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دولة  أية  مع  االمريكية  املتحدة  الواليات  تتساوى  االولى،  للمرة 
في العالم الثالث في تلقي تحذير من االمم املتحدة من استخدام 
القوة املفرطة ضد املتظاهرين واإلعالميني في الواليات املتحدة، 
وقالت إَنّ نشر رجال أمن غير معّرفني زاد خطر انتهاكات حقوق 

االنسان في هذا البلد.
يبدو اّن صوت التحدي للمدنيني في الشوارع بات سالحًا يحتاج 
الى اسلحة مضادة ، وان الفارق بدأ يتقلص بني دولة تحمل راية 
الحرية وبني دولة من دولنا الشهيرة بالخطف والتغييب والتعذيب 

واالغتيال .
ملاذا العالم يتغير بسرعة على هذا النحو الذي نشهد فيه تهديد ملا 
ظننا أّنها مكتسبات راسخة لفترة ما بعد الحرب العاملية الثانية 
جزء  ذلك  اعتبار  الى  تتجه  اآلراء  بعض  النازية؟  على  والقضاء 
لو  حتى  الحكومات،  ورأي  الشارع  رأي  بني  الهوة  اتساع  من 
كانت منتخبة مما يحيل الى تساؤالت أكبر حول تصميم شكل 
في  تصب  نتائجها  ظهرت  ما  كيف  لتكون  االنتخابات،  ومسار 
صالح السلطة كقوة أعلى في املجتمع، ومن ثَمّ يكون لهذه السلطة 
خيارات  عن  بمنأى  لتكون  بسرعة  تتطور  قد  التي  خياراتها 

الشارع .
القرن الجديد ال يمكن أن يعيش   ومنهم َمن يذهب الى أّن هذا 
ُّل املصطلحات باتت خاضعة للتقنني  بثياب القرن املاضي، واَنّ ك
الذي ينتج اتجاهات إجبارية االتباع في املجتمع. ويلفت دراسون 
ُّل ما يحدث هو مقدمات حرب  أَنّ ك للوضع العاملي الجديد الى 
العالم ، من دون  النفوذ في  ثالثة إلعادة ترتيب تقسيمات  عاملية 
التوصل الى الشكل الحقيقي الذي قد تكون عليه هذه الحرب، مع 
استبعاد الخيار النووي طبعًا، ألن العالم معه لن يكون عاملًا، واّنما 

مساحات قاحلة تحت سحب الرماد النووي املشّع .
الشارع  صوت  سيكون  مقدماتها،  تظهر  او  الحروب  تقع  حني 
في   لالنخراط  مجبرًا  وسيكون  بذاته  يستقل  ان  على  قادر  غير 
مسارات جديدة اجبارية. لكن في واقع الحال اّن العالم  لم يصل 
الى هذه الدرجة القصوى، واَنّ الشارع الذي هو واجهة لحركات 
سيبقى  بالعالم  دولة  أية  في  وشخصيات  وتنظيمات  سياسية 
منتفضًا في مناسبات كثيرة حاماًل شعارات تسعى للوصول الى 
أصحاب القرار من أجل صنع سياسات جديدة أو تغيير قوانني 
حقبة  ملحاكمة  كعالمة   ، إال  ليس  تماثيل  اسقاط  أو  ودساتير، 

تاريخية، ورفض تكرارها .
اعتقد اَنّ تحذيرات األمم املتحدة سوف تتكرر كثيرًاً في الفترات 

املقبلة .

هل وصلت الرسالة؟
تفاجأ العراقيون بما فعله رئيس وزرائهم الجديد مصطفى الكاظمي عند زيارته 
ملديرية التقاعد العامة عندما هاتف أخيه األكبر عماد قائاًل: اسمعني أخي، 
أنت أخي الكبير على عيني وراسي أحبك وأحترمك بس اليوم آني مالة الناس 

مو مالتك. دير بالك.
استظرف الكثير من العراقيني ما قاله رئيس الوزراء وأصبحت هلو عماد على 
طرف كل لسان ومهما يقال حول املوضوع وحيثياته، هل كانت محاولة منه 
لتلميع صورته مثاًل إال أن ما قاله  يبقى رسالة لذوي الشأن: أن كفى تقديم 
األقارب والعشير والتابع على املسكني من عموم الشعب الذي ال أقارب في 

السلطة له يسهل أمره في غابة املحسوبية واملنسوبية والرشا.
والظرافة في املوضوع بالنسبة لي أن الرئيس تجاوز على قواعد املذكر واملؤنث 

عندما َعَبر بالكالم الى العامّية في حرارة املوقف.
رئيس  مع  الكاظمي  مصطفى  الجديد  العراق  وزراء  رئيس  وقف  باألمس 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية روحاني ليقول على الهواء الطلق وبعينني ثابتتني 
ال تتحركان: العراق يسعى الى عالقات متوازية وفق مبدأ عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية ويضيف في جانب آخر من كلمته: عالقاتنا الخارجية تعتمد 

على مبدأ التوازن واالبتعاد عن أي محاور ...
ال شك أن رجل املخابرات العراقي السيد الكاظمي يعرف أن روحاني يعاني 
مثلما يعاني هو من الدولة العميقة ولسان حاله تجاهه: يا ذيب ليش تعوي 
حالك مثل حالي وأن الرسالة موجهة في الواقع الى من يهمه األمر في الدولة 

العميقة في البلدين.  
واحدة من أهم مشاكل العراق في العصر الحديث أنه محاط بجارتني كبيرتني 
لهما تاريخهما وطموحات قادتهما عبر التاريخ في أرض العراق خصوصا 

وأرض العرب عمومًا.
يقال والعهدة على الراوي أن قادة الجيش العراقي الكبار ذهبوا الى رئيس 
الوزراء نوري سعيد واحتجوا لديه على دخول العراق في حلف بغداد الذي 
ضم أيضا تركيا وإيران باإلضافة الى بريطانيا معللني احتجاجهم بأن لدى 
بريطانيا مشاكل في مستعمراتها وليس للعراق مصلحة في حروبها من قريب 

أو بعيد.
 يقال والعهدة على الرواة أيضًا أن نوري السعيد قال لهم: إن كنتم تظنون 
الحلف  دخلت  لقد  الظن.  أسأتم  فقد  بريطانيا  عن  ألدافع  الحلف  دخلت  إني 
ليكون للعراق منتدى مشترك مع إيران وتركيا لنعرف بماذا يفكرون لنحفظ 

بلدنا.
ومهما يكن األمر فإن انحسار املد القومي العربي في العقود املاضية بسبب 
خيبة من اتخذ منه ومن تحرير فلسطني وسيلة للتسلط والقيادة في بالد العرب 
نتج عنها تدمير جيوش العرب وخلق فراغًا حفز القائمني على شؤون تركيا 
وإيران على العمل لوراثة الفاشلني من قادة العرب في أرض العرب فشرعنوا 
لطموحاتهم بوراثة اإلسالم وفلسطني من العرب وساعدهم في ذلك أن أفكار 
سيد قطب وحسن البنا كانت جاهزة وشعارات تحرير فلسطني كانت جاهزة 

والقسمة بينهما جاهزة وفق املذهب.
ليت رسالة رئيس وزراء العراق من طهران قد وصلت الى الدولة العميقة في 
كل من طهران وبغداد وعبرت الجبال الى أنقرة: أن ال تدخل في الشؤون 

الداخلية وال محاور.
العراقي  للشعب  ورخاء  وود  فاتحة خير  تكون  أن  واضحة وعسى  الرسالة 
الى  حكوماتهم  اهتمام  لينتقل  والتركي  واإليراني 
توفير الخدمات والعيش الرغيد الذي يستحقونه بعد 

طول عناء وتضحيات.

 عبد الهادي كاظم احلميري

شابات  تتدرب   - ب(  ف  )أ  نيويورك-   ماناغوا- 
أنيقات يضعن كمامات واقية على وجوههن في فندق 
نيكاراغوا  جمال  ملكة  ملسابقة  حتضيرا  ماناغوا  في 

2020املقررة في الثامن من آب/اغسطس.
وكان يفترض أن تقام املسابقة اجلماليةأصال في أيار/
سلطات  رفض  بسبب  اليوم  باتت ممكنة  وهي  مايو. 
البالد اتخاذ إجراءات حجر ملكافحة انتشار الوباء. إال 

أن املسابقة ستجرى من دون جمهور.
الفارادو  كونسويلو  احلدث  انتاج  منسقة  وقالت 
لوكالة فرانس برس "لدينا بروتكول صارم على صعيد 
احترامه  املشاركات  على  ينبغي  الصحية  السالمة 

بحذافيره".
اجلسدي  التباعد  نشترط  التدريبات  "خالل  وأكدت 

واستخدام الكمامات وغسل اليدين بانتظام".
كل  ألغينا  األولى  التحضير  أشهر  "خالل  وأوضحت 
االنترنت،  عبر  شيء  بكل  وقمنا  الفعلية  االجتماعات 

الدروس واالتصاالت واالجتماعات".
وخفض فريق االنتاج إلى احلد األدنى عدد األشخاص 
فريق  يؤمن  "فيما  جدا  الضرورية  االجتماعات  خالل 
ما  على  واملنظمني"  املشاركات  صحة  متابعة  طبي 

شددت الفارادو.
الصحية  السلطات  تسجيل  الرسمية  األرقام  وتفيد 
حتى االن 3439 إصابة بفيروس كورونا املستجد أدت 
108 منها إلى وفيات في بلد يبلغ عدد سكانه 6,2 
ماليني نسمة. إال أن مرصد املواطنني املؤلف خصوصا 
من أطباء يرى أن احلصيلة ليست دقيقة ويشير إلى 
وجود 8500 إصابة و2260 حالة وفاة يتشبه في أنها 

ناجمة عن الفيروس. 

كوفيد19-  جائحة  أن  "ديزني"  مجموعة  أعلنت  و 
أرغمتها مجددا على إرجاء بدء عرض أفالم إلى أجل 
غير مسمى ومنها أعمال مبيزانية ضخمة مثل "موالن" 
مع تأجيل اجلزء اجلديد من سلسلة أفالم "ستار وورز" 

وأفاتار" سنة كاملة.
وسبق للمجموعة أن أرجات بدء عرض "موالن" مرتني. 

وكان يفترض أن يعرض الفيلم في 21 آب/اغسطس.
اخليالي  التشويقي  "تنيت"  فيلم  عرض  إرجاء  وبعد 
يعولون  السينما  قاعات  مشغلو  كان  الذي  العلمي 
عليه النعاش النشاط، يبدو أن رزنامة األفالم الصيفية 
تنهار. وقال ناطق باسم استوديوهات والت ديزني في 
بيان "خالل األشهر القليلة املاضية اتضح أن من غير 
املمكن أن نحدد تواريخ ثابتة لبدء عرض أفالم في ظل 
األزمة الصحية العاملية واليوم علقنا بدء عرض فيلم 
+موالن+ فيما نحن بصدد درس الطريقة الني ميكن أن 
نقدم بها هذا الفيلم بأكبر فاعلية ممكنة للجمهور عبر 
العالم". وأعلنت "ديزني" كذلك إرجاء بدء عرض اجلزء 

األخير من "ستار وورز" و"أفاتار" سنة كاملة.
كانون  في  "أفاتار"  من  اجلديد  اجلزء  عرض  وسيبدأ 
العاشر من "ستار  الثاني/ديسمبر 2022 فيما اجلزء 
وكان   .2023 األول/ديسمبر  كانون  في  سيقدم  وورز" 
من املقرر عرض هذين الفيلمني في 2021 و2022 على 
فيه  السيناريو  وكاتب  "أفاتار"  مخرج  وقال  التوالي. 
جيمس كامرون إن جائحة كوفيد19- أخرت التصوير 
في  اخلاصة  املؤثرات  على  العمل  وإن  نيوزيلندا  في 
لوس أجنليس لم يبدأ بعد، ما أدى إلى إرجاء موعد 

عرضه.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

ديزني ترجئ بدء عرض أفالم رئيسية  
مسابقة ملكة جمال..برغم كورونا

األمير هاري وزوجته
يرفعان شكوى بشأن تصوير إبنهما خلسة

مزارعو احلامض في بساتني إيطالية.. أبطال ال ُيقهرون
)إيطاليا(,-)أ ف ب( - في مدينة أمالفي  امالفي 
في  احلامض  أشجار  تنتشر  الصغيرة  اإليطالية 
عشرات البساتني املتدرجة ويتطلب العمل فيها قوة 
جسدية كبيرة وهذا ما يواصل سالفاتوري اسيتو 

القيام به على غرار اسالفه من قبله.
وبقبعة القش على رأسه وبسمة ارتياح على ثغره، 
ُيقِبل سالفاتوري )56 عامًا( على هذا العمل بشغف 
عائلته  من  السادس  اجليل  إلى  املنتمي  هو  كبير، 
والدي  لي  "يقول  مازحًا  ويعّلق  املهنة.  هذه  في 
دائمًا إن ما يجري في عروقنا ليس دمًا، بل عصير 
حامض. قد يكون ذلك صحيحًا". مع شقيقه ماركو، 
يعمل سالفاتوري في البساتني الواقعة بني البحر 
العام  في  أولها  جّدهما  جّد  اشترى  وقد  واجلبل، 
يعمل  الشقيقني،  والد  لويجي،  يزال  وال   .1825
و70   50 بني  ما  تنتج  التي  العائلة  بساتني  في 

الرابعة  بني  ما  يوميًا  إليها  يغدو  سنويًا،  طنًا 
واخلامسة فجرًا في سيارته التي يعود طرازها إلى 
احلامض  "ثمار  ويقول  العشرين.  القرن  ستينات 
هو  أنه  ويروي  قلبي".  في  إنها  حياتي.  كل  هي 
حامض"،  شجرة  "حتت  حب  عالقة  ثمرة  نفسه 
لم  البشرية".  يخص  تراث  "حارس  بأنه  ويشعر 
ال  قرون.  منذ  املكان  هذا  في  العمل  أسلوب  يتغير 
يزال هو إياه...تقريبًا. ويصف سالفاتوري الواقع 
بنكتة قائاًل "لدينا بغال وحمير حلمل الثمار، ولدينا 
أيضًا نوع آخر من احلمير...نحن، البشر". ويروي 
"هنا، كل شيء عمودي. نتكل في عملنا على أقدامنا 
وندوب...البعض  خدوش  أجسامنا  وأكتافنا.على 
""بطولية+، ولكننا لسنا  بأنها  الزراعة  يصف هذه 
أبطااًل، بل مجّرد أناس عاديني". ومن املهم أن يتمتع 
العاملون في زراعة احلامض ببّطات سيقان قوية 

األدراج  قادرة على حتّمل صعود مئات  تكون  لكي 
أكتافهم  تكون  أن  ينبغي  وكذلك  يوم.  كل  ونزولها 
قوية ما يكفي حلمل سالل احلامض الثقيلة ورزم 
من أخشاب أشجار الكستناء الطويلة قد يصل وزن 
ٌتستخَدم  وهي  كيلوغرامًا،   80 إلى  منها  الواحدة 
احلامض.  ثمار  عليها  متتد  التي  العرائش  إلقامة 
العثور على  في  البساتني صعوبة  ويجد أصحاب 
شباب إيطاليني راغبني في العمل في هذه الزراعة 
ساحل  "بساتني  بأن  سالفاتوري  ويذّكر  املنهكة. 
بأكملها  لعائالت  رزق  مصدر  كانت  أمالفي  منطقة 
لكن  العشرين،  القرن  وسبعينات  ستينات  في 
مختلفة.  باتت  واالقتصادية  االجتماعية  الدينامية 
في   95 بنسبة  يقوم  اليوم  الساحل  هذا  فاقتصاد 
إيجاد  ميكن  كيف  وبالتالي  السياحة،  على  املئة 
أشخاص يتولون االهتمام بزراعة هذه البساتني؟".

لوس اجنليس-)أ ف ب( - تقدم األمير هاري وزوجته 
ميغن ماركل اخلميس في لوس اجنليس بشكوى ضد 
صائد أو صائدي صور بتهمة تصوير ابنهما آرتشي 
في حديقة منزلهما خلسة على ما أفاد محاميهما 
وكالة فرانس برس.
وجاء في الشكوى بتهمة "املساس باحلياة اخلاصة" 
أن "الزوجني علما قبل فترة قصيرة أن شخصا 
يعرض للبيع صورا التقطها لنجلهما آرتشي البالغ 
14 شهرا مؤكدا بشكل كاذب أنه التقطها قبل فترة 
قصيرة خالل نزهة في ماليبو".
وأكد األمير هاري وزوجته في الشكوى أن "آرتشي 
لم يشارك في أي مناسبة عامة ولم يتجه إلى ماليبو 
منذ وصلت العائلة" إلى كاليفورنيا مشيرين إلى ان 
الصور في الواقع ملتقطة خلسة خالل "نشاطات في 
حديقة منزلهما".
وتستند الشكوى املرفوعة ضد مجهولني على قانون 
في كاليفورنيا مينع التقاط صور في منزل أفراد حتى 
لو مت ذلك من خارجه.
وقال محامي الزوجني مايكل ج. كامب في بيان "ما 
من طائرة مسّيرة او مروحية أو عدسة التقاط صور 
عن بعد تنتقص من هذا احلق. يرفع دوق ودوقة 
ساسكس هذه الشكوى حلماية خصوصية ابنهما 
الصغير )...( ولفضح كل من يسعى إلى االستفادة 
من هذه التصرفات غير املشروعة ووقفهم".
ويقيم هاري وميغن منذ انسحابهما من العائلة امللكية 
البريطانية في نيسان/أبريل في لوس اجنليس مسقط 
رأس املمثلة األميركية السابقة. وتفيد وسائل إعالم 
متخصصة أنهما يقيمان في دارة شاسعة وفخمة في 
بيفرلي هيلز.
وجاء في الشكوى أن حياة العائلة اليومية تخضع 
ملراقبة متواصلة من صائدي الصور الذين ال يترددون 
في التحليق فوق الدارة في مروحيات أو احداث ثقوب 
في السياج احمليط بالدارة.
وقال الزوجان في الشكوى إنهما يتوقعان أن تتم 
مالحقتهما خالل مشاركتهما في مناسبات عامة 
لكنهما اعتبرا أن "بعض صائدي الصور والذين 
يقفون وراءهم، اجتازوا اخلط األحمر".
وندد األمير هاري )35 عاما( مرات عدة بضغوط 
ووسائل االعالم على زواجه جاعال منها السبب 
الرئيسي النسحابه من العائلة امللكية.

واشنطن,-)أ ف ب( - متكنت دراسة جديدة واسعة من تقفي أثر جتارة الرقيق بني إفريقيا 
القرن  حتى  والنساء  الرجال  ملاليني  واجلنسي  االقتصادي  واالستغالل  األميركية  والقارة 

التاسع عشر، بفضل حتليل احلمض النووي )دي ان إيه( للمتحدرين منهم.
وأجريت الدراسة استنادا على اخلصائص اجلينية التي جمعتها شركة "23اندمي".

الدراسة  هذه  في  وإفريقيا  وأوروبا  األميركية  القارة  في  شخص  ألف   50 من  أكثر  وشارك 
الالفتة التي جتمع بني حتاليل احلمض النووي الفردي ومحفوظات مفصلة حول السفن التي 
نقلت العبيد وعددهم 12,5 مليون رجل وامرأة وطفل بني العامني 1515 و1865، انزل 70 
, منهم في أميركا الالتينية و300 إلى 500 ألف في أميركا الشمالية القارية. وقضى أكثر 
من مليونني خالل الرحلة. وأوضح ستيفن ميكيليتي االخصائي في علم الوراثة في الشركة 
"أردنا مقارنة نتائجنا اجلينية مع سجالت النقل لرصد أي اختالفات محتملة وهو أمر ظهر 
في بعض احلاالت بشكل فاضح نسبيا". فمع أن الرجال كانوا يشكلون غالبية العبيد، تبني 
القرون ساهمن أكثر بكثير جينيا في السكان، وقد  النساء اإلفريقيات على مر  للباحثني أن 

توصلوا إلى هذه النتيجة من خالل حتليل جينات الصبغية اكس املزدوجة لدى النساء.
رجل  مقابل  في  ينجنب  كّن  إفريقية  امرأة   17 ان  نقدر  املناطق  بعض  "في  الباحث  وأضاف 
إلى  ذلك  ويعود  احلد".  هذا  إلى  مرتفعا  املعدل سيكون  هذا  أن  لنظن  كنا  ما  واحد.  إفريقي 
"التبييض العرقي" التي مورست في أميركا الالتينية والهادفة إلى "تبييض" بشرة  سياسة 
في  سيما  وال  سود  وسكان  بيض  اوروبيني  بني  االجناب  على  التشجيع  خالل  من  السكان 
البرازيل آخر بلد في القارة األميركية يقضي على العبودية في العام 1888. وكتب الباحثون 
في الدراسة التي نشرتها مجلة "أميريكن جورنال أوف هيومن جينيتكس"، "مورست سياسة 
التبييض )برانكيامنتو( في دول مختلفة في اميركا الالتينية بتمويل ودعم رحالت ملهاجرين 
يتمتعون  أوروبيني  مع  األطفال  اجناب  خالل  من  اإلفريقية  الهيمنة  تخفيف  بنية  أوروبيني 
باملعدالت  املتحدة  الواليات  في  األفارقة  والنساء  الرجال  يتكاثر  املقابل،  في  فاحتة".  ببشرة 
نفسها. وتقول جوانا ماوننت من شركة "23اندمي"، "سجل ميل لتشجيع االجناب بني العبيد 
مالكيهن  قبل  من  عبدات  اغتصاب  عمليات  كانت  فيما  العبيد"  عدد  زيادة  أجل  من  أنفسهم 
منتشرة أيضا.  وكشفت الدراسة أيضا ان األميركيني من أصول إفريقية في الواليات املتحدة 
مرتبطون بغالبيتهم جينيا مبجموعات كانت تقيم في منطقة إفريقية هي نيجيريا احلالية في 

حني ان هذه اجملموعات كانت تشكل أقلية بني العبيد املرسلني إلى الواليات املتحدة.

 احلمض النووي يكشف تاريخ 
العبودية لعشرات آالف األمريكيني
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أن جمجمة  باريس-)أ ف ب( - كشفت دراسة جديدة 
أظهرت  منقرضة  إفريقية  متاسيح  لفصيلة  متحجرة 
أميركا  قارة  في  معاصرة  متاسيح  مع  كبيرًا  تشابها 
ُيعتقد أن أجياال قدمية منها قطعت احمليط األطلسي قبل 

خمسة ماليني سنة على األقل.
"نيتشر  مجلة  نشرتها  التي  الدراسة  هذه  معّدو  ورأى 
تكون  قد  األميركية  التماسيح  أن  ريبورتس"  ساينتيفك 
الفصيلة  هذه  من  وحيدة حامل  أنثى  من  متحدرة  كلها 
اإلفريقية القدمية التي حملتها أمواج احمليط إلى "العالم 

اجلديد".
"كرودوديلوس  فصيلة  من  لتمساح  جمجمة  وكانت 
شيشياي" اكُتشفت في ليبيا العام 1939 مع أربع عينات 
وأمكن  احلرب.  خالل  حتطمت  أو  ُفِقَدت  لكنها  مماثلة، 
متحف  في  وتخزينها  فحسب  اخلامسة  العينة  حفظ 
العلوم واألرض التابع جلامعة سابيينتزا في روما، وهي 

في حالة جيدة رغم كونها تعود إلى سبعة ماليني سنة.
وأعيد أخيرًا بواسطة املاسح الضوئي )سكانر( فحص 
هذه اجلمجمة البالغ طولها 50 سنتمترا ، وأمكن تكوينها 
في صور ثالثية البعد، مما ساهم بعد طول انتظار في 
توضيح اجلوانب الغامضة في تركيبتها. وتبّين من ذلك 
على  نتوءًا  شيشياي"  "كرودوديلوس  فصيلة  لدى  أن 
وأوضحت  محدبًا.  وجهها  يجعل  مما  اخلطم  مستوى 
الدراسة أن هذا الشكل غير موجود إال في إفريقيا، لكنه 
يذّكر كثيرًا بأربع فصائل قريبة تعيش في قارة أميركا 

راهنًا، وبفصائل قدمية في فنزويال.
ويعني هذا التشابه في بنية الهيكل العظمي أن ثمة تطورًا 
التماسيح  وهذه  شيشياي"  "كرودوديلوس  بني  متقاربًا 
األميركية. وأتاحت حتاليل مورفولوجية وجزيئية إضافية 
التمساح  هذا  أن  إلى  وخلصت  الفرضية،  هذه  تأكيد 
الوراثية  الشجرة  أساس  يكون  قد  اجلد  اإلفريقي 
الساللتني  بني  املفقودة  احللقة  هو  ورمبا  للتماسيح، 
هاتني  تخالط  كيفية  عن  أما  واألميركية.  اإلفريقية 
الكبيرة  الزواحف  إلى أن  الدراسة  الساللتني، فأشارت 
هاجرت من إفريقيا إلى أميركا حيث تفرقت وتوزعت في 
أنحاء القارة قبل نحو 11 مليون سنةإلى خمسة ماليني.

من  دلفينو  ماسيمو  للدراسة  الرئيسي  املعّد  وأوضح 
جامعة تورينو أن التيارات البحرية في احمليط األطلسي، 
على  سهلت  االستوائي،  الشمالي  التيار  وخصوصًا 

األرجح تفّرق التماسيح خالل انتقالها إلى أميركا.
املنقرضة  شيشياي"  "كرودوديلوس  فصيلة  أن  وشرح 
أستراليا  في  حاليًا  موجودة  فصيلة  مع  بالفعل  تتشابه 
"تستطيع اجتياز مسافة 500 كيملومتر في شهر واحد 
ما  على  البحرية"،  للتيارات  واالستسالم  العوم  مبجرد 
األقمار االصطناعية. وأشار  ملتقطة عبر  أظهرت صور 
إلى أن تكوين صورة أوضح عن طريقة تفرق التماسيح 

يحتاج إلى دراسات أكثر عمقُا.

م املدعي العام السويسري مايكل الوبر استقالته من منصبه بعد جدل مطول حول  جنيف-)أ ف ب( - قدَّ
طريقة تعامله مع حتقيقات فضيحة الفساد في االحتاد الدولي لكرة القدم )»فيفا«( الشهيرة بـ«فيفاغايت«.
من  العديد  عقب  إنفانتينو  جاني  السويسري  الدولي  االحتاد  رئيس  مع  بتواطئه  املتهم  الوبر،  وقال 

اللقاءات غير الرسمية، في بيان »من أجل مصلحة املؤسسة، أقدم استقالتي«.
وواجه الوبر )54 عاما( حتقيقات متعددة حول طريقة تعامله مع ملف التحقيقات في فضائح الفيفا.

واستبعد الوبر العام املاضي من التحقيق في فضيحة الفساد التي هزت االحتاد الدولي منذ عام 2015، 
بسبب اتصاالته غير املعلنة التي كشفت عنها وسائل اإلعالم مع رئيس االحتاد الدولي للعبة خصوصا 
العديد من االجتماعات السرية املزعومة مع إنفانتينو. كما متت معاقبته بتخفيض راتبه بنسبة ,8 
قرار  بعد  استقالته  وجاءت  استهدفه.  الذي  التأديبي  التحقيق  و«عرقلة«  كذبه  بسبب  واحد  عام  ملدة 
وقالت  عليه.  فرضت  التي  العقوبة  في  للطعن  نفسه  الوبر  إليها  التي جلأ  االحتادية  اإلدارية  احملكمة 
احملكمة في بيان لها اجلمعة إنها تؤكد »بشكل أساسي خروقات في واجبات النائب العام، خاصة في ما 
يتعلق باالجتماع الثالث مع رئيس الفيفا الذي اعتبرته احملكمة أيضا انتهاكا خطيرا لواجبات العمل«. 
وأوضحت أيضا أنها توصلت الى خالصة مفادها أن النائب العام »أضر بسمعة« النيابة العامة وأنه 

»غير واع وغير مقتنع بعدم قانونية أفعاله«.  بقية اخلبر على موقع )الزمان(

جمجمه تضيء مسار 
هجرة التماسيح عبر 

احمليط األطلسي

فضائح فيفا: استقالة املدعي العام السويسري


