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طرازات أخرى لـلتجربـة فتب
ـسـتوى أيـضـا أنـهـا تتـجـاوز ا
ـــســـمـــوح بـه.  وفي رد عـــلى ا
الـــتـــجـــربـــة أكـــدت الـــهـــيـــئـــة
الـفــيـدرالــيـة لالتــصـاالت أنــهـا
سـتجـري اختـباراتـها اخلـاصة
للتحقق من دقة نتائج التجربة

قبلة.  خالل األشهر القليلة ا
وأوضـحت الـهـيـئـة أنـهـا تـأخذ
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ـصـرية مـها حتـدثت الفـنـانة ا
ابــــو عـــــوف عن عـالقــــتـــــهــــا
بـشــقـيــقـهــا الـراحل عــزت أبـو
عـوف وردت عــلى الـعـديـد من
الـشـائــعـات الـتي نــشـرت عـنه

بعد وفاته. 
وقــالت مـهــا خالل لـقــائـهـا في
بــرنـامج (أسـرار الــنـجـوم) مع
ذاع اإلعالمـيـة إجني عـلي وا
عــــبـــر إذاعــــة (جنـــوم إف إم):
(لـــوال عــــزت كـــنــــا ســـنــــكـــون
شخصـيات أخرى كـان والدنا
وصاحـبنا وأبـونا ودائـما كان
يــقـول لـنـا أي حــاجـة تـريـدون
عملها قولوا لي وال تخوضوا
أي شيء بعيدا عني خروجنا
كـان مـعه وأنـا وهـو كـنـا أشبه
بـالـتـوأم وكـنت أشـعـر بـكـل ما
يشعر به وحتى في أخر أيامه
كــنـت أفــهم مــا يــريـده دون أن

يتكلم). 
وأضـــافـت: (كـــان يــــحب أفالم
(أســرار الـــبــنـــات) جــدا و(45
يـوم) و(عــمـر وسـلـمى) وحـتى
أفالم هـلـس كـان يــقــدمــهـا من
أجل األمـــوال وكــان يـــعـــتــرف
بـــهــذا دائـــمـــا دون أي خــجل
عـزت كـان يـأخذ رأيـنـا بـعـد ما
يكون قـرر ما يريـده وهو يعلم
أنــنـا سـنـوافــقه ومـحـدش كـان
يــقـــدر يــقــول له ال  ثـــقــة فــيه

وليس خوفا منه).
ـصـرية واسـتـرسلت الـفـنـانة ا
بالـقول : (كان يـغضب بـالطبع
من الـــشـــائـــعــات الـــتي كـــانت

زاعم عـلى مـحـمل اجلد هـذه ا
لــــــــذلـك فــــــــســــــــوف "جتــــــــري
االخــتـبــارات حــتى تــتــأكـد من
مـــــطـــــابـــــقـــــة اإلشـــــعـــــاعـــــات
ـعــمـول بــهـا". لــلـمــواصـفــات ا
ولــيس واضــحــا حــتى اآلن مـا
ـــســتــوى إذا كـــان الــتـــعــرض 
مـرتـفع مـن اإلشـعـاعــات كـافـيـا
إلصـــابـــة من يـــتـــعـــرض لـــهـــا

تخرج علـيه خصوصًا في أخر
ـا كـان بـيـعـمل أيـامه وأتـذكـر 
عـمـلـيـة الـقـلب وقـالـوا عـنه إنه
توفـى كان في الـعمـليـات وعلم
هــذا األمـــر وأصـــر عــلـى عــمل
مــداخالت فـي بـعـض الـبــرامج
لنفي األمر وكـانت أخر وصية
له إننا نأخذ بـالنا على بعض
وهــو ولم يــكن كــثـيــر احلـديث
في أيامـه األخيـرة ولكـنه عمل
حوار تليفزيوني مؤخرا وقال
أدعـو ربـنا يـشـفيـني خـوفا من

زعل إخواتي).
وقـالت مـهــا : (طـلـعـت شـائـعـة
إنـه أوصى وقــــــال (احـــــرقـــــوا
أفالمي بعـد وفاتي) وهـذا أمر
عــار تـمـامـا عن الـصـحـة وهـو
كـان يتـباهي بـأفالمه وتـاريخه
الـفـني كـله ويـحـتـرم الـسـيـنـما
ـوسـيقـى والفن والـفـنـان وا

ومن أطلق هـذه الشـائعـة ناس
مرضى).

و حتـدثت مــهـا ابـو عـوف  عن
اليوم األخير في حياة شقيقها
قــائــلــة: (يــوم وفــاة عــزت كـان
عــنـدي مـسـرح فـي الـسـعـوديـة
وحـضرت من هـنـاك سريـعا ثم
عــدت ومـا زلت غــيـر مــصـدقـة
حــتـى اآلن خــبـر وفــاتـه وكـان
فــيه مــظـــاهــرات يــوم الــصالة
عــلـــيه وحب الــنـــاس شــعــرنــا
بـراحـة كـبـيـرة والـبـرامج الـتي
حتـدثت عنـه كان شـيـئا رائـعا

كان شخصا محبوبا جدا).
وكـان الـفـنـان عـزت أبـو عـوف

تُوفي يوم األثن  1آيار.

بأمراض مـثل السرطان أو أي
اضــطــرابــات صــحــيــة أخــرى.
ومن نـاحيـتهـا تـعارض شـركة
"أبل" الــــنــــتــــائج الــــتـي جـــرى
الكشف عنهـا مؤخرا موضحة
أن اخملـــتــبـــر الـــعــلـــمي أجــرى
الـتــجـربـة عــلى نـحـو مــخـتـلف
ـا تـقـوم بـه الـشـركـة مـقـارنــة 

األميركية. بحسب سكاي.
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ال تعني الـكثـير قـرارات وضع أربعة أو خـمسـة أو عشرين
من السياسـي العراقـي في القـائمة السـوداء حتت طائلة
عــقــوبـات اخلــزانــة االمــريــكــيــة  ذلك ان الــقــرارات تــبـدو
مـجـتـزأة من سـيــاق عـام طـويل ومـكـتظ بــالـتـفـاصـيل حـتى

لتبدو عملية
اختيـار مجرد أربـعة اسمـاء في غابـة من االسماء انـحيازاً
معيناً وداللة حتتمل التأويالت اكثر من انها مقنعة كإجراء

يخدم الشعب العراقي .
أوالً  يـجب أن نــعــرف  إن كـان الــقـرار االمــريــكي  ومـا
يــقــال عن اتــبــاعـه بــقــرارات اخــرى  صــادراً عن حــاجــة

امريكية أم عراقية ? .
وثانياً  هل تـقبل اجلهـات االمريكيـة اضافة اسـماء جديدة
مـعـاقـبـة  من دون اخلـضـوع لـلـتـوازنـات الـسيـاسـيـة الـتي

يقوم عليها احلكم في العراق ? 
اذا تذكرت اخلزانة االمريكية اصدار عقوبات في وثالثاً  
وقت مـتــأخـر كــثــيـراً عن زمن الــكـوارث الــتي تــسـبب بــهـا
ـا اقـتـرفوا من دون سيـاسـيـون عـراقـيـون  وجنوا الـيـوم 

مساءلة من أحد ?
ورابـعــاً  مـا مـعــنى عـقــوبـات امــريـكــيـة  في حــ يـعـيش
ارس أموره السياسية عاقب حياة طبيعية في العراق و ا

والعامة من دون أي حرج? 
اسئلة كثـيرة  تقلّل من قيـمة االثر الذي يتـوفر عليه القرار

االمريكي  بل يضعه في خانة من الشكوك.
العـمليـة السـياسـية ال تـنقـذها أيـة قرارات أمـريكـية  ما لم
يصدرها العراقيون انفسهـم لتطهير الوضع الذي ال تظهر

االنوار في نهاية أنفاقه حتى اآلن .
كن أن يـستـمر من  االصالح أمر حـتمي  ألنّ احلـال ال 
دون حـلـول اسـاسـيـة  لـكن الــسـؤال هـو هل تـسـتـطـيع أن
تـقـوم العـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة بـاصالح نـفـسـهـا  كـمـا يشـيع

اقطابها اليوم ?
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نافي نتحسس أيـام العيد بحزن وحدنـا نحنُ الغرباء في شتـات ا
بـالغ وعـبـرات حـبـيــسـة في مـجـاهـيل صـدورنـا حـ تـنـهـال أمـام
أنظـارنا طقـوس طفولـة العيـد التي عـشنا تـفاصيـلها قـبل عشرات
السـن نحن الغرباء الذين ترعرعت طفولتنا بتلك األزقة الشعبية
من الوطن احلـبيب الـغربـاء الذين شـهدت سـنوات طـفولـتنـا برغم
حرمانـها وشظف الـعيش فيـها طقـوس العيد الـشعبـية والبـسيطة
درهم واحـد يـكـفـيـنـا لـلـتـسـلـيـة في جـمـيع ألـعـاب الـعـيـد بـدءاً من
ـشـدودة بحـبـال القـنب إلى جـذعيّ نـخلـت األرجوحـة اخلشـبـية ا
مــتــقــابــلــتــ وحــ يــشــارف الـــوقت عــلى ضــرورة نــزولــنــا من
األرجوحـة مقابل اخلـمسة فلـوس التي دفعـها كلًّ منّـا نلتمس من
صـاحـبـها أنْ يـزيـد الوقت قـلـيالً فـيسـتـجـيب إلى تـوسالتنـا ويـبدأ
بإنـشاد تـرنيمـة جمـيلـة إليـنا (شـوشْ شوشْ وحـيدهْ وحـمّلهْ وزيدهْ
وجلـيبتي ورايهْ اتْلكّطْ من نُوايهْ? نُوايهْ شِنْهو شِنْهو.. نُوايهْ إِحْبيّب
رمّان وافـرّكَه على اجلـيران والبـاقي ترسْ الـدَبّهْ يامُلّـتنهْ صـرْفينهْ
راح الـوكتْ عَـلـينهْ طِـلـعْـنهْ ليـبـرّهْ شِـفْنَهْ حـبـيب الـله..) ثم يـختـمـها
مالك األرجـوحـة مـنشـداً.. (هـاي إزوادهْ العـبـد السـادهْ طـلّكَ مَرْتَهْ
ـا تـقــطَّـعت ـا نــهـبط مـن األرجـوحـة الــتي طــا وعـافْ أوْالده)ْ وحــا
حبـالها القنب وأطاحت بنا إلى األرض الصـلبة لكننا ننهض مثل
ـتـربـة إلى قـطط شـرسـة ونـهـرع مــبـتـهـجـ بـدشـاديش (الـبـازة) ا
دوالب الهـواء اخلشبي الذي يـدور بواسطة مسـ حديدي تُحرّكهُ
ذراع قويـة ال بد أْن تـتوفـر عنـد مالك ذلك الـدوالب اخلشـبي حتى
ـزدحمـة باألطفـال وإذا تعذَّر يتـمكن من تـدوير مهـودهِ اخلشـبية ا
عـلـيه ذلـك فالبـدَّ من اسـتـئــجـار فـتىً قـوي الـعــضالت يـقـوم بـتـلك
هـمة مقابل أجـر بسيط وإذا ما هبـطت من دوالب الهواء سترى ا
أنَّ العـربة اخلـشبيـة التي يـجرهـا حمار جـائع ونحـيف بانـتظارك
فتـركب مع األطفـال الذين بـعمـرك فرحـاً وحتشـر جسـدك الهزيل
سـتـطيل بـ مـجامـيع األطـفـال الذين احـتـلوا لـوحـها اخلـشـبي ا
وتـنـطـلق الـعـربـة بـبطء مع صـيـحـات احلـوذي وسـوطه الـذي يـحث
ــسـكـ إلى اإلســراع بـخـطــواتهِ تـدور بـنــا الـعـربـة مع احلـمـار ا
ـدينة بتلك الظهيرة الساخنة صيحـاتنا الطفولية البريئة في أزقة ا
ونــحن نــردد (أبـو عــكــال لـتــنـقــهــر تـره األفــنـدي كــاله) أو نــهـتف
بصـراخنـا احلماسـي (هوب هوب طـفّي كدّامك الـطسَّه لوري وكع
بـالشط محّدْ سمع حِسّهْ) وغيـرها من الترانـيم الشعبـية الساخرة
والغـريبـة وهـا أنا اقف اآلن مع زوجـتي في مـنفـاي نتـأمل بعـيون
شـاردة أطـفـالـنا يـنـتـقـلـون من آلـة إلكـتـرونـيـة إلى أخـرى في قـاعة
TIME ZONEصحيح أنَّ الفرحة طاغية على مالمح وجوههم
غيـر أنَّ العيد احلقـيقي ال يعرفون عـنه شيئاً ال يعـرفون ما معنى
أنَّ أمهم تـصنع (الكليجـة) في العيد وال يشعـرون بفرحة قصوى
ـثل هـذا الــيـوم? ومـهـمـا ـاذا يـرتــدونـهـا  البـسـهـم اجلـديـدة; و
شرحت إلـيهم عن طقوس العـيد ثمة غربة مـفزعة تنمـو بيننا وب
أطفـالنا فـي هذه الـشتـات القـاسيـة عليـنا واحلـنونـة علـى أطفـالنا
هجر جحيم إلينا وفـردوس ألطفالنا; والوطن فردوس إلينا فهـذا ا
ها معـضلـة ح جتد نـفسك بـرغم حياة وجحـيم ألطفالـنا أجل إنـَّ
ـسـة الوطن الـبـعيـد أعـثـر مصـادفـةً على الـرفـاهيـة لـكن تـنقـصك 
ـتـاجـر ـديـنـة تـتـفـرج عـلى ا عـائـلـة عـراقـيـة تـتـجـوَّل في شـوارع ا
البـاذخة والالمعـة كوجه عروس ونـتبادل مـعهم تهـاني العيد وسط
ـاذا نـرطن ومـاذا دهـشـة أطـفــالـنـا وأطـفـالـهم الـذيـن ال يـعـرفـون 
نقـول? والواقع أنَّ هذه األعياد تزيد من أحزاننا نحن الكبار ألنها
ا هـناك من يقول أنت تضـعنا أمام وحـشة الغربـة وجهاً لوجه ر
غـاوي فــقــر? وكـيـف ال أكـون كــذلك واألنــبـاء الــقــادمـة مـن الـوطن
بـتلى بـاالنفجـارات تنـقل إليـنا حـكايـة طفـلة خـرجت فرحـة بثوب ا
العيـد لكـنها لم تـرجع إلى منـزلها بـينـما ثوبـها ظل مـلتصـقا على
الـرصـيف يـتـصاعـد مـنه الـدخـان وتـشـتعـل بألـوانه الـشـظـايـا أية
حيّـرة يعـيشـها الـغريب عن وطـنه في طقـوس العـيد يـتمـنى لو أنَّ
بسـاط الريح يـنقله إلى مـدينـته حتى يـتبادل الـتهـاني والقبالت مع
قبـرة ليشعل الشموع على أحبـته وأهله وأصدقائه ويخطف إلى ا
قـبـور الــذين رحـلــوا عـنه ويـقــرأ سـورة الـفــاحتـة حـتى يــشـعـر أنَّ
ـوجـع الـذي كـان صـدره قــد تـخــلَّص من كل تــرسـبــات احلـنــ ا
يقضُّ مـضجـعه في منـفاه ويفـتح نوافـذ اللـهفـة إلى أرض وسماء
ـراقـد وطـنه وهــو يـبــصـر حــشـود الــنـاس حتث اخلــطى لـزيــارة ا
قـدسة لـكـنه يفـيق فجـأةً ويكـتـشف أنَّهُ مازال مع زوجـته يراقب ا
ـنـشـغـلـ بـألـعـاب إلـكـتـرونـية فـي قـاعـة تضـجُّ بـأصوات أطـفـاله ا
صـاخـبـة تـختـلط مع أصـوت فـرامل الـسـيارات وانـفـجـارات زائـفة
لبـنايـات ودوّي بنـادق ليـزريـة صحـيح أنَّ كل مسـتلـزمات الـراحة
ــهـجـر من حـدائق غـنّـاء إلى ــتـنـاول يـديك هـنـا في ا والـرفـاهـيـة 
مـتازة; وسائط نـقل مريـحـة إلى أسواق عـامرة بـشتى الـبضـائع ا
والتي بـوسعك أنْ تشـتري منهـا بدون حرج لدخـلك اجليد تـقريباً
إلى فـعـالـيـات تـرفـيـهـيـة مـتـنـوعـة بـ أسـبوع
غـريات بـاهتة وآخر; غـير أنَّ جـميع تـلك ا
وال مـذاق فيها أجل يامن حتسدونا على
غـربـتـنــا نـحن بـحــاجـة إلى وطن.. ولـكن

أين هو الوطن?
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اثـبـتت جتـربـة تــقـنـيـة أجـريت
مـــــؤخــــرا أن بـــــعض هـــــواتف
"آيــفــون" يـــصــدر "إشــعــاعــات"
ــســتــوى مــقــلــقـــة تــزيــد عـن ا
ـا دفـع هـيــئـة ـســمــوح به  ا
االتـــــصــــاالت الــــفــــيــــدرالــــيــــة
األميركية إلى التحرك والتعهد

بإجراء حتقيق. 
وخالل الـتــجـربـة الـتي أجـريت
في مـختـبر مـعتـمد  تشـغيل
هـاتف (آيـفـون 7) وهـو بـطـاقـة
كــامـــلـــة وجــرى وضـــعه حتت
أنــبـــوب يــضم ســائـال شــفــافــا
يــــحـــاكـي حـــركــــة األنـــســــجـــة
ـوجـودة لدى اإلنـسـان. وبـعد ا
مــرور 18 دقـــيــقـــة  قـــيــاس
نــــســـبــــة اإلشـــعــــاعــــات الـــتي
امــتــصـهــا الــســائل من هــاتف
(آيـــفــون 7) وفـــقــمـــا كــشـــفــته
صـحـيـفـة "شـيكـاغـو تـريـبـيون"
الـــتـي مـــوّلـت الـــتــــجــــربـــة في

اخملتبر. 
ووجـدت الـتـجـربـة أن مـسـتوى
اإلشــعـــاع في الــســـائل يــفــوق
ـسـمـوح به ـنــسـوب اآلمن وا ا
قــانـونــيـا وهــو مــا قـد يــشـكل
خطـرا محدقـا بصحـة اإلنسان.
كــمــا أشــارت الــنــتــائج إلى أن
مـــســـتـــوى هــذه اإلشـــعـــاعــات
يــضـاعـف الـرقم الــذي صـرحت
بـه شـــركـــة "أبل" لـــدى هـــيـــئـــة
االتــصــاالت الــفــيــدرالــيــة. ولم
تـكــتف الـصـحــيـفـة األمــيـركـيـة
بـــــآيــــفـــون 7 فـــأخــــضــــعت 3

ضــمن مــشــروعه الــتــنــويـري
الـنـهــضـوي أصـدر ســمـاحـة
الـعالّمة حس السـيد محمد
هـادي الـصدر كـتـابه اجلـديد
ــــــــــوســــــــــوم بـ (رســــــــــائل ا

مفتوحة).
وهــــــــو اجلـــــــــزء الــــــــثـــــــــالث
واخلـمـســون من ( مـوسـوعـة
ــكــرســة الــعــراق اجلــديــد) ا

واطن . لهموم الوطن وا
ومن أهم فصوله :
الوعّاظ اخمللصون 

ولألصنام عُبّاد 
عذبة  الطفولة ا

ذكريات وانطباعات 
أوجاع اجتماعية 

العمائم تلعن السرّاق 
الفتاوى العشوائية 

ـوهــوب حـسن الى الـشــاب ا
مــــحـــــسن أيــــقــــونه الــــذكــــاء

العراقي 
الصفقات والتوافقات 

كــمـــا ضمّ الــكــتــاب اجلــديــد
مــلــحـــقــاً مــهـــمــاً عن احلــفل
ـي الـــذي أقــــيم الــــتـــكـــــــــر
بــــرعــــايــــة فــــخـــامــــة رئــــيس
اجلــمــهـوريــة الـدكــتــور بـرهم
صـــالح يـــوم 2019/7/28
ـــــــــعــــــــرض الــــــــــــــــــذي وا
خـــصص لـــلــمـــوســـوعــة في
قـــاعــــة عـــــــــشــــــــــتـــار في

وزارة الثـــــــــــقافة يومي:
2019/7/28
و2019/7/29

يطلب من 
07704300759
07901892340
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عبـرت السبـاحة السـورية زينة
الشركس القناة اإلنـكليزية بعد
 11ســــاعـــة و 36دقـــيــــقـــة من
تواصلة وهي أول السباحـة ا
سورية تقطع القـناة بالسباحة
ــنــفـــردة.اخــتــارت الــشــركس ا
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ابتكر العلـماء عالجاً جديدا قد
يـــــــــؤدي الـى ثــــــــــورة فـي طب
االسنـان  اذ كما مـعلـوم  ينتج
جـسم اإلنـسـان مـنــاعـة مـؤقـتـة
مـــــضـــــادة لـ (مـــــيـــــكـــــروبــــات

التسوس).
لـذلك ابـتكـرت مـجمـوعـة علـماء
ـتــحــدة لــقــاحـا ــمــلــكــة ا من ا
مضادا لـتسوس األسـنان يدوم
مـفــعـوله ســنـتــ فـقط. يــشـيـر
مـــبـــتــكـــرو الـــلــقـــاح إلى أنه ال
ــكـنــهم فـي الــوقت احلــاضـر

الــتــخــلـص من الــوزن الــزائــد.
وأضافت الـدراسة الـتي نشرت
نتـائـجـهـا مـجـلـة (نـيـوتـريشن)
ـتـخـصـصـة في الـبـريـطـانـيــة ا
الـتـغـذيـة أن هـذا الـنـظـام يجب
ـمـارسة أن يـكـون مـصـحـوبـا 
تمريـنات رياضية تـنطوي على
ــرح حــتى ال يــشــعـر قــدر من ا
ـــــلل ويــــتـــــوقف عن ــــرء بــــا ا

ارستها.
وأفــادت الـدراســة أن الـفــسـتق
ــــعــــادن غــــني بــــاأللــــيــــاف وا
وفيتام بي وهي مواد مفيدة
في الـتـغذيـة ويـبقي عـلى حـالة

الشبع لفترة اطول.
وأضافت أن مجمـوعة الدراسة
حــصـــلت عــلى نـــســبــة  20في
ـــئــة مـن احــتــيـــاجــاتـــهــا من ا
الـسعـرات احلراريـة اإلجـمالـية
الضرورية عند إضافة الفستق
لـنـظامـهـا الغـذائي وهـو ما زاد
من نسـبة مـا حصـلوا عـليه من
بـــروتــــ وخـــفـــضـت نـــســـبـــة

النشويات.
وبــعـد االلــتــزام بــهـذا الــنــظـام
ـدة سـتة أشـهـر حقق الـغذائي 
أفراد مجموعة الدراسة خفضا
مــلــحــوظــا في الــوزن مــقــارنـة
بأمـثالـهم الذين لم يـستـخدموا
الـفسـتق في نـظامـهم الـغذائي.

مــضــادة لــلـبــكــتـيــريــا ويــفـتت
الــتـــرســـبــات اجلـــيـــريـــة عــلى
األسنـان ويكبح نـشاط اإلنز

سبب لترسبه. ا
عـلى صــعـيـد مـن جـهـة اخــرى 
مـشــكـلــة الـوزن الــزائـد يــلـجـأ
مـارسة الـتـمريـنات الـكثـيـرون 
الــريـاضــيــة وااللــتـزام بــنــظـام
غـــــذائي صـــــارم لــــكـن دراســــة
حـــديــثـــة كـــشــفت أن االلـــتــزام
بـنــظــام غـذائي يــكــون أسـاسه
الـفـسـتق يـعــد أحـدث األنـظـمـة
الــــتي تـــســــاعــــد بـــقــــوة عـــلى

اخلروج بأي استـنتاج عن هذا
الـلــقـاح ألنه ســيـكــون سـابــقـا
ألوانه . لـــذلك يـــجب انـــتـــظــار
ظـهـور تسـوس بـحـسب سـكاي
نــيـــوز. ويــذكــر أن عـــلــمــاء من
ــتـــحـــدة ســبـــقــوا الــواليـــات ا
زمالءهم البريطاني وابتكروا
لـــقـــاحــــا مـــضـــادا لـــتـــســـوس
األسـنان يـسـتمـر مـفعـوله عدة
ســنـوات. هـذا الـلـقـاح يـتـنـاوله
الـكـبـار كمـشـروب أمـا األطـفال
فـعـلى شـكل قـطـرات في األنف.
هــذا الــلــقــاح يــنــتج أجــســامـا

عاكس عبور الـقناة بـاالجتاه ا
لوجهة تدفق الالجئ وأطلقت
عـلى مبـادرتهـا اسم (الـسبـاحة
من أجل األمل). وتـتـمـنى زيـنـة
من خـاللـــهـــا أن تـــبث رســـالـــة
سالم جلــمـيع الالجــئـ الـذين
اضطـروا لـلرحـيل من بلـدانهم

عـلى أمـل أن يـخـتـاروا االجتـاه
الـــــــــــــــــــذي يــــــــــــــــــــودونــه فـي
ــســـتــقــبل.الــتـــقت الــشــركس ا
بعائلتها على الضفة الفرنسية
من الـقـنـاة اإلنـكـلـيـزيـة وتـقول:
(ال أســـتــطـــيع إيــقـــاف احلــرب

ولكنني أستطيع السباحة).
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