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عـدم اإلحسـاس بـخـطورة األزمـة الـتي تـعصف بـالـعراق
ـزايــدات الــســيــاســيـة أو يــجـعـل االحـزاب تــذهب الـى ا
الصـفقـاتيـة في تشـكيل احلـكومـة اجلديـدة وكأن احلال
هــو نــفــسه كــمــا كــان قــبـل ثــمــاني ســنــوات مــثالً . كل
ــؤشــرات تــؤكــد ان احلــزبــيــة هي الــعــنــوان األســاس ا
ـفــتـرض أن يــكـون جلـوهــر الـبــنـاء الــوزاري الــذي من ا
مؤقتـاً لعبـور مرحلـة النزف من أجل انـتخابات ذات أفق
قراطي للـمرة األولى في تاريخ الـعراق  وهو اخليار د
الوحيد حلل األزمة  بشرط أن تكون احلكومة االنتقالية

سؤولية . على قدر كبير من االستقاللية وا
التـزال هنـاك قـوى وشخـصـيات وأحـزاب تتـصـرف على
ــا يـعـطي أسـاس تـغــيـيــر مـواضع االمــتـيــازات فـقط  
االنـطبـاع األكـيد في انّ احلـكـومة الـسـابقـة عـلى سوئـها
ـنـظار إذا استـمـر ا ـقـبـلـة  أفـضل درجـة من احلـكـومة ا

السياسي احلالي في التعامل مع وضع البلد.
هـذه لـيــست مـرحــلـة لـلــتـبـاهي والــتـكـسـب من الـكـرسي
الـوزاري هنـاك دمـاء لم جتف في الـشـارع  الى جانب
مئـات األسـباب الـقائـمة الـتي ال تمـنع من تكـرار اجملازر

والعبث بأمن الناس .
تـاحة تدل على انّ أية حكومـة مؤقتة ستنبثق عطيات ا ا
ستنـفر بكتـله احلزبية  سـتكون غير ـان ا من رحم البر
قادرة على مـواجهة تـداعيات الـشارع السيـما انّ هناك
نوع من التظاهرات في البلد نوع يعادي الذي يعادي

احلكومة اجلديدة ونوع يعادي مَن يؤيدها .
يتكرس يوماً بعد يوم االنحدار نحو مجاهيل سياسية 
قـد يكـون لـها آثـار سلـبـية في الـعالقات الـدولـية وأولـها
ـتـحدة  في ظل صـيـغة الـعالقـة اجلـديدة مـع الواليـات ا
عدم وجود استعـدادات حقيقية لـتقبّل وضع ما بعد رفع

واشنطن يدها عن العراق كلياً .
شـتـعل ومـا يـنجم ـكن نـسيـان اجلـوار الـعـراقي ا  وال 
عنه من أزمات  مرجحة قـد تزيد من خطورة الوضع في

البلد.

ـنـاسـبة إدراج الـيـونـسـكو الـنـخـلة عـلى الئـحـة الـتراث
ي يـتـوجب علـيـنـا أن نـذكّـر بفـضل هـذه الـشـجرة الـعـا
إذ بـاركة عـلى العرب عـمومـا والعراقـي خـصوصا  ا
كـان وجودهـا في بالدنـا حـافظـا لـوجـودنا أيـام الـقحط
واجملـاعـة. كـان الـنـاس في قـرى الـعـراق قـبل عـشـرات
الـسـنـ يـعيـشـون من دون غـاز أو نـفط وكـهـربـاء وماء
صـاف وال سـلع مـعـمـرة. و كانت مـسـتـلـزمـات احلـياة
تـعـتــمـد عـلى مــا تـقـدمه الــنـخـلــة لـهم فـقــد وفـرت لـهم
ووفر سعفها جذوعها أعمدة بـيوتهم وحملت سقوفـها 
ــهــفـة أســرَّتــهم ومـســتــلــزمـات بــيــوتـهم الــســلـعــيــة كـا
واحلصيرة واألطـباق وأوعية اخلزن. كـما وفر السعف
والـكـرب وقـود الـطهي والـتـدفـئـة وكـان تمـرهـا عـنـصراً
ـدن والــقـرى والــبـاديـة. أسـاسـيــاً في تـغــذيـة ســكـان ا
فــالـتـمـر زاد الـبـدوي اخلـفـيف احلـمل الـكـثـيـر الـفـائـدة
كـما ويـشكل مع حـلـيب اإلبل واألغنـام وجـبة مـتكـامـلة 
يشكل الـدبس خزين طاقـة هائلـة ورفيق درب جيداً في

البوادي والقفار.
يدخل التمر في قائمـة غذاء صغار وشباب أهل القرى
مـع إصـفـرار تـمـر الـزهـدي الـذي يــشـكل غـالـبـيـة نـخل
الـبالد في بـدايـة تـمـوز تـقـريـبـا  ولـكن الـتـمـرة وتسـمى
ـرحلـة تكـون قـوية بـعض الشيء حلخاللـةخل في هذه ا
ــذاق وعـــالـــيـــة احلالوة ومن عـــلى الـــسن وخـــشـــنـــة ا
الـصــعب أن يـأكل الــفـرد كــفـايــته مـنــهـا وعــلـيه يــعـمـد
الـصبـيـة الى فـرشهـا فـوق رمل أو تـراب ناعم حلان لم
تتوفر صينية فافونخل  ورش بعض حبات الرمل عليها
وتركـها حتت شمس الـظهيـرة وعنـدما يتم جـمعهـا بعد
الـظـهر يـكـون قد تـغـير لـونـهـا الى جوزي والن داخـلـها
طبوخ وقلت حالوتهـا وطاب أكلـها ويطلق عـلى التمـر ا

شمَّس. بهذه الطريقة حتت أشعة الشمس با
بـعد مـرور أيـام عـلى إصفـرار الـتـمر الـزهـدي في عثق
النخلة يبـدأ جزء من الثمرة بالـتحول الى اللون الداكن
ـنجّـد وبحـلول أيـلول الـليّن ويـطيب أكـله ويطـلق علـيه با
جتف الــثــمــرة ويــحــ أوان قــطــافــهــا مع أواخــر ذلك
الـشــهـر ويـشـكل مـحـصــول تـمـر الـزهـدي (اجلـسبخل
احملــصـول الــنــقـدي الــرئــيــسي من بــسـاتــ الــنــخـيل

ألصحابها.
بعد نخيل الـزهدي يأتي في الشيـوع نخيل اخلستاوي
ذاق في وثمـة ميـزات خاصة لـهذا الـتمـر إذ أنه طيب ا
ـذكــورة أعاله وبـعـد إكــتـمـال الــنـمـو ـنـجّــد ا مـرحـلــة ا
واجلـفـاف يـكبـس في جلـود األغـنـام (الـكـيـشة)  أو في
األواني الفخارية حلالزير أو البستوكةخل  ليكون طعاما
شهياً أيـام الشتاء ومحـتوى للكلـيجة أيام العـيد. لنخلة
اخلـسـتـاوي تـصـرف غـريب وفـريـد إذ أنـها تـزعل عـلى
البستاني إذا قطف من تمرها قبل حوالي نضوج ثلثي
تمرعثوقها فـتصدر أمراً الى حملهـا من التمر بالكامل
ليجف فوراً ويتحول حشفاً غير قابل لألكل. وال يعرف
كيف تستشعـر هذه النخلة بـالعدوان وكيف ترسل أمر
اجلفاف الى عثوقـها. وباإلضافة الى تـمور اخلستاوي
والــزهـدي تـنـتـشـر فـرادى في بــعض الـبـسـاتـ نـخـيل
ـــكــتــوم ــكـــتــوم والــبـــرحي واألشــرسـي والــبــربن . ا ا
والـبـرحي يــطـيب أكـلـه من الـعـثـق عـنـد إكــتـمـال حتـول
الـثـمـرة الى الـلـون األصـفـر ويـسـوق عـادة بـعـثـوقه أمـا
األشرسي الـذي يشـبه الزهدي بـشكل ثـمرته عـدا أنها
أكـبـر حـجـمـا ومـخـتـلـفـة طعـمـاً وأمـا الـبـربـن فـهـو زيـنة
الـبــســتــان تــبــدأ ثــمــرته حــمـراء
كبيـرة تتحـول الى نصف سوداء
ونــصف حــمــراء ومن ثم كــامــلـة
الـــســــواد وأكـــلــــهـــا يـــطــــيب في
حــالـتـيــهـا األخـيــرتـ وال تـخـزن

عادة.
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s¹U²½öHÐ ÎôUH²Š≈مـــكــســـيــكـــو- (أ ف ب):  كــانت }
ــــكــــســــيـك حتت وهـل الــــصــــدمـــة ا
اخلــمـيس بــعـد قــتل امــرأة بـطــريـقـة
وحـشية في مكسيكو ونشر وسائل
اإلعالم صـــوراً جلـــثـــتـــهــا مـــا دفع
احلــكـومـة إلى بــدء الـتـحــقـيـقـات في
احلــــــادثــــــة. وقــــــتـــــلـت إنــــــغــــــريـــــد
إســكـامـيـــــال  25 عـامــاً في نــهـايـة
ـاضي عــلى يـد زوجــهـا األسـبــوع ا
في شـقتهما في العاصمة. وأشارت
الــــســـــلــــطــــات بـــــأن الــــقـــــاتل إريك
فــرانــســيـــســكــو ن. طــعـن الــشــابــة
وقـطـعهـا إلى أجـزاء واقـتـلع أعـضاءً
من جـــــســــدهــــا قــــبل رمــــيــــهــــا في
مـــرحـــاض الـــشـــقـــة. وأثـــارت هـــذه
ــة الــوحـــشــيــة الــغــضب في اجلــر
ـكسـيك حـيث تـرتـفع جـرائم الـقتل ا
الــتي تــســـتــهــدف الــنـــســاء بــشــكل

متزايد.
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{ لــــــوس اجنـــــــلـــــــيس- (أ ف ب):
اعــتـــذر مــغــني الــراب ســنــوب دوغ
امـس االول عن إهـــــانـــــة مـــــقـــــدّمــــة
تلـفزيونـية شهـيرة بعـد إثارتهـا تهماً
ة باالغتصاب موجّهة ضدّ جنم قـد
كـرم الـسـلّـة الـراحل كـوبي بـرايـنت.
وكـتب مـغنـي الراب عـبـر إنـسـتـغرام
أعــتــذر مــعــلــنــاً أســفه لــكــونه وجّه
قدّمـة محطّة سي بي إهانـات علنـية 
إسـغايل كـينغ وقـلل من احـترامـها.
وحـصل اجلدل جـراء مـقابـلـة طويـلة
أجرتـها غـايل كينغ مـقدّمة الـبرنامج
الــصــبـاحي األكــثــر مـشــاهــدة عـلى
احملطـة التلـفزيونـية مع ليـزا ليسلي
إحـدى جنــمــات الــدوري األمــيــركي
لــكـرة الـســلـة لـلــسـيـدات وصــديـقـة
بــرايـــنت لـــفــتـــرة طــويـــلـــة. وقــد بثّ
ــقـابـلـة الـثالثـاء مـقـتـطف من هـذه ا
ـاضي عـلى حـسـاب احملـطـة عـبـر ا
تويـتر يتـناول اتهـامات باالغـتصاب
مـــوجّــهــة إلى العـب لــوس أجنــلــيس
ليكرز في العام 2003 وقضى كوبي
بـراينت في  26كـانون الـثـاني/ينـاير
في لــــــوس أجنـــــلــــــيس فـي حـــــادث
مــروحـيـة أســفـر عن وقـوع ثــمـانـيـة
ضـحايـا آخـرين من ضـمـنـهم ابـنته

جانا البالغة  13عاماً.
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ـثــلـو { نــيــويـورك - (ا ف ب): قــال 
االدعـاء اجلـمـعـة إن هارفي وايـنـسـت
اسـتـخـدم مـكـانـته كـمـنـتج هـولـيوودي
ـلك نـفـوذا كـبـيـرا السـتـغالل الـنـساء
رافـعة األخيرة الـلواتي هاجـمهن في ا
مـن احملــاكــمــة الــتي اســتــمــرت ثالثــة
أسـابيع داع إلـى تصديق الـضحايا
ــلـكن أي دافـع لـلــكـذب". الــلــواتي "ال 
ويواجه واينست البالغ من العمر 67
عـامـا وكـان وراء انـطـالق حـمـلـة "#أنا"
ـية في حـال إدانته عـقوبة أيـضا الـعا

قد تصل إلى السجن مدى احلياة. 
ـدعي الــعـام جـوان وقــالت مـســاعـدة ا
إيـلـوزي أوربـون في الـيـوم األخـيـر من
ـرافعات اخلـتامية "اعـتقد وايـنست ا

ه والنـساء اللواتي أدل أنه سـيد عا
ــكــنه أن ال  بــشــهــادتــهن هــنــا كن 

يدوس عليها بال عواقب". 
وأضــافـت أن وايــنــســتــ "اعــتــقــد أن
الـنـسـاء كن يـقـفن فـي طـابـور لـلـدخول
ه". ومنـذ بدء تـقد الـشهادات إلى عـا
في 22 كـــانـــون الــثـــاني اعـــتـــلت ست
نــســاء مـنــصـة الــشــهـود وأكــدن أنـهن
تــــعــــرضـن لالعــــتــــداء اجلــــنــــسي من

 . واينست
لــكـن هــيــئــة احملــلــفــ تــدرس الــتــهم
ـمـثـلـة ـتــعـلـقـة بـاثـنـتـ فــقط هـمـا ا ا
الــسـابــقـة جــيـســيـكــا مـان ومــسـاعـدة

اإلنتاج السابقة ميمي هاليي. 
وقــالت أوربــون في مــرافــعــتــهـا الــتي

اســتــمــرت ثـالث ســاعــات إن الــنــسـاء
لكن اي دافع الـلواتي ادع عليه "ال 
لـــلــكـــذب" مـــعــتـــبــرة أنـــهن "ضـــحّــ
بـكـرامتـهن وخـصـوصيـتـهن وسالمهن

من أجل إيصال أصواتهن". 
وفـي إشـارة إلى هـالـيي الـتي قـالت إن
وايـنـسـتـ اعـتدى عـلـيـهـا في مـنزله 
تــسـاءلت "بـالـذهــاب إلى مـنـزل هـارفي
وايـنـتـسـ هل اسـتـحـقت مـا حـصلت
عــلـيه? هل كـان قــرارهـا? إذا ذهـبت في
رحـلة جوية هل يجب أن تتوقع أن يتم
اخـتـطـاف الـطـائـرة?". وتـابـعت "لـكـنـنـا
نـنـظـر إلى ضحـايـا اجلـرائم اجلنـسـية
بــشــكل مــخـتــلف تــمــامـا عن ضــحــايـا

جرائم أخرى". 

واتـــهـــمت أكـــثـــر مـن ثـــمـــانـــ امــرأة
وايـنسـت أول رجل يـتهم بـاالستغالل
اجلـنسي اثر انطالق حـركة #أنا أيضا
ويـواجه مـحاكـمة جـنـائيـة باعـتداءات
جــنـســيـة إال أنه يــنـكــر كل تـلك الــتـهم
وقــــالت أوربـــون إن الـــنــــســـاء الـــست
لكن أي الـلواتي أدل بشهادتهن "ال 
دافـع لــلـــكـــذب" لــكـن في حـــالــتـي مــان
وهـاليي بدا مفـهوم الرضا مبـهما أكثر
ــا هـو عـلـيه في غـالــبـيـة مـحـاكـمـات
االعـــتــداءات اجلــنـــســيــة. فـــقــد أقــرت
ـرأتان خالل احملـاكمـة بأنهـما اقـامتا ا
عـالقة جـنـسـيـة مـرة واحـدة عـلى األقل
بالتراضي مع واينست بعد االعتداء

فترض. ا
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{ نـيـويـورك - كـابول  –وكاالت
- طغت مظاهر الرومانسية على
ز سـكويـر في مديـنة ساحـة تـا
نــيـويــورك األمـريــكـيــة اجلـمــعـة
ناسبة اضية بإقامة احتفال  ا
عيد احلب للعام الثاني عشر.مع
تنظيم حفلي عرس حيث أجتمع
مـــئــات األزواج داخل الـــســاحــة
الــشـهـيــرة. وأقـام مـوقع تــنـظـيم
حـفالت الـزواج ”نوت “مـنـصـة
لــلــزهــور تــتـــيح لــلــمــارة شــراء
ـفضـلـة.وقالت مـايـشا بـاقاتـهم ا
ريـتش الـتي احـتـفـلت بـزواجـهـا

للصحفي (التقينا ونحن نلعب
كــول اوف ديــوتي عــلى شــبــكــة
بالي ســتــيـشـن. وقـد رآنـي عـلى
االنــتــرنـت في فــيــســـبــوك بــعــد
ذلك... وهــا نـحن هــنـا اآلن بــعـد
تــســعــة أعــوام). الى ذلـك وبــعـد
عــرض أزيــاء مــزدحم فـي فــنـدق
فــاخــر بـكــابـول اجلــمـعــة فـازت
سـلــمـى حــســيـنـي بــأول ألــقـاب
(فــــــــتــــــــاة عـــــــــيــــــــد احلـب) في

أفغانستان. 
وسارت سلمى البالغة من العمر
عاما ابـنة إقليم بـاميان على 20

بـساط الـعـرض مرتـديـة قمـيـصا
بــالـــلـــونــ الـــوردي واألصـــفــر
وبـنـطـاال أبـيض قـبل أن حتـصل
على وشاح الفـوز. وقالت سلمى
في تصريح (عـيد احلب معروف
في كل أنـحاء الـعـالم واآلن يـجد
مــكـانه في أفــغـانــسـتــان أيـضـا.
احــتـفــلـنــا بـعــيـد احلـب بـعـرض
األزياء اليـوم لكنـنا سنـقدم عددا
مــن عــــــــــــــروض األزيــــــــــــــاء فـي
ـسـابـقة ـسـتـقبل). واخـتـارت ا ا
الـتي نــظـمــتـهــا وكـالــة مـحــلـيـة
للـعارض شـابا يـبلغ من الـعمر

من إقليم هلـمند للـفوز بلقب 23
عـــيـــد احلب لـــلــرجـــال. يـــشـــيــر
الــعــرض إلى كــيــفــيــة احــتــفــال
الشـبان بـعيـد احلب في مجـتمع
محـافظ حيث يـستخـدم كوسـيلة
لــلـــتــرفـــيه في بـــلــد يـــعــاني من
ــدن احلـــرب لـــســـنـــوات. وفـي ا
الكبيرة انتشر عرض البالونات
بـــالـــلـــونـــ األحـــمـــر والــوردي
ــلـــصـــقــات. وعـــرضت وكــذلـك ا
مـــطــاعم فـي كــابــول بـــاقــات مع
قـوائـم األطـعـمـة تــشـمل عـروض
مــوسـيــقى وعـروضــا كـومــيـديـة

لــلــراغـبــ في االحــتـفــال. وقـال
مــرتـضى حــيـدري مــديـر مــتـجـر
كـــاج عــلى االنــتــرنـت إنه تــلــقى
عـشـرات الـطـلـبـات لـشـراء زهـور
ودمي من الـدبــبـة هـذا األسـبـوع
مضيـفا أنه يتوقع ارتـفاع العدد
إلى مئـات بـنهـاية يـوم اجلمـعة.
وفي بـانـكـوك جتـمع نـحـو ثالثة
آالف طــالب تــايالنـدي اجلــمــعـة
في فـناء مـدرسـة بإقـليـم أيوتـايا
تعبيـرا عن تمنياتـهم الطيبة في
عـيـد احلب لـلـصـ الـتي تـكافح
وبــاء فـــيــروس كــورونــا.وهــتف

طـالب ومـــــعـــــلـــــمـــــو مـــــدرســـــة
.. جــيــراسـات ويــتــايـا (يــا صـ
واصلي الـكفـاح) أثنـاء جتمـعهم
وبـــرفــقـــتـــهم زوج من الـــفـــيـــلــة
لـيـصـنعـوا مـعـا شـكل قـلب.وقال
ليانغ جيه معلم الـلغة الصينية
ــدرســـة وهــو من مـــديــنــة فـي ا
شـــيــامــ عــلى ســاحل الــصــ
الشـرقي (النـاس في الص اآلن
يــشـعــرون بـالـقــلق والـهــلع لـذا
يــنــبــغي أن تــعــطــيــهم شــعــوب
الـدول األخـرى الـثـقة لـيـتـمـكـنوا

من الصمود).

اإلسالم دعى إلى احلب كــمــا قـال
الله تعالى في كتابه الكر حلقل
إن كـنـتم حتـبـون الـله فـأتـبـعـوني
يحـببـكم الله ويـغفـر لكم ذنـوبكم)
وقـال رســولـنــا الـكــر حلأفـشـوا
السالم بينـكم حتابوا)  أما احلب
الــذي نــنــادي به الــيــوم وقــصـره
على يـوم مـحـدد ليس من اإلسالم
ألن احلب يــجب أن يــســود طـوال
الـعـام بـ الــبـشـر أمـا احلب بـ
الشاب والفتاة فليس له إال طريق

واحد وهو الزواج .

عــيــد احلب الــتــقــلــيــديــة ال تــزال
ـصـريـ وأن حتـظى بـشــعـبـيــة ا
ـــطــاعم يـــصل إلى اإلنــفـــاق في ا

مليون جنيه . في السياق11
ذاته أكـد عـلـمـاء الـدين أن عـاطـفة
احلب يجب ان تـسـود طول الـعام
بـ الــبـشـر وأن قــصـر الـعــاطـفـة
على الـعالقـة بـ الـشاب والـفـتاة
شـاعر الـعفـيفـة وإنه على ظلم بـا
األسـر االقـتـداء بــتـعـامل الـرسـول
الـكـر مع الـبـشـر . وقـال حـمـدي
طه األســتـاذ بــجــامـعــة األزهـر أن

صري في هذا اليوم يصل إلى ا
مليون جنيه ويتناول180

اإلنـــفــــاق الـــزهــــور الـــتـي ارتـــفع
ــئـة إذا اإلقــبـال عــلــيــهـا  115بـا
اضي كـما ارتفع قورنت بـالعـام ا
مـعــدل اإلنـفــاق عـلى اجملــوهـرات

ئة مقارنة بالسنوات 92 با
ـاضــيـة وايــتــفع حـجم اإلنــفـاق ا
ئة على حجـوزات الفنادق  43با
كــمــا وصل مــعــدل اإلنــفــاق عــلى
الرحالت إلى  64مـلـيـون جـنـيه 
كـمـا كـشـفت الـدراسـة أن بـطـاقات
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أكــتــسـت مــصــر الــيـــوم بــالــلــون
ــصــريـ األحــمــر مع احــتــفــال ا
إذ أقـــبل الــفــتــيــات بــيــوم احلب 
والـــشـــبـــاب عـــلى شـــراء الـــورود
ها كهدايا احلمراء والدببة لتقد
للتعبير عن مشاعر احلب بينهم 
وفي جولـة قمـنا بهـا ب احملالت
قــال ولـــيــد أنــدرو صـــاحب مــحل
زهــور أن اإلســتــعــداد لالحــتــفـال
بـــهــذا الـــيــوم بـــدأ من األســـبــوع
ـاضي و قـمنـا بـتـجـهـيـز أشـكال ا
فنية من الـورود بأسعار مـخفضة
وحتـى اآلن وصل اإلقـبال إلى 70
اضي إال ئة إذا قـورن بالعام ا با
إنـنـا نــنـتـظــر إقـبـال هــذا الـيـوم 
وقــال بــيـــتــر ذكي صـــاحب مــحل
هـدايـا أن اإلقـبــال بـدأ من صـبـاح
األمس عـلـى شـراء الــهـدايــا الـتي
تـــنــوعـت بــ دبـــاديب وعـــرائس
وعلب وهدايا كرتون وأن الشباب
من سن  18إلى  35سـنـة يـعـدون
أكثـر إقـباال حـتى األن وأضاف أن
ـصـريـة تـفـوقت عـلى ـنـتـجـات ا ا
نتجات الصينية إلى حد كبير . ا
فيما كشفت دراسـة حديثة لشركة
ــيـة أن إنـفـاق مـاسـتــر كـارد الـعـا

إرهـابية.  وفي نص تاله مـحاميها
فـي جـلــســة اجلــمــعـة رأت أصــلي
اردوغــان أن اتـهـامـهــا حلاسـتـنـادا
إلـى نـصــوص أدبــيـة أمــر يــصـعب
على العقل تقبله في القرن احلادي
والـعـشـرين ويـتـجـاوز الـقـيم الـتي
يـــــــرتـــــــكــــــز عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا احلق
واألدبخل.وأشـارت إلـى أن الطـابع
الـسياسي لكـتاباتها في الـصحيفة
حليــقـتـصـر عـلى إدانــة انـتـهـاكـات
حــــقـــــوق اإلنــــســــانخل وطــــالــــبت

بتبرئتها.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

مـحاولة االنقالب في تـموز/يوليو.
وأفـرج عن أصـلي إردوغـان التي ال
تــربـطــهــا عالقـة قــرابــة بـالــرئـيس
الـــــتــــركـي رجب طـــــيب إردوغــــان
بــــعـــدمـــا أمـــضت  132يــــومـــاً في
الـتـوقـيف االحـتـرازي عـلـى خـلـفـية
اتــهـامــهـا بـاالنــتـمــاء إلى مـنــظـمـة
إرهــابـيــة.  وتـتــهـمــهـا الــسـلــطـات
الـــتــركــيــة بـــأنــهــا ســـاعــدت عــبــر
تــعــاونــهــا مع الـصــحــيــفــة حـزب
الـــعــمــال الـــكــردســتـــاني احلــركــة
ـسـلـحـة الـتي تـخـوض تـمردا في ا
تـركــيـا وتـعـتـبـرهــا أنـقـرة مـنـظـمـة

{ اســـطـــنــبـــول- (أ ف ب):  بــرأت
مــحـكــمـة في اســطـنــبـول اجلــمـعـة
الـروائـيـة الـتركـيـة أصـلي إردوغان
في خـتام محاكمة مثيرة للجدل في
قـضيـة حلنشـاطات إرهـابيـة أثارت
قـلق األسرة الدولية حسبما ذكرت
صـحـافـيـة من وكـالـة فـرانـس برس
حـضـرت اجللـسـة. وبرأت احملـكـمة
انـيا ـقيـمة حـاليـا في أ الـروائـية ا
والـتي جـرت محـاكمـتهـا لتـعاونـها
مـع صحـيفـة قـريبـة من األكراد من
ــســاس بــسالمــة تــهـم مــحــاولــة ا
الــدولـة و(االنـتــمـاء إلى مـجــمـوعـة
إرهــابــيــة) وأمــرت بــالـتــخــلي عن
مالحــقــتــهــا بــتــهــمــة حلالــدعــايــة
اإلرهــابـيـة وأصــلي إردوغـان الـتي
تـرجم الـعـديد من روايـاتـها لـلـغات
أجــنــبــيـــة تــخــضع لــلــمــحــاكــمــة
لــتــعـاونــهـا مع صــحــيـفــة أوزغـور
غـونـد القـريـبة من األكـراد والتي

أغلقت في .2016
وقـــــد اوقــــفـت مع الـــــكــــثـــــيــــر من
ـثـقــفـ في إطـار الــصـحـافــيـ وا
حـمـلـة التـطـهيـر الـواسـعة الـنـطاق
الـتي تشنها السلـطات التركية منذ
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مــثـيــر لـلــســخـريــة يـســتـخــدمـون
الـــروبــــوت فـــيـــمـــا عـــشـــرات آالف
الــشـبــاب يـبــحـثـون بــيـأس عن أي
ـطعم على هذه عـمل. يرد صاحب ا
االنـــــتــــقــــادات بـــــاإلشــــارة إلى أن
الـــروبـــوت يـــســـاعـــد عــلـى إدخــال
تــكــنـولــوجــيـا جــديــدة إلى الـبالد
ــــــزيـــــد من ــــــكن أن يــــــوفـــــر ا و

الوظائف.
ويــؤكـد لــقـد وظـفــنـا ثالثــة خـبـراء
ـكن لــلـتــعـامل مع تــيـمــيـا. كــذلك 
لـإلنـســان اآللـي أن يـشــجّع اجلــيل
األفـغاني اجلـديد عـلى تعـلّم الذكاء
االصــــطـــــنــــاعي األمــــر يـــــتــــعــــلق
بــــاســــتــــحـــــداث فــــرص عــــمل في

أفغانستان وليس بالغائها.

فــــهـي جتــــلب الـــــصــــحــــون عــــلى
الـطــاوالت وتـسـلّـمـهـا إلى الـزبـائن
عـلى صوان. وهي مبرمـجة لتفادي
ــروريــة. وتـــســتــطــيع الـــعــوائق ا
الـنادلة الروبوت أن تردّد العبارات
األسـاسـيـة مثل عـيـد ميالد سـعـيد.
ــكن لــلــعـمـالء طـلب ـقــابل  فـي ا
الـطعـام عبـر شاشة تـعمل بـاللمس
مـوضوعـة على بـطنـها. عـلى الرغم
مـن ذلك ال يـــــبــــدو أن الـــــروبــــوت
مــرحّب به لــلـغــايـة خــصـوصـاً أن
بــعض األفـغـان يـرون في وجـودهـا
خـطراً على العـمالة في بالد تعاني
من مــعـدّالت مـرتـفـعــة من الـبـطـالـة
ـئـة. وكـتب كاشف تـصل إلى 40بـا
أبو بكر على فيسبوك إن هذا األمر

اضي. منذ بدء تشغيله الشهر ا
ويـشير إلى أن مشاهدة روبوت في
احلــيـاة الـواقــعـيــة هـو أمـر مــثـيـر
لالهــتـمــام بـالــنـســبـة إلـى الـنـاس.
ويـتـابع أحـيـانـاً يـقـفـز االطـفـال من
ـفاجـأة عـنـدما يـقـدّم لهم الـفـرح وا
الـطعـام.  أراد أحمد زكي 9سـنوات
أن يــــرى عن كــــثب اآللــــة. ويـــروي
الــــصـــــبي رأيت الـــــروبــــوت عــــلى
شــاشـات الــتـلــفــزيـون وطــلـبت من
طعم. والـدي أن يأخذني إلى هذا ا
ويـــؤكّـــد والــده أحـــمـــد يــوسف أن
الــتـــحــدّث إلى الــنــادلــة كــان أمــراً
ـثـيـر لالهـتـمام أن ـتـعـاً إذ من ا
نرى روبوتا حقيقياً يعمل أمامنا.
تـعدّ قـدرات تيـميـا يسـيطـة للـغاية

{ كـابول- (أ ف ب):  تـقدّم الـنادلة
الــروبـوت األولـى في أفـغــانـســتـان
األطــبــاق في أحــد مــطــاعم كــابـول
وسـط ذهـول الـزبـائـن وتـقـول لـهم
شــكــراً جـزيالً ”فـي الـلــغـة الــدريـة
إحـدى لـغـتـ رئـيـسـت فـي البالد
الـتي عـانت طـوال أربـعـة عـقود من
حـرب مـدمّرة فـيمـا تأتي هـذه اآللة
لتضفي بهجة على احلياة اليومية
فـيــهـا. يـطـلق عـلى الـروبـوت الـذي
يــأخـذ شــكل اإلنـســان اسم تـيــمـيـا
ويــبغ ارتــفـاعه  1,5مــتــرا. ويــبـدو

كأنه يرتدي تنورة واسعة.
ــطــعم مـحــمـد رافي يــقـول مــديـر ا
شـــيــــرزاد إن الـــروبـــوت مـــصـــدره
الــيـابـان وقــد أثـار فـضــول الـنـاس


