والـده الالعب الـسـابق هـشـام علي;
ـة فــرق شــاسع بـ الــذي كـانَ بــوضع سـيء هـو اآلخــر; وثــمـَّ

طـريـقـة احـتفـال الـراوي; ودمـوع هـمـام طـارق وعـلي حـصني;
; برغم أنَّ تـلك الـدموع اجلـريـحة الـتي أبـكتُ جمـيع الـعراقـيـ
?? إلسـرافه بذرف الـبـعض شـعـر أنَّ بكـاء هـمـام; كـان مـفـتـعالً
الـدمع?! وأنَّ الشائعات التي رافقت الالعب بسَّام الراوي; من
ــدرب عــبـد الــغــني شــهــد لالعب خالل اخــتــبـاره في رفض ا
الـعــراق; لم تـكن صــحـيــحـة عـلى اإلطـالق; لـكن هــنـاك بـعض
; ـغرضـ من حـاول إذكاء شـعـلة الـنـار في قلـوب الـعراقـي ا
ليفاقم من سخطهم على احتاد كرة القدم العراقي; لقد طويتْ
صـفـحة الـهـدف الـقاتـل الذي أحـزن الـعـراق بأكـمـله; ومـا عاد
ـسكوب; ويبـقى الالعب بسَّام الراوي يـنفعُ البكـاء على الل ا
ولـدنا العزيز الذي نفـخر به دائماً; ولو كانت لديـنا أية ضغينة
ا حـصل عـلى جـائزة أفـضل العب في دورة الـصـداقة عـلـيه; 
الـتي أقيمت عـلى ملعب البـصرة قبل عـام; مع أني أحمد الله;
ثلون أي منتخب في أستراليا; وإذا حدث هذا ألنَّ أبنائي ال 
ـسـتـقبل; فـأتـمـنى أنْ أكـون حتت الـتراب; وال أرى األمـر في ا
ـا هـو ـرمى الـعـراقي بـهـدفٍ قـاتل; ر ولـدي تـبـارك يـصـيـب ا
أقــسى من كل احلـروب الــتي خـضــتـهـا
في حـيـاتي دفـاعـاً عن هـامـة كـبـريائي;

ومالذي األخير; حبيبي العراق. 
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لبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي دعوة دار
أزيــاء (Yanina Couture) حلـــضـــور حــفل
عــشـــاء عــلى شـــرف الــســـفــيـــر الــروسي في
ـنــاسـبـة الـذكـرى الـ25 لـتـأسـيس فـرنـسـا 
الـدار حيـث تتـواجـد الـفـنـانة الـلـبـنـانـية في
فـرنــسـا لــلـمــشـاركــة في فــعـالــيـات أســبـوع

وضة في باريس. ا
هيـفاء نـشرت صوراً من أجـواء حفل الـعشاء
الـفاخـر ظـهرت فـيهـا متـألقـة بفـستـان أسود
ذو شق مـثـير ألعـلى الـفـخـذ وكـتـبت مـعـلـقة
عــلـيـهـا: (كـان من دواعي سـروري أن أحـضـر
عشاء الذكـرى اخلامسة والعـشرين لتأسيس
دار أزياء (Yanina Couture) وفي ضـيـافة
فـخــامـة ســفـيـر روســيـا فـي فـرنــسـا الــسـيـد
والـســيـدة ألـيـكــسي مـيـشـكــوف وصـديـقـتي
الـعزيـزة يـولـيـا يانـيـنـا مـؤسسـة دار يـانـيـنا

لألزياء.
من نـاحية أخـرى جتهـز هيـفاء وهـبي لطرح
أغـنـيـة جـديـدة بـعـنـوان (قـعـدة وبـتـفـرج) من
ـالـكي وأحلـان بالل سـرور كـلـمـات أحـمــد ا
في الـوقـت الـذي اطـلــقت فـيـه مـؤخـراً كــلـيب
جـديـد ألغنـيـة (اجـمدي) من ألـبـومهـا األخـير
ــالــكي وأحلــان (حــوا) مـن كــلــمــات أحــمــد ا

محمد الوزيري.

 ÊU e « ≠ ÊbM

توصـلت دراسـة حديـثة إلى أن
األصـــحــاء الـــذين يــتـــنــاولــون
ـنع النـوبات األسـبرين يـوميـا 
الـــقـــلـــبـــيـــة فـي وقت الحق من
احلـيـاة قـد يلـحـقوا بـأنـفـسهم

نفعة. ضررا يتجاوز حدود ا
ولـعــقـود من الــزمن اسـتُــخـدم
األسبرين لعالج مرضى القلب
لـــوقف الـــنـــوبـــات الـــقـــلـــبـــيــة
والـســكـتــات الـدمــاغـيــة. ولـكن
الــــعــــديـــــد من األصـــــحــــاء في
مــنـتــصف الــعـمــر يــتـنــاولـون
حـبـوب األسـبـرين بـاعـتـبـارهـا
„بـــولــــيــــصـــة تــــأمـــ “ضــــد

مشكالت القلب.
وبـحـسب (ديـلي مـيل) خـلـصت
دراســة جـديــدة كــبــيــرة تـضم
بيانات أكثر من 160 ألف فرد
إلى أن خــــطــــر حـــدوث نــــزيف
داخلي كبير يفوق بشكل كبير

مـنـفــعـة األسـبــرين لـدى أولـئك
الــذيـن ال يــعـانــون مـن أمـراض

القلب بحسب العربية نت.
وتـــقـــدم هـــذه الـــدراســـة الـــتي
King‘s) يـقودهـا خـبراء كـلـية
College) فـي لــــــنــــــدن أدلـــــة

مـتــزايــدة عـلـى أنه لم يــعـد من
الضـروري استخـدام األسبرين
(للوقاية األولية) وهو مصطلح
رضى الذين ال يعانون لعالج ا

من أي مشكالت في القلب.
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{  فـــرانــكـــفــورت ) –أ ف ب) –
بـاسـتـثـنـاء اجملـرمـ لن يـشـعـر
ســــوى قـــــلـــــة من األوروبـــــيــــ

بـــاألسف لـــغــيـــاب ورقــة ال500
يـــورو الــنــقـــديــة الــتـي ســتــبــدأ
اعـتبـارا من األحـد بـالـزوال. لكن
ـــانـــيـــا احلــــريـــصـــة عـــلى في أ
اليـة يبدو وداع هذه السيولـة ا

الورقة النقدية أكثر إيالما.
وقـــال رولـف الـــفـــني في اجملـــال
الــــــــطـــــــــبي (61 عــــــــامـــــــــا) من
فــرانــكــفــورت „أفــضل الــفــئــات
الـنــقـديـة الـكـبــرى. هـذا ال يـعـني
أني أقوم بـصـفقـات مـشبـوهة?“
عـــلــمـــا بـــانـه اشـــتـــرى ســـيــارة
مـستـعـمال أوراقـا نقـديـة من فـئة
ال500 يــــــورو. ويـــــرى انـه (من

الـــصـــعب قـــبــول) قـــرار الــبـــنك
ركزي األوروبي بان توقف 17 ا
ـركـزيــة الـوطــنـيـة من الــبـنــوك ا
ال 19اصــدار أوراق نــقــديــة من
فئة ال500 يورو. ووحـده البنك
ـــــانــــيــــا ــــركــــزي فـي كل من أ ا
والنمسـا سيستـمر في أصدارها
حتى 26 نيسان/أبـريل (لضمان

عملية إنتقالية أفضل).
وإذا بـقـيت أوراق نــقـديـة قـلـيـلـة
من هــذه الـفــئــة في الــتـداول فال
ـكن إعـادتـهـا داعي لـلـهـلع ألنه 
ـركـزيــة واسـتـبـدالـهـا لـلــبـنـوك ا
بـفـئـات أصـغـر وتـلك الـبـاقيـة لن
تفقد قيـمتها. وقالت إيـفا تايلور
ـركـزي ـتــحـدثـة بـاسم الــبـنك ا ا
كـنكم األوروبي لفـرانس بـرس 

دائـما اسـتـخـدامـهـا في الدفع أو
اإلدخــــار. إال أن كـــــمـــــيـــــة هــــذه
األوراق النقـدية محـدودة وتمثل

ئة يتم تداولها. حاليا 2,3 با
ـركــزي األوروبي وكــان الــبـنـك ا
قرر في 2016 وقف إصدار هذه
الفئة مـن األوراق النقديـة خشية
أن (تـــســــهـل األنـــشــــطــــة غــــيـــر
ــشـــروعــة). وأطــلـق عــلى هــذه ا
األوراق إسـم (بن الدن) ألنــــــهــــــا
تسـمح بـنقـل كمـيات ضـخـمة من
ــال في شــكل ســري وتــسـهــيل ا
تـداول األمـوال الـقـذرة والـفـسـاد
وتـــمـــويل اإلرهــاب أو أنـــشـــطــة
أخرى غير مشـروعة. وعليه فان
ثل سوى مبلغ مـليون يـورو ال 
ــــــكن 2,2 كــــــلـغ مـن الــــــورق و

إخــفــاؤه في حــقــيــبــة يـد حلــمل
ـبلغ نفـسه بالدوالر كمبـيوتر. وا
من فـــئـــة 100 يـــزن ست مـــرات
ـــكن نــــقـــلـه بـــهـــذه أكـــثــــر وال 

السهولة.
ولم تـعـتبـر دول عـدة قـرار الـبنك
ركـزي األوروبي صـائـبا مـنـها ا
ـانـيـا الـتي تـخـشى أن يـسـاهم أ
ذلك في اخـتفـاء األوراق الـنقـدية
وفي مـراقبـة مـعمـمـة للـتـعامالت
ـــالـــيــــة. وكـــان حـــاكـم الـــبـــنك ا
ـاني يــنس فــيـدمـان ـركــزي األ ا
إعـتـبــر أن اخـتـفـاء ورقـة ال500
يورو النقدية قـد ال يساهم كثيرا
في تـراجع األنــشـطـة اإلجـرامـيـة
بل في (زعزعة الـثقة) في الـعملة

الواحدة.

االخــيـرة الــســبت عن الــعــثـور
على 34 جثة في الوحول التي
ســالـت من الـــســد لـــكن رجــال
االطـفاء اعـلـنوا األحـد ان ثالثة
قــتــلى آخــرين  احــصــاؤهم.

وعـمـلــيـات الـبــحث عن نـاجـ
التي كـان يُفـترض أن تُـستأنف
في الــصــبــاح بــعــدمــا تـوقــفت
مــسـاء الـسـبت قـد عـلـقت بـعـد
االنـذار مـن خـطــر انــهـيــار سـد

ثـان. وقـال للـصـحافـيـ رئيس
أجـهـزة االطفـاء احملـليـة بـيدرو
أيهارا إن (هذا اخلطر حقيقي
وهــذا مـا دفـع فـرقــنـا الى وقف

عمليات البحث.


