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{ لشبونة  –وكاالت - اكتشف
عـلـمـاء آثـار بـرتـغـالـيـون كـانوا
ينقبون قرب أحد أشهر مطاعم
لشـبونة مـقبرة رومـانية كـبيرة
تضم هـياكـل عظمـية تـعود إلى
ألـــفي عـــام وآثـــارا أخـــرى.و
ـقــبـرة بـعـد أن قـرر اكـتـشـاف ا
مـالك مـــــطــــــعم (ســـــوالر دوس

بريسونتوس) توسيعه.
ـطعم عام  1974في وتأسس ا

مـــركــز لــشــبــونـــة الــتــاريــخي.
والســـتـــخـــراج مـــوافـــقــة عـــلى
الــتـــوســعــة طــلــبت ســلــطــات
ــديــنــة من فــريق مـن عــلــمـاء ا

سح للمنطقة. اآلثار القيام 
وقـال عـالم اآلثــار نـونـو نــيـتـو
بـشـركـة نـيـوبــيـكـا الـتي نـفـذت
الـتـنقـيب عـلى عـمق نحـو سـتة
أمــتـار في تـصـريـح (مـا عـثـرنـا
عــلــيه كــان مـفــاجــأة كــبــيـرة...
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الـعطـلـة اإلضافـيـة العـثـور على
الشريك.

حــيث كـشــفت صـحـيــفـة سـاوث
تـــشــايـــنــا مـــورنــنـغ بــوست أن
شـركــتـ في مـديـنـة هـانـغـجـو
شــرقـي الــصــ ســـتــمـــنــحــان
ــوظـــفــات الـــلــواتي ال يـــقــمن ا
بــاألدوار الـرئـيـســيـة في الـعـمل
إجازة مـواعدة عـاطفـية تـستـمر
أيام إضافة إلى عطلة رأس 8
الــــســـنــــة الــــتي تــــســــتــــمـــر 7
أيــام.وبــذلك حتــذو الــشــركــتـان

ـدينـة منحت حذو مـدرسة في ا
ــتـزوجـات مـا ــعـلـمــات غـيـر ا ا
أسـمتـه إجازة احلب.وغـالـبـا ما
يــســتــخــدم مــصــطــلح ازدرائي
بـالـلــغـة الـصــيـنـيــة ويـتـرجم بـ
(بــقـــايــا نـــســاء) لـإلشــارة إلى
نـسـاء في أواخـر الـعـشـريـنـيات

إن كن غير متزوجات.
وازداد عـــــدد الــــنــــســــاء غــــيــــر
تزوجات ضمن هذه الشريحة ا
الــعــمــريــة ألن كــثــيــرات قــررن
التركـيز على وظـائفهن أو قررن

الـبـقـاء عـازبـات. لـكن اسـتـمـرت
الـــضــغـــوط عــلـى الــنـــســاء كي
يـتزوجن  فـاحلـكومـة الـصيـنـية
تـشـعـر بـالـقـلق إزاء شـيـخـوخـة
السكـان ونقص القوى الـعاملة.
يـتـا هـونغ فـيـنـشـر مـؤلـفـة عدد
من الـكـتب مـنـهـا كـتـاب) بـقـايـا
نساء) وتعتقد أن هذه اخلطوة
مـا هي إال حمـلـة دعايـة مـنظـمة
من قــبل احلـكــومــة الــصـيــنــيـة
لــوصم الـــنــســاء الالتـي بــلــغن
مــــــــــنــــــــــتـــــــــصـف أو أواخـــــــــر

العشرينيات.
وقـــــالـت لــــبـي بي سـي( كل ذلك
جــزء من جــهــد حـــكــومي لــدفع
ـتـعـلـمـات عـلى وجه الـنــسـاء ا
اخلــصــوص لــلــزواج وإجنــاب

أطفال).
واســتــمــرت مــعــدالت الــوالدات
بـــاالنــخــفــاض في الــصــ رغم
إيـقــاف سـيـاسـة إجنـاب الـطـفل
الواحـد عام 2015 كـما اسـتـمر
انخـفاض مـعدل الـزواج كل عام

منذ عام 2013.
وفي عــام  ? 2018كـــان هــنــاك
نـحـو  15مـلــيـون والدة ألطـفـال
ـعـدل انـخـفض أحـيــاء أي أن ا
أكـــثــر من مـــلــيـــونــ مـــقــارنــة

بالسنة السابقة.
تقـول الكـاتبة هـونغ فيـنشر (إن
البالد تعاني من اخـتالل خطير
في تــوازن اجلـــنــســ بـــســبب
الـسـيـاسـة الـتي شـجـعت األسر
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منـد األزل والـناس فـيـهم الـغني والـفـقـير واحلـر والـعبـد والـقوي
ـلك والـناس واخلـليـفه والرعـية والـرئيس والـشعب والضـعيف وا
ـعية . كل من والسـلطـان واألهالي والـزعيم واجملتـمع والقـائد وا
ـرور الزمن هؤالء يـخـتار طـريقـة وأسلـوب احلـكم على الـناس و
ـــمـــالك أخـــتــــلـــفت الـــصـالحـــيـــات والـــســــلـــطـــات بـــأخـــتـالف ا
واألمــبــراطــوريــات والـــدول واالقــالــيم فــمــنــهـــا تــغــيــرت تــغــيــرآ
ـوغـرافـيـآ ومـنـهـا جــيـبـولـوتـيـآ وهـؤالء الـوالة واحلـكـام خـالـيـة د
قوامـيسهم من كلـمة نكـران الدات بطونـهم حبلى بأمـوال الفقراء
من الـيتـامى واألرامل والشـيوخ الـعجـز ...ألتـهمـوا أمال وأحالم
الـفـقـراء أبـتـلـعــوا طـمـوحـات الـكـادحـ  دهب اخلـلـيـفـة الـعـادل
لك الكر واليوم زمن احلثالة تالشت أخالق قسط وا واألمير ا
ـر قـميـص الـفضـائل لـك والـرئيـس واخللـيـفه  هـل خلـع ولي ا ا
ـسـؤلـيـة هل نـسـى الـرعيـة أم أنـه شـبق أو قـد اضـاع خـريـطة وا
تـوزيع الـفـقـراء في الـبـلـد ? الـزعـيم لـديه كـلـب  تـعـيـ سـبـع
رجاآل يـحـرسون كـلبه وسـبـعة من اخلـدم وللـرئـيس حصـان لديه
عـشـرة يـروضـونه ولـلمـلك نـاقـة لـهـا عشـرون خـادمـا ً ويـا حلظك
الـعـاثـر يـاصــديـقي لم يـحـصل لك شـرف  الـتـعـيـ كـمـوظف في
خدمـة حيوانات هؤالء أوقفوهم أنهم مسؤلون  نحن الفقراء لم
نــنــال شــرف حــمل قــمــامـة الــبالط  نــســوا الــنــاس وتــنـاســوهم
لك على كرسيه أدانه ال تسمع أال فأنـساهم الله أنفسهم تبجح ا
ـدح سكـر حتى فـقد وعـيه بـقدر مـا صبـو في أدنيه من الرثـاء وا
ـلك احلوت أبـتلع الزيـف والكـدب فاخـده  الغـرور والتـباهي ... ا
دينة ثم أبتلع الوطن مأوى الفقراء في بطون الفاسدين القـرية وا
 سـنـبـقى نـسـبح بـتـسـبـيح دي الـنـون حـتى يـلـقـوا بـالـوطن عـلى
لك طويل فال يرى الفقراء ثم يسال ما هدا شـاطئ األمان أنف ا
الـضـجـيج فـيـقولـو له  أنـهم الـفـقـراء يـطلـبـون مـعـاشـآ من البالط

ا يسمونهم فقراء أاليأكلو من خشاش األرض .... لك  فيرد ا
وفجـأة دقت طبـول احلرب وأقتـرب اخلطر أنـهضـوا أيها الـفقراء
البالط في خطر أصنتوا لك في  خطـر فالـعرش في خطر  ا
لك ? أيـها الـرجال األبـطال أنـتم دخرنـا أنتم وأسمـعوا خـطـاب ا
صنـاديـد األمـة البـواسل سـأعـطيـكم وأعـطـيكم وسـأمـنـحكم وس
ـسـاكـ أنه مـلكـآ عـضـوض صار وس وس..... حـتى صدقـوه ا
الـفــقـراء كـتـلـة مـن درع بـشـري دخـلـوا احلــرب وحـمى الـوطـيس
ــلك أنـتـهت احلـرب ومـات أغـلب وأنـتــصـر الـفـقـراء عـلى أعـداء ا
ـقـرب ـلـك وحـاشيـتـه  ووزرائه وكـبـار قـواده وا الـفـقـراء وبـقى ا
بأمـنآ وسالم  ورجع مـا تبـقى من جيش الـفقراء أمـل بـالوعود
الـتـي قطـعت لـهم ومـنـهم مـن فقـد دراعـه ومنـهم عـيـنه ومـنـهم في
ـلك اخلريـفـية جسـده طـعنـات جـفت الـوعود وتـسـاقطت بـريـاح ا
لك ال يسمع ـظلومـ أبن ا ـر الوعود جتاه ا ـلك بزها أصيب ا
عـصـافـيـر بـطـنه ولن يـنـسى حـفلـة الـشـواء واحـتـسـاء الـنـبـيد أنه
ـارس الـريـاضـة لـيـحرق شـحـومه أنه عـلى يـعـاني من الـسـمـنـة 
ومسات انهم أوالد الهي مع ا عـجلة من أمره فلديه سهرة في ا
كالب أبـيضـهم جنس . . . نحن في أمـة محـمد >ص <ولـكن ال
يحق لـلفقيـر أن يقول هدا أنـا ... أنا هنا وال يـحق له القول نحن
لك او مع األغـنـيـاء أنـها الـعـبـوديـة بحـلـة جـديدة وهو في بـالط ا
مرصـعة بـالقـهر والـظلم واحلـرمان فـقط على رؤس الـفقـراء تقام
مـحـاكم الـعـدل والـقـداسـة بسـم الشـعب يـدخـلـون دهـالـيـز الـظلم

لك  ـظـلـمـة بـيـنـمـا الـقانـون في الـبالط مـتالشي حتـت نعـل ا ا
ودات مــرة بــكى أبن الــفــقـيــر من شــدة اجلــوع وهــو يــنـظــر في
الــنــجـوم ..... أبـي اعـطــني دلـك رغـيف اخلــبــز ونــظـر األب وأدا
بقـرص دائري أشقر أنه القمر في كبـد السماء فقال األب صبرآ
يا بـني أنه بعـيد سـأتي بسـلم ألتنـاوله وفـجأة بدلـت الغـيوم أمال
الطـفل أحالـة بيـنه وب رغـيف اخلبز فـأخد الـنعـاس الطـفل فنام
 يـا صـغـيـري حـتى القـمـر بـخـيل ومـتـغطـرس والـغـيـوم حـقودة
والريـاح لئيـمة الـطبـيعـة قاسـية جدآ عـندمـا تغـضب على الـفقراء
ـبنـية من صـفائح فتـأتي بسـيولـها وأعـاصـيرهـا فتـدمر بـيوتـهم ا
ـعـدن والـتـنـك والـبـاريـات وسـقـوفـهم من أعـواد وقش فـيـتـسـلط ا
علـيهم غضب الـطبيـعة فيـشبعـهم بردآ وزمهـريرآ فمـا عادة النار
صديـقتهـم ألنها بـنت الطـبيـعة أوصـتها أمـها أن تـقسـو علـينا أه
لك ملـكآ غني ورأضآ جـائعة ..... الفقـير الدي يصل الى بالط ا
عـلـيه أن يبـيع أشـيائه الـثـميـنة وحـاجـاته للـحـاشيـة عـليه أن يـبيع
ضمـيره كـبريـائه وحتى كـرامته ثم يـجردوه مـن داته فيـشتـرونها
نعم يـشتـرون داتآ طـاهرة عـفيـفة أجـبرت عـلى العـرض والتـنازل
عن عــرش الـنـبـل والـزهـد ثم يــلـبــسـوا هـدة الــدات بـزت اخلـداع
هام والكدب واخليانة قد باع الفقير جواهرة ثم يدفع به للقيام 
هام ... جمـة لصالح الـبالط فيقضي نـحبه أثناء أداء أحـد هدة ا
طاف الى لوك واألغنياء بـالصدفة وأنتهى به ا فقـير دخل عالم ا
الضـيـاع أمـا ما تـبـقى من الـفـقراء الـدين لم يـحـصل لـهم شرف
الولـوج الى هدا الـعالم فيـنتـظرون الربـيع القـادم عسى أن تورق
ـتـنـاسي واخلـلـيـفه ـوت الـسـلـطـان تـبـآ لـلـمـلك ا أغـصـان األمل 
تالشي فـصبـرآ يا تـجافي والـسـلطـا ن ا تـغاضـي والرئـيس ا ا
معـشر الفـقراء سيمـوت الظلم بـالقريب الـعاجل ويبـقى الفقر بال
وت الى غـير رجـعه فعـلموا أن ماوى مـشردآ فـيقـتله صبـركم و

الله يحبكم ولكم عنده مقامآ كر .
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بغداد

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

{ وكــاالت  - كــان غــواصــون يـشــاهــدون مــجــمــوعـة من
أسماك قرش النمر تلتهم حوتا نافقا عندما ظهرت سمكة
أكـبــر حـجــمـا من األعـمــاق.وقـالت أوشـن رامـسي إحـدى
ائـيـة الذين شـاهـدوا الواقـعـة(إن سمـكة علـماء األحـيـاء ا
عتقد أنها قرش أبيض ضخمة طولها عشرين قدما من ا
إحــدى أكـبـر أســمـاك الــقـرش في الــعـالم اجتــهت صـوب
الغواصـ ثم بدأت في تفـحص قواربهم).وتسـمى سمكة
القـرش الضخـمة ديب بلـو استنـادا إلى حجـمها وشـكلها
وجـرى تـصــويـرهـا في الـسـابق. ويـعــتـقـد أنـهـا تـبـلغ من

العمر  50عاما ولها حساب على تويتر.
وكـتـبت رامــسي عـلى انـسـتـغــرام (صـعـدت ديب بـلـو إلى
ا تـعاني ا كـانت حبـلى ور أعـلى واحتـكت بالـقـارب ر
من حـكـة بـاجلـلـد ..أمـضـيـنـا يـومـا كـامال مـعـهـا حـتى
غـربـت الـشـمس).ونـشـرت رامـسي وهي من الـداعـ
لـلـحفـاظ عـلى أسـمـاك الـقـرش صـورا وفـيـديـوهات
لـلواقـعة إلظـهار أن أسـماك القـرش األبيض لـيست

وحوشا طائشة.
ـا وقــالت (نــحن بــحــاجــة ألسـمــاك الــقــرش. ور
بسـبب الطريـقة السـلبيـة وغير الـصحيـحة التي
يـجري بـهـا تصـوير أسـمـاك القـرش في وسائل
اإلعالم ال يــهــتـم الــكــثــيــر مـن الــنــاس بــأنــهــا
ـعـدل  70مــلـيــونـا إلى 100 تـتــعـرض لــلـقـتـل 
مـلـيــون سـنـويـا).وقــالت رامـسي (إن أسـمـاك
القرش األبـيض غير شائـعة من مياه هاواي
ا قـاد السمكة ديب الدافئـة ولكن اجلوع ر

نطقة). بلو إلى هذه ا
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{ بــكــ - وكــاالت - يــســتــعـد
اليــ مـن الــنــاس في مـــئــات ا
الـصـ ألخــذ إجـازة من الـعـمل
والـــتـــوجه لـــرؤيـــة أســـرهم في
الـسـنـة الـقـمـريـة اجلـديـدة. لـكن
ـوظفـ احملـظـوظ عـددا من ا
سيـحصلـون أيضـا على ثمـانية
أيـام عـطـلـة إضـافـيـة إن تـوفرت

فيهم الشروط التالية: 
أن تــكـــون أنـــثى عـــزبــاء وفي
مــــنـــتـــصـف الـــثالثــــيـــنـــات من
عــمـرهـا.والــهـدف من وراء هـذه

عــلى إجنـاب الـذكــور والـتـخـلي
عن األجــنــة اإلنــاث). وتــضــيف
(فـي الــواقـع هــنـــاك نـــقص في
. ووفـقا عـدد النـسـاء في الصـ
لــلـحـكــومـة يـفــوق عـدد الـرجـال

النساء بثالث مليونا).
ـيــة الـصـيـنـيـة وتــشـيـر األكـاد
للعلوم االجتماعية إلى (أن عدد
ســكــان الــبالد قــد يــنـكــمش من
حوالي 1.4 مـليـارا حـالـيا إلى
مليار خالل اخلمس سنة 1.2
الــقــادمـة. لــكـن يـبــقـى من غــيـر
الـــواضح كــيـف ســيـــفــيـــد هــذا
الــعـرض الـنـســاء لـلـقـاء أزواج

ومن ثمّ اإلجناب
.يــقــول هـواجن لي وهــو مــديـر
وقع زيـجـيانغ( مـوارد بشـريـة 
ــوظـفــات لـيس لــديـهن بــعض ا
اتصال كـبير بـالعالم اخلارجي.
لــــــذا نــــــأمـل أنــــــنــــــا مـن خالل
إعـطــائـهن مــزيـدا من اإلجـازات
أن يـــــصــــبـح لــــديـــــهن الـــــوقت
والفرصة للتعرف على رجال).
ـوظفات وأوضح (أن ردة فعل ا
ـــواعــــدة كـــانت عـــلـى إجـــازة ا
جـيـدة).لـكن فـينـشـر تـعـتـقد (أن
ــبـادرة لن تــكــون فـعــالـة هــذه ا
كثيـرا; حيث تقـول: إنها واحدة
من بـــ كــثـــيـــر من الــتـــجــارب
والــســيـاســات). وتــضـيـف(لـكن
عددا أكبر من الـنساء لسن على
عـجـلـة من أمـرهن عـلى اإلطالق

للزواج أو إجناب األطفال).
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ــاضي عــنــدمــا قـال في أيــلــول ا
الرئيس األمريكي دونالد ترامب
أمــام اجلـــمــعــيــة الــعــامــة لأل
ــــتـــحــــدة (إن إجنـــازات إدارته ا
فــــــاقت أي إدارة ســـــابــــــقـــــة في
الـــــتــــاريخ األمــــريـــــكي) ضــــحك
احلاضرون.واعترف ترامب بأنه
لم يــتــوقع رد الــفــعل ولــكــنه لم
يـجـد حـرجـا في ذلك .هـذا مـجرد
مــــثل عــــلى ســــبب من أســــبـــاب
الـضـحك وأغـلــبـهـا لـيس بـسـبب
نـزعـة الـفـكـاهـة والـسـخـريـة لدى

شخص ما. 
بدأ يعد الضحك من فمن حيث ا
مـظـاهر الـروابط االجـتـمـاعـية إذ
يزيد احتـمال أن تضحك 30 مرة
وأنـت مع اآلخـــــــرين عـن كــــــونك

فردك.
ـيا ال ويـعـد الـضـحك رد فـعل عـا
يــقـــتــصـــر حــتى عـــلى الـــبــشــر
فالـعديـد من احليـوانات تـضحك
من بينهـا القرود وحـتى الفئران
وقد  توثيق ذلك علـميا. عندما

تــلـعب الــفـئــران مع بـعــضـهـا أو
تـدغــدغ بـعـضــهـا تـصــدر صـوتـا
ربـطه الــعـلـمـاء بــالـضـحك. فـهي
تـــســـتـــخــدم إشـــارة عـــلى أنـــهــا
تـتـشاجـر بـود وال تـقـاتل بـجـدية
وعــدوانـيــة.فــإذا كـانـت الـفــئـران
ـسـتـغرب تـفـعل ذلك فـلـيس من ا
أن يوظف البـشر الضـحك بطرق
أكـثــر تـعـقــيـدا.فـنـحن نــسـتـخـدم
الـــضـــحك لـــتـــوثـــيق الـــعـالقــات
االجــــتـــــمــــاعـــــيــــة إذ تـــــعــــكس
الـضــحـكـات تـفــهـمـنـا لــبـعـضـنـا
البعض وأيضا وسيـلة الستثناء
ـــــنـــــتـــــمــــ اآلخـــــرين غـــــيـــــر ا
لــلــمــجــمــوعــة.ومـثـل هـذه األداة
االجـتـمـاعـيـة والـعـاطـفـية جتـعل
الـضــحك مــصـدر قــوة ال تـصـدق
ـــفـــاجئ لـــذلـك فـــإنه لـــيـس من ا
اســــتــــخــــدام الـــــضــــحك كــــأداة
سـيـاسـيــة وشـخـصـيـة.ويـحـصل
الــفــنــانــون الــكــومــيــديـون عــلى
رخص لـكـسب ضـحـكـاتـنـا ولـكن
هناك كثيرين يحاولون استغالل

صلحتهم. ضحكاتنا 
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{ شنـغهاي  –وكاالت - ذكرت
وكــالـة أنـبـاء الــصـ اجلـديـدة
(شينخوا) ( أن عـلماء صيني
استنـسخوا عـدة قرود من آخر
مـعـدل جــيـنـيـا لـلــمـسـاعـدة في
إجـراء أبـحـاث عن اضـطـرابات
إيـقــاع الـســاعـة الـبــيـولــوجـيـة
ـشكالت النوم التي لهـا صلة 

ر). واالكتئاب ومرض الزها
وقـــــالت الـــــوكــــالـــــة نـــــقال عن
(نــاشـيـونـال سـايـنس ريـفـيـو)
وهي دوريـة علـميـة صـينـية(إن
ـرة األولى الـتي تتم هـذه هي ا
فيهـا عمليـة استنسـاخ متعددة
من قـرد مـعــدل جـيـنــيـا إلجـراء
أبـحـاث طـبـيـة حـيـويـة. وولدت
سـتنـسـخة فـي معـهد الـقـرود ا
ـــيــة عـــلم األعـــصـــاب بـــأكـــاد
العلوم الصينية في شنغهاي).
وأضـــــافـت شـــــيـــــنـــــخـــــوا (أن
االخـتـيار وقع عـلى قـرد يـعاني
مـن مــــــشـــــــكالت فـي الــــــنــــــوم
الستنساخه واسـتخدم العلماء
خاليــاه الـلــيـفــيـة الســتـنــسـاخ

خمسة قرود).
وذكـرت صحـيـفة تـشـاينـا ديلي
(أن حــاالت االســتــنــســاخ هـذه
ستـمهـد الطـريق أمام مـزيد من
األبحاث عـلى مشكالت من هذا
الـقــبـيل لــدى اإلنـســان والـتي
أصــبـــحت مــبــعـث قــلق كــبــيــر

بالنسبة للصحة العقلية).
وأضافت الصحـيفة (أن القرود
ــسـتـنــسـخــة تـظــهـر بـالــفـعل ا
عالمات عـلى  السـلوك الـسلبي
ـا في ذلك اضـطـرابـات الـنوم

وكـذلك مـسـتويـات مـرتـفـعة من
الــقــلق وســلــوكـيــات شــبــيــهـة
بالفصام وأفادت شينخوا (بأن
الــبـرنـامج الـذي تــشـرف عـلـيه
ــعــهــد جلــنــة األخالقــيــات بــا
ـعايير األخالقية يتماشى مع ا
الـــدولــيــة اخلــاصـــة بــأبــحــاث

احليوان).
الى ذلك قـــالت وزارة الــبـــيــئــة

الــصــيــنـيــة (إن بــكــ أطــلـقت
برنامجا جتـريبيا إلنشاء (مدن
بال مـخـلــفـات) يـهـدف لــتـعـزيـز
ــــوارد كـــــفـــــاءة اســـــتـــــغـالل ا
والــــقــــضـــــاء عــــلى اخملــــاطــــر
تـنـامـية الصـحـيـة والبـيـئـيـة ا
الـتي تتـسبـب فيـها الـنفـايات).
وقال وزيـر البـيئـة لي قان جيه
في تـصــريح ( إن بالده تـواجه

تــراكـمـا لــلـمـخــلـفـات الــصـلـبـة
يــتــراوح بـ 60 و 70مـــلــيــار
طن وإن الـــبـــرنـــامج اجلـــديــد
يــــهــــدف إلى خــــفـض كــــمــــيـــة
اخملـلــفـات الــنـاجتــة وحتـسـ
مـعـدالت مـعـاجلــتـهـا. وتـشـجع
ــدن اخلــالــيــة من اخملــلــفــات ا
على اسـتخـدام أسالـيب جديدة
ــاط مــعـيــشــيـة لــلــتـنــمــيـة وأ

صـديقـة لـلـبـيـئـة بـهـدف تـقـليل
كــمـيــات اخملــلــفــات واحلـد من
الـتـأثـيـر الـبـيـئي لـهـا. وقال لي
إن عـشر مـدن سيـتم اخـتيـارها
لـلـمـرحـلـة األولى من الـبـرنامج
وتــشــمل إجــراءات مــنــهــا فـرز
اخملـلــفـات الـصــلـبــة وحتـسـ
الــتــخــطــيط احلــضــري وبــنـاء

منشآت جديدة للمعاجلة.

مـــــــســـــــتــــــــوى احلـــــــفـظ رائع
ومجموعة اآلثار خرافية).

ــقــبـــرة تــضم 25 وتــبـــ أن ا
هـيـكال عـظـمـيا و 35قـطـعة من
الـرفــات احملـروقــة وقـطــعـا من
الفخار وعمالت كانت تستخدم

في مراسم الدفن.
 و نقل كل اآلثـار إلى مخـتبر
األبحـاث بالشـركة الـتي نقلـتها
فـــــيــــمــــا بــــعــــد إلـى مــــجــــلس

دينـة.ويعمل عـلماء اآلثار في ا
وقع منذ عام 2016. ا

وبدأ العـمل بالفـعل في توسيع
طعم.  ا

وعلى الرغم من تـأخر ذلك فإن
ـــكــــان يـــنـــظـــرون أصـــحـــاب ا
ـقـبـرة الــرومـانـيـة الكـتـشــاف ا
بـإيـجابـيـة ويأمـلـون في عرض
بــــعض الــــقــــطـع األثــــريــــة في

ستقبل. ا

{ بـــــــاريـس - وكــــــاالت - قــــــال
مــســرح بــاتــاكالن بــالــعــاصــمــة
الـفــرنـســيـة بـاريـس الـسـبت (إن
جـداريــة كـان فـنـان اجلــرافـيـتي
البريطاني بانـكسي رسمها على
بــــــــاب اخلـــــــــروج اخملـــــــــصص
سـرح الذي قتل فيه للطـوار با
مــــتـــــشـــــددون إسالمـــــيــــون 90
شـــخـــصـــا قـــبل ثـالث ســـنــوات
سُـرقت).وكـانت اجلـداريـة تـظـهر
امـرأة مـحـجــبـة في وضع حـزين
وهي إحــدى سـلــسـلــة جـداريـات
ـاضي في رُسـمت فـي حـزيــران ا
العاصمة الفـرنسية ونسبت إلى
بـانـكـسي.وقـال مـسـرح باتـاكالن
على تويتر (تملـكنا اليوم شعور
عمـيق بـالغـضب. عـمل بانـكسي
وهـــو رمـــز لـــلـــتـــأمل يـــخص كل
السكـان والبـاريسيـ ومواطني

العالم أُخذ منا).
وقــــال مـــصـــدر بـــالـــشـــرطـــة في
تصـريح(إن لـصوصـا في سـيارة

فــان سـرقــوا الـبــاب الــذي كـانت
اجلـدارية مـرسـومة عـلـيه اللـيـلة
الـســابـقـة). وكـان مــتـشـددون قـد
اقتـحمـوا مـسرح بـاتاكالن أثـناء
حفل موسيقي في تشرين الثاني
في إطار هجمات منسقة 2015
ـا أدى في بـاريس ومـحـيـطـهـا 
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إلى سقوط  130قتيال.وتعرضت
بــــعض أعــــمـــال بــــانـــكــــسي في
بـــاريس والـــتي كــانـت تــتـــنــاول
أيـــضــا قــضـــايــا مــثـل الــهــجــرة
لـتـخـريـب بـعـد فـتـرة وجـيـزة من

عرضها.
وأصــــــــــبـــــــــحـت جـــــــــداريـــــــــات

الـذي يـحــتـفظ بـاسـمه بـانـكــسي
احلـــقــيــقـي ســرا مــحـط أنــظــار
جـــامـــعي الـــتـــحف. وبـــيـع أحــد
اضي بـأكثر من أعمالـه الشهـر ا
132ألف جنيه استرليني ( 100
ألف دوالر) بـبـلــدة صـنـاعـيـة في

ويلز.


