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أصحاب  من  والصحافيني  االدباء  احصاء  بسهولة  يمكن 
في  سنة  أربعني  تجاوزت  التي  والتجربة  والكتب  االنجازات 
تبدو  ال  املبدعني  هؤالء  واعداد  والثقافي،  االعالمي  العطاء 
الرعاية  وسوء  االمراض  بتعاقب  العدد  تقّلص  فقد   ، كبيرة 
الصحية وضعف الضمانات االجتماعية و بقية االهوال التي 

مّر بها البلد السيما في العقدين االخيرين .
 بني فترة وأخرى نسمع عن أديب أو كاتب معروف في ظرف 
تدبير  من  يتمكن  فال   ، مالية  ضائقة  ويعيش  صحي صعب 
عالج نفسه بدواء أو بعملية جراحية . وتبذل بعض االتحادات 
من  تبدو  لكنها  آخر،  أو  مكان  في  جهدا  أحيانًا  والنقابات 
الجهود الفردية التي ينبري لها أصدقاء املبدع املنكوب غالبًا . 
ويرجع  داخلية  أنظمة  لها  التي  الثقافية  النقابات  تستطع  لم 
مسارات  تفتح  أن  عقود  ثمانية  أو  سبعة  الى  تأسيسها 
الوالئي  السياسي  باملعنى  ،ليس  الحكومات  مع  دقيقة  عالقة 
االلزامي  الخدمي  باملعنى  وانما   ، واالنحنائي  والتصفيقي 
وحتى  والصحية  املرضية  أزماتها  في  الكفاءات  رعاية  في 
بالدنا  في  الكاتب  ان  استجداء، السيما  دون  من  االجتماعية 
، واملعنى  له مائة كتاب  لو كان  بالكفاف حتى  انسان يعيش 
ان  يجب  وظائفية  سياقات  هناك  تكون  أن  هو  أقصده  الذي 
الوزراء  او  الحكومة  رئيس  أو  الجمهورية  رئيس  يفهمها 

املعنيون. 
من  االبداعية  للكفاءات  الوطني  الحق  من  جزء  هي  املسألة 
، وهؤالء في  أعمدة ورأي  وباحثني وكتاب  شعراء وروائيني 
واشراقة  الحياة  معنى  لتنفس  عظيمة  رئة  العالم  مجتمعات 
يومية في دنيا الناس من مختلف الفئات. نحن رئاتنا مريضة 

فكيف نتطلع لصحة املجتمع ؟
اال يكفي أن يبقى املبدعون في بلدنا ينتظرون سنوات طويلة من 
دون أن يستطيعوا توفير املال الالزم لطبع اعمالهم فيموتون 

مخلفني من املخطوطات اضعاف ما طبع ونشر لهم ؟ 
أال يكفي اّن املثقفني واالدباء باتوا على هامش الحياة وانهم 
يختفون من دون ان يتذكرهم سوى بعض اصدقائهم املكابدين 

مثلهم ؟
أال تكفي رصاصات اغتيال روائي هنا وشاعر هناك لتكون 
شاهدًا على عظم املأساة التي يواجهها املبدع في اية لحظة .

ال  العراق  في  والصحفيون  االدباء  له  يتطلع  الذي  الدعم  كل 
يعادل تصدير بضعة براميل من النفط حتى مع انهيار أسعاره.

اضطهاد الثقافة
سيرة الثقافة العراقية منذ العهد امللكي وحتى يومنا هذا، واجهت الكثير من التهميش 
الحكومية  األنظمة  وجه  لتجميل  أحياًنا  والترغيب  والترهيب،  واالستخفاف  والتجاهل 
الدموية والفاسدة، فمنذ والية امللك فيصل األول واملثقف العراقي كان يعيش تحت طائلة 
في  والزج  البطش  عن  ناهيك  الرجعية،  األنظمة  قبل  من  الدونية  والنظرة  والفقر  العوز 
السجون وفق مزاج الحاكم الجاهل. لقد كان  تشريع وزارة اإلرشاد في عام ٩٥٩١ كما 
ُعنى في مجاالت الثقافة واإلعالم وحتى آخر  تشير مجلة الوقائع العراقية والتي كانت ت
وزارة ثقافة عراقية في وقتنا الحاضر بالنسبة للمثقفني واألدباء والفنانني أشبه بالساعي 
خلف سراب؛ إْذ لم يلمس املثقف العراقي رعاية حقيقية من قبل السلطات الحاكمة، إاّل 
إذا دعت الضرورة لتجنيد املثقفني خدمة ملصالحها، وإذا كان الزعيم الراحل عبد الكريم 
قاسم قد رفع من شأن املثقف العراقي؛ حني زار الشاعر الجواهري في مبنى االتحاد؛ 
فإنَّ الحكومات الرجعية التي جاءت من بعد الزعيم عمدت إلى إذالل املثقفني العراقيني، 
وكانت وزارة الثقافة في زمنهم عبارة عن قلم مكياج زائف لتجميل وجه السلطة القميئة، 
الطبول  غابة من  إلى  الثقافة  وزارة  تحولت  القمعي  النظام  الحكم  استلم كرسي  وحني 
والصنوج واألبواق واملباخر للطاغية الدموي في حروبه العبثية وأصبح املثقف العراقي 
 ُ أسير نزوات وحماقات النظام الساقط، وكان املثقف العراقي يحصل على مايسدُّ رمقه
وفق معادلة ظاملة وقاسية، األجر على قدر املديح والتبخير للطاغية، وليس على مقدار 
اإلبداع، إْذ أنَّ مكافأة نشر قصيدة إبداعية في مجلة األقالم كانت ال تتجاوز الثالثة آالف 
دينار، في حني نشر قصيدة تافهة تحمل في سطورها اسم الرئيس في أية جريدة، كان 
يحصل الشاعر مقابل ذلك على ربع مليون دينار، ولذا تراجع اإلبداع وازدهرت ثقافة 
التطبيل والتزمير، وكانت محنة مريرة يتذكرها جميع املثقفني في تلك السنوات الحافلة 
العهد  الثقافة عشرات األسماء منذ  بالبطش والتهديد والوعيد. لقد تسنَّم منصب وزير 
امللكي حتى كتابة هذا املقال، وبإحصائية منصفة ملن كان يستحق هذا املنصب عن جدارة 
ُ الطاغية فيما بعد، واألخ  وكفاءة عالية، لم نجد سوى الشاعر شفيق الكمالي الذي قتله
مفيد الجزائري الذي لم يستمر فيه سوى فترة وجيزة، والدكتور عبد األمير الحمداني، 
أما عن الوزراء اآلخرين لهذا املنصب، فقد كانوا ال بالعير وال بالنفير، ومنهم من كان ال 
يعرف الفرق بني اإلعالم واألعالف، ومنهم من كان يجّند اإلرهابيني في مكتبه الوزاري، 
ومنهم من أخذ ميزانية الوزارة إلى وزارة الدفاع، ومنهم  من كان ال يعرف من املثقفني 
ُ في الوزارة، ومنهم الذي ال يعرف أنَّ الجواهري قد رحل عن عاملنا  حتى الذي يعمل معه
قبل عشرات السنوات؛ كل هؤالء الوزراء الجهلة أصابوا مقتاًل في كبد الثقافة العراقية، 
أضف إلى البيروقراطية والتعجرف واالحتقار الذي كان يصادف املثقف العراقي حني 
يروم مقابلة أحدهم لطرح همومه اإلبداعية والحياتية، وقطيعة هؤالء الوزراء الجوف عن 
عمد مع اتحاد األدباء ونقابتي الصحفيني والفنانني واملرافق الثقافية األخرى. لم يشعر 
املثقف العراقي بحضوره واستحقاقه وقيمته وكرامته إاّل من خالل وزارة األخ الحمداني، 
أجل هناك الكثير من املبدعني لم يحصلوا على حقوقهم حتى اآلن ومنهم كاتب هذا املقال، 
لكن االنطباع السائد في الوسط الثقافي أنَّ كثيرًا من اإلنجازات قد تحققت من قبل وزارة 
الثقافة الحالية، مثلما أعرف أنَّ هناك ثلَّة من املثقفني ال يعجبهم العجب وال الصيام في 
الكاظمي من  الجديد في كابينة األخ  إذا جاء وزيرهم  لكن ماذا سيقولون  شهر رجب، 
ُ أو إذا كان هو يعرفهم، أخشى  الثقافة، وَمْن منهم يعرفه منتجعات پاريس إلى وزارة 
ًة أخرى، والوقوف طوياًل في باب الوزير على أمل  أْن يعود اإلذالل للمثقف العراقي مرَّ

الدخول عليه
املجافاة  عودة  هو   ُ أتمناه ال  والذي  أمره؛  على  املغلوب  املثقف  إلى شكوى  واالستماع 
نرى  أْن  بعيدًا  وليس  والفنانني،  الصحفيني  ونقابتي  األدباء  واتحاد  الثقافة  وزارة  بني 
شارع  في  يهيم  العراقي  والفنان  واملثقف  الپاريسية  بشجونها  منشغلة  الثقافة  وزارة 
التمعن  الكاظمي  األخ  من  نأمل  معني.  وبال  زاٍد  بال  املتنبي 
كثيرًا قبل اختيار وزير الثقافة الجديد، فيما إذا ضاقْت به 
رغبة  ناظريه  أمام  يضع  وأْن  بالحمداني،  للتمسك   السبل 
الوسط الثقافي والفني والصحفي باستمرار الحمداني في 
ًة أخرى، وصدق  ُضطهد الثقافة العراقية كرَّ منصبِه حتى ال ت
ُ الجميع: )جّرب غيري حتى تعرف  املثل العراقي الذي يعرفه

خيري( وإنَّ غدًا لناظره قريب.

حسن النواب

فنانة مصرية تفقد
الوعي في تصوير مشهد رمضاني 

لوس انجليس-)أ ف ب( - بعدما تبني 
لها وجود نقص في املضامني العربية 
قررت  اإلنترنت،  عبر  لألطفال  املسلية 
األصل  السورية  التحريك  فنانة 
أديب  علي  ريم  هوليوود  في  العاملة 
األهل  الوضع ملساعدة  هذا  تعالج  أن 
مع  كوفيد19-  وباء  محنة  تجاوز  على 

أوالدهم املحجورين.
هاتفي  اتصال  خالل  الفكرة  أتتها 

أجرته مع شقيقتها املقيمة في قطر.
العالم،  مناطق  من  الكثير  غرار  فعلى 
األوسط  الشرق  في  األطفال  يجد 
بسبب  املنزل  في  محجورين  أنفسهم 
الكثير  الوباء من دون أن تتوافر لهم 
األصلية  العربية  املضامني  من 
أنفسهم،  عن  للترفيه  االنترنت  عبر 
ونشاطات  ممتعة  تعليمية  كحصص 
التي  ديب  علي  ريم  فقررت  أخرى.  
تعمل كفنانة تحريك لدى "وارنر براذرز 
مع  انجليس،  لوس  في  انترتاينمت" 
الجامعية  االستاذة  ساندي  شقيقتها 
يوتيوب  عبر  قناة  تأسيس  قطر،  في 
ملساعدة  "ساسابريمو"  عنوان  تحت 
وأهاليهم  بالعربية  الناطقني  األطفال 
على  كبير،  ضغط  من  يعانون  الذين 
خالل  من  الحجر  صعوبات  تجاوز 
حصص بسطية تعلم على الرسم وفن 
خالل  من  أو  )اوريغامي(  الورق  طي 

قراءة كتب للصغار بالعربية.
في  شاركت  التي  ديب  علي  وقالت 
مثل  لألطفال  موجهة  أعمال  إنجاز 
مسلسل"غرين إيغز أند هام" يبث عبر 
"نتفليكس"، "تقوم الفكرة على إشراك 
البالغة  الفنانة  وأوضحت  الصغار". 
اآلن  منزلها  من  تعمل  التي  عاما   34
على املوسم الثاني من املسلسل، "ثمة 
كميات هائلة من املضامني باإلنكليزية 
املوجهة لألطفال عبر االنترنت لكن ما 
كثيرة.  أصلية  عربية  محتويات  من 
الوقت  جعل  في  الهدف  يتمثل  لذا 
الذي يمضونه أمام الشاشات تفاعليا 
ومحفزا من خالل الرسم معهم وقراءة 
قصة عليهم أو القيام بأعمال يدوية".

شقيقتها  أبن  أن  ديب  علي  وأكدت 
عمر البالغ 7 سنوات انضم أيضا إلى 
املشروع مع مشاركته في حصة تعليم 

فن طي الورق الياباني.
وأشادت بمشاركته قائلة "إنه األفضل 
ويبذبل الجهد األكبر بيننا جميعا، مع 

تسجيله ثالثة فيديوهات حتى اآلن".
ببعض  أديب  علي  وتستعني 
هام"  أند  إيغز  "غرين  شخصيات 

الستقطاب األطفال.
فمهمتها  ساندي،  شقيقتها  أما 
املحافظة على تركيز املتابعني وإطالق 
العنان ملخيلتهم من خالل قراءة كتب 

فرانس  لوكالة  وقالت  عليهم.  أطفال 
أن  "قررت  إلكترونية  رسالة  في  برس 
ال  التي  الفنرة  هذه  في  لألطفال  أقرأ 
يصهب فيها شراء كتاب أو استعارته 
وال سيما لبعض الصغار املعوزين في 
دول عربية". وأوضحت "قررت أن أبدأ 
الثالثة  بني سن  هم  ملن  موجه  بكتاب 
والسادسة واآلن أنا اختار كتبا أكثر 
تضمن مشاركة األطفال لفترة اطول".

إيجابية  اآلن  وكانت االستجابة حتى 
بحماسة  األطفال  تشارك  مع  جدا 
اإللكتروني  البريد  عبر  رسومهم 
التي  الفرصة  هذه  األهل  يشكر  فيما 
عمل  اجتماعات  اجراء  لهم  تتيح 
يقاطعهم  أن  دون  من  االنترنت  عبر 

أوالدهم، أو االختالء بأنفسهم قليال.
بلدانها  من  عدد  يشهد  منطقة  وفي 
األطفال  ويواجه  ونزاعات  حروبا 
واقعا صعبا حتى قبل انتشار الوباء، 
توفر  الحصص  هذه  أن  خبراء  يرى 
للصغار متنفسا في منازلهم أو حتى 

في مخيمات الجئني.
مسؤولة  لوريني  ماريا  آنا  وقالت 
لبنان  في  سابقا  يونيسف  منظمة 
أنفسهم  األطفال  يجد  "اليوم 
بينهم  ومن  منازلهم  في  محجورين 
اختفى  فجأة  األوسط.  الشرق  أطفال 
مع  واللعب  املدرسة  توقف  مع  عاملهم 

والتواصل  التفاعل  وغياب  اإلصدقاء 
هو  العائلة.  أفراد  باستثناء  البشري 
على  الصعب  من  يجعل  عزلة  واقع 
أحالمهم  في  يسترسلوا  أن  األطفال 
ويحجر خيالهم بني جدران غرفتهم.. 

هذا إذا كان لديهم غرفة".
البستاني  بساط  سهى  وقالت 
في  ومقرها  اليونيسيف  مستشارة 
يوتيوب  عبر  الحصص  إن  بيروت 
فيها  تفتقر  منطقة  في  ضرورة  هي 
لألطفال  املوجهة  بالعربية  املضامني 

إلى االبتكار والحداثة.
مثل  مبادرات  "إن  وأكدت 
توفر  ألنها  إيجابية  +ساسابريمو+ 
من  للخروج  سليمة  طريقة  للطفل 

العزل وشعورا بأن الوضع طبيعي".
وابن  وشقيقتها  ديب  علي  وانجزت 
مقاطع  سبعة  اآلن  حتى  شقيقتها 
في  باالستمرار  ويأملون  مصورة 
مشروعهم حتى بعد انتهاء الجائحة.

األطفال  بتعليم  اآلن  "أفكر  قالت  وهي 
كيفية رسم شخصيات رسوم متحركة 
هذه  فتح  من  أتمكن  أن  شعبية..وآمل 
لدي صديقة  آخرين.  لفنانني  الفسحة 
األطفال  تعلم  أن  واتمنى  راقصة 

الرقص".
بأكثر  القيام  "يمكننا  قائلة  وختمت   

من ذلك بكثير".

فنانة حتريك في هوليوود ترفه عن األطفال احملجورين الناطقني 

القاهرة - الزمان 
تعرضت الفنانة املصرية بشرى ألزمة صحية في كواليس 
الدنيا«،  آخر  »القمر  الجديد  الرمضاني  تصوير مسلسلها 

حتى أنها سقطت أرضًا خالل تصوير أحد املشاهد.
الوقت  وفي  الدم،  في ضغط  حاد  بهبوط  بشرى  واصيبت 
لعدم  التصوير  استكمال  بعدم  الطبيب  نصحها  الذي 
وصول الدم إلى املخ بشكل كافي، مما يمثل خطورة على 
حالتها الصحية، رفضت الفنانة املصرية مغادرة التصوير، 
حلقات  عرض  بموعد  للحاق  استئنافه،  على  وصممت 

العمل، وذلك أمام رفض الطبيب ملوقف الفنانة.
ُيذكر أن »القمر آخر الدنيا« ُيعد أول بطولة مطلقة لبشرى 
في دراما رمضان، وتشارك الفنانة الشابة في بطولته أمام 
مؤمن نور، عمرو عابد، هشام إسماعيل، أميرة نايف، ثراء 
وغيرهم،  عبدالعزيز،  سميرة  التونسية،  ساندي  جبيل، 
واملسلسل من تأليف محمود الورداني، إخراج تامر حمزة.

»عوالم  مسلسل  بطولة  في  بشرى  شاركت   ،2018 رمضان 
خفية« أمام النجم املصري عادل إمام، تأليف أمني جمال، 
بينما  إمام،  رامي  وإخراج  حمدان  ومحمود  محرز  محمد 
كان فيلم »مش رايحني في داهية« آخر أعمالها السينمائية، 
وقد شاركت في بطولته أمام مي سليم، حسن حسني، ريم 
مصطفى، نبيل عيسى، عمر السعيد، سليمان عيد، وغيرهم، 
مجدي  وأحمد  أكرم  وندى  بدر  عمرو  تأليف  من  والفيلم 

وإخراج أحمد صالح.
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املجموعة  تنوي   - ب(  ف  لندن-)أ 
رويس"  "رولز  البريطانية  الصناعية 
نظرا  وظيفة  آالف  ثمانية  نحو  إلغاء 
بسبب  الجوي  النقل  حركة  لتراجع 
فيروس كورونا املستجد، حسبما ذكر 
مصدر مقرب من امللف لوكالة فرانس 

برس األحد.
باملئة   15 حوالي  العدد  هذا  ويمثل 
املصنعة  الشركة  في  العاملة  اليد  من 
أحدث  في  الطائرات،  ملحركات 
ضربت  التي  العميقة  األزمة  تداعيات 

باسم  متحدث  وقال  الطيران.  قطاع 
غير  كوفيد-19  "تأثير  إن  الشركة 
سريعة  إجراءات  اتخذنا  مسبوق. 
لزيادة سيولتنا وخفض نفقاتنا بشكل 
كبير )...( لكننا سنحتاج إلى اكثر منن 
املناقشات جارية  أن  إلى  ذلك" مشيرا 
عن  اإلعالن  سيتم  وأنه  النقابات  مع 
بحلول  بالوظائف  املتعلقة  القرارات 
رولز  خطة  وتاتي  أيار/مايو.  نهاية 
ثالثة  تسريح  عن  اإلعالن  بعد  رويس 
الطيران  شركة  في  شخص  آالف 

 12 و  الجمعة  إير"  "راين  األيرلندية 
البريطانية  الطيران  شركة  في  ألفأ 
شركة  وتشير  إيرويز".  "بريتش 
"فيرجن أتالنتيك" أيضا إلى أنها تجد 
الحكومة  مساعدة  وطلبت  لالستمرار 
رويس"  "رولز  وكانت  جدوى.  بدون 
نيسان/ في  أرباحها  توزيع  ألغت 
أبريل وحذرت من التداعيات الوخيمة 

للوباء، لكنها أكدت مالءة مالية.
املحركات  تصنيع  مجموعة  خفضت 
شخص،   4600 بنحو  العاملة  قوتها 

بشكل رئيسي في القطاع اإلداري، منذ 
2018. ومن املنتظر أن يطال التخفيض 
هذه املرة بشكل أساسي العاملني في 

محركات الطيران املدني.
وقلصت املجموعة خسائرها الصافية 
أفضل  تجاري  أداء  بفضل   2019 في 
واجهتها  التي  املكلفة  املشاكل  رغم 
 "1000 "ترينت  طائرات  محركات  مع 
إال  سنوات،  لعدة  حساباتها  وأرهقت 
لها ضربة  وجهت  الصحية  األزمة  أن 

أخرى.

رولز رويس تنوي إلغاء 8 آالف وظيفة 

بالوله-)أ ف ب( :توقف السياح عن املجيء 
للمشاركة في رحالت سافاري في جنوب 
إفريقيا مع إعالن اغالق الحدود منتصف 
فوجد  كوفيد19-،  وباء  بسبب  آذار/مارس 
وسط  وحيدا  نفسه  كروغر  غيرت  الدليل 
بدأ  منذ  األولى  للمرة  الفارغة  الخيام 

نشاطه هذا قبل 17 عاما.
يظهر الفيل فجأة على درب مغبرة ويمد 

خرطومه مستاء ليشم الدخالء.
على  ويداه  جالس  وهو  الدليل  ويهمس 
مقود سيارة رباعية الدفع "في حال تقدم 
نحو السيارة ومر بجانبها حافظوا على 

هدوئكم ولن يحصل لكم أي سوء".
يقترب الفيل ويكاد يالمس السيارة لكنه 
يقتنع سريعا أن وجودنا ال يشكل خطرا. 

فيلتف على نفسه ويغادر.
ألمر  "إنه  مبتسما  كروغر  غيرت  ويقول 
ليكون  أفضل  موقغ  تخيل  اليمكن  رائع. 

املرء محجورا".
وينظم الجنوب إفريقي )49 عاما( كروغر 
األدغال  في  للزبائن  رحالت  عاما   17 منذ 

في محمية بالوله الخاصة بمحاذاة متنزه 
بعد  يمل  لم  انه  إال  )شمال شرق(  كروغر 
من سحر اللقاءات التي يجريها في البرية 
وغير  القرن  وحيد  وحيوانات  أسود  مع 
ذلك. إال أن وباء كوفيد19- غير كل شيء. 
رامافوسا  سيريل  الرئيس  أعلن  أن  فما 
آذار/مارس،  منتصف  في  الحدود  إغالق 
غادر السياح املخيم على عجلة. وترك أمر 
غيرت  أسبوعني،  بعد  اتخذ  الذي  العزل 
"لقد  ويوضح  مخيمه.  في  وحيدا  كروغر 
لنا  كبيرة  صدمة  كورونا  فيروس  سبب 
فهذا  السياحة.  قطاع  في  العاملني  نحن 
إلى  زبائن  اضطر  وقد  اليومي.  خبزنا 
غضون  في  واملغادرة  حقائبهم  توضيب 

يومني".
في  بالكامل  محجوزا  مخيمه  وكان 
الكرة  نصف  في  الصيفية  العطلة  موسم 

الشمالي.
موظفيه  مع  استقبل  املاضي،  العام 
السافاري.  رحالت  محبي  من   700 الستة 
إلغاء  إلى  اضطررنا  اآلن  "اما  ويوضح 

الكثير من الحجوزات لبقية العام الحالي 
كل  خلت  قليلة  أيام  وفي   ."2021 وسنة 
متاجر  اقفلت  نزالئها،  من  املنطقة  غرف 
السيارات  وعادت  أبوابها  التذكارات 
اوروبيني  املحملة  الدفع  الرباعية 

وأميركيني إلى مرآبها.
اآلن، وحدها آليات الدورية تجوب دروب 
املحمية املمتدة على 55 أألف هكتار. وقد 
الحيوانات  حماية  ألن  وتيرتها  زادت 

تشكل أولوية مطلقة رغم الحجر.
ويؤكد مدير املحمية إيان نواك "ال يمكننا 
أن  علينا  االمن.  مستوى  من  نخفض  أن 
على  للمحافظة  جهدنا  قصارى  نبذل 
التي  الحيوية  وبيئتها  البرية  الحياة 
تشكل أساس عملنا. ففي حال اختفى كل 

شيء ال يمكننا االنطالق من جديد".
العاملني  من  أي  نصرف  "لم  ويوضح 
لدينا وندفع لهم اجورهم". وبقي غالبية 
املحمية  داخل  محجورين  الحراس 
الصيادين  على  الحرب  في  لالستمرار 
"التهديد  أن  إلى  ويشير  الشرعيني.  غير 

يجد   )..( يتغير  لم  القرن  بوحيد  املحدق 
وتحتفظ  دوما  للتسلل  طريقة  املجرمون 
في  بقيمتها  الحيوانات  هذه  قرون 
في  كما  بالنضال  سنستمر  لذا  السوق. 
أعلنت  فقد  ذلك،  على  والدليل  السابق". 
توقيف  ماضي  األحد  الوطنية  الشرطة 
قرون  ستة  وبحجوزتهم  أشخاص  ثالثة 
مبوماالنغا  محافظة  في  قرن  وحيد 

املجاورة.
الصيد من أجل الطعام

ذلك  غير  آخر  تهديد  ظهر  الحجر،  ومع 
لقتل  املستعدة  العصابات  عن  الناجم 
الحيوانات ملد الطب التقليدي اآلسيوي.

أسميه  ما  "هذا  املحمية  مدير  ويوضح 
األشخاص  هؤالء  األدغال.  لحوم  صيد 
وهم  الحجر  بسبب  عملهم  خسروا 
وال  ليأكلوا  يصطادون  فهم  لذا  جائعون 
يريدون  فهم  الطبيعة  لحماية  يأبهون 
أنه  إلى  نوفاك  إيوان  ويشير  الصمود". 
من  النوع  هذا  في  ارتفاعا  يسجل  لم 
الطبيب  أن  إال  أراضيه.  على  الجرائم 

البيطري الحكومي في املنطقة كريستيان 
"من  ويوضح  ذلك.  عكس  يفيد  ستايمان 
فالناس  يزيد  الجائر  الصيد  أن  املؤكد 
ثانونية  غير  بطريقة  يصطادون  باتوا 
املحميات  بعض  اللحم.  على  للحصول 
لكن  السكان  على  اللحوم  توزيع  تفضل 
معينة  معايير  يفرض  قانون  بسبب 

توقفت عن ذلك".
يجد  كلها  التهديدات  هذه  وملواجهة 
بالوله  محمية  في  الحراس  عشرات 

أنفسهم أمام مهمة كبيرة.
ويقول أحدهم ويدعى راين اليز )39 عاما 
"نقوم بدوريات أكثر من قبل. باملخيمات 
خالية ولم يعد لدينا سياح. فعادة يبلغنا 
رصدوا  ما  إذا  السياحون  املرشدون 
حركة غير طبيعية واآلن علينا تعويض 
غيابهم". وتنظم عمليات تحليق منتظمة 
ودوريات  األدغال  فوق  باملروحيات 
وتدقيق  مسلحة  خاصة  تدخل  لوحدة 

بالسياح املكهرب املحيط باملحمية.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

صيادون يقتلون حيوانات احملميات لصالح الطب التقليدي 

ألعاب  عشاق  كان   - ب(  ف  باريس,-)أ 
منافسة  مع  األحد  موعد  على  ألقوى 
القفز  »ملوك«  من  ثالثة  بني  مثيرة 
بالزانة، لكن من داخل حدائق منازلهم 
في ظل اإلغالق املفروض نتيجة تفشي 

فيروس كورونا املستجد.
القياسي  الرقم  حامل  من  كل  ونجح 
دوبالنتيس  أرمند  السويدي  العاملي 
الفرنسي  السابق  األوملبي  والبطل 
أمتار  لخمسة  القفز  في  الفيلني  رينو 
36 مرة في غضون نصف ساعة، فيما 
األميركي  العالم  بطل  لقب  حامل  تمكن 
األمر  هذا  تحقيق  من  كندريكس  سام 
هذا  في  واملنافسة  مناسبة.   26 في 
الحدث الذي بثه االتحاد الدولي أللعاب 
على  مباشرة  أثلتيكس(  )وورلد  القوى 
وسائل التواصل االجتماعي، كانت من 
حدائق منزل الفيلني في كليرمون فيران 
الفاييت  في  ودوبالنتيس  )فرنسا(، 
في  وكندريكس  األميركية(،  )لويزيانا 

أوكسفورد )ميسيسيبي األميركية(.
دوبالنتيس  عاما  الـ20  ابن  وأراد 
ثالث دقائق إضافية للتمكن من تحديد 
عاما،   33 البالغ  الفيلني،  لكن  الفائز، 
على  قادرا  يعد  ولم  »انتهى«  إنه  قال 

مواصلة املنافسة لفترة أطول.

ملوك الزانة 
يتنافسون من 

حدائق منازلهم 

الهند  تستعد   - ب(  ف  نيودلهي-)أ 
عبر  ضخمة  موسيقية  لحفلة  األحد 
االنترنت مع نجوم محليني وعامليني 
جاغر  ميك  الروك  اسطورة  بينهم 
من  للمتضررين  التبرعات  لجمع 

جائحة كوفيد19-.
الهندي  الكريكيت  العب  وسيكون 
روخ  شاه  واملمثالن  كوهلي  فيرات 
أبرز  من  شوبرا  وبريانكا  خان 
في  ستشارك  التي  املحلية  األسماء 
فضال  منزله  من  كل  الحدث،  هذا 
سميث  ويل  مثل  عامليني  نجوم  عن 
وبراين آدامز. وستنقل الحفلة بالبث 

التدفقي عبر »فيسبوك«.
رهريتيك  البوليوودي  النجم  وقال 
»اليوم  تغريدة  في  األحد  روشان 
نجتمع لنبذل قصارى جهدنا من أجل 
العالم«. وقال النجم الكبير شاه روخ 
»تابعوا الحفلة وتذكروا أن كل  خان 
ونشر  يرام«.  ما  على  سيكون  شيء 
ألنفسهم  صورا  املشاهير  من  الكثير 
الحفلة  عليها شعار  كتب  الفتات  مع 
»من أجل الهند«. وتمتد الحفلة على 
أربع ساعات بهدف جمع أموال تمنح 
فيروس  مواجهة  على  للمساعدة 
حيث  الهند  في  املستجد  كورونا 

يرتفع عدد اإلصابات بشكل متزايد.
كاران  البوليوودي  املخرج  وينظم   
الحدث  هذا  أختار  وزويا  جوهر 

كتحية للعاملني في محاربة الوباء.

حفلة موسيقية 
خيرية ضخمة 

عبر االنترنت


