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االحداث الطارئة التي تقع فجأة تحيلنا الى أسئلة متكررة، 
كما في حرائق سوريا الهائلة التي دمرت ماليين اشجار 
الزيتون والكروم والثمار االخرى ومشكلة السيطرة على 
النيران، أو حادث غرق العّبارة ومقتل مائتين من االفراد 
في نهر دجلة بالموصل، أو حادثة جديدة شغلت العراق قبل 
قليلة، وهي رمي امرأة، بسبب خالفات اجتماعية و  ايام 
زوجية، ولديها الرضيعين في النهر وسط بغداد واستمرار 

البحث عن جثتيهما أياماً.
واالسئلة تتصل بأمرين، سرعة القرار لدى الجهات المعنية 
المتوافرة  واالمكانات  األزمة  ومواجهة  المعالجة،  في 

للتنفيذ.
حادثة جريمة األم التي رمت ولديها في دجلة، تعيد التساؤل 
كان  حيث  النهرية،  الشرطة  امكانات  حول ضعف  المّر 
جداً  محدودة  وإنقاذ  بحث  وبإمكانات  واحد  زورق  هناك 
تّم العثور  أيام، حتى  يجوب النهر بحثاً عن الجثتين لعدة 
عليهما. وعمليات البحث كانت بدائية واشترك فيها أهالي 

منطقة االعظمية المطلّة على مكان الحادث .
كّنا نظّن واهمين طبعاً كما في ُكّل مّرة، أنَّ مأساة غرق 
اإلدارات  خطط  استنفرت  الموصل  في  النهرية  العّبارة 
ومجّهزة  خاّصة  انقاذ  أقسام  لتأسيس  المعنية  والوزارات 
واشراك  جديدة  كوادر  تدريب  مع  وزوارق  بغّواصين 

المحافظات في تلك االستعدادات.
كيف نفيد من الدروس ومتى ولماذا نستمر في الالمباالة 

وقد تقع حوادث أكثر وأكبر.
غير  المالية  االمكانات  انَّ  القول  في  جاهزة،  الحجج 
الموازنات  يبذرون  كانوا  كيف  رأيناهم  وقد  متوافرة، 
التي  النواحي  هذه  بمثل  يفكروا  أن  دون  من  المليارية 
الخطط  لها  توافرت  إذا  عظيمة  موازنات  الى  تحتاج  ال 

المناسبة واالرادة الوطنية في العمل.

مخالب رأس املال
إنه قدر  بخالفات ونزاعات وأزمات.  البشر، وسيبقى، مشوباً  تاريخ  لقد كان 
البشر في عيشهم المشترك على هذه األرض، رغم التمنيات بأن نعيش بسالم 

في وفاق وتوافق وتعاون.
من  كثيرة  وعوامل  أسباب  إلى  والنزاعات  االختالفات  تلك  تعود  وبالطبع 
أم كبرت. ولعلي  أم اختلفت، صغرت  اقتصادية واجتماعية وثقافية، تشابهت 
منها سواء في نشوبها أو عدم التمكن من حلها  ال أبالغ بالقول إلى أن كثيراً 
يعود لتقصير إنساني في اإلدارة السياسية في التعامل معها، ناهيك عن النوازع 
الشريرة والالمسؤولية لبعض أشخاص أطرافها وعجز أو تدم الرغبة الصادقة 

للمنظمات الدولية المعنية بها.
في هذا المقال أود أن أسلط الضوء على واحد من أهم أسباب النزاع بين البشر، 

أال وهو: رأس المال!
فرأس المال بكل ما يعنيه من طاقة اقتصادية كامنة وبما يمثله من مدخالت 
مادية وغير مادية لعملية خلق قيمة مضافة سواء في شكل سلع أو خدمات أو 
نتائج علمية أو بحثية. وتكمن مشكلة هذه »الخميرة« االقتصادية في من يمتلكها 

ويديرها ويستحوذ على مخرجاتها.
وعلى مدى التاريخ البشري تنوعت وتطورت عناصر مدخالت العمل المنتج 
وكذلك ملكيته وادارته والتصرف بمخرجاته، وهو ما شكل سبباً وعامالً حاسماً 
في صراعات البشرية، وطبع مراحل تطورها من المشاعية الى االقطاع الى 
أمر  في  االشتراكية  والرأسمالية ومحاوالت  والصناعية  التجارية  البرجوازية 

تملك وسائل االنتاج والتصرف بمخرجاته.
لكن المحاولة االشتراكية منيت بهزائم وهزات لتترنح أمام انتصار الرأسمالية 

ويعلن البعض انتهاء التاريخ بالديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق الحر.
غير أن هذا االنتصار لم يحصل بصورة انسانية حرة ومشروعة، بل تعاشق 
واالستغالل،  واالحتكار  واالستعمار  السالح  مع 
مخالب  بالضبط  شكل  ما  وهذا  العنصرية.  وحتى 
أزمات راح ضحيتها آالف  في  المال وتسبب  رأس 

وماليين البشر.

د. نزار محمود
برلني

أوبرا  "رويال  باعت   - ب(  ف  ندن-)أ 
هاوس" في لندن اخلميس لوحة للرسام 
البريطاني ديفيد هوكني مببلغ 12,8 
 14,2( استرليني  جنيه  مليون 
نظمته  علني  مزاد  في  يورو(  مليون 
دار  من  للمزادات، سعيًا  "سوذبيز"  دار 
األوبرا امللكية إلى مواجهة اآلثار املالية 

جلائحة كوفيد19-.
أوبرا  "رويال  مدير  اللوجة  ومتثل 
و1970   1945 العامني  بني  هاوس" 
ورّجحت  وبستر،  ديفيد  السير 
و18   11 بني  مبا  تباع  أن  التقديرات 
و20   12 )بني  استرليني  جنيه  مليون 

مليون يورو(.
مطلع  في  أعلنت  األوبرا  دار  وكانت 
أنها  احلالي  األول/أكتوبر  تشرين 
العائدة  اللوحة  ستضطر إلى بيع هذه 
جتاوز  من  للتمكن   1971 العام  إلى 
عن  الناجمة  االقتصادية  الصعوبات 

اجلائحة.
بيرد  أليكس  للدار  احلالي  املدير  وقال 
جانبًا  "يشّكل  اللوحة  بيع  إن  بيان  في 
وقت  في  للتعافي  خطتها  من  حيويًا" 

تواجه "أكبر أزمة" في تاريخها.
الثقافية البريطانية  وُمنيت املؤسسات 

جّراء  كبيرة  مالية  بخسائر  عمومًا 
املرتبط  احلجر  مرحلة  خالل  اإلقفال 
باجلائحة التي أدت إلى وفاة أكثر من 
وهو   ، بريطانيا  في  شخص  ألف   44
عن  الناجمة  الوفيات  من  األكبر  العدد 

فيروس كورونا املستجد في أوروبا.
عن  هاوس"  أوبرا  "رويال  تشّذ  ولم 
مداخيلها  تراجعت  إذ  القاعدة،  هذه 
األزمة  بداية  منذ  النصف  يفوق  بقدر 
أبوابها  أنها أعادت فتح  الصحية رغم 
وقّدمت  الفائت  حزيران/يونيو  في 
ببثها  اكتفت  جمهور  دون  من  عروضًا 

عبر اإلنترنت.
تعتزم  اللوحة،  هذه  بيع  إلى  وإضافة 
حملة  تنظيم  الشهيرة  اللندنية  الدار 
أكالفها،  وخفض  تبرعات،  جمع 
من  عدد  خدمات  عن  واالستغناء 
موظفيها. كذلك تعّول على تلقيها دعمًا 

حكوميًا يساهم في تعافيها.
البريطانية أعلنت في  وكانت احلكومة 
مطلع متوز/يوليو الفائت أنها ستدعم 
مليار   1,57 مببلغ  الثقافي  القطاع 
جنيه استرليني )1,74 مليار يورو(. 
قيمة  لكن  ترحيبًا،  اإلعالن  هذا  ولقي 

الدعم اعُتبَرت غير كافية.

األطفال  يواجه   - ب(  ف  باريس-)أ 
"ديباكني"  دواء  أّمهاتهم  تناولت  الذين 
خالل احلمل خطرا أعلى بخمس مّرات 
منذ  النمّو  في  باضطرابات  لإلصابة 
بكثير  أعلى  نسبة  وهي  صغيرة،  سّن 
أخرى  أدوية  مع  املسّجلة  تلك  من 
دراسة  أظهرت  ما  بحسب  للصرع، 

فرنسية حديثة.
واخملاطر التي تشّكلها األدوية القائمة 
)ومنها  الصوديوم  فالبروات  على 
عّدة.  سنوات  منذ  معروفة  "ديباكني"( 
عن  نسبيا  واضحة  فكرة  وللعلماء 
جسدية،  بتشّوهات  اإلصابة  مخاطر 
اضطرابات  مع  كذلك  ليس  احلال  لكن 
املشي  في  والتأّخر  )كالتوّحد  النمّو 
ومشاكل في النطق( التي قد تنجم عن 

تناول هذه العقاقير.
وقام فريق من الباحثني، من الصندوق 
الوطني للتأمني الصحي وهيئة الدواء 
خصوصا، بتحليل بيانات طّبية ألكثر 
من 1,7 مليون طفل ولدوا في فرنسا 

بني 2011 و2014، وهي أكبر مجموعة 
تخضع لدراسة في هذا الصدد، تابعوا 
إن  ملعرفة   2016 العام  حتى  منّوهم 

كانوا يعانون من هذه االضطرابات.
بني  من  طفال   50 إصابة  وشّخصت 
فالبروات  أّمهاتهم  تناولت   991
باضطرابات  احلمل  خالل  الصوديوم 
 5 نسبته  ما  أي  العصبي،  النمّو 
الدراسة  هذه  وفق  اجملموع،  من   ,
"ساينتيفيك  مجّلة  في  نشرت  التي 
النسبة  هذه  تتخّطى  وال  ريبورتس". 
لم  الذين  األطفال  عند   ,  0,89
داخل  للصرع  مضاد  لدواء  يتعّرضوا 
أن  تبّين  التفاصيل،  وفي  الرحم. 
لفالبروات  تعّرضوا  الذين  األطفال 
يواجهون  احلمل  خالل  الصوديوم 
لإلصابة  مّرات   5,1 بـ  أعلى  خطرا 
بـ  أعلى  واحتماال  عقلي  بتخّلف 
4,7 مّرات للتعّرض الضطرابات في 
والنطق.  والتعّلم  احلركية  الوظائف 
طيف  باضطرابات  اإلصابة  خطر  أما 

 4,6 بـ  عندهم  أعلى  فهو  التوّحد، 
الذين  األطفال  نسبة  وتبقى  مّرات. 
يواجهون هذه املشاكل دون التقديرات 
الفعلية، نظرا خصوصا إلى أن "نطاق 
)حّتى  الدراسة  في  محدود  التتّبع 
سنوات  و5  املعّدل  في  سنوات   3,6
بتحديد  سمح  ما  تقدير(،  أقصى  على 
التي  غير  ال  حّدة  األكثر  احلاالت 
تتوّجب رعايتها منذ سّن صغيرة، في 
ترصد  لن  حّدة  األقّل  احلاالت  أن  حني 
سوى خالل فترة أطول للمتابعة"، على 
روزماري  الدراسة  منّسقة  قالت  ما 
لوكالة  تصريحات  في  دراي-سبيرا 
فرانس برس. وأظهرت الدراسة أيضا 
املعّرضني  األطفال  إصابة  خطر  أن 
للفالبروات بهذه االضطرابات "ال يزداد 
الربع األّول من احلمل فحسب"،  خالل 
في حني أن "الدراسات املتوافرة لم تكن 
يختلف  اخلطر  كان  إن  معرفة  تتيح 
بحسب  التعّرض"،  مّدة  باختالف 

الباحثة.

نافورة النخلة في دبي األكبر بالعالم مزينة بآالف املصابيح

القاهرة - مصطفى عمارة
أفرزت األزمة اإلقتصادية العديد من الظواهر 
املصري  اجملتمع  كيان  تهدد  التي  السلبية 
تلك  إفرازات  أحد  اجلنسية  التجارة  وتعد 
األخيرة عددا من  الفترة  .وقد شهدت  األزمة 
األمهات  أحد  جلأت  حيث   ، الظواهر  تلك 
ليلي  القاصر داخل ملهى  ابنتها  إلى عرض 
بأجبار  األزواج  أحد  قام  كما  أكثر  يدفع  ملن 
تهديدهن  بعد  بالفتيات  اإليقاع  على  زوجته 

بالصور الفاضحة مقابل مبالغ مالية .
القبض  من  اآلداب  مباحث  متكنت  ومؤخرا 
في  بالفتيات  يتاجرون  متهمني   7 على 

األعمال املنافية لآلداب للكسب من ورائهن .
وعن إستغالل النساء والفتيات في التجارة 
عقاب  ال  أنه  قضائي  مصدر  أكد  اجلنسية 
للضحية التي يتم استغاللها في تلك التجارة 
باستخدام  ذلك  أكان  سواء  الضغط  حتت 
القوة أو االبتزاز أو إساءة استخدام السلطة 
، أما بالنسبة للشخص الذي يجبر الفتيات 
على تلك التجارة فإن العقوبة تتراوح ما بني 
50 إلى 200 ألف جنيه وقد تصل العقوبة في 
بعض احلاالت إلى املؤبد . في السياق ذاته 
أن األجهزة األمنية متكنت  أمني  أكد مصدر 
مؤخرا من القبض على شبكات تضم فتيات 
التواصل  شبكات  باستغالل  تقوم  وسيدات 
والرجال  الشباب  الستقطاب  االجتماعي 
اباحية  صور  نشر  أو  اجلنسية  للممارسة 
أن  املصدر  وأضاف  مالية.  مبالغ  مقابل  لهم 
النساء الالتي مت ضبطهن في تلك الشبكات 

تضم ممثالت .

دبي-)أ ف ب( - أطلقت دبي مساء اخلميس 
القياسي  الرقم  محطمة  النخلة"،  "نافورة 
تسعى  وقت  في  العالم،  في  نافورة  ألكبر 
السياحة  قطاع  لتعزيز  اخلليجية  اإلمارة 
كورونا  فيروس  بسبب  بشدة  املتضرر 
التي  النخلة"  "نافورة  وتقع  املستجد. 
في  مربعا،  قدما   14366 مساحة  تغطي 
اجلزيرة  جميرا،  نخلة  في  تسوق  منطقة 
سكان  وجتمع  اإلمارة.  في  االصطناعية 
من  للوقاية  األقنعة  وضعوا  وقد  وسياح 
الراقصة  النافورة  مياه  الفيروس، ملشاهدة 

وتغير ألوانها على وقع أنغام املوسيقى.
قال شادي جاد مدير التسويق في موسوعة 
الشرق  في  القياسية  لألرقام  غينيس 
نافورة  نرى  أن  "يسعدنا  بيان  في  األوسط 
مضيفا  نافورة"،  أكبر  لقب  حتطم  النخلة 
"هذه النافورة هي مثال على معلم آخر من 

اإلجنازات املعمارية في دبي".
الشاهقة،  بأبراجها  املعروفة  دبي  ومتلك 
عددا من األرقام القياسية- مبا في ذلك برج 
ارتفاعه  والبالغ  العالم  في  األعلى  خليفة 
طراز  من  وأسرع سيارة شرطة  مترا،   828

بوغاتي فيرون.
السياح،  التي جتذب ماليني  املدينة  ومتلك 
واحدة من أكبر النوافير في العالم بالقرب 

من البرج الشهير.
آالف   3 بأنوار  اجلديدة  النافورة  وتشع 
 105 ارتفاع  إلى  املياه  وتقذف  مصباح 
أمتار، بحسب بيان صادر عن منظمي حفل 

االطالق.
البريطاني  الفنان  حطم  املاضي  والشهر 
ساشا جفري في دبي أيضا الرقم القياسي 
ألكبر لوحة فنية مبساحة 1595 مترا مربعا، 

وفقا ملوسوعة غينيس لألرقام القياسية.
إنه  عاما   44 العمر  من  البالغ  الفنان  وقال 
لتمويل  دوالر  مليون   30 جمع  في  يأمل 
والتعليم  الصحة  مجال  في  مبادرات 

لألطفال في املناطق الفقيرة من العالم.

عمر  عن  توفي   - ب(  ف  واشنطن-)أ 
يناهز الثانية والتسعني الساحر الكندي 
اشتهر  الذي  راندي  جيمس  األميركي 
ببراعته في سحر االختفاء، و,تشكيكه 
بدجالي  يصفهم  كان  من  صدقية  في 

اخلوارق.
الراحل  الساحر  مؤَسَسة  وأصدرت 
بيانًا مقتضبًا األربعاء أبدت فيه "احلزن 
الشديد لإلعالن عن وفاة جيمس راندي ، 

بسبب مشاكل تتعلق بعمره".
تورنتو  في   1928 العام  املولود  وراندل 
وُعِرف  زوينج  راندال  احلقيقي  واسمه 

و"برينس  ران"  "زو  منها  عدة  بأسماء 
العظيم"  و"راندال  و"تيليباث"  ايبيس" 
وجيمس راندي، كان متخصصًا في سحر 
االختفاء، وقد حطم الرقم القياسي للوقت 
الذي أمضاه الشهير هاري هاوديني في 
 55 بقي  إذ  باملاء،  مغمور  مغلق  نعش 

دقيقة محبوسًا داخل كتلة من اجلليد.
اكتسب  كساحر،  مواهبه  إلى  باإلضافة 
في  تشكيكه  من  شهرته  راندي  جيمس 
اخلوارق وصحتها. وفي ثمانينات القرن 
األساليب  راندي  العشرين فضح جيمس 
اإلجنيلي  املعالج  يتبعها  كان  التي 

أنه  فكشف  بوبوف،  بيتر  القس  املزّيف 
عن  للكشف  طبّية  سماعة  يستخدم  كان 
الوحي  يتلقى  أنه  مدعيًا  أتباعه  أمراض 
"نيويورك  لصحيفة  راندي  وقال  اإللهي. 
بيني  "االختالف   1981 العام  تاميز" 
دجال،  بأنني  أعترف  أنني  هو  وبينهم 
لدي وقت  ليس  ذلك.  يفعلون  فال  أما هم 

أكّرسه لألشياء التي تتحرك في الليل".
بوست"  "واشنطن  صحيفة  وذكرت 
السنوات  في  عولج  راندي  جيمس  أن 
األخيرة من مرض السرطان ومن مشاكل 

في القلب.

عدد  ارتفع   - ب(  ف  سانتياغو-)أ 
شمال  في  "لوا"  نوع  من  الضفادع 
األقل  على   200 إلى   14 من  تشيلي 
األخيرة  اللحظة  في  نقلت  بعدما 
كانت  حيث  الطبيعي،  موطنها  من 
إلى  وأخِضَعت  اجلفاف،  تعاني 

برنامج إلنقاذ األنواع.
والتخطيط  اإلسكان  وزير  وقال 
"لدينا  وارد  فيليبي  التشيلي  املدني 
اليوم أخبار سارة للمنظومة البيئية 
العاملية" . وُنِقَل 14 ضفدعًا "لوا"على 
احليوانات  حديقة  إلى  عاجل  نحو 

آب/ في  سانتياغو  العاصمة  في 
أغسطس الفائت بعدما كانت تعاني 
اجلفاف، علمًا أنها من أكثر األنواع 

املهددة باالنقراض في تشيلي .
قناة  في  ُرِصَدت  الضفادع  وكانت 
في  تقريبًا  بالكامل  جافة  صغيرة 
مدينة كاالما في شمال البالد، حيث 

نفق قبل ذلك 600 ضفدع.
احليوانات  حديقة  مديرة  وقالت 
"عملنا  مونتالبا  أليخاندرا  الوطنية 
في  املياه  ظروف  إنتاج  إعادة  على 
الضفادع  إلبقاء  بدقة  تشيلي  شمال 

قياس  ويبلغ  احلياة".  قيد  على 
"لوا" )تلنلتوبيوس دانكوي(  ضفدع 
أرجل  مع  فقط  سنتيمترات  ستة 
مستوطن  نوع  وهو  مكففة،  خلفية 
الرطبة  األراضي  من  يأتي  دقيق 
في  األطول  "لوا"،  نهر  من  بالقرب 

تشيلي.
في  للضفدع  الطبيعي  املوطن  ويقع 
في  جفافًا  األكثر  أتاكاما،  صحراء 
العالم، وقد عانى موئلها االستغالل 
شمال  يشهد  فيما  لإلنسان،  املفرط 

تشيلي جفافًا منذ أكثر من عقد.
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بيع لوحة هوكني بـ 12,8 مليون جنيه في لندن الديباكني يزيد خمس مّرات خطر 
اإلصابة باضطرابات في النمو

ساو باولو, 2020-10-23 )أ ف 
البرازيلية  ب( - يحتفل االسطورة 
بيليه، الذي يعتبره الكثيرون أعظم 
اجلمعة  قدم،  كرة  تاريخ  في  العب 
في  وهو  الثمانني  ميالده  بعيد 
تداعيات  بسبب  املنزلي  احلجر 
ومشاكل  املستجد  كورونا  فيروس 
السنوات  في  منها  عانى  صحية 
االخيرة، إال أنه يستذكر بابتسامته 
دخوله  مع  املعهودة مسيرة حافلة 

العقد الثامن من العمر.
صحية  مشاكل  من  "امللك"  عانى 
اال  املنصرمة،  األعوام  في  عديدة 
حسه  او  الكاريزما  يفقد  لم  انه 

الفكاهي.
قال مازًحا خالل حديث عبر الفيديو 
لكرة  البرازيلي  االحتاد  رئيس  مع 
بخير،  "إنني  االسبوع  هذا  القدم 
ولكن املشكلة فقط أنني لن أستطيع 

أن ألعب )يوم عيد ميالدي(".
في  الوحيد  الالعب  بيليه،  وأكد 
التاريخ الذي توج بلقب كأس العالم 
في ثالث مناسبات )1958، 1962، 
1970(، أنه يخطط لالحتفال بعيد 
ميالده بهدوء وبعيًدا عن الصخب، 
عن  النظر  بصرف  عام،  كل  كما 

جائحة كوفيد19-.
على  ستحرص  البرازيل  أن  إال 
حيث  عدة،  محطات  في  تكرميه 
في  شرفه  على  معرض  سيقام 

القدم،  لكرة  باولو  ساو  متحف 
لوحة  عن  الكشف  الى  إضافة 
الشوارع  رّسام  صممها  جدارية 
سانتوس،  في  كوبرا  الشهير 
املدينة التي بدأ فيها بيليه مسيرته 
العام  في  عاًما   15 عن  االحترافية 

 .1955
الدولي  البرازيلي  سّجل  كما 
الثنائي  مع  أغنية  السابق 
وغابرييال  رودريغو  املكسيكي 
"غرامي"،  جائزة  على  احلائز 
ميالد  عيد  "هدية  بأنها  ُوصفت 

صغيرة ألنصاره وله".
وكتب عبر حسابه على انستاغرام 
وراء  يسعى  طفال  "كنت  االربعاء 
يبكي  والدي  رأيت  عندما  حلم 
مونديال  البرازيل  خسرت  بعدما 
أنني  دوندينيو  وعدت   ،1950
البالد.  الى  الكأس  هذه  سأجلب 
الوطني  املنتخب  الى  انضممت 

عندما كنت في الـ16 من العمر".
و249  عاًما   17 أبلغ  "كنت  وتابع 
يوًما عندما سجلت هدفني في الفوز 
ستوكهولم  في  السويد  على   5-2
أصغر  كنت   .)1958 نهائي  )في 
العالم.  كأس  نهائي  يخوض  العب 
في هذا املونديال حتديًدا، القميص 

رقم 10 غّير حياتي".
واالسود  االبيض  بالقميص  أكان 
أو  مسيرته،  من  فترة  أول  في 

بقميصه البرازيلي رقم 10 باالصفر 
واالخضر الذي مأل شاشات التلفزة 
في بداية عصر البث بااللوان، فإن 
البالغ  بيليه  أهداف  من  العديد 
عرض  مبثابة  كانت   1281 عددها 
ما  البدنية،  والقوة  للمهارة  مذهل 
بونيتو"أو  لـ"جوغو  معياًرا  وضع 
تعرف  باتت  "التي  اجلميل  "اللعب 

بها كرة القدم البرازيلية.
حتى  ملموًسا  يزال  ال  بيليه  إرث 
االحتاد  اختاره  إذ  هذه،  أيامنا 
الدولي لكرة القدم )فيفا( في العام 
2000 أعظم العب كرة قدم في القرن 
األرجنتيني  جانب  إلى  العشرين، 
يحتفل  الذي  مارادونا،  دييغو 
بعيد ميالده الستني في 30 تشرين 

االول/أكتوبر.
كما  الله  يستقبلني  أن  "آمل   

اسُتقلبت في العالم" -
ُولد إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو 
 23 في   - لبيليه  احلقيقي  -االسم 
في   ،1940 االول/أكتوبر  تشرين 
في  كوراسويس  تريس  مدينة 
وعانى  البرازيل،  شرق  جنوب 
مشاكل  من  االخيرة  السنوات  في 

صحية عديدة.
باتت إطاللته ضئيلة حتى قبل أن 
جتبره جائحة كورونا على مالزمة 
احلجر الصحي في البرازيل، حيث 
تسبب الوباء بوفاة قرابة 155 ألف 

شخص وهو ثاني أعلى عدد وفيات 
في العالم بعد الواليات املتحدة.

في نيسان/أبريل من العام املاضي، 
العاصمة  في  املستشفى  أدخل 
مشاركته  بعيد  باريس  الفرنسية 
في حفل ترويجي إلحدى العالمات 
مع  بالساعات،  اخلاصة  التجارية 
كيليان  جرمان  سان  باريس  جنم 
مبابي. وعانى البرازيلي يومها من 
وعاد  البولية،  املسالك  في  التهاب 
بعد أيام الى البرازيل حيث خضع 
لعملية إلزالة حصوة. أدخل في عام 
لغسيل  املركزة  العناية  الى   2014
الكلى بعد تعرضه اللتهاب حاد في 
املسالك البولية، وهو يعيش بكلية 
بعدما   1977 العام  منذ  واحدة 
إحداهما  إلزالة  االطباء  اضطر 
بعد تعرضه لكسر في ضلعه خالل 
يتعاف  لم  كما  قدم.  كرة  مباراة 
وركه  في  جراحة  من  كامل  بشكل 
جهاز  على  لالعتماد  اضطره  ما 
جنله  كشف  املشي.  على  يساعده 
الفائت  شباط/فبراير  في  إيدينيو 
أن والده يعاني "نوعا من االكتئاب" 
وبالكاد يغادر املنزل بسبب مشاكل 
صحية جعلته غير قادر على املشي 
بات  أنه  مضيًفا  طبيعي،  بشكل 
 )...( احلركة  لناحية  للغاية  "هشا 
من  نوع  من  مبعاناته  تسبب  ما 

االكتئاب".
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