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أفكار مجردة وال  تنبثق من  العربية  التشكيالت  كثير من 
وجود  منها  المرير،  العربي  الواقع  تالمس  أن  تستطيع 
البرلمان العربي الذي يطوي سنته الثامنة اليوم، قريباً من 
الجامعة العربية ومستظالً بحائطها، كما جرى قبل يومين 
تسميات  وجميعها  الدبلوماسية،  البرلمانية  القاعة  افتتاح 
ال تقدم الخدمة المباشرة لماليين المواطنين العرب الذين 

يدعي هذا البرلمان تمثيله لهم .
العربية  االنظمة  واجهة  هي  العربية  الجامعة  أساساً، 
الرسمية، وال تمت بصلة للفعاليات أو الرؤى االجتماعية 
فكيف  بلد،  ُكل  في  به  المسموح  بالمقدار  إال  والشعبية 

سيكون حال َمن يلجأ الى ظلّها؟
ثماني سنوات كانت عاصفة بأزمات ومشكالت وحروب 
مبادرات  تظهر  ولم  العربية،  البلدان  في  وكبيرة  صغيرة 
تقريب وجهات النظر من جامعة عربية أو برلمان عربي، 
النجد في االفق إال تصريحات خفيضة الصوت هنا وهناك، 
مع استهالك موازنات تشغيلية ممولة من الحكومات من 
دون أن يكون لهذه الهياكل الرسمية سوى واجهاتها التي 

لم تعد بّراقة وتآكلت بعوامل التجريد واالنواء.
والمسألة ال تتعلق بفترة زمنية راهنة، واّنما منذ سنوات 

بعيدة.
عين  تحت  وضعوا  الذين  للعرب  يكون  أن  نأمل  كنا 
االستهداف بعد احداث سبتمبر قبل عشرين سنة، مؤسسات 
من  نالت  التي  الهجمات  تلك  مواجهة  أجل  من  تتداعى 
ثم  واحد  ثقافي  مركز  افتتاح  عن  وسمعنا  كثيراً،  السمعة 
انقطعت اخباره، وكأنَّ المسألة اعتباطية ومرتبطة بأعمال 
وظيفية روتينية تنتهي بعد الساعة الثانية ُكل يوم مع انتهاء 
الدوام الرسمي، في حين انها قضية أمة عربية لها جامعة 
عربية وأمامها مهمات جسيمة للدفاع عن قضايا ال تتوافر 

لالفراد امكانات االضطالع بتلك المهمات.
ليكن هناك برلمان عربي، ولنفس ثماني سنوات من عمره 
غير المعطاء حتى اآلن، ولكن ما هو الدليل على وجود 

أمل في أن يثمر عمل البرلمان في السنوات المقبلة؟

ضياء العاشقني
١

هذا كتاٌب مجنوْن   
ُ إالَّ العاشقوْن. ه ال يمسُّ

٢
ُ ُ العاشق ينام

.ُ ودموع الوْجد تحرسه
٣

ال تشعلوا ناًرا 
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ُ سيجيء  العاشق
ويضيء املكان.

٤
لقد طاَل انتظار العاشقة

حتى انصهرْت مثل شمعٍة
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٥
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من صمت العاشقنْي.
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ُ العاشقة  تعرف
من تمرّدها.

٨
سينهزمون تباعًا

أولئك الذين يزرعون الكراهية
في طريق العشق.

٩
مظلمة تلك البيوت

التي تخلو
اق. من العشُّ

١٠
قبل

أْن تدفنوا العاشق
دوا  تأكَّ

أنَّ من يعشقها
.ُ قد غادرْت قلبه
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 ُ األرق

ل العشَق يتوسَّ
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ُ العشق
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اق على قلوب العشَّ

ُ جمرًا. تقطر
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ُ العاشق
ُ األرض عذاباتها أهدته

والسماوات ظلمتها
والريح عصفها
والحقول يبابها

والغابات رمادها
والنهران عطشها
والنساء غوايتها
واملدن شرورها

والدروب عوسجها
والفنادق غربتها

والوحشة جنونها
والحانات قيحها
واألحزان كروبها

واألطعمة فضالتها
والصباحات كذبها

والليالي سهدها 
والصداقات صدودها

واملشافي داءها
والحكومة سجونها
والشرطة سياطها
والقصور كالبها
والحروب دمارها
ُ قبل أْن يموْت لكنه

 .ُ أهداهم بسمته
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كلُّ عاشٍق
شاعر خطير 
لكن قصائده

أحرقتها
امرأة خائنة.

١٦
اغيثوا العاشق

ُ قلبه قبل أْن يرعف
فال أحٌد

 ُ سيوقف نزفه
عندما ينهمر. 

١٧
ُ اق العشَّ

ج قلوبهم  تتوهَّ
ُلَّما حاصرها الظالْم. ك

١٨
ُ العاشق

ُ من السراب  ينسج
خيمًة يلوذ فيها

ُ هجير الفراق. حني يحاصره
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اق العشَّ
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ماهرون
في ابتكار القبالت.

٢٠
في منتصف الليل

ُ رنَّ هاتفه
وحنَي أفاق للرد 

لم يسمع سوى دقَّات قلبه.
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معاقرة الخمرة
أهون من اإلدمان

على العشق.
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العاشقة رشيقة
مثل حزمة نور

ومهيبة مثل سيف
دمها ماء الرمان
وجهها سلَّة تفَّاح

وجيدها شمعة
عيناها بركتان من العسل

شفتها العليا ضفة نهر
والسفلى مرفأ ورد
جسدها قارب نزهة
وذراعها وترا كمان
كفُّها جنحا حمامة
صوتها وقع مطر
ونهداها مزاران.

٢٣
عاشقٌة ِمغناج 

تتبختر بأنوثتها 
نشوتها عذاب العاشق

تبدو صلدة كحجر 
عيونها بحيرة تماسيح
قلبها منجم رصاص

تتزين للناس
أكثر من زينتها للعاشق

حتى تزيده كمدًا
ضعيفة في وحدتها 

ُ طوياًل تصمد
ثم تلقي جميع أسلحتها فجأًة 

لكنها أكثر وفاًء من العاشق
إذا تورَّطْت بالعشق.

٢٤
هل تعرفني السباحة؟

ُ: ملاذا؟  مندهشة سألته
ألني سأمطر كثيرًا على السرير.

٢٥
مجهولة  امرإة  من  رسالة   ُ وصلته

تقول:
قصائدك  يسرق  يعشقني  الذي 

ويهديها لي
على أنَّها من حبر جنونه..

..ُ حتى زهقت
ُ قصائدك هذه املرَّة سرقت

حبر  من  أنَّها  على  له  وأرسلتها 
جنوني

قصائد  يهديني  عاشقي  عاَد  ما 
بعدها

بعشق  ورَّطتي   ُ أنَّه املشكلة  لكن 
جنونك.
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إذا كنَت تفكر 

بجسد العاشقة
أكثر من روحها

د أنَّ عشقك نزوى تأكَّ
وإذا كنَت تفكر

بروحها
أكثر من جسدها

د أنَّ عشقك بلوى. تأكَّ
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من السهل
أْن تعشق

ولكن 
من الصعوبة
 .ُ أْن تبرأ منه

٢٨
يتمنَّى العاشق

لو كان جسده السرير
الذي تنامنَي عليه.

٢٩
وجه العاشقة

حديقة ورد
ولذا تتطاير

ُ الفراشات. حوله
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إذا كان من املحال
زيارة جسدك

دعيه
ينام على فراشك الخالي

ليلة واحدة.
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دعيه
ُ عطر جسدك يستنشق

أيتها العاشقة
حتى يسكر.

٣٢
قالت: أريدَك أْن تكفَّ عن عشقي

ُ قطع الوصل ُلَّما حاولت قال: ك
ُ عشقًا. ازددت

٣٣
العاشقة

التي ال تمطر..
يموت غريمها
من العطش.

٣٤
ُ ملتهب جسده

ُ شبقها ستصهر
في أتونه.

٣٥
قبل أْن يلتحم

معها على السرير
أشعَل شمعة

وأقسَم أْن ال يبارح جسدها
.ُ حتى ينصهر وتذوب شمعته

٣٦
عندما يلتقيها

ُ وجه العاشقة سيلثم
أكثر من القبالت
على باب مزار.

٣٧
العاشقة

التي التزورَك في الحلم
منشغلة بسواْك.

٣٨
متى تسمعني

أذان قلب العاشق
أيتها العاشقة؟

٣٩
قالت: سأزورَك الليلة في الحلم
أجاَب: وكيف أراِك وأنا ال أناْم؟

٤٠
ُلَّما  ك

أمعنْت العاشقة بصمتها
ُلَّما تفاقم هذيان قلب العاشق. ك

٤١
ُ العشق

مهنة مقدسة.
شعري  ديوان  دة  مسوَّ مْن    :
ضياء   : بعنوان  مخطوط 

العاشقني 

حسن النواب

جتّر   - ب(  ف  -)أ  )فرنسا(  جاكرتا-لوريان 
األمطار أطنانا من النفايات البالستيكية املتأتية 
بالي  شواطئ  إلى  وصوال  جاكرتا  شوارع  من 
املسار  هذا  ويشّكل  الهندي  احمليط  حّتى  أو 
حتسني  هدفها  اصطناعية  بأقمار  أبحاث  محور 
يبلغ  إندونيسياالتي  تعّد  اخملّلفات.  هذه  جمع 
في  منتج  ثاني  مليونًا،   270 نحو  سكانها  عدد 
التي  البالستيكية  للمخّلفات  الصني  بعد  العالم 
تقضي  األولوية  أن  احمليطات.وصحيح  تلّوث 
بالتخفيض من استخدام البالستيك في األرخبيل، 
غير أن هذا التحّدي يبقى هائال وقد تستغرق هذه 
اجلهود سنوات طويلة. وباالنتظار، يسعى فريق 
انتشار  فهم طريقة  التعّمق في  إلى  الباحثني  من 

هذه النفايات لتحسني جمعها.
تعّقب  أجهزة  إرساء  مّت  شباط/فبراير،  وفي 
االصطناعية  لألقمار  "أرغوس"  بنظام  موصولة 
عند مصّب نهر في جاكرتا وبالقرب من باندونغ 
)جاوة( وفي باملبانغ )سومطرة( مببادرة من شركة 
الوطني  للمركز  التابعة  الفرنسية  اس"  ال  "سي 
مشروع  سياق  في  وذلك  الفضائية،  للدراسات 
البحرية  للشؤون  اإلندونيسية  الوزارة  أطلقته 
مع  املتعاون  راغابوترا  إيراي  وقصد  والصيد. 
تشي  نهر  فيه  يصّب  الذي  املوقع  اس"  ال  "سي 
العاصمة  من  بالقرب  جاوة  بحر  في  داني  سا 
اإلندونيسية. وهو يقول بعد رميه في املياه أجهزة 
تعّقب طّوافة صفراء مغّطاة بطبقة واقية من املياه 
" نطلق اليوم أجهزة لتحديد التموضع اجلغرافي 

بغية تتّبع مسار اخملّلفات البالستيكية التي تصل 
إلى البحر". وتصدر هذه األجهزة املزّودة ببطارّية 
تخدم لسنة إشارات كّل ساعة نحو قمر اصطناعي 
ينقل البيانات إلى مركز معاجلة في مدينة تولوز 
ل  أن حتوَّ قبل  اس"  ال  "سي  مقّر  الفرنسية حيث 

إلى الوزارة في جاكرتا.
اس"  ال  "سي  لـ  اإلندونيسي  الفرع  مدير  ويقول 
جان-باتيست فوازان إن %90 من هذه الطّوافات 
جتنح بعد ساعات أو أّيام إلى الشاطئ، ما يسّهل 

على السلطات جمعها.
قبالة  رميت  التي  الطّوافات  غالبية  رصدت  فقد 

لكن  جاوة،  جزيرة  على شواطئ  جاكرتا  شواطئ 
البعض منها واصل مساره على بعد أكثر من ألف 

كيلومتر شرقا باّتجاه بالي.
في  رميت  التي  العّوامات  هذه  بعض  وصل  وقد 
سورابايا، ثاني كبرى املدن في البلد، إلى غابات 
حيث  األرخبيل  غرب  سومطرة  في  املانغروف 

النظام البيئي هّش جّدا.
بعض  "أطلقنا  فوازان  جان-باتيست  ويقول 
العّوامات قبل ستة أشهر وال تزال املياه تتقاذفها، 
وهذا يعني لألسف أن النفايات ال تزال في احمليط 
البالستيكية  التكّدسات  إلى  ستضاف  وهي 

الكبيرة في احمليط الهندي أو الهادئ".
للتعّمق  إضافية  عّوامة   70 إطالق  املرتقب  ومن 
في فهم مسار النفايات بحسب الفصول والرياح 
هذه  آثار  استباق  ثّم  ومن  والتّيارات  واألمواج 
عمليات  وحتسني  البيئية  النظم  على  اخملّلفات 
جمعها، في سياق هذا املشروع املدعوم من البنك 

الدولي ووكالة التنمية الفرنسية.
من  دراية  على  تصبح  أن  للسلطات  ذلك  ةيتيح 
على  جمعها  األفضل  من  كان  إن  ملعرفة  أمرها 
أو  أو تشييد سّد في موقع إستراتيجي  اليابسة 

إرسال سفن تنتشلها من املياه.
وفي مكان اخر من عام البحار ،  أبحرت السفينة 
النصف  إلى  فرنسا  من  السبت  "تارا"  الشراعية 
اجلنوبي للكرة األرضية، في مهمة علمية جديدة 
"الشعب  ألغاز  استكشاف  إلى  خاللها  تسعى 
البحرية  احلية  الكائنات  أي  للمحيطات،  اخلفّي" 
املنظومة  في  املهم  دورها  فهم  بغية  الدقيقة، 

البيئية البحرية.
وانطلقت السفينة الشهيرة في الذكرى اخلامسة 
إلى بونتا  للمناخ متجهة مباشرة  التفاق باريس 
على  سيصعد  حيث  تشيلي،  جنوب  في  أريناس 
للشروع  املقبل  شباط/فبراير  في  العلماء  متنها 

في مهمتهم.
وعلى مدى 21 شهرًا، جتوب "تارا" ما مجموعه 70 

ألف كيلومتر في البحر وتتوقف في 21 محطة.
من ميناء لوريان في بريتانيه )غرب فرنسا( الذي 
كوفيد19-،  جائحة  بسبب  مقفرة  أرصفته  بدت 

أقمار اصطناعية تتبع مسار اخمللفات البالستيكية في احمليطات 
سفينة شراعية فرنسية

تستكشف أسرار  الشعب اخلفّي  للبحار

 الزمان - السنة الثالثة والعرشون العدد 6837 االثنني 27 من ربيع ثاين 1442 هـ 14 من ديسمرب )كانون أول( 2020

 - ب(  ف  -)أ  اجنليس  لوس  نيويورك- 
التواصل االجتماعي  تخيل أعضاء شبكة 
لفيلم  تكرميية  أغنية  أثارت  توك"  "تيك 
حماسهم،  "راتاتوي"  املتحركة  الرسوم 
مخصصة  غنائية  موسيقية  مسرحية 
ملغامرات اجلرذ رميي، في مشروع يتوقع 
أن يرى النور في األول من كانون الثاني/

يناير مبشاركة محترفني من برودواي.
التفكير باملشروع أغنية عن  وكانت بداية 
مقطع  ضمن  أحالمي"  "فأر  بعنوان  رميي 
آب/ في  توك"  "تيك  على  نشرته  فيديو 
وهي  جاكوبسن،  إميلي  الفائت  أغسطس 
معّلمة اللغة اإلنكليزية في مدرسة ابتدائية 

بشمال والية نيويورك.
مرتزالفت،  دانيال  بادر  ما  وسرعان 
مجال  في  يعمل  محترف  ملّحن  وهو 
إعادة  إلى  املوسيقية،  االستعراضات 
تنسيق هذه األغنيةالتي تبلغ مدتها بضعة 
توك"  "تيك  على  ونشرها  فحسب،  ثواٍن 
موسيقية  مسرحية  فكرة  أطلق  ثم  أيضًا، 

كاملة مخصصة للفأر الظريف.
وما كان من "تيك توك" عندها إاّل أن تلّقفت 
الفيديو  مقاطع  مئات  وراحت  الفكرة، 
حتى  عليها،  وُتنشر  الشبكة  على  تنهال 

أصبح املشروع ظاهرة.
هذه  تضمنتها  التي  االقتراحات  ومن 
كوليت  بني  تانغو  لرقصة  أغنية  املقاطع 
الفيلم،  شخصيات  إحدى  وهي  تاتو، 

البشري  الشريك  لينغويني،  وألفريدو 
لرميي، وأغنية بعنوان "إنيوان كان كوك" 
شعار  وهي  الطهو(،  يستطيع  واحد  )كل 
فيه  تدور  الذي  املطعم  مؤسسة  غوستو، 

أحداث الفيلم.
املسرحي  لإلنتاج  "سيفيو"  شركة  وتبّنت 
والتلفزيوني والسينمائي املشروع مبدية 
عزمها على حتويله إنتاجًا حقيقيًا، سيبّث 
عبر اإلنترنت في األول من كانون الثاني/ 
مبباركة  املشروع  هذا  حظي  وقد  يناير. 
"بيكسار"،  لها  تتبع  التي  "ديزني"  شركة 
التقليدي  التشدد  رغم  "راتاتوي"،  منتجة 
لـ"ديزني" في مسألة حقوق امللكية الفكرية.
على  متاحة  الغنائية  املسرحية  وستبقى 

الشبكة ملدة 72 ساعة.
فيما  غّيب املوت السبت املغّني األميركي 
األسود تشارلي برايد، أحد رواد موسيقى 
 86 عن  توفي  الذي  الريفية،  الـ"كاونتري" 
بفيروس  في تكساس جراء إصابته  عامًا 
عائلته  أعلنت  ما  على  املستجّد،  كورونا 

في بيان.
والية  في   1934 عام  برايد  ُولد  وقد 
املتحدة،  الواليات  في جنوب  ميسيسيبي 
عرضة  الزمن  ذلك  في  تزال  ال  وكانت 
األسود  املغني  وبلغ  العنصري.  للتمييز 
ذروة مسيرته املهنية في سبعينات القرن 
حققت  التي  أغنياته  خالل  من  العشرين 
جناحًا جماهيريًا، وأصبح املغني صاحب 

منذ  املتحدة  الواليات  في  مبيعات  أعلى 
إلفيس بريسلي.

قاعة  في  إدراجه  مت  أسود  أول  كان  كذلك 
مشاهير موسيقى الـ"كاونتري".

توالت  حتى  باريد  وفاة  خبر  عّم  أن  وما 
املواقف اآلسفة لرحيله.

دوللي  الشهيرة  واملمثلة  املغنية  وقالت 
بارتون إنها "حزينة" لوفاته، وكتبت على 

تويتر "تشارلي، سنحبك إلى األبد".
أما مغني الـ"كاونتري" بيلي راي سايروس 
فاشاد بـ "الرائد احلقيقي" قائاًل "لقد حطم 

جدران اإلنقسام وحواجزه".
السابق  األميركي  الرئيس  وّجه  كذلك 
تشارلي  إلى  حتية  بوش  دبليو  جورج 
له  راٍق  "رجل  بأنه  إياه  واصفًا   ، برايد 

صوت رائع".
حضوره  من  شهر  بعد  برايد  وفاة  تأتي 
االحتفال الرابع واخلمسني لتوزيع جوائز 
جمعية موسيقى الـ"كاونتري" في ناشفيل 
بوالية تينيسي ، حيث حصل على جائزة 

عن مسيرته الفنية االستثنائية.
 وقال املنظمون إن نتيجة اختبار أجري له 

قبل االحتفال كانت سلبية.
على  ُنشر  بيان  في  برايد  عائلة  وأكدت   
يشعر  "كان  إنه  فيسبوك  على  صفحته 
املعجبني  من  الكثير  لديه  ألن  بالسعادة 
الرائعني في كل أنحاء العالم"، داعية إلى 

"أخذ هذا الفيروس على محمل اجلد" .

سفينة  اضطرت   - ب(  ف  واشنطن-)أ 
"سبايس شيب تو" الفضائية التابعة لشركة 
الركاب  لنقل  واخملصصة  غاالكتيك"  "فيرجن 
السبت  جتريبية  رحلة  إللغاء  الفضاء  الى 
أعلنت  ما  وفق  تقني،  عطل  حدوث  بعد 
املركبة  مالحي  عودة  أكدت  التي  الشركة 
السياحة  شركة  وكانت  األرض.  الى  بسالم 
برانسون،  ريتشارد  ميلكها  التي  الفضائية 
الى  سياحية  رحالت  لتسيير  تتحضر  التي 
الفضاء العام املقبل، تختبر مقصورة الركاب 
واملثبتات األفقية وأجهزة التحكم بالطيران. 
عن  تويتر  على  غاالكتيك"  "فيرجن  وكشفت 
احملرك  في  االشعال  في  مشاكل  حدوث 
في  وطاقمها  "الطائرة  لكن  الصاروخي، 
شيب  "سبايس  وانطلقت  جدا".  جيدة  حالة 
في  أميركا"  بورت  "سبايس  قاعدة  من  تو" 
اضطر  لكن  السبت،  ظهر  بعد  مكسيكو  نيو 
نحو  بعد  والهبوط  العودة  الى  الطياران 
ساعة "بسالم" كما أعلنت "فيرجن غاالكتيك".

وفاة مغني الـ )كاونتري( األميركي تشارلي برايد جراء كوفيد-19
مسرحية غنائية عبر تيك توك في مطلع 2021 حتية لفيلم راتاتوي

الهاي-)أ ف ب( - اعتقلت السلطات الهولندية 
الدولي كوينسي بروميس على خلفية  الالعب 
عملية طعن في جتمع عائلي في وقت سابق من 
إخباري  تقرير  أفاد  ما  بحسب  احلالي،  العام 

محلي األحد.
إن  الشعبية  تليغراف"  "دي  صحيفة  وقالت 
بروميس مهاجم نادي أياكس أمستردام البالغ 
من العمر 28 عامًا "يشتبه في ارتكابه اعتداء 

أدى إلى إصابة جسدية خطيرة".
في  وقع  احلادث  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
حفل عائلي في بلدة أبكود ذات املناظر اخلالبة 

خارج أمستردام، في أواخر متوز/يوليو.

بجروح  األقارب  أحد  "أصيب  أنه  إلى  ولفتت 
خطيرة في الركبة، من بني إصابات أخرى" في 

احلادث.
شجار  في  دخل  بروميس  أن  في  ويشتبه 
األسرة  أفراد  وتدخل  األقارب  مع  مشادة  بعد 
اآلخرون على الفور، بحسب الصحيفة نفسها، 
اتهامات  له  أقاربه وجه  أحد  أن  أضافت  التي 

قبل شهر.
ييلمر  أمستردام  شرطة  باسم  املتحدث  وقال 
غيردس لوكالة فرانس برس إن "رجال يبلغ من 
امتنع عن إعطاء  لكنه  اعتقل"،  العمر 28 عامًا 

مزيد من التفاصيل.

محتجز  به  املشتبه  أن  املتحدث  وأضاف 
في  بكفالة  عنه  اإلفراج  بشأن  قرار  وسيتخذ 

وقت الحق األحد.

للتعليق،  أياكس  بنادي  االتصال  يتسن  ولم 
لكن شبكة "إن أو إس" قالت إن النادي أكد أن 

بروميس لم يكن في التدريبات األحد.
أمستردام  في  املولود  بروميس  وانضم 
اللعب  في  الفني  وأسلوبه  بسرعته  واملعروف 
إشبيلية  من  قادمًا  املاضي،  العام  أياكس  إلى 
 15 قيمتها  بلغت  انتقال  صفقة  في  اإلسباني 

مليون يورو.

للبطاطا في  أقدم مطعم  - في  )أ ف ب(  دبلن- 
البطاطا  أصابع  املوّظفات  إحدى  تقلي  دبلن، 
طبق  إلعداد  يغلي  زيت  في  البريطانية 
يستسيغه اإليرلنديون قد يصبح عّما قريب من 

املاضي بسبب البريكست.
ويفّضل هذا الفرع التابع لسلسلة "ليو بوردوك" 
التي فتحت أبوابها سنة 1913، كمطاعم كثيرة 
غيره في إيرلندا، استيراد البطاطا من بريطانيا 
هذه  إلعداد  احمللي  اإلنتاج  استخدام  من  بدال 
من  والطّرية  اخلارج  من  املقرمشة  األصابع 
الداخل التي هي جزء ال يتجزأ من طبق السمك 

والبطاطا املقلية الشهير.
وقد أبلغت احلكومة اإليرلندية أصحاب املطاعم 
من  الدرنات  استيراد  بأن  قصيرة  فترة  منذ 
بريطانيا سيصبح محظورا في الوضع الراهن 
في  للبريكست  االنتقالية  الفترة  انتهاء  مع 

احلادي والثالثني من كانون األول/ديسمبر.
من  رسميا  انسحبت  التي  بريطانيا  وتبقى 
الثاني/يناير  كانون  في  األوروبي  االحتاد 
هذا  لغاية  األوروبية  للقواعد  خاضعة  املاضي 
تتوّقف  قد  االستيراد  أن عمليات  غير  التاريخ. 
بكّل بساطة عند انقضاء هذه املهلة، علما أن 80 
ألفا إلى 100 ألف طّن من البطاطا ُتنقل كّل سنة 
اإليرلندية  املطاعم  إلى  البريطانية  احلقول  من 
ُيطلق  التي  املقلية،  البطاطا  في  املتخّصصة 

عليها اسم "تشيبرز".
في  بوردوك"  "ليو  مدير  دوغان  ديريك  ويؤّكد 
"الوضع  إن  برس  فرانس  لوكالة  تصريح 
يعود  لن  السلع  تأمني  ألن  بالفعل،  إشكالي 

مضمونًا في كانون الثاني/يناير".
تاريخها  في  الفقر  قاست  التي  إيرلندا  وفي 

غذائيا  مكّونا  فيها  البطاطا  تشّكل  والتي 
الغذاء  لهذا  احملتمل  النقص  يكتسي  أساسيا، 
من  البلد  عانى  فقد  باملدلوالت.  غنّية  أهمّية 
البطاطا"  "مجاعة  بـاسم  ُعرفت  كبرى  مجاعة 
بني 1845 و1849 تسّببت بوفاة مليون شخص 

وهجرة مليونني آخرين.
األوروبية  واملفوضية  بريطانيا  وتخوض 
الوقت  لكن  األخيرة،  الفرصة  مفاوضات  راهنا 
يداهمهما إلبرام اتفاق حول عالقتهما التجارية 
الثاني/ كانون  قبل  عليه  والتصديق  املقبلة 

العالقة،  هذه  ينّظم  اتفاق  غياب  وفي  يناير. 
لقواعد  وفقا  الطرفني  بني  التبادالت  ُتجرى 
حقوقا  يعني  ما  العاملية،  التجارة  منظمة 
بني  احلدود  عند  كثيرة  وتغّيرات  جمركية 

بريطانيا وإيرلندا.
البريطانية،  البطاطا  واردات  استمرار  وبغية 
بريطانيا  مينح  أن  األوروبي  لالحتاد  ينبغي 

تصدير  تخّولها  التي  الثالث"  "البلد  صفة 
ُتطلق  "لن  عملية  وهي  الغذائية،  منتجاتها 
بعد  ما   " التجارية  املفاوضات  في ختام  سوى 

بريكست، بحسب وزارة الزراعة اإليرلندية.
يحّضر عامالن في مطعم "ليو بوردوك" في وسط 
دبلن علب السمك والبطاطا املقلية بعناية فائقة، 

بانتظار حلول مهلة تثير القلق في النفوس.
تنتج  اإليرلندية  "السوق  بأن  دوغان  ويقّر   
نوعية جّيدة من البطاطا"، لكّنه يخشى أال ينتج 
الالزمة  النوعية  أو  الكافية  الكّمية  املزارعون 
في  املقلية  البطاطا  على  النهم  الطلب  لتلبية 

إيرلندا.
هذا  في  الضليع  أن  دوغان  ديريك  ويؤّكد 
الشأن قادر على متييز فارق كبير بني البطاطا 
في  تنمو  التي  وتلك  بريطانيا  في  املزروعة 
التربة  اختالف  نتيجة  وذلك  إيرلندا،  حقول 

والتقنيات الزراعية.

اعتقال العب دولي على خلفية عملية طعن 

مصير مجهول ينتظر أشهر
صحن بطاطا مقرمشة في العالم

مركبة فضائيةبعد 50 عامًا..فك رسالة مشّفرة من قاتل األبراج الفلكية 
تلغي رحلة جتريبية 

بشكل اضطراري
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أعلن   - ب(  ف  )أ  اجنليس-  لوس 
النصوص  قراءة  هواة  من  عدد 
رموز  فك  في  جنحوا  أنهم  املرّمزة 
رسالة مشفرة أرسلها قبل أكثر من 
"قاتل  ُلّقب  سّفاح  مجرم  عامًا   50
شمال  أرهب  الفلكية"،  األبراج 
ستينات  أواخر  في  كاليفورنيا 
مجهول  يزال  وال  العشرين  القرن 

الهوية.
في  الرسالة  بهذه  السّفاح  وبعث 
 1969 الثاني/نوفمبر  تشرين 
فرانسيسكو  "سان  صحيفة  إلى 
حتّير  بقيت  ومّذاك  كرونيكل"، 
الهواة  واحملققني  السلطات 
بأحرفها ورموزها املشّفرة في شكل 

جدول.
األبراج  "قاتل  لغز  متابعو  وكان 
الفلكية" يأملون في أن حتتوي هذه 
املشفرة على هوية اجملرم  الرسالة 
خمس  عن  يقل  ال  ما  ارتكب  الذي 

جرائم قتل موثقة بني عامي 1968 
و1969 لكنه تبنى 37 في اجملموع 
وألهم عددًا من اجملرمني السفاحني 

اآلخرين.
الذين  الثالثة  الهواة  وأوضح 
أن  الرسالة  شيفرة  فك  من  متكنوا 
كّل ما في األمر بضع جمل يتفاخر 
فيها القاتل ويتحدى السلطات، من 
يفصح  أو  دوافعه  يكشف  أن  دون 

عن هويته.
تستمتعوا  أن  "أمتنى  فيها  وجاء 
لست   )...( بي  اإلمساك  مبحاولة 
ألنها  الغاز  غرفة  من  خائفًا 
سترسلني إلى اجلنة قريبًا جدًا ألن 
لدي اآلن ما يكفي من العبيد للعمل 

لدي".
إلكترونية  مواقع  مصمم  وكان 
أورانتشاك  ديفيد  يدعى  أميركي 
القضية  العمل على  )46 عامًا( بدأ 
املهمة  إلجناز  واحتاج   ،2006 عام 

البرامج  من  عدد  إلى  املعّقدة 
املعلوماتية.

وساعده في املهمة عالم الرياضيات 
واخلبير  بليك،  سام  األسترالي 
فان  يارل  البلجيكي  اللوجستي 
"سان  لصحيفة  قال  ما  على   ، إيك 

فرانسيسكو كرونيكل" .
عام  متكنا  وزوجته  مدّرس  وكان 
1969 من فك رموز الرسالة األولى 
صحف  إلى  السفاح  أرسلها  التي 
كاليفورنيا، ومن أبرز ما فيها قوله 
"أحب القتل ألنه ممتع"، مشيرًا مرة 
أنه  زعم  الذين  "العبيد"  إلى  أخرى 

يجمعهم خلدمته في اآلخرة.
هذه  في  املستخدمة  الشيفرة  لكن 
بكثير  أبسط  كانت  األولى  الرسالة 
"الرسالة 340"  بـ  تلك اخلاصة  من 
التسمية  هذه  عليها  أطلقت  وقد   ،
 17( 340 حرفًا  على  ألنها حتتوي 

عمودًا من 20 حرفًا(.


