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{ غزة (االراضي الفلسطينية (أ ف
ب) - عــادت األضــواء لـ 16ســاعــة
فـي الــيـــوم إلى مـــنـــازل غــزة بـــعــد
تــشـغـيل مــحـطـة تــولـيـد الــكـهـربـاء
الـوحـيـدة في القـطـاع احملـاصـر ما
يـــبـــعث األمل لـــدى ســـكـــانه في أن
يــشـــهــدوا حتـــســنـــا في ظـــروفــهم

عيشية الصعبة. ا
قـبل خــمـسـة أيــام تـمـكــنت احملـطـة
لـلـمـرة األولى مـنـذ خـمـس سـنوات
من تــشــغــيل ثـالثــة من مــولــداتــهـا
األربـعة مـا أدى إلى زيـادة التـغـذية
بالـكهـرباء لـسكـان القـطاع وعددهم
نـحــو مــلـيــوني شــخص حـتى 16
ساعة بدال من أربع ساعات يوميا.
وقـالت سـلـطـة الـطـاقـة إنه "نـتـيـجة
وصــول كــمــيــات كــافــيــة من وقــود
ــنــحـة الــقــطـريــة ســتـدعـم بـرامج ا
الــتـــوزيع لـــتـــصل إلى  8ســـاعــات

توصيل مقابل  8ساعات قطع".
وقـال مـحـمـد ثـابت مـسؤول االعالم
والـــعالقــــات الـــعـــامــــة في شـــركـــة
الــكـهــربـاء "تــشـغــيل الـتــوربـيــنـات
الــــثالثــــة يــــوفـــر  77مـــيــــغـــاواط
ونـــســـتـــقـــبل  120مـــيـــغـــاواط من
اسـرائيل عـلـما بـان مـتوسط حـاجة
الــقــطــاع  400مـــيــغــاواط لــكن مع
دخـول فـصل الشـتـاء والـبرد فـانـها

ترتفع الى ."500
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ـصــريـة واشــار الى أن اخلــطــوط ا
"مـتوقـفة تـمامـا منـذ شبـاط/فبـراير
ــاضي حــيـث كــانت تــغــذي ب25 ا
مــيــغــاواط" مــضــيـفــا "االطــمــئــنـان
الــتـــدريــجي بـــدأ يــعـــود لــلـــنــاس
ــتــحــكم الــوضع الــســيــاسي هــو ا
الــرئــيــسـي" في اســتــمــرار أو عــدم

االستمرار في حتس الكهرباء.
وتــصل مــادة الــســوالر الــصـنــاعي
عـبـر مـعـبـر كـرم أبـو سالـم إلى غزة

خمس مرات في االسبوع.
وتعد هذه الكمـيات األكبر التي يتم
تــوفـيـرهـا مـنـذ سـنـوات مع اجـراء
ـتـحـدة مـصـر بـالـتـعـاون مع األ ا
مـــبـــاحـــثــــات مع حـــركـــة حـــمـــاس
واســرائـيل ألجل الـتــوصل لـتـهـدئـة
طـــويــلـــة األمــد فـي الــقـــطــاع الــذي

يخضع لسيطرة حركة حماس.
بـــفــضل زيـــادة الــكــهـــربــاء أصــبح
صانع والورش الصغيرة بامكان ا
طاعم واحملالت التجارية العمل وا
لــفـتـرات أطـول. كـمـا انـعـكس االمـر
ايــجـــابــا في الــتــخـــفــيف من أزمــة

ستشفيات. ا
يـــأمل ســـكـــان غـــزة بـــأن يـــســـاعــد
عاناة الوضع اجلديد في تخفيف ا
في القطـاع الفقيـر وتقليل اخملاوف
من انـــــدالع حـــــرب جـــــديـــــدة بــــ
إسرائيل وحـماس في الـقطاع الذي
شهد ثالثة نزاعات منذ عام .2008
وقال كـرم الـتلي (26عـاما) مـسـاعد
مـديــر مـطـعم في مــديـنـة غــزة "كـنـا
نـــدفع حـــوالي  800شـــيـــكل (215
ـولد الـكـهـرباء دوالرا) ثـمن سـوالر 
اخلاص بـنا يـوميـا أما االن فـندفع

 300شيكل فقط".
ــوجب اتـفــاق  الـتــوصل الـيه و
ـــاضي تـــدفع قـــطــر 60 الـــشـــهـــر ا
ملـيون دوالر لـتأمـ الوقـود حملطة

الكهرباء.
ووافــقت إســرائــيل عـلـى ذلك شـرط
تحدة مسؤولة عن أن تكون األ ا
مراقبة عمليات التسليم لتجنب أي

تدخل من جانب حماس.
وهـذا الــتـفـاهم هـو االول الـذي يـتم
ـعزل عـن الـسـلـطة الـتـوصل الـيـه 
الفـلـسـطـيـنـيـة الـتي مـقـرها في رام

الله بالضفة الغربية احملتلة.
وسيـطرت حـماس عـلى القـطاع إثر
مـــواجــــهـــات دامـــيــــة مع الـــقـــوات
الـتـابعـة لـلـسلـطـة في صيف 2007
مــا دفع إســرائــيل لــفــرض حــصـار
مــشـــدد تــقــول إنـه ضــروري لــعــزل
احلركة االسالمية. ويقول منتقدون
إن احلـــصــــار أضــــعف مــــلـــيــــوني
شــخص عـالــقـون في هــذا الـشـريط

الساحلي الضيق.
قـابل يبـدو بعض سـكان غزة في ا
أقل تـــــفــــاؤال مـع كــــثـــــرة األزمــــات

اإلنسانية في القطاع.
ويـقـول كــمـال فـطــوم وهـو صـاحب
ورشة لـصنع الـصنـاديق في مـدينة
غـــزة إن "األوضـــاع االقـــتـــصـــاديـــة
ــكن لــتــحــسـ صــعــبــة جـدا وال 

الكهرباء وحده حل األزمات".
ـكن أن نـعـمـل سـاعات ويـضـيف "
أطـــول وان نــزيـــد االنــتـــاج لــكن ال
تـوجــد أسـواق" مــوضـحــا انه كـان
يـغـلق ورشـتـه في غـيـاب الـكـهـرباء
النه لم يـكن قادرا عـلى حتـمل كلـفة

استخدام مولد.
وبـالـنسـبة لـلـعائالت الـفـقيـرة فإن
هــذا الـتـغـيـيـر قـد يـؤدي إلى زيـادة

تكلفة الكهرباء.
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أم يــوسـف أبــو عــمـرة ( 37عــامــا)
التي تـعيش في مـنزل من الـصفيح
مع أطفالـها اخلمسـة في غزة تقول
ـزيـد كـنا "سـيـتـوجب عـلـينـا دفع ا
ندفع  40شيـكال للكـهربـاء كل ستة
أشـهـر واآلن سـيـكـون ذلك شـهـريـا

وهذا صعب.
ويــــرجـح الــــبـــــعض أن تـــــتــــراجع

الـتـغـذية بـالـكهـربـاء مـرة أخرى مع
حلـول الشتاء بـسبب حـاجة الناس
لتشغيل أجهزة الـتدفئة فيما يصر
الـــبــعض االخـــر عــلى ان ال قـــيــمــة
لـتـحسن الـكـهـرباء مـا دام احلـصار

مستمرا.
ويؤكـد ناهض الـدحدور ( 38عاما)
إنه لن يــــكـــون هـــنـــاك أي تـــأثـــيـــر
لــتــحــسن الــكـهــربــاء عــلى شــركـته
ــتـخــصـصـة بــبـيـع مـواد الــبـنـاء ا
ويـضــيف "الــكـهــربـاء بــدون مـال ال

قيمة لها.
ويــضــيـف جــاره وهــبــة أبــو جــهل
البس صـــــاحب مـــــحل لـــــغـــــسـل ا
"األوضـاع في غـزة مــيـتـة ال قــيـمـة
لـــــشـيء بـــــدون حتــــــسن الــــــوضع

عابر". الي وفتح ا االقتصادي وا
وأعــلن اجلــيش االســرائـيــلي امس
انه أطـلق النـار علـى فلـسطـيني في

عـسـكريـة لـوكـالة فـرانس بـرس بأن
هاجم كان فلسطينيا". "ا

وقالت مصادر أمنية فلسطينية في
مـديــنـة اخلــلــيل لـفــرانس بـرس ان
ـصاب يـدعى أحـمد "الـفـلسـطيـني ا
عبد الـناصر أدعيس ( 28عاما) من
بــــلـــدة بــــني نــــعـــيـم ويـــعــــاني من

اضطرابات نفسية".
وشــهـدت األراضي الــفـلــسـطــيـنــيـة
احملــتــلــة ســلـســلــة من الــهــجــمـات
الفرديـة ضد إسرائـيلي مـنذ العام
 2015لــكـنــهـا تـراجــعت في االونـة

االخيرة.
وفي  22 تشرين االول/أكتوبر قتل
فـــلـــســـطـــيـــني بـــرصـــاص جـــنـــود
إسـرائـيـلـي إثـر مـهـاجمـته جـنـدياً
بـالـقـرب من احلـرم اإلبـراهـيـمي في
مــديــنـة اخلــلــيل بــحــسب مــا افـاد

اجليش.

×WD∫ عامالن داخل محطة لتوليد الكهرباء في غزة

مـدينـة اخلـليل في الـضـفة الـغربـية
احملـتــلـة وأصــابه بـجــروح بـعــدمـا
حـــاول طــــعن جــــنـــدي ومــــدنـــيـــ
اسـرائيـليـ عنـد مدخل مـستـوطنة
كريات اربع. وقال اجليش في بيان
إن "فلـسطـينـيا حـاول طعن مـدني
اسـرائــيـلـيــ وجـنـدي عــنـد مـدخل
مـسـتـوطـنة كـريـات اربع في مـديـنة
اخلـلـيل قـبل أن يطـلق عـلـيه جـندي

النار ويصيبه".
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واضــاف اجلــيش " إطـالق الــنـار
شـتبه به وإصـابته بـجروح" علـى ا

من دون ان يحدد مدى خطورتها.
وتـابع بيـان اجلـيش "لم تـسجل أي
إصــــابـــات في صـــفـــوف اجلـــنـــود
وجــرى نـقل الــفـلــســطـيــني لـتــلـقي
الـــعالج الـــطـــبي ومن ثـم حتــويـــله
لــلــتــحــقــيق". وصــرحـت مــتــحــدثـة
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كـثيـرا هي محاوالت حتـجيم الـقضيـة الفـلسطـينـية  لكـنهـا جميـعها
ـئــة عـام  طـرحـت مـشـاريع واوراق بـاءت بــالـفــشل  فـعـلـى مـدار ا
حلول من اخلاصرة العربية واالطراف الدولية  لكنها سقطت حتت
اقـدام الـشـعب وقـواه احلـيـة  كـونـهـا التعـطـي احلـقوق ألصـحـابه 
ن الحق لـهم .    قـادة عـرب كـثر وتسـتـمـيل في الـرغـبـة والـتـوجه 
انـدثروا فـي عالم الـنسـيان  وظـلت لـعنـة التـاريخ تالحـقهم  كـونهم
وضـعــوا  حـضـورهم في ايــادي سـامـة  وتــنـاسـوا أو اغــفـلـوا بـان
ـشــون صـوب ديـارهـم عـلى نــار احلـدود االســرائـيـلــيـة هم الــذين 
صـبـيان وصـبيـات فلـسطـنيـ احـرقت قلـوبهم واجـسادهم رقـصات
بـني العمـومة مع الـساقـطات الصـهيـونيات الـلواتي وصـفن صلوات
ـسـلــمـ في مــديـنــة الـقــدس الـعــتـيـقــة بـأنه فــوضى صـراخ اذان ا
اصـحـاب محـمـد . واحد وثـالث اسـبـوعا وشـعب غـزة مسـتـمر في
ـيتة انـتفـاضة العـودة وفك احلصـار  ولم يطـلب معـونة اخلـاصرة ا
مـن بني عـمـومـتهم الـعـرب  واحـد وثالثون اسـبـوعـا قدم ابـنـاء غزة
اكثر مـن مائتي شهـيد واالف اجلرحى وهم يـتدفقـون رجاال ونساءا
ـكـتظ شــبـانـا وشـابـات اطــفـاال وعـجـائــز نـحـو الـشــريط احلـدودي ا
بـاسـلـحـة الـدمـار االسـرائـيـلـيـة ولم يـطـلـبـوا الـنـجـدة من احـد . وفي
الضـفة الغـربية والقـدس يبتـكر الشـباب والشابـات اساليب نـضالية
قل مثيلـها في شعوب العـالم تبدأ من السكـ الى االلتحام بااليدي
مـن اجل حـريــة فـلـســطـ  دون ان يــنـتـظــروا مـوقــفـا مــسـانـدا من
عـمورة اجـبر اجلـبـهات الـرسمـية الـعربـية . النـعتـقد ان شـعبـا في ا
عدوة للمطالبة بوقف الطائرات الورقية احململة بنيران الغضب التي
احـرقت االف الهـكتـارات من مزارع الـعدو مـثلمـا فعل شـعب غزة 
سـاعدة . باالوراق الـورقية ولم يطـلب من العـرب انظمـة ومنظـمات ا
ـطـابخ واالرادة التي لم الـطـائرة وحـجـارة ( احملجـال ) وسـكـاك ا
تـلـ عـلى مـدى سبـعـون عـامـا اسـقط الـشـعب الـفلـسـطـيـني صـفـقة
الـقـرن االمـريــكـيـة  نـعم اسـقـطـهـا حــيث دارت امـريـكـا عـلى بـعض
الـنـظم الــعـربـيـة لـفـتح الـثـغـرات في جـدرانـهـا الـرخـوة بـغـيـة ادخـال
الوفـود الـصـهيـونـيـة الى حـواضنـهـا عـسى وعل محـاصـرة الـشعب
ذلة  مادرى قاوم والـقبول باالشتـراطات االمريكـية االسرائيلـية ا ا
هـؤالء هناك نـظم قد فـعلت اكثـر من ذلك ولم تثـني الشـعوب العـربية
بحـالة واحدة من التـعايش مع احملتـل االسرائـلي . فـهذا الشعب
ـصــري الـبــطل وذاك الـشـعـب االردني الـشـجــاع خـيـر دلــيل عـلى ا
عاهدات كـامب ديفيد ووادي عربه  وظل رفض التعايش والـقبول 
الـصـهـايـنـة قـابـعـ في سـفـاراتـهم  واالمـر مـعـكـوس عـلى شـعـوب
اخلــلــيج الـعــربي والــعــراق وغـيــرهم من شــعـوب امــة الــعـرب  فال
زيارات االسـرائلي تـنفع وال حالـة االضعف الـرسمي العـربي تفيد
ستـقلة  فـاحلل الوحيـد االقرار بـحق الشعب الـفلـسطيـني بدولـته ا
عـلى حـدود الـرابع من حزيـران وعـاصـمتـهـا الـقدس  دون ذلك فال
أحـد يـسـتـطــيع وقف اشـكـال الـنـضـال . نــحن في زمن اخـتـلت فـيه
مـوازين القـوى  فـالوقت الـذي كان فـيه االسـرائيـليـون يحـددون فيه
تلك من قابل  زمان ومكان العدوان  قد ولى فـهناك في اجلانب ا
ادوات الردع ماجتـعل االسرائلـيون يفتـشون عن مخـابئ االختفاء 
ـقاوم توسع وادوات الـقتال اصـبحت في مـتناول ومشـروع الردع ا
اليـد  فال حل إال بالسالم احلـقيقي غـير منـقوص . وكل من يعـتقد
غـيـر ذلك لـيـشـرب الـبـحـر كـمـا يـقـول ابـو عـمـار . فـالـذين يـشـعرون
بالرهـبة واخلوف من االمـريكان وينـفذون وصايا
بني صـهيون عـليهم الـدخول للـمدارس العـراقية
والــلــبــنــانــيــة والــســوريــة كي يــتــعــلــمــوا كــلــمـة

الرفـــــض .
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اخملاتـلة في اجـتثـاث بـعثـي ورفـعه عن اخـرين وقبـلهـا االثراء من
ـقــارنــة بـ ــال الـعــام مــكـشــوف الــشـخـص ام ال كـانــا ســبب ا ا

ــاضي "احلــاضــر مــنه شيء" احلــاضــر ذي الــثــوب الــطــائــفي وا
لسيادة حزب واحد هو البعث االشتراكي.

اركسية ولكل العراقي اقارب بعثي البعث عقيدة شأنه شأن ا
مــثـلـمــا لـهـم اقـارب كـانــوا مـوظــفـ في حــكـومــة الـبــعث ولم اجـد
شـخــصـا بـعــثـيـا او قــريـبـا من الــبـعث اعـتــذر عن عـقـيــدته يـخـفي
ا لكنه اليـعتذر وهذه طبـيعة االنسان حـيث يعز عليه العقـيدة? ر
ان يفكـر بصوت عال ويـصرح بصوت مـسموع عن خطـأ نظام كان
ينتمي له الـلهم اال اذا تقصده نـظامه باالقصاء فسـاعتذاك تنطلق

الشهادة السباب شخصية وتبدأ مرحلة التكفير!
سرح التنفيذي من البديهي ايضا ان السابق الذي اصبح خارج ا
ـتـرنح بـ قـيـادة مـفـاصل الـدولة لـلـسـلـطـة يـبدي االنـتـقـاد لالحق ا
مـقيـدا بـثـوب الـعقـيـدة او بـاالصح حـتى ال يخـلع عـنه الـثـوب الذي
ـا هو عـلـيه اليـوم فالـسـلطـة ادمان يـصـعب االقالع عنـها اوصله 

وتصعب مقاومة افيونها اذا اشتعل.
تـفاصيل الـسلطـة كثيـرة وتفـاصيل الذين يـريدون ان يكـونوا جزءاً
من اي سلطة تفـاصيل معقدة لكنـها مثل عمليات الـتجميل تصطدم
بعامل العمر فالـتجميل مهما كان مكلـفا متقنا فهو ال يؤخر االجل
ان حضـر فـالبـعـثيـون لم يـنجـحـوا في العـراق اال بـاالنقالب وهي
سـمة مـوجودة لـليـوم لكن مع تـعطـيل خيـار حترك اجلـيش فقـضية
قيام ضـابط بتحريك لـواء انتهت ولم يعـد للجيش مـكان في التحكم

بالسلطة وال اخافتها حتى.
االحــزاب ذات الــتــوجـه االسالمي في الــعـــراق اعــتــمــدت اســلــوب
االنـقالب عن بعـضهـا واالنسالخ واالنـشقـاق ولبس قـناع الـدخول
ـقـعد لم ضمـن كيـان اخـر للـحـصول عـلى مـقعـد نـيـابي برغم ان ا

يحز حلزب عمره بالعقود اال يوم دخل كيانا عمره سنوات.
الـتـقسـيمـة الـعراقـية ال تـخرج عـن اثنـ قومي واسالمي وال وقت
ـثل الـدارج عن " الـرجال داواة من يـعـتـقد ان كـرامـته جـرحت فا

والسكلة والرگي" هو الفيصل في عراق الشعارات.
بـقيت مـسـائل البـد من االشارة الـيـهـا خاصـة وانـهـا كانت مـلـفات
ضغط ودعاية للمعارضـة ضد البعث هي التعليم واخلدمات وخط
الفـقـر الذي تـفرع لـيكـون خـطوطـا وضيـاع للـمـواطنـة حتت حمـاية
سلحة والعـشائر والدعايـة التجهيـلية التي تكون حتت اجلماعـات ا
ثابة عـيدات حالها الفتات روحـانية ولها مـحطات تلـفزة ودور هي 

ساج! حال مراكز ا
وظف ـواطن يـدفع ضـرائب  الـدولـة سادتـي هي مواطن ومـوظف ا
اضي يـؤدي العـمل غـير هـذا فالـقصـة التي تـتحـدث عن بطـوالت ا
ان لم تقتـرن بأجناز يحـسن حال الفرد سـتكون لغـوا حثنا الله ان

نعرض عنه.
عـنـدمـا يـحـتـاج االنـسـان لـطـبـيـب لن يـكـون مـهـمـا دين الـطـبـيب وال
سـلـوكه خارج الـعيـادة. انـتم صنـعتم قـصـصا زادت مـواردكم على

حساب الناس.
ـال قــيـل ان صـحــابــيــاً اقــرض ولــداً لــعــمــر بن اخلــطــاب بــعـض ا
للـتـجارة فـقـال عمـر لـولده: هـل اقرض الـصـحابي كل

الناس?
قال ال

قال اقرضك النك ابن للخليفة.
حتياتي للخالفاء.
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تشـير دراسـة حديـثة إلى أن أعدادا
مــــتـــزايـــدة من طـالب اجلـــامـــعـــات
األمـريـكيـة يـعـانون من اضـطـرابات
نفـسيـة وتظهـر الدراسـة كذلك أنهم
ــسـاعـدة أكـثــر اسـتــعـدادا لــطـلب ا
ـا كـان عـليـه احلال في ـقـارنـة  بـا

السابق.
واستـنادا إلى مـسح شمل أكـثر من
 450ألف طــالب جــامـعي في 452
مـؤسسة تـعلـيمـية رصـد البـاحثون
ارتــفـاعــا خـالل الـفــتــرة من 2009
إلى  2015في أعـداد مـن شـخـصت
حـاالتـهـم أو تـلـقــوا عالجـا لــلـقـلق
وقـصــور االنــتـبــاه وفـرط احلــركـة
واالكــتــئـــاب واألرق والــوســواس

القهري ونوبات الهلع.
وظلت حـاالت القـلق واالكتـئاب هي
أكـثـر مـا يقـول الـطالب إنـهم عـانوا

منه.
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وزاد تـــشــــخـــيـص حـــاالت الــــقـــلق
ئة من وعالجهـا من نحو تـسعة بـا
سح في  2009إلى شارك في ا ا
ـــئـــة في  2015وارتـــفـــعت  15بـــا
اإلصـابـة بــاالكـتـئــاب وعالجـهـا من
ـــئـــة. وظـــلت تــــســـعـــة إلى  12بـــا
عـدالت ثابتـة ألمراض مـثل فقدان ا
ــرضي واالضـــطــراب الـــشــهـــيـــة ا
ـرضي ثـنــائي الــقـطب والــشــره ا
والــــرهــــاب والــــفــــصــــام في حــــ
تــراجــعـت قــلــيـال نــســبـــة تــعــاطي

اخملدرات.
وقـالت سارة أوزوالـت البـاحـثة في
جامـعة تكسـاس في سان أنـطونيو
والـتي قـادت فـريق الـدراسة ”يدور

الـكــثـيــر من اجلـدل حــول الـصــحـة
“ الــنــفـســيـة لــلــطالب اجلــامـعــيـ
وأضـــافت ”بــــصـــرف الـــنــــظـــر عن
الــســبب أو عن الــتــأثــيــر احملـتــمل
لتجربة الدراسة اجلامعية سيتع
عـلى اجلامـعات والـكـليـات معـاجلة

ذلك.“
والـطالب الـذين شـمـلـتـهـم الـدراسة
مشاركـون في مسح الصحـة العامة
في الـكــلـيـات. وفــحص الـبــاحـثـون
الــتــغـيــيــر في مــعـدالت تــشــخـيص

اإلصــابــة بــاثـــنــتي عـــشــرة حــالــة
نــفـســيـة. وانــصب تـركــيــزهم عـلى
وجه اخلــصــوص عـلى مــا إذا كـان
الطالب الذين شخصت حاالتهم أو
اضي تـلـقـوا الـعالج خالل الـعـام ا
قد حصـلوا على خدمـات نفسية أو
تــتــعــلق بــالــصــحــة الــعـقــلــيــة في
اجلـامـعـة ومـا إذا كانـوا يـعـتـزمون
طــلب مــســاعــدة مــتــخــصــصــة في

ستقبل. ا
وأظـــــهـــــرت الـــــدراســـــة إن فــــرص

الـتــشـخـيـص أو الـعالج من الــقـلق
ـئة في 2015 زادت بنـسـبة  68بـا
ــقــارنــة مع عــام  .2009وزادت بــا
فــرص الـــتــشـــخــيـص والــعالج من
ئة ومن نوبات الهلع بنسبة  61با
قـــصــور االنـــتــبــاه وفـــرط احلــركــة
ــئـة ومن االكـتـئـاب بـنــسـبـة  40بـا

ئة. بنسبة  34با
وقـــــــــالـت أوزوالت وزمـالؤهــــــــا إن
ـــوقف من االعـــتــراف بـــاإلصــابــة ا
ا يكـون تغير باضـطراب نفسـي ر

كـــذلـك. وقـــال مـــايـــكل بـــالـــتس من
جــامـعـة اركـانــسـاس في لـيـتل روك
والــــذي لم يــــشــــارك في الــــدراســـة
”الـصــحـة الــعـقـلــيـة مـثل الــصـحـة
البدنية مسألة مـجتمعية تؤثر على
ــــوجــــوديـن في احلــــرم جــــمــــيـع ا
اجلـامعي “وأضاف ”زيـادة الوعي
ـرض الـعـقـلي ومـكـافـحـة وصــمـة ا
بـكر وتـشـجيع الـوقـاية والـتدخـل ا
من األمور الـضرورية لـلوصول إلى

بيئة صحية في اجلامعات.“
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وقــال دانــيــال ايــزنــبــرج من كــلــيـة
الصـحة العامـة بجامـعة ميـشيجان
في آن اربــور والـذي لم يــشـارك في
الــــدراســــة ”إذا كـــانـت (الــــزيـــادة)
حـقـيقـية فـأنـا ال أعرف الـسـبب لكن
يـتعـ النـظر إلى اسـتخـدام مواقع
الــتـواصل االجـتـمـاعي الـذي تـزايـد

بدرجة كبيرة“
وقالت باوال بـيدرلي من كلـية الطب
بــجـامـعـة هــارفـارد في بـوسـطن إن
مـن الـعــوامل األخــرى زيــادة أعـداد
ــسـتــعـديـن لـلــحـديث عن الـطالب ا
مـــشـــكـالتـــهم الـــنـــفـــســـيـــة وطـــلب

ساعدة. ا
ويــــبــــحـث ايـــزنــــبــــرج وبــــيــــدرلي
وغـيـرهــمـا في كــيف تـســهم مـواقع
الــتـواصل االجـتـمــاعي واسـتـخـدام
الــتــطــبــيــقــات فـي تــشــجــيع طــلب

ساعدة العالجية. ا
وقـالـت بـيـدرلي في اتـصـال هـاتـفي
طـاف األمر اجليد هنا ”في نهاية ا
ــرض الــنـــفــسي هـــو أن وصــمـــة ا
ــــــا زاد عــــــدد تــــــتــــــنــــــاقـص... ر
احلـاالت... لــكن أغـلب من يـطـلـبـون

كن أن تتحسن حاالتهم. العالج 
وقـالـت وزارة الـتـعــلـيم الــيـابــانـيـة
امس االثــنـ إن حــاالت االنــتــحـار
ب صـغار الـسن في اليـابان بـلغت
أعــلى مـسـتــوى لـهـا مـنـذ  30عـامـا
وذلك عـــلـى الـــرغم من انـــخـــفـــاض
نـتحرين عامـة بشكل مطرد أعداد ا
اضية. خالل اخلمسة عشر عاما ا
ــسح أجــرته الــوزارة فــقـد ووفــقـا 
ـــدارس انــــتـــحـــر  250طــــفال في ا
ـتوسـطـة والـثـانـوية االبـتـدائـيـة وا
الية التي في اجململ خالل السنة ا
انـتــهت في مـارس آذار بـزيـادة من
 245طفال في العـام السابق. وهذا
أعلـى معـدل منـذ عام  1986عنـدما

انتحر  268طالبا.
ـسؤول وقـال نـوريـكي كـيـتـازاكـي ا
في الوزارة ”لقد استمر عدد حاالت
االنــتـحــار مـرتــفـعــا وهـذه قــضـيـة

مزعجة ينبغي معاجلتها.“
وأضــاف أن مـن الــصـــعب حتـــديــد
العوامل الكامنة وراء هذه الزيادة.
ــــسح أن مـن بـــ 250 وأظــــهـــر ا
حالـة كانت لدى  33طفال مـخاوف
بــشــأن مـســتــقـبــلــهم ويــعـاني 31
آخرين مـن مشـاكل عائـليـة وعشرة
ـضــايـقــات في حـ لم تـعــرضـوا 

تتوفر معلومات عن  140طفال.
ـدارس الـثـانـويـة ويـتـخـرج طالب ا
في اليابان عادة في سن  18عاما.
ووفقا لهيـئة الشرطة الـوطنية فقد
انـــخــفــضـت حــاالت االنــتـــحــار في
اليابـان في كل الفئات الـعمرية إلى
 21321حـــالـــة في عــام  2017من
ذروة بـلـغت  34427حـالـة في عـام

. 2003
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الرياض (أ ف ب) - وضع ولي الـعهد
الـسـعـودي األمـيـر مـحـمـد بن سـلـمان
امس اإلثـــنـــ حـــجـــر األســـاس ألول
ـمـلـكـة مـفـاعل نـووي لـألبـحـاث في ا
وفق ما أعلـنته وسائل إعالم رسـمية
مع سعـي السـعوديـة لـتنـويع مـصادر

الطاقة لديها.
ـفاعل من وجاء اإلعالن عن مـشروع ا
ضمن "سبعة مشروعـات إستراتيجية
تجـددة والذرية في مجاالت الـطاقـة ا
ـــيـــاه والـــطب اجلـــيـــني وحتـــلـــيـــة ا
وصـــنـــاعـــة الــطـــائـــرات" وذلك خالل
زيــارة قـــام بــهــا األمــيـــر الــشــاب إلى
ــلك عــبــد الـعــزيــز لـلــعــلـوم مــديــنـة ا
والـتـقـنـيــة كـمـا ذكـرت وكـالـة األنـبـاء

السعودية.
qŽUH  ¡UMÐ

ولم تقـدم الوكـالـة تفـاصيل عن مـوعد
ـــفـــاعل اخملـــصص الـــبـــدء بـــبـــنـــاء ا
لألبحاث والتنمية والتعليم أو كلفته.
وتعتـمد السـعودية حـاليا عـلى النفط
والغاز الـطبيـعي لتلـبية احـتياجـاتها
ـتنـامـيـة في مـجـال الطـاقـة وحتـلـية ا

ياه. ا
وتخطط السعودية أكبر مصدّر للنفط
في الـعـالم لـبـنـاء  16مـفـاعال نـوويـا

ـقبلـة بكـلفة في السـنوات العـشرين ا
تــبــلغ  80مــلــيـــار دوالر بــالــرغم من
اخملـــاوف الـــتي حتـــيط بـــاالنـــتـــشــار

النووي في الشرق األوسط.
وكــان األمـيــر مــحـمــد بن ســلـمــان قـد
ــاضي أن إذا أعــلن في آذار/مــارس ا
قـامـت إيـران بــتـطــويــر سالح نـووي

فإن الرياض ستحذو حذوها.
وقـارن في مــقـابـلـة مـع قـنـاة "سي بي
ــرشــد األعـلى أس" األمــيـركــيــة بـ ا
االيـــرانـي آيـــة الـــله عـــلي خـــامـــنـــئي
وهتـلـر وقـال إن خلامـنـئي "مـشروعه

اخلاص في الشرق األوسط".
ولدى الـرياض حتـفظـات كبـيرة جتاه
اتـفـاق عـام  2015الـنـووي مع ايـران
الـــذي يـــهـــدف الى كـــبح طـــمـــوحــات
طهران النـووية وهي أشادت بإعالن
الرئـيس األمـيـركي دونـالـد ترامب في

أيار انسحاب بالده من االتفاق.
ـفاعل ويتـزامن اإلعالن عن مـشـروع ا
السـعودي اإلثـن مع تـعهـد الواليات
ــتــحــدة بــأن تــكــون "مــتــشــددة" في ا
مواجـهة إيـران بعـد دخول عـقوبـاتها
اجلـديدة الـتي فـرضـتهـا عـلى طـهران

حيز التنفيذ.
الـى ذلك  طــــالب جنـال الــــصــــحــــافي

السعودي جمـال خاشقجي الذي قتل
داخل قـنـصـلـيـة بالده في اسـطـنـبول
ـاضـي الـســلــطـات مــطـلـع الـشــهــر ا
السعـودية بإعـادة جثة والـدهما لكي
تــتــمـكـن الـعــائــلــة من إتــمــام مـراسم
الدفن واحلـداد كما قـاال لشـبكة "سي
ان ان" االمــيـركــيــة في مــقـابــلــة بـثت
االحـد. وقتـل جمـال خـاشـقـجي بـعـيد
دخــوله الـقــنـصــلــيـة الــسـعــوديـة في
اسطنبول إلتـمام معامالت إدارية في
 2تـشــرين االول/اكـتـوبــر عـلى أيـدي
ـة فـريـق أوفـد من الــريـاض في جــر
قـــال الـــرئـــيس الـــتـــركي رجب طـــيب
إردوغان إن االمر بها صدر من "أعلى
ستـويات في احلكـومة السـعودية". ا
وقال عبـدالله خاشـقجي لشـبكة "سي
ــقــابــلــة في واشــنــطن ان ان" خالل ا
"آمل فعال بأن ما حصل لم يتسبب له
بألم كبير أو كان سريعا. أو أن يكون
مـات بـسالم". من جــهـته قـال شـقـيـقه
صالح "كل ما نريده اآلن هو دفنه في
ـنورة مع ـديـنة ا مقـبـرة البـقيع في ا
بـقــيـة أفــراد عـائــلـته". وأضــاف "لـقـد
بـــحـــثت هـــذا االمــر مـع الــســـلـــطــات
الـسـعـوديـة وأنـا آمل ان يـحـصل ذلك
ـدعي الــعـام الـتـركي قـريـبــا". وكـان ا

أكـــــد األربــــعـــــاء لــــلـــــمــــرة األولى أنّ
خاشقجي خُنق ما إن دخل القنصلية
في الـثـاني من تـشـرين األول/أكـتـوبر

في إطـــار عــمل مـــدبّــر وأنّ جـــثــته 
تقطيعـها والتخلص مـنها. كما صرح
ــســـؤول في حــزب يـــاســ أكــتـــاي ا
العـدالـة والتـنـميـة احلاكـم في تركـيا
لصحيـفة "حرييت" اجلـمعة "نرى اآلن
أن األمر لم يـقتـصـر على الـتقـطيع بل
تـــخــلــصــوا مـن اجلــثــة بـــإذابــتــهــا".

ة قـتل خاشقـجي غضبا وأثارت جر
عارمـا وانتـقـادات حادة من واشـنطن
حــــلـــيــــفــــة الـــريــــاض. وأعـــرب جنال
خاشقجي عن قلقـهما إزاء ما اعتبراه
حتــريـفــا لـعــمل والـدهــمـا الــذي كـان
يـــكـــتب مـــقـــاالت رأي في صـــحـــيـــفــة
واشـنطـن بوسـت لغـايـات سـيـاسـية.
وقـال صالح خـاشـقـجي لـشـبكـة "سي
أن أن" "يــظــهـر كــثــر حــالـيــا يــدّعـون
مـواصـلـة مـسـيـرته ولألسف يـسـتـغل
البـعض مـنهم ذلـك سيـاسـيا بـطرق ال
نــتــفق مــعـــهــا عــلى اإلطالق". وتــابع
جنــله أن جــمــال خـاشــقــجي "لم يــكن
ـلكـية يومـا منـشقـا. كان مـؤمنـا بأن ا
هي التي حتـفظ تمـاسك البالد". وقال
الــــشـــقـــيـــقـــان إنـــهــــمـــا تـــوصال إلى
استـنـتاجـاتهـمـا حول مـقـتل والدهـما
بــنــاء عــلـى تــقــاريــر إعالمــيــة. وقــال
عبـدالـله خاشـقـجي "هنـاك الـكثـير من
الـتـقــلـبـات .. نـحــاول احلـصـول عـلى
الــروايـة احلــقـيــقـيــة جتـمــيع أجـزاء
مــنــهـا لــتــكـوين الــصــورة الـكــامــلـة"
مـضـيـفـا "هـذا لـيس وضـعـا طـبـيـعـيـا
ولـيس وفـاة طـبـيـعـية". وشـدد صالح
خاشـقجي عـلى أن العـاهل السـعودي
أكـــد أن اجلـــمــــيع ســـيـــنـــال عـــقـــابه

مــــضــــيــــاف "أنــــا أثق بــــذلك". ودعت
خـطـيـبـة خـاشـقـجي خـديـجـة جـنـكـيز
الرئيس األميركي دونالد ترامب لدعم
جهود تـركيا بـالتحقـيق في مالبسات

مقتله والعثور على جثته.
oOKFð ‰Ë«

ودان رئـيس مـجـمــوعـة "سـوفت بـنك"
ــة قـــتل الـــيـــابـــانـــيــة االثـــنـــ جـــر
خاشقـجي لكنه أكـد مواصلـة التعامل
مع الــسـعــوديـة. وفي أول تــعــلـيق له
ـة قـال ماسـايـوشي سون على اجلـر
"نــحن حــزيــنــون جــدا لألنــبــاء حــول
ـة قــتل خــاشـقــجي ونــدين هـذا جــر
ـــوجه ضــــد االنـــســــانـــيـــة الــــعـــمـل ا
والـصـحافـة وحـريـة الـتـعـبـير". إال أن
سـون أضـاف "عـلى الـرغم من فـظـاعـة
ـكـنـنـا أن نـديـر ظـهـرنـا مـا جـرى ال 
لـــلـــشـــعب الـــســعـــودي الـــذي نــعـــمل
ـــــســـــاعـــــدته فـي جــــهـــــوده إلصالح
مــجــتــمــعـه وحتــديــثه". وأكــد رئــيس
"ســوفت بــنك" أنه قــاطع مـع عــشـرات
من أقـطــاب األعـمـال مـؤتــمـر "مـبـادرة
مسـتقـبل االسـتثـمار" الـذي انعـقد في
ـاضي بـعـد صدور الـرياض الـشـهـر ا
تقـارير عن قـتل الصـحافي الـسعودي

داخل قنصلية بالده في اسطنبول. 
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محمد بن سلمان 


