
حديقة  أعلنت   - ب(  -)أ ف  بكني  تايبيه- 
عمالقة  باندا  أن  االثنني  تايبيه  حيوانات 
شبال  وضعت  لتايوان  الصني  منحتها 

ثانيا بعد تلقيحها اصطناعيا.
وكانت "يوان يوان" وشريكها "توان توان" 
منذ  البالد  في  اجلذب  عوامل  أبرز  من 
وصولها من الصني في العام 2008 كرمز 

ملا كان آنذاك عالقات جيدة بني اجلانبني.
وقالت حديقة احليوانات إن الشبل الذي لم 
يطلق عليه اسم بعد ويزن 186 غراما، ولد 

األحد بعد مخاض استمر خمس ساعات.
وأضافت في بيان "كنا نأمل في أن تتمكن 
قد  يوان  يوان  لكن  الشبل.  رعاية  من  األم 
تكون متعبة جدا من عملية الوالدة... لذلك 
قررنا أخذ الشبل" ليطعمه مقدمو الرعاية.

وأوضحت أن الشبل في حال مستقرة بعد 
معاجلته من إصابة طفيفة في ظهره.

يوان"  "يوان  وضعت   ،2013 العام  وفي 
وهي  زاي"  "يوان  عليها  أطلق  شبل  أنثى 

أول باندا عمالقة تولد في تايوان.
وعادة ما تعير بكني حيوانات الباندا فقط 
ويجب إرسال أي دب يولد في اخلارج إلى 

الصني.
لكن في خروج نادر عن هذا البروتوكول، 
إذ  زاي"  بـ"يوان  باالحتفاظ  لتايوان  سمح 

كان والداها هبة وفقا ملسؤولني تايبيه.
ولم يتبق في البرية إال حوالى 1600 باندا 
مقاطعة  في  رئيسي  بشكل  موجودة  وهي 
سيتشوان مع حوالى 300 في األسر حول 

العالم.
نهاية  في  الغزيرة  األمطار  أودت  فيما  
األسبوع بحياة 12 شخصا على األقل في 

مقاطعة سيشوان بجنوب غرب الصني كما 
تسبب  فيما  رسمية  إعالم  وسائل  أفادت 
اخالء  بعمليات  املياه  منسوب  ارتفاع 

منازل خالل موسم الفيضانات السنوي.
في  الغزيرة  األمطار  حصيلة  وشملت 
حني  توفيا  شخصني  ميانينغ  منطقة 
غرقت عدة سيارات في نهر بعدما تسبب 
الفيضانات باحلاق أضرار بطريق سريع.

وهناك عشرة أشخاص في عداد املفقودين 
شخص  آالف  سبعة  من  أكثر  أخلى  فيما 
الصني  أنباء  وكالة  أفادت  كما   ، منازلهم 

اجلديدة.
ويشهد جنوب الصني هطول أمطار غزيرة 
منذ  وفيضانات  تربة  انزالقات  الى  أدت 
اآلن  حتى  تسببت  حزيران/يونيو،  مطلع 
إدارة  وزارة  بحسب  شخصا   78 بوفاة 

الطوارىء.
وتضرر 12 مليون شخص في ممتلكاتهم 
نقل  أو  إنقاذ  ومت  طرقات،  أغلقت  فيما 
بسبب  شخص  ألف   720 تواجد  أماكن 

مياه الفيضانات.
وتسبب موسم الفيضانات بخسائر بلغت 
دوالر(  مليار   3,6( يوان  مليار   25,7
ضربة  يشكل  ما  الوزارة  أوضحت  كما 
يعاني  الذي  احمللي  لالقتصاد  إضافية 
فيروس  انتشار  تداعيات  من  أساسا 

كورونا املستجد.
وتعتزم حكومة الصني ان تنفق 200 مليون 
يوان على األقل على جتهيزات اإلغاثة مبا 
الذين  لالشخاص  واألسرة  اخليم  يشمل 
ادارة  وزارة  أوضحت  كما  اجالؤهم  يتم 

الطوارىء األحد.

املساجد واملقار وكورونا 

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

علي السوداني

منظمة  وزادت  العالم،  على  سطوته  الفيروس  فرض  عندما 
عن  واملنفصلة  املتناقضة  بتصريحاتها  العاملية  الصحة 
شيء  كل  ولقاحه،  كورونا  حول  الكبرى  الدول  تصريحات 
. موسم  أشهر  أقل من ستة  في  الحياة  في سياقات  تغّير 
الحج العظيم الذي يحضره ثالثة ماليني وربما أربعة سيكون 
 . املجّردة  بالعني  يرون  يكادون  ال  قليل  نفر  من  إال  خاليا 
واملساجد أفرغت من املصلني، ويحث الخطباء والدعاة ليل 
نهار الناس على الصالة في البيوت ، واذا حدث وأن صلوا 
بني  التباعد  هو  عليه  يحث  ما  اول  االمام  فإّن  املساجد  في 
املصلني ،وأن ال يكون الكتف الى الكتف كالبنيان املرصوص 

كما كان يقول قبل ستة أشهر . 
املدارس  عدد  من  أكثر  مساجد  اكتشفنا  املدن  بعض  وفي 
واملطاعم  واملشافي وبيوت العجزة . لكن الحال االستثنائي 

لم يتم التعامل معه بشكل استثنائي دائمًا .
 في الهند هناك اكبر مركز ديني في بالدهم وربما في العالم، 
قاموا بتحويله الى مستشفى ملعالجة مرضى فيروس كورونا 
بعض  حولنا  لو  ماذا  سرير.  آالف  عشرة  بسعة  املستجد 
دائمة  أو  مؤقتة  مستشفيات  الى  اليوم  الفارغة  مساجدنا 
سيؤثر  هل  مسجدًا،  عشرين  كل  من  مسجد  بنسبة  ولنقل 
التحام  من  سيزيد  انه  أم  وهدايتهم  الناس  ايمان  على  ذلك 
االنسان بالدين عند رؤيته الدوائر الدينية تقدم منافع دنيوية 
مهمة للناس. أليس في هذا أجر وثواب وتّقرب الى اهلل ونحن 

في هذا الضيق ؟
لها بدائل في الصالة  ليس األمر يقف عند املساجد كونها 
ال  واتحادات  وأحزاب  نقابات   مقار  هناك  ولكن   ، بالبيوت 
نفع منها سوى االستهالك االداري والبيرو قراطية والتعالي 

على الناس .
 االصل هو أن يكون هناك عدد كاف من املستشفيات واملراكز 
الصحية والصيدليات ومذاخر االدوية ، ولكن ما العمل إذا 
تفاجأ املجتمع بأّن الصحة كانت في آخر سّلم االهتمامات 
الحكومية على مدى السنوات الِعجاف املاضية، وسط سكوت 
ُسرها في الخارج . من الطبقة السياسية التي تتلقى العالج وأ

إعالمية لبنانية 
تفاجيء جمهورها 

بوجه جديد

نيقوسيا- )أ ف ب( - كشف فريق مرسيدس بطل 
بطولة  سيخوض  انه  واحد  للفورموال  العالم 
2020 التي تنطلق هذا األسبوع بعد تأخر أشهر 
بسيارتني  املستجد،  كورونا  فيروس  بسبب 
للحركات  دعم  رسالة  في  باألسود،  مطليتني 

املناِهضة للعنصرية.
الفضي  باللون  عقود  مدى  على  الفريق  وُعرف 
لكن  الفضي".  "السهم  تكّنى  التي  لسيارته 
مرسيدس الذي يضم في صفوفه السائق األسود 
مرات  ست  العالم  بطل  البطولة،  في  الوحيد 
البريطاني لويس هاميلتون، والفنلندي فالتيري 
بوتاس، اختار اعتماد تغيير جذري دعما حلركات 
"حياة  السيما  السود،  ضد  العنصرية  مناهضة 
اكتسبت  التي  ماتر"(  اليفز  )"بالك  تهم"  السود 

زخما متزايدا مؤخرا بعد مقتل املواطن األميركي 
األسود جورج فلويد.

وأورد مرسيدس في بيان عبر موقعه االلكتروني 
السباقات في  الى  الفورموال واحد  "عندما تعود 
ذلك  النمسا، سيكون  نهاية األسبوع احلالي في 
الفرق  اجتمعت  منذ  عميق  بشكل  تغير  عالم  في 
للمرة األخيرة في ملبورن مطلع آذار/مارس"، في 
إشارة الى السباق الذي كان من املقرر ان يطلق 
بسبب  إلغائه  قبل  أستراليا،  من   2020 بطولة 

فيروس كورونا املستجد.
األسبوع  نهاية  من  اعتبارا  البطولة  وستنطلق 
ريد  حلبة  على  الكبرى  النمسا  بجائزة  احلالي 

بول في سبيلبرغ.
أظهر  "كوفيد19-"  التحرك ضد  ان  الفريق  ورأى 

لكن  لُتقدم"،  واحد  الفورموال  لدى  ما  "أفضل 
املاضية، سلطت حركة  األسابيع اخلمسة  "خالل 
+بالك اليفز ماتر+ الضوء على مدى حاجتنا الى 
إجراءات جديدة وخطوات في مكافحة العنصرية 
من  استفدنا  كفريق،  التمييز.  أشكال  وكل 
وجهة  الى  االنصات  أجل  من  املاضية  األسابيع 
رفع  الذي  هاميلتون  )خصوصا  أفرادنا  نظر 
الصوت عاليا ضد مظاهر العنصرية السيما في 
هو  كما  بفريقنا  ونفكر  لنتعلم  السرعة(،  رياضة 

عليه وكما نريده ان يكون".
السباقات  "في 2020، اخترنا ان نخوض  وتابع 
بلون أسود كالتزام منا بتعزيز التنوع في فريقنا، 
وكتعبير صريح عن وقوفنا ضد العنصرية وكل 
"إنهاء  شعار  ان  الى  مشيرا  التمييز"،  أشكال 

العنصرية" سيرفع أيضا على سيارتي هاميلتون 
وبوتاس.

وأقر الفريق الذي يهيمن على بطولتي السائقني 
والصانعني منذ العام 2014، بحاجته أيضا الى 
التنوع لدى أفراده، بعدما تبني له ان "ثالثة باملئة 
أقلوية،  اثنية  الى مجموعات  ينتمون  منهم  فقط 

و12 باملئة فقط من موظفينا هن من النساء".
وشدد الفريق على ان "ضعف التنوع يظهر اننا 
في  املواهب  جلذب  جديدة  مقاربات  الى  نحتاج 
العديد من مناحي اجملتمع التي ال نصلها بالشكل 
الالزم حاليا. نعرف ان فريقنا سيكون أقوى اذا 
متكنا من جذب مواهب من أوسع قاعدة ممكنة، 
التحرك  خالل  من  ذلك  بتحقيق  ملتزمون  ونحن 
اإليجابي". وأكد الفريق الذي يتخذ من بريطانيا 

إجراءات  املوسم  نهاية  قبل  سيعلن  انه  مقرا، 
عملية في هذا اجملال.

مكان  "ال  وولف  توتو  النمسوي  مديره  وقال 
رياضتنا  في  مجتمعنا،  في  والتمييز  للعنصرية 
أو في فريقنا: هذا هو االميان اجلذري ملرسيدس".
سلسلة  املاضية  الفترة  في  هاميلتون  واتخذ 
الى  املبادر  كان  اذ  للعنصرية،  مناهضة  مواقف 
انتقاد غياب السائقني عن دعم التظاهرات التي 
انطلقت في الواليات املتحدة ومدن عاملية عدة إثر 
مقتل فلويد خالل توقيفه على يد شرطي أبيض 
في مدينة مينيابوليس أواخر أيار/مايو املاضي.
ضد  تظاهرة  في  بدوره  العالم  بطل  وشارك 
إطالق  على  عزمه  وأعلن  لندن،  في  العنصرية 
جلنة حتّفز على التنوع في رياضة الفئة األولى.
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هو الذي لم ير أيَّ شيء
يعجبني الليلَة أن أسدَّ بعَض فتوق الوجع ، وأنصُت ملا صنعه 
أبو خالد عبد الرزاق عبد الواحد الذي كلما وقعت عيناي على 
واحدة من ملعاته الكثيرات ، قلت واهلل هذه تكفيه فوزًا عظيمًا :

 هَو العراُق َسليُل املَجِد والَحَسِب
 هَو الذي كلُّ َمن فيِه َحفيُد َنبي 

 كأنَّما كبرياُء األرضِ أجَمِعها
 ُتْنَمى إليِه َفما فيها ِسواُه أبي 
 هَو العراُق َفُقْل ِللدائراِت ِقفي

شاَخ الزَّماُن َجميعاً والعراُق َصبي
تلك هي البالد التي جنْت علينا يا صاحبي ونحن األغضاض 
الذين ما جنوا على أحد ، فكيف لعكازك أن يصير عينًا ، وأّنى 
تنقلب  أن   ، ما عادت تحمل طولك وقوس ظهرك  التي  لعصاك 

حية تسعى فتسعى خلفها إبٌل وضاريات ؟
كلما اتسعت الشاشُة تغّبشت الرؤية وتبلبلت الفكرة وتسخمت 
اللوحة ، فتاهت نقطة املنتهى وضاع الخيط الذي لم يكن يجري 

الى طير أو بعير !!
العصا عني األعمى . هل قالها أدونيس أم خزعل املاجدي أم أبو 
العالء املعري ، أم أنا وقد جئُت بها منحوتًة مدوزنًة نائحًة على 

وزن الخديعة ؟!
يا اهلل أغثني فإن وجدتكم على ديني وديدني فيا اهلل أغثنا ، 

ونحن على مبعدة شهقة كتاب من أعتابك املبجالت .
أعرُف أنني الليلَة القائمة على وشلها ، إنما أخوض معكم لعبة 

الحكاية املبعثرة الصعبة ، 
فال هي تنتهي بلسعة دهشة ، وال أنت تغصُّ بغرغرة ذكرى !!

كأنَّ بك رغبة عظيمة ألن تقول :
بَي حزٌن لو نزَل فوق رأس جبٍل ، لداَخ وناَخ 

وصار رمادًا بعد عني !!
هل انتهت القصة اآلن ؟

أظنها كذلك !!

طلعة جتريبية لطائرة الّركاب األخطر في العالم

والدة أنثى باندا نادرة وأمطار الصني تقتل 12 شخصًا

جتري   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
طلعة  أول  بوينغ  مجموعة 
737- طراز  لطائرتها  جتريبية 
في  االثنني  من  اعتبارا  ماكس 
الستمرار  األهمية  بالغة  خطوة 
هذه الطائرة التي لم تقم بأي رحلة 

منذ 14 شهرا.
امللف  من  قريبان  مصدران  وقال 
إن  اجلمعة  برس  فرانس  لوكالة 

الطلعة التجريبية ميكن أن حتصل 
مطلع األسبوع املقبل.

اإلدارة  وال  بوينغ  تؤكد  ولم 
لدى  املعلومة  للطيران  الفدرالية 

االتصال بهما األحد.
والطائرة متوقفة عن الطيران على 
مستوى العالم منذ 13 آذار/مارس 
طائرة  حتطم  أعقاب  في   2019
أدى  ما  اإلثيوبية  للخطوط  تابعة 

وجاءت  شخصا.   157 مقتل  إلى 
من  أشهر  بضعة  بعد  الكارثة 
حتطم طائرة ماكس تابعة خلطوط 

اليون إير ومقتل 189 شخصا.
وأوجه الشبه املقلقة بني الكارثتني 
اللتني وقعت كل منها بعيد اإلقالع، 
إلى جانب عدم قدرة الطيارين على 
الطائرة،  على  السيطرة  استعادة 
العاملية  الطيران  سلطات  دفعت 

إلى منع هذه الطائرة من التحليق 
لفترة غير محددة.

مجموعة  تسعى  أشهر  ومنذ 
الطيران األميركية العمالقة إلعادة 
هذه الطائرة التي كانت مبيعاتها 
قبل  للعائدات  رئيسيا  متثل جزءا 

وقفها، إلى اخلدمة.
املناورة  خصائص  تعزيز  ونظام 
جزئيا  مسؤول  الطائرة  هذه  في 

فنية  أعطاال  لكن  احلادثني.  عن 
في  عطل  بينها  الحقا  رصدت 
أسالك الكهرباء خالل عملية إدخال 
أبطأ  ما  الطائرة  على  تعديالت 
بوينغ  وتنتظر  بعودتها.  السماح 
من  األخضر  الضوء  أسابيع  منذ 
السلطات إلجراء طلعات جتريبية 
أقصى  توفر  التعديالت  أن  لتثبت 

درجات السالمة.

بيروت- الزمان 
فاجأت اإلعالمية اللبنانية ريا أبي راشد جمهورها مبجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها 

مبالمح مختلفة كثيرا.
وكانت  لها،  اجلديد  املنظر  من  الشديد  اندهاشه  عن  اللبنانية  اإلعالمية  جمهور  وعبر   
كانت  ومنها  تغيرت مالمحها،  بعدما  ريا  تعليقات جمهور  في  التجميل حاضرة  عمليات 
تعليقات هجوم عليها. غير ان االخرين استحسنوا شكلها اجلديد فيما حن االخرون لشكل 

القدمي الطفولي .
أي  دون  بنفس مالمحها  فيه  أخرى ظهرت  بنشرها صورة  االنتقادات  على هذه  ردت  ريا 
تغيير، لتكشف بذلك أن مكياجها في الصور السابقة هو السبب في تغيرر مالمحها وليست 

عمليات التجميل.
برناجها  بعودة  مؤخرا  احتفلت  قد  راشد  أبي  ريا  اللبنانية  اإلعالمية  وكانت 

الشهير Scoop، الذي حتاور خالله مشاهير وجنوم العالم.
اإلعالمية اللبنانية احتفلت بطريقة مختلفة برفقة ابنتها الوحيدة، والتي 

طلبت منها ارتداء فستان سهرة والرقص سويا فوق السرير.
فيديو  مبقطع  جمهورها  وشاركت  ابنتها،  طلبته  ما  نفذت  ريا 
موقع  على  اخلاص  حسابها  على  وذلك  سويا،  رقصهما  خالل 

"انستجرام".
كمان  "لوال  فيه:  قالت  بتعليق  املقطع  أرفقت  اإلعالمية 
قومتني،  عالهوا  سكووپ  بعودة  حتتفل  عبالها 
نصّور  وجبرتني  بالتحديد،  هالفستان  ولبستني 
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باريس-)أ ف ب( - حكم على رئيس الوزراء 
بالسجن  فيون  فرنسوا  األسبق  الفرنسي 
التنفيذ،  وقف  مع  ثالث  بينها  سنوات،   5
إسناد  قضية  في  مذنبًا  اعتباره  بعد 
حملته  هزت  التي  لزوجته،  وهمية  وظيفة 
وأقرنت   .2017 لعام  الرئاسية  لالنتخابات 
العقوبة  هذه  باريس  في  اجلنائية  احملكمة 
بغرامة قيمتها 375 ألف يورو وعقوبة عدم 
أهلية ملدة عشر سنوات. وحكم على زوجته 

اجلنائية  احملكمة  اعتبرتها  التي  بينيلوب 
سنوات  ثالث  بالسجن  القضية،  في  مذنبة 
مع وقف التنفيذ، مع غرامة 375 ألف يورو 
وعقوبة عدم أهلية لعامني. كذلك، حكم على 
جولو،  مارك  وشريكهما  فيون  الزوجني 
دائرة  في  فيون  لفرنسوا  السابق  املساعد 
سارت، بدفع أكثر من مليون يورو للجمعية 
سيستأنفان  أنهما  الزوجان  وأكد  الوطنية. 

هذا احلكم.

حفل  أّجل   - ب(  ف  لندن-)أ 
أواردز"  "بريت  جوائز  توزيع 
البريطانية  البوب  ملوسيقى 
شباط/فبراير  من  املقبل  للعام 
حتى أيار/مايو بسبب تداعيات 
وفق  املستجد  كورونا  فيروس 

ما أعلن املنظمون االثنني.
الرئيس  تايلور  جيف  وقال 

آي"  بي  "بي  لهيئة  التنفيذي 
احلفلة  إن  أواردز"  "بريت  و 
في  عادة  تقام  التي  السنوية 
 11 في  ستقام  شباط/فبراير، 
أيار/مايو بدال من ذلك. وأضاف 
العرض  أن  من  نتأكد  أن  "نريد 
وجنعلها   )...( متميزا  سيكون 
املوسيقى".  عالم  في  ليلة  أكبر 

الطريقة  أن  "نعتقد  وتابع 
أن  هي  هدفنا  لتحقيق  األفضل 

نؤجل احلفلة أشهرا قليلة".
التشاور  بعد  القرار  اتخذ  وقد 
واجلهات  املوسيقى  صناع  مع 
"اعتبارات  مراعاة  مع  الراعية 
التي  واللوجستيات"  السالمة 

يفرضها الوباء.

تأجيل توزيع جوائز موسيقى البوب البريطاني سجن رئيس وزراء.. زوجته )فضائية( 


