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راجت في االونة االخيرة أفكار ودعوات تتحدث عن 
والثروة  الحكم  في  المستعصية  العراق  ألزمة  حلول 
والبناء، من خالل قيام تحالف عابر للمكونات الطائفية 
دفع  عوامل  على  ترّكبت  التي  والعرقية  والمذهبية 
سياسية قادت العراق بسرعة مذهلة نحو حافة الهاوية، 

كما لم تحصل معه منذ فترة العصور المظلمة.
تنطوي تلك الدعوات، التي يقابلها رفض من متاريس 
سياسية ثقيلة، على حل اجرائي في استقبال االنتخابات 

الجديدة بهذا النوع من التحالف.
وما يروج له أيضاً هو أن يغّير أقطاب العملية السياسية 
اتجاهات بوصلتهم من مواجهة العراقيين مرة أخرى 
يحمل  تشكيل  في  متحدين  عليهم  الظهور  إلى  فرادى 
ال  واضح.  وطني  معنى  من  أكثر  له  موحداً  عنواناً 
للعناوين  المتجاوزة  التحالفات  دعوة  تبني  من  بأس 
الطائفية، لكن الذي غاب عن اذهان السياسيين هنا اّن 
المجزأ  جمع  حاصل  ليس  للمكونات  العابر  التحالف 
والمقّسم على أساس التصنيف الطائفي واعادة ضّخه 
ينبثق من عمق  تحالف  واّنما هو  مغايرة،  في صور 
ثقافة جديدة ذات رسوخ شعبي واضح، ليس لها وجود 
وهذه  المتداولة،  السياسية  الطبقات  مقار  في  حالياً 
وطي  واالنفتاح  التسامح  رسالة  بوعي  معنية  الثقافة 
الماضي بما ينصف حقوق الناس ويرفع المظالم عن 
انقاذه سفينة  العملية تدابير لما يمكن  ماليين، وليست 

آيلة للغرق .
التحالف العابر للمكونات ليس نتاج سياسيين خاضوا 
سنوات  اطفالهم  ومستقبل  وأموالهم  الناس  دماء  في 
محاولة  وليس  عين،  لهم  ترمش  أن  دون  من  طويلة 
يمكن  ال  ما  على  استدراكاً  وال  القبيح،  لتجميل  فنية 
ومريض  متفسخ  سياسي  واقع  من  بشأنه  االستدراك 
الدولة  مفهوم  نسف  الذي  الشاذ  التكوين  هذا  أنتج 
ذات العقد الوطني الواحد وحّوَل السلطة من المفهوم 

الخدمي إلى مغانم.
الطبقة  انتاج  اعادة  شهور  ستة  في  اليسمح  الوقت 
انتقالية  مرحلة  الى  بحاجة  البلد  انَّ  بل  السياسية، 
المعطيات  هذه  خارج  سنتين،  الى  تمتد  قد  حقيقية، 
على  تتوافر  النتخابات  النظيف  للتحضير  السياسية، 
المباعة  والحصص  الخاصة  للمغانم  عابرة  تحالفات 

والمشتركة بأموال البلد.

املستشارة
)2(

ميَّاسة  بحضور  الوزراء  رئيس  فوجئ 
الغبش إِلى مكتبه الرئاسي عند الصباح؛ 
كمستشارة  تعيينها  قرار  تحمل  وهي 
َن في الورقة وُجنَّ جنونه حين  أولى؛ تمعَّ
شاهد توقعيه؛ كان رئيس الوزراء يعرف 
والي  مع  المشبوهة  عالقتها  تفاصيل 
مكتبِه  في  وجودها  أنَّ  كما  العاصمة؛ 
سيثيُر مشاكل ال حصر لها مع زوجتِه؛ 

سألها بجزٍع:
- لماذا اخترِت مكتبي؟

- طمعاً بالشهرة والمال.
- والي العاصمة لم يبخل عليِك بشيء.

- هذا صحيح، لكني أتوق إِلى األضواء. 
- وهل يرضى على عملك بعشيدًة عنُه؟

- النهار لي والليل له.
- أنِت صريحة جداً.
- وأنت رجٌل طيِّب.

- من أين جئِت بهذِه الدبلوماسية؟
- من خبرتي مع الرجال.

والي  خليلة  أنِك  الرائي  يعرف  هل   -
العاصمة؟

أجابْت كاذبة:
- نعم

هذا  يصدر  حتَّى  للرائي  فعلت  ماذا   -
القرار؟

- وهبتُه جسدي ليلة أمس.
- أستغفُر هللا.

- كلُّنا نستغفُر هللا على ذنوبنا.
-لم أر امرأًة وقحًة مثلِك أبداً.

- ال تقلق بشأِن زوجتِك.
رؤية  من  تتطيَّر  وهي  أقلق  ال  كيف   -

امرأة في مكتبي؟
- سأكون وصيفتها المخلصة.

- انصرفي عن وجهي.
- إِلى أين؟

- إِلى عملك كمستشارة أولى وأمرنا هلل.
تغادر  وهي  ناعمًة  ضحكًة  أطلقْت 
أنظارِه هتَف  اختفْت عن  المكتب، حالما 

غاضباً:
- اللعنة عليك، ألم تجْد غير هذه الفاجرة؟
ال مغلقاً،  اتصل بالرائي فوجد هاتفه الجوَّ

أرسل بقوٍة عسكريٍة تجيء بِه من منزله، 
األنظار،  عن  اختفى  لقد  خائبين،  عادوا 
اآلْن،  يهجع  مكان  بأي  يعرف  أحد  وال 
ُه لم يتلق  ر االتصال بهاتفه النقَّال لكنَّ كرَّ
. ذهبوا إِلى شارع المكتبات ونادي  أّي ردَّ
أخبرهم  هناك،  يجدونه  لعلَّهم  األدباء 
النادل أنَّ الرائي لم يزر المكان منُذ وقٍت 
طويٍل، فتَّشوا عنُه في المالهي والحانات 
والحدائق العامة دون جدوى، لقد اختفى 

الرائي من العاصمة.
صوٌت أنثويٌّ مألَ مسامع والي العاصمة 

اعة الهاتف: حيَن رفع سمَّ
رَت يا موالنا. - مساء االشتياق؛ لقد تأخَّ

- ما هي إاِلّ سويعًة وأكون بين أحضانِك.
هندامِه  من  َل  ليعدِّ نهَض  الهاتف،  أغلق 

وصفََّف َشعره ثمَّ همَس بشبٍق جارٍف:
- ما أروع زواج المتعة.

خليلتِه،  منزل  إِلى  الوالي  دخول  قبل 
ًة  ُجثَّ فهوى  قنَّاص؛  رأسُه طلقة  اخترقْت 
شاشة  من  األخبار  نشرة  مذيع  هامدًة. 
والي  ُجثَّة  بالٍغ:  بأسٍف  أعلَن  التلفاز 
مازاَل  والقاتل  بعْد،  تدفن  لم  العاصمة 
الغبش  ميَّاسة  قالْت  حين  في  طليقاً؛ 
الوالي  وخليلة  الوزراء  رئيس  مستشارة 
لْن يفلت من القصاص.  القاتل  القتيل إنَّ 
إْذ  الرائي؛  في صدر  جهنَّم  نار  اشتعلْت 
ميَّاسة  إاِلّ  تكْن  لم  الوالي  خليلة  أنَّ  علَم 
الغبش! هاتفها على عجٍل وسمع صوتها 

المعسول وقد شابُه الحزن:
- من المتكلِّم رجاًء؟

- أنا الرائي
هتفْت بحرقٍة:

- أتوسلَّ إليَك أْن تقف إِلى جانبي.
- بماذا؟

أجهشْت بالبكاء ثمَّ قالت مختنقًة بدمعها:
- اغتيَل زوجي الوالي، وليس سواَك من 

ُيشفي غليلي ويأخذ بثأرِه. 
ٍة: تجاهل مطلبها وأخبرها بحدَّ

هذا  تعشقيَن  أنِك  أعرف؛  أكْن  لم   -
الجاهل.

- ال أسمح لَك بالتجاوز.
- كم أنِت وقحة؟ 

رئيس  مستشارة  أّني  نسيت  هل   -
الوزراء؟

أجابها بتوتٍر: 
- أنِت جارية ليس إاِلّ.

تساءلْت حانقًة:
- ماذا تعني؟

ختَم مكالمته بنبرٍة حاسمٍة:
- رئيس الوزراء أصدَر أمراً بعزلك.

حسن النواب

ممثل مصري شهير يثير اجلدل
بعد انتشار صوره مع مشاهير اسرائيليني 

نهاية  في  افتتح   - ب(  ف  بولندا)أ  امشتونوف- 
يبلغ  وارسو  قرب  العالم  في  مسبح  أعمق  األسبوع 
املاء  حتت  اصطناعية  كهوف  مع  مترا   45,5 عمقه 
الذي  اجملمع  هذا  ويضم  املايا.  حضارة  من  وأطالل 
أطلق عليه "ديب سبوت" حطاما ليستكشفه الغطاسون 
متر  آالف   8 على  املسبح  ويحتوي  الغوص.  ومحبو 
املوجودة  الكمية  مرة   20 من  أكثر  املياه،  من  مكعب 
وبخالف  مترا.   25 بطول  عادي  سباحة  حوض  في 
أبوابه  "ديب سبوت"  يفتح  أن  العادية، ميكن  املسابح 
رغم قيود فيروس كورونا في بولندا ألنه مركز تدريب 

يقدم دورات.

ومن املقرر أيضا إنشاء فندق يضم غرفا ميكن النزالء 
من خاللها مشاهدة الغطاسني على عمق خمسة أمتار 
البالغ  "ديب سبوت"  مدير  براشزينسكي  ميخال  وقال 
لوكالة  الغوص  عشاق  من  وهو  عاما   47 العمر  من 
أعمق  "إنه  السبت  يوم  االفتتاح  خالل  برس  فرانس 

حوض سباحة في العالم".
العالم وفق موسوعة  وحاليا، يوجد أعمق مسبح في 
تيرمي في  القياسية في مونتيغروتو  لألرقام  غينيس 
إيطاليا ويبلغ عمقه 42 مترا. ومن املزمع افتتاح مسبح 
 50 بعمق   2021 العام  في  بريطانيا  في  أبيس"  "بلو 
مترا. وجاء حوالى 12 زبونا في اليوم األول لالفتتاح 

يأملون  كانوا  متمرسني  غواصني  ثمانية  بينهم  من 
أحدهم  وقال  مدربني.  ليصبحوا  اختبار  اجتياز  في 
فاملكان  لذلك  مرجانية،  شعاب  أو  أسماك  هناك  "ليس 
ليس بديال عن البحر لكنه بالتأكيد مكان جيد للتعلم 
والتدريب من أجل الغوص بأمان في املياه املفتوحة". 
وقال مدير املكان إن املسبح "سيستخدمه أيضا رجال 
السيناريوهات  من  العديد  هناك  واجليش.  اإلطفاء 
فيه.  مختلفة"  معدات  اختبار  أيضا  وميكننا  للتدريب 
من  مكعب  متر  آالف  خمسة  حوالى  استخدام  ومت 
وبلغت  عامني  استغرق  الذي  املسبح  لبناء  االسمنت 
كلفته حوالى 40 مليون زلوتي )10,6 ماليني دوالر(.

-)أ ف ب( - وضعت  )فرنسا(- سيدني  رين 
قمرين  أخيرا  املدار  في  فرنسية  شركة 
على  قادرين  للغاية  صغيرين  اصطناعيني 
أجل  من  متعاونة"،  "غير  سفن  وجود  رصد 
والتلوث  القانوني  غير  الصيد  مكافحة 

والقرصنة.
الصغيران  االصطناعيان  القمران  وهذان 
املعروفان باسم "بي آر أو2-" و"بي آر أو3-" 
أو "برايز-ريكون-أوربيتر" واللذان ال يتخطى 
حجمهما علبة أحذية، متلكهما شركة "أنسني 
فرنسا،  بغرب  رين  مدينة  في  املتمركزة  البز" 
أو1-"  آر  "بي  االصطناعي  القمر  وسيدعمان 
املوضوع في مداره على ارتفاع 550 كلم منذ 

آب/أغسطس 2019.
السفن  "تواقيع"  الثالثة جمع  األقمار  ومهمة 
الكهرومغناطيسية  التقاط األمواج  من خالل 
التي تبثها البواخر عموديا، وفق تكنولوجيا 
بتعزيز  واملدنية  العسكرية  للجهات  تسمح 

سالمة البحار والتصدي للجرائم البحرية.
التي  البز"  "أنسني  تكنولوجيا  وتسمح 
سفينة  برصد  السرية،  طي  الشركة  تبقيها 
من الفضاء بهامش دقة يتراوح بني كيلومتر 

وخمسة كيلومترات.
ويوضح كليمان غاليك )37 عاما( الذي أسس 
 40( مع شقيقه جوناثان   2015 عام  الشركة 
نقلها  بياناتنا ليس حكما  "الهدف من  عاما( 
تقرير  في  لدمجها  معدة  هي  بل  هي،  كما 

للمراقبة البحرية".
شاشة،  على  خريطة  الشقيقان  ويرسم 

آر  "بي  سجلها  التي  البيانات  فيها  يدرجان 
وفي عرض سواحل  أيام.  بضعة  قبل  أو1-" 
إلى وجود  البيرو، تشير عشر دوائر حمراء 

سفن تخطت حدود منطقة الصيد البحري.
مهندس  وهو  غاليك،  كليمان  ويوضح 
فرانس  لوكالة  االستخبارات  في  متخصص 
أن هناك حوالى  نلتقطه. نرى  ما  "هذا  برس 
مضيفا  املنطقة"،  في  تسلل  عمليات  عشر 
"وكأمنا بالصدفة، قطعت كل هذه السفن نظام 

حتديد الهوية اآللي".
الصغيران  االصطناعيان  القمران  وُأطلق 
اجلديدان اللذان يستمدان اسمهما من منطقة 
احمللية  باللغة  واسمها  الفرنسية  بروتانيه 
"برايز"، أخيرا من منصة شركة "روكيت الب" 
الصغرى  الصواريخ  إطالق  في  املتخصصة 

في شبه جزيرة ماهيا في نيوزيلندا.
 20 من  "كوكبة"  لنشر  البز"  "أنسني  وتخطط 
إلى 25 من هذه األقمار بحلول العام 2024، 
اليومية  البيانات  من  كمية  جمع  على  قادرة 
تكفي لـ"رسم طريق السفن بشكل دقيق جدا".

رهان استراتيجي
ويرى الشقيقان أن "هناك رهانا استراتيجيا 
للمستقبل". ويقول جوناثان "القسم األكبر من 
مبكافحة  يتعلق  احلاضر  الوقت  في  الطلب 
خليج  في  سيما  وال  املشروع"  غير  الصيد 

غينيا.
مكلفة  منظمات  زبائنها  بني  الشركة  وتعد 
صيد  ووزارات  البحري،  الدول  نشاط 
إلى  جوناثان  ويشير  وطنية.  وبحريات 

في  نقص  وهناك  شاسعة،  "احمليطات  أن 
شخصا،   16 الشركة  وتوظف  املراقبة". 
ولديها زبائن في فرنسا واخلارج. وتتراوح 
وأربعة  مليونني  بني  السنوية  إيراداتها 
بياناتها  على  احلصول  ويتم  يورو.  ماليني 
لقاء اشتراك، وميكن لصانعي القرار االستناد 

إليها ملباشرة عمليات تدخل في البحار.
املدرسة  في  األستاذ  بودو  إرفيه  ويرى 
الوطنية العليا للبحرية "إنه أداء رائع" لكنه 
جديدة،  ليست  التكنولوجيا  هذه  بأن  يذكر 
أميركية.  وهي  آي+،  +هوك  "هناك  موضحا 
اجلديد هو استخدام هذه التقنيات للحاجات 
سفينة  وجود  برصد  يسمح  ما  املدنية"، 
أربعني  البالغ  البحري  اجملال  شريط  خارج 
هو  البحار  أمن  إن  بودو  ويقول  كيلومترا. 
مرتبط  اآلخر  "اجلانب  لكن  الرئيسي  الرهان 
أو  السمك،  وصيد  والقرصنة  باإلرهاب 
احلاالت التي تواجه فيها سفن صعوبات، أو 
اقتصادية  لدواع  سفن  مشغل  يحتاج  عندما 

إلى بيانات حول الطرق البحرية املعتمدة".
فيما  قضى رجل بعدما هاجمته سمكة قرش 
عند شاطئ سياحي في شمال غرب أستراليا، 

على ما أعلنت السلطات احمللية األحد.
شاطئ  عند  األحد  صباح  احلادثة  ووقعت 
الشمالي  الساحل  على  الواقع  بيتش  كايبل 

لوالية أستراليا الغربية.
بعد  بجروحه  متأثرا  الرجل  توفي  وقد 
اإلغاثة  فرق  تدخل  رغم  املياه  من  إخراجه 

إلنقاذه.

القاهرة - مصطفى عمارة
أثار املمثل املصري الشهير محمد رمضان 
التواصل  منصات  على  واسعا  جدال 
مع  له  صور  انتشار  بعد  االجتماعي 
الذي  األمر  مشاهير إسرائيليني في دبي، 

رفضه العديد من متابعي النجم العربي.
السبت  املصري  الفنان  جمهور  وفوجئ 
وهي  بالعربية"،  تتكلم  "اسرائيل  بصفحة 
باللغة  الرسمية  فيسبوك  موقع  صفحة 
صورة  تنشر  إسرائيل،  لدولة  العربية 
اثناء  إسرائيلي  مطرب  مع  لرمضان 

حضور فعالية معينة في اإلمارات.
وعّلقت الصفحة على الصورة "الفن دوما 
رمضان  محمد  املصري  النجم  يجمعنا.. 
في  آدام  عومير  اإلسرائيلي  املطرب  مع 

دبي".
التمثيلية  املهن  نقيب  زكى  اشرف  واكد 
حتويل  قرر  انه  معه  هاتفى  اتصال  فى 
بعد  التحقيق  الى  رمضان  محمد  الفنان 
عمير  االسرائيلى  املطرب  مع  ظهورة 
برفض  النقابة  قرار  مخالفا  دبى  فى  ادم 
انه  واضاف  اسرائيل  مع  التطبيع 
لم  انه  اكد  والذى  رمضان  مبحمد  اتصل 
االسرائيلية  املطرب  جنسية  يعرف  يكن 
الفنان  وكان  معه  الظهور  عند  وديانته 
استهجان  اثار  قد  رمضان  محمد 
االجتماعى  التواصل  ورواد  اجلماهير 
ولم  االسرائيلى  املطرب  مع  ظهورة  بعد 
فيها  اثار  الذى  االولى  الواقعة  تلك  تكن 
محمد رمضان استهجان اجلماهير حيث 
تلقيبه  شوقى  فريد  ناهد  الفنانه  رفضت 
كما  والدها  به  اشتهر  والذى  امللك  باسم 
داب محمد رمضان عن تفاخره مبمتلكاته 
مجوهرات  او  ممتلكات  ذلك  اكان  سواء 
وكان اخر االمور اعالنه عن شراء سيارة 
بـ 325 الف دوالر كما صرح بان اجلاكيت 
الذى يرتدية فى كليبه ياحبيبى بلغ سعره 
20 الف دوالر ويتواجد رمضان دائما فى 
السفر  على  اسبوعيا  يحرص  حيث  دبى 
اليها بطائرته اخلاصة كما اثارت مالبسه 
قام  حيث  االنتقادات  من  العديد  وهيئته 
االبيض  باللون  شعره  بصبغ  مؤخرا 
اخلامس  بالتجمع  احلفالت  باحد  وظهر 
االالف  حوله  جتمع  حيث  عارية  بصورة 
اثار  مما  الراقى  احلى  هذا  ابناء  من 
الغناء  عن  بوقفه  مطالبون  العام  الراى 
والتحقيق معه ورغم ذلك استقبلته وزيرة 
وكرمته  والى  غاده  السابقة  التضامن 

بدعوى مساهمته فى االعمال اخليرية

جتمع  أخرى  صورة  الصفحة  نشرت  ثم 

بني رمضان والعب كرة القدم اإلسرائيلي 
ضياء سبع، في احلدث نفسه بدبي.

املمثل  واجه  الصورتني،  نشر  وبعد 
من  الذعة  كثيرة  تعليقات  املصري 

فيسبوك. مستخدمي 
يحتاج محمد  "ال  املستخدمني  أحد  وكتب 
إسرائيلي  ممثل  مع  صورة  إلى  رمضان 
الذي  االبتذال  حجم  نعرف  كي  دبي؛  في 
ذات  رسالة  أي  يحمل  ال  يعيشه كشخص 

قيمة جملتمعه وأمته".
غير  شيئا  يوجد  ال  "فعال  أخرى  وكتبت 
وال  عروبة  وال  دين  ..ال  لتجمعكم  الفن 
قد  مشترك  تاريخ  وال  أرض  وال  انسانية 

يجمعنا ابدا".
بينما كتب مستخدم ثالث "هذا هو السالم 
الذي نبحث عنه، الله ينور عليك يا محمد 

الوطن  في  احلل  هو  السالم   .. رمضان 
العربي والشرق األوسط".

أكثر  من  #محمد_رمضان  أصبح  كذلك 
في  تويتر  موقع  على  انتشارا  الوسوم 
التغريدات  من  اآلالف  ضم  حيث  مصر 
الفنان  ملقاطعة  يدعو  معظمها  كان  والتي 

املصري.
ويشتهر رمضان في مصر بأعمال الدراما 
املصورة،  األغاني  بعض  وأداء  واحلركة 
على  املشاهدات  ماليني  حصدت  التي 
اجلدل  إثارة  عنه  وعرف  يوتيوب،  موقع 
حيث يطلق على نفسه لقب "منبر وان"، ما 
منافسيه.  بني  مجاله  في  األول  أنه  يعني 
باستعراض  قيامه  خالل  من  كذلك 
سياراته  وأسطول  بيته  مثل  ممتلكاته 
دائم  بشكل  اخلاصة،  وطائرته  الفارهة 

ومن  االجتماعي.  التواصل  مواقع  على 
"األملاني"  أفالم  رمضان  أعمال  أشهر 
ومسلسالت  أجزاء"  و"شد  موته"  و"عبده 

"األسطورة و"البرنس".
املوجة  هذه  على  رمضان  رد  جهته  ومن 
على  حسابه  على  ونشر  االنتقادات  من 
فيسبوك وتويتر مقطعا من الفيديو يظهر 
منبر  "فلسطني  فيه  ويقول  شاب  مع  فيه 

وان )رقم واحد(".
الفيديو  على  تعليقا  رمضان  وكتب 
من  بلد  عن  أسال  "ال  املصرية  بالعامية 
يلتقط الصور معي إال إذا قال هو لوحده 
ونفس  الوقت  نفس  في  فيديو  وهذا   ..
فيه  وأوجه  فلسطيني!!  شاب  مع  املكان 

حتية للشعب الفلسطيني الشقيق!!".
الفيديو  لهذا  البعض  "جتاهل  وأضاف 

يؤكد أن املقصد ليس القضية الفلسطينية 
احملاولة  هي  احلقيقية  قضيتهم  ولكن 

ال???? إليقاف جناحي وشعبيتي".
التمثيلية  املهن  نقيب  زكي  أشرف  وقال 
في مصر خالل مداخلة هاتفية مع احدى 
رمضان  بأن  املصرية،  الفضائية  القنوات 
من  بجنسية  معرفة  على  كان  أنه  "أنكر 

التقط معهم الصور".
في  محمد  نستدعي  "سوف  وأضاف 
لتوضيح  بيان  باصدار  ونطالبه  النقابة 

حقيقة األمر".
شهر  بعد  رمضان  صور  أزمة  وتأتي 
العالقات  تطبيع  السودان  إعالن  على 
مع إسرائيل بعد عقود من اجلمود ولكي 
والبحرين  باالمارات  العربي  البلد  يلحق 
بشهرين.  اخلطوة  هذه  في  سبقاه  اللذان 

غزة - )أ ف ب( - تعتمر مراهقتان فلسطينيتان 
األحمر  بزيهما  وتنتظران  وقفازات  خوذتني 
لبدء  احللبة  في  اجلرس  يدق  أن  واألزرق، 
املنافسة، في نهائيات أول بطولة مالكمة نسائية 

مطلقة في قطاع غزة الفقير واحملاصر.
صغير  حشد  التف  اإلضاءة،  خافت  قبو  وفي 
املشاركات  الالعبات  وأهالي  األصدقاء  من 
حول احللبة، بينما كان بعض األطفال يراقبون 

املنافسة من خالل الشبابيك.
يضعون  كانوا  الذين  املتفرجون  ووصل 
املستجد،  كورونا  فيروس  من  الواقية  الكمامات 
يحجب  كاد  مرتفع  بصوت  املالكمات  لتشجيع 
القمصان  أبو  فرح  الالعبة  كانت  املعّلق.  صوت 
)15 عاما( تتابع بطوالت املالكمة عبر اإلنترنت، 

قبل أن تقرر خوض غمار جتربة اللعب.
"أتابع  النحيل  اجلسد  صاحبة  الالعبة  وتقول 
كالي  علي  محمد  مثل  مالكمني  االنترنت(  )على 
مبارياتهم  مشاهدة  يجب  تايسون،  ومايك 
يفوزون  دائما  هم  صحيحة،  لعبهم  طريقة  ألن 

باملرتبة األولى".
وتنافست في البطولة التي أقيمت اجلمعة إناث 

من فئات عمرية مختلفة حسب األوزان.
البني  الشعر  صاحبة  رحمة  أبو  ريتا  تقول 
من  "كثير  رياضية  بزة  ترتدي  وهي  الطويل 
وأننا  خاطئ،  بشيء  نقوم  أننا  يعتقدون  الناس 
خارجات عن العادات والتقاليد، لكن بالنسبة لي 
وألهلي واجملتمع القريب مني، فأنا أمارس شيئا 

عاديا جدا، وأهلي يدعمونني بشكل كبير".
مشاهدتهن  "بعد  عاما  العشرين  ابنة  وتضيف 
هذه  في  أيضا  سيسجلن  صديقاتي  فان  لي، 

الرياضة".
للشباب  رياضة  توجد  "ال  أنه  رحمة  أبو  وترى 
يستطيعون  واإلناث  الذكور  للبنات،  ورياضة 
هذه  تفقد  ال  و  يرغبونها،  رياضة  أي  ممارسة 
قطاع  في  شيئا".ويعيش  أنوثتي  من  الرياضة 
غزة التي تديرها حركة حماس اإلسالمية، نحو 

املرتفعة  البطالة  من  يعانون  نسمة،  مليوني 
عام،  بشكل  املئة  في   50 إلى حوالي  التي تصل 

وحوالي 65 في املئة في صفوف الشباب.
 غياب املوارد

قلة  إلى  عاما(   35( أيوب  أسامة  املدرب  ويشير 
مجال  في  حققه  ما  كل  أن  وكيف  اإلمكانيات 

رياضة املالكمة كان جهدا شخصيا.
غياب  للمالكمة،  أوملبي  ناد  "نحن  ويقول 
ويضيف  املعوقات".  أهم  من  يعتبر  االمكانيات 

مفتخرا "هذا مجهود شخصي".
معضلة  أيضا  املعابر  إغالق  أيوب،  ويعتبر 

يواجهها سكان القطاع.
يضيف املدرب "لدينا 45 مشاركة اليوم واألفضل 
في  بطولة  في  الفلسطينيني  لتمثيل  ستتأهل" 

الكويت في شباط/ فبراير 2021.
للوفد  تنسيق  إجراء  في  أمله  عن  أيوب  ويعرب 
الكويت،  بطولة  في  واملشاركة  للسفر  الرياضي 
معبر  عبر  بالسفر  إسرائيل  لهم  تسمح  وأن 

"إيريز".
وتفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ نحو 
بني  متقطعا  قتاال  اجلانبان  ويخوض  عاما.   14

الفينة واألخرى.
وشّن سالح اجلّو اإلسرائيلي فجر األحد غارات 
جّوية على عدد من املواقع التابعة حلركة حماس 
في غّزة، ردا على صاروخ ُأطِلق ليال من القطاع 

باّتجاه إسرائيل.
ال  الذي  الوحيد  املنفذ  فيعتبر  رفح،  معبر  أما 
احملاصر  القطاع  ويربط  إسرائيل  عليه  تسيطر 
والفقير باخلارج، وعملت مصر على فتحه مرات 
بفيروس  املرتبطة  القيود  بسبب  مؤخرا  قليلة 
املشاركة  أمام  إضافيا  عائقا  بات  الذي  كورونا 

للفتيات. اخلارجية 
وشهد القطاع في األيام املاضية ارتفاعا مطردا 

في أعداد اإلصابات اليومية.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

غوماباتورا -هند )أ ف ب( - يتواجه رجال قرية صغيرة 
في جنوب الهند وفتيتها سنويا في معركة غير اعتيادية 
احتفاال بعيد "غوريهابا" يتقاذفون خاللها بروث األبقار.
وتقام هذه املعركة التي تشكل نسخة منقحة من جوالت 
اإلسباني،  "توماتينا"  مهرجان  خالل  الطماطم  تقاذف 
واليتي  بني  احلدود  على  غوماتابورا  قرية  في  سنويا 
هذا  اجلديدة  النسخة  وأقيمت  نادو.  وتاميل  كارناتاكا 
أبرز  )ديوالي(،  الهندوسي  األنوار  عيد  بعيد  األسبوع 

االحتفاالت في البالد.
مدلوالت  املناسبة  هذه  حتمل  املرح،  الطابع  من  وأبعد 
يكّرمه  الذي  سوامي  بيريشوارا  اإلله  إن  إذ  دينية، 
معتقدات هؤالء،  بقر بحسب  روث  داخل  ُولد  القرويون 

على ما يوضح أحد السكان شيتهان كومار.
أكثرية  يشّكلون  الذين  الهندوس  من  الكثير  أن  كما 
وهي  البقر،  روث  أن  يعتبرون  البالد،  في  السكان 
حيوانات مقدسة لدى أتباع هذه الديانة، يتمتع مبزايا 
عالجية. ويقول شامبو لينغابا وهو مدير مدرسة محلية 
لوكالة فرانس برس "هذا السبب الذي يدفع سكان القرى 
واملناطق اجملاورة للمجيء إلى هنا بهدف املشاركة في 

هذا االحتفال والتمتع به".
من  األبقار  روث  جمع  عبر  االحتفالي  اليوم  وينطلق 
ثيران  جترها  مقطورات  عبر  نقلها  قبل  القرية  منازل 
مزينة بزهور في اجتاه املعبد احمللي حيث يتلو كاهن 

صلوات قبل نشرها على أرض القرية.

إحدى  جنحت   - ب(  ف  ستوكهولم-)أ 
عّبارات الركاب الفنلندية السبت على مقربة 
السويد  بني  البلطيق  بحر  في  جزر  من 
راكبا   430 نحو  متنها  وعلى  وفنلندا، 

وطاقمها سيمضون الليل عالقني فيها.
عبارة  أّن  الفنلندي  السواحل  خفر  وذكر 
الين"،  "فايكنغ  لشركة  التابعة  "غريس" 
التي كانت تبحر بني مرفأ توركو الفنلندي 
والعاصمة السويدية ستوكهولم، اصطدمت 
 14,15 الساعة  الساعة  قرابة  بالصخور 
ظهرا )12,15 ت غ( قبل وقت قصير من 

توقفها في ماريهامن في أرخبيل أالند.
على  يعرف  لم  احلادث  سبب  أن  وأضاف 
الفور، لكّنه أشار إلى وجود رياح قوية في 

املنطقة.
وأوضحت قوات خفر السواحل على تويتر 
فوريا"  تهديد  وال  للمياه  تسرب  يوجد  "ال 

للركاب.
لوكالة  الين"  "فايكنغ  باسم  متحدثة  وقالت 
أفراد  فرانس برس إن 331 راكبا و98 من 
وقوع  عند  العبارة  منت  على  كانوا  الطاقم 

احلادث.

وتابعت "سيتعني على الركاب متضية الليل 
على منت العّبارة ومغادرتها )األحد(".

مستقر.  السفينة  "وضع  أّن  إلى  وأشارت 
ميكنهم  سفن  بأي  الركاب  سنخبر  األحد 

العودة إلى السويد وفنلندا".
لتحديد  العّبارة  هيكل  غواصون  وتفقد 

كيفية إعادة السفينة إلى العمل.
قرابة  فرانس برس  لوكالة  الشركة  وأفادت 

الساعة الساعة 17,00 ت غ أّن "الوضع 
تقدمي  ويتم  هادئ  السفينة  منت  على 

العشاء".
وبسبب توقع هبوب عاصفة، قالت الشركة 
من  بداًل  "غريس"  استخدام  قررت  إّنها 

سفينة أصغر وأقل متانة.
أخرى  عّبارة  جنحت  أيلول/سبتمبر،  في 

تابعة خلطوط فايكينغ الين أيضا.

رفات  بقايا  على  ُعثر   - ب(  )أ ف  )إيطاليا(-  بومبيي 
شخصني قضيا في ثوران بركان فيزوف قبل نحو ألفي 
عام في موقع تنقيب عند اطراف مدينة بومبي، على ما 

أعلن مسؤولون في املوقع األثري اإليطالي.
وقال املسؤولون عن املوقع قرب مدينة نابولي في بيان 
جراء  قضيا  لشخصني  عظميني  هيكلني  علي  "ُعثر 
ثوران" البركان. ويعتقد الباحثون أن الرفات هي لعبد 
عاما   40 يبلغ  بأنه  يقدر  سنا  أكبر  ثري  ورجل  شاب 
ويعتقد أنه كان يستعبده، باالستناد الى آثار مالبسهما 
طمرها  املدمرة  بومبي  ومدينة  اجلسدي.  ومظهرهما 
الرماد بعد ثوران بركان فيزوف سنة 79 بعد امليالد، 
وهي املوقع الثاني األكثر جذبا للسياح اليوم في ايطاليا 
 4 نحو  املاضي  العام  استقبلت  إذ  الكولوسيوم،  بعد 

ماليني زائر.
 44 مساحة  على  ميتد  الذي  الضخم  االثري  واملوقع 
هكتارا هو ما تبقى من احدى أغنى مدن االمبراطورية 
املباني  من  الكثير  الرماد  طبقات  وطمرت  الرومانية. 
وحافظت عليها وعلى ما بداخلها بحالتها األصلية، مبا 

في ذلك جثث الضحايا.
وبعد نبش بقايا الرجلني اللذين أعلن عن العثور عليهما، 
بدأ العمل على حتليل عظامهما ثم ُسكب اجلص عليهما، 

وهي تقنية ابتكرها جوزيبي فيوريليي عام 1867.

جنوح عّبارة فنلندية في البحرمعارك بروث األبقار خالل احتفال هندي
وعلى متنها 430 شخصًا

بقايا ضحيتني 
لثوران بركان قبل 

ألفي عام
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