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عبداحلق بن رحمون
املغرب

االملانية  املستشارة  وقبله  الفرنسي  الرئيس  دعا  يومني  قبل   
الى الغاء الديون املترتبة على الدول الفقيرة السيما في افريقيا 
بسبب الضائقة االقتصادية التي تعّم العالم من جراء تفشي 

فيروس كورونا املستجد .
إفريقيا  دول  أفقر  عليه  تتفوق   ، له  اقتصاد  بلد ال  والعراق  
لوال وجود النفط فيه ، لكن أسعار  هذا النفط في نزول  قد ال 
يستطيع البلد دفع الرواتب املستحقة لسبعة ماليني عراقي ، 

فكيف به أن يدفع ديونًا مترتبة عليه .
الديون  بكمية  الرسمية  الجهات  تصارحنا  ان  نحتاج  اوال 
املفاوضات  هي  وما   ، العراق  جانب  من   تسديدها  الواجب 
التي جرت من اجل اختزالها او الغائها في السنوات املاضية 
السباب كثيرة منها ان العراق  كانت الواجهة االولى في العالم 
امام تمدد تنظيم داعش وما ترتب على ذلك من  موازنات مالية 
كبيرة بذلها العراق ولوال وقفته المد نفوذ لك التنظيم الى بلدان 

غنية اخرى .
 كما اّن الجهات العراقية من حقها أن تبحث طلب اعفائها من 
مبلغ مليارين ونصف املليار مستحقة على العراق من تعويضات 
الجارة الكويت وكان العراق قد دفع ما يقرب من ستني مليار 
دوالر، واّن  الكساد العاملي املرتبط بتفشي الجائحة مناسبة 
ثمينة تستوجب االفادة منها ، فاملبلغ املتبقي ليس كبيرًا لكنه 
العراق  اقتصاديًا ومنهوب مثل  بلد متعب ومدمر  عظيم على 
. لكن  في الوقت ذاته وإزاء ذلك يتوقع املراقب أن تقول أية 
دولة للعراقيني :اذهبوا واستحصلوا ملياراتكم املسروقة من 
واالحباب  للحلفاء  الصعبة  العملة  الفاسدين ومصدري  أيدي 
بدل أن تطالبوا باعفاءات مالية ال تكاد تذكر ازاء ما تبدد من 

موازنات العراق .
بمصلحة  يفكر  عقاًل سياسيًا  نرى  أن  نريد  االحوال  كل  في 
العراق ومستقبل هذا الجيل الذي يكاد ينتهي من دون أن يرى 

نورًا في نهاية النفق املظلم الذي دخلنا فيه منذ سنوات . 
ال يمكن القبول بأية زيارة خارجية ملسؤول الى أي بلد إذا لم 
يرجع إلينا وقد أطفأ نصف ديون العراق عند تلك الدولة أو 

حصل على الغائها .
 هناك أوراق سياسية رابحة كثيرة بيد العراق ، لكن من املؤكد 
امتالك  تتيح  ال  والصفقات  باملحاصصة  املناطة  املناصب  اّن 
رؤية لظهور عراق قوي يعرف كيف يتصرف بمصالحه حتى 
لو كانت ذات اليد فقيرة . فما عرف العراق  فقيرًا مستجديًا 
ومحبطًا ومتخبطًا منذ قامت دولة في بالد الرافدين قبل قرون 

كما هو حاله اليوم .

مدينُة اهلل 
ُ ِطنٍي َقاَلْت  في َيدَك َحْفَنة

ُ َطْيٍر َفْوق َكِتِفَك ِريش
َجِر وفي َقْلِبَك َبَصٌر كالَشّ

َُما اَتَّجْهَت  َحْيث
ُ إلى َبْحِر اأَلَماِن َتِصل

ِريِق وأنَت في الَطّ
باسم اهلل 

في هذا اْلَفْجِر
ِبيِع في هذا الَرّ
 ُ ُ اْلَحَياة ُت َتْنب

ُوِسيَقى ،  ُ م وَتْعِزف
ِمْن َوَراِء اْلِجَباِل

وِمْن َأَماِم اْلَمَناِبِع
وِجَواَر اْلِحْصِن اْلَحِصنِي .

ُ ُوَنه ُ َتِعيش َزَمٌن آَخر
 ُ َُلّ َصْوٍت َيْصَدح ك

َُفاِت  ُر ِمْن ش
ُوٍم َجِديَدٍة  ُج ن

َفَمْن أَنا ؟
 ُ ْمس أنا الَشّ
 ُ أنا الَوْرَدة
 ُ ِبَية أنا الَصّ

ُّوِر ُ الن أنا ِبَداَية
ِة َصَفاِء  َُوّ ِمْن ك

وِح ُّ الر
ُ ُ اْلَواِقف ْير أنا الَطّ

ُ اْلَوْقِت ُ ِظاَلل ُه ُب الَتْحح
 

 بيروت- الزمان 
جديدة  حب  قصة  تعيش  أنها  يارا  اللبنانية  الفنانة  اعترفت 

حاليا، إذ قالت إنها ”مغرومة”.
وكشفت الفنانة اللبنانية، خالل استضافتها في برنامج ”دبي 
بسبب  وذلك  قبل،  من  عاطفية  في عالقات  فشلت  أنها  كروز”، 

عملها، حيث أكدت أن طبيعة مهنتها صعبة.
يارا أعلنت للمرة األولى أنها من املمكن أن تأخذ قرار االعتزال 
من أجل حبها ألن الفن ال يدوم، مؤكدة أنها تحب العائلة كثيرًا 

وتتمنى أن تؤسس عائلة وتنجب أطفااًل.
في  تزوجت  حال  في  زفاف  حفل  إقامة  ترفض  أنها  وقالت 
الفترة املقبلة، وعن السبب قالت: ”بحس العرس للناس اللي 
بتعزميهم كإن هني عم ينبسطوا بس واألكيد هني عم يفرحوا 
فيكي بس بحس كإني برتب حالي كرمالهم وبحس العرس إلهم 

مش إلي”.
وأضافت: ”بحس الزم يكون كل شي حلو كرمالهم، ورح إنسى 
األعراس  في  كثيرا  بغني  أنا إلني  توتر،  في  يكون  حالي ورح 
واألفراح وعشت هالشي مع العرايس الحلوة في األفراح وما 

بحس إني هكون هيك”، الفتة إلى أنها من املمكن أن تقيم حفل 
صغير لألقارب واألصدقاء املقربني.

املواطنني  جميع  من  طلبت  قد  يارا  اللبنانية  النجمة  وكانت 
فيروس  من  خوفا  الخروج  وعدم  املنزل  فى  الجلوس  مؤخرا 
كورونا، وتشجيعا للمواطنني على عدم الخروج، حيث أطلقت 
يارا أغنية جديدة ” خليك بالبيت” من الحجز املنزلى، وكتبت 
يارا قائلة: جديد أغنية ”خّليك بالبيت” كلمات وألحان الكبير 
طارق أبو جود وان شاء اهلل تعجبكم والكّل بيكونوا بالبيت 

ويّلى مش بالبيت ابعتولوا األغنية”.
كما أبرزت الفنانة اللبنانية الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، 
على  للجسم،  وانتقالها  فيروسات،  بأى  لإلصابة  تجنبا  وذلك 
خلفية انتشار فيروس كورونا فى كافة أنحاء العالم، ونشرت 
لغسل  الصحيحة  الطريقة  توك،  تيك  على  حسابها  عبر  يارا 

طريقة  شيء  ”أهم  قائلة  الفيديو  فى  وعلقت  اليدين، 
أى  نستعمل  أو  برة  من  نرجع  ..ملا  اليدين  غسل 

بجميع   .. بالصابون   .. مليح  كتير   .. شى 
الطرق.. بناخد وقتنا”.

يارا تكشف
عن قصة حبها اجلديدة

 القاهرة -الزمان 
أطلت زينب ابنة الفنان املصري يوسف شعبان، 
الهواء  على  والدها  برفقة  األولى  للمرة  ضيفة 

وكشفت العديد من أسرارها الشخصية.
من  زينب  ابنته   برفقة  شعبان،  يوسف  وظهر   
برنامج  في  الشريعان،  إيمان  الكويتية  زوجته 
الكويت،  تلفزيون  عبر  واملذاع  الكويت”،  “ليالي 
الكويتية  باللهجة  الحلقة  خالل  تتحدث  وكانت 
برفقة  تعيش  أنها  حيث  ببراعة  تتقنها  والتي 
أنها  اللقاء  خالل  كشفت  كما  بالكويت،  والدتها 
عنه  وورثت  والدها  خبرات  من  كثيًرا  استفادت 

اهتمامه بالقراءة.
للغاية يحب  ” متواضع جدا بسيط  وقالت عنه: 
بسأله  و  خبراته،  من  بشدة  وبستفيد  القراءة 
كثيرًا عن نجوم الزمن الجميل الذين عمل معهم 

مثل العندليب عبدالحليم حافظ”.
قائاًل:  زوجته  عن  تحدث  يوسف شعبان،  الفنان 
و  زينب  وعندي  30 سنة،  بقالي  بإيمان  “مرتبط 
بتدرس  وزينب  أمريكا،  في  بيدرس  عايش  مراد 
إعالم في الكويت، و أنه في الكويت منذ شهرين 

لظروف البالد”.
قال  املنزلي،  الحجر  في  يومه  كيفية قضاء  وعن 
الكتير،  األكل  زاد بسبب  “وزني  يوسف شعبان: 
القصوى،  للضرورة  غير  مبخرجش  طبعا 
وبستغل الوقت في قراءه الكتب، وربنا قادر على 

رفع الغمة و البالء”.
أثناء  األولى  مرات،   4 شعبان  يوسف  وتزوج 
تصويره مسلسل »الحب الكبير« سنة 1963، من 

الفنانة ليلى طاهر واستمر الزواج أربعة سنوات 
إلى  أدى  مما  مرات  ثالث  الطالق  خاللها  حدث 
نادية  من  تزوج  وبعدها  النهائي،  االنفصال 
إسماعيل شيرين، ابنه األميرة فوزية أخت امللك 
من  تزوج  ثم  ابنته سيناء،  منها  وأنجب  فاروق 
الفنانة الراحلة سهام فتحي، وحالًيا متزوج من 
السيدة الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها 

ابنته زينب وابنه مراد املقيمان بدولة الكويت.
من جهة أخرى، قرر الفنان القدير يوسف شعبان 

والذي  نهائيا  التمثيل  اعتزال  قراره  في  العودة 
أعلنه منذ فترة بعدما أجبره الدور الذي عرض 
والذي  للعودة،  اهلل”،  “سيف  مسلسل  في  عليه 

توقف تصويره.
للكاتب  خالد  عبقرية  عن  مأخوذ  املسلسل 
السيناريو  يكتب  العقاد،  محمود  عباس  الكبير 
والحوار له الكاتب إسالم حافظ ويخرجه رؤوف 
تامر  للمنتج  “سينرجي”  إنتاج  عبدالعزيز، ومن 

مرسي.

أول ظهور ليوسف شعبان مع ابنته 
من زوجته الكويتية

السلطات  أكدت   - ب(  ف  -)أ  كييف, 
األوكرانية الثالثاء أن جهود رجال اإلطفاء 
واألمطار قد حدت من شدة حرائق الغابات 
قرب محطة  املغلقة  املنطقة  اجتاحت  التي 
تشرنوبيل، بينما أعرب الرئيس فولوديمير 

زيلينسكي عن قلقه.
في  أيام  عشرة  نحو  قبل  النيران  اندلعت 
الرياح  التلوث بسبب  املنطقة شديدة  هذه 
املنطقة  هذه  في  املالوف  غير  والجفاف 
النووية  الحوادث  أسوأ  أحد  التي شهدت 
أنتقادات  ووجهت   .1986 عام  العالم  في 
لزيلينسكي في األيام األخيرة لعدم تحركه 
في مواجهة كارثة على نطاق غير مسبوق، 

وعمد في وقت متأخر من مساء االثنني إلى 
اإلعالن أنه "يتابع الوضع عن كثب" واعدا 
للحاالت  الدولة  مكتب  رئيس  باستدعاء 

الطارئة.
معرفة  في  الحق  للمجتمع  "إن  وقال   
انتشرت  فيما  باألمان"،  الحقيقة والشعور 
شائعات على وسائل التواصل االجتماعي 
من  أعلى  بمستوى  إشعاع  بوجود  تفيد 

املستوى الطبيعي في مركز الحريق.
بيان  في  الطارئة  الحاالت  مكتب  وذكر 
مفتوح"  حريق  هناك  يعد  "لم  الثالثاء 
مشيرا إلى وجود "منازل معزولة" و "نيران 
عدة  منذ  السلطات  وتوقفت  مشتعلة". 

الحريق.  لحجم  تقديراتها  نشر  عن  أيام 
في  اإلشعاع  "معدل  أن  البيان  وأضاف 
املستوى  يتجاوز  ال  ومحيطها  كييف 
الطبيعي"مشيرا إلى نشر أكثر من 400 من 
ثالث  واستخدام  اإلطفاء  ورجال  املسعفني 
املصدر  ولفت  مروحيات.  وثالث  طائرات 
نحو  اإلثنني  رشت  الطائرات  هذه  ان  إلى 
أوليكسندر  وأشار  املياه.  من  طنا   540
املنطقة  في  يعمل  مسؤول  وهو  سيروتا، 
موقع  على  نشره  منشور  في  املغلقة 
"فيسبوك" للتواصل االجتماعي "لقد هطل 

املطر" ملساعدة رجال اإلطفاء.
بسبب  اندلع  الحريق  إن  الشرطة  وقالت 

قد  كان  تشيرنوبيل  منطقة  في  يقيم  شاب 
أضرم النار من باب "التسلية".

أجزاء  بتلوث  تشرنوبيل  محطة  وتسببت 
مفاعلها  انفجر  بعدما  أوروبا  من  كبيرة 
املنطقة  وتضررت   .1986 عام  في  الرابع 
وتمنع  أكبر.  بشكل  باملحطة  املحيطة 
السلطات اإلقامة ضمن نطاق 30 كيلومترا 
الثالثة  املفاعالت  وواصلت  املحطة.  من 
لحني  الكهرباء  توليد  املحطة  في  املتبقية 

إغالقها نهائيًا في عام 2000.
وتم بناء قبة خرسانية حول املفاعل الرابع 
في عام 2016. والحرائق شائعة في الغابات 

املجاورة للمحطة.

األمطار تطفئ حرائق الغابات الكبرى 
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لندن- )أ ف ب( - حدد محارب بريطاني 
تحديا  املئة  بلوغ  على  شارف  سابق 
مستعينا  مرة  مئة  حديقته  بقطع 
بجهاز يساعده على املشي لجمع املال 
مليون  من  أكثر  حقق  وقد  للممرضني 
حتى  استرليني  جنيه  مليون  ونصف 
قطع  مور  توم  الكابنت  وقرر  اآلن. 
مئة  مترا،   25 طولها  البالغ  حديقته 
املئة  ميالده  بعيد  يحتفل  أن  قبل  مرة 
في 30 نيسان/أبريل. وهو يقوم بذلك 
بوتيرة عشر رحالت يوميا في حديقته 

بواسطة جهاز يساعده على املشي.

ملساندته  العامة  إلى  نداء  وجه  وقد 
ستوجه  التبرعات  أن  إذ  مسعاه  في 
نظام  موظفي  تساعد  جمعيات  إلى 
الذين  بريطانيا  في  الوطني  الصحة 
ملكافحة  األمامية  الصفوف  في  يقفون 
التي تسببت بوفاة أكثر من  الجائحة 
11 آلف شخص في بريطانيا. وتمكن 
من  الثالثاء  حتى  التسعيني  الرجل 
من  جنيه  مليون   1,5 من  أكثر  جمع 
نحو 74 ألف شخص على ما جاء على 
»جاستغيفينغ«  التبرعات  جمع  موقع 
فيما كان حدد هدفا يتمثل بألف جنيه 

عبر  املسن  الرجل  وقال  أسبوع.  قبل 
محطة »أي تي في« الثالثاء وقد ارتدى 
سترة تغطي صدرها األوسمة »أنه أمر 
السابق  الجندي  وأشاد  يصدق«.  ال 
بعمل  الثانية  العاملية  الحرب  في 
ان  موضحا  الصحية  الرعاية  طواقم 
»جيشنا هذه املرة يرتدي بزات األطباء 
يوركشير  من  مور  وتوم  واملمرضني«. 
قبل  املدنية  الهندسة  في  دروسا  تابع 
خالل  الجيش  صفوف  في  ينخرط  أن 
الثانية. وقد خدم بعد  الحرب العاملية 

ذلك في الهند وبورما.

بريطاني في الـ 99 يجمع 1,5 مليون جنيه للممرضني

لندن -الزمان
، حيث  الفلك  اخبار  من  املفاجأة  ، جاءت  الطب  اخبار  متابعة   في خضم 
اكتشفوا  أنهم  األمريكية  املتحدة  والواليات  بريطانيا  في  فلك  علماء  أعلن 
من  مرات  بعشر  أقوى  وأنه  اإلطالق  على  تسجيله  تم  لنجم  انفجار  أكبر 
مرة   500 بنحو  أسطع  وأنه  العادي  )سوبرنوفا(  األعظم  املستعر  انفجار 
برمنجهام  من جامعة  الفلك  علماء  امس. ووصف  نشر  وذلك حسب بحث 

الواليات  الفلكية في  للفيزياء  في بريطانيا ومركز هارفارد- سميثسونيان 
املتحدة اكتشافهم، الذي أطلق عليه اسم )إس إن 2016 إيه بي أس(، بأنه 
مستعر أعظم نشط للغاية ناجم عن انفجار نجم ضخم للغاية تعادل طاقته 
تريليون تريليون جيجا طن من مادة )تي ان تي(. ونظًرا للكمية العالية غير 
العادية من الهيدروجني املوجود في السحابة املتفجرة، يعتقد الفلكيون أن 

املستعر األعظم قد تشكل في األصل من اندماج شمسني مًعا.

رصد أكبر انفجار لنجم 


