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هيالري والـذي يتـناول احلـياة
الـعـامـة لـلــمـرشـحـة الـرئـاسـيـة
لـــــــــــعــــــــــام 2016 هــــــــــيـالري
كـلـيــنـتـون.وكـان كـلــيـنـتـون قـد
وضـع فـي قــــــــــلـب إجـــــــــراءات
انـية تـسعى لـعزله مـساءلـة بر
في عـام 1998 بـســبب اتـهـامه

بـالــكـذب عــلى احملــقـقــ حـول
عالقته بـلوينـسكي. ولـكنه جنا
من تـلك اإلجـراءات في مـجـلس
الــشـيــوخ.وقـال كــلــيـنــتـون في
السلسـلة الوثائـقية( ما أقدمتُ
عـلـيه كــان سـيـئــاً لـكن لم يـكن
األمــر كـــمــا اعــتـــقــدت).وكــانت

الـنصف مـليـون مشـاهدة خالل
ساعت فقط.

وكــــانت وكــــالــــة االتــــصــــاالت
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لوينسكي في فترة تدريبية في
الـبـيت األبـيض خالل عـالقـتـها
بــكــلــيــنــتـون وكــانت تــبــلغ من
.وأضاف العـمر آنذاك 22 عامـاً
كـليـنتـون( تـشعـر أنك تدور في
ــكـان نـفـسـه- أنك في مـعـركـة ا
من  15جــولــة امــتــدت إلى 30

{ سـاو بـاولـو (أ ف ب) - تـعـاون دعاة
احلفاظ على البيئة على جانبي احمليط
األطـلـسي إلرسـال 50 بـبـغـاء سـبـيـكس
ـانـيا إلى نـقـرضـة من أ الـزرقـاء شبـه ا
الـبــرازيل الـثـالثـاء في مـحــاولـة إلعـادة
هـــــذه الــــــطـــــيـــــور إلى بــــــيـــــئـــــتـــــهـــــا
الطـبيعـية.ووصلـت هذه البـبغاوات في
طائرة إلى والية بيرنـامبوكو في شمال
شـرق الـبالد عــلى مـا ذكـرت وكـالـة (آي
سي إم بيو) البيئية البرازيلية.ونشرت
الـوكــالــة عـلى حــســابــهـا في (تــويــتـر)
صـورة لوزيـر الـبيـئـة ريكـاردو سـاليس
وهـو يـحـمـل قـفـصـا فـيه واحـد من تـلك
الــــــطـــــــيــــــور مع تــــــعـــــــلــــــيق (لــــــقــــــد
وصــلت!).وســتـــنــقل الــبـــبــغــاوات إلى
مـنــشـأة بــنــيت خــصـيــصـا فـي مـديــنـة
كـوراكا في واليـة بـاهـيا اجملـاورة وفـقا
للـوكالة الـبيـئية الـبرازيلـية الـتي تعمل
شروع بالـتعاون مع جمعية على هذا ا
انية.وقالت هددة األ حفظ الببغاوات ا
ــانـــيــة عــلى مـــوقــعــهــا اجلــمـــعــيــة األ
اإللــكــتــروني (ســيـــتم تــدريــبــهــا خالل
قبـلة إلعادة توطـينها األشهر الـقليلـة ا
في الـبريـة).وأوضح مـسـؤولون إن ذلك
يـشـمل  21يـومــا من احلـجــر الـصـحي
تــلــيه نــشــاطــات صــمــمت خــصــيــصــا
ناخ ساعدة الطيور على التكيف مع ا

والصمود في البرية.
ومـع بـــدايـــة الـــعـــام 2021 ســـتــــطـــلق
اجملـمـوعـة األولـى من هـذه الـبـبـغـاوات
في الـبريـة أما بـقـية الـطيـور فـستـبقى
في مــنـشـأة لـلــتـكـاثـر.وأعــلن أن بـبـغـاء
سبيـكس انقـرضت في البريـة في العام
2000 بسـبب تعـرضهـا للـصيـد اجلائر
والــقـضـاء عــلى مـواطـنــهـا الـطـبــيـعـيـة
واالجتار بـهـا.وما زال 163 مـنـها عـلى
قــيــد احلــيــاة في األســر في كـل أنــحـاء
الـعالم وفـقـا جمـعـية حـفظ الـببـغاوات

انية. هددة األ ا

جـولــة وهـنـاك شيء سـيـشـتت
ــعـركــة لــفــتـرة من ذهــنك عن ا
الـــوقت. اجلـــمـــيع يـــعـــاني من
ضـغـوطـات حـيـاتـيـة وخـيـبـات
أمل وحاالت رعب ومـخاوف أو
أياً كان قـمت بأشياء لـتخفيف

قلقي لسنوات). 
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وأصـبـحت عالقـته بلـويـنـسكي
قصة إخبـارية كبرى في أواخر
الــتــســعــيــنــيــات بــعـد أن نــفى
الـرئـيس في بـاد األمـر وجود
أي عالقة قبل أن يعـترف الحقاً
بـوجـود اتصـال جـسـدي حـميم
وغـيــر مـنــاسب.وكـانت إجــابـة
كـلـيـنـتون األولـيـة عـلى تـقـارير
وســائـل اإلعالم في عــام 1998
لم يـكن لــديّ عالقــات جـنــسـيـة
ـــرأة ) وهي واحــدة مـع تــلك ا
ـــقــــوالت الــــتي ال مـن أكــــثــــر ا
تنسى في السياسة األمريكية.
وصـــرّحـت لـــويــــنـــســــكي بـــأنّ
(عالقــتـهــا بــالـرئــيس الــسـابق
اتُفق عـلـيـهـا لـكنّـهـا وصـفـتـها
بأنها إساءة اسـتخدام جسيمة
لـلـسـلـطـة?). وقــالت لـصـحـيـفـة
فـــانــيـــتي فــيـــر في عــام 2014
عــمـلــيــة االسـتــغالل احلــقـيــقـة
جـرت فـي أعـقــاب ذلك عــنــدمـا
أصــبـــحتُ كــبش فــداء من أجل
حماية منـصبه القوي....وقالت
إنــهـا (كـان لـديـهـا فـهم مـحـدود

لـــــلـــــعـــــواقـب في ذلـك الـــــوقت
وتـــأسف يـــومـــيـــاً حلـــدوث كل
ذلـك).ويـــقــول كـــلـــيـــنــتـــون في
الـوثـائــقي إنه (يـشــعـر بـسـوء
ّ حتــديـــد حــيــاة شــديـــد ألنّه 
لــويـنــسـكي من خالل عالقــتـهـا
بـه). وأضــــــــاف: (عــــــــلـى مـــــــرّ
الـسـنـ حـاولت أن أشـاهـدها
تعـود إلى حـيـاتـهـا الـطـبـيـعـية
مرة أخـرى ولكن علـيك أن تقرّر
كــــيــــفــــيـــــة حتــــديــــد مــــا هــــو
الــطـبـيـعي).وعـنـد سـؤالـهـا عن
احلـــادثـــة أوضـــحت هـــيالري
كــلـيــنــتــون مـدى الــدمــار الـذي
تـعـرّضت له قـائـلـة( لـقد أوذيت
شــخــصــيــاً بــشــكل كــبــيــر ولم
أصـــــدق ذلـك ال أســــــتـــــطــــــيع
تـصــديق أنك كــذبت. لــقــد كـان
األمر فـظيعـاً وقلتُ إذا كان ذلك
سيصبح علنـياً عليك أن تخبر
تشيلسي).وأوضحت ( كيف لم
تــكن تــريـد أن تــسـمع أي شيء
يـتــعـلق به بـعــد انـتـشــار خـبـر
العالقة).وأضافت ( لقد اتخذت
قرارًا بالبقاء مع زوجي. أعتقد
أنّ بعض الناس اعـتقدوا أنني
اتـــخـــذت الـــقـــرار الـــصـــحـــيح
ويــعـتـقـد بـعـضـهم اآلخـر أنـني
اتــخـذت الـقــرار اخلـطـأ). وقـال
كــلــيــنــتــون في الــوثــائــقي (إنّ
إخـبـار ابـنـتهـمـا تـشـيـلسي عن

القضية كان بشعاً للغاية).
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تكـثر الـتـوصيـفـات لتـوضيح مـعـنى مصـطـلح " الدولـة" لكن
أغـلبـهـا يـتـحـدث عن كـيـان يـتـكـون من ثالثـة عـنـاصر هي "
مـواطـنون   وإقلـيم أو أرض  وسـلـطـة أو مؤسـسـات تـمـلك

سلطة".. هذا ما يخص الفهم الشكلي أو الهيكلي للدولة.
تخـتلف من النـاحـية اإلجـتـماعـية والـفـلسـفـية والـسـياسـية  
وتــتـوسـع وتــتـعــدد مــفــاهــيم الــدولــة.. وإخــتالفــهـا هــو في
توصيف معنى ونوع ومواصفـات وشروط العناصر الثالثة
أعاله.. فـهــنــاك من يـرى أنــهــا ورغم وجـود شــعب يــسـكن
كـن أن توصف بـانهـا "دولة" إن أرضا مـحددة  لكـنهـا ال 
لم تكن هنـاك مؤسسـات تستـطيع فرض الـقوان والـسلطة

ونظم احلكم على هذا الشعب.
يل اإلنسان بطبيـعته الغرائزية لـلتخلص من القيود  التي
حتدد رغبـاته وتوجهـاته وميوله  بغض النـظر مـقبـولة كانت
واطن" كما يفترض  يجب أن أو غير ذلك.. لكن اإلنسان "ا
تـلك قـدرا كـافـيـا من الـتـحكم بـنـفـسه ورغـبـاتـها  فـيـلـتزم
بـالـنـظم والـقـوانـ الـتي تـقـود احلـيـاة الـعـامة  ويـحاول أن
ن يحقق مـن رغباته مـا يتـماشى مـعها  ويتـجاوز غيـرها 

تخرج عن إطار احلياة واحلقوق العامة.
ن ال يستـطيعـون وال يريدون هناك كـم كبيـر من األفراد  
ـنــعــوا أنــفـســهم مـن أي شيء يــريـدونه  فـيــخــالــفـون أن 
القوان والنظم واحلياة الـعامة وال يراعون حقوق األخرين
 ويكون معيارهم الوحيد رغباتهم ورؤيتهم لألمور فقط..
.. وهؤالء دوما ما تنتهي حياتهم خلف القضبان أو مقتول
ط حـياة وإال دمروا احملـيط الـذي يـعيـشـون فيـه وشوهـوا 

كل من يدور في فلكهم. 
ــارس حـيــاة وفــكـر " تـصــبح األمــور أخــطـر إن كــان من 
الالدولة" جـهة سـيـاسيـة أو متـنفـذة ولـها أتـباع ومـريدون..
فهم يؤسسـون مفهـوما جديد  يدفع الناس لإلعـتقاد أن ما
يفـعله هـؤالء هو الـصواب  رغم خروجـهم عن إطـار النـظام
ويقلدهم والقانـون الذي يفـترض أن يسـودا احلياة الـعامة  
ـساواة  أو عدم اجلدوى من كثـيـرون في األفعـال بـحجـة ا
ا يقـتدي بهم كثير من النظام ألن من يخالـفه كثيرون.. ور

ن ال وعي لديهم وال يحملون فكرا! السذج 
نافع اخلاصة والرغبة في الـتسلط واحملافظة على احلكم ا
 هو هدف أمثال هؤالء األفراد واجلهات  حتى لو حاولوا
ا أن يـغـلـفـوهـا بإطـار فـكـري وإيـدلـوجي  ويـدعون أنـهـم إ
يدعمون الدولة ومؤسساتها  في مغالطة واضحة وصريحة

ال يصدقها حتى األطفال!
ــكن أن ــكن أن يــؤتى احلق مـن حــيث الــبــاطل.. وال  ال 
تـــبــنـى الــدولـــة عـن طــريـق الــفـــوضـى واخلــروج عـن إطــار
القـوانـ الـعـادلة  وال يـعـطي الـفـوز بـاإلنـتـخـابـات "حـقا أو
بــاطال" أو وجــود أتــبــاع ومــريــدين  وإمــتالك قــوة وسالح
لـتـرهــيب الـنـاس  احلق ألي جـهـة بـفــرض الـفـوضى بـديال
ثال للدولة  أو أن يجعل من يهدم الـدولة ويخالف نـظمها 

للدولة..
كـننـا أن نستـوعبه ـفهـوم سياسـي إداري بسـيط  الدول 
ـؤسـسـات تـؤطـرهـا الـنظـم والـقـوان تـمـثل مـجـمـوعـة من ا
الـــتي تـــســـري بــشـــكـل عــادل وصـــارم وواضح  عــلى كل
مـواطنـيـهـا بـغض الـنـظـر عن مـسـمـيـاتهم  تـعمـل خلـدمتـهم
وحتـقـيق مـصـاحلـهم  ضـمن "الـعـقــد اإلجـتـمـاعي
تفق عليه.. ومن يخرج السياسي" ا
عن  هذه النظم والقوان ويخالفها
ــشــوهـة أو يـحــاول فــرض رؤيــته ا
وليس عـلـيـهـا  فـهـو يــهـدم الـدولـة  
أكــثـــر من "غـــول" يــحـــاول إبــتالع

الدولة.

ا في أرضه في آذار بال جمهور 
ذلك مبـاراة أمام فـريق اسـطنـبول
بــاشــاكـــشــهــر الــتـــركي في إطــار
بــطــولــة الــدوري األوروبي لــكــرة

القدم). 
وقـال نـاديـا بـرونــدبي ولـيـنـجـبي
وظف (إنه  وضع الالعب وا
في العزل بعـد أن التقـوا وعانقوا
خالل مـبـاراة في مـطـلع األسـبـوع
ـــــــاركي ــــــاضـي الـالعب الـــــــد ا
الــــــدولي الــــــســــــابـق تــــــومـــــاس
كاليـنبيـرغ الذي أثـبتت التـحاليل
الــطـــبــيــة فـــيــمـــا بــعــد إصـــابــته
بفـايـروس كـورونـا). عـلى صـعـيد
ـيــة الـهــنـديـة آخـر قـررت األكــاد
الـــدولـــيـــة لألفالم تـــأجـــيل حـــفل
ـــلــــقـــبـــة تـــوزيـع جـــوائـــزهــــا  ا

فـريـدريكـسـن في مـؤتـمر صـحـفي
نظم على (إن السلطات حتث ا
نـاسـبـات التي تأجـيل أو إلـغـاء ا

تضم أكثر من ألف مشارك). 
…U Ë W UŠ

ـارك أن لــديـهـا 21 وأعـلـنـت الـد
حـالــة إصــابــة مـؤكــدة بــفــيـروس
كـــورونــــا. وقــــالت الــــســـلــــطـــات
اضية (إنه لم الصحيـة اجلمعـة ا
حتدث أي حالة وفاة وإن شخصا
شــــفـي من الـــــفــــيـــــروس). وقــــال
اركي لـكرة الـقدم إن االحتاد الـد
ـــمـــتــاز كل مـــبـــاريــات الـــدوري ا
ســتـقــام فـي مـطــلـع األسـبــوع بال
جـــمــــهـــور) في حــــ قـــال نـــادي
إف.سي كـوبـنهـاغـن (إنه سـيلـعب
ـقــررة عــلى مــبـاريــاتـه الـثـالثــة ا

{  كـوبـنـهــاغن - وكـاالت- تـنـظم
ــارك مـســابــقـتــهـا اخلــاصـة الـد
بيـوروفـيجـن الغـنـائيـة األوروبـية
دون جمهور كـما ستقـام مباريات
ــمـتــاز لــكـرة الــقـدم بال الـدوري ا
جمـهـور بـعـد أن حـثت الـسـلـطات
ركية يوم اجلمعة على إلغاء الد
نـاسـبات الـتي يزيـد عدد جمـيع ا
احلاضريـن فيهـا عن ألف شخص
لـــلـــحـــد من انـــتـــشـــار فـــايـــروس
كورونا. وقال منظمون إن (عشرة
آالف تــذكـــرة بــيــعـت لــلــمـــرحــلــة
ركية من مسابقة يوروفيجن الد
ـقـرر إقـامـتـهـا الـسـبت الـتي من ا
غطاة في في صالة رويال أريـنا ا
الــعــاصــمــة كـــوبــنــهــاغن). وقــال
ــاركي مــته رئــيس الــوزراء الـــد

بــــأوســـكـــار بــولـــيـــوود بـــســـبب
الــتــخــوف مـن فــيــروس كــورونــا
وبـــهـــدف احلـــفــاظ عـــلـى صـــحــة
ــــيـــة وسالمــــة مــــحــــبي األكــــاد
الدوليـة للـفيلم الـهنـدي واجملتمع
ــقــرر أن الــعــام كــكـل. وكــان من ا
يـــقـــام احلــــفل في واليــــة مـــاديـــا
براديش بوسط الهند في الفترة
من  27- 29 آذار اجلــــــاري ولم
يــتم حتــديــد مــوعــد احلــفل بــعــد
تـأجـيــله.وكـان ســيـحــضـر احلـفل
أكبر وأشهر األسماء في بوليوود
الـهــنــديـة بــيـنــهم شــاروخ خـان
وسـلـمــان خـان وكـاتـريــنـا كـايف
وغيـرهم من الـفـنـان والـفـنـانات
الـهـنود. وتـسـتـمـر مـراسم تـوزيع

اجلوائز ثالثة أيام.
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{ لـوس اجنـلوس  –وكاالت -
ــيــة طــرحــت الــنـــجــمــة الـــعــا
شـاكـيرا فـيديـو كـليب اغـنـيتـها
اجلــديـدة (مـي كــوسـتــا) عــلى
قـــنـــاتــــــهـــا الـــرســـمــيـــة عـــلى

يوتيوب.
األغــنـيــة بـدأت حتـقق
رواجــا كــبــيــرا بــ
اجلــــمـــــهــــور رغم
مــــــــــــــــرور وقـت
قــصـــيـــر عــلى
طرحها فقد
اقــــتـــربت
مــــــــــــن

الـفيـدراليـة األمريـكيـة قد تـلقت
مـــؤخــرا أكـــثــر من 1300 بالغ
يـصف أداء الـنجـمـت شـاكـيرا
وجـيـنــيـفـر لـوبــيـز بـأنه عـرض
خـــادش أو كـــأنـــهـــمـــا بـــنــادي

التعري.
وذكـــــــــرت الـوكـالـة لــشـبـكـة
(ان بي سي) (أنــهـا بـصـدد
ـشاهدين نشـر شكاوى ا
فــي 49 واليـــــــــــــــــــــــة
مــــــعــــــظــــــمــــــهـم لم
يـــوافـــــقـــوا عـــلى
أداء الــفـنــانـتـ

وذلـك عــــــــبــــــــر
مـــــوقـــــعـــــهـــــا
الرسمي على
اإلنــتــرنت).

{ بـكـ  –وكـــاالت - ابـــتـــكــرت
شركـة علي بابـا الصـينيـة تقـنية
تعتـمد عـلى الذكاء االصـطناعي
صاب تستطـيع التعرف عـلى ا
ـسـتـجـد في بـفـيـروس كـورونـا ا
 20ثـانـيـة فـقط. وقـد  اعـتـمـاد
هـذه التـقـنيـة في مـرافق صيـنـية
كــثــيــرة.وفــيـمــا يــحــاول الــعـالم
بـأسره جـاهـدًا إيـجـاد لـقاح واق
ــسـتـجـد من فـيــروس كـورونـا ا
أعلنت شركـة علي بابا الـصينية

لــلــتــجــارة االلــكــتــرونــيــة أنــهــا
(جنـــــحـت في تـــــدريـب الـــــذكــــاء
االصـــطـــنـــاعي لــلـــتـــعـــرف عــلى
عهد فيروس كورونا وذلك في ا
البحثي التـابع له إذ طور تقنية
للتعرف على الفيروس خالل 20
ثـــانــــيـــة وبـــدقـــة تـــصل إلى 96
ـــئــة اعـــتــمـــادا عـــلى صــور بـــا
ــقـطــعــيــة). وبــحـسب األشــعــة ا
تـقـاريـر صـحـفـيـة من شـأن هـذه
الــتـقــنـيــة مـســاعـدة األطــبـاء في

أمــاكن انـتــشـار الــفـيــروس عـلى
ـصاب به بـنحو التعـرف على ا
20 ثـانيـة فـقط لـلـبت في احلـالة
مـن خـالل نــــــــظــــــــام الــــــــذكـــــــاء
االصطناعي فيمـا يحتاج البشر
ـرض 15 دقـيــقـة لــتـشــخـيص ا
ـكن أن يـكون هـناك أكـثر حيث 

من 300 صورة للتقييم.
وهناك نحو 100 منشأة صحية
صينـية توظف حـاليًا نـظام علي
بـابـا لـرصــد فـيـروس الـكـورونـا.

{ واشـنـطون  –وكـاالت - قال
الرئـيس األمريكي الـسابق بيل
ونـيـكا كـلـينـتـون إنّ (عالقـته 
لوينسكي كانت وسيلة للتغلب
عــلى مــخـاوفـه وقـلــقه).وصـرّح
كــلـيــنــتـون بــذلك فـي جـزء من
ســلــســلــة وثــائــقــيــة بــعــنـوان


