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ـمـثل { لـنـدن-(أ ف ب)  –دعـا ا
األمـــــيــــــركي جــــــورج كـــــلــــــوني
اخلــمـيـس اجملـتــمع الــدولي إلى
ـكـافـحــة الـفـسـاد في (الـتــدخل) 
جـــــنــــوب الـــــســـــودان مـــــنــــدداً
بــالـروابط الــتي جتــمع شــركـات
متعـددة اجلنـسية ورجـال أعمال
ـسـؤول وحـكـومـات أجـنـبـيـة 
ه في في الــــبالد. وخالل تــــقـــد
ـنـظــمـة مـكـافـحـة لـنــدن تـقـريـراً 
الــفــســاد (ذي ســيــنــتــري) الــتي
شارك بـتأسـيسـها حضّ كـلوني
ـــتـــحـــدة واالحتـــاد الــــواليـــات ا
األوروبي عــلى فــرض عــقــوبــات
ـــســؤولـــ عن الــفـــســاد عـــلى ا
وشبـكاتـهم في جنـوب السودان.

وقال كلوني (أعتقد
ـــتـــحــدة  أن عـــلـى (الـــواليـــات ا
واالحتـاد األوروبي) أن يــفـعــلـوا
ـــزيـــد. ال أعــرف مـــا إن كـــانــوا ا
قادرين على وضع حد (للفساد)
كنـهم بالتأكـيد جعل األمر لكن 
أصعب عـلى مـرتكـبيه) مـتحـدثا
خالل مـؤتـمـر صـحافـي في لـندن
بـحــضـور زوجـته أمـل احملـامـيـة
في مـجـال حـقـوق اإلنسـان. وفي
تــقــريـــر مــؤلف من 64 صــفــحــة
عـنـوانه (االسـتـيالء عـلى جـنوب

ـنـظـمـة غـير الـسـودان) اتهـمت ا
احلـكـومـيــة األمـيـركـيـة عـدداً من
رجــــال األعــــمــــال والــــشــــركـــات
ــتـــعـــددة اجلـــنــســـيـــة بــأنـــهم ا
(مـــــنـــــتـــــفــــــعـــــون من احلـــــرب)
ومــتــواطـئــون مع الــسـيــاســيـ
والــــعــــســـكــــريــــ فـي جــــنـــوب
الـــســودان فـي (تــخـــريب أحــدث
دولة في العالم). وأكد كلوني أن
ــنــتــفــعــ شــركـات نــفط (بــ ا
صــيـــنــيــة ومـــالــيـــزيــة عـــمالقــة
وأقـــطــاب أعــمــال بـــريــطــانــيــ
ورجال أعـمال أمـيركـي وبدون
دعـــمــهم مــا كــانـت الــفــظــاعــات
وصـــــلت إبــــــدا إلى مــــــثل هـــــذا

احلجم).
وغـرق جـنــوب الـسـودان أحـدث
دولة في الـعالم في حـرب أهلـية
عــــام  2013بــــعــــد عــــامــــ من
اســتــقالله حــ اتــهم الــرئــيس
سـالـفا كـيـر نـائـبه الـسـابق رياك
مـاشـار بـأنه يــسـعى إلى الـقـيـام
بـــانـــقالب ضـــده. وأدى الـــنـــزاع
الذي شهد الـعديد من الـفظاعات
واسـتــخـدام االغـتــصـاب كـسالح
حرب إلى سـقـوط أكـثر من 380
ألف قتـيل بـحسب تـقـرير جـديد
ودفع أكـثـر من  4ماليـ جـنوب
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ــا اسـابـيع مــنـذ عــدة ايـام ور
تستعد كل فنانة للظهور بشكل
الفت في حفـل افتـتاح مـهرجان
اجلـونة الـسيـنـمائي في دورته

الثالثة.
وتــــألــــقت الــــنــــجــــمـــات عــــلى
ــخـتـلف الـسـجــادة احلـمـراء 
ــبـهــجـة ولم ألـوان الــصـيف ا
تـخـتـر مـنـهن الـلـون األسود إال
عـدد قلـيل ومنـهن يـسرا ولـيلى
علوي والفنانة مها أبو عوف.
واخــــتــــارت الــــلــــون األبــــيض
الـــفــنــانـــة مــنى زكـي وأيــضــا
بسمة روجينا تارا عماد كما
اخــتـار عـدد كـبـيـر من الـنـجـوم
الــلــون الــفـــضي ومــنــهن رشــا
مــهــدي ريـا أبي راشــد زوجـة
خــــالـــد ســــلــــيم أروى جـــودة
بـوسي شـلــبي نـيــكـول سـابـا

وغيرهن.
فـــيـــمـــادخل الـــســـيـــنـــاريـــست
صـري تامـر حبـيب في نوبة ا
بــــكـــاء خـالل حــــفل افــــتــــتـــاح
مـهـرجـان اجلـونـة الـسـيـنـمائي

في دورته الثالثة.
ولم يتمـالك تامر حـبيب نفسه
خالل غـنـاء الـفـنــانـة الـسـوريـة
فـايـا يـونـان أغـنـيـة “بـنلف?”
ـوسـيـقـار بـليغ الـتي رثـا بـهـا ا
حـــــمــــدي الـــــفــــنـــــان الــــراحل

االحتـباس احلراري (كل شيء
يؤثر. ما تقومون به يؤثر).

هــذا االسـتـيــاء كـان ظـاهـرا في
امـاكن اخـرى في آسـيـا. وقالت
لــيــلي ســاتــيــدتــانــاسـارن (12
عامـا) من بانـكوك والـتي اطلق
عـلــيـهــا اسم (غـريــتـا ثــونـبـرغ
تـــايالنــد) بــســبـب مــعــركــتــهــا
ـكــافـحـة الــبالسـتـيك لــوكـالـة
فـــــــــرانـــــــس بــــــــرس (نـــــــــحن
ـسـتـقـبل ونــحن نـسـتـحق مـا ا

هو أفضل).
وأضافت أن الكـبار (ال يفـعلون
اال الـكالم لــكــنـهـم ال يـقــومـون

بشيء ال نريد أعذارا). 
وجــرت جتــمـــعــات في الــهــنــد

ونــيــودلــهي وبــومــبـاي ونــظم
آالف االشـخـاص تـظـاهرات في
ـهـدد الـفــيـلــيـبــ االرخـبـيـل ا
ايضا بشكل كبير بارتفاع مياه

احمليطات.
وقالت يانا بالو (23 عاما) في
مـــانــيال (الــكــثـــيــر من الــنــاس
يشـعرون هـنا بـاثار االحـتباس
احلـــــــراري وخــــــــصــــــــوصـــــــا

االعاصير).
في اســتـرالـيـا شـجـعت بـعض
ـدارس الـشـركـات واإلدارات وا
ــــوظـــــفــــ والـــــطالب عـــــلى ا

شاركة في هذا اليوم. ا
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ســـودانـي أي نـــحـــو ثـــلث عـــدد
الــســكــان إلى الــنــزوح. ويــتــهم
حتقـيق (ذي سنـتري) خصـوصاً
شـــركــة (دار بــتــرولـــيــوم) أكــبــر
مـــجــمــوعــة نــفــطــيــة دولــيــة في
جـنـوب السـودان تـديـرهـا شـركة
حــكــومــيـــة صــيــنــيـــة بــتــقــد
(مـســاعـدة مـبـاشــرة جملـمـوعـات
مـــســـلــحـــة قــاتـــلــة). ولـم تــرغب
اجملمـوعة وال احلـكومـة اجلنوب
ســـودانــيــة في الـــتــعــلـــيق عــلى
مضمون التقـرير ردا على أسئلة
وكــالـة فــرانس بــرس مـؤكــدتـ
عـدم اطـالعـهـمــا عـلـيـه. ويـكـشف
التقريـر أن(معظم حـاالت الفساد
ـفـترضـة في جـنوب ؤكـدة أو ا ا
الـسـودان الـتي نـظـرت فـيـهـا ذي
سـنــتـيـري تــضم تـقـريــبـاً شـركـة
دولية مصرف متـعدد اجلنسية
حكومة أجـنبيـة أو قطب عقارات

كبير في اخلارج).
وأطــلق جــورج كـلــوني مــنـظــمـة
(ذي ســيــنــتــري) في عــام 2015
وهي تــــضم خــــبــــراء مــــالــــيـــ
ومــحـامــ وشـرطــيـ ســابـقـ
وصحافيي استـقصاء والناشط
في حـــــقـــــوق اإلنـــــســـــان جــــون

بريندرغاست.

عبـداحلليم حـافظ بعـد رحيله
وظـهـر معـها لـوحـة فنـيـة تضم
عدد كبيـر من جنوم الفن الذين
ـــنـــا وتـــركــوا رحـــلـــوا عن عـــا
بـــصــمـــات واضـــحــة فـي عــالم

الفن.
الــفــنــانـــة يــســرا لم تـــتــمــالك
دمــوعـــهـــا هي األخـــرى وبــكت
تـــأثــرًا ووقــفت لــتـــحــيــة فــايــا
يــونـان الــتي أثـر صــوتـهـا في
ــصـمـمي الــلـوحـة احلـضـور و

الفنية خلفها.
هرجان شهد حضور يذكر أن ا
كل من الـفــنـانـة إلــهـام شـاهـ
وأحــمــد الــفــيـشــاوي وزوجــته
وصبا مـبارك ومحمـد رمضانو
جنالء بــــدر ومـــدحـت الـــعـــدل
ويـســرا وهـنــد صـبــري وكـنـدة
عــلــوش وعــمــرو يــوسف ودرة
ولــيــلى عــلــوي ونــيــلـلـي كـر
ومــروان حـامــد وبـاسـل خـيـاط
وظافر عابدين وفـريد بوجدير
وغيرهم عدد كبير من النجوم.
واخــتـــارت الـــفـــنــانـــة بـــشــرى
فـستـاناً لـونه األخـضر الـفاحت
وتألقت داليا البحيري بفستان
ــيــز وكــذلـك اخــتـارت وردي 
الــفـنــانـة كــنـدة عــلـوش الــلـون
األزرق وفـعـلت مثـلـهـا الفـنـانة

جنالء بدر.
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يتـردّد على نحـو واضح النبـرة منذ أن حـدث الهجوم
عـنوان ـنـشآت الـنـفـطيـة في الـسـعوديـة  ـدمر عـلى ا ا
قوي هو ضبط الـنفس . وكأنّ الشرارة  الـعظيمة على
بــعـد حلـظــات من مـوقـد احلــرب. وبـات هـذا الــعـنـوان
مـتـنـقّالً من فم دولــة الى اخـرى  إذ تـارةً تـشـيـر الـيه
السـعودية نـفسهـا وتارة يفـخر به الرئـيس االمريكي
ـة هاتفيـة للرئـيس الصيني وثالـثة يرد في سيـاق مكا
وهـو أول بل انّ وزيـر اخلــارجـيـة االمــريـكي بـومــبـيـو 
عـاد بعد زيـارة الرياض لـيتحدّث الذين اتـهموا ايران 

عن ضبط النفس وهكذا.
حـسـنـاً اجلـمـيـع يـحـفظ الـدرس جـيـداً وهـذا ضـروري
لـلغـاية الـيوم ألنـهم في منـطقـة االحتـراق وليس ايران
وحدهـا وانّ أسلم طريق لـهم في الرد هو كـما فعلت
واشـنطن اجلـمعـة ح رفـعت مسـتوى الـعقـوبات على

ركزي. ا يخنق بنكها ا ايران 
وفي قـراءة سريـعـة لـلـمشـهـد احملـتـدم في اخلـليج  ال
ــســمّى ( ضـبط يـكــون بـيــد الــسـعــوديـة ســوى هـذا ا
النـفس)  ألنـها غـيـر مسـتـعدة لـبـديله وهـو الـرد الذي
حتـفّه اخملـاطر اذا اتّـجه الـرد نحـو أهـداف في ايران
تـهم االول في الهـجوم . إذ عـند ذلك مـثالً بوصـفهـا ا
ال حتتـاج ايـران لـتجـعل صـواريـخـها بـحـسب الـرواية
االمـريــكـيــة تـدور عــبـر الــعـراق والــكـويت لــتـصل الى
اهــدافــهـا وانّــمــا تـقــطع الــبــحـر مــبــاشـرة وبــأقــصـر
. كـمـا انّ الـعالم سـافـات . وهـذا احـتمـال وارد جـدّاً ا
سـيـشــكك في الـردع الـسـعـودي بـوصــفه مـبـنـيـاً عـلى
ظنـون وروايات امريـكية بـات التنـصل التدريـجي منها

واضحاً .
حال الـسـعـودية الـيـوم مـثل حال الـعـراق في حـزيران
ـفـاعل الـنووي  1981حـ دمـرت طـائـرات اسـرائـيل ا
ـعـروف بــاسم تـمـوز والـذي كـان الـوحـيــد لـلـعـراق وا
الـبـلد يـعول عـلـيه للـنهـوض واخلـروج من عنق زجـاجة
بلـدان الـعـالم الثـالث مع الـوفـرة النـفـطـية. وفي وقـتـها
قــال الــعـراق انّـه يــحـتــفـظ بـحـق الــرد وانّه مــشــغـول
ـعــركـة اجلـبـهـة الـشـرقـيــة الـتي هي ايـران. وعـنـدمـا
ـتـحـدة  كل شــبـر في الـعـراق في قـصـفت الــواليـات ا
حـرب الـكــويت  ودمـرت بـنـيـته الـتــحـتـيـة بـشـكل شـبه
كـامل  اعـلن أنه سـيــرد عـلى اسـرائـيل وردّ بـتـسـعـة
وثالث صاروخاً وطلبت واشنطن من تل ابيب ضبط
الـنــفس وعــدم الــرد عـلى الــعــراق الــذي كـان يــتــمـنى
تـوريط اسرائـيل في احلـرب بنـاءً على وهم في مـخيـلة
ـــــ الــــــعــــــربي واالسـالمي احلــــــاكـم في انّ الــــــعــــــا
سـينـتـفـضـان وقـوفاً مـع العـراق بـدل الـسـكـوت وتركه
وحـده . وهـذا وهم كـبيـر نـتمـنى مـخلـصـ أن ال تقع
فـيه الــسـعــوديـة الــتي نـســمع بـعـض االصـوات فــيـهـا
أحـيـانـاً تـتـحـدث عن الـعـمق االسالمي الـذي لن يـقـبل
سـاس بـالـسعـوديـة بـلد احلـرمـ الـشريـفـ  وهذا ا
ـستـوطنـة . وال يشبـهه سوى من االوهـام السـياسـية ا
وهم آخـر في انّ الـعــالم لن يـسـمح بــتـهـديـد امـدادات
ائة من النـفط القادمة من الـسعوديـة  وهي خمسـة با
ي  ولعل دوالً كـثيرة تنتظر هذه االزمة االحتياج العا
بفارغ الـصبر لرفع اسـعار النفط من جـهة ولتصريف
النفط الصخري عالي التكلفة من جهة اخرى  فضالً
عن تـلك الرغـبـة الدفـينـة في اجبـار أثريـاء العـرب على

زيد من السالح ولو بالدين. شراء ا
الــســؤال األهم هـو مــاذا ســيـفــعل الــعــالم إذا قـررت
ايران بـعد خنـقها بـعقوبـات جدية  عدم ضـبط النفس

 كما تتململ اآلن ?
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طبيب استشاري - هولندا
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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

االجبان بـانواعها من االطعـمة التي حترمهـا الكثيرات
ـراهـقـات عـلى انـفـسـهن  لـسـبب يـتـعـلق بـهـوس من ا
الرشـاقة واحلـميـة من اجل اجلمـال من دون يدرين ما
شكلة مخاطر ذلك على عناصر تـكوين العظام  تلك ا

التي باتت تهدد صغيرات السن مثل الكبيرات .
لهـذا السبب وغـيره  يالحظ ان الغـالبية الـعظمى من
النساء اليـحصلن اال على نصف حـاجتهن من الكلس
الضروري لصحة العـظام  (على كل امراة مهما كان
عـمـرهـا ان جتـري اختـبـارا لـلـتـاكـد من كـثافـة كـتـلـتـها
العـظـمـية  نـظـرا الن تـرقق العـظـام يـصيب صـغـيرات

السن من النساء) .
استراتيجية النقاذ العظام . 

ــقــاديــر الالزمــة من الــكــلس احــرصي عــلى تــنــاول ا
(1000- 1200مليغرام يوميا).

ان لـلـحـلـيب صـيـتـا او ارتـباطـا سـيـئـا بـالـبـدانـة نـظرا
الحتوائه عـلى الدسم والدهون  ولـكن احلليب اخلالي
ـواصــفـات بـســبب خـلـوه من الــدسم التـنــطـبق عـلــيه ا
ـسبـبـة للـبدانـة . وكـذلك اجل والـلبـنـة القـليـلة واد ا ا
ـنتجات الدسم .وعلى كل حـال اذا لم يكن لديك ميل ا
االلبـان  ومـا حتتـويه من مـقـاديـر كبـيـرة من الـكلس 
فـان بــوسـعك تــنـاول الــكـثــيـر من االطــعـمــة واالشـربـة
ـدعـمـة بـالـكـلس  كـذلك تـنـاولي ا?طـعـمـة الـطـبـيـعـيـة ا
الغنـية بالكلس كـاخلضر العريـضة  والداكنة االوراق

 وانواع كثيرة من الفواكه 
 لك ان تأكلي ثالثة وجبات من االطعمة الغنية بالكلس
ـكن كـذلك مـقـابل كل وجـبـة تـفـوتك مـنـهـا  يـومـيـا  
تنـاولي قرصـا تكمـيلـيا من الكـلس مقداره  300 ملغم
خـذي حـذرك من الـطـريـقـة االخـرى الـتي تـتـسبـب بـها

احلمية الغذائية  (بدافع الرغبة بالرشاقة) 
الى انـقــاص الـكــلس في جــسـمـك  احلـمــيـة الــعـالــيـة
احملــتــوى الـبــروتــيــني  وخـطـط الـتــغــذيــة اخلـفــيــضـة
ـرتـبـطة بـاحلـمـية الـفـحمـائـيـات  فمـثل هـذه االطـعـمة ا
ـكـن لـهــا ان تـسـهـم في فـقــدك لـلــعـظـام (الـصــرعـة) 
بسبب تعكيـرها  لتوازن الكلس باجلسم
وقد تب من احدى الدراسات ان
هذه احلفظ الـغذائيـة تسبب زيادة

في حموضة الدم .
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انية إن قالت مؤسسة القلب األ
تـدليك عـضلـة الـقلب قـد يسـاعد
في إنقاذ حياة من يتوقف قلبه.
ــؤسـسـة أنه يـجب وأوضـحت ا
أوال االتـصــال بـاإلسـعـاف وفي
انــتــظــار وصــوله يــجب تــدلـيك
عــضـــلــة الــقـــلب عــلـى الــنــحــو

التالي:
ـسعف عـلى ركبـتيه — يجـلس ا
ويضع راحـة يده على مـنتصف
الـقــفص الــصــدري لــلــمــصـاب
وراحـة الـيـد األخـرى عـلى ظـهـر

اليد األولى.
ـدودة يـضـغط على — وبأذرع 
عــظـام الــقـفص بــعـمق 5 إلى 6
ســنـــتــيـــمــتـــرات مــا بــ 100
و 120 مـــرة في الـــدقــيـــقــة مع
مراعاة االستمرار في ذلك حتى
وصــول اإلســعــاف. فــيــمــا قــال
ـــركـــز االحتـــادي لــلـــتـــوعـــيــة ا
الـصــحـيـة إن الـسـعـال الـدمـوي
يــدق نـــاقــوس اخلــطـــر ويــنــذر
بأمراض خـطيـرة تصل إلى حد
ــــركـــز الــــســــرطـــان. وأوضـح ا
ــانـي أن أســبـــاب الــســـعــال األ
صحوب بدم أو بلغم مختلط ا
بـالـدم هـي وجـود جـسم غـريب
ـــســالـك الــتـــنــفـــســيــة أو في ا
الــتـهـاب الـشـعـب الـهـوائـيـة أو
االلــتـــهــاب الـــرئــوي أو خــراج
بــالــرئــة أو الــسل أو ســرطـان
الرئة. ويجب استشارة الطبيب
عـلى وجه الـسـرعـة لـتـشـخـيص

ســبب هـذا الــسـعــال.  من جـهـة
اخرى قـالت دراسة أمـريكـية أن
ــضــاد لــلـــشــمس قــد الــكـــر ا
يـؤدي إلى نـقص �فـيـتـام د�
الــهـام لـصـحــة الـعـظـام والـذي
يـــحـــصل عـــلـــيه اجلـــسم عـــبــر

التعرض ألشعة الشمس.
وتـلـعب كـمـيـة الـكـر التـي يتم
وضــعــهــا عــلى الــبــشــرة دورا
رئـيـسـيـا في تـأثـيـره عـلى قـدرة
اجلــسـم عـــلى احلـــصــول عـــلى
(فيـتـام د) من عـدمه بـحسب
ســكــاي نــيـــوز. وقــال الــرئــيس
ـيـة األمـريـكـية الـسـابق لألكـاد
لألمـراض اجلـلـديـة هـنـري لـيم
إنه في حال قـام شخص بوضع
الكر الـواقي من الشمس على
جــســمه كــامـال بــكــمــيــة تــبــلغ
أونـــصـــة واحــدة أو مـــا يــصل
حلجم كـرة غولف صـغيـرة فإن
هـــــــذا يـــــــؤدي إلى نـــــــقـص في

(فيتام د).
إال أن الطـبـيب أشار أوضح أنه
في احلـيــاة الـواقـعـيـة مـعـظم�
األشـــخــاص ال يـــضـــعــون تـــلك
الـكـمـيــة الـكـبـيــرة كـمـا أنـهم ال
يــكــررون وضــعـــهــا عــلى مــدار
ـــــا يـــــســـــمح لـــــهم الـــــيــــوم 
بــاحلــصــول عــلى الــفــيــتــامــ
بــالـــتــعــرض ألشــعـــة الــشــمس
وفقما ذكـرت شبكة (سي إن إن)

اإلخبارية األمريكية.
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{ حصن كيفا (تركيا)- (أ ف ب)
 –قريبا ستغمـر بحيرة صناعية
حـسن كـيف التـي تمـتـد جـروفـها
عــلى مــئــات األمــتــار مــثل جــدار
طبيـعي في وجه السمـاء ومعها
ذكريات عشرات اآلالف من سكان
ة الـتي تـعود ـديـنة الـقـد هذه ا
إلى 12 ألف عـــــام. وســــتــــغــــرق
ـديـنـة كـمـا الـعـديد مـن الـقرى ا
يـاه وستنقـلب حياة سـكانها با
بسـبب هذه الـبـحيـرة الصـناعـية
التي ستنتج عن بـناء سّد إليسو
ثير للـجدل. ينظر مـحمد البالغ ا
من الـعـمر 73 عـامـاً من حـديقـته

إلى قلـعة حسن كـيف الرومـانية
احملــــاطـــة حــــالـــيـــاً بــــجـــدار من
احلجـارة البـيـضاء كـمن يشـاهد
ـــرض جــــنـــازة قــــريب أنـــهــــكه ا
لـسـنــوات. فـقـد عــاش مـحـمـد كل
حـــيـــاته هـــنـــا وزرع أرضه عـــلى
ضـفـاف نهـر دجـلـة. يـحـصـد هذا
العام للمرة األخـيرة ثمار الكروم
وأشــجــار الـــتــ فــفي نــيــســان
ـقـبل سـتــغـرق أرضه بـالـكـامل ا
ياه. في قرية تـشافوشلو حتت ا
اجملــــاورة (زويك بــــالــــكــــرديـــة)
تتمسك ميسيها البالغة 62 عاماً
هي أيــضــاً بـأراضــيــهــا. وتـروي

(هذا العـام قال لنـا مسؤولون ال
ـيـاه آتـيـة تـزرعـوا أرضـكم ألن ا
لـكـنـنـا زرعــنـاهـا عـلى أيـة حـال).
مؤكـدةً (سـنواصل الـزراعـة حتى
النـهـاية). كل شـيء يتـغـير أيـضاً
في وادي بــوتـان احملــكـوم عــلـيه
بــالـــتــحــول إلى بـــحــيــرة حــيث
شـيـدت جـسـور جـديدة فـيـه فوق
ـة. أجـبـر خـلـيل إرتان تـلك الـقد
) على التحول من مهنة (48 عاماً
ارسها الصيـد في األنهر الـتي 
مــذ كـــان طــفـالً إلى الــصـــيــد في

البحيرة. 
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{ سـيـدني -(أ ف ب)  –أعطى
مئات آالف الطالب اجلمعة في
آسيـا واحملـيط الهـادىء إشارة
ــيـة االنــطالق لــتــظـاهــرات عــا
يـفتـرض أن تشـكل أكـبر تـعبـئة
تــنــظـم لــلــدعــوة الى الــتــحــرك

ناخية. واجهة الكوارث ا
من سـيدني وصـوال الى سـيول
انيال أو بومباي لبى مرورا 
تالمـيــذ بـشــكل جـمــاعي دعـوة
الــشــابــة الــســـويــديــة غــريــتــا
ــقـــاطـــعـــة قـــاعــات ثـــونـــبـــرغ 
الــدراســـة عـــلى مـــدى يــوم في
حتــرك رمـزي جـدا اطــلق عـلـيه
اسم (إضـراب مدرسي من أجل

ناخ).  ا
وجتــــمـع أكــــثــــر من  300ألف
تـلـميـذ مع أهـاليـهم وأشـخاص
آخرون في عدة مدن اسـترالية
أي أكثر من ضعفي العدد الذي
ســــجـل في آذار/مـــــارس خالل
ــاثــلــة فــيــمــا من جتــمــعــات 
رتقب تنظـيم أكثر من خمسة ا
آالف فـــعـــالـــيـــة اجلـــمـــعـــة في

مختلف انحاء العالم.
وتـعـتـزم حـمــلـة (فـرايـديـز فـور
فــيـوتــشــر)تـعــبـئــة تالمــيـذ من
مــخــتــلف انــحــاء الــعــالم لــكي
يـــقــــنـــعـــوا صـــانــــعي الـــقـــرار
والــشـركــات بـاتــخـاذ اجـراءات
حــذريـة من أجل ضــبط ارتـفـاع
حــــــرارة االرض الـــــنـــــاجـم عن

األنشطة البشرية.
وتــبــلغ تــعـــبــئــة هــذا الــنــهــار
ذروتـهـا مع تـظـاهـرة كـبرى في
نـــيــويــورك حـــيث يــنـــتــظــر أن
يحـضر  1,1مـلـيون تـلـمـيذ من
ـدارس الـعـامـة الـتي سـمـحت ا

بذلك والبالغ عددها .1800
ومع حـلــول الـفـجـر في احملـيط

الهادىء أطلق التالميذ النهار
في فــانـواتــو وجــزر سـلــيــمـان
وكــيــريــبــاتي حــيث رددوا »لن
نتـراجع نحن نـناضل .«وهذه
الــــدول الـــواقـــعــــة في احملـــيط
الــهــادىء هي في مــقــدمــة خط
مـواجــهـة االحـتـبـاس احلـراري

ياه. بسبب ارتفاع مستوى ا
في شــريط فـيـديـو دعت غـريـتـا
ثونبـرغ اخلميس الـتالميذ الى
ــعــركــة. وقــالت تــصــدر هــذه ا
الـسـويـديـة البـالـغـة مـن الـعـمر
16 عــــامــــا والـــتـي أصـــبــــحت
نــاطــقــة بــاسم اجلــيل الــشــاب
ـقتـنع بان اجلـيل االكـبر سـنا ا
كـافحة لم يبـذل جهـودا كافيـة 
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وأهــدت إجنــازهــا إلى أقــرانــهــا
ــــرض. ــــتــــعـــــافــــ مـن ذلك ا ا
ووصـــلت إلى شـــاطئ قـــريب من
دوفــر عــلى الــســاحل اجلــنــوبي
إلنكـلـترا صـبـاح الثالثـاء مـنهـكة
ومــصـابــة بـاحــتـقــان في احلـلق
ــاء بـــســـبب كل هـــذا الـــكم مـن ا
الح. وقالت فور وصولها (كان ا
هنـاك الـكـثيـر من األشـخاص في
انتظاري على الشـاطئ لتهنئتي.
هــذا لـطــيف جــدا مــنـهم لــكــنـني
أشعر بذهول اآلن ال أصدق أننا

فــعـــلـــنـــا ذلك). ومن الـــنـــاحـــيــة
ـســافــة الـتي الــنــظـريــة تــبـلـغ ا
قطعـتهـا توماس  130كيلـومترا
لكن بـسبب الـتيـارات القـوية في
الــقـــنــاة قـــطـــعت فـــعــلـــيــا 210
كيلومتـرات. وقالت إنها شاهدت
الــكــثــيــر من األســمــاك وقـنــاديل
الـبــحـر في طــريـقــهـا. وسـبق أن
قــطع أربــعــة ســبــاحــ الــقــنــال
اإلنكـلـيزي بـ إنـكلـتـرا وفرنـسا
ثـالث مـــــــــــــرات دون تــــــــــــوقـف.
وتناولت توماس سوائل فحسب

قــبل الــســبــاحــة. وكــان الــفــريق
ـرافق لـهـا والذي كـان يـتـبـعـها ا
في قـارب يـلقـي لهـا زجـاجـة بـها
مــــــــزيـج يــــــــحــــــــتـــــــــوي عــــــــلى
الــكـــربــوهـــيــدرات والـــكــافـــيــ
والـــقــلــيـل من عــصــيـــر الــتــفــاح
ــــذاق. وعــــبـــرت لــــتـــحــــســــ ا
الـــســـبـــاحـــة الـــســـوريـــة زيـــنـــة
الشـركس الـقنـاة اإلنكـليـزية بـعد
 11ســــاعــــة و 36دقـــــيــــقـــــة من
ـتـواصـلة وهي أول الـسبـاحـة ا
سوريـة تقـطع الـقنـاة بالـسبـاحة

ــنـفــردة. اخـتــارت زيـنــة عـبـور ا
عـاكس لوجهة القناة بـاالجتاه ا
تــدفق الالجــئــ وأطــلــقت عــلى
مــبــادرتـهــا اسم (الــســبــاحـة من
أجل األمل). وتــتــمــنى زيــنــة من
خاللـــهـــا أن تـــبث رســـالــة سالم
جلميع الالجئـ الذين اضطروا
للرحيل من بلدانهم على أمل أن
يـخـتــاروا االجتـاه الـذي يـودونه
ـــســتـــقـــبل. الـــتـــقت زيـــنــة في ا
بعائـلتهـا على الضـفة الفـرنسية

من القناة اإلنكليزية).
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أصـبــحت الـســبـاحـة األمــريـكـيـة
ســـارة تـــومــاس أول من يـــعـــبــر
الــقــنـال اإلجنــلــيــزي أربع مـرات
متتـالية دون تـوقف ودون تناول
شيء ســـوى مــزيج ســـائل خالل
ذلـك الـــعــــمل اإلعــــجــــازي الـــذي
اســتــغـرق  54ســاعــة. وحــقــقت
ســــارة ( 37عـــــامـــــا) مـن واليــــة
كـولـورادو األمـريـكـيـة هـذا الـرقم
القـياسي فـي السـباحـة بعـد عام
من عالجــهـا من سـرطــان الـثـدي


