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األولى في مصر والثانية في هنـاك جتربتان عربيتان حديثتان 
نهوبة واحملصلة من سوريا  تقومان على استرجاع االموال ا
دون وجه حق وحتت اسـتغالل الظرف احلكومي  من عدد من
ساءلتهم طالبة  الشـخصيات الهاربة خارج البالد مع عدم ا
قـانونيـاً . أي انّ الهدف األسـاس هو استرجـاع األموال وليس
مـحاسبـة السارق وذلـك بسبب الـظرف االقتصـادي الصعب

للبلدين .
هــنـاك مَن يـتـفق مـع الـفـكـرة بـوصــفـهـا إجنـازاً لـعــبـور مـرحـلـة
احملـاسبـات الـقانـونـية الـتي قـد تطـول وحتـتاج إلى تـمـويل عال
ا من دون اجناز الهدف وتنحاز سياسياً وتزحف انتقامياً ور
ـنشود. في حـ يرى فـريق آخر انّ هـذه العمـليـة ال تتفق مع ا
ال الـعام عـايـير األخالقـيـة والقـانونـيـة في محـاسبـة سـرّاق ا ا
وعـدم التفريط باحلق العام مهـما كانت حاجة الدولة ماسة إلى
حتـصـيـل األمـوال . وكال اجلـانــبـ له اجــتـهـاده فـي تـصـريف

ا يحقق النفع العام . الشأن السياسي لبلده 
تـلك آليـات واضحـة في سوريـا ومصـر فمـا هو الـتعـامل الذي
كن أن تتعهد به أية حكومة جديدة في العراق بشأن األموال
ـنهـوبة  مع الـفارق الـشاسع الـذي تتـفوق به مـلفـات الفـساد ا

العراقية وعظم الثروات التي جرى تبديدها أو تهريبها?
في الـعـراق  الـوضع مـختـلف ألن هـنـاك شـخـصـيـات وجـهات
ـشهد الـسياسي أو ال الـعام ال تزال في  واجـهة ا مـتورطة بـا
الـعام  وقسم منهـا ال يرى ضيراً فيـما بدده من مال ألن هناك
هـوامش واسعة في الصالحـيات الطارئة كـانت حتيط به وتبرر

له .
ـقبلة لن تقدم على فـتح ملفات كبيرة ؤقتة ا نعـلم انّ احلكومة ا
ال تـمـلك امـكـانـات الـتـصـدي لــهـا  لـكن هل سـتـمـضي األمـور
حتت سـتـار الـقـوي والـضـعـيف  في احلـكـومـات الـثـابتـة الـتي

زمع إقامتها? بكرة ا ستأتي بها االنتخابات ا
إنّ أيـة خــطـوات تــكـون دون الــسـقف الــذي يـتــحـرك من خالل
ـنتـفض منـذ خمـسة شـهـور ستـجعل الـنار مـستـمرة الشـارع ا
االشتـعال وأكثـر انتشـاراً وغير مـسيطـر عليهـا . بل انّ الفشل
نـهوب ـال ا في اإلجـابة عـلى سـؤال بشـأن كيـفـية اسـترجـاع ا

توقع.  قد يقود إلى نفس االنهيار ا

ــسهُ إال الــعــاشــقــون في عــيــد احلـب تــهــجـر هــذا كــتــاب ال 
ــتـطــايــر من قـبالت الــفـراشــات اخلـمــائل بــحـثــاً عن الــعـسل ا
الـعشـاق ليـست الـبالبل التي تـغـرد على الـشجـرة إنـها قـلوب
ــكــان عــنــدمــا وصل الــعــاشق الــعــشــاق هــرب الــظـالم من ا
العـاشق الـذي يـتـلعـثم أمـام الـعاشـقـة أكـثر صـدقـاً من الـعشق
نـفسه? حـسـرات العـاشق أكـثر لـهـباً من الـنـار قبل أنْ تـدفـنوا
الـعاشق تأكـدوا أنَّ من يعشـقها قـد غادرت قلـبه األرق يتوسل
الـعشق يـريـد أنْ ينـام الـريح بـاردة ولكن حـ تـمر عـلى قـلوب
الـعشاق تقطر جمرا قلب الـعاشق يدقُّ اعلى من باقي القلوب
مـعاقرة اخلـمرة أهون من اإلدمـان على العـشق من السهل أن
تـعشق ولـكن من الصـعوبـة أن تبـرأ مـنهُ وجه العـاشقـة حديـقة
ورد ولـذا تتطاير حولها الفراشات ح كفَّ عن العشق ازدادَ
عـشقـاً الـعـاشـقـة الـتي ال تـزورك في احلـلم مـنـشـغـلـة بـسواك
العـاشق الـذي يتـعـثر بـالـطرقـات ليـس ثمال إنَّـما الـعـشق أعمى
قلـبه إذا كنت تـفكر بـجسـد العاشـقة أكـثر من روحهـا تأكد أنَّ
عـشقك نـزوى وإذا كنت تـفكـر بروحـهـا أكثـر من جسـدها تـأكد
أنَّ عشـقك بـلوى تُـمعن الـعاشـقـة بصـمتـها كـلـما تـفاقم هـذيان
العـاشق حروب لم تصهر قـلبه لكنه انصهـر بدمعة سقطت من
عــ الـعـاشــقـة يـنـام الــعـالم والـعــشـاق يـحــرسـونهُ عـشق بال
قـبالت مثل صالة بال ركعـات ال تخجل وأنت تـركع على أقدام
الـعاشـقة اخـجل عنـدمـا يكـون عشـقك صـغيـراً أمامـها ألنه ال
يـتـحـمل أنْ يـراهـا تـرجتف مـن الـبـرد اشـعلَ أعـشـاب قـلـبه ال
ـاذا انـتـحـر? ـاذا تـبـكي اسـألـوا الـعـاشق  تــسـألـوا الـعـاشـقـة 
أخطـر العشاق هم األطفال يـا لهذه العاشقـة كلما اشتعل قلب
الـعاشق زادته بحـطب صمـتها لـيست شمـعة تـلك التي تضيء
في الــظالم إنــهــا دمــعـة الــعــاشق وجــعــان يــريـدهــمــا دائــمـا
الـعاشقـة والوطن الـعشـاق الذين خـذلهم الـعشق شـهداء على
قيـد احلـيـاة صمت الـعـاشقـة حـرب معـلـنـة على قـلب الـعاشق
أيتـها العاشقة أما شبعت من الـرقاد في قلبه? تُرى متى تنام
بــجـواره عــلى الـسـريــر? لـيــست مـاسـة تــلك الـتي تــضيء عـلى
صـدرهـا إنـهـا دمــعـته الـعـاشق صــديق واحـد لم يـخـنه األلم
قـالوا جـنَّ هذا الـعـاشق يـتحـدث الى نـفـسه عـلى الدوام وهم ال
يعـلـمون إنـهـا تسـكن دمه عـلى السـريـر ينـامون ثـالثة الـعاشق
وزوجـتهُ وطيف العـاشقـة هذا العـاشقُ كلـما طالع امـرأة عابرة
يـشــعـر أن إبـهـام الــعـاشـقـة الـبــعـيـدة يـلــكـز خـاصـرته لـوال دم
ـا ظل لون الوردة احـمر كـلما أوجـعه قلبه الـشهداء والـعشاق 
ادرك أنـها تمـرح مع سواه ما جـدوى قتل العـاشقة وقلـبها مع
الــعــاشق حــديــقــة الــورد ذابــلــة عـلـى خــدّيــهـا هــذا يــعــني أن
ـوت العـاشق وفمه مفـتوحا الـفراشات سـتموت من الـوحشة 
ألنه ينـتظر قبلة من الـعاشقة تغلقهُ ثـمة ضوء يضيء في القبر
إنهـا دمعـة العـاشقة عـلى كفن الـعاشق بـابلو نـيرودا كـتب مئة
قـصيـدة في احلب وعـشـقته ألف امـرأة وهـو كتب ألف قـصـيدة
في احلب ولم تـطرق بـاب قلبه أيـة امرأة الـعاشق خـفيف الظل
حـتى في قبـره الـوردة التـي على الـغـصن فمـهـا والقـطـرة التي
تلـمع علـيهـا دمعـته يا لـهذا الـعاشق يـحرق صـورتها فـي الليل
ويـفتش عنـها في الـصبـاح لقـد اعتـزل العـشق والبـرهان ذبول
قلـبه قـتـلهُ الـعـشق ومـازال قـلـبهُ يـردد ليـتـني أمـوت فـيه مـلـيون
مرة الـعـشـاق تـعـرفـهم من تـمـردهم سـينـهـزمـون تـبـاعـاً أولئك
الذيـن يزرعون الـكراهـية في طريق الـعشق مـظلمـة تلك الـبيوت
الـتي تخلو من العشاق قـبل أن تدفنوا العاشق تأكدوا أن من
يـعشـقـها قـد غـادرت قلـبه الـعشق زاده احلـسـرات كل عاشق
شاعـر خطـير لـكن قصـائده أحـرقتـها امـرأة خائـنة الـعشاق ال
يـجيـدون إال مـهـنـة واحدة نـثـر الـقـبالت علـى النـاس الـعـشاق
الـذين ال يـجـيـدون الـكالم سـحـرة في ابـتـكـار الـقـبالت أيـتـهـا
العـاشـقـة تعـلـمي الـسبـاحـة ألنه سـيـمطـر كـثـيرا عـلى الـسـرير
ها من الـعطش أقسمَ عندما وت غر العـاشقة التي ال تمـطر 
يلـتـقيـها سـيـقبّل وجـهـها اكـثر من الـقـبالت على بـاب مزار اذا
أردت الــعــثـــور عــلى األمل ســتــجــده فـي قــلب الــعــاشق ثــروة
ـاذا غادرت خاليا الـعاشق وهمُه الـذي ال ينتـهي أيهـا العسل 
ـاذا غادرت الـنحل وسـكـنت شـفتـيـهـا أيهـا الـنـجيل األخـضـر 
ـاذا غـادرت الـدنان احلـقول وسـكـنت عـيـنـيـهـا أيـتـهـا اخلـمـرة 
ـاذا غـادرت مـشـفى اجملـانـ وسـكـنت خـديـهـا أيـهـا اجلــنـون 
وسـكنـت رأس العـاشق ال يسـكر إال
بـرضـاب فمـهـا قُبالتـهـا مألت وجههُ
ا بزغ بـالورد لوال مـواعيـد العشـاق 

القمر العشق مهنة مقدسة.
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يـثـقـون في تـمـاثل جـون لـلـشـفاء
حسبما أفادت قناة (1نيوز) يوم
االثــنـ نــقال عن شــركـة (تــشـاج
إنــتـــرنــتـــيــمـــنت) الـــتي تـــتــولى
الدعايـة للـحفالت. الى ذلك توفي
مغني الـفولك الـفرنسي من أصل
نـــيـــوزيــــلـــنـــدي غــــرا آلـــرايت
ــعـروف خــصــوصـا بــاقـتــبـاس ا
أغنيات لفـنان أميركـي باللغة
الـفــرنـســيـة األحـد عن  93عـامـا
وفـق مــا قـــالـت أســـرته لـــوكـــالــة
فــرانس بــرس.وأوضــحت ابــنـته
جـان آلــرايت (لـقـد تـوفـي الـلـيـلـة
ــسـنــ حـيث ـاضــيـة في دار ا ا
كـان يـعـيش مـنـذ سـنة فـي سان-
إيه-مارن). وقال كريـستوف أحد
أبــــــــــنـــــــــاء
ــغــني ا

(كــان مــغـنــيــا مـلــتــزمـا الــعــدالـة
االجتـماعيـة  غنى حـتى النـهاية
وكان يـحب أن يكـون على خـشبة
ـسـرح). وُلــد غـرا آلـرايت في ا
نــيـوزيــلــنـدا الــعـام  1926 وبـدأ
هنية كـممثل في إنكلترا حياته ا
ية الـثانـية قبل بعـد احلرب العـا
أن يـــســــتــــقــــر في فــــرنـــســــا في
الـعــــــام  1948 لم يـدخل مـجال
الــغـــنــاء إال بــعــد  40 عــامــا مع
إطالقه أول ألبوم بـالفرنـسية في
الــــعـــام  1965 بــــعــــنــــوان (لـــو
قـتبس من أغـنيات ـاردور) ا تر
لـ(مغني االحـتجاجـات) األمريكي
بيت سيغـر. وقد تنـاسبت أغانيه
التي تمـحورت مـواضيعـها حول
االنـــــســـــانــــيـــــة واالحـــــتـــــجــــاج
ــنــاهـــضــة لــلـــعــســـكــريــة مع وا
تـطـلـعـات الـشـباب الـفـرنـسي في
ذلـك الـــــوقـت.في الـــــعـــــام 2010
ـية تـشارلـز كروس منـحتـه أكاد
جـــائــــزة شـــرفــــيــــة عن مــــجـــمل
مسيـرته. وآلرايت هـو أب ألربعة
هم نــيـكـوال وكــريـســتـوف وجـاك

وجان.
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{ أوكالند  –بـاريس - وكـاالت-
ـغــني ومــؤلف األغــاني اعــتــذر ا
البريطاني إلتون جون جلمهوره
أثـنـاء حفل فـي نيـوزيـلـنـدا األحد
ــــاضي بـــعـــد أن فــــقـــد صـــوته ا
بـــســبب إصـــابــته بـــأحــد أنــواع
ــا اضـطـره االلـتــهـاب الــرئـوي 
إليـقاف احلـفل الـذي كـان يـحـييه
في مديـنة أوكالنـد.وانفـجر جون
في الـــبـــكــاء في اســـتـــاد مــاونت
سـمارت عـنـدما اكـتـشف أنه غـير
قـــادر عــلى الــغـــنــاء رغم تـــلــقــيه
الــرعــايــة الــطـبــيــة الالزمــة.كــمـا
اعــــتــــذر عــــبــــر حــــســـــابه عــــلى
إنستغـرام جلمهـوره الذي حضر
ـنـشـور يـقـول احلـفل.وكـتب في ا
(أريـــد أن أشـــكــر كـل من حـــضــر
احلـــفـل الـــلــــيـــلــــة في أوكـالنـــد.
شُخـصت حـالـتي في وقت سابق
الـــيــوم بــالــتـــهــاب رئــوي جــوال
(وهـو نـوع بـســيط من االلـتـهـاب
الرئوي) لـكنني كـنت عازما على
ـكن أن أقـدم لـكم أفــضل عـرض 
ه). وأضاف (عزفت إلنسان تقد
وغنيت من كل قـلبي حتى لم أعد
قادرا عـلى الغـناء. أشـعر بـخيـبة
أمـل واســـتـــيـــاء شـــديـــد وأسف.
بذلت كل مـا في وسـعي). وذكرت

صحـيفـة (نيـوزيالند هـيرالد)
أن مــــســـعـــفــــ ســـاعـــدوا
غني الشهـير للنزول من ا

سرح. على ا
وحــــــصـل جـــــون عــــــلى
جائزة األوسكار أفضل
أغنية أصلية األسبوع
ـــاضي عـن أغـــنـــيــة ا
قــــدمـــهــــا في فــــيـــلم
(روكـــتـــمـــان) الــذي
يــــــحـــــكـي قـــــصـــــة

حياته.
ــــــقــــــرر أن ومـن ا
يــــــحــــــيـي جـــــون
حـــفــلـــ آخــرين
فــي أوكـالنـــــــــــــد
الـيــوم الــثالثـاء
واخلــــــــمــــــــيس
ـــــقـــــبـل. ومن ا
ـتــوقع إقـامـة ا
هذين احلـفل
في موعديـهما
ألن األطــــــبــــــاء

الـــســبــاق الــذي يـــجــري في واليــة
فــلــوريـدا وهـي من الـواليــات غــيـر
احملــــــــــــســــــــــــومــــــــــــة فـي عــــــــــــام
االنـتـخـابـات.وأمام حـشـد من نـحو
مـــئــة ألف شـــخص أعـــطى تــرامب
إشـارة الـبـدء لـلـسـبـاق قـائال (أيـها
الــــــســـــادة أديــــــروا مـــــحــــــركـــــات
ســـــيـــــاراتـــــكم).وخـــــاطب تـــــرامب
مــؤيــديه الــذيـن كــانــوا يــهــتــفـون
(أربـع سنـوات أخرى) قـائال (نحن
نـحب بـلـدنـا ويـشـرفـني حـقـيـقة أن
أكــون مــعـكم).وبــعــد أن طـاف ركب
ــضـمـار ســيـاراته حــول جـزء من ا
تــوقـف تــرامب اللــتــقــاط صــور مع
أنـــصــاره.وكـــثــيـــر من الـــنــاس في

فــلـوريـدا- وكـاالت - دخل الـرئـيس
األمـريـكي دونـالـد ترامب اول امس
األحـد سباق دايـتونا  500الـشهير
لـلـسـيارات بـشـكل اسـتـعراضي في
سـيـارته الـلـيـمـوزين عـلـى مـضـمار
الــســبـاق بــعـد حتــلــيـقه بــطــائـرته
الـرئاسيـة فوق احلشـد.وقام سائق
ــضـمـار تــرامب بـلــفـة كـامــلـة في ا
عروفة باسم بـالسيارة الرئاسـية ا
(الــــــــوحـش) وسط هــــــــتــــــــافـــــــات
.وفي تـعــزيـز جلــهـوده ــشـجــعــ ا
ــتـحـدة عــلى مـســتـوى الــواليـات ا
إلعــادة انـتــخـابه بــعـد تـبــرئـته في
مــحــاكــمــته في مــجــلس الــشــيـوخ
األمـريـكي قـام تـرامب بـدور رئيس

الـقـاعـدة احملـافـظـة لـتـرامب هم من
مـحبي سـباقـات ناسكـار األمريـكية
لـلسـيارات. وانتـهزت حمـلة ترامب
ظــهـــوره لــرفع الفــتــة قــرب حــلــبــة
الــسـبـاق وإذاعـة إعالن تـلـفـزيـوني
أثــنـاء بـث قـنــاة فـوكس لــلـســبـاق.

{ لندن - (أ ف ب):  قالت
فيكتوريا بيكهام إنها أرادت
إحداث ثورة لطيفة ”في أسبوع
لندن للموضة األحد مع مجموعة
كن أنيقة من األزياء التي 
ارتداؤها بسهولة. واوردت
بيكهام في مالحظات دونتها في
كتيب اجملموعة أردت أن أوجه
حتية إلى التقليد القائم مع
حتدي األعراف أيضا. أردت ان
يكون لدي نزعة تخريبية بعض
الشيء مع ابقاء األناقة هذا
التالعب اسميه ثورتي اللطيفة.
هيمن يقوم وتابعت الشعور ا
رسومة بل على اتباع القواعد ا
اتباع حدسنا. 
وتضمنت مجموعتها
خلريف/شتاء 2020-2021
فسات سوداء واسعة مع
جزمات ضخمة وسروال واسع
ربعات مع على شكل تنورة 
كنزة صفراء.
وكتبت جنمة البوب السابقة لقد
تأثرت بأفكار مختلفة عن النساء
وبنساء مختلفات وأطباع
وحلظات مختلفة من دون أي
قيود.
وسارت العارضات على أرضية
عاكسة في قاعة بانكويت هال
في حي وايتهال الراقي مع
ثريات ضخمة وسقف رسمه
روبنز في العام  1636
واختلطت زوجة جنم كرة القدم
اإلنكليزي السابق ديفيد بيكهام
باحلضور بعد انتهاء عرض
األزياء مرتدية قميصا حريرا
أبيض وسرواال عالي اخلصر.
وحضر العرض زوجها وثالثة
من أوالدها إلى جانب رئيسة
حترير مجلة فوغ النافذة آنا
وينتور.
وبعد مشاركتها لسنوات في
أسبوع نيويورك للموضة عادت
غنية السابقة إلى لندن العام ا
رور عشر 2018 احتفاال 
سنوات على إطالق ماركتها.
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تـوصل الــبـاحـثــون في كـلــيـة الـطب
جـامعة بنسلفانيا األمريكية إلى أن
الــشـــاي األخـــضــر يـــحـــتـــوي عــلى
مستخلص طبيعي يعمل على تقليل
رتبطة شـدة أمراض الكبد الدهني ا
ئة بالسمنة بنسبة تصل إلى  75با
لـدى الفئران التي تـتغذى على نظام
غـــذائي غـــنـي بـــالـــدهـــون. وأوضح
جــوشـوا المــبــرت أســتـاذ الــعــلـوم
الـغذائـية في جـامعـة بنـسلـفانـيا أن
ــتـوصل إلـيـهـا تـعـد من الـنـتـيـجـة ا
الـنـتــائج الـهـامــة ألن مـرض الـكـبـد
ثل مشـكلة الـدهني غيـر الكحـولي 
ـيــة كــبــيـرة حــيث من صـحــيــة عــا
ــتــوقع أن تــتــفـاقـم في الــســنـوات ا
الـقليلـة القادمـة. وأضاف أنه بسبب
ارتـفاع معـدل انتشـار عوامل اخلطر
مـثل السـمنـة ومرض الـسكـر النمط
ــــتـــوقع أن يـــصـــيب الـــثـــاني من ا
مـرض الـكـبد الـدهـني أكـثر من 100

{ بـــــــاريس - (أ ف ب):  أوقـــــــفت
الـسلطات الفرنسـية السبت الفنان
ــثــيــر لــلــجــدل بــيــوتــر الــروسي ا
بـافـلـينـسـكي الذي يـقـول إنه سرّب
مـقـاطع فـيـديـو جـنـسـيـة لـسيـاسي
فــرنــسي بـارز وذلك عــلى خــلـفــيـة
عــمل عــنــيف ال عالقــة له بـقــضــيـة
الـــســيـــاسي وفق مــكـــتب االدعــاء
الـــعـــام في بـــاريـس. واســـتـــجــوب
الـالجىء السياسـي الروسي بشأن
حـادث عنف مسـلح يشتبه انه وقع

في  31كانون االول/ديسمبر.
ـدعي الــعـام عــلى أن هـذه وشــدد ا
ــقــاطع الــقــضـــيــة ال عالقــة لــهــا 
رشح تعلقة  الـفيديو اجلنسيـة ا
الــرئـيس مــاكـرون لـرئــاسـة بــلـديـة

باريس بنجامان غريفو.
وكـان الفنان البالغ  35عـاما فر من
روســيـــا الى بــاريس الــتي اعــادت
تـسـلـيط األضـواء علـيه بـعـد نـشره
ــنـسـوب الى الــفـيـديــو اجلـنـسي ا

غـريـفـو وهو مـا أجـبر االخـيـر على
االنسحاب من االنتخابات البلدية.
وقـام غـريفـو الـبالغ  42عـامـا برفع
دعــوى ضـد بــافـلــيـنــسـكي بــسـبب
الـــفــيــديـــو و فــتح حتـــقــيق في
دعي العام السبت. القضية وفق ا
وصـــرح بــافـــلــيــنـــســكي الـــنــاشط
والــفــنـان االســتـعــراضي لــفـرانس
بــرس اجلــمــعــة انه أراد الــتــنــديـد
بـنـفـاقـغـريـفو الـذي يـسـتـنـد بـشكل
مـسـتـمـرّ إلى الـقيـم العـائـلـيـة لـكنه

يفعل عكس ذلك).
زيد على وهـدد بافلينسكي بنشر ا
مـنـصـة سـيـاسـيـة ابـاحـيـة انـشـئت
حـديثـا. ولهـذا الفـنان سـجل طويل
فـي اثــارة اجلــدل والــغــضب. فــقــد
تـصـدّر عـنـاوين الـصـحـف الـدولـية
عــام  2013بــعــدمـا دق خــصـيــتـيه
ـساميـر في الساحـة احلمراء في
مـوســكـو وبـعـدهـا بـعـامـ أضـرم
الـــنـــيـــران بـــأبـــواب مـــقـــر جـــهــاز

االســـتــخـــبــارات الــروسي اف اس
2017 بـي. وفـي تـــــــشـــــــرين االول 
ــكــاتب أضـــرم الــنــيـــران ايــضـــا 
ــركــزي الــفــرنــسي في ــصـــرف ا ا
سـاحـة الـبـاسـتـيل مـوقـع الـهـجوم
عــلى الــسـجن الــشـهــيـر في بــدايـة

الثورة الفرنسية عام 1789 .
وقـــال بـــافـــلـــيـــنـــســـكـي إن وجــود
ـصرف عـلى أرض ثـورية مـقدسة ا

مخز تاريخيا.
عــلى صـعـيـد آخــر تـعـرضت لـوحـة
جـديدة للفنان بـانكسي كشف عنها
ـنـاسـبـة عيـد احلب في بـريـسـتول
في جـنـوب غـرب إنـكـلتـرا لـعـمـلـية
تـخـريب الـسبت وفق صـور يـجري
تـــداولــهــا عــلى مـــواقع الــتــواصل
االجـتمـاعي. ونشـر الفـنان اجلـمعة
عـلى حسابه في تـطبيق إنـستغرام
بــا نــحـو ّ مــصـوًصــورتــ لـعــمـله
اجلــديـــد وهــو عــبــارة عن طــفــلــة
بـيدهـا مقالعـا على جـدار منزل في

ًرتـهـا مرسـومةّكـومـة زهور حـمراء
ـدينة فـوقهـا وكأنهـا فج ت سكان ا
أن الـفـنان اجملـهـول الهـويـة ّمديـنة
بــريـســتـول. وبــذلك تـثب هــو فـعال
خـلف الـعـمـل الـذي ظهـر اخلـمـيس
فـي شــــوارعــــهم. لــــكن الــــلــــوحــــة
تـعرضت للتـخريب منذ ذلك احل

إذ أظـهرت صور عدة انتشرت على
مـواقع الـتواصل االجـتمـاعي عمل
بــانـكـسي وقــد رسم عـلـيـه بـبـخـاخ

وردي.
ومــطــلع كــانــون األول/ديــســمــبـر
(حمقى بي بي سي) مع عبارة ًقلبا
خـرب عـابـر جـداريـة لـبـانكـسي في
بـرمنغهام (وسط إنكلترا) فأضاف
د. ّ يـنام عـليه رجل مـشرًأنفـا أحمر
إلـى رسم غــزالــ يــجــران مــقــعـدا
ويــهــدف هـذا الــعـمل إلـى تـســلـيط
شـردين في الـضـوء عـلى مـسـألـة ا
ـــمــلـــكــة ج بـــالـــزجــاج بـــعــد ذلك ا

احلادث.
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مــــلـــيــــون شــــخص بــــحـــلــــول عـــام
وال تـوجـد حـالـيـا أي عالجات2030
مــوثــوقــة لــلــمــرض. وفى الــدراســة
احلــالــيــة وجــد أن الـــفــئــران الــتي
تــــغـــذت عـــلى نـــظــــام غـــذائي غـــنى
ــــدة  16أســــبــــوعــــا بــــالــــدهــــون 
واســـتـــهـــلـــكـــوا الـــشـــاي األخـــضــر
ومــارسـوا الــريــاضـة بــانــتــظـام عن
طــريـق الـــركض عـــلى عـــجـــلـــة قــد
تـراجعت ربع الـرواسب الدهـنية في
كــــبــــد هــــؤالء الــــفــــئــــران. وأعــــرب

الـبـاحـثـون عن اعـتـقـادهم بـأن مـادة
الـبـولـيـفــيـنـول في الـشـاي األخـضـر
ـات هضـمـية تـفرز تـتفـاعل مع إنـز
في األمـعاء الـدقيـقة وتـسهم جـزئيا
في انـهيـار الكربـوهيـدرات والدهون
في الــطـــعــام ذلك إذا كــان الــفــأر ال
يـهضم الـدهون في نـظامه الـغذائي
فــــإن تــــلك الــــدهـــون والــــســــعـــرات
ــرتــبــطــة به تــمــر عــبـر احلــراريـة ا
اجلـهـاز الــهـضـمي لـلــفـأر ويـنـتـهي

بكمية معينة منه في البراز.
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أخضرخل أي عملية عالقات عامة لن
تــفــيــد كــثــيــرا في خــفض األضــرار
الـنـاجــمـة عن الـكــمـيـة الــكـبـيـرة من
وقـــود الـــطــيـــران الــذي يـــســتـــهــلك
سـنــويــا. وقـال بــول شــتـايـن كـبــيـر
خبراء التكنولوجيا في شركة حلرولز
رويس لـصنـاعة محـركات الـطائرات
لوكالة فرانس برس حليخضع قطاع
الـطـيران لـضـغـوط كـبيـرة لـتـحـس

صورته على صعيد االستدامة.
وأضاف أن شركات الطيران حلتعمل
مـعنا علـى إيجاد سبل لـزيادة توافر
ـــكن ـــســـتـــدام وكـــيف  الـــوقـــود ا
العـتـمـاد الـكـهـربـاء الـتـأثـيـر عـلـيـهـا
وهي تــدرس أيـضـا إمــكـانــيـة صـنع
مـحركات وهيـاكل أكثر فعـالية) على

صعيد استهالك الطاقة.

عـلـى مـا تــفــيـد الــوكــالـة األوروبــيـة
لـلبـيئـة فيـما الـعالم يـشهـد موجات
حــر قــيــاســـيــة وارتــفـــاعــا في عــدد
حـرائق الــغـابـات والـعـواصف الـتي
يـزيــد من حـدتـهــا ارتـفـاع مــسـتـوى

البحار.
وكــانت كــلـمــة االســتــدامـة عــلى كل
لــســـان في ســـنـــغــافـــورة في أكـــبــر
مــــعـــرض لــــلــــطـــيــــران في آســــيـــا
اســـتـــخـــدمت فـــيه ألـــواح الـــطـــاقــة
الـشـمـسـيـة لـلـحـصـول عـلى الـتـيـار
وتـنافست خالله مجمـوعات صناعة
الـطيران وشـركات اخلطـوط اجلوية
عـلى قطع وعـود باعـتمـاد نهج أكـثر
دافع عن اسـتدامة. إال ان بعض ا
الـبــيـئــة انـتــقـدوا هــذه االلـتــزامـات
مــعـتــبــرين أنــهــا مــجــرد حلتـمــويه

{ ســنــغــافــورة- (أ ف ب):  تــكــثف
شـركـات صـنـاعـة الـطـيـران اجلـهـود
لـتـصبح أكـثـر مـراعـاة للـبـيـئـة بدفع
ـــاذج ـــســـتــــهـــلـــكـــ Kمـع  من ا
لـطائرات نفاثة بـانبعاثات أقل تبدو
وكــأنـهــا خــارجــة من فــيــلم خــيـالي
عـلمـي وأخرى تـعمل عـلى الـكهـرباء

ستدام. والوقود ا
وتـتعرض سمعة الـطيران النتقادات
كــثـــيــرة في حــقــبــة تــخــتــار فــيــهــا
دافعـة عن البيئة الـناشطة الشـابة ا
غـريــتـا تــونـبــرغ الــسـفــر في مـركب
مـراع للبيئـة ويستعر فـيها االنتقاد
الالذع الســتـقالل الــرحالت اجلـويـة
في بـلدهـا السويـد. فحـركة الـطيران
ئة من انـبعاثات مـسؤولة عن  3 بـا
نـاخ في العالم ضرة بـا الـكربـون ا

ــنح بــعــد إجــتــيــاز الــعــديــد مـن األخــتــبـارات
ـيـة واالجـتـمــاعـيـة . وقـد أبــدت الـلـجـنـة االكــاد
ا يحتويه من معلومات قـدم   تـقديرها للبحث ا
ــنـاقــشـة والـتي ولــلـكــفـاءة الـتي أبــداهـا خالل ا
أظـهرت ما يتمتع بها من ثـقافة وعلم ومعلومات
عـامة أهلته للحصول على هذا التكر . وبدوره
أعـرب  عـمـارة عن بـالـغ شكـره وتـقـديـره لـرئـيس
الـتجـمع د/ ياسر كـمال وأعضـاء اللجـنة والدور
ـسـتشـارة/ هـنـد.فارس في الـبـارز الـذي لعـبـته ا
اإلعــداد لــلــنـدوة مــؤكــدا أن هــذا الـتــكــر يــعـد
وســامــاً عـلـى صـدره وصــيــفـة الــزمــان  وسـوف
يـكون حـافـزا بالـنسـبة له في نـشر ثـقافـة السالم

في مصر والعالم العربي.
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ي في القاهرة مـنح التجمع العربي لـلسالم العا
بـرئاسة د/ياسـر كمال شهـادة دبلوم دبلـوماسية
تـاز للـدكتـور مصـطفـى عمارة الـسالم بتـقديـر 
مـدير مكتب جريدة الزمان الـدولية بالقاهرة بعد
مـناقشة استمـرت قرابة ثالث ساعات في البحث
ــوضـوع والـذي اشـتـمل الــذي قـدمه حـول هـذا ا
عــلى تــســعـة مــحــاور  وجـاء مــنح عــمــارة تـلك
ناقشات التي جرت الـشهادة بناءاً على بحثه وا
مع أعـضاء جلنة التحكيم والتي ضمت د/ ياسر
ـستـشار/ خـالد حـمدي كـمـال رئيس الـتجـمع وا
ـسـتـشـار/ سـيد مـوسى  كـمـا  مـنـحه درعاً وا
كـمفـوض سام للـسالم بالوطن الـعربي وهو درع
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