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رمزنا النخلة

عدم الشعور بخطورة الوضع

محامو واينستني يطالبون بتبرئته من االغتصاب واجلنس الفموي زمان جديد

ملناسبة إدراج اليونسكو النخلة على الئحة التراث العاملي يتوجب علينا أن 
نذّكر بفضل هذه الشجرة املباركة على العرب عموما والعراقيني خصوصا 

،إذ كان وجودها في بالدنا حافظا لوجودنا أيام القحط واملجاعة.
كان الناس في قرى العراق قبل عشرات السنني يعيشون من دون غاز 
أو نفط وكهرباء وملاء صاف، وال سلع معمرة. و كانت مستلزمات الحياة 
النخلة لهم، فقد وفرت لهم جذوعها أعمدة بيوتهم  تعتمد على ما تقدمه 
السلعية  بيوتهم  ومستلزمات  تهم  أسَرّ سعفها  ،ووفر  سقوفها  وحملت 
والكرب  السعف  وفر  كما  الخزن.  وأوعية  واألطباق  والحصيرة  كاملهفة 
وقود الطهي والتدفئة وكان تمرها عنصرًا أساسيًا في تغذية سكان املدن 
والقرى والبادية. فالتمر زاد البدوي الخفيف الحمل الكثير الفائدة ويشكل 
طاقة  الدبس خزين  يشكل  ،كما  متكاملة  وجبة  واألغنام  اإلبل  مع حليب 

هائلة ورفيق درب جيدًا في البوادي والقفار.
يدخل التمر في قائمة غذاء صغار وشباب أهل القرى مع إصفرار تمر 
الزهدي الذي يشكل غالبية نخل البالد في بداية تموز تقريبا  ولكن التمرة 
السن  على  الشيء  بعض  قوية  تكون  املرحلة  هذه  في   " "خاللة  وتسمى 
الفرد كفايته منها  يأكل  املذاق وعالية الحالوة ومن الصعب أن  وخشنة 
تتوفر  لم  )ان  ناعم  تراب  أو  رمل  فوق  فرشها  الى  الصبية  يعمد  وعليه 
شمس  تحت  وتركها  عليها  الرمل  حبات  بعض  ورش  فافون(   صينية 
الظهيرة وعندما يتم جمعها بعد الظهر يكون قد تغير لونها الى جوزي 
والن داخلها وقلت حالوتها وطاب أكلها ويطلق على التمر املطبوخ بهذه 

س. الطريقة تحت أشعة الشمس باملشَمّ
بعد مرور أيام على إصفرار التمر الزهدي في عثق النخلة يبدأ جزء من 
باملنّجد  عليه  ويطلق  أكله  ويطيب  اللّين  الداكن  اللون  الى  بالتحول  الثمرة 
الشهر  ذلك  أواخر  مع  قطافها  أوان  ويحني  الثمرة  تجف  أيلول  وبحلول 
ويشكل محصول تمر الزهدي )الجسب( املحصول النقدي الرئيسي من 

بساتني النخيل ألصحابها.
بعد نخيل الزهدي يأتي في الشيوع نخيل الخستاوي وثمة ميزات خاصة 
لهذا التمر إذ أنه طيب املذاق في مرحلة املنّجد املذكورة أعاله وبعد إكتمال 
النمو والجفاف يكبس في جلود األغنام )الكيشة( أو في األواني الفخارية 
للكليجة  ومحتوى  الشتاء  أيام  طعاما شهيًا  ليكون  البستوكة(  أو  )الزير 
على  تزعل  أنها  إذ  وفريد  غريب  تصرف  الخستاوي  لنخلة  العيد.  أيام 
البستاني إذا قطف من تمرها قبل حوالي نضوج ثلثي تمرعثوقها فتصدر 
أمرًا الى حملها من التمر بالكامل ليجف فورًا ويتحول حشفًا غير قابل 
لألكل. وال يعرف كيف تستشعر هذه النخلة بالعدوان وكيف ترسل أمر 
تنتشر  والزهدي  الخستاوي  تمور  الى  وباإلضافة  عثوقها.  الى  الجفاف 
فرادى في بعض البساتني نخيل املكتوم والبرحي واألشرسي والبربن . 
املكتوم والبرحي يطيب أكله من العثق عند إكتمال تحول الثمرة الى اللون 
الزهدي بشكل  الذي يشبه  األصفر ويسوق عادة بعثوقه أما األشرسي 
ثمرته عدا أنها أكبر حجما ومختلفة طعمًا وأما البربن فهو زينة البستان 
تبدأ ثمرته حمراء كبيرة تتحول الى نصف سوداء ونصف حمراء ومن ثم 
كاملة السواد وأكلها يطيب في حالتيها األخيرتني 

وال تخزن عادة.

 عبد الهادي كاظم احلميري
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محامو  دعا   - ب(  ف  )أ  نيويورك- 
هيئة  أعضاء  واينستني  هارفي 
املنتج  تبرئة  إلى  املحلفني 
حتى  سابقا  النافذ  الهوليوودي 
في  شعبي"  "غير  القرار  كان  لو 
محاكمة  بعد  تو"،  "#مي  حركة  زمن 
فيها  بدت  سابيع  ثالثة  استمرت 
في  مبهمة  والرضاء  االكراه  مفاهيم 

أحيان كثيرة.
امتدت  التي  األخيرة  مرافعتها  وفي 
دونا  اتهمت  ساعات،  أربع  من  أكثر 
واينستني  هارفي  محامية  روتونو 
العامني  املدعني  الرئيسية، 
فيه  يعتدي  بديل"  "عالم  باستحداث 
80 جائزة  املنتج الذي حققت أفالمه 
من  شابات  ممثالت  على  أوسكار، 
أنه  تثبت  التي  األدلة  توفير  دون 
واينستني  فضائح  وكانت  مذنب. 
وتوجهت  تو.  #مي  حركة  قيام  وراء 
املحلفني  هيئة  أعضاء  إلى  املحامية 
مانهاتن  محكمة  في  عشر  اإلثني 
بالقول "دخل هذا الباب بريئا و كان 
باإلدالء  الشهود  بدأ  عندما  بريئا 
هو  فيما  بريء  وهو  بشهاداتهم 

جالس هنا أمامكم اآلن".
"تحمست  تقول  املحامية  وتابعت 
االدعاء  وكذلك  كثيرا  اإلعالم  وسائل 
اتخاذ  إلى  مدعوون  وأنتم   )..(
الضجة  وتجاهل  شعبي  غير  قرار 
ان  للمحامية  وسبق  اإلعالمية". 
تقريبا  الرجال  كل  تبرئة  من  تمكنت 
ارتكاب  بتهمة  عنهم  دافعت  الذين 

اعتداءات جنسية.
وأضافت "ال تدعوا عواطفكم تشوش 
املنطق  استخدموا  تفكيركم.  على 
إلى  سيقودكم  وهو  النيويوركي 

الجواب الصحيح".
عاما   67 البالغ  املنتج  ويواجه 
مدى  بالسجن  عليه  الحكم  احتمال 
كان  وهو  إدانته.  حال  في  الحياة 
املخرج  مثل  كبيرة  مواهب  مكتشف 

أفالم  ومنتج  تارانتينو،  كويننت 
و  لوف"  إن  "شكسبير  مثل  ناجحة 
"ذي أرتيست". وينفي واينستني ما 
وجه إليه من اتهامات مؤكدا أن هذه 

العالقات حصلت بالتراضي.
كانون   22 منذ  نساء  ست  وادلت 
من  بدعوة  بشهادتهن  الثاني/يناير 

السابق  املنتج  أن  وأكدن  االدعاء 
اعتدى عليهن جنسيا.

"احلقيقة تترك آثارا
موكلها  بأن  روتونو  دونا  وذكرت 
قضيتني  في  نيويورك  في  يحاكم 
اغتصاب  إحداهما  فقط  مفترضني 

جيسيكا مان الطامحة لتكون ممثلة 
فموي  جنس  والثانية   2013 العام 
بالقوة على مساعدة االنتاج السابقة 
أن  حني  في   ،2006 في  هاليه  ميمي 
أكثر من 80 امرأة اتهمنه بانتهاكات 
في  فضيحته  تكشف  منذ  جنسية 

تشرين األول/أكتوبر 2017 .

بدا مفهوم  الحالتني،  لكن في هاتني 
عليه  هو  مما  أكثر  مبهما  الرضاء 
االعتداءات  محاكمات  غالبية  في 
خالل  املرأتان  أقرت  فقد  الجنسية. 
املحاكمة انهما اقامتا عالقة جنسية 
مع  بالتراضي  األقل  على  واحدة 

واينستني، بعد االعتداء املفترض.

عدة  مرات  روتونو  دونا  وأشارت 
إلى  الخميس  مرافعتها  خالل 
والهاتفية  اإللكترونية  الرسائل 
الكثيرة التي تظهر أن املراتني بقيتا 
بعد  املنتج  مع  جيدة  عالقة  على 

االعتداء املفترض.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

الطيران  منظمة  أعلنت   - ب(  ف  مونتريال-)أ 
إيرادات  أّن  الخميس  "إيكاو"  الدولي  املدني 
جّراء  من  سّجلت  العاملية  الطيران  شركات 
فيروس كورونا املستجّد "تراجعًا محتماًل بما 

بني 4 إلى 5 مليارات دوالر".
شركة   70 "حوالي  إّن  األممية  املنظمة  وقالت 
املّتجهة  الدولية  الرحالت  جميع  ألغت  طيران 
من وإلى البّر الرئيسي للصني، وإّن 50 شركة 
ذات  الجوية  عملياتها  قّلصت  أخرى  طيران 

الصلة".
إلى  "أّدت  اإلجراءات  هذه  أّن  وأضافت 
انخفاض بنسبة 80% في سعة شركات الطيران 
األجنبية للمسافرين مباشرة من وإلى الصني، 
شركات  سعة  في   %40 بنسبة  وانخفاض 

الطيران الصينية للمسافرين".
العام  من  األول  الّربع  أّن  إلى  إيكاو  ولفتت 
بني  تتراوح  بنسبة  "انخفاضًا  سّجل  الجاري 
39% و41% في سعة الركاب، أي أقّل بما بني 16,4 
و19,6 مليون مسافر، مقارنة بما كانت تتوّقعه 
بيانها  في  املنظمة  ولفتت  الطيران".  شركات 

الطيران  شركات  كانت  الوباء،  "قبل  أّنه  إلى 
تخّطط لزيادة طاقتها بنسبة 9% على الرحالت 
الربع  الصني خالل  وإلى  من  املّتجهة  الدولية 

األول من عام 2020 باملقارنة مع عام 2019".
وبحسب تقديرات إيكاو فإّن اليابان قد تخسر 
عائداتها  من  دوالر  مليار   1,29 إلى  يصل  ما 
السياحية بسبب كورونا، بينما يتوقع أن تبلغ 
خسائر السياحة التايالندية 1,15 مليار دوالر.

كما توّقعت املنّظمة أن تكون تداعيات فيروس 
كورونا املستجّد "أكبر من تلك التي نجمت عن 

وباء سارس في 2003".
اّتخاذ  إلى  بالصني  الفيروس  انتشار  ودفع 
تدابير صارمة مثل فرض الحجر الصحي في 
املنّظمة  الرحالت  وإلغاء  مدن  عشر  من  أكثر 
في  وذلك  وخارجها،  البالد  داخل  ملواطنيها 
محاولة الحتواء الوباء الذي ظهر للمرة األولى 
نهاية  في  البالد  وسط  في  ووهان  مدينة  في 
في  عدة  دول  وأصدرت  األول/ديسمبر.  كانون 
وأملانيا  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  مقّدمها 

نصائح ملواطنيها بعدم السفر إلى الصني.

شركات الطيران العاملية
مهددة باإلفالس بسبب فيروس الصني 

بالعراق  تعصف  التي  األزمة  بخطورة  اإلحساس  عدم   
يجعل االحزاب تذهب الى املزايدات السياسية أو الصفقاتية 
في تشكيل الحكومة الجديدة، وكأن الحال هو نفسه كما 
ان  تؤكد  املؤشرات  كل   . مثاًل  سنوات  ثماني  قبل  كان 
الحزبية هي العنوان األساس لجوهر البناء الوزاري الذي 
من  النزيف  مرحلة  لعبور  مؤقتًا  يكون  أن  املفترض  من 
أجل انتخابات ذات أفق ديمقراطي للمرة األولى في تاريخ 
أن  بشرط   ، األزمة  لحل  الوحيد  الخيار  وهو   ، العراق 
االستقاللية  من  كبير  قدر  على  االنتقالية  الحكومة  تكون 

واملسؤولية .
على  تتصرف  وأحزاب  وشخصيات  قوى  هناك  التزال   
أساس تغيير مواضع االمتيازات فقط ، بما يعطي االنطباع 
األكيد في اّن الحكومة السابقة على سوئها أفضل درجة 
من الحكومة املقبلة ،إذا استمر املنظار السياسي الحالي 

في التعامل مع وضع البلد.
الكرسي  من  والتكسب  للتباهي  مرحلة  ليست  هذه 
جانب  الى   ، الشارع  في  تجف  لم  دماء  هناك  الوزاري، 
املجازر  تكرار  من  تمنع  ال  التي  القائمة  األسباب  مئات 

والعبث بأمن الناس .
املعطيات املتاحة تدل على اّن أية حكومة مؤقتة ستنبثق من 
رحم البرملان املستنفر بكتله الحزبية ، ستكون غير قادرة 
على مواجهة تداعيات الشارع، السيما اّن هناك نوعني من 
الحكومة  يعادي  الذي  يعادي  نوع  البلد،  في  التظاهرات 

الجديدة ونوع يعادي َمن يؤيدها .
يتكرس يومًا بعد يوم، االنحدار نحو مجاهيل سياسية ، قد 
يكون لها آثار سلبية في العالقات الدولية، وأولها صيغة 
العالقة الجديدة مع الواليات املتحدة ، في ظل عدم وجود 
استعدادات حقيقية لتقّبل وضع ما بعد رفع واشنطن يدها 

عن العراق كليًا .
 وال يمكن نسيان الجوار العراقي املشتعل وما ينجم عنه 
من أزمات  مرجحة قد تزيد من خطورة الوضع في البلد.

الروبوت  النادلة  تقّدم   - ب(  ف  كابول-)أ 
أحد  في  األطباق  أفغانستان  في  األولى 
وتقول  الزبائن،  ذهول  وسط  كابول  مطاعم 
إحدى  الدرية  اللغة  في  جزياًل"  "شكرًا  لهم 
طوال  عانت  التي  البالد  في  رئيستني  لغتني 
أربعة عقود من حرب مدّمرة، فيما تأتي هذه 
اليومية  الحياة  على  بهجة  لتضفي  اآللة 

فيها.
شكل  يأخذ  الذي  الروبوت  على  يطلق 
اإلنسان اسم "تيميا" ويبغ ارتفاعه 1,5 مترا. 

ويبدو كأنه يرتدي تنورة واسعة.
إن  شيرزاد  رافي  محمد  املطعم  مدير  يقول 
فضول  أثار  وقد  اليابان  مصدره  الروبوت 

الناس منذ بدء تشغيله الشهر املاضي.
الحياة  في  روبوت  "مشاهدة  أن  إلى  ويشير 
بالنسبة  لالهتمام  مثير  أمر  هو  الواقعية 
االطفال  يقفز  "أحيانًا  ويتابع  الناس".  إلى 
لهم  يقّدم  عندما  واملفاجأة  الفرح  من 
أن  سنوات(   9( زكي  أحمد  أراد  الطعام". 
"رأيت  الصبي  ويروي  اآللة.  كثب  عن  يرى 

الروبوت على شاشات التلفزيون وطلبت من 
ويؤّكد  املطعم".  هذا  إلى  يأخذني  أن  والدي 
النادلة  إلى  التحّدث  أن  يوسف  أحمد  والده 
أن  لالهتمام  "املثير  من  إذ  ممتعًا،  أمرًا  كان 

أمامنا". نرى روبوتا حقيقيًا يعمل 
فهي  للغاية،  يسيطة  "تيميا"  قدرات  تعّد 
وتسّلمها  الطاوالت  على  الصحون  تجلب 
مبرمجة  وهي  صوان.  على  الزبائن  إلى 
النادلة  املرورية. وتستطيع  العوائق  لتفادي 
األساسية  العبارات  ترّدد  أن  الروبوت 

يمكن  املقابل،  في  سعيد".  ميالد  "عيد  مثل 
تعمل  شاشة  عبر  الطعام  طلب  للعمالء 
الرغم  على  بطنها.  على  موضوعة  باللمس 
به  مرّحب  الروبوت  أن  يبدو  ال  ذلك،  من 
للغاية، خصوصًا أن بعض األفغان يرون في 
تعاني  بالد  في  العمالة  على  وجودها خطرًا 
إلى  تصل  البطالة  من  مرتفعة  معّدالت  من 
فيسبوك  على  بكر  أبو  كاشف  وكتب   .%  40
يستخدمون  للسخرية،  مثير  األمر  "هذا  إن 
الشباب  آالف  عشرات  فيما  الروبوت 

صاحب  يرد  عمل".  أي  عن  بيأس  يبحثون 
إلى  باإلشارة  االنتقادات  هذه  على  املطعم 
تكنولوجيا  إدخال  على  يساعد  الروبوت  أن 
جديدة إلى البالد، ويمكن أن يوفر املزيد من 

الوظائف.
مع  للتعامل  خبراء  ثالثة  وظفنا  "لقد  ويؤكد 
يشّجع  أن  اآللي  لإلنسان  يمكن  كذلك  تيميا. 
الذكاء  تعّلم  على  الجديد  األفغاني  الجيل 
باستحداث  يتعلق  األمر   )..( االصطناعي 
فرص عمل في أفغانستان، وليس بالغائها".

نادلة روبوت في مطاعم األفغان

القاهرة -مصطفى عمارة 
احتفال  مع  األحمر  باللون  اليوم  مصر  أكتست 
،إذ أقبل الفتيات والشباب  املصريني بيوم الحب 
لتقديمها  والدببة  الحمراء  الورود  شراء  على 
وفي   ، بينهم  الحب  مشاعر  عن  للتعبير  كهدايا 
أندرو  وليد  قال  املحالت  بني  بها  قمنا  جولة 
أن اإلستعداد لالحتفال بهذا  صاحب محل زهور 
بتجهيز  قمنا  و  املاضي  األسبوع  من  بدأ  اليوم 
وحتى  مخفضة  بأسعار  الورود  من  فنية  أشكال 
اآلن وصل اإلقبال إلى 70% إذا قورن بالعام املاضي 
إال إننا ننتظر إقبال هذا اليوم ، وقال بيتر ذكي 
صباح  من  بدأ  اإلقبال  أن  هدايا  محل  صاحب 
األمس على شراء الهدايا التي تنوعت بني دباديب 
الشباب  وأن  كرتون  وهدايا  وعلب  وعرائس 
إقباال حتى  أكثر  يعدون  35 سنة  إلى   18 من سن 
على  تفوقت  املصرية  املنتجات  أن  وأضاف  األن 
كشفت  يفيما   . كبير  حد  إلى  الصينية  املنتجات 
أن  العاملية  كارد  ماستر  لشركة  حديثة  دراسة 
إنفاق املصريني في هذا اليوم يصل إلى 180مليون 
جنيه ويتناول اإلنفاق الزهور التي ارتفع اإلقبال 
ارتفع  كما  املاضي  بالعام  قورنت  إذا   %115 عليها 
مقارنة   %92 املجوهرات  على  اإلنفاق  معدل 
على  اإلنفاق  حجم  واىتفع  املاضية  بالسنوات 

اإلنفاق  معدل  وصل  كما   %43 الفنادق  حجوزات 
كشفت  كما   ، جنيه  مليون   64 إلى  الرحالت  على 
تزال  التقليدية ال  الحب  أن بطاقات عيد  الدراسة 
تحظى بشعبية املصريني وأن اإلنفاق في املطاعم 
أكد  ذاته  السياق  في   . 11مليون جنيه  إلى  يصل 
علماء الدين أن عاطفة الحب يجب ان تسود طول 

العالقة  العاطفة على  البشر وأن قصر  العام بني 
وإنه  العفيفة  باملشاعر  ظلم  والفتاة  الشاب  بني 
مع  الكريم  الرسول  بتعامل  االقتداء  األسر  على 
األزهر  . وقال حمدي طه األستاذ بجامعة  البشر 
أن اإلسالم دعى إلى الحب كما قال اهلل تعالى في 
كتابه الكريم » قل إن كنتم تحبون اهلل فأتبعوني 

رسولنا  وقال   » ذنوبكم  لكم  ويغفر  اهلل  يحببكم 
الكريم » أفشوا السالم بينكم تحابوا « أما الحب 
الذي ننادي به اليوم وقصره على يوم محدد ليس 
من اإلسالم ألن الحب يجب أن يسود طوال العام 
بني البشر أما الحب بني الشاب والفتاة فليس له 

إال طريق واحد وهو الزواج .

دراسة إنفاق املصريني 180مليون جنيه في عيد احلب 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Issue 6577 Saturday 15/2/2020  الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6577 السبت 15 من جامدي ثاني 1441 هـ 15 من شباط )فبراير( 2020

اسطنبول-)أ ف ب( - برأت محكمة في اسطنبول 
في  إردوغان  أصلي  التركية  الروائية  الجمعة 
ختام محاكمة مثيرة للجدل في قضية »نشاطات 
حسبما  الدولية،  األسرة  قلق  أثارت  إرهابية« 
ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس حضرت 
الجلسة. وبرأت املحكمة الروائية املقيمة حاليا 
لتعاونها مع  والتي جرت محاكمتها  أملانيا  في 
»محاولة  تهم  من  األكراد،  من  قريبة  صحيفة 
املساس بسالمة الدولة« و«االنتماء إلى مجموعة 
إرهابية«، وأمرت بالتخلي عن مالحقتها بتهمة 

»الدعاية اإلرهابية«.
وأصلي إردوغان التي ترجم العديد من رواياتها 
مع  لتعاونها  للمحاكمة  تخضع  أجنبية،  للغات 
األكراد  من  القريبة  غونديم  أوزغور  صحيفة 

والتي أغلقت في 2016.
وقد اوقفت مع الكثير من الصحافيني واملثقفني 
التي  النطاق  الواسعة  التطهير  حملة  إطار  في 
االنقالب  منذ محاولة  التركية  السلطات  تشنها 
إردوغان  أصلي  عن  وأفرج  تموز/يوليو.  في 
التركي  بالرئيس  قرابة  عالقة  تربطها  ال  التي 
يومًا   132 أمضت  بعدما  إردوغان،  طيب  رجب 
اتهامها  خلفية  على  االحترازي  التوقيف  في 
وتتهمها  إرهابية«.   »منظمة  إلى  باالنتماء 

تعاونها  عبر  ساعدت  بأنها  التركية  السلطات 
مع الصحيفة، حزب العمال الكردستاني الحركة 
املسلحة التي تخوض تمردا في تركيا وتعتبرها 

أنقرة منظمة »إرهابية«.
الجمعة،  جلسة  في  محاميها  تاله  نص  وفي 
إلى  »استنادا  اتهامها  أن  اردوغان  أصلي  رأت 
نصوص أدبية أمر يصعب على العقل تقبله في 
التي  القيم  والعشرين، ويتجاوز  الحادي  القرن 

يرتكز عليها الحق واألدب«.
وأشارت إلى أن الطابع السياسي لكتاباتها في 

الصحيفة »يقتصر على )إدانة( انتهاكات حقوق 
اإلنسان« وطالبت بتبرئتها.

إذ  العالم،  في  استياء  الروائية  توقيف  وأثار 
اعتبرت منظمات مدافعة عن حقوق اإلنسان أن 
املتكررة  لالنتهاكات  رمزا  تشكل  القضية  هذه 
لحرية التعبير في تركيا، خصوصا منذ االنقالب 

الفاشل الذي وقع في 15 تموز/يوليو 2016.
وبرأت املحكمة أيضا شخصني آخرين أحدهما 
التي تحاكم معها  ألباي  اللغويات نشمي  عاملة 

في قضية »أزغور غونديم«.

القضاء التركي:الروائية إردوغان بريئة

جذوع  تحيط   - ب(  ف  )املغرب-)أ  سكورة 
تهاوت  طيني  بيت  بأطالل  يابسة  نخل 
جدرانه بعد أن هجره أهله، في مشهد يؤكد 
الجفاف  بسبب  الواحات  زوال  خطر  أن 
يقول  ما  بحسب  فيه«،  مبالغة  ال  »حقيقي 
سكورة  واحة  أبناء  أحد  الهوكاري،  محمد 
الهوكاري،  ويقف  املغرب.  في جنوب شرق 
وهو ناشط مهتم بالبيئة )53 عاما( بجانب 
»نشأت  مضيفا  املكان،  في  جافة  ساقية 
تقلصها  على  شاهد  وأنا  الواحة  هذه  في 
بالعني  جلي  هنا  التصحر  تدريجيا. 
مربعة  كيلومترات  اختفت  بينما  املجردة، 
سكورة  وواحة  أخرى«.  واحات  في  عدة 
مدى  على  ضمت  التي  الواحات  من  جزء 
زراعية  وأنشطة  سكانية  تجمعات  قرون 
مستفيدة  متميزا،  وثقافيا  معماريا  وتراثا 
طريق  على  موقعها  من  الخصوص  على 
القوافل التجارية القادمة من إفريقيا جنوب 
املاضي  في  الواحات  وشكلت  الصحراء. 
الصحراء  مواجهة  في  طبيعيا  حاجزا 
بيان  ونّبه  وجنوبا.  شرقا  املمتدة  الكبرى 
مجال  في  الناشطة  »غرينبيس«  ملنظمة 
الواحات  أن  الى  البيئة، أخيرا،  الدفاع عن 
»تواجه خطر الزوال، وعلينا التحّرك سريعًا 

لنجدتها!«. وأشارت الى أن ارتفاع الحرارة 
»يهددها بالزوال ملا له من تأثير كبير على 
املحاصيل  انخفضت  فقد  املائية.  مواردها 
الزراعية ونشاطات تربية املواشي ما أدى 
الى نزوح سكانها«. وحدها أشجار الزيتون 
ما تزال صامدة مستظلة بأشجار نخيل في 
حقول صغيرة متناثرة باتجاه مركز الواحة 
غربا، وسط تربة صفراء عارية يمكن رؤية 

تشققات فيها نتيجة انحباس املطر.
يرى  من  يصدق  »لن  الهوكاري  ويقول 
الرمان  أشجار  أن  الجرداء  املساحات  هذه 

والتفاح كانت تزهر هنا!«.

سوى  نأكل  نكن  »لم  متحسرا  ويضيف 
في  تزرع  كانت  التي  والفواكه  الخضار 
الواحة، وذلك حتى ثمانينات  بساتني هذه 

القرن املاضي«.
ثلثي  فقد  املغرب  أن  رسمية  أرقام  وتفيد 
القرن  خالل  الواحات  في  النخيل  أشجار 
مليون  بـ14  تقدر  كانت  والتي  املاضي، 

نخلة.
وتسقى أشجار الزيتون من مياه اآلبار التي 
صارت أعمق من أي وقت مضى. وتقع في 
غير  ملتوية  طرق  تخترقها  صغيرة  حقول 

معبدة تكاد تكون خالية من أي حركة.

هل من املمكن زوال الواحات املغربية؟

تحت  املكسيك  كانت   - ف ب(  )أ  مكسيكو- 
امرأة  قتل  بعد  الخميس  الصدمة  وهل 
بطريقة وحشية في مكسيكو، ونشر وسائل 
اإلعالم صورًا لجثتها، ما دفع الحكومة إلى 
إنغريد  وقتلت  الحادثة.  في  التحقيقات  بدء 
األسبوع  نهاية  في  عامًا(   25( إسكاميال 
في  شقتهما  في  زوجها  يد  على  املاضي 
القاتل  بأن  السلطات  وأشارت  العاصمة. 
وقطعها  الشابة  طعن  ن.  فرانسيسكو  إريك 
قبل  من جسدها  أعضاًء  واقتلع  أجزاء  إلى 

رميها في مرحاض الشقة.
الغضب  الوحشية  الجريمة  هذه  وأثارت 
التي  القتل  جرائم  ترتفع  حيث  املكسيك  في 

تستهدف النساء بشكل متزايد.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

لوس انجليس-أ ف ب( - اعتذر مغني الراب 
مقّدمة  إهانة  عن  االول  امس  دوغ  سنوب 
قديمة  تهمًا  إثارتها  بعد  شهيرة  تلفزيونية 
السّلة  كرم  نجم  ضّد  موّجهة  باالغتصاب 
الراب  مغني  وكتب  براينت.  كوبي  الراحل 
لكونه  أسفه  معلنًا  "أعتذر"،  إنستغرام  عبر 
بي  "سي  ملقّدمة محّطة  علنية"  "إهانات  وّجه 
إس" غايل كينغ، وقلل من احترامها. وحصل 
الجدل جراء مقابلة طويلة أجرتها غايل كينغ 
مشاهدة  األكثر  الصباحي  البرنامج  مقّدمة 
ليسلي  ليزا  مع  التلفزيونية،  املحطة  على 
إحدى نجمات الدوري األميركي لكرة السلة 

للسيدات، وصديقة براينت لفترة طويلة.
الثالثاء  املقابلة،  هذه  من  مقتطف  بّث  وقد 
تويتر،  عبر  املحطة  حساب  على  املاضي، 
إلى  موّجهة  باالغتصاب  اتهامات  يتناول 
العب لوس أنجليس ليكرز في العام 2003.
وقضى كوبي براينت في 26 كانون الثاني/
يناير في لوس أنجليس في حادث مروحية، 
آخرين، من  ثمانية ضحايا  أسفر عن وقوع 

ضمنهم ابنته جانا البالغة 13 عامًا.

 صدمة في املكسيك 
بعد قتل امرأة

بطريقة وحشية

مغني راب يعتذر بعد 
إهانته مقّدمة تلفزيونية


