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بـالــرغم من انّــهـا عـقــوبـات أمــريـكــيـة حـصــراً فـقط 
ــيـة من مـجــلس األمن  كـالـتي ولــيـست عـقــوبـات عـا
فـرضت عـلى العـراق ثالثة عـشـر عامـاً إالّ إنّ الدول
الـصــنـاعـيــة وذات االسـتـثــمـارات الــهـائـلــة سـتـراعي
االلـتـزام بـالـعـقـوبـات االمــريـكـيـة بـحـسب حتـالـفـاتـهـا

السياسية والعسكرية مع واشنطن.
ومن هـنـا فــإنّ الـعـقـوبـات قـويـة ونـافـذة ومـؤثـرة وهي
أمـــضى أثـــراً مـن أيــة ضـــربـــة تـــســـتـــطـــيع طـــهــران

استيعابها بحكم مساحتها اجلغرافية الكبيرة .
ـطاولـة الـتي أبـداهـا الـعراقـيـون في احلـصـار الذي ا
تلكها فرض عليهم في تـلك السنوات العصيـبة  ال 
أيّ شعب وال يقوى عـليها . وايـران التي التكاد تشمّ
بأنفـها السياسي احملـنّك آثار العقـوبات في شهورها
األولى  تعـلم انّ الـقضـية لـيـست تصـعيـداً سـياسـياً
مـن رئيس امـريـكي قد تـطـوى صـفحـته في حـال عدم
ـتحدة فـوزه  وانّمـا هي عقـوبات  تـتبنـاها الـواليات ا
تـصل في اطـار اسـتـراتـيـجـيـة أمـنـهـا الـقـومي غـيـر ا

بتغيير اية ادارة أو رئيس .
ـكن اليران الـتعويـل على الـعراق في التـملص من ال
الــتـأثـيـر االقـتــصـادي لـلـعــقـوبـات عـلـيــهـا  فـالـسـوق
العـراقي محـدود والعالقـات الدولـية الـنفـطيـة للـعراق
مــرصــودة ومــراقــبـــة  فــضالً عن ازدواجــيــة الــوالء
السيـاسي السارية في الـبالد منذ سنوات  جـميعها
مــعــوقــات عــمـيــقــة أمــام الــنــجــاح في الــتــمــلص من
ــواجـهـة لــفـتح مـلف الــتـفـاوض مع واشــنـطن . تـلك ا
فـاوضات التي اذا بـدأت االن افضل إليران من أن ا
تـبـدأ بعـد سـنـت  حـ يـكـون االثر الـسـلبـي عمـيـقاً

ومن الصعب ازالته .
ايــران تــدرك انـهــا تــتـعــامل ســيــاسـيــاً مع الــواليـات
ـتـحـدة ولـيس عـقـائـدياً   ومـاعـدا ذلك هـو لـلـتـعـبـئة ا

واالستهالك احمللي . 
ـكن في جـانب آخــر ان الـعـراق لـيس بـلــداً مـعـافى 

االعتماد عليه بسبب من آثار احلروب .

أمّـا جــمـال زهـران  فــلـقـد قـضى طــوراً من حـيـاته 
انـيا  ـشردين فـي أ صحـبـة جمع من الـصـعالـيك وا
أيام جـدار بـرل الـرهـيب  لـكنه لم يـحـتمل الـوحـشة
والـبرد  ومـضاجـعة الـعجـائز الـبائـرات  لقـاء سهرة

زوزة بديك رومي عظيم . ويسكي 
لول ّاح وطيّب  لكنه من الصنف ا تاز و هو كاتب 
قهى الـسنترال عـشر ساعات   ويفضّل اجلـلوس 
عـلى الـصـمـود في جـريـدة بـاب رزق  سـبع سـاعـات

كلّ اسبوع .
إنه مـدخنـة تـمشـي على قـدمـ بطـيـئتـ  فـهو يـقـعد
قـهـى  بحـلق درج أول الـعـصـر قـبل الـصـعود الـى ا
الكلحة اجملاور  ولن تراه إال وكانت السيكارة تتدلى
من فـمه اجلـانـبي  حـتى يـخـيل الـيك أنه ال يـسـتـعمل
القداحة سوى مرة واحدة عند افتتاح علبة الدخان .
من منـغّـصـات ومـنفّـرات زهـران هي أنه كـلـما رآني 
فـسـوف يـعيـد عـليَّ نـفس االسـطـوانـة اخملـلّـة باألمل 
وزبدتـها سـؤاله عن صحـة جسـمي  وإنْ كنت أعاني

من سوء تغذية أو مزاج . 
هو يقول هذا بوجهٍ كئيبٍ  وشفة سفلى نازلة  وبطء
مــزعج في عــلك احلـروف  حـتـى يـصـيــبـني بــإحـبـاطٍ
ـنـعـني من دفع سـعـر قـهوته في قـاتلٍ  لـكنّ ذلك لم 
ـقــهى اجلـمــيل  كـلــمـا كـان اجلــيب مـنــفـتــحـاً عـلى ا

خراخيش عملة فائضة .
قـهى  ملـوحلـاً بيـميـنه حـقيـبةً مرة دخل جـمـال الى ا
عتيـقةً  وسلّم عـلى اجلالس اليومـي سالماً هائالً 

ما كان ليفعله قبل تلك الواقعة .
لـقـد قـرر الـولـد الــصـعـلـوك أن يـبــيع قـطع شـوكـوالته
ـر عــلى وبــســكــويت من الــنــوع الــرخـيـص  وكــان 
الزبـائن  بـظهـرٍ مـنحـنٍ وعاطـفةٍ عـجـوزٍ مغـدورة بـفلمٍ

هنديٍّ قد .
ـشـتـرون قـلـيـلون  ودائـمـاً مـنـشـغلـون بـلـعـبـة الورق ا
رعبة  ودعبلـة الزار على أمل الدوشيش اخمللّص  ا
لكنّ حصاد أخير الليل  سيوفر له ثمن ربعية العرق

زّة سكائر وهواء . وا
في واحدةٍ مـن جتلـيـاتي الـعظـيـمة  قـدمت لـصـاحبي

جمال نصيحة بوزن جبلٍ من ذهب .
ـفـلسـ  وهـاجـر صوب ـقـهى ا قلت لـه اتركْ رواد ا
زروعـة بخـاصرة عـمّون احلـلوة  احلـانات اخلـمس ا
وهناك ستجد من يشتري بضاعتك البائسة  خاصة
إن باغـتهم قبل كـرع الكؤوس األخـيرة  حيث أوشال
كـلـمـاتهم احلـمـيـمـة والتـحـدب الـعاطـفي الـكـبـير  وإذ
تشهر على سور موائدهم الكلثومية النواسية الرائعة
 قطعة شوكوالته ملونة  فسوف جتعل ذاكرتهم تنطّ
فــوراً صـوب أطـفــالـهم  وســيـشـتــرون مـنك كلَّ أثـاث

حقيبتك  وهم على سعدٍ مب .
ـدهـشـة  وردَّ علـيَّ جمّـولـي البـطيء جنـحت اخلـطـة ا
بــعــزومـــة فــاخــرة  وكـــمــا هي
عــادته الــراسـخــة الـنــابــتـة  لم
يسـتمر طـويالً في األمر  وعاد
ـــقــهى  ثــانـــيــةً إلى مـــجــلس ا
مـــكــرراً عـــليَّ نـــفس األســـئـــلــة

السخيفة الباردة .
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أثارت الفنانة اللـبنانية ميريام
فـارس حـالـة جـدل كـبـيـرة عـبر
صـــفـــحـــات مــواقـع الــتـــواصل
االجتـماعي بـسبب تـصريـحها
حـول سر غـيابـهـا عن احلفالت
فـي مـــصــــر بــــقـــولــــهــــا: (أنـــا
أصـــبـــحـــــــــت تـــقـــيـــلـــة عـــلى

مصر).
صري هاني فيمـا قال الفنـان ا
ـوســيـقـيـ في شـاكـر نــقـيب ا
تصريحات صـحفية له أن أزمة
مـيــريـام فـارس انــتـهت تــمـامـا
ــــبـــاشـــر بـــعــــد اعـــتــــذارهـــا ا
لــلـمــصـريــ وبـعــد اتـصــالـهـا

تليفونيا به.
هــاني شـاكــر أكــد أن الـنــجــمـة
الـلــبــنــانــيــة أخــبـرتـه انـهــا لم
تــــــقـــــــصــــــد أي إهــــــانــــــة وأن
تـصـريـحـاتــهـا  فـهـمـهـا عـلى
صر الوجه السيئ وأن حبها 
ـزايـدة ـكن ا ولــلـمـصـريـ ال 

عليه ومؤكد.
الـــهـــجـــوم الـــذي تـــعـــرضت له
مــــــيـــــريـــــام فـــــارس مـن قـــــبل
صري النـشطـاء وجنوم الـفن ا
دفـعهـا لتـقد بـيان توضـيحي
ـصـري واعــتـذار جلـمـهـورهـا ا
عــبـر صــفـحــتـهــا الـشــخـصــيـة

ـــوقع (تــويـــتــر) قـــالت فــيه:
(أتــــوجـه بــــكـالمي لــــلـــــشــــعب
ـصــري احلـبـيب عـلى هـامش ا
ؤتمر الصحفي الذي أجريته ا
الـــــبـــــارحــــة بـــــتـــــاريخ /6/22
ضـــــمن فـــــعــــالـــــيــــات ?2019
مهـرجان مـوازين وعلى هامش
الـسؤال الـذي طـرح عـلي وهو:
ـاذا قــلت حــفالتـك الـيــوم في )
مــــصـــر عــــلـــمــــا أنك كــــنت في
بـداياتك تـقـيمـ حفـل لـثالثة

في األسبوع)?). 
وأضــــــــافـت: (كـــــــان جــــــــوابي
واضـــحًــا أن مع مــرور الــوقت
كبرت وتطورت فنيا وأصبحت
متطـلباتي أكـبر وصارت شوي
ــا مـعـنى تـقــيـلـة عــلى مـصـر 
كـــبــــرت مــــتـــطــــلــــبـــاتـي عـــلى
صري الذين كنت تعهدين ا ا

أتعامل معهم في بداياتي). 
وتــابــعت: (أعــيــد وأكــرر قــلت:
(صـــارت) يــــعـــني (أصـــبـــحت)
ولـــــــيـس (صـــــــرت) يـــــــعــــــــني
(أصـــبــــحتُ) والـــفـــرق شـــاسع
وأكــمــلت كالمـي قــائــلــة: لــهـذا
السـبب قـلت حفالتي في مـصر
أي (لـم أعـد أحـيي حــفـلـتـ أو
ثالثـــــة في األســــبـــــوع) وهــــذا
منطقي جدا حالي كحال جميع

النـجوم الـعرب الـذين يحـييون
حـفــلـتــ أو ثالثــة في الـســنـة
وليس في األسبـوع الواحد في

بلدنا الثاني مصر). 
واســتــطـردت: (أنــا لـم اتـعــالى
عـــلى زمالئي الـــفــنــانـــ كــمــا
حـاول الــبـعض حتـريف كالمي
ــاء الـعـكـرة واإلصــطـيـاد في ا
ولم أتــــعــــالـى عــــلى الــــشــــعب
ــــصــــري أنــــا الــــتـي وفي كل ا
مـــقــابالتي الـــصــحــفــيــة اقــول
وأعيـد أنني انطـلقت من لـبنان
ولكن جنوميتي منحتني إياها

مصر).
وأضـــــافت: (أرجـــــوكم ال أحــــد
يـحـاول أن يزايـد عـلى مـحـبتي
وإحــــــتـــــــرامي وتـــــــقــــــديــــــري
جلـمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيـة
ــصــري احلــبــيب والــشــعـب ا
يـؤسفني أن لـهجـتي اللـبنـانية
وردي اخملــتــصـــر فــتح مــجــال
جلـــدال كـــبــيـــر وســوء تـــفــاهم

أكبر).
وأنــهت كالمـهـا قـائـلـة: (أعـتـذر
صري فقد خانني من الشعب ا
الـتـعـبيـر بـاللـبـناني وكـمـا قلت
ـؤتمـر الـصحـفي البـارحة في ا
حتيا مـصر وأعيـد وأكرر حتيا

مصر).

{ سـيــهـانــوكـفــيل (كـمــبـوديـا)
بــاتـنـا (الـهـنـد)-(أ ف ب)- عُـثـر
بـأعـجــوبـة امس عـلـى نـاجـيـ
ب انقاض مـبنى قيد الـتشييد

انــهـار الــســبت في كــمــبــوديـا
واســــفـــر عن  28قـــتـــيـال عـــلى
االقل حــسب حـصـيـلـة اخـيـرة
فيما فقد رجال االنقاذ أي أمل.

وقــد انــتُــشل الــرجالن من بــ
كـتـلـة من اإلسـمـنت والـقـضـبان
ـعـدنيـة وأسـعفـا بـاألكسـج ا
ونــقال إلى ســيــارات اســعــاف

كـمـا ذكـر مـراسل وكـالـة فرانس
بـــــرس. وفـي الــــوقـت نــــفـــــسه
أخرجت ثـالث جثث جـديدة من
حتـت األنــقــاض. وكـــان رئــيس

الـوزراء هـون س الـذي تـفـقد
وقع في سيهانوكفيل (جنوب ا
غرب) ليل األحـد االثن تـفقده
مـجددا لـلتـو االثنـ بعـد فترة
وجـيـزة من رصـد رجـال اإلنـقاذ
. وكان مسؤول نداءات الرجلـ
في اجلـيـش أوكـلت إلـيه مـهـمـة
عـــمــلـــيـــات االغـــاثـــة قــال قـــبل
ساعات لوكالة فرانس برس (ال
نــتـوقع الـعــثـور عـلى أي نـاج).
ومــنـذ الـسـبت لـم يـعـثـر سـوى

على جثث.
وكــــان رئــــيـس الــــوزراء اعــــلن
خالل زيارته اللـيليـة ان البحث
مستمر في جـميع مواقع البناء
في سـيـهـانـوكـفـيل وهـو قـطاع
ــســتــثــمـرون مــزدهــر اطــلــقه ا
ــديــنـة الــصـيــنــيــون في هـذه ا

السياحية والساحلية.
وفي كـــمـــبــــوديـــا أحـــد أفـــقـــر
الــبــلـــدان في آســيـــا تــعـــتــبــر
احلـــوادث في مـــواقـع الـــبـــنــاء
ـقــاطـعـة شـائــعـة. لــكن حـاكـم ا
يـــــون مــــ الـــــذي حتــــمل وزر
ـــأســـاة اســـتـــقـــال االثـــنــ ا

كـما مـشـيـرا الى (خـطـأ إداري) 
جاء في صفحـة هون س على

فيسبوك.
فـيمـا فـارق أكـثر من  150طفالً

ـرض احلــيــاة جــراء انــتــشــار 
التهاب الـدماغ القاتل في والية
بهـار في الهـند وفق مـا أعلنت
االثــنــ الــســلــطــات احملــلــيــة.
وبحـسب آخر حصـيلة رسـمية
توفي  152طفالً بسبب التهاب
حـاد فـي الـدمـاغ في مـقـاطـعـات
واليـة بـهار  131مـنـهم فـارقوا
احلــيــاة في مــســتــشــفــيــ في
مــقــاطـــعــة مــظــفـــر بــور مــركــز
ـــرض. وفي أواخــر انــتـــشــار ا
االسبوع كانت احلـصيلة 118

حالة وفاة.
ـــواجـــهـــة تــــفـــاقم خـــطـــورة و
الـوضع طلـبت احملكـمة الـعلـيا
الهندية من احلكومة أن تبلغها
ـتــخـذة حملــاربـة بـاإلجــراءات ا
نطقة نتشر في هذه ا رض ا ا
شـديـدة الـفقـر وتـشـهد ارتـفـاعاً

كبيراً بدرجات احلرارة.
وتــفـتـرض دراسـات بـحـثـيـة أن
الـوفـيــات قـد تـكــون نـاجتـة عن
مادة سـامة مـوجودة في فـاكهة
الـليـتشي قـد تـدفع اجلسم إلى
الـتـوقف عـن إنـتـاج الــغـلـوكـوز
عـند األطـفال الـذين يعـانون من
سـوء تـغـذيـة والـتـسـبب بـحـالة

نقص في سكر الدم.
ـاثـلـة كل عام وتـظـهـر حـاالت 

نـطقة بـ أيار/مايو في هذه ا
وتـــمــوز/يـــولـــيــو وهي فـــتــرة
ــوجــودة حــصــاد الــلــيــتــشي ا

بكثرة في مظفر بور.
وتظـهر على الـضحايـا الصغار
في الــــسن مـــبـــاشـــرة أعـــراض
ارتــــفـــاع شــــديــــد في احلـــرارة
وتشـنجـات وتقـيؤ. وفي حاالت
ــرض إلى عــديــدة قــد يــؤدي ا

وت إذا لم يعالج فوراً. ا
ــــســـــؤول اإلداري في وفــــتـح ا
مــظـــفـــر بــور حتـــقـــيــقـــاً حــول
احتمال حـصول إهمال من قبل

السلطات الصحية.
وفي نـيـودلـهي أمـرت احملـكـمة
الـعـلـيا حـكـومة بـهـار بـأن ترفع
إلـيـهـا تـقــريـراً حـول (الـنـظـافـة
والـظروف الـصحـية والـغذائـية
نطقة رافق الصحيـة) في ا وا
بــحـسب وكــالـة أنــبـاء (تـراست
اوف ايـنــديـا) ,وأكــد مـحــامـون
عن واليـة بــهـار أمــام احملـكــمـة
الـعـلـيـا أن األزمــة بـاتت حـالـيـاً

حتت السيطرة.
وقـــتل أكــــثـــر من  1350طـــفالً
بـســبب الــتـهــاب الــدمـاغ خالل
ـنـصـرم في بـهار 355 الـعـقد ا
مـــنـــهم تـــوفــوا فـي عــام 2014

وحده.
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اجلـمهـور أمطـر روبي بـالعـديد
من التعليقات كما الحظ الفانز
أنـهـا فـقـدت الـكـثـيـر من وزنـهـا
بعـد مشاركـتهـا في فيلم (حـملة

فرعون).
يــعـــرض لــروبي خـالل الــوقت
احلـــالي في الـــســيـــنــمــا فـــيــلم
(حـمـلــة فـرعـون) والــذي تـقـوم
بـــبــطـــولـــته إلى جـــانب كل من
الفـنان عـمرو سعـد ومحمود
يـرغني ـغني وحـمـدي ا عـبدا
ومــحــمــد لــطــفي ورامــز أمــيـر
ي مايك الكم الـعا شـاركة ا و
تــــايـــســــون وهــــو من إخـــراج
رؤوف عـبـدالعـزيـز ومن إنـتاج

محمد السبكي.
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صـرية روبي سافـرت الفـنانـة ا
إلى أحــــد الــــشـــواطـئ من أجل
قــضــاء أجــازتــهـــا الــصــيــفــيــة
كــعــادتــهـــا كل عــام. و شــاركت
روبي جـــمــهـــورهـــا في صــورة
جديدة لـها  اظهـرتها محـتشمة
عـلى الـبـحـر  من دون الـظـهـور
ـــايـــوه  ونــشـــرتـــهــا عـــبــر بــا
حسـابها الـشخـصي على موقع
حيث ظـهرت فـيها (أنسـتغرام)
عـــلى شـــاطئ الـــبــحـــر. مالبس
الــبـــحــر الــتي ارتـــدتــهــا روبي
لــــفـــتـت أنـــظــــار الــــعـــديــــد من
جــمـــهــورهـــا وخـــاصــة أنـــهــا
أعطتها وجهـا أنثويا فريدا مع
تسريـحة الشعر الـذكورية التي

ظهرت بها منذ شهور.

أيلـول/سبـتمـبر  2016وصيف
العام .2018 أوقف ميتاكساس
في  18نيـسـان/أبريل واعـترف
بــأنه قـتـل أربع فـيــلــيـبــيـنــيـات
بيـنهن أم وطـفلـتهـا اضافة الى
رومـانــيـة وابـنــتـهــا وامـرأة قـد

تكون نيبالية.
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واحــد ســـبع تـــهم بــالـــقــتل مع
ســابق الـتــصــور والـتــصــمـيم.
ـوجـهة وهـو كـان أقـر بـالـتـهم ا
إلــيه وقـدم اعـتــذاراته لـعـائالت
الــضــحــايــا وأرواح ضــحــايـاه
مــؤكـــدا (لــقــد ارتــكـــبت جــرائم
شـنــيـعــة). وأكـد أن ال تــفـســيـر
لـــديه الرتـــكــابـه هــذه اجلـــرائم
الــــــتـي ارتـــــــكـــــــبـــــــهـــــــا بــــــ

{ نــــيــــقـــــوســــيــــا-(أ ف ب) –
صـــــــدرت فـي حق ضـــــــابـط في
اجليش القبرصي سبعة أحكام
ـــؤبــد امس بـــعــد بـــالــســـجن ا
اعــتـــرافه بــقــتـل خــمس نــســاء
وطـــفــلـــتـــ في ســـلـــســلـــة من
اجلـــرائـم أحـــدثت صــــدمـــة في
ـــتــوســطـــيــة. وفي اجلـــزيــرة ا
احلكم الذي اطلـعت عليه وكالة
فــــرانس بـــرس قـــال الـــقـــضـــاة
الـثالثـة في مـحـكـمـة اجلـنـايات
في نـــيــقـــوســـيــا إن نـــيـــكــوس
مــيـتــاكـسـاس ( 35عــامـا) (شن
ـات). حـمـلـة لـقــتل نـسـاء مـسـا
وقـد أصــدروا في حــقه ســبــعـة
احـكـام بـالـسـجن مـدى احلـيـاة.
وال يـــــتــــــوقع أن يـــــســــــتـــــأنف

ميتاكساس األحكام.
ـــــرة األولـى في تـــــاريخ وهي ا
الـنــظـام الــقـضــائي الـقــبـرصي
الـــتي يـــواجـه فـــيــهـــا شـــخص
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ـعـرفـة مـا إذا عـلى نـطـاق واسع 
كـــان األفــراد يـــتــمــتـــعــون بــوزن
صـــحـي أو يـــعـــانـــون من زيـــادة
الـــوزن أو الـــســـمـــنـــة.وأظـــهــرت
النتائج أن األطفال الذين انفصل
والــديــهم اكـتــســبـوا وزنــاً أكــبـر
خالل  24شــهـراً من االنــفــصـال
مـــقـــارنــــة بـــاألطـــفــــال الـــذين لم
شاكل أسرية.ووجدت يتعرضوا 
طلق الدراسة أن أطفال اآلباء ا
كانـوا أكثـر عرضـة لزيـادة الوزن
أو الـســمـنـة خالل  36شـهـراً من
االنفصـال.وتؤكد نـتائج الدراسة
فــكــرة أن انــفــصـال الــوالــدين له
عــواقب طـــويــلــة األمــد.ويــوصي
ــنع الــبـــاحــثــون بــبــذل اجلــهــد 
ـعــرضـ لـلــخـطـر من األطـفــال ا
اكــتــسـاب زيــادة في الــوزن بــعـد
فــــــــــــتـــــــــــــرة وجـــــــــــــيــــــــــــزة مـن
االنــفــصـــال.وقــالــوا(إن الــتــدخل
ـكن أن يـساعـد في مـنع ـبـكـر  ا
أو عـلـى األقل تـخــفـيف الــعـوامل
الــتي تـــؤدي إلى إصــابــة بــعض

األطفال بالسمنة).

الـعاطـفـية تـدفع اآلبـاء واألمـهات
إلى اإلكـثـار من إطــعـام أطـفـالـهم
ـيلـون إلى تنـاول الكـثير الذين 
مـن األطــــــعـــــــمــــــة الـــــــدســــــمــــــة
والـسـكـريـات.وحـصل الـبـاحـثون
ـعـلــومـات من دراسـة عـلى تــلك ا
أطفال األلـفية في بـريطانـيا التي
تــابـــعت حـــيـــاة مـــجـــمــوعـــة من
ـــولـــودين في بـــدايــة األطـــفــال ا
األلـفيـة اجلـديـدة وعـائالتهم.و
جــمع بــيــانــات األطــفــال في سن
تـــســعــة أشــهـــر ثالث ســنــوات
خــمس ســنـوات ســبع ســنـوات
إحــــدى عـــشــــرة ســـنــــة وركـــزت
الــــدراســـة عـــلى فـــتـــرة مـــا قـــبل

البلوغ.
ووفقا لـلدراسة تـعرض طفل من
بــ خـــمــســة شــمــلــهم الــبــحث
لـتـجـربـة انـفـصال الـوالـدين قـبل
بــلــوغ سن  11عــامـــاً.وتــنــاولت
الــدراســـة أيــضــا طــول األطــفــال
وأوزانـهـم وأعـمــارهم وجـنــسـهم
حلــســاب مــؤشــر كــتــلــة اجلــسم
( - (BMIوهو مقيـاس يستخدم

خــــاصــــة لـــدى األطــــفــــال الـــذين
تعـرضوا لـتجـربة طالق والـديهم
قبل بـلوغـهم سن الـسادسـة.وقام
باحثون من كليـة لندن لالقتصاد
والــعـلــوم الـسـيــاسـيــة بـتــحـلـيل
بـيــانـات  7574طـفالً ولـدوا بـ
عامي  2000و .2002وقالوا (إن
الــنـتــائج الـتي تــوصـلــوا إلـيــهـا
تـدعـو إلى ضـرورة تـوفـير الـدعم
بشكل أكبر للعائالت التي تعاني
من تــــــفـــــــكك أســــــري).وعــــــددت
الدراسة األسـباب الـتي قد تؤدي
إلـى زيـــادة وزن األطـــفــــال بـــعـــد
الـــطـالق وشـــمـــلت:عـــدم تـــوفـــر
األموال لشراء الفواكه واخلضار
الـطازجـة.وزيـادة سـاعـات الـعمل
لآلباء فال يكـون هناك وقت كاف
إلعــداد الــطــعــام الــصـحـي.وعـدم
تـــوفـــر األمــوال الـالزمــة لـــقـــيــام
األطــفــال بــنــشــاطــات إضــافــيــة
ومــنــهـــا الــريــاضــة.فــضال انه ال
يـتــوفـر لـآلبــاء أي وقت أو طـاقـة
لاللـتـزام بعـادات األكل الـصـحـية
ــشــاكل مع أطـــفــالـــهم.كــمـــا ان ا

باألطفـال اآلخرين الذين يـنعمون
بـالـعـيش فـي ظل عـائـلـة سـعـيـدة
ومــتــمــاســكــة.وذكــرت دراسـة أن
زيـــادة الـــوزن تـــظــهـــر بـــصــورة
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قـــال بــاحـــثــون إن طالق األزواج
يؤثر على األطفال ويجعلهم أكثر
عرضة لإلصابـة بالسمـنة مقارنة على صـدره.وكـان مسـدس اجليب

الصغـير مـحدود الفـعالـية ولذلك
قضى فـان غـوخ عـدة أيـام قبل أن
وت متأثـرا بجراحه.وبـعد أكثر
من سبـعة عـقود من ذلك الـتاريخ
عثـر على مسـدس متـآكل في حقل
كث فيه. خلف القصر الذي كان 
ـسدس وأشـار مـحـلـلون إلـى أن ا
ظل في األرض ما ب  50إلى 80

عاما.
ولـكن شـكـوكــا أحـاطت بـفـكـرة إن
ـسـدس الــذي كـان من قـبل كـان ا
محفـوظا في متـحف فان غوخ في
امستردام هـو فعال السالح الذي
اســتــخــدمه غــوخ في االنــتــحــار.
وانـتــقــد مـعــهــد فـان غــوخ الـذي
ــنــزل الــذي شــهـد يــشـرف عــلى ا
ـــزاد.وقــال في أيــامه األخـــيــرة ا
بـيـان: (لـيس هـنـاك مـا يشـيـر إلى
ـــســـدس ذات صـــلــة أن بـــقـــايــا ا

وت فان غوخ). 

{ بــــــاريس  –وكــــــاالت - بـــــــيع
سـدس الذي يـعتـقد أن الـرسام ا
فينسينت فان غوخ استخدمه في
االنــــتــــحـــار بـ 162.000يـــورو
( 182.000دوالر أمريـكي) أي ما
يعادل ثالثة أضعاف السعر الذي
سدس كان متوقعا له.واشترى ا
الـذي غـطـاه الــصـدأ جـامع حتف
عبـر الـهاتف.وكـان مـزارع قد عـثر
ـسدس في عام  1965قرب على ا
القـريـة الـتي قـضى فـيهـا الـفـنان
ــسـدس إلى آخـر أيــامه.ويــرجع ا
عــصــر الــرســام نــفــسه تــقــريــبـا
ويـســتـخــدم طـلـقــات رصـاص من
نـفس الـعـيـار الـذي قـتل به غـوخ

نفسه.
ضطرب وكان الفنـان الهولنـدي ا
قد سـار في  27تـمـوز عام 1890
في حـقـل قـريب مـن قـريــة أوفـرز-
سور-اويس على بعـد عدة أميال
شمـال بـاريس وأطـلق الـرصاص
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