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أشجارها  وبقيت  الزيتون،  ببساتني  بعشيقة  ناحية  اشتهرت 
معلمًا من معالم هذه البلدة الصغيرة التي تستظل بجبل جميل 
وتنفتح سهولها نحو املوصل . وكانت منذ عقود بعيدة تتوافر 
منه  املستخرج  والصابون  الزيتون  زيت  على معامل لصناعة 
اضافة لبيع الزيتون املكبوس كطرشي. غير اّن تلك البساتني 
هناك  يعد  ولم  الحروب  فترات  منها  ونالت  الجفاف  اصابها 

انتاج وفيره صفة تجارية واسعة من مشتقات الزيتون .
 ومع الزمن انتشرت في العقود االخيرة زراعة اشجار الزيتون 
منزلي  انتاج  هناك  وكان   ، خاصة  املوصل  في  املنازل  في 
االسواق  في  قليلة  بكميات  املواسم  بعض  في  تراه  ان  يمكن 
. واملالحظة الجوهرية ان انتاج الزيتون هناك كان طبيعيا ال 
تمسه املواد الزراعية الكيمياوية ، ويعد في العالم اليوم الزيتون 
تنال  التي  او  املهجنة  األنواع  من  غيره  عن  مفضاًل  الطبيعي 

منها الكيمياويات .
 ، ذاتها  املنطقة  من  واجتماعية  فردية  بجهود  كان  ذلك  كل 
الكثير من  فال توجد خطط زراعية حكومية العادة استزراع 
البساتني التالفة او استحداث بساتني جديدة للزيتون في تربة 
صالحة وتنافس مثيالتها في بالد الشام التي تعتمد في سد 
السوق املحلي على مزارعها وتصدر للخارج الزيتون والزيت .
أن  املمكن  ومن   ، نظيره  قل  تنوع طبيعي  فيها  العراق  ارض 
لم  أو  العراق سابقا  تمارس في  لم  الزراعة  أنواع من  تنجح 
تكن واسعة االنتشار واالنتاج . ومثال ذلك أّن محافظة ديالى 
في  الوحيد  املكان  ليست   ، والبرتقال  بالحمضيات  الشهيرة 
البالد الناجح للحمضيات فقد نجحت هذه الزراعة في الشمال 

ايضًا لكن لم تكن في مستويات تجارية .
الزراعة ثروة وطنية من املمكن ان تنافس الثروات املعدنية في 
ارض  من  اقل خصوبة  ليست  العراق  وارض   ، النهرين  بلد 
تركيا او ايران التي تنتعش فيها الزراعة باملفهوم التجاري على 
نحو واسع . لكن الذي نحتاجه هو خطة واضحة تشترك فيها 
الخبرات  بعض  مع  اوال  محلية  واستثمارية  تجارية  فعاليات 

الخارجية من اجل استنهاض بركات هذه االرض الطيبة .

احلّطاب قبل أربعني حوالً وقوًة
املشاكس  الشعري  منهجه  الحطاب  يطرح  الفقراء(  ايها  )سالما  االول  الديوان  منذ 

واملقاوم؛ للسلطة الحاكمة او للسائد واملألوف...
وربما هي معلومة للمرة االولى اذكرها؛ ولعلي اكون واحدة من أهم قارئات الحطاب 
بحكم طبيعة العمل الذي جمعني به لسنوات، هي ان ديوانه املذكور في اعاله، قّدم الى 
وزارة الثقافة واالعالم العراقية تحت عنوان )الفقراء في القلب( وهو تناص مع ديوان 
نيرودا )اسبانيا في القلب( اال ان الديوان رفض ليقدمه ثانية بحسب ما عرفت بتحريض 
ليحال  الفقراء(  ايها  )سالما  الربيعي، باسم  الرحمن  الكبير عبد  العراقي  الروائي  من 
ثانية الى خبير ادبي يتعاطف مع اصرار الشاعر على نشر ديوانه فيجيزه بعد ان يحذف 
وينشذب منه كل ما يمّس السلطة الحاكمة؛ ومع ذلك فان ما ابقى عليه الخبير من املمكن 
ان يقّدم صورة عن مدى رفض الشاعر واحتجاجه على ما يتعرض له املواطن البسيط من 

ظلم وتهميش، ألقى بظالله على مجمل نتاجه الشعري، والذي امتّد الى اآلن:
)حاصرتني بايتامها

املدن املستباحة
واملدن املستريبة من آخر الليل

واالمريكان ..
والثكنات( سالما ايها الفقراء - ص 51 )قصيدة مهداة الى ثوار الجزيرة العربية(

6541 سالما ايها الفقراءفي نهاية الستينيات؛ ومع التغيير الذي أبدل الحكم في هرم 
السلطة؛ وفشل مشروع الجبهة الوطنية فيما بعد؛ واالغتياالت التي طالت كوادر الجبهة

استخدمته  اسلوب  وهو  االرقام؛  من  الخالية  السوداء  بالسيارات  القتل  ظاهرة  تفّشت 
السلطة- وغيرها- لتصفية الخصوم .

في هذه الفترة الحرجة من حياة العراقيني جميعا؛ ينشر الحّطاب قصيدته املقاومة بقناع 
)حسني مردان( ويضمها ديوانه »الفقرائي«؛ وبمغامرة ال يملكها سوى الحطاب في 

تلك الفترة؛ فيقول:
)وجوه بال بصمات
رماح بال بصمات

فخذ حذرك ..
فالكالب – السلوقية االصل –

تبحر عبر املقاهي
ترافقها العربات( سالما ايها الفقراء – ص 03 )قصيدة حسني مردان(

وكاّن هذا التحذير لم يكفه .. فيعود اليه بصيغة اخرى؛ اشّد قسوة على القيود وعلى 
من يصادر حرية االنسان:

 )نتبادل عبر الرصاص التحايا
ونسأل عن بعضنا البعض

مْن مات .. مات
ومن لم يمت

سيرّشح للموت في الوجبة القادمة ..
اصبح املوت؛ مثل كالب البيوت االليفة( سالما .. ص 04

اما في قصائده القصيرة التي ضمها )سالمه( فيعلن الحطاب انتمائه الى الجيش اللجب 
من املناضلني املندرجني تحت يافطة االنسان بعيدا عن االنتماء او العرق او الطائفة:

)إحلْم
... ال تحلْم

إحلْم... ال تحلم 
ُ  أحلم

في آخر فاشستّي
يسحقه العالم( الديوان ص 56

وفي خضم هذا الحس الوطني الفاجع .. ال ينسى وطنه العربي وقضية العدوان عليه:
)في زمن املوت
 الجوع املجاني

الخّد املتوّرد: هندي احمر
او: عربي

شّرده النابالم( الديوان ص 76
بهذه املرحلة املبكرة من حياته؛ ويوم لم يكن معروفا من مثقفي العاصمة بغداد؛ التي 
من  قبل  من  االولى  للمرة  السجن  ليهّدده  األبّلة(  )البصرة-  مدينته  وسط  من  جاءها 

يفّسرون قصائده على هواهم؛ فيكتب وعلى لسان السجناء الثوريني:
)في السجن: اغني

موسيقاي .. صلصلة االصفاد
ُومن في يوم أ

يتحدث للحاكم
فيه املحكوم( الديوان – قصيدة تحدي ص 86

بحيث  يافطة؛  للسلطة  املناهضون  اتخذه  ايضا؛  واملغامر  املشاكس  ديوانه  ويوم صدر 
اصدرت بعض التنظيمات اليسارية توجيها الى كوادرها بضرورة قراءة )سالما ايها 
الفقراء( كما قال لي ذلك اصدقاؤه البصريون، باعتبار الديوان وثيقة طبقية تعّضد من 

صمود االنسان وتعلي من قضيته:
)كنت في سجن السفر راقدا تحت املطر .. في صليبي الطبقي

زهرة حبي
تنتظر ..

اشتراكية اهلي الفقراء( الديوان ص 19
واذا كان الشاعر رائيا؛ كما يقول النّقاد؛ فان رؤية الحّطاب

قد تقدمت على عمره وعلى ديوانه ايضا في تلك الفترة:
)من شرفات البالد التي تقيم على املوت عرسها

رايتهم؛ يدخلون البار بياقاتهم البيضاء
كان نزيفي )اسبارتكوسا( جديدا

ينهض من زهرة حمراء( الديوان ص 701

بقية املقال على موقع )الزمان(

الشربيني إعالمية متهمة مبعاداة الرجال 
تبكي في وداع جمهورها 

ال  رحماني  سفيان  يكاد   - ب(  ف  جنيف-)أ 
هذا  أمضى  فبعدما  له...  يحدث  ما  يصدق 
في  مشردا  عدة  سنوات  اجلزائري  املراهق 
في  جنوم   3 فندق  في  يقيم  بات   ، الشارع 
طعام  ووجبات  به  خاصة  غرفة  مع  جنيف 

مجانية وسط انتشار وباء كوفيد19-.
املقيم  عاما   16 البالغ  اجلزائري  هذا  وقال 
وسط  في  إسبيرانس"  "بل  فندق  في  حاليا 
جنيف لوكالة فرانس برس "أعيش حياة ترف" 
حاليا.وخالل الشهر الفائت، وفي ظل إلغاءات 
احلجوزات املتأتية من تفشي فيروس كورونا 
املستجد، قرر مدير الفندق استقبال مشردين.

نساء  تصرف  في  غرفة  عشرون  فوضعت 
مشردات وإحدى عشرة غرفة أخرى لقّصر غير 
مصحوبني على غرار سفيان رحماني ممن ال 
في  جلوء  طلب  تقدمي  إمكانية  لديهم  تتوافر 

سويسرا مبوجب التشريعات األوروبية.
وأوضح مدير الفندق آالن مولي لوكالة فرانس 
ترتيب  أعيد  التي  الفطور  غرفة  من  برس 
فقط،  واحد  شخص  عليها  ليجلس  طاوالتها 

"األمور حصلت بصورة طبيعية".
األحداث  كل  إلغاء  سويسرا  بدأت  وعندما 
العامة وإغالق املطاعم واملتاجر لوقف انتشار 
الفيروس مطلع آذار/مارس، "جرى إلغاء أكثر 

من 90 % من حجوزاتنا" وفق مولي.
اخلالص"  "جيش  ملنظمة  التابع  الفندق  وكان 
سمع  عندما  شاغرا  البروتستانتية،  اخليرية 
مديره بأن هذه اجلمعية تبحث عن أماكن آمنة 
لإليواء خالل الوباء جلزء من مئات املشردين 

في جنيف. في سويسرا حيث توفي أكثر من 
1100 شخص جراء كوفيد 19-، لدى كل من 
ملف  إلدارة  خاص  تشريع  الـ26  الكانتونات 
املشردين. وفي جنيف، يوفر "جيش اخلالص" 
ومنظمات أخرى منذ زمن بعيد مراكز لإليواء 
لم  لكنها  األسّرة.  بعشرات  مزودة  الطارئ 
تقدم يوما من قبل مثل هذه اخلدمة على مدار 

الساعة.
حصل  املشردين  استقبال  أن  مولي  وأكد 

ببساطة كبيرة.
جبرية  إجازة  في  الفندق  موظفو  ُوضع  وقد 
العاملني  من  بفريق  االستعانة  جرت  كما 

الذين  اجلدد  النزالء  الستقبال  االجتماعيني 
من  األول  حتى  املوقع  في  بالبقاء  لهم  ُسمح 

حزيران/يونيو.
وقال املدير "هذا جمهور ذو طابع خاص، وقد 
سحبنا من الغرف بعض الزوائد املوجودة في 
فنادق الثالثة جنوم مبا فيها األجهزة اللوحية 
الرفاهية  مستوى  لكن  القهوة.  صنع  وآالت 
يبقى نفسه". وأضاف "هم ينامون على األسّرة 
التلفزيون  أجهزة  ولديهم  نفسها  والوسائد 
بخدمة  كثيرا  يستمتعون  أنهم  كما  عينها. 
"بل  فندق  ويستعيد  الالسلكي".  اإلنترنت 
إسبيرانس" دعوته االجتماعية التاريخية ألنه 

شّكل على مدى أكثر من ستة عقود نزال للنساء 
فندق  إلى   1996 في  حتويله  يجري  أن  قبل 
الليلة  بسيط مع غرف أنيقة. وقد يصل سعر 
الفندق عادة إلى 600 فرنك  الواحدة في هذا 

سويسري )618 دوالرا( في موسم الذروة.
وال يخشى مولي من أي أثر سلبي الستضافة 
املشردين حاليا على الفندق بعد انتهاء األزمة.

رسائل  حاليا  أتلقى  ذلك،  على  "للداللة  وقال 
الذين  الدائمني  زبائننا  من  كثيرة  إلكترونية 
بخطوتنا  أشادوا  لقد  به.  نقوم  مبا  علموا 
مؤكدا  أيضا"،  املساعدة  علينا  واقترحوا 
قوة  "نقطة  حتى  تشكل  قد  املبادرة  هذه  أن 
جتارية". يبدو سفيان رحماني سعيدا للغاية 
تامة"  بـ"راحة  فيه  ينعم  إذ  املوقت،  مبسكنه 

ويبدي رغبة في البقاء "كامل احلياة" داخله.
سنوات  ثالث  قبل  إسبانيا  إلى  وصل  وهو 
بعدما عبر البحر املتوسط مبركب، قبل التوجه 

إلى باريس ثم إلى جنيف في الشهر املاضي.
في  حاليا  أخرى  نزيلة  الرأي  هذا  وتشاطره 
الفندق هي املغربية حفيظة مرسلي البالغة 42 
عاما والتي وصلت إلى سويسرا قبل حوالى 

عقد من الزمن.
وهي قالت "نشعر باالرتياح حقا هنا. كّل في 
في  الليلي  اإليواء  مديرة  وتوقفت  غرفته". 
عند  أيضا  سبانيا  فاليري  اخلالص"  "جيش 
تلك  عن  للغاية  املغايرة  االستقبال  ظروف 
املعتمدة في املهاجع التي تستضيف املشردين 

عادة خالل الليل.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

متشردون يعيشون حياة الترف في ظل الفيروس 

اإلسباني  النجم  أعرب   - ب(  ف  مدريد-)أ 
رافايل نادال امس عن إحباطه من كون العبي 
كرة املضرب ال يزالون غير قادرين على ممارسة 
رياضتهم بسبب فيروس كورونا املستجد، في 
فيدرر  روجيه  السويسري  غرميه  كشف  حني 
في  جراحية  عملية  من  بتعافيه  سعادته  عن 
الركبة. ومددت احلكومة اإلسبانية العزل التام 
املقبل،  أيار/مايو  التاسع من  البالد حتى  في 
منازلهم  في  محصورين  السكان  جميع  حيث 
باستثناء عدد قليل يعمل في قطاعات محددة، 
قدرته  عدم  سبب  من  حيرة  في  نادال  تاركة 
على التدريب. وقال املاتادور اإلسباني في بث 
مباشر مع فيدرر أمام جماهيرهما على حساب 
إنستغرام "صحيح أنني ال أفهم جيدا ملاذا ال 
ميكننا لعب كرة املضرب في حني يذهب الكثير 
"خصوصا  مضيفا  العمل"،  إلى  الناس  من 
كبيرة  مبسافات  نحتفظ  حيث  رياضتنا،  في 

للتباعد واألمن ونلعب على جانبي امللعب".
واضاف نادال املتوج بـ19 لقبا كبيرا "لكنني 
أتفهم الوضع، نحن في وضع حرج جدا، وأن 
كما  غير مسبوق،  مع شيء  تتعامل  احلكومة 
أتفهم أن آخر شيء يفكرون فيه هو من ميكنه 
وتابع  التدريب".  يستطيع  ال  ومن  التدريب 
شارك  الذي  املباشر  البث  هذا  خالل  نادال 
أتفهم  "أنا  أندي موراي  البريطاني  فيه أيضا 
كثيرة  أشياء  هناك  أن  الواضح  ومن  املوقف 
القواعد".  تقبل  أن  عليك  ولكن  منطقية  غير 
احملترفني  رابطتي  وبطوالت  دورات  وتوقفت 
واحملترفات بسبب الفيروس، في حني ألغيت 
األربع  البطوالت  ثالثة  وميبلدون،  بطولة 
الكبرى، وذلك للمرة األولى منذ احلرب العاملية 
املفتوحة  فرنسا  بطولة  تأجيل  ومت  الثانية، 

املفضلة لنادال إلى 20 سبتمبر.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

نادال محبط من احلجر الصحي وفيدرر سعيد بالتعافي من اجلراحة
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القاهرة -الزمان 
الشهيرة  املصرية  اإلعالمية  تستطع  لم 
الشربيني  رضوى  للجدل   واملثيرة 
تودع  وهي  كثيرا  وتأثرت  دموعها،  تمالك 
“هي  برنامجها  عمل  وفريق  مشاهديها 
وبس”، وذلك في آخر حلقات املوسم الرابع 

من البرنامج.
ووجهت اإلعالمية املصرية الشكر لكل من 
أنها  مؤكدة  البرنامج،  نجاح  في  ساهم 
فعلها  ردود  ترى  كانت  األحيان  في بعض 
مبالغ فيها، ونظرا لعدم تركيزها كان يعلو 
صوتها وتتحدث بأشياء تندم عليها الحقا.
بمعاداة  املتهمة  الشربيني  وأوضحت 
الرجال : “ببقى كأن اتسرق مني حاجة، أنا 
مش عايزاكي تتسرقي، محدش مبيغلطش 
قصدت  مرة  مفيش  غلطت،  لو  بعتذر  أنا 
فرقعة”، مؤكدة أنها كانت تود أن يستفيد 

الجميع وأن تقدم املساعدة ملن يستحقها.
رضوى وجهت رسالة إلى الرجال، شددت 
تهاجم  وال  عدوتهم  ليست  أنها  على  فيها 
تستفزها  ولكن  شخصية،  بصورة  أحدا 
الرجل  لنموذج  وتريد  التصرفات  بعض 
النساء  معاملة  طريقة  في  يعود  أن  قديما 
واهانتها  ضربها  وليس  عليها،  والخوف 

واستغاللها.
رضوى  املصرية  اإلعالمية  وكانت 
التزامها  أن  مؤخرا  كشفت  قد  الشربيني 
التي  التجول،  حظر  فترة  خالل  باملنزل 
ملواجهة  املصري  الوزراء  مجلس  فرضها 
في  تسببت  قد  كورونا،  فيروس  انتشار 

زيادة وزنها.
على  زيادة  كيلو   6 اكتسبت  رضوى 
على  الشابة  املذيعة  حرصت  وقد  وزنها، 
استعراض طّلتها الجديدة بجلسة تصوير 
منها،  بلقطات  متابعيها  شاركت  عفوية، 
ظهرت فيها مرتدية بنطلون أسود ونسقته 
مع قميص بلون املستردة، مسدلة شعرها 
فيه جاذبية، وكتبت  األسود بشكل اشّعت 
الشرييني معلقة على الصور: »اللوك جديد 

بعد ما تخنا ٦ كيلو بعد الحظر«.

بمراكز  االتصاالت  زادت   - ب(  ف  واشنطن,-)أ 
تتعلق  األميركية إلصابات  التسمم  معالجة حاالت 
بمساحيق التنظيف أو التعقيم وال سيما ماء الجافيل 
والجل املطهر، بنسبة 20 % على ما جاء في تقرير 
والوقاية  األمراض  ملراقبة  األميركية  املراكز  أعدته 
 45550 املراكز  هذه  وتلقت  سي(.  دي  )سي  منها 
الثاني/ كانون  بني  الفئتني  بهاتني  مرتبطا  اتصاال 
الفترة  في   37822 مقابل  في  وآذار/مارس  يناير 
االرتفاع  هذا  ويرتبط  املاضي.  العام  من  نفسها 
بجائحة كوفيد19- على ما يفيد معدو التقرير بسبب 
املستجد.  كورونا  فيروس  انتشار  بدء  مع  تزامنه 
بحاالت  املتعلقة  االتصاالت  عدد  تضاعف  وقد 
تنشق مواد مطهرة وكان 40 % منها يتعلق بأطفال 
دون سن الخامسة. وقد أورد معدو التقرير مثالني 
عن هذه الحاالت. فقد سمعت سيدة عبر األخبار 
شرائها.  بعد  والخضار  الفاكهة  غسل  ينبغي  أنه 
باملياه  املطبخ  في  الصحون  غسل  حوض  فمألت 
ماء  من   % و10  الخل  إليها  وأضافت  الساخنة 
تفاعال  الجافيل  وماء  الخل  مزيج  وأثار  الجافيل. 
فاتصلت  املرأة  لدى  حاد  بسعال  تسبب  كيميائيا 
بخدمات اإلسعاف ونقلت إلى املستشفى في سيارة 
إسعاف حيث تحسن تنفسها من خالل األكسجني 

وتوسيع الشعبات.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

بافاريا  مقاطعة  أعلنت   - ب(  ف  )أملانيا-)أ  ميونخ 
األملانية الثالثاء إلغاء نسخة هذا العام من مهرجان 
البيرة الشهير الذي تقيمه سنويا في أيلول/سبتمبر، 
التي أطاح  في حلقة جديدة من مسلسل األحداث 
شديد  قطاعا  املرة  هذه  تطال  كوفيد19-  وباء  بها 
املقاطعة  حكومة  رئيس  وقال  أملانيا.  في  األهمية 
ماركوس سودر إن بلدية ميونيخ والسلطات املحلية 
"اتفقت على أن املخاطر عالية جدا"، مع توقع مجيء 
وال  الخارج  من  ثلثهم  زائر  ماليني  ستة  من  أكثر 
رايتر  ديتر  بلدية ميونيخ  سيما آسيا. وقال رئيس 
فائت كبير  "القرار حزين" مع ربح  إن  ناحيته  من 
للمدينة إذ يدر مهرجان البيرة عادة عائدات قدرها 
1,2 مليار يورو. وكان مقررا إقامة مهرجان البيرة 
بني 19 أيلول/سبتمبر و4 تشرين األول/أكتوبر هذا 
الحرب  نوعه منذ  األول من  اإللغاء هو  العام. هذا 
به  املهرجان سبق أن أطاح  الثانية، إال أن  العاملية 
و1873   1854 بني  منه  نسخة  أي  تقم  لم  إذ  وباء 
ونبتة  البيرة  إنتاج  يرتدي  الكوليرا.  تفشي  بسبب 
أهمية  صناعتها  في  املستخدمة  الشائع  الجنجل 

كبرى في أملانيا خصوصا في مقاطعة بافاريا.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

ارتفاع حاالت 
التسمم  باملواد 

املنظفة 

مهرجان البيرة 
األملاني الشهير 
ضحية كورونا

ضحى احلداد

احليواني  املصدر  تأكد   - ب(  ف  )أ  باريس- 
حياة  قلب  الذي  املستجد  كورونا  لفيروس 
 167 من  أكثر  وحصد  عقب  على  رأسا  العالم 
ألف ضحية، إال أن نشاط االنسان هو الذي سهل 
انتقال العدوى إلى البشر فيما يحذر خبراء من 
أن فيروسات أخرى ستتبع املسار نفسه في حال 

عدم اعتماد تغييرات.
إلى  تنتقل  التي  املنشأ  احليوانية  واألمراض 
والكلب  السل  ومنها  بجديدة  ليست  اإلنسان 
األمم  برنامج  ويفيد  املقوسات.  وداء  واملالريا 
البشرية  األمراض  من   %  60 أن  للبيئة  املتحدة 
املعدية مصدرها احليوانات. وترتفع هذه النسبة 
»الناشئة«  املعدية  األمراض  حالة  في   %  75 إلى 
املسبب  في«  أي  »إتش  وفيروس  إيبوال  مثل 
الطيور وزيكا واملتالزمة  ملرض اإليدز وانفلونزا 

التنفسية احلادة الوخيمة )سارس(...
املتحدة  األمم  برنامج  عن  صادر  تقرير  ويفيد 
األمراض  »بروز  أن   2016 العام  في  للبيئة 
االحيان  غالب  في  مرتبط  املنشأ  احليوانية 
النشاط  من  عادة  الناجمة  البيئية  بالتغيرات 
إلى  األراضي  استخدام  في  تعديل  من  البشري 

التغير املناخي«.
لقسم  املساعدة  املديرة  فورتش  غيانيل  وتؤكد 
للبحث  الوطني  املركز  في  البيطرية  األوبئة  علم 
فرنسية،  رسمية  هيئة  وهو  والبيئي  الزراعي 
»نظرا إلى منو عدد السكان واستخدامهم املكثف 

البيئية  األنظمة  تدمير  يؤدي  األرض،  ملوارد 
بأعداد متزايدة إلى ارتفاع كبير في التماس« بني 

األجناس.
أشجار  قطع  ذلك،  عن  املسؤولة  العوامل  ومن 
احليوانات  وتربية  الزراعة  ألغراض  الغابات 
»جسرا«  بدورها  تشكل  قد  التي  مكثف،  بشكل 
مقاومة  )وال سيما من خالل تطوير  االنسان  مع 
في  كثيرا  املستخدمة  احليوية  املضادات  على 
الزراعة الصناعية( وتوسع املدن وتشرذم املواطن 
األنواع.  بني  التوازن  على  يؤثر  ما  الطبيعية 
قد يدفع  الذي  املناخي  إلى ذلك االحترار  يضاف 
االنتشار  إلى  للمرض  الناقلة  احليوانات  بعض 

في أماكن لم تكن تقيم فيها.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

علماء:تدّخل االنسان في التنوع 
احليوي مسؤول عن اجلوائح

الثالثاء  »آبل«  مجموعة  أطلقت   - ب(  فرانسيسكو,-)أ ف  سان 
بلدا  »آبل ميوزيك« في 52  التدفقي  بالبث  للموسيقى  منصتها 
جديدا في أكبر عملية توسيع خلدماتها في غضون عقد، موفرة 
»آبل  باتت  وبذلك  جديدة.  أسواق  في  لها  أخرى  خدمات  كذلك 
ميوزيك« متاحة في 167 بلدا من بينها 25 دولة إفريقية جديدة. 
وأعلنت »آبل« كذلك توسيع خدمات »آب ستور« و »آبل أركايد« 

لأللعاب و«آبل بودكاست« و«آي كالود« لتشمل 20 بلدا جديدا. 
وباتت بعض خدمات »آبل« متاحة تاليا في 175 بلدا عبر العالم. 
ومن شأن هذه العملية السماح بتعزيز االنتشار العاملي خلدمة 
»آبل ميوزيك« وهي ثاني أكبر منصة للبث املوسيقي التدفقي. 
وكانت هذه اخلدمة تضم نحو 60 مليون مشترك في حزيران/

يونيو املاضي بحسب مسؤول في الشركة.

منصة  آبل ميوزيك  متاحة في 25 بلداً جديداً


