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{ ويـلـيـنـغـتـون  –الـهـنـد -(أ ف
ب)  –أصـــــدرت الـــــســـــلـــــطـــــات
النـيوزيـلـنديـة األحد حتـذيراً من
خـطـر حـدوث أمـواج مدّ عـال من
جـرّاء زلــزال عـنـيف بــلـغت قـوّته
7,4 درجـــات وضــرب األحـــد في
عـرض الــبـحـر بـالــقـرب من جـزر
ـأهول كـرمادك األرخـبـيل غـيـر ا
الـــــــواقـع في شـــــــمـــــــال شـــــــرق

نيوزيلندا.
ـدني النيـوزيلندي وبثّ الدفاع ا
هـذا الــتـحـذيــر من الـتــسـونـامي
ـعــهــد األمــيـركي بــعــيـد إعـالن ا
لـلــمـسح اجلــيـولــوجي أنّ زلـزاالً
عـنيـفـاً بـقوة 7,4 درجـات ضرب
في الـــســاعــة  10,55صــبـــاحــاً
(22,55 ت غ السبـت) على عمق
 34كلم وعـلى بـعـد حوالي 928
كـيــلـومـتــراً شـمـال شــرق مـديـنـة
تــاورانــغــا الــنــيــوزيــلــنــديــة في

اجلزيرة الشمالية.
ـدني أنّه »من وأوضح الـدفــاع ا
ــتــوقّـع حــدوث تــيــارات قــويــة ا
وخــطــيــرة بــشــكل غــيــر مــعــتـاد
وأمــــواج عـــالـــيـــة بـــالـــقـــرب من

الشاطئ. هذا يهدّد األنشطة على
ـــــوانئ وفي الـــــشـــــواطئ وفـي ا
مـصــبّـات األنــهـار وكــذلك أيـضـاً
الحة في القوارب الـصغيرة.« ا
فــيــمــا لــقي خـمــســون شــخــصـا
حــــتـــفــــهم خالل ال 24 ســــاعـــة
األخـــيــرة فـي واليــة بـــيـــهــار في
شـمــال الـهـنــد الـتي تـشــهـد مـنـذ
أكــــثـــر من أســــبـــوعـــ درجـــات
حرارة عـاليـة بحـسب ما أعـلنت
الــســـلـــطـــات االحـــد. ويـــتـــحــدر
الضـحايـا من منـطقـة مغـاذ التي
تـــــعـــــاني اجلـــــفـــــاف ودرجـــــات
احلرارة الـتي تـبلغ خـالل النـهار
حـــوالى 45 درجــــة. وبــــحــــسب
سؤول في الصحة فيجاي قمر ا
الـعــامـة فـانّ خـمــسـ شـخـصـا
تــوفــوا في ثالثــة أقــالــيـم. وقـال
(حدث تـطـور مفـاجىء بـعد ظـهر
السـبت. نقل مصـابون بـضربات
ستـشفيات وتوفي شمس الى ا
معظمهم مـساء السبت والبعض
االخـــر صــبـــاح االحــد). وهـــنــاك
اربـــعـــون شــخـــصـــا آخــرون في

ستشفيات. ا
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{ إشـبـيـلـيـة (إسـبـانـيا)-(أ ف
ب)  –حــــضـــــر الــــعـــــديــــد من
مـشـاهـيـر كـرة الـقـدم الـدولـي
حـــفـل زفــاف قـــائـــد مـــنــتـــخب
اســبـانـيـا ونــادي ريـال مـدريـد
سيرخيـو راموس من صديقته
مـقــدمـة الـبــرامج بـيـال روبـيـو

السبت في اشبيلية.
وقــــال الــــثــــنــــائـي (نــــعم) في
كـاتـدرائيـة اشـبيـلـية بـحـضور
أكـــــثــــــر من 400 شـــــخـص لم
يقتصروا على عالم كرة القدم.
ئـات من الـفضـولي وتمـكن ا
الذين اقتـربوا من الكـاتدرائية
مـن مـــشـــاهـــدة العــــبـــ مـــثل
الــكــرواتي لـــوكــا مــودريــتش
جــوردي ألــبــا أو االنــكــلــيــزي
عتزل ديفيد بيكهام وزوجته ا
فـيـكتـوريـا ورئـيس نـادي ريال
مدريد فـلورنتيـنو بيريـز فيما
غاب زميل راموس السابق في
ريـال الـبـرتـغـالي كـريـسـتـيـانو
ـوسم ــنــتـقل فـي ا رونـالــدو ا
ــــاضـي الى يـــــوفــــنـــــتــــوس ا

االيطالي.
ووصل رامــــوس (33 عــــامــــا)
ـســكـا بـذراع والـدته ثم أتى
دور روبيو (41 عاما) بثيابها
الـبــيـضـاء مع والـدهـا. وبـدأت
عالقــة رامـــوس وروبــيــو عــام

2012 ولهما ثالثة ابناء.
دام االحتفـال نحو سـاعة غنت

خاللـها فـنـانة الـفالمـنكـو نيـنا
بــــاســـتــــوري صالة (ســــالـــفي
روسييرا) األندلسية ثم تبادل
الـزوجـان الـقـبالت ووقـفـا امام
وسائل االعالم اللتـقاط الصور
الــتـذكـاريــة. قـال رامـوس (هـذا
يـوم ال يـنسى شـعـور فـريد ان
تــرى الـدخــول الــرائع لــلــمـرأة
الـتي حتب (الى الـكاتـدرائـية).
أعــتـــقــد ان احلب هـــو مــحــرك
الــعـالم ولــديـنــا عـائــلـة رائــعـة

جتمع كل هذا).
بــدورهـــا قــالت روبـــيــو (هــذا
مؤثـر للـغايـة)..توجه الـزوجان
مـع الــــضــــيـــوف إلـى مــــزرعـــة
رامـوس الفـسـيحـة (ال ألـيغـريا
أس آر 4) في بولـيولـيوس دي
ال مــيـــتــاســيــون الــقــريــبــة من
اشـبـيـلـيـة بـعـد تـرك هـواتـفهم
ـــــدخل احملـــــمـــــولـــــة عـــــنـــــد ا
خلـصــوصــيـة احلــفل بــحـسب
تــقــاريــر صــحـافــيــة. ويــشــهـد
احلـفل حـضـور فـريق (آي سي
ـوســيـقي الــشـهــيـر دي سي) ا

عجبة به روبيو. ا
وقـال راموس (سـيـكـون هـنـاك
اجواء مختـلفة اماكن مـختلفة
كي يـشـعــر اجلـمـيـع بـالـراحـة.
حــضــرت الــكـثــيــر من حــفالت
الــزفـاف في حــيـاتي لــكن هـذا
الـــزفـــاف لن يـــكـــون له مـــثـــيل

بحسب اعتقادي).
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ومعظم الضحايا تفوق أعمارهم
اخلمـس  50عـامـا. وقـد نـقـلوا
سـتشفى في شـبه غيـبوبة الى ا
ويـعــانـون من ارتــفـاع كــبـيـر في
حـــرارة أجـــســامـــهم واالســـهــال

وتقيؤ.
وأعلن نيـتيش قـمر رئيس وزراء
بـيـهـار عن تـخصـيص 400 الف
روبــــيـــة (خـــمـــســـة آالف يـــورو)

ألسرة كل من الضحايا.
ويــشـهــد قـسـم كـبــيـر من شــمـال
الـهــنـد مـنـذ أكـثــر من أسـبـوعـ
مـــوجـــة حـــر خـــانق مـع درجــات
حـرارة تفـوق خـمـسـ درجة في

راجستان.
وكان بـاحـثون نـبـهوا في 2017
الى أن منطقة جنوب آسيا حيث
يــعـــيش خــمس ســـكــان الــعــالم
كن أن تشهد ارتفاعا في درجة
احلرارة الى مـستـويات ال تـطاق
بـحلـول نـهايـة الـقـرن اذا لم تتم

ناخي. مكافحة التغير ا
وكـــانـت مـــوجـــة حـــر في 2015
أوقعت أكثر من 3500 قتيال في

الهند وباكستان.
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اجملــتـــمع يــتـــفــسّخ بــزيـــادة نــسب الـــطالق عن احلــد
ـعـقـول  وتـشـريـد االطـفـال في الـشـوارع  وتـفـشي ا
دارس أو تـركهم لـها االمـية وعـدم التـحاق االطـفال بـا
بـعــد سـنــتـ أو ثـالث  من دون رقـابــة من االسـرة أو

الدولة.
اجملتـمع يتـفـسّخ بزيـادة نسـبـة البـطالـة بـشكل مـخيف
تـعـلـمـة وانتـشـار الـفـساد في السـيـما لـدى الـطـبـقـة ا
ـعـامالت الـرسمـيـة واخلـاصـة  حتى دوائر الـدولـة وا
أصـبحت الـرشوة اقـوى تأثيـراً من أي قانـون أو حكم
أو عـقـوبـة مع اسـتـمـرار حـيـتـان الـفـسـاد في الـتـحـكّم

صائر الناس وقوتهم .
اجملـتمع يـتفـسّخ عنـدما تـبقى الـقنـاعة لـدى الناس في
أنّ كـل شيء بات قـابالً لـلـبـيع والـشـراء  وفي مـقـدمة

ناصب احلكومية العالية . ذلك ا
اجملتمع يتفـسّخ  عندما يتم االعتـداء على طبيب اثناء
ستتشفى أو ح ارسته عمله في عيـادته أو في ا
تـتــلـقى مـديـرة مــدرسـة في بـغـداد ضــربـاً مـبـرحـاً في
الشـارع من ذوي طـالـبـة فاشـلـة لم تـوافق عـلى تـزوير

درجاتها الهابطة .
اجملتـمع يتـفسّخ  عنـدما التكـون هناك سـيطرة لـلدولة
ـمـكن أن يـعـطّل ـنـتـشـر  والـذي من ا عـلى الـسالح ا

احلياة نتيجة أي سبب عابر .
اجملتمع يتفسّخ  عندمـا لم يعد هناك قدوة حسنة في
اي مجال باحلياة  واجلـميع يقاتل اجلميع  من دون

ودة . وجود لروح التسامح واجليرة واالخوة وا
اجملـتمع يـتـفـسّخ  لـيس ألسـبـاب سيـاسـيـة فـحسب .
هناك مئـات االسباب االخرى الـتي يجب أن تنبثق من
أجـلهـا جمعـيات تـعاونـية وانسـانيـة حقيـقيـة تبحث في
مــشــكالت اجملـتــمع وتــعــمل عــلى عالجــهـا  من دون
ـتــفـسّخ . انـتــظـار مــكـومــات الـوضع الــسـيــاسي .. ا
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زمن الفواحت
ـكان شـارع أبو نـؤاس; الوقت بـعد مـشهـد خارجي; ا

منتصف الليل..
تـدور الـكامـيـرا على سـيـارة شرطـة (جنـدة) تسـير في
الشارع على مهل ثُم َّتتوقَّف ح ترى شخصاً نحيفاً
ينام إلى جوار شجرة وبجواره مجموعة من الكتب..
الشـرطي (يهـزُّ جسد الـشخص الـنائم إليقـاظه): اكعد

ولك; اكعد; الزم مثكل هواية
الشخص النحيف يستيقظ مرعوبا: ها; شكو; منو?

? الشرطي: هاي وين نا
الشخص النحيف (بفزع يستردَّ وعيه; ويحاول ترتيب

هيأته): حراميه باكو فلوسي..
الشرطي: وين?

الشخص النحيف: اعتقد بساحة الطيران..
الشرطي: تعتقد; انته اشتشتغل?

الشخص النحيف: شاعر
الشرطي: شـاعر! شاعر شـنو? هاي مو شـغله; شغلك

شنو?
الشخص النحيف: مسَّاح

الشرطي: مسَّاح; الزم جـاي تمسح شارع أبو نؤاس;
كوم شيل كتبك بسرعه; وتعال ويانه..
الشخص النحيف: وين أجي وياكم?

ـــضـــيف الـــشـــرطي: يـــعـــنـي وين جتي? أكــــو غـــيـــر ا
ينتظرك..

الشخص النحيف: يا مضيف?
الشرطي: مركز الشرطة

ـكن تـتـصـلـون بشـخص الـشـخص الـنـحـيف: طـيَّب; 
يجي ياخذني?

الشرطي: ومنو هذا الشخص?
الـشـخص النـحـيف (وقد اسـتـردَّ ثقـته بنـفـسهِ): رئيس

حترير جريدة الثورة..
الشرطي: منو? انته الزم بعدك سكران..

الــشــخص الــنــحــيف: آنـي شــارب; بس مــو ســكـران;
اتصلوا بأبو باديه حتَّه تعرفون ويَّامن حتجون?

الشرطي: منو أبو بادية?
الـشـخص النـحيـف: عزيـزي; أبو بـاديـة; رئيس حتـرير

جريدة الثورة.
الشرطي: انته متأكد من كالمك?
الشخص النحيف: طبعا متأكد..

ــكـــانك; وديــربـــالك من الـــشــرطي: لـــعــد إبـــقه نـــا 
رَّة. احلراميه ليبوكون هدومك هاي ا

الشخص النحيف: أشكرك..
(يعـود الشرطي إلى سـيارة النجـدة; تتحـرك السيارة;
بينما يتـوسَّد الشخص النحيف مجـموعة الكتب لينام;
وفي داخل ســيـــارة الــنــجــدة يـــدور هــذا احلــوار بــ

الشرطي وآخر..)
الشرطي اآلخر: ها حمامه; لو غراب?

الشرطي: ال حمامه وال غراب
الشرطي اآلخر: لعد شنو

الشرطي: شاعر
الشرطي اآلخر: شاعر شنو

الـشـرطي: مثل مـا أكـلَّك شاعـر ويـعرف رئـيس حتـرير
جريدة الثورة.

الشرطي اآلخر: معقوله; لعد ليش نا هنا?
الـــشــرطي: شــارب هــوايه ,ومــقــفّــصـ عــلـه فـلــوسه;

كان ينام بي. والظاهر ما ال كي غير هذا ا
الشرطي اآلخر: مو تكول يعرف رئيس حترير جريدة الثورة ?

الشـرطي: إي; إلن جـان يـحـجي ويـايَّه بثـقه; بـعـدين شـكـله شكل
شاعـر; تـدري آني سـامع هـوايه من الـشـعـراء ميـكـدرون يـنـامون

ببيوتهم.. 
الشرطي اآلخر: ليش يابه?

الــشـــرطي: ألن مـــخــابـــيل; ونـــســوانـــهم مــا
جترعهم.

قطع.
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{ جــرجــيس (تــونس)-(أ ف ب)
 –سـارع شـمس الـدين بـوراس
إلى طـلب الـنـجـدة عـنـدمـا شـاهد
قارب مهاجرين يواجه صعوبات
في عـرض البـحـر قبـالـة سواحل
نطقة تونس لكن قبل مغادرته ا
بــعــد يــومــ عــنــد انـتــهــائه من
الــصـــيــد اضــطــرّ إلى الــتــحــرك

بنفسه إلنقاذهم.
يــجـد الــصـيــادون الـتــونـســيـون
أنفـسهم أحـيانـا كثـيرة وحـيدين
ـهاجـرين غير أمام مـهام إغـاثة ا
الـقانـونـي الـذين يـنطـلـقون من
ليبيا اجملاورة باجتاه السواحل
اإليـــطــالـــيـــة مع انــحـــســار دور

ــهـاجــرين في مـيــاهـهـا قـوارب ا
االقليمية.

ولم تـشـأ الــسـلـطـات الـتـونـسـيـة
ــوضــوع لـدى الــتــعــلــيق عــلى ا
اتصـال وكالـة فرانس بـرس بها
وهي تـمــنع مـنـذ  31أيـار/مـايـو
إنـزال  75مــهـاجــرا عــالــقـ في
مـركب تـونــسي مـصـري أنـقـذهم

ياه الدولية. في ا
ويتـابع مـشارك (كـلـهم تـنصـلوا)
مضـيفـا (اذا أبحـرنا واعـترضـنا
مــهــاجــرون يــطــلــبــون االغــاثــة
نـــتــوقـف عن الــعـــمل (الـــصــيــد)

ستحيل النقاذهم).  ونفعل ا
ويقول (نعمل يوما أو يوم في
األسـبوع. فـإن عـثرنـا عـلـيهم في
اليوم الثاني نكون عـملنا لليلة
لـكن إن عثـرنـا عـلـيهم في الـلـيـلة
األولى فعليـنا العودة بهم «إلى

البر).
ـســألـة عـنـدمــا يـعـثـر وتـتــعـقـد ا
ـهاجـرين قرب الصـيادون عـلى ا

الشواطئ االيطالية.
وأوقــفت الــســلــطــات الــبــحــريـة
االيــطــالــيــة بــوراســ وطــاقــمه
منتـصف العـام الفائت وسـجنته
شهـرا عندمـا حاول إغـاثة مركب
مـــــهــــــاجـــــرين قــــــرب جـــــزيـــــرة

المبيدوسا.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

الـلــيــبــيــة الــتي يــنــطــلق مــنــهـا
هاجرون الـقادمون من إفـريقيا ا
كـمـا من آسـيـا مـتـحـدثـا لـوكـالـة
ــنـــطــقــة الــتي فــرانس بــرس »ا
نصطاد السمك فيها تشكل نقطة
عــبـور «بـ زوارة الــقـريــبـة من
احلـــدود الــتــونــســـيــة وجــزيــرة

المبيدوسا االيطالية.
وقام غالبية الصيادين في ميناء
جرجـيس في الـسـنوات األخـيرة
بــانــتــشــال مــهــاجـريـن تــعـطــلت
مــراكـبــهم أو واجــهت عـواصف

ئات منهم. فأنقذوا ا
ومع حتـــسـن األحـــوال اجلـــويــة
وحـلول مـوسم الـصـيف تـكـثفت
حركة الـهجرة من جـديد انطالقا
من لـيـبـيـا ويـخـشى الـصـيـادون
الـتـونـســيـون حـدوث مـأسـاة في
نطقة البحرية التي يصطادون ا

فيها.
ويــــكـــشف بـــدر الــــدين مـــشـــارك
اخلمـسـيني صـاحب مـركب قد
لـصيـد الـسردين يـشـتـرك فيه مع
أخــيه »نُــعــلـم الــســلــطــات أوّال
ـطاف نـنقذهم لكـننـا في نهـاية ا

بأنفسنا.«
وتــسـعـى الـســلــطـات األوروبــيـة
للحـد من الهجرة غـير القـانونية
وتــتـولـى الـبــحـريــة الـتــونـســيـة
بامـكانـيـاتهـا احملدودة اعـتراض

ــنــظــمــات الــنــاشــطــة في هــذا ا
اجملـــال والـــســفن الـــعـــســكـــريــة
األوروبـــيــــة بــــســــبب عــــراقــــيل
قضـائـية وإداريـة تـعتـرضـها في

توسط. شرق ا
وقام طـاقم سـفـينـة شـمس الدين
بـــوراســ وثالثـــة ســفـن صــيــد
أخرى في  11آيار/مـايـو بإنـقاذ
ــهـاجــرين الـ 69الـتــائـهـ في ا
مـركـبـهم بــعـد خـمـسـة أيـام عـلى
إبــحــارهم من مــديــنــة زوارة في

شمال غرب ليبيا.
ويــــقــــول بـــدر الــــدين مــــشـــارك
صاحـب سفـينـة صـيد فـي ميـناء
جـرجـيس الـقريـب من الـسواحل
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{ بـــــــــاريس-(أ ف ب)  –أكــــــــد
االحتـــاد الــــدولي لـــكـــرة الـــقـــدم
(فيـفـا) األحد عـلـمه بقـيـام شبـكة
(بي آوت كــيـــو) بــبث مــبــاريــات
كــأس الــعـالم لــلــســيـدات 2019
معـتبـرا أن ذلك يـتم عبـر ترددات
الــقـمــر الـصــنـاعي (عــرب سـات)
مــطـالــبـا إيــاه بـالــتـعــاون لـوقف
ذلـك. وتــمـــتـــلـك شــبـــكـــة (بي إن
سـبـورتس) الـقـطـريـة حقـوق بث
البطـولة في مـناطق عدة السـيما
الشرق األوسط وشـمال إفريـقيا
وهـي تـــــتـــــهـم (بي آوت كـــــيـــــو)

ونديال كما حدث بقرصنة بث ا
مع مسابـقات وبطـوالت رياضية
ـا ــاضــيــة  عــدة في األشــهـر ا
فــيـهــا مـونــديـال الــرجـال 2018
والـبـطوالت الـوطـنـيـة األوروبـية
وغيـرهـا من األحداث الـتي تـملك

الشبكة القطرية حقوق بثها.
وتـــتــــهم (بـي إن) الـــســــلــــطـــات
الـسـعـوديـة بـالوقـوف خـلف (بي

آوت كيو)
وقــال االحتــاد الـدولـي في بــيـان
األحد أنه (على علم بإعادة البث
ـبـاريـات كـأس غـيـر الـقــانـونـيـة 

الــعـالم فــيــفـا لــلـســيـدات 2019
عـــلى امــتــداد مــنـــطــقــة الــشــرق
األوسط وشمال إفريقـيا السيما
ـملـكة الـعـربيـة الـسعـودية في ا
ـعـروفـة عـبـر شـبـكـة الـقـرصـنـة ا

باسم بي آوت كيو).
أضـاف الــفـيــفـا (إن إعــادة الـبث
ــرخص لــهـا تــتــوافـر عن غــيـر ا
طـريق تـرددات قــمـر عـرب سـات.
الـفـيـفـا يـسـعى لـذلك الى تـعـاون
ــــعـــاجلــــة اســـاءة عــــرب ســـات 
لكـية الفكـرية للـفيفا استخـدام ا
(مؤكدا أنه يـواصل العمل على )
واجهة خيارات قانـونية أخـرى 
الــبث غــيـر الــقــانـونـي لـبي آوت

كيو).
وكــانـت (بي إن) قــد وصـــفت من
جــــهـــتــــهـــا بث (بـي آوت كـــيـــو)
ـباريـات كـأس الـعالم لـلـسـيدات

بأنه (اختراق قانوني كبير).
وكــانت الــشــبــكــة الــقــطــريــة قـد
أعلـنت في تشـرين األول/أكتـوبر
ــــاضي إطالق (حتــــكــــيم دولي ا
ـــمـــلـــكـــة اســـتـــثـــمـــاري) ضـــد ا
لــلــتــعـويـض عن (أكــبـر عــمــلــيـة
قـرصـنـة تتـعـرض لـهـا قـنـواتـها
مـطالـبة بـتـعويـض قيـمتـه ملـيار

دوالر أميركي).
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{ بـويــنــوس ايـرس-(أ ف ب) –
أعـلنت شـركـات تـوزيع الكـهـرباء
في األرجـنـت واألوروغـواي في
تــغــريـدات أن عــطال كــبــيـرا أدى
إلى انـقـطـاع الـتـيـار الـكـهـربـائي

منذ صباح األحد في البلدين.
وقــــالـت شــــركـــــة (ايــــديـــــســــور
ارجـنـتـيـنـا) إن (عـطال كـبيـرا في
نظام الربط الكـهربائي يحرم كل
األرجـنـتـ وكل األوروغـواي من
الـكــهـربــاء). وأوضـحـت (يـجـرى

الــتــحــقــيق في أســبــاب ذلك ولم
يتم حتديده بـعد) مشيرة إلى أن
األمر سيستغرق (بضع ساعات)
الســتــعـادة الــكــهــربـاء فـي شـكل
كامل. وتـرتبـط االرجنـت الـبالغ
عدد سـكـانـها  44مـليـون نـسـمة
واالوروغــواي الــبــالغ ســكــانــهـا
 3,4مليون نسمة بشبكة كهرباء
واحـدة مسـتـمدة مـن سد سـالـتو
ملـوك للدولت الواقع غراندي ا
عــــلى بــــعـــد  450كــــلم شــــمـــال

العاصـمة االرجنتـينيـة بوينوس
ايـــرس. ومع حـــلــول مـــنـــتــصف
الـنـهـار خـلت شـوارع بـويـنوس
ـارة فـي شـكل كـبـيـر ايـرس من ا
ــتــاجــر فـــيــمــا فــتــحـت بــعض ا
ـولدات أبـوابـهـا اعـتـمـادا عـلى ا
الـكـهـربـائـيـة أمـا مـونـتـيـفـيـديـو
عـــاصـــمــة االوروغـــواي فـــكــانت
تــقــريــبــا بــالــكــامل بـال كــهــربـاء
رور. باستثناء بعض إشارات ا
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