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بعد خمس من السن 
ا أكثر  ولر

إلتقينا في بيروت 
لم تكن كما كنت قبالً 

فتى غضاً 
يصيح في حجرة الدرس 
إستاذ .. إستاذ ..إستاذ 

ربي بإجابة السؤال  ليسمح لك ا
الرياضي الذي كتبه على اللوحة اخلشبية السوداء 

وكنت تنافس أستاذك في سرعة كتابة احلل 
رة .. كنت كهالً  هذه ا

واصفات .. رزانة ورصانة  كامل ا
وقوة شخصية 

رة لم تكن تريد وضع حل  هذه ا
لسؤال في علم اجلبر او الفيزياء 

ا كنت تفكر في وضع خارطة لنا  إ
كعراقي لنتلمس 

طريقاً لنا نحو مواقع النجوم 
كنت متشائماً 
وكنت متفائالً 

لكنك كنت ترفض 
أن تكون متشائالً 

النك كنت تؤمن بأن لكل حالة 
اسبابها وأجواءها ومبرراتها 
من باب الشيخ الفقيرة ماالً 
لكنها الغنية بطقوس الروح 

خرجت لتراجع نظريات ماركس 
وتؤشر مواضع االخفاق والنجاح فيها 

لكن قلبك الكبير توقف فجأة 
وبكيتك دمعاً 
وبكيتك دماً 

وأشعلت في ذكراك شمعاً 
بيد أنك لم حتقق لي وعداً 

كنا قطعناه معاً 
لنزور أهالً وربعاً 

في باب الشيخ 
كنت فارقتهم ستة عقود 

لتلقى جمعاً تغنيت بقيّمهم 
ستقبلهم  وغنيت 
غير أن عزرائيل 

جاءك متعجالً 
ليسلمك باسبورت الرحيل 
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{ فـلــوريـدا  –وكـاالت - أعــلـنت
شـــــركــــة (ســـــيــــرك دو ســــوالي)
الــتــرفــيــهــيــة أن أحــد الالعــبـ
تمـرس في الـفرقة تـوفي بعد ا
ـــســـرح أثـــنــاء أن ســـقـط عــلـى ا
عـــرض بــــهـــلـــواني في الـــهـــواء
ـــاضي في مـــديـــنــة األســـبـــوع ا
تامـبا بـوالية فـلوريـدا األمريـكية
حيث سقط الالعب الفرنسي يان
أرنــو (38 عـــامــا) أثـــنــاء عــرض
(فولتـا) لفرقة الـسيرك الـشهيرة.
وفـــارق أرنـــو احلـــيــاة مـــتـــأثــرا

بجروحه في مستشفى قريب.
ويــــــشـــــارك أرنــــــو في عـــــروض
(سيرك دو سوالي) منذ  15عاما
وقـــال دانــــيـــيل المـــار الـــرئـــيس
التنفـيذي للشـركة الترفـيهية (إن

الالعب الـراحل كـان يـعـتـبـر أحد
أكــثــر أعــضــاء الــفــرقــة تــمــرسـا

وخبرة).
وأضــاف المــار الــذي سـافــر إلى
تــامـبــا لـيــكــون بـجــانب الـفــرقـة
(انـدهشـنـا بشـدة أن يـحـدث مثل
هذا األمر رغم خبرته الطويلة. 
ـكــنـني وصف مـا يــشـعـر به ال 

الناس. إنه أمر مروع).
وأشــــار المــــار إلـى أن هــــذه هي
ثالث وفـاة لالعب في (سـيرك دو
سوالي) على مـدار تاريخ الـفرقة
مـتـد مـنذ 34 عامـا مـضيـفا أن ا
الـعـرض الـبــهـلـواني في الـهـواء

يعتبر آمنا نسبيا.
وقـالت جـولـيـان مـارتـيـنـيز الـتي
شــــــهــــــدت احلــــــادث لــــــقــــــنـــــاة
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{ مـيالنو  –وكـاالت - أعـلنت
دار أزيــــاء فــــرســــاتــــشي ودار
فـــورال لـــتـــصــنـــيـع احلــقـــائب
واإلكـسـسـوارات توقـفـهـما عن
استـخدام الفـراء الطـبيعي في
تصـمـيمـاتـهـما لـيـنضـمـا بذلك
إلى قـائــمـة من كـبــار األسـمـاء
وضـة تديـر ظهـرها في عـالم ا
لـصـنـاعـة الــفـراء وفـرسـاتـشي
وفورال إيـطالـيتـان.وتذعن دور
األزيــــاء في أنــــحــــاء الــــعــــالم
لــلــضــغط وتــســتــخــدم بــدائل
للفـراء الطبـيعي وسط حمالت
جــمـــاعــات الــرفق بــاحلــيــوان
وتـغـيـر ذوق الـعـمالء الـشـباب
الـذين زاد إدراكــهم لــلـقــضـايـا
ـرتـبــطـة بـصـنـاعـة الـبــيـئـيـة ا

البس. ا
ـديـرة الـفـنيـة ونـائـبة وقـالت ا
رئــيس فــرســاتــشي دونــاتــيال
فــرســـاتــشي في مـــقــابـــلــة مع
مــجـلـة 1843 الـتــابـعــة جملـلـة
اإليـكـونومـيـست (إنهـا ال تـريد
قتل احلـيوانـات لصـنع األزياء
مضيفة أن ذلك ليس صوابا).
وقــال نــائب رئـــيس مــنـــظــمــة
(بـيـتـا) لــلـرفق بـاحلـيـوان دان
مـاثـيـوس في بـيـان أُرسل عـبر
الــبـريــد اإللـكــتــروني (إن هـذه
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أوقـفت مــسـابـقــة مـلـكــة جـمـال
فـنــزويال بـعــد أن انـتـشــر عـلى
الي اإلنترنت مزاعم بـالفساد ا
ـشـاركـات واســتـخـدام بــعض ا

للجنس كوسيلة للترشح.
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أنـقـذت الـشرطـة اإلسـبـانـية 39
امـرأة وفـتـاة هـربـتـهنّ عـصـابة
من نـــيــجـــيــريــا لـالجتــار بــهن
وإجـــبـــارهن عــــلى الـــعـــمل في

الدعارة.
وتـقــول الـشـرطـة األوروبـيـة إن
الضحايا احتجزوا في "ظروف
مــــــزريـــــة وسـط الـــــكــــــهـــــوف"
وتــعـرضن لـلــتـرهـيب من خالل

أعمال السحر والشعوذة.
وأجــبـــر أعـــضـــاء الــعـــصـــابــة
النساء عـلى العمل في الدعارة
مـقـابل سداد ديـون قـيمـتـها 30

ألف يورو.
واعتقل 89 شخصـا من بينهم
"دي جيه" نيـجيري شهـير لكنه

لم يكشف عن هويته.
وأفـادت تـقـاريـر بـأن الـشـخص
ــــــذكـــــور ســــــاعـــــد فـي نـــــقل ا
الـــضـــحـــايـــا إلى إســـبـــانـــيـــا
والـــتـــخـــطـــيـط الســـتـــغاللـــهن

جنسيا في أنحاء البالد.
واعـتقل وهـو في طـريقه عـائدا
إلـى إســــبــــانــــيــــا بــــعــــد أحـــد

وسيقية. العروض ا
وبــدأت الــتــحــقـيــقــات عــنــدمـا

واتهمت مشاركات سابقات في
ـسـابـقة مـتـسـابقـات أخـريات ا
بـــــاســــتـالم أمــــوال مـن رجــــال
ـــــــســـــــؤولــــــ األعـــــــمــــــال وا
ـهن احلـكـومــيـ مـقـابـل تـقـد

خدمات جنسية لهم.
سـابقة وأعلن الـقائمـون على ا

قـيــامـهم بــتـحــقــيق داخـلي في
زاعم. تلك ا

وقـــد بـــدأ اجلـــدل بــعـــد إطالق
قـضـيـة مـكــافـحـة الـفـسـاد ضـد
شـــركـــة الـــنـــفط احلـــكـــومـــيـــة
واعــتــقـال عــدد من األشــخـاص

اضي. في أواخر العام ا

قيم وأخالقيات احلدث".
ــركـز الـذي كـمـا أُغــلق أيـضـا ا
رشـح لـلـمسـابـقة في يُـعـد ا

العاصمة كاراكاس.
وتعـد فنزويال الـتي تعاني من
أعــلى مـــعــدالت الــتـــضــخم في
العـالم ويبـلغ عـدد سكـانها 32

اإلقــلـــيـــمــيـــة قــالـت الــشـــركــة
ـسـابقـة مـلـكـة جـمال نـظـمـة  ا
فـنزويال إنـها سـتعـلق اختـيار
ـــشــــاركـــات إلـى أن يُـــظــــهـــر ا
الــتــحـــقــيق فــيــمــا إذا كــان أي
ـسـابـقـة قد شـخص مـرتـبـط بـا
"تورط في أنشطة تتعارض مع

وبــــــعـــــد ذلـك زعــــــمت بــــــعض
ــســابــقــة أن ــشــاركـــات في ا ا
ـتـسـابـقـات األخـريـات بــعض ا
استفدن من الفساد احلكومي.
ورداً عــــــلى االدعــــــاءات الـــــتي
انتشـرت عبر وسـائل التواصل
االجــــتـــمــــاعي والــــصـــحــــافـــة

مليون نسمة واحدة من أجنح
الـــبــــلــــدان الـــتـي تـــشــــارك في
مسابقات اجلمال الدولية. وقد
حـقـقت عــبـر تـاريـخــهـا سـبـعـة
ألـقاب في مـسابـقة مـلكـة جمال
الكون وستة ألقاب في مسابقة

ملكة جمال العالم.
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بغداد
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{ نـيـو أورليـانز  –وكـاالت - أظهـرت دراسـة حديـثة
ــشـــروبــات أن عــدد أجـــريت في قـــطــاع صـــنــاعـــة ا
األمـريـكــيـ الـذين يــحـتـســون الـقـهــوة يـومـيـا وصل
ألعـلى مستـوى له منذ 2012 مع ارتـفاع الطلب على
ـسح ــنـزلي واألمــاكن الـعــامـة ووفـقــا  االســتـهالك ا
طلـبت إجراؤه رابطـة القهـوة الوطنـية ونشـرت نتائجه
خالل مؤتـمرهـا السـنوي في نـيو أورلـيانـز بالـواليات
ـئـة من األمـريـكــيـ الـذين تـبـلغ ـتــحـدة قـال 64 بـا ا
أعمارهم 18 أو أكـثر أنهم احتسوا قدحا من القهوة
ـسح في 2018 مـقـارنـة في الـيـوم الـسـابق إلجـراء ا
ئة في 2017 وهـو ما يتـساوى تقـريبا بـنسبة 62 بـا
ـسح مع مــعـدالت ظــهــرت في عـام 2012. ويــلـقـي ا
الضـوء عـلـى طلـب قـوي في الـسـوق األمـريـكيـة عـلى
شروبات التي حتتوي على الكافي على الرغم من ا
اســـتـــمـــرار الـــتــــراجع في الـــطـــلـب عـــلى الـــصـــودا
ـسح أن الـطـلب على والعـصـائـر لـسـنوات. وأظـهـر ا
ــعـــبــأة والــشـــاي زاد بــشــدة في ـــيــاه ا الـــقــهــوة وا

اضية. السنوات ا
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(دبلـيـو.إف.إل.إيه) الـتلـفـزيونـية
احمللية (كان فظيعا. 

سـمـعنـا كل صـرخـات اجلـمـهور.
وكــان هــنــاك أطــفــال وانــتــابــهم

الفزع).
وأفـادت تقـاريـر إعالمـية مـحـلـية
(بـأن يـدي أرنـو أفــلـتـتـا عـلى مـا
يـبـدو أثنـاء الـعـرض الـبـهـلواني
ا أدى لوقف في الهواء فسقط 
الـــعــرض عـــلى الـــفـــور). وقــالت
شرطـة تـامبـا (إن إدارة الـسالمة
ــهـنـيـة في الـواليـات والـصـحـة ا
ـــتـــحــدة تـــتــحـــرى مالبـــســات ا

احلادث).
وأعـــلــــنت (ســـيـــرك دو ســـوالي)
إلـغــاء آخـر عـرضـ لــفـولـتـا في

مدينة تامبا.
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نقطـة حتول كبيـرة في احلملة
من أجل أزياء رحيمـة) مضيفا
(أنـه يــــــتـــــــطـــــــلع إلـى رؤيــــــة
فــرســاتــشي دون جــلــود بــعــد

ذلك).
وأعلنت فورال التزامها بتغيير
كـل الــفــراء الــطـبــيــعـي بــفـراء
صناعي سـواء في مجمـوعتها
للرجال أو مـجموعتهـا للنساء
بـكرة اعـتبـارا من التـشكـيلـة ا
ــوضـة لـعـام ألحـدث خـطـوط ا

.2019
وكــــانت دار أزيــــاء جــــوتـــشي
اإليـــطــــالــــيـــة وهـي جـــزء من
مــجــمـوعــة كـيــريــنج ومـقــرهـا
باريس قالت في تشرين األول
(إنـها سـتـتوقف عـن استـخدام
الفراء في تصميماتها اعتبارا
مـن ربـــــــــيـع وصـــــــــيف 2018
لتـنضم بـذلك ألرمانـي وهوجو
بـــوس وتـــومي هـــيــلـــفـــيـــجــر
وكالـفـ كلـ ويوكس نت إيه
بورتر). وتتبع مصممة األزياء
الـبريـطـانـيـة سـتـيال مـكـارتني
مـنـذ فتـرة طـويـلـة مـا تـصـفـها
(بالـفلسـفة النبـاتية) إذ تـبتعد
في تصـميمـاتهـا ليس فقط عن
اسـتـخـدام الـفـراء ولـكـن أيـضا

اجللود والريش.
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قدمت فـتاة قاصـرة شكوى إلى
الــشــرطــة قـــالت فــيـــهــا إنــهــا
تــعـرضت لـضـغــوط لـلـعـمل في
الدعارة وتعرض لتهديدات من

خالل السحر والشعوذة.
وإلـى جــانب ضــحــايـا آخــرين
نـقـلت الفـتـاة من نـيجـيـريا إلى

إسبانيا عن طريق ليبيا.
وتـــقــول الـــشــرطـــة األوروبــيــة
(إنـتـربـول) إن الـعــمـلـيـة الـتي

نفذت بالتعاون مع الشرطة من
بـريـطـانـيـا ونـيـجـيـريـا واحدة
مـن أكـــبــر حـــمالت مـــكـــافـــحــة

االجتار بالبشر في أوروبا.
وأضافت الـشرطة أنـها داهمت
41 منزال في  11مدينة
أسـبــانـيــة ومـديـنــة واحـدة في

تحدة. ملكة ا ا
ووفـــقــــا لإلنــــتــــربـــول كــــانت
نـظمة آيي للـعصابـة صالت 

إحـدى أكـثـر اجلمـاعـات تـأثـيرا
في نيجيريا.

وقــالت تــقــاريـر إن الــعــصــابـة
تعـمل في جمـيع أنحـاء العالم
وجتــمع أمــولــهـا عــبــر شــبــكـة
اإلنــتـرنت. وذكــرت تـقــاريـر أنه
جــرى إغالق حـسـابــات بـنـكـيـة
اسـتـخـدمت في حتـويالت غـيـر
قــانــونــيــة ألكــثــر من 300 ألف

يورو (370 ألف دوالر).


