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{ رومـــــا - وكـــــاالت - رُصـــــدت
ثالثـة حـيـتـان قـاتـلـة في مـنـطـقـة
بحريـة تفصل بـ شبه اجلزيرة
اإليـــطــالــيــة وجــزيـــرة صــقــلــيــة
ـتـوسط في أول رؤية بـالبـحـر ا
مـن هــذا الـــقـــبـــيل فـي مــضـــايق
صغـيـرة.ويعـتـقد عـلـماء األحـياء
الـبـحـريــة أنـهـا نـفس اجملـمـوعـة
الـتي جــاءت أصال من أيـســلـنـدا
وشـوهــدت قـبـالـة ســاحل شـمـال
غرب إيطالـيا في وقت سابق من
ـــاضي.ورأى صـــيــاد الـــشـــهـــر ا
يــدعـى ســيــمـــون فــارتــولي (25
عـامـا) زعـانف احلـيـتـان الـقـاتـلة
ـاء وصــورهـا وهي تـخــرج من ا
تــســـبح إلى جــانـب قــاربه.وقــال
فـــارتـــول في تـــصـــريـح االثـــنــ
ـــاضي (تـــقـــدمـت حــتـى كـــدنــا ا
نــلــمــسـهــا... وجــودهــا هــنـا في
مضيق مـيسيـنا أفضل شيء في

حياتي).
ـاركو وعـلى النـقـيض قـال جيـا
أريـــنـــا الـــذي كـــان بـــصـــحـــبـــة
فارتولي عندما شـاهدا الثدييات
الـــضــخــمــة( إنـه شــعــر بــخــوف
شــديــد... حــجم احلــيــوان يــبــلغ

مثلي حجم قاربي).
ووصـلـت مـجـمــوعـة من خــمـسـة
حــيـتــان قـاتــلـة من نــوع أوركـا
قــبـالـة مــيـنــاء جـنــوة في شـمـال

إيـــطـــالــيـــا أوائل كـــانــون األول
وسرعـان ما حـدد علـماء األحـياء
البحرية أنها قادمة من أيسلندا
عــــلـى بــــعـــــد أكــــثـــــر من 5200
كيـلومتـر. وقالت جـمعـية حراس
حـيــتـان أوركــا في أيـســلـنـدا في
تـصريح (هـذا أول تـسـجـيل على
اإلطالق لهجرة حيتان أوركا ب
أيــسـلــنـدا وإيــطــالـيــا في تـاريخ
أبحـاث احليـتان الـقاتـلة. نـعتـقد
ـســافــة تـزيــد عـلى أن الــهـجــرة 
كـيلـومـتـر من أطـول طرق 5200
ـسـجـلـة عـلى اإلطالق الـهـجـرة ا
في الـعــالم). وضـمت اجملــمـوعـة
عـــجـل حـــوت (حـــوت صـــغـــيـــر)
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لونة التي زينت الساحة ونفق التحرير و من أعلى مبنى فرقعات والبالونات ا تظاهرون في ساحة التحرير بحلول عام 2020 باطالق ا احتفى ا
شروعة. عدسة علي دبدب (جبل احد)ا طالق اكثر من 5000 مفرقعة نارية وسط االمنيات ان يشهد عام 2020 حتقيق مطاليبهم ا

ـتظـاهرون في سـاحة احـتفى ا
الـتـحــريـر بـحــلـول عـام 2020
ـفرقعـات والبـالونات باطالق ا
ــلـونــة الــتي زيـنـت الـســاحـة ا
ونـفق الـتـحـريـر و من أعـلى
مـبـنى (جـبل احـد )اطالق اكـثر
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يُـعـتـقـد أن عـمـره نـحـو عـام نـفق
في البحـر قبالة جـنوة. وأظهرت
لــقـطــات مـصــورة نـشــرهـا خــفـر
الـــــســـــواحـل احلـــــوت األم وهي
حتـاول حــمل صـغـيــرهـا الـنـافق
قبل أن تتـخلى أخيـرا عن جيفته

بعد عدة أيام.
ة وقالت كالرا مونـاكو وهي عا
ـديرة الـعـلمـية أحيـاء بـحريـة وا
جلـــمــعـــيــة مـــاريــكــامـب (هــنــاك
احـتـمـال كـبـيـر أن تـكـون حـيـتان
أوركـا التـي رُصدت في مـيـسـيـنا
هي نـــفــســـهــا الـــتي رُصــدت في
جــنــوة لــكــنــنــا نــحــتـاج بــعض

الصور الواضحة لنتيقن).
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ـنتـفضة من هنـاك رسائل عديـدة قد أوصـلتـها اجلـماهـير ا
خالل اإلنتفاضة الـتشرينيـة الرائعة- الـتي مازالت تتعاطى
وقف السياسـي برجولة- الى الطـبقة السـياسية التي مع ا
تعـتمـد احملـاصصـة في نـهجـهـا السـياسي الـذي خـيم على

البالد منذ أكثر من ستة عشر عاما مضت . 
ومن ضمن تـلك الـرسائل رسـالـة غايـة في األهـمـية وهـو ما
يتـعـلق بـالــــــشـعـار األكثـر من رائع والـذي يُـعـبـر بـقوة عن
ــتــردي الــيــوم وهـو شــعــار (نــريـد واقع احلــال الـعــراقي ا

وطن). 
ـتـراجع للـعراق وهذا الـشعـار والـذي فرضه بـقـوة الواقع ا
ـقــدمــة قـبل أربــعـون عــامـا مــضت في كل الـذي كــان في ا
صلحة العامة شيء . يدل بال شك على مدى اإلستهتار با
من قـبل اجلـهـات الـتي تـقـود الـدولـة دون إهـتـمـام وإحـترام

والتزام. 
فـالبـحث عـن وطن من خالل شـعـار (نـريـد وطن)  هـو غـاية
في األلم والـوجع الــذي يـعــيـشه الـنــاس في الـعــراق الـيـوم
تـظاهـر ح يُـطالب بـوظيـفة أو خـدمات أو حق مـكتسب فا
ـيـدانيـة الـتي يـعـيـشـهـا فـذلك أمر فـرضتـه طبـيـعـة احلـيـاة ا
طبيـعي لكن أن يُـطالب بوطن  بـتاريـخه وجغرافـيته وقراره
ـكن ـنــطـقـة والــعـالم  فـذلك غــيـر  الـسـيــاسي ودوره في ا

كن أن يحدث إال في العراق. وال
ـمــلــوء بــالــعــجـائب فــالـعــراقي الــوحــيــد في هــذا الــعـالـم ا
والـغـرائـب يُـطـالب بــوطـنه بـكــامـله يــالـهـا من حــيـاة سـوداء
يعيشـها إبن الرافـدين اليوم ويـالها من رسـالة قويـة ودقيقة
ومؤثـرة عـلى الطـبـقة الـسـياسـيـة التي أوصـلت الـعراق الى
هـذا احلــال ان تـقـرأهــا اذا كـانت تــقـرا وتــكـتب وتــفـهم مـا
مـعـنى الـوصـول الـى الـسـلـطـة أن تـقــراهـا جـيـدا وان تـقف
عندهـا أكثر من وقـفة وتراجع سـيرتهـا السيـاسية مـنذ عام
2003م والى اليوم وان تعمل بجد على أن جتعل قرارها
سـتقل هـو الذي السـياسي مـستـقال  فالـقرار الـسيـاسي ا
يعزز للسياسي شرفه الـسياسي الذي يعتز به كرجل دولة
او رجل سياسـة  يتمـيز فيـه عن غيره من الـرجال الذين لم

يتصدوا للعمل السياسي لسبب او آلخر.
فالـذي يـتـصـدى للـعـمل الـسـيـاسي علـيه ان يـفـهم مـامـعنى
العـمل السـيـاسي  وأن يفـهم مـامعـنى أن يـكون االسـتقالل
ـاء  وهو مـعـيار في أهمـيـته  أهم من رغـيف اخلـبز وقـدح ا

جناح السياسي في عمله من عدمه.
 ومن هنا كـان شعار (نـريد وطن) الـذي رفعه أبنـاء العراق
الـشـرفاء واألصـالء من خالل سـاحـات االعـتـصـام وقـدموا
ــئـــات من الــشــهــداء الـــكــرام هــوى أقــوى وأعــظم ألجــله ا
وأوضح رسالـة قـدمت لـلطـبـقـة السـيـاسيـة  وهي تـقـول لهم
ـعـنى الــواضح دون الـتـبــاس  كـفـاكم بـاحلـرف الــكـبـيــر وا
فشال فـقـد بـعتـوا بـلـد األنبـيـاء واألوصـياء واالئـمـة االطـهار
كـفــاكم فــشال فــان الــتـاريخ لـن يـرحــمــكم أبـدا عـودوا الى
وعـيـكم وأعـيـدوا العـراق الـى نفـسـه  وإلى أهـله الـشـجـعان

األبطال.
ـنـتـفـض .بـسم الـله  حتـيـة  والف حتــيـة لـشــبـاب الـعــراق ا
الرحـمن الرحـيم ( إن الله اليُـغـير مـا بقـوم حتى يُـغيـروا ما
بــانــفــســـهم )  الــرعــد/11 وهــا نــحن مـن خالل األبــطــال
نتـفضـ رجاال ونسـاءا بدأنا بـتغـير واقع احلال ا
ــة ـزري وبـــــنــاء عــلى اآليــة الــكــر ا
أعاله فـــان الــلـه مــعـــنى  وســـيـــكــون
الـنـصـر قـريب بـاذنه وارادته جلّ في

عاله .                       
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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
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حــشـــد اصــطف لــتـــحــيــته في
ساحـة الـقـديس بطـرس مـساء

امس االول الثالثاء.
وبـعــد أن صـافح الـبــابـا طـفال
أثـــنـــاء ســـيـــره فـي الـــســـاحــة

ديـنة الـفاتـيكان هم الواقـعة 
بـــاالبــتــعـــاد عن احلــشـــد لــكن
امــرأة قــريــبــة أمــســكت بــيـده
وجذبته إليـها بقـوة على نحو

مفاجئ.

{ رومــا - وكـــاالت- اضـــطـــر
البابا فرنسيس الذي بدا عليه
االســتـــيـــاء لـــتـــخـــلــيـص يــده
بــصــعــوبــة من قــبــضــة امـرأة
جذبته بشدة أثناء مروره على

الـوهــاب كـانت األكــثـر بــحـثـا
عنـها فـي "غوغل مـصر" خالل
عـــــــــــــــــــــــــام 2019). واوضــح
مــصــطـــفى أبــو جــمــرة خالل

اســـتــــضـــافــــته فـي بـــرنــــامج
(الـــــقـــــاهـــــرة اآلن) (إن بـــــحث
صري عن اسم شيرين عبد ا
الـوهاب لم يـكن عن أغـانـيـها
بــقــدر مــا كـان عـن مـشــاكــلــهـا
وأخـطـائـهـا عـلى مـدار الـعام).
وأردف (لــــكن في الــــنـــهــــايـــة
احلـكــايـات تــؤدي إلى أغـاني
فـــاألخــبــار الـــســيــئـــة تــســبق
اجلـــيــدة فـي االنــتـــشـــار عــلى
الـســوشـيـال مـيــديـا) بـحـسب
مــوقـع دنــيــا الـــوطن. واثــارت
عبـد الوهـاب عدة أزمات خالل
عـام 2019 بــسـبب مــا تــقـوله
ـــســـرح أمــام عـــلى خـــشـــبــة ا
اجلمـهـور األمر الـذي يـدفعـها
في أغلب األحيان إلى االعتذار
أو مـقـاطـعــة مـواقع الـتـواصل

االجتماعي. 

القاهرة  —الزمان
قــــــال خـــــبــــــيـــــر اتــــــصـــــاالت
وتـكـنـولــوجـيـا مـعـلـومـات( أن
ـصريـة  شيـرين عبد الفـنانة ا
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غـــــــزة - وكــــــاالت- تــــــصـــــــنع
ـــســـلـــمــــات في قـــطـــاع غـــزة ا
يالد قبل بأيديهن هدايـا عيد ا
أيــــام من حــــلـــول مــــوعـــده في
السابع من كانون الثاني حيث
يــحــتــفل بـه الـروم األرثــوذكس

بهذا التاريخ. 
وازداد الــطـلـب عـلى دمى بــابـا
ــيالد نــويل وأشــجـــار عــيــد ا
والعرائس ذات اللون األحمر
واألبـــيض خالل عـــطــلـــة عــيــد
ـــــــــيـالد فـي غـــــــــزة وبــــــــــيت ا
حلم.وعلى الرغم من أن غـالبية
ســـكـــان غــــزة الـــبـــالـغ عـــددهم

مـــلـــيـــوني نـــســـمـــة يـــديـــنــون
بـاإلسالم إال أن حـوالي 1000
منهم مـسيحيون مـعظمهم من
الـروم األرثـوذكس.وقـالت لـيلى
ــنـتــجـات في تــايه مـصــمـمــة ا
اجملـمـوعة فـي تصـريح(نـحـترم
عـاداتــهم وتــقـالــيـدهم.. يــعـني
مــــفـــيش مـــعــــارضـــة عـــلى إنه
نـــــشــــتـــــغل احلـــــاجــــات هــــذه
لـلكـريسـماس ...يـعني الـرسول
حــثــنــا إنه نـحــتــرم الــديــانـات
جــمـيــعـهــا).وتـايـه وزمـيالتــهـا
عـــضــوات في جــمـــعــيــة زيــنــة
الـتعـاونيـة ويعـملن في مـنطـقة

بـغـزة تُـفرض فـيـهـا في الـغالب
قيود عـلى حركة الـنساء خارج

نزل.  ا
ـديرة وتـقـول حنـ الـسمـاك ا
الــتــنــفــيــذي لــلــجــمــعــيــة ( إن
شروع أتاح للنساء احلصول ا
عــــلى دورات تــــدريـــــبــــيــــة في
الـنـجـارة واخلـيـاطـة ومـكـنـهن
ـــــنــــازل من من اخلـــــروج من ا
أجل الــــعــــمل ونــــشــــر بــــعض

يالد). البهجة في عيد ا
وتـضــيف (أن هـذه رسـالـة حب
ــسـيــحـيــ داخل غـزة جتـاه ا

وخارجها).

شوق أن ألتقى بـكم لنحـتفل كما
تعودنا سـوياً بالـعام اجلديد فى
حفل رأس الـسـنة ولـكنـها إرادة

الله!!
 ونظراً إلصـابتي بـوعكة صـحية
فــقـد تــقـرر تــأجـيل احلــفل عـلى
وعد بـتحـديد مـوعد حلـفل جديد
في القريب الـعاجل فور تـماثلي
لــلــشـفــاء كل عــام وأنـتـم بـخــيـر

وفي أطيب حال).
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ـطـرب مـحـمـد مـنـيـر من اعـتـذر ا
جمهوره لتأجيله حفله الذي كان
مــقــرر اقــامــته فـي رأس الــســنـة
بأحد فنـادق القطامـية ألجل غير
مــســمى بـســبب وعــكــة صـحــيـة

شديدة.
وقال مـنيـر عـلى موقع الـتواصل
االجتـمـاعي (تويـتـر): (جمـهوري
الــغــالى واحلـــبــيب.. كــنت عــلى

وكـــان مـــنـــيـــر خـالل احلـــفـــلـــ
األخـــيـــريـن له غـــيـــر قـــادر عـــلى
الـغنـاء واقـفاً واسـتـخدم كـرسـياً
لـلــجـلـوس عـلـيه وظــهـر مـتـعـبـاً
ـصـريـة خالل حـفل دار األوبـرا ا
الـــذي أقـــيم في بـــدايـــة تــشـــرين
ه اضي والذي  تكر الثاني ا
خاللـه عن مــــــشـــــواره الــــــفـــــني
ـمـتـد ألكـثر والـغـنـائي الـطـويل ا

من 40 عاماً.


