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تـمـر الـذكـرى الـسـنـويـة احلـزيـنـة الـسـادسة الحـتالل
وصل  وانـهيـار مدن وبـلدات أخـرى بعـدها مـدينـة ا
بيد تـنظيم داعش  من خالل ثالثـمائة عنـصر قدموا

عبر احلدود السورية أمام عيون اجلميع .
ال نزال نسمـع ب ح وآخر أنّ هنـاك حتقيقات في
ــوصـل ومــا تال ذلك وصــوالً الى أســبــاب ســقــوط ا
ة الـكـبـرى األخـرى في اعدام مـئـات الـشـباب اجلـر

العراقي في مجزرة سبايكر .
كل االســـئـــلــة خـــطـــرت في بـــال الــعـــراقـــيــ  وهم

يشهدون ما حدث .
السيـاسيـون استـمروا في مـناصـبهم جـميـعاً كأنّ ال
مـسـؤولــيـة لـهم فـيـمـا جـرى  أو يـبـدو أنّ االمـر كـان
كـذلك فـعالً  فاالوامـر لم تـكن بـيـد أصـحـاب الـقرار
في الـبــلـد في الـقـتـال ضـد االرهـاب وتـركه يـسـتـبـيح
ـدن الـعـراقـيـة الـكـبـيـرة . وإالّ فـإنّ مَن يـقـول عـكس ا
ـــنـــاصب ذلك فـــإنّه يـــتـــهـم صـــراحـــة مَن كـــان في ا
دن من دون ـدنيـة والـعـسكـريـة بتـسـلـيم ا الـقـياديـة ا
قـتـال الى عـصابـات مـحدودة االفـراد  ال تـعرف عن

. بلدنا شيئاً
احلـكـاية لم تـنـته  والـتحـقـيقـات لم تـنـجز ولن تـنـجز
انـيـة وسوى ذلك  بـرغم كلّ مـا يـقال  من جلـان بـر
إذ لم تتـم محاسـبة شخص واحـد  وكلّ ما سمـعناه
كــان عـجــاجـاً ســيـاســيـاً لـتــمـريــر صـفــقـات واجنـاز
تـصــفـيـات  اعـتـادت الــعـمـلـيـة الـســيـاسـيـة اجلـاريـة

ر بها العراق. مزاولتها مع كل أزمة 
ألنّ العـالم تغيّـر كثيـراً  وانّ توثيق احلـكاية لم تـنته 
الـتاريخ  لم يـعد من اخـتصـاص جهـة أو سلـطة دون

أخرى .
لــكن الــذي يــخـشـى مـنـه  هـو أنّ الــتــحــذيــرات الـتي
يــسـوقــهــا ســيـاســيــون الــيـوم عـن مـوجــة ثــالــثـة من
كن تكراره ـا  االرهاب  قـد تكون قـراءة استبـاقية 
نـعه من الـناحـيـة السـياسـية  من دون وجود سـبب 
ـتداولة  بـالرغم من انّ الـناس باتـوا أقوى بـوعيهم ا

ولن يقبلوا اخلدعة مرّة ثانية .

ـنصـور مـيـلـيـا حـيث ـكـان فـنـدق ا مـشـهـد داخلـي; ا
ربد الشعري/ سنوات احلصار  مهرجان ا

الـوقت منـتصف الـظهـيرة تـدور الكـاميـرا على رواق
زدحـم بالشعراء ثم تنسـحب الكاميرا على الفندق ا
مجـموعة مـن الشـعراء الشـباب الـذين اجتـمعـوا على

مقاعد االستراحة.. 
ـعوديـن شوفـونه شـاعـر أوَّل: والـله كـتـلـني اجلـوع; 

حل?
شاعـر ثـان: عزيـزي; مطـعم الـفنـدق للـشـعراء الـعرب

واحلبربش واللوكية.
شـاعر ثـالث: لعـد احنه شـنو? مـو شعراء? يـعني بس
الــشـعــراء الـعــرب يـضــربـون بــلــحم الـقــوزي; وإحـنه

حسره علينه لفة الفالفل.
شـــاعــر أوَّل: يــا ريت بس حلـم الــقــوزي; آني عــرفت

حتى دوالرات ينطون الشعراء العرب. 
شـاعـر ثـان: هـاي شـنـو?? والـله كـلـبي راح يـذوب من

القهر
شـاعـر ثــالث: ويـجــيك واحـد من جــمـاعـة الــزيـتـوني;

يكَلك ليش تهرب من اجلبهه?
شاعر أوَّل: آني بصراحه قرَّرت أشرد للشمال 

شاعر ثان: اسكت; حلد يسمعك 
سـؤول على (يـدخل على الـكادر أحـد األشخـاص ا

هرجان)  إدارة ا
كن اتركون سؤول: شباب; بال زحمه;  الشخص ا

قاعد ا
شاعر أوَّل: ليش?

ـســؤول: الــشـعــراء الــضـيــوف يــريـدون الــشـخـص ا
يكعدون; وماكو مكان.

شاعر ثالث: ولويش إجيت علينه بالذات?
سؤول: إلن إنتو ما مدعوين للمهرجان.. الشخص ا
(تـدور الـكـامـيـرا عـلى وجـوه الـشـعـراء الـشـبـاب وقـد
أصـابــتـهم الــدهـشـة واحلــرج; يـنــهـضـون تــبـاعـا ًمن
سؤول قاعـد بجزع واضح; بيـنما نرى الـشخص ا ا
يـدعو بعض الـشعراء الـعرب بـابتسـامة عريـضة على

وجهه األصهب.. 
سـؤول: تفضـلوا; تفـضلوا; إحـنه آسف الـشخص ا

جداً
(تـالحق الــكــامــيــرا خــطى الــشــعــراء الــشــبــاب وهم

يغادرون الفندق بحزن وقنوط) قطع.
مشهد خارجي

كان سوق شعبي ا
تـدور الــكـامــيـرا عــلى سـوق شــعـبـي; أنـاس بــسـطـاء
قـــون أرجل ورؤوس الـــدجــاج; وتـــنــتـــقل إلى يــتـــســوَّ
الـشعـراء الشـبّان وهم يـقتـسمـون لفَّات الـفالفل أمام
مــطــعم شــعـبـي; ثم تـنــســحب الــكـامــيــرا إلى مــطـعم
نـصور مـيلـيا لـتلـتقط مـشهـد الولـيمـة الباذخـة التي ا
يــتــنـاولــهــا الـشــعـراء الــعــرب; ثم تـعــود إلى الــسـوق

الشعبي بلقطة كلوز على وجه البائع الذي يصيح..
الـــبــائع: رجــلـــ دجــاج بــربع;
رووس دجـــاج بـــربع; احلـــكــوا

كبل ما تخلص.. قطع.
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اقـــيـــمت امـس جـــنـــازة االبـــنـــة
ــصــري الــوحــيـــدة لــلــفـــنــان  ا
الـــتي الـــراحـل رشـــدي أبـــاظـــة
دلّلة وحملت كانت لديه الفتاة ا
الـــكـــثــيـــر من مـالمــحـه. وقــالت
شـقـيقـة الـفـنان الـراحل مـنـيرة
أبـاظـة الـتي اعـلـنت اخلـبر اول
مـرة  في تـصـريـحـات صـحـفـية
امس أن جـنـازة ابـنة شـقـيـقـها
ستُـقام غدًا األحـد عقب صالة
الظهر من مسجد صالح الدين
ـنـطقـة الـهـرم غرب الـعـاصـمة

صرية القاهرة).  ا
ويُــــذكــــر أن قـــــســــمت أبــــاظــــة
مــتـــزوجــة مـن الــفـــنــان أحـــمــد
ديـــــــاب والــــــــذي شــــــــارك في
السباق الرمـضاني أمام النجم
عـــــادل إمـــــام في مـــــســـــلـــــسل
(عـــفــاريت عـــدلي عالم) وقــدّم
دور وزيــر الــثـقــافــة. (قــسـمت)
هي االبــنــة الــوحــيــدة لــلــفــنــان
الـراحل رشـدي أبــاظـة أجنـبـهـا
من زوجـــته األمــريــكــيــة إحــدى
زيـــــجــــــاته اخلــــــمس وقــــــامت
بتربيتها الفـنانة الراحلة سامية
جــمـال وعــاشت مــعـهــمـا أثــنـاء

فترة زواجهما.
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أُصيب بـحـالة نـفسـيـة سيـئة
ولـــذلك فـــإن أرمـــلـــة الـــراحل
أكــدت أن تــلك الــتـصــريــحـات
هـي الــــــســـــبـب وراء حـــــدوث
جـلطة حملـمد جنم لـذلك قالت

(لن أترك حقه).

ــتــلك بــعض مـــوضــحًــا أنه 
ــمــكن أن األســرار الــتـي من ا
تـــنـــهي حـــيــاة مـــحـــمــد جنم

الفنية).
ووفقاً للمـصادر في الصحافة
احملــلــيـة  فــإنّ مــحــمــد جنم

ــنـصـرم في شــهـر رمــضـان ا
والـذي قـال فــيـهـا أحـمـد أدم :
(الـفـنان مـحـمد جنم دخل في
مـــرحـــلــة الـــشـــيـــخـــوخــة وال
يـستطـيع التـمييـز بسـبب كبر
ســــنـه وإنه بـــــدأ (يـــــخــــرف)

وكـــشــفت مــصــادر أن أرمــلــة
جنم  قــصـدت حــلـقـة الــفـنـان
ـــــصــــــري أحـــــمــــــد آدم في ا
بـرنامج (شـيخ احلـارة) الذي
قدمته اإلعـالمية بسـمة وهبة
عـبر قـنـاة (القـاهرة والـناس)

والـله الـعـظــيم لن أتـرك حـقه
أنـت قـــلـت لـــنــــجـــلـي شـــريف
عـندمـا يـتحـسن والدك سـيرد
ولكـنه لم يقم ومـات وبسبب
ذلك لن أتـــــرك حـق مــــحـــــمــــد

جنم). 

عـمـر مـكــرم بـوسط الـقـاهـرة
يـوم اجلمـعة أكـدت فيه أنـها
لن تـــــــتــــــرك حـق زوجــــــهــــــا.
وبحـسب مـواقع مـحـلـيـة فإن
أرمـــلــة الــراحل قـــالت لــوائل
اإلبـراشي: (أنـا لن أتـرك حقه
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دار حديـث ب حـبـيـبـة أرمـلة
ـصري الراحل محمد الفنان ا
ـــــــصــــــري جنـم واإلعالمـي ا
وائل اإلبـراشي خالل مـراسم
ـسـجد عـزاء الـفـنان الـراحل 

الـوصول للـرعايـة الصـحية أو
في إدارة أمــــوالـــهم بـــحـــسب

اخلبراء.
الية وجاءت محادثات وزراء ا
ـركـزية في ـصـارف ا وحـكـام ا
دول مجـموعـة العـشرين األحد
لتـمهيـد الطريق أمـام قمة قادة
دول مــجـمــوعـة الــعــشـرين في
أوســــــــــــــــاكــــــــــــــــا اواخـــــــــــــــر

حزيران/يونيو.

نظـمة). لكن مع بـلوغهم سن ا
التقاعد (جتري إعادة تعيينهم
في وظـائف مـتـدنـيـة الـنـوعـيـة

وبأجور منخفضة). 
ـــــــنــــــظـــــــمـــــــة أنـــــــهم ورأت ا
(يـسـتــحـقــون أفـضل من ذلك)
داعــــيـــةً إلـى االســــتـــفــــادة من
(كــفـاءاتــهم وخــبـراتــهم). وقـد
تـكــون الـتــكـنــولـوجــيـا أيــضـاً
عامالً مساعـداً لكبار السن في

نظـمات الدولـية أيضاً تدعـو ا
إلى حث الــنــســاء والـعــامــلـ
األكـبر سـنـاً على االنـخراط في
ســــوق الــــعــــمل لــــلــــتــــصـــدي

النخفاض اليد العاملة.
وفي تقرير جديد قالت منظمة
التـعاون االقتـصادي والتـنمية
إن (فـي الـــيــــابــــان أصالً أحـــد
أعــلى مـعــدالت انــخـراط كــبـار
الـسـنّ في ســوق الـعــمل داخل

من الـــقــــطـــاعــــات (الـــرعــــايـــة
(… الـصـحـيـة الزراعـة الـبـناء
صــعــوبــةً في الــتــوظــيف إلى
درجـة أن عــدد عـروض الــعـمل
فــيــهــا وصل إلى  163عــرضـاً
مــقــابل  100طــلب مـع مــعـدل
بـــطـــالــة شـــديـــد االنــخـــفــاض
ئـة وباإلضـافة بـنسـبة  2,4بـا
إلـى اإلصـالح الـــــــــضـــــــــروري
ألنـظــمـة الــتــقـاعــد والـصــحـة

اجلــنـوبــيـة بــحـسـب مـنــظـمـة
التـعاون االقتـصادي والتـنمية
الـتي قـامت بـسلـسـلـة دراسات
ـــــســــألــــة.  وأشــــارت حــــول ا
ـشـكـلة ـنـظـمـة إلى أن هـذه ا ا
باتت تـطال ايضـا االقتصادات
الــــنـــاشــــئــــة مـــثـل الـــبــــرازيل
.  وبحـلول عام 2050 والصـ
سيتضاعف عدد السكان الذين
تفـوق أعـمـارهم الـسـتـ عـاماً
في الــــعــــالم وســــيــــتـــخــــطى
ـليـارين.  وفي مـذكرة نـشرت ا
نـاسبـة قمـة مجـموعة األحـد 
الـــعـــشــريـن أوضح صـــنــدوق
الـنقـد الـدولي أن (الشـيخـوخة
يـزانـيات تـزيـد الضـغط عـلى ا
العـامة ألنهـا تتـطلب زيادة في
انـفـاقـات الـتـقـاعـد والـصـحة).
ولليابان خبرة في هذا االطار
إذ تــبــلغ نــســبــة ديــنــهــا 230
ـــئـــة من نــاجتـــهـــا احملــلي بــا
اإلجــــمــــالـي.  ولــــذلك يــــقــــوم
ـتـقــاعـدون بـادخــار أمـوالـهم ا
خـشـيـة تـخــفـيض مـعـاشـاتـهم
التقاعدية فيما يتردد األصغر
ســنـــاً في اإلنـــفــاق خـــوفــاً من

ستقبل. ا
ويؤكد صندوق النقد أيضاً أن
(ثــروة هــذه الــدول ســـتــتــأثــر
حتما بـالنهاية بيـنما ينخفض
ـنخرط في عدد األشخاص ا

سوق العمل أكثر وأكثر).
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في حالـة اليـابان جتد الـعديد

بـوســعـكم حــيـنـهــا اتـخـاذ أيـة
إجـــراءات فـــعـــالـــة). وقـــال من
ــنـظــمـة جــهــته األمــ الـعــام 
التـعاون االقتـصادي والتـنمية
أنـخـيل غـوريـا في مـقـابـلـة مع
وكــــالــــة فــــرانس بــــرس عــــلى
الي إنه إذ هـامش االجتـمـاع ا
كان هـذا التـوجه يطـال (العالم
أجمع فإن مـجموعـة العشرين
إال ان مــجـــمــوعـــة الــعـــشــرين
تــــشــــيـخ بــــوتــــيــــرة أســــرع).
وأضــــــاف أن (هــــــذا االجتـــــاه
سـيـســتـمــر وأنـا أخـشى ذلك.
لــيس أمـــراً نــســـتــطـــيع وقــفه

فجأة).
وفي الــبـيــان اخلــتـامـي قـالت
اجملـــمـــوعـــة إن (الـــتـــغـــيـــرات
وغـرافية…تـوجد حتديات الد
وفــرصــاً لــكل دول مــجــمــوعــة
ـشـكـلـة تـتـطلب العـشـرين) وا
(سـيــاسـات ضـريـبــيـة ومـالـيـة

ونقدية وهيكلية). 
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تـضمّ مـجمـوعة الـعـشرين دوالً
ذات مـواصـفـات مـخـتـلـفـة من
تقـدمة في السن إلى اليابـان ا
الـسـعـوديـة والـهـنـد وإفـريـقـيا
اجلــــنــــوبــــيــــة ذات اجملـــتــــمع
الـشاب. ويـسـهم طول مـتوسط
ـتـوقع وتـراجع مـعدل الـعـمـر ا
الـــــوالدات فـي زيــــــادة أعـــــداد
سـن بشـكل كبـير في الدول ا
ـانــيـا وفـرنـسـا الـغــنـيـة مـثل أ
وإسـبـانـيــا وايـطـالـيـا وكـوريـا

{ فـوكـوكــا (الـيـابـان) ) –أ ف
ــــالــــيــــة ب)  –نــــاقش وزراء ا
ركزية لدول صارف ا وحكام ا
مــجــمــوعـــة الــعــشــرين األحــد
لـــلــــمـــرة األولى إشـــكـــالـــيـــات
مـرتبـطـة بـشـيخـوخـة الـسـكان
وانـــخـــفـــاض الـــوالدات مـــثل
زيــــادة تـــكــــالــــيف الــــرعــــايـــة
الــصـحــيـة والــنـقص في الــيـد
ــالــيـة الـعــامــلــة واخلـدمــات ا
. ولم يـأت ـســنـ اخلـاصـة بــا
اختـيـار الـيـابـان الـتي تـترأس
قــمــة فـوكــوكــا (جـنــوب غـرب)
ـــــوضــــوع بـــــشـــــكل لـــــهـــــذا ا
عـشـوائي إذ قـد تصـبح قـريـبا
أكبـر بـلـد (فـائق الـشـيـخـوخة)
في الـــعــالم مـــا يــعــني أن 28
ـئــة من ســكـانــهـا ســتـفـوق بــا
أعـــمــارهم  65عـــامــاً عــلى أن
تـصل نــسـبـتــهم إلى نـحـو 40
2050 ـــــــئـــــــة فـي عـــــــام  بــــــــا
وحـرصت الـيـابـان الـتي تـعيق
ـــــوهــــا ــــشـــــكـــــلـــــة  هـــــذه ا
االقتـصادي علـى نقل خبـرتها

إلى الدول األخرى.
ودعت ثالث قوة اقتصادية في
الـــعــالم شــركــاءهــا وبــصــورة
خــاصـة االسـواق األقل تـطـورا
إلى التحرك قبل فوات األوان.
وأكد وزيـر مالـية اليـابان تارو
آسو (ما نقـوله هو التالي: إذا
بـــدأت آثــــار الــــشـــيــــخــــوخـــة
وغرافية بالظهور قبل أن الد
تـصـبـحـوا أغـنـيـاء فلـن يـعود
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تـسـبب أدويـة الـكــورتـيـزون قـلـقـاً
بـالـغـاً لـلـكـثــيـرين بـسـبب آثـارهـا
اجلانبية غير أن مجلة (أبوتيكن
ــــانـــيـــة تُــــطـــمـــئن أومـــشـــاو) األ
ـرضى بـأن أدويـة الـكـورتـيزون ا
عادة مـا يـتم وصفـهـا في حاالت

الطوار ولفترة قصيرة فقط.
ـعنية بـالصحة وأضافت اجمللة ا
أن أدويــة الــكــورتـيــزون تــتــطــلب
مــراعـــاة بـــعض الــنـــقـــاط تــبـــعــاً
لـنـوعـهـا مـوضـحـة أن األقـراص
مثالً يـنـبغي تـعـاطيـهـا في الفـترة
بـــ الـــســـاعــة  6والــــســــاعـــة 8
صـــبـــاحــاً. وعـــلـــلـت (أبــوتـــيـــكن
أومشـاو) ذلك بـأن اجلـسم يـفرز
في هـذا الـتـوقـيت كـمـيـات كـبـيرة
من هـرمــون الـكــورتـيــزول الـذي
ـــادة الــفـــعــالــة تــعـــتــمــد عـــلــيه ا
(الــكــورتــيــزون) مـــا يــســهم في
احلــــد مـن اآلثــــار اجلـــــانــــبـــــيــــة

للكورتيزون.
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الــبـحــريــة ثم أعــلن اخلــمـيس
ـاضي أنه تـخـلى عـن الـطـعام ا

كليًا.
وكـتب عـلى قـنـاته اخلـاصـة في
(تـــلــيـــغــرام) (أنـــا أجــرّب هــذا
الـشهـر شـيئًـا أكـثر قـساوة من
خالل عـدم تـنـاول الـطـعـام عـلى
اإلطالق. لــقـد كـنت صــائـمًـا عن
ـــــاء خالل كـل شي مـــــا عــــــدا ا
ـاضـيـة وأشـعر األيـام الـسـتـة ا
أنـنـي بـحـالـة جـيـدة حـتى اآلن.
ونظرًا ألنّ عدم استهالك الغذاء
يـــحـــسّن صـــفــاء الـــذهن فـــقــد
أجنــــزت بــــعـض األشــــيــــاء من
ُنْتَج (تليغرام)).  ناحية إدارة ا
تخصصون بصيام ال يوصي ا
حـادّ مثل الـذي يـجرّبه دوروف
وقـلـيـلـة هي األدلـة الـتـي تـشـير
إلى أنه قـــد يــزيـــد من اإلبــداع.
وغـالبـاً ما يـشيـر خبـراء البـقاء
عـلى قــيــد احلـيــاة إلى (قــاعـدة
الثـالثة) كتـقديـر تقـريبي لـلمدة
ـكن أن يـعـيـشـهـا جـسم الـتـي 

. اإلنسان في حالة الطوار
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ـــيــله الى ويـــشــتــهـــر أيــضــاً 
الصـرامة في نـظام الـتغـذية إذ
تـخـلّى عن الـكــافـيـ والـلـحـوم
والـوجبـات السـريـعة مـنذ أكـثر
من  15عامًا لكنّه كشف الشهر
ــــاضـي أنه قـــــلّـص نــــظـــــامه ا
الغذائي تماماً ولم يعد يتناول
ـــــــأكــــــوالت إال األســـــــمــــــاك وا

مـارك زوكـربـيـرغ الـروسي بـعـد
تـأسـيـسه الشـبـكـة االجتـمـاعـية
(فـي كــــــيه)   VKاخــــــتـــــار أن
يعـيش منـفيًـا من بلـده األم منذ
الـــــعــــام  2014بـــــعــــد رفـــــضه
الـسـمـاح لـلـسلـطـات بـالـوصول
إلى الــبــيـــانــات الــشـــخــصــيّــة

لألفراد.
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تــــوقّف مـــؤسّـس (تـــلـــيـــغـــرام)
( (Telegramعـن تــــــــــنـــــــــاول
الـطـعام عـلى أمل ابـتكـار أفـكار
جـديـدة لـذلك التـطـبـيق الـرقمي
ـراسـلة وفق ـتـخـصص في ا ا
(انــدبـــنــدنت). بـــافــيل دوروف
الـذي يـشـار إلـيه أحـيـانًـا بـاسم
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قـالت الـفـنـانـة الـلـبـنـانـيـة نوال
الــزغــبي إنــهــا بــعــد الــنــجـاح
الـكـبـيـر الــذي حـقـقه ديـو (مـ
حـــبــيــبي أنــا) مـع مــواطــنــهــا
الـفـنـان وائل كـفـوري فـإنـها لم
تـفـكـر في تـكـرار الـتـجـربـة مـرة
ـطـربـة أخـرى مــعه. وأضـافت ا
الـتي اتـهمـهـا النـقاد بـالـتراجع
خالل لـلـصف الـثـاني  احـيـانـاً 
حـــوارهـــا مـع مـــجــــلـــة (زهـــرة
اخلـلـيج) إن وائل كـان باألمس
في ضــيــافــتــهــا عــلى الــعــشـاء
ـــوضـــوع ذاته وحتـــدثـــا فـي ا
واتـفقـنـا على أال يـعـودا لتـقد
دويــتــو جــديــد. وتــابــعت: (ألن
ديـو أغـنـيـة (مــ حـبـيـبي أنـا)
دخل التـاريخ ومـهمـا اجتـهدنا
كي نقـدم عمـلًا مشـتركـاً جديداً
لن نـسـتـطـيع أن نـصل فـيه إلى
نصف النجاح الذي حققناه في
). وعن ذلـك الــــدويـــــو الــــقـــــد
سـؤالـهــا حـول رأيـهــا لـو تَـقـدّم
وائل كـفوري لـلـزواج منـها هل
تـــوافق أم ال? قـــالت: (إذا وائل
كفـوري تقـدم للـزواج منّي أكـيد
ســأقــبل بـه وهل هــنــاك امــرأة
ترفض وائل كفـوري.. فهو حلم

أي فتاة).


