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حسرات العاشق

كيف تسترجعون املال 
املنهوب؟

فيكتوريا بيكهام ..
ثورة لطيفة في أسبوع لندن للموضة

كالم صريح

هذا كتاٌب ال يمسُه إال العاشقون، في عيد الحب تهجر الفراشات الخمائل بحثًا عن العسل 
املتطاير من قبالت العشاق، ليست البالبل التي تغرد على الشجرة، إنها قلوب العشاق، هرب 
الظالم من املكان عندما وصل العاشق، العاشق الذي يتلعثم أمام العاشقة أكثر صدقًا من 
العشق نفسه؟ حسرات العاشق أكثر لهبًا من النار، قبل أْن تدفنوا العاشق تأكدوا أنَّ من 
يعشقها قد غادرت قلبه، األرق يتوسل العشق يريد أْن ينام، الريح باردة ولكن حني تمر على 
قلوب العشاق تقطر جمرا، قلب العاشق يدقُّ اعلى من باقي القلوب، معاقرة الخمرة أهون 
من اإلدمان على العشق، من السهل أن تعشق ولكن من الصعوبة أن تبرأ منُه، وجه العاشقة 
حديقة ورد ولذا تتطاير حولها الفراشات، حني كفَّ عن العشق ازداَد عشقًا، العاشقة التي 
إنَّما العشق  ال تزورك في الحلم منشغلة بسواك، العاشق الذي يتعثر بالطرقات ليس ثمال 
أعمى قلبه، إذا كنت تفكر بجسد العاشقة أكثر من روحها تأكد أنَّ عشقك نزوى وإذا كنت 
تفاقم  كلما  العاشقة بصمتها  ُتمعن  بلوى،  أنَّ عشقك  تأكد  من جسدها  أكثر  بروحها  تفكر 
هذيان العاشق، حروب لم تصهر قلبه لكنه انصهر بدمعة سقطت من عني العاشقة، ينام العالم 
والعشاق يحرسونُه، عشٌق بال قبالت مثل صالة بال ركعات، ال تخجل وأنت تركع على أقدام 
العاشقة، اخجل عندما يكون عشقك صغيرًا أمامها، ألنه ال يتحمل أْن يراها ترتجف من البرد، 
اشعَل أعشاب قلبه، ال تسألوا العاشقة ملاذا تبكي، اسألوا العاشق ملاذا انتحر؟ أخطر العشاق 
هم األطفال، يا لهذه العاشقة كلما اشتعل قلب العاشق زادته بحطب صمتها، ليست شمعة تلك 
التي تضيء في الظالم، إنها دمعة العاشق، وجعان يريدهما دائما العاشقة والوطن، العشاق 
الذين خذلهم العشق، شهداء على قيد الحياة، صمت العاشقة حرب معلنة على قلب العاشق، 
أيتها العاشقة أما شبعت من الرقاد في قلبه؟ ُترى متى تنامني بجواره على السرير؟ ليست 
ماسة تلك التي تضيء على صدرها، إنها دمعته، العاشق صديق واحد لم يخنه األلم، قالوا 
جنَّ هذا العاشق يتحدث الى نفسه على الدوام وهم ال يعلمون إنها تسكن دمه، على السرير 
ينامون ثالثة العاشق وزوجتُه وطيف العاشقة، هذا العاشُق كلما طالع امرأة عابرة يشعر أن 
إبهام العاشقة البعيدة يلكز خاصرته، لوال دم الشهداء والعشاق ملا ظل لون الوردة احمر، كلما 
أوجعه قلبه ادرك أنها تمرح مع سواه، ما جدوى قتل العاشقة وقلبها مع العاشق، حديقة الورد 
ذابلة على خّديها هذا يعني أن الفراشات ستموت من الوحشة، يموت العاشق وفمه مفتوحا 
ألنه ينتظر قبلة من العاشقة تغلقُه، ثمة ضوء يضيء في القبر، إنها دمعة العاشقة على كفن 
العاشق، بابلو نيرودا كتب مئة قصيدة في الحب وعشقته ألف امرأة وهو كتب ألف قصيدة 
التي  الوردة  قبره،  الظل حتى في  العاشق خفيف  امرأة،  أية  قلبه  باب  ولم تطرق  الحب  في 
على الغصن فمها والقطرة التي تلمع عليها دمعته، يا لهذا العاشق يحرق صورتها في الليل 
ويفتش عنها في الصباح، لقد اعتزل العشق والبرهان ذبول قلبه، قتلُه العشق ومازال قلبُه 
يردد ليتني أموت فيه مليون مرة، العشاق تعرفهم من تمردهم، سينهزمون تباعًا أولئك الذين 
يزرعون الكراهية في طريق العشق، مظلمة تلك البيوت التي تخلو من العشاق، قبل أن تدفنوا 
العاشق، تأكدوا أن من يعشقها قد غادرت قلبه، العشق زاده الحسرات، كل عاشق شاعر 
خطير لكن قصائده أحرقتها امرأة خائنة، العشاق ال يجيدون إال مهنة واحدة، نثر القبالت 
على الناس، العشاق الذين ال يجيدون الكالم، سحرة في ابتكار القبالت، أيتها العاشقة تعلمي 
السباحة ألنه سيمطر كثيرا على السرير، العاشقة التي ال تمطر يموت غريمها من العطش، 
أقسَم عندما يلتقيها سيقّبل وجهها اكثر من القبالت على باب مزار، اذا أردت العثور على 
األمل ستجده في قلب العاشق، ثروة العاشق وهمُه الذي ال ينتهي، أيها العسل ملاذا غادرت 
عينيها،  الحقول وسكنت  ملاذا غادرت  النجيل األخضر  أيها  النحل وسكنت شفتيها،  خاليا 
الجنون  أيها  الدنان وسكنت خديها،  ملاذا غادرتي  الخمرة  أيتها 
ملاذا غادرت مشفى املجانني وسكنت رأس العاشق، ال يسكر إال 
برضاب فمها، ُقبالتها مألت وجهُه بالورد، لوال مواعيد العشاق 

ملا بزغ القمر، العشق مهنة مقدسة.

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

لندن-)أ ف ب( - قالت فيكتوريا بيكهام 
إنها أرادت إحداث "ثورة لطيفة" في 
أسبوع لندن للموضة األحد مع مجموعة 
أنيقة من األزياء التي يمكن ارتداؤها 
بسهولة. واوردت بيكهام في مالحظات 
دونتها في كتيب املجموعة "أردت أن 
أوجه تحية إلى التقليد القائم مع تحدي 
األعراف أيضا. أردت ان يكون لدي 
نزعة تخريبية بعض الشيء مع ابقاء 
األناقة )..( هذا التالعب اسميه ثورتي 
اللطيفة".
وتابعت "الشعور املهيمن يقوم على 
اتباع القواعد املرسومة بل اتباع 
حدسنا". وتضمنت مجموعتها لخريف/
شتاء 2020-2021 فساتني سوداء واسعة 
مع جزمات ضخمة وسروال واسع على 
شكل تنورة بمربعات، مع كنزة صفراء.
وكتبت نجمة البوب السابقة "لقد تأثرت 
بأفكار مختلفة عن النساء وبنساء 
مختلفات وأطباع ولحظات 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 نجم كرة القدم 
اإلنكليزي السابق ديفيد بيكهام 
بالحضور بعد انتهاء عرض األزياء، 
مرتدية قميصا حريرا أبيض وسرواال 
عالي الخصر. وحضر العرض زوجها 
وثالثة من أوالدها إلى جانب رئيسة 
تحرير مجلة "فوغ" النافذة آنا وينتور.
وبعد مشاركتها لسنوات في أسبوع 
نيويورك للموضة، عادت املغنية السابقة 
إلى لندن العام 2018 احتفاال بمرور 
عشر سنوات على إطالق ماركتها.

القاهرة -الزمان 
منح التجمع العربي للسالم العاملي في القاهرة  
برئاسة د/ياسر كمال شهادة دبلوم دبلوماسية 
السالم بتقدير ممتاز للدكتور مصطفى عمارة 
بالقاهرة  الدولية  الزمان  جريدة  مكتب  مدير 
بعد مناقشة استمرت قرابة ثالث ساعات في 
والذي  املوضوع  هذا  قدمه حول  الذي  البحث 
اشتمل على تسعة محاور ، وجاء منح عمارة 
تلك الشهادة بناءًا على بحثه واملناقشات التي 
التحكيم والتي ضمت  جرت مع أعضاء لجنة 
واملستشار/  التجمع  رئيس  كمال  ياسر  د/ 
كما   ، موسى  سيد  واملستشار/  حمدي  خالد 
بالوطن  للسالم  سام  كمفوض  درعًا  منحه  تم 
العديد  إجتياز  بعد  يمنح  درع   وهو  العربي 
. وقد  من األختبارات االكاديمية واالجتماعية 
أبدت اللجنة تقديرها للبحث املقدم  ملا يحتويه 
خالل  أبداها  التي  وللكفاءة  معلومات  من 
املناقشة والتي أظهرت ما يتمتع بها من ثقافة 
على  للحصول  أهلته  عامة  ومعلومات  وعلم 
بالغ  أعرب  عمارة عن  . وبدوره  التكريم  هذا 
التجمع د/ ياسر كمال  شكره وتقديره لرئيس 

لعبته  الذي  البارز  والدور  اللجنة  وأعضاء 
للندوة  اإلعداد  في  هند.فارس  املستشارة/ 
مؤكدا أن هذا التكريم يعد وسامًا على صدره 
وصحيفة الزمان  وسوف يكون حافزا بالنسبة 
والعالم  مصر  في  السالم  ثقافة  نشر  في  له 

العربي .

 شهادة أكادميية ودرع ملدير مكتب
جريدة )الزمان( في القاهرة

هناك تجربتان عربيتان حديثتان ،األولى في مصر والثانية 
املنهوبة  االموال  استرجاع  على  تقومان   ، سوريا  في 
الظرف  استغالل  وتحت  حق  وجه  دون  من  واملحصلة 
خارج  الهاربة  الشخصيات  من  عدد  من   ، الحكومي 
البالد، مع عدم املطالبة بمساءلتهم قانونيًا . أي اّن الهدف 
األساس هو استرجاع األموال وليس محاسبة السارقني، 

وذلك بسبب الظرف االقتصادي الصعب للبلدين .
 هناك َمن يتفق مع الفكرة بوصفها إنجازًا لعبور مرحلة 
املحاسبات القانونية التي قد تطول وتحتاج إلى تمويل عال 
انجاز  دون  وربما من  انتقاميًا  وتزحف  وتنحاز سياسيًا 
الهدف املنشود. في حني يرى فريق آخر اّن هذه العملية ال 
تتفق مع املعايير األخالقية والقانونية في محاسبة سّراق 
املال العام وعدم التفريط بالحق العام مهما كانت حاجة 
له  الجانبني  وكال   . األموال  تحصيل  إلى  ماسة  الدولة 
يحقق  بما  لبلده  السياسي  الشأن  تصريف  في  اجتهاده 

النفع العام .
التعامل  فما هو  آليات واضحة في سوريا ومصر،  تلك 
العراق  في  جديدة  حكومة  أية  به  تتعهد  أن  يمكن  الذي 
بشأن األموال املنهوبة ، مع الفارق الشاسع الذي تتفوق به 
ملفات الفساد العراقية وعظم الثروات التي جرى تبديدها 

أو تهريبها؟
في العراق ، الوضع مختلف ألن هناك شخصيات وجهات 
متورطة باملال العام ال تزال في  واجهة املشهد السياسي 
أو العام ، وقسم منها ال يرى ضيرًا فيما بدده من مال 
ألن هناك هوامش واسعة في الصالحيات الطارئة كانت 

تحيط به وتبرر له .
نعلم اّن الحكومة املؤقتة املقبلة لن تقدم على فتح ملفات 
كبيرة ال تملك امكانات التصدي لها ، لكن هل ستمضي 
الحكومات  في   ، والضعيف  القوي  ستار  تحت  األمور 
الثابتة التي ستأتي بها االنتخابات املبكرة املزمع إقامتها؟
إّن أية خطوات تكون دون السقف الذي يتحرك من خالل 
الشارع املنتفض منذ خمسة شهور ستجعل النار مستمرة 
اّن  بل   . عليها  مسيطر  وغير  انتشارًا  وأكثر  االشتعال 
الفشل في اإلجابة على سؤال بشأن كيفية استرجاع املال 

املنهوب قد يقود إلى نفس االنهيار املتوقع. 

في جنوب  فلوريدا  في  مدينة  أغلقت سلطات   - )أ ف ب(  واشنطن- 
عشرات  زوار  رصد  بعدما  متنزه  من  جزءا  املتحدة  الواليات  شرق 
األفاعي التي تجمعت على ما يبدو في إطار موسم تزاوجها السنوي. 
وقالت دائرة املتنزهات والترفيه في مدينة اليكالند عبر »فيسبوك«، 
إلحدى  موردة صورة  التزاوج«  أجل  من  تجمعت  األفاعي  أن  »يبدو 
األفاعي في الحديقة الواقعة على ضفة بحيرة هولينغسوورث جنوب 
غرب أورالندو. وعمد مسؤولون الخميس إلى إغالق جزء من املتنزه 
تجمعت فيه هذه الزواحف، وطوقت املنطقة بشريط. وأكدت الدائرة 
األفاعي غير  الزوار واألفاعي. هذه  »اتخذنا هذه اإلجراءات لحماية 
التزاوج  وبعد  الناس.  يزعجها  ال  طاملا  عموما  عدائية  وغير  سامة 
تذهب كل أفعى في طريقها«. وحددت األفاعي على انها أفاع مائية 
من النوع الذي يستوطن فلوريدا. وأوضحت الدائرة »عادة ما نجدها 
ترتاح على جذوع أشجار في املياه أو على ضفاف البحيرة. وتشكل 

جزءا مهما من النظام البيئي ويجب أال نزعجها«.

عدم االزعاج لطفًا .. جتمع لتزاوج األفاعي
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واشنطن- الزمان 
جامعة  الطب  كلية  في  الباحثون  توصل 
الشاي  أن  إلى  األمريكية،  "بنسلفانيا" 
طبيعي  مستخلص  على  يحتوي  األخضر 
يعمل على تقليل شدة أمراض الكبد الدهني 
املرتبطة بالسمنة بنسبة تصل إلى 75% لدى 
الفئران التي تتغذى على نظام غذائي غني 
أستاذ  المبرت،  جوشوا  وأوضح  بالدهون. 
أن  "بنسلفانيا  جامعة  في  الغذائية  العلوم 
النتائج  من  تعد  إليها  املتوصل  النتيجة 
غير  الدهني  الكبد  مرض  ألن  الهامة، 
الكحولي يمثل مشكلة صحية عاملية كبيرة، 
السنوات  في  تتفاقم  أن  املتوقع  من  حيث 
ارتفاع  بسبب  أنه  وأضاف  القادمة.  القليلة 
السمنة،  مثل  الخطر  عوامل  انتشار  معدل 
املتوقع  من  الثاني،  النمط  السكر  ومرض 
من  أكثر  الدهني  الكبد  مرض  يصيب  أن 
100 مليون شخص بحلول عام 2030.. وال 
للمرض".  أي عالجات موثوقة  توجد حاليا 
الفئران  أن  وجد  الحالية،  الدراسة  وفى 

التي تغذت على نظام غذائي غنى بالدهون 
الشاي  واستهلكوا  أسبوعا،   16 ملدة 
عن  بانتظام  الرياضة  ومارسوا  األخضر 
الركض على عجلة، قد تراجعت ربع  طريق 
الفئران.  هؤالء  كبد  في  الدهنية  الرواسب 
مادة  بأن  اعتقادهم  عن  الباحثون  وأعرب 
"البوليفينول" في الشاي األخضر تتفاعل مع 

الدقيقة،  األمعاء  في  تفرز  إنزيمات هضمية 
الكربوهيدرات  انهيار  في  جزئيا  وتسهم 
والدهون في الطعام".. "لذلك، إذا كان الفأر ال 
يهضم الدهون في نظامه الغذائي، فإن تلك 
الدهون والسعرات الحرارية املرتبطة به تمر 
للفأر، وينتهي بكمية  عبر الجهاز الهضمي 

معينة منه في البراز".

سر الشاي األخضر في الوقاية
من أمراض الكبد 

باريس-)أ ف ب( - أوقفت السلطات الفرنسية 
بيوتر  للجدل  املثير  الروسي  الفنان  السبت 
مقاطع  سّرب  إنه  يقول  الذي  بافلينسكي 
بارز، وذلك  فيديو جنسية لسياسي فرنسي 
بقضية  له  عالقة  ال  عنيف  عمل  خلفية  على 
في  العام  االدعاء  مكتب  وفق  السياسي، 
السياسي  الالجىء  واستجوب  باريس. 
يشتبه  مسلح"  "عنف  حادث  بشأن  الروسي 

انه وقع في 31 كانون االول/ديسمبر.
ال  القضية  أن هذه  العام على  املدعي  وشدد 
عالقة لها بمقاطع الفيديو الجنسية املتعلقة 
بلدية  لرئاسة  ماكرون  الرئيس  بمرشح 

باريس بنجامان غريفو.
وكان الفنان البالغ 35 عاما فر من روسيا الى 
عليه  األضواء  تسليط  اعادت  التي  باريس 
الى  املنسوب  الجنسي  الفيديو  نشره  بعد 
غريفو وهو ما أجبر االخير على االنسحاب 

من االنتخابات البلدية.
وقام غريفو البالغ 42 عاما برفع دعوى ضد 
بافلينسكي بسبب الفيديو، وتم فتح تحقيق 

في القضية وفق املدعي العام السبت.
والفنان  الناشط  بافلينسكي  وصرح 
االستعراضي لفرانس برس الجمعة انه أراد 
"الذي يستند بشكل  بنفاق" غريفو  "التنديد 
مستمّر إلى القيم العائلية" لكنه "يفعل عكس 

ذلك".
"منصة  على  املزيد  بنشر  بافلينسكي  وهدد 

سياسية اباحية" انشئت حديثا.
الجدل  اثارة  في  طويل  سجل  الفنان  ولهذا 
الصحف  عناوين  تصّدر  فقد  والغضب. 
خصيتيه  دق  بعدما   2013 عام  الدولية 
موسكو،  في  الحمراء  الساحة  في  بمسامير 
مقر  بأبواب  النيران  أضرم  بعامني  وبعدها 

جهاز االستخبارات الروسي "اف اس بي"
وفي تشرين االول/أكتوبر 2017 أضرم النيران 
ايضا بمكاتب املصرف املركزي الفرنسي في 
ساحة الباستيل، موقع الهجوم على السجن 
الشهير في بداية الثورة الفرنسية عام 1789.
على  املصرف  وجود  إن  بافلينسكي  وقال 

أرض ثورية مقدسة "مخز تاريخيا".

توقيف فنان روسي نشر الفيديو 
اجلنسي لسياسي فرنسي

الشابة  دخلت   - ب(  ف  الرياض-)أ 
السعودية ريما مقهى في الرياض وتفحصت 
وجوه رواده ملّيا... أدركت أن أحدا ال يعرفها 
علنا.  االلكترونية  سجائرها  بتدخني  فبدأت 
»حريتها«  بممارسة  سعيدة  أنها  ورغم 
على  ذلك  تفعل  تزال  ال  لكنها  هذه،  الجديدة 
وهو  ريما،  وتقول  أسرتها.  أعني  عن  بعيدا 
في  خاصة  شركة  في  ملوظفة  مستعار  اسم 
»تدخيني  عاما،   27 عمرها  الرياض  وسط 
علنا مرتبط بممارسة حريتي املكتسبة أخيرا 
أن  وسعيدة  حرة  أنني  أشعر  املجتمع.  في 
لدي الخيار«.  وبات تدخني النساء للشيشة 
في  به  ومسموحا  مألوفا  مشهدا  والسجائر 
كثير من األماكن العامة في السعودية، وهو 
أمر لم يكن من املمكن تخيله قبل أشهر قليلة.   
ساعات  ألربع  تدّخن  التي  ريما  وتتخوف 
أمام  أمرها  يفتضح  أن  يوميا  األقل  على 
ترتدي  كانت  التي  الشابة  وتقول  عائلتها.  
ذهبية  وكرات  بخيوط  مطرزة  سوداء  عباءة 
اللون تتماشى مع غطاء رأسها الرملي »لن 
أن  يفهموا  لن  النهم  حريتي  إنها  لهم  أقول 
التدخني حرية للنساء مثل الرجال«.  وأجرت 
اململكة تغييرات اجتماعّية مهّمة وإصالحات 
اقتصادّية يقودها ولي العهد األمير محمد بن 
املرأة  قيادة  عن  الحظر  رفع  أبرزها  سلمان، 
للسّيارات، وإعادة فتح دور السينما والسماح 
غض  وحتى  صاخبة  غنائية  حفالت  بإقامة 
مفتوحة  أبوابها  املتاجر  إبقاء  عن  النظر 
انفتاحا  البالد  وتشهد  الصالة.   أوقات  في 
اجتماعيا وثقافيا غير مسبوق يتوسع شهرا 
بعد شهر بصمت، لعل أبرز سماته وضع حد 
والنساء  الرجال  بني  االختالط  على  للحظر 
ان  علما  كبير.  حد  الى  محافظ  مجتمع  في 
الرياض ال تزال تواجه اتهامات من منظمات 
مدافعة عن حقوق اإلنسان بقمع ناشطات قدن 
لسنوات حراكا يدعو لتغيير وضع النساء في 
اململكة.  وبدأت ريما التدخني سرا قبل عامني 
اآلن  باتت  لكنها  »التجربة«،  سبيل  على 
بعد  أيضا«  االلكترونية  »السجائر  تدخن 
وتشّكل  املدخنة.   شقيقتها  إياها  أهدتها  أن 
النساء قرابة نصف سكان املجتمع السعودي 
حسب  مليونا،   21 نحو  عددهم  البالغ 
  .2018 عام  الصادرة  الرسمية  اإلحصاءات 
ملوظفة  مستعار  اسم  وهو  نجالء،  وتشكو 
أّن  من  جهتها،  من  عاما،   26 تبلغ  سعودية 
الشابة  لكن  املدخن  الشاب  يتقّبل  »املجتمع 
املدخنة تشكل فضيحة وعارا ألهلها«.وتقول 
مع  باملدرسة  كنت  منذ  السجائر  »أدخن 

الكثير من صديقاتي«.
الثانوية  املدارس  طالبات  من  و%65 
حسب  سري،  بشكل  مدخنات  السعودية 

امللك  جامعة  في  الطب  كلية  أجرتها  دراسة 
 2015 العام  في  السعودية  العزيز  عبد 
املحلية  نيوز«  »عرب  صحيفة  ونشرتها 

الصادرة باإلنكليزية.
أّن  مماثلة  دراسة  عن  الصحيفة  ونقلت 
السعودية تحل في املرتبة الثانية في الخليج 
والخامسة في العالم من حيث عدد املدخنات.
وسط  وحيدة  جلست  التي  نجالء،  وتشكو 
نظرات  من  مدخنون،  رجال  يشغلها  طاوالت 

»اشمئزاز« تطالها بني الفينة واألخرى.
أصفر  رداء  ترتدي  كانت  التي  الشابة  لكن 
وهي  بثقة  تقول  الحجاب  محل  بقلنسوة 
تحد  العلني  »تدخيني  سيجارة  تشعل 
بات  النساء  أن  يدركوا  أن  بد  ال  للمجتمع. 
يصبح  حتى  مكان  كل  في  التدخني  بوسعهن 
وضعت  التي  الفتاة  وتؤكد  مقبوال«.  األمر 
نظارة شمسية كبيرة تخفي مالمحها خشية 
يزال  ال  »حقي  أقاربها  عليها  يتعرف  أن 

ناقصا. 
أسرتي  تتقبلني  حني  سآخذه  الكامل  حقي 
إحدى  أسرة  أن  إلى  مشيرة  كمدخنة«، 
صديقاتها أدخلتها مصحة للعالج من اإلدمان 

حني اكتشفت أنها تدخن.
امرأة  مشاهدة  حاليا  املمكن  من  وبات 
ودخان  الشارع  في  سيارتها  تقود  سعودية 

السجائر يعبق داخل مركبتها.
في  راق  مقهى  في  يعمل  لبناني  نادل  ويقول 
النساء  من  زبائننا  »معظم  الرياض  شمال 
املكان  على  يترددن  كثيرات  الشيشة.  يطلنب 

بانتظام فقط لتدخينها«.

ويضيف ضاحكا »هذا أمر لم يكن من املمكن 
تخيله مطلقا قبل ثالثة أشهر فقط«.

املكان،  في  طاولة   15 حوالى  ضمن  ومن 
شغلت نساء حوالى خمس طاوالت على األقل. 
وقد أمسكت معظمهن بخراطيم الشيشة ذات 
البيضاء  الدخان  سحب  فيما  امللون،  املبسم 

تحوم فوق عباءاتهن السوداء.
عاما   36 البالغة  هبة  السعودية  وتقول 
يكشف  للرأس  غطاء  تضع  كانت  والتي 
منغلقة  كانت  »اململكة  البني  شعرها  نصف 
لسنني طويلة والهيئة )هيئة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر( كانت تمنع كل شيء على 

النساء«.
منذ  تدخن  إنها  قالت  التي  السيدة  وتتابع 
سنني »لم أكن اتخيل أنني ساتمكن يوما من 

تدخني الشيشة علنا وسط رجال«.
املرأة  مسموح،  كله  »اآلن  ضاحكة  وتتابع 
وتدخن  بل  عباءة  ودون  حجاب  دون  تخرج 

علنا«.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في كانون 
الثاني/يناير إّن »اململكة نفذت 12 إصالحا 

في األنظمة واللوائح املرتبطة باملرأة«.
بال  يتجولن  نساء  رؤية  املألوف  من  وبات 
أخرى  جانب  الى  لعائالت  طاوالت  أو  عباءة 
مناطق  أو  واملقاهي  املطاعم  في  لشباب 
حزيران/يونيو  في  لكن  مختلطة.  ترفيه 
التاريخي  اإللغاء  من  ساعات  وقبل   2018
للحظر الذي كان مفروضا على قيادة النساء 
للسيارات، أوقفت السلطات نحو 12 ناشطة 
على األقل اعتقلت معظمهن في حملة واسعة. 

سعوديات ميارسن حريتهن بالتدخني 
في العلن خارج أعني أسرهن

سنغافورة-)أ ف ب( - تكثف شركات صناعة 
الطيران الجهود لتصبح أكثر مراعاة للبيئة 
لطائرات  نماذج  مع   Kاملستهلكني من  بدفع 
خارجة  وكأنها  تبدو  أقل  بانبعاثات  نفاثة 
على  تعمل  وأخرى  علمي  خيالي  فيلم  من 

الكهرباء والوقود املستدام.
كثيرة  النتقادات  الطيران  سمعة  وتتعرض 
الشابة  الناشطة  فيها  تختار  حقبة  في 
املدافعة عن البيئة غريتا تونبرغ السفر في 
االنتقاد  فيها  ويستعر  للبيئة،  مراع  مركب 
الالذع الستقالل الرحالت الجوية في بلدها 
السويد. فحركة الطيران مسؤولة عن 3 % من 
انبعاثات الكربون املضرة باملناخ في العالم، 
على ما تفيد الوكالة األوروبية للبيئة، فيما 
العالم يشهد موجات حر قياسية وارتفاعا 
التي  والعواصف  الغابات  حرائق  عدد  في 

يزيد من حدتها ارتفاع مستوى البحار.
لسان  كل  على  »االستدامة«  كلمة  وكانت 
للطيران  معرض  أكبر  في  سنغافورة  في 
الطاقة  ألواح  فيه  استخدمت  آسيا،  في 
وتنافست  التيار،  على  للحصول  الشمسية 
خالله مجموعات صناعة الطيران وشركات 
باعتماد  وعود  قطع  على  الجوية  الخطوط 
املدافعني  ان بعض  إال  استدامة.  أكثر  نهج 

عن البيئة انتقدوا هذه االلتزامات معتبرين 
عملية  أي  أخضر«  »تمويه  مجرد  أنها 
خفض  في  كثيرا  تفيد  لن  عامة  عالقات 
من  الكبيرة  الكمية  عن  الناجمة  األضرار 

وقود الطيران الذي يستهلك سنويا.
وقال بول شتاين كبير خبراء التكنولوجيا 
محركات  لصناعة  رويس«  »رولز  في شركة 
»يخضع  برس  فرانس  لوكالة  الطائرات 
لتحسني  كبيرة  لضغوط  الطيران  قطاع 

صورته على صعيد االستدامة«.
معنا  »تعمل  الطيران  شركات  أن  وأضاف 
الوقود  توافر  لزيادة  سبل  إيجاد  على 
الكهرباء  العتماد  يمكن  وكيف  املستدام 
التأثير عليها... وهي تدرس أيضا إمكانية 

على  فعالية«  أكثر  وهياكل  محركات  صنع 
صعيد استهالك الطاقة.

خفض االنبعاثات 
وكان قطاع الطيران تعهد خفض انبعاثاته 
بحلول  بالنصف  الكربون  من  الصافية 
 .2005 العام  بمستويات  مقارنة   2050
من  أبعد  بريطانيا  في  القطاع  هذا  وذهب 
يكون  ان  متعهدا  الحالي  الشهر  ذلك خالل 
عديم االنبعاثات بحلول العام 2050 أيضا.

كشفت  للطيران،  سنغافورة  معرض  في 
األوروبية  الطيران  صناعة  شركة 
مع  طليعية  لطائرة  نموذج  عن  »إيرباص« 
خلفيني.  ومحركني  مدمجة  وهيكل  أجنحة 

صناعة الطيران تخطب ود البيئة

عنها  كشف  بانكسي  للفنان  جديدة  لوحة  تعرضت   - لندن,-)أ ف ب( 
لعملية  إنكلترا،  غرب  جنوب  في  بريستول  في  الحب  عيد  ملناسبة 
التواصل  مواقع  على  تداولها  يجري  صور  وفق  السبت  تخريب 
االجتماعي. ونشر الفنان الجمعة على حسابه في تطبيق إنستغرام 
صورتني لعمله الجديد، وهو عبارة عن طفلة بيدها مقالعًا مصّوبا نحو 

كومة زهور حمراء فوقها وكأنها فّجرتها، مرسومًة على جدار منزل في 
مدينة بريستول. وبذلك تثّبت سكان املدينة أن الفنان املجهول الهوية 
هو فعال خلف العمل الذي ظهر الخميس في شوارعهم. لكن اللوحة 
تعرضت للتخريب منذ ذلك الحني، إذ أظهرت صور عدة انتشرت على 
مواقع التواصل االجتماعي، عمل بانكسي وقد رسم عليه ببخاخ وردي 

األول/ديسمبر،  كانون  »حمقى بي بي سي«.  ومطلع  قلبًا مع عبارة 
فأضاف  إنكلترا(،  )وسط  برمنغهام  في  لبانكسي  جدارية  عابر  خرب 
مشّرد.  رجل  عليه  ينام  مقعدًا  يجران  غزالني  رسم  إلى  أحمر  أنفا 
ويهدف هذا العمل إلى تسليط الضوء على مسألة املشردين في اململكة 

املتحدة وقد سّيج بالزجاج بعد ذلك الحادث.

تخريب لوحة للفنان بانكسي على جدار في بريطانيا


