
fOÝQ² «Ë ÍdzUAF « rOJ×² «

WO½b  W Ëb

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6115 Monday 13/8/2018الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6115 االثن 2 من ذي احلجة 1439 هـ 13 من آب (اغسطس) 2018م

 WÝbI*« Ê«dOM « oz«dŠ ¡«—Ë t½«dOł l  „—ö  ·öš

{ ســـــيــــــاتل  –وكـــــاالت - أوقــــــفت
السـلـطات في مـطار سـيـاتل-تاكـوما
ـتـحـدة حـركة الـدولي في الـواليات ا
الحـة بعـد أن أقـلع مـوظف بـشـركة ا
طيـران بـإحدى طـائرات الـركاب دون

إذن مسـبق.وأوضـحت الـسلـطات أن
(موظف بـشركـة طيـران أقلع بـطائرة

دون ركابها دون إذن مسبق).
وحتـــطـــمت الـــطـــائـــرة الحـــقـــا إثـــر
يـاه. وقال مكتب قائد سقوطها في ا
الــشــرطــة في
بـــــــــــيـــــــــــرس
كاونـتي وفـقا
لـتـقـريـر للـبي
بـــي ســي (إن
احلادث لـيس
عــــــــــــــــــــــــمــال
إرهـــــابـــــيـــــا)
مـوضـحـا (أن
قائـد الطـائرة
مـن ســــــكـــــان
ــــقــــاطــــعـــة ا
ويــــــبـــــلـغ من
الــــعــــمــــر 29
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{ لـــــنـــــدن  –وكـــــاالت - حـــــذر
خــبــراء من مـــخــاطــر عالجــات
ــهـبـل أو مـا يــعـرف جتـمــيل ا
بـتجديد الشباب والتي تهدف
ــهــبل أو إلى تــنــســيق شــكل ا
تـضيـيـقه.وأضاف اخلـبراء (أن
العـالجات الـتي تقـدمهـا بعض
الـعيـادات الطـبـية اخلـاصة في
ـتـحدة بـريـطانـيـا والـواليات ا
تُشـكل خطـرا كبيـرا قد تـتسبب
فـي حـــــــــــــروق ونــــــــــــدب وآالم
مـتــكـررة.إذ يــلـجـأ األطــبـاء في

مـثل هـذه الـعـمـلـيـات عـادة إلى
إدخـــال مـــنـــظــار واســـتـــخــدام
احلــرارة أو أشــعـة الــلــيـزر في

هبل). التعامل مع أنسجة ا
وقـال اخلـبـراء إنه (عـلى الـرغم
من أن هــذه الــطــريــقــة لــيــست
ـــكن أن جتـــرى جـــراحــــيـــة و
خـالل ســاعــة واحــدة إال أنــهـا

ليست آمنة بالضرورة).
وتــســتـــخــدم أجــهـــزة الــلــيــزر
واألجــهـزة الــتي تــعـتــمــد عـلى
الـطاقـة في تـدميـر اخلاليـا قبل

{ كاليفورنيا - اثينا  –وكاالت
- سمـحت السـلطـات في جنوب
السويد لألبـقار بزيارة شواطئ
الــــعـــــراة خالل مــــوجــــة احلــــر
الــطـويــلـة الــتي تـضــرب الـبالد
حـالـيـا عـلى الـرغم من شـكاوى

نطقة. سكان ا
ويقول موقع زالـوكال اإلخباري
احملـــلي (إن مــرتـــادي الــشــاطئ
الـــــعـــــراة كــــانـــــوا يـــــشـــــكــــون
لـــلـــمـــســؤولـــ في مـــقـــاطـــعــة
ــاشــيـة ســمــاالنــد من وجــود ا
عـلـى شـواطـئــهم) مـؤكـدين (أن
كن أن وجودهـا غيـر صحي و

يشكل خطرا على الصحة).
ـرتفـعة وتؤثـر موجـة احلرارة ا
ـنـاطق في قارة علـى كثـير من ا

رحلة السرطـانية في أنسجة ا
ــهـبـل فـضال عــنق الــرحم أو ا
عن الثآليل التناسلية لكنها لم
تـخـضع بـعد الخـتـبـار عالجات

هبل. جتميل ا
وقـــالت إدارة الـــغــذاء والــدواء
األمـريـكـيـة (إنـهـا سـوف تـتـخذ
إجــراءً إذا تــواصـل الـتــســويق
ــــثل هــــذا اإلجــــراء ــــضــــلل  ا
اخلــــــطــــــر الــــــذي لم تــــــثــــــبت
فــــائـــدته).وأضــــافت (أن ثـــمـــة
زيــــادة فـي عــــدد الـــــشــــركــــات

أوروبا إذ تـسبـبت في اجلفاف
في جــمـيع أنـحــاء الـسـويـد مـا
ـــزارعــ يــعــانــون يــعــني أن ا
بشدة لتوفير طعام حيواناتهم.
زارع وهذا يـعني أن بـعض ا
ـــاشـــيـــة في وقت قــــرروا ذبح ا
ــعـتــاد لـكن هــنـاك مـبــكـر عن ا
الـبـعض مـنهـم قرر بـدال من ذلك
اصطحابها إلى شواطئ العراة
اجملــاورة مـن أجل تــهــدئــتــهـا
حـسب مــا أوردته قـنـاة سي في

تي العامة.
ويـقـول بـيـتـر بـنـغـتـسـون وهو
مـســؤول في الــبـلــديــة (عـنــدمـا
يــكــون هــنــاك جــفــاف فــأنت ال
تــــريــــد ذبـح األبـــقــــار بــــســــبب
اإلضــطـــرار لــهــذا. بل يــجب أن

تـــــــكــــــــــــون قــــــــادرة عـــــــلى
االسـتحـمام وتـنـاول الطـعام

والشراب).
وقـــــد أدت الـــــشـــــكـــــاوى إلى
تــــصــــويت إدارة الــــثــــقــــافـــة
والــتـرفــيه في بـلــديـة فــاكـسـو
عــــلى مــــا إذا كــــانت األبــــقـــار
منـاسبـة للـزيارة وانـتهت إلى
أن لـــــدى األبــــقــــار احلق في أن
تــكـــون هــنـــاك مــثـل الــزوار من

البشر).
ويـقول بـنـغتـسـون (إنه ال يجب
تــــعـــريض الـــســــبـــاحـــ عـــلى
الــــشـــواطئ خلــــطـــر اإلصــــابـــة
E.Coli بالـعدوى بـأمراض مثل
ــــزارعـــ لــــذلك يــــجـب عـــلـى ا
االمــتــنـاع عن أخــذ األبــقـار إلى

صنعة التي تزعم أن العملية ا
ــــــكـن أن تــــــعـــــــالج حــــــاالت
وأعـراض مــرتـبــطـة بــانـقــطـاع
الـــطـــمـث والـــســـلـس الـــبـــولي
والـوظـيـفة اجلـنـسـيـة).وحذرت
ـنــتـجـات اإلدارة من (أن هــذه ا
تـشـكل خـطرا كـبـيـرا وال يـوجد
أي دليل كاف لدعم استخدامها
في هذه األغراض. ونخشى من
تــــعــــرض الــــنــــســــاء ألضــــرار

بسببها).
وأعرب بول بانويل استشاري
جــراحــات الــتــجــمـيـل وعــضـو
الـرابـطة الـبـريـطانـيـة جلراحي
الـتـجـمـيل عن مـخاوفـه قائال (
ثـمـة تـزايـد كـبـيـر فـي االهـتـمام
ـــرأة وصـــحـــتـــهــا بـــصـــحـــة ا
اجلـــــــنــــــســـــــيـــــــة عــــــلـى وجه
اخلـصوص ومع الـتـأكيـد على
تــشــجــيع االســتــمـرار فـي هـذا
ــهم جـدا تــقـد االجتــاه من ا
أي مبـادرة توعويـة أو عالجية
بـطـريـقـة دقـيـقـة خـالـيـة من أي

تضليل أو غلو تسويقي).
وقــالـت فــانــيــســـا مــاكــاي من
ـلكية البـريطانية لطب الكلية ا
النسـاء والتولـيد : ال يوجد أي
دلـــيل يـــشـــيـــر إلى أن أجـــهــزة
ـــهــبل) فـــعّــالــة في (جتـــمــيل ا
هبل أو حتس قـوة عضالت ا
إعــــادة تـــشــــكـــيـل األنـــســــجـــة

هبلية). ا
ـــــرأة وأضــــــافت (إذا كــــــانت ا

بــاحلــســاســيــة فــقــد يــتــحـدث
ــــــســــــؤولــــــون مع مــــــالــــــكي ا

نعها). احليوانات 
لى ذلـك اتـــهــــمت الـــســــلـــطـــات
األمريكـية شخـصا ببـدء إشعال
حـرائق الـغـابـات جـنـوبي والية
كاليفورنيا بسبب نزاع مع أحد
جــيــرانـه.وتــســبـــبت احلــرائق
قدسة عروفة باسم النيران ا ا
بـكالـيفـورنـيا في إجالء  21ألف
شخص والقضاء على أكثر من
19 ألف هكتار من الغابات

شمالي سان دييغو بالوالية.
وبـدأت محـاكـمـة فورست كالرك
في مــقــاطـــعــة أوراجن بــتــهــمــة
الـــبـــدء فـي إشـــعـــال الـــنـــيـــران
ـقــدسـة وقــالت وسـائل إعالم ا
ـتـهم انـتـابـته عـدة حـاالت (إن ا
اهتياج أثناء جلسة االستماع).
وقد يـواجه كالرك السـجن مدى

احلياة في حالة إدانته.
وتــقـول الـشـرطـة وفــقـا لـتـقـريـر
للـبي بي سي (إن كالرك بدأ في
إشــعــال احلــرائق في الــغــابـة 
بــعــد نــزاع طــويـل مع جــيــرانه
امــتـــد ألكــثــر من 10 ســنــوات).
وقــال مـســؤولـو مــقـاطــعـة
أوراجن (إن كــــالرك أرســـل
رسالـة إلكـترونـية لـتهـديد
قـــائـــد فـــرقـــة مـــكـــافـــحـــة
احلــــــرائـق احملــــــلـــــــيــــــة
الــتــطــوعــيــة قــائال هــذا
ــكـــان ســوف يـــحــتــرق ا
.وألـــقـي الـــقــــبض عــــلى
ــتـهـم خـارج كــوخ كـان ا
يـقـيم فيـه بعـد مـواجـهة
قـــــصـــــيـــــرة مـع رجــــال

الشرطة).
ويـحـذر اخلـبراء من أن
تــــــــدهــــــــور األحــــــــوال
اجلـــــويـــــة مـع تـــــوقع
الــعــواصف الــرعــديـة
ـــــكـن أن يـــــؤدي إلى
تــزايــد قـــوة الــنــيــران
وامـتدادهـا خالل األيام الـقـليـلة

قبلة. ا
وتـقـول دائـرة األرصـاد اجلـويـة
الـوطـنيـة األمـريـكيـة(إن الـدخان

شـواطـئ الـعـراة في ســمـاالنـد)
لــــــكـــــنـه أوضـح (أنه فـي حـــــال
احلــــديث عـن مــــخــــاوف حــــول
الـــــــــسالمـــــــــة أو اإلصــــــــابــــــــة

ـــــاء إذا كــــان هـــــنــــاك أنــــاس ا
يريدون السباحة). 

وأشــار إلى (أن الــطــيــور تــزور

الـنـاجت عـن أسـابـيع من حـرائق
الـــغـــابــات فـي كــالـــيـــفــورنـــيــا
وحــــــــرائق أخــــــــرى في غـــــــرب
ــتـحــدة قـد امــتـدت الــواليـات ا
ـا أثر عـلى مـسـاحـة شـاسـعـة 
عـلى جــودة الـهـواء عـبـر جـبـال
روكي الشـمالـية بـاجتاه الـغرب
إلى كندا الوسطى وجنوبا عبر
الـســهـول الــشـمـالــيـة).ويــكـافح
أكـــــثـــــر من 600 رجـل إطـــــفــــاء
ــقــدسـة والــتي هي الــنــيــران ا
واحدة من ب 18 حـريـقـا عـلى
األقل مستعرا عبر كاليفورنيا.
×عــلـى صــعــيـــد اخــر ارتـــفــعت
حصـيـلة احلـريق الكـارثي الذي
شهـده شرق أثـينا في 23 تموز
 الــســـبت إلى 94 قـــتــيـال بــعــد
وفاة إمـرأة أصيـبت بجروح في
ـــســـتـــشــــــفى بـــحـــسـب فــرق ا

اإلطفاء.
وال يــــــزال أكـــــثــــــر من ثـالثـــــ
جـريــحـا يــتـلـقــون الـعـالج بـعـد
احلـريق الذي أتى عـلى مـنـتجع

ماتي.
واشـــار تـــقـــريــر لـ (أ ف ب) انه
(بــــعـــد هــــذه الـــكـــارثــــة أقـــالت
احلــكـــومــة أربــعـــة مــســؤولــ
ـواطن بـيــنــهم وزيــر حـمــايــة ا
نــيـــكــوس تـــوســكـــاس وقــائــدا

الشرطة وجهاز االطفاء.
وقــالت احلــكــومــة: إنه كــان من
الصعب تنظيم عملية إجالء مع
ريـاح بـلـغت سـرعـتـهـا 120 كلم
في الـساعـة في ذلك الـيـوم. لكن
يـــبــدو أن الـــشـــرطـــة لم تـــغــلق
ـنــطـقــة بـشــكل جـيــد الن فـرق ا
اإلطـفــاء لم تــبــلـغــهــا بــدقـة عن

حجم احلرائق ومواقعها.
وكــــان ســـائـــقـــون عــــلـــقـــوا في
سـيــاراتـهم في أزقــة ضـيـقـة في
حـــ جنـح ســـكـــان فـي بـــلـــوغ
الــشـاطىء والــبـحــر واضـطـروا
إلى االنـتـظـار لـسـاعـات وصـول
. وفـــتح حتــــقـــيق ــــســـعـــفــــ ا
قــــــضـــــــائـي وطــــــالـب أهـــــــالي
ـالحقـات قـضـائـية ضـحـيـت 
بحق الـسلـطات بتـهمـة اإلهمال
وتعريض حياة الغير للخطر).
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هبل تشعر بالقلق إزاء شكل ا
فــيــنـــبــغي لـــهــا الـــتــحــدث مع
أخصائي في الرعاية الصحية.

ــــهم أن نــــتــــذكـــر أن كل ومن ا
مــهـــبل مــخــتــلف... ولــتــقــويــة
هـبل تُنصح العـضالت حول ا
ـمـارسـة تـمـريـنات الـسـيـدات 
ـكن أن تساعد احلوض التي 
في حتـــســـ قـــوة الــعـــضالت
ــارسـة واحلــســاسـيــة خـالل 

اجلنس.
ــهــبل من كــمــا يـــعــد جــفــاف ا
الــشــكــاوى الــشــائـعــة لــكــنــهـا
ـكن عالجـها وتـعاني مـشكـلة 
منـها الـنسـاء في بعـض فترات
ـــكـن أن يـــحـــدث الـــعـــمــــر. و
اجلفاف نتيجـة انقطاع الطمث
والرضاعـة الطبيـعية والوالدة
أو عـــــدم وجـــــود إثـــــارة قـــــبل
ارسة اجلنس وبعض أنواع

وسائل احلمل).
وتُــنــصح الـــنــســاء بـــتــجــربــة
خــــيــــارات شـــخــــصــــيـــة قــــبل
االسـتـعـانـة بــأخـصـائي رعـايـة
ـرطـبـات صـحـيـة من بـيــنـهـا ا

هبلية.  ا
ـثل فعـالـية وإذا لم يـكن ذلك 
ـــكـن لـــلـــطـــبـــيب أن يـــوصي
بـــاســـتـــخــــدام اإلســـتـــروجـــ
ـلـكـية ـهبـلي وفـقـا لـلـكلـيـة ا ا
الــبــريــطــانــيــة لــطب الــنــســاء

والتوليد.

ز عاما). ووفقا لصحـيفة سياتل تا
الحة احملليـة (حاول مراقب حـركة ا
إقـنـاع قائـد الـطـائـرة بالـهـبـوط وهو

يخاطبه باسمه األول).
والــطـائــرة الـتي حتــطــمت من طـراز
(هــورايـزن ايــر كــيـو400) حـســبــمـا
أعلنت شركـة طيران االسكـا ايرالينز
ـصــنــعـة.وطــائـرة شــريك الــشـركــة ا
ــحــركــ مـزودة كــيــو400 تــعــمل 

كنها حمل 78 راكبا. و
وتــداول مــســـتــخــدمــون في وســائل
الـتـواصل االجتـمـاعي مـقـطع فـيـديو
نطقة للطائرة أثـناء حتليقهـا فوق ا

بطريقة مضطربة. 
وحتطـمت الـطائـرة إلى اجلـنوب من
جـزيـرة كـيتـرون بـالـقـرب من مـنـشأة
عسكريـة وسمع التسـجيل الصوتي
لقائد الطائرة وهو يتحدث عن كمية

تبقي في الطائرة. الوقود ا

تـعارف عـلـيه ان لكل مـجتـمع جتـربته اخلـاصة به وال من ا
كن نسخ جتارب االخرين واستيرادها ألي مجتمع ما لم
تمـر تلـك التـجارب عـبـر قنـاة قـيم ومفـاهيـم هذا اجملـتمع أو
ذاك ولــعـل من أهم تـــلك الــتـــجــارب الـــتي يـــدعــوا الـــيــهــا
ـدنـية" الـنـاشـطـ ومن ورائـهم الـسـيـاسـيـ هي "الـدولـة ا
ـؤســســات ال دولــة الــعالقـات والــتي يُــقـصــد بــهــا دولــة ا
ـؤسـسة بـدال عن أي مـفـهـوم آخـر وهـنا وسيـادة مـفـهـوم ا
كن لدولة مثل العراق الذي سادت في يُثار التساؤل: هل 
مـجـتـمـعه الـقـبـلـيـة والــعـشـائـريـة مـئـات الـسـنـ وتـؤثـر فـيه
كن نـكرانه ان يـتحـول بلـيلة ؤسسـات الديـنيـة تأثـيراً ال  ا
وضحاهـا الى دولة مـدنيـة (مؤسـساتيـة) وينـصهـر اجملتمع
ــؤســســة ويــنــسى بــقــيــة انــتــمــاءاته الــديــنــيـة حتت لــواء ا
دنية? من يذهب جرد تبنـي مفهوم الدولـة ا واالجتماعيـة 
عـلى عُـجـالـة الى االجـابـة بـاإليـجـاب فـهـو غـارق في وهـمهِ
وبعـيـد كل الـبـعد عن الـواقع االجـتـمـاعي وبالـتـالي سـتـبقى
أفكـاره مجـرد شعـارات ال جتد لهـا من يُـطبقـها وان طُـبقت

رصاد!.  فان الفشل لها با
إذن مـا احلل?! احلل بـرأي الـكـاتب هـو ان تـمـتـزج الـقـوى
االجـتـمــاعـيـة فـي قـالب الـدولــة الـوضـعــيـة عـلى نــارٍ هـادئـة
ولـفـتـرة ليـسـت قصـيـرة مـن الزمـن حـتى تـذوب مـاهيـة تـلك
ـدنـية وال القـوى في مـاهيـة الـدولة أو يـتم تـرويضـهـا على ا
نكون بـعد عهـد من الذوبـان اال امام سلـطة واحدة أال وهي
الـســلـطــة الـوضــعـيــة مع مـراعــاة طـبــيـعــة كل قـوة واالداة
الناجعة التي تقدر على االذابة أو الترويض وتقريب الرؤى
علـى أقل تقـديـر!! وعـلى مـستـوى الـعـشـيرة فـان الـتـحـكيم
ا حتـملـها العـشائـري هـو اداة من أدوات مزج الـعشـيـرة 
ـنازعـات بسـلطـة الدولـة على من سلـطة اجـتمـاعيـة لفض ا
ان يـكـون هـذا الــتـحـكـيـم حتت رقـابـة الـســلـطـة الـقــضـائـيـة

واشرافها.
فالـتـأسيس لـدولـة مـدنيـة في الـعراق ال يـعـني جتـاهل باقي
الــقــوى االجــتــمــاعــيــة فـي اجملــتــمع (الســيــمــا الــعــشــيــرة
ؤسسات الدينية) وانكارها بشكل مفاجئ! الن التجاهل وا
ـو تـلك الـقــوى عـلى حـسـاب دون مـعـاجلـة جــذريـة يـعـنـي 
السـلـطـات الوضـعـيـة وهـو ما حـصل ويـحـصل االن فـعلى
الرغم من ان الدولة الـعراقيـة قد مرت بهـا سلطـات وضعية
متـعاقـبة وصـلت في أوج قوتـها وسـطوتـها إال ان الـعشـيرة
بقت محافظة على كيانها االجـتماعي وتأثيرها وتراها كلما
ضـعـفت الـدولــة بـرزت الـعـشـيــرة أقـوى من ذي قـبل حـتى
صارت الـدولـة هي من تـسـتعـ بـهـا عنـد الـشـدائد!! ومن
يـنــكـر الـتــأثـيــر الـعـشــائـري في الــعـراق فـهــو واهم! لـذلك
ـدنـيـة في العـراق حتـتاج عزيـزي الـقار إن بـنـاء الـدولة ا
الى مدة طويـلة من التـخطـيط الوضعي اجلـاد والتشـريعات
النـاجـعـة واحلكـومـة الـفاعـلـة والـقضـاء الـعادل والـتـعـليم
تـقـدم نحـو بـناء تـلك الـدولـة مع ترويض واخـضـاع باقي ا
الـقـوى االجـتـمـاعـيـة لـسـلـطـة ورقـابـة الـسـلـطـات الـوضـعـيـة
السيما (الـتنفـيذية والـقضائيـة) واشرافهـا وصوال الى بناء
مـجـتـمـع مـدني فـعال ال مــجـرد شـعـارات وامــنـيـات فـارغـة
والـتـحــكـيم الــعـشـائــري واحـد من تــلك اخلـطــوات الـتي لـو
أُحـسن الــتـعــامل مـعـه واخـضـاعـه إلشـراف الــقـضــاء كـمـا
ذكــرنـا طــبــقــا إلجــراءات الــتــحـكــيم الــتي نــظــمــهــا قــانـون
واد عـدل في ا رافـعات الـعراقي رقم 83 لسـنة  1969ا ا
(276 – 251) ومن خالل اختـيـار اشـخاص لـهم تـأثـيرهم
ـعــروفـ االجـتــمـاعـي والـســيـرة الــتـاريــخــيـة احلــمـيــدة وا
ؤثرة نحو فرض السلم االجتماعي عندما تغفل واقفهم ا
أو تعجـر الدولـة عنه! والـزامهم بـتطـبيق الـقانـون الوضعي
وإبعاد االعراف العشائرية التي تتعارض مع القانون ذلك
ـرور الـزمن انـصـهـار تـلك الـقـوى االجـتـمـاعـية أو يـعـني و
تـرويــضـهـا عــلى أقل تــقـديـر حتـت لـواء الـدولــة الـوضــعـيـة
دنـيـة وتعـويـد العـشـيرة وقوانـيـنهـا وتـدريب اجملتـمع عـلى ا
برؤسـائها عـلى االستـعانـة دوما وابـدا بالـقوانـ الوضـعية
أو مع ما ينـسجم ومبـادئها الـعامة دون اخلـروج في جميع
احلـاالت عن الـقـواعــد اآلمـرة مـنـهــا حـتى في امـاكن فض
ضـايف) والفيـصل في ذلك هو منازعـاتهم االجـتمـاعيـة (ا
عـني بالـرقـابة واالشـراف الذي أكـدنا القـضاء مـادام هـو ا

عليه.
ذلك خـيــراً من تــرك تـلـك الـقــوى تـعــمل بــعـيــدا عن الــدولـة
ال واالتباع والسلطة فتأسس لنفسها كما فعلت دولة من ا
فنكون امام دُول في داخل الدولة حتى يخـتلط علينا أيهما
تبوع! وكل الدولة وأيهـما الرعيـة! وأيهما الـتابع وأيهمـا ا
ما تـقدم يبـقى رهنـا بقـوة الدولـة الوضـعيـة ومشـيئة وإرادة

القائم عليه.
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ية { لوس اجنلوس  –وكاالت - حرصت الـفنانة الـعا
شـاكــيـرا عــلى نــشـر عــدد من الــصـور والــفــيـديــوهـات
ـوسيقـية ضـمن جولـتها لـلتـرويج أللبـومها حلفـلتـها ا
اضي في صالة Eldorado والتي أقيمت اخلميس ا
(مــاديـســون سـكــويـر جــاردن ( في مـديــنـة نــيـويـورك

األمريكية.
وأظـــهــرت الـــصـــور والـــفــيـــديـــوهـــات كــوالـــيس
واســـتــــعـــدادات شــــاكـــيـــرا حلــــفـــلـــهــــا حـــيث
تضمنت تدريبات عدد من الرقصات الشهيرة
سرح كمـا تضمنت الصور عدد لها على ا

ـقـربـة لـشـاكـيـرا من الـشـخــصـيـات ا
والتي قـامت بشـكرهم عـلى دعمهم
لـــهــا. وحتـــرص شـــاكــيـــرا عــلى
الــــتــــواصل مع جــــمــــهــــورهــــا
بـــنــشــرهـــا لــعـــدد من الــصــور
والــفـيــديــوهـات الــشــخـصــيـة
والـعــمـلـيـة عـبــر حـسـابـاتـهـا
اخملــــتــــلـــفــــة عـــلـى مـــواقــع

التواصل االجتماعي.
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{ بــاريـس - وكـاالت - دربـت حــديــقـة
لــلــمالهي بـفــرنــسـا ســتــة غـربــان عـلى
الــتــقــاط أعــقــاب الــســجــائــر والــقــمــامـة

األخـرى التي يلـقيها الـزوار مقابل حـصولها
عـلى طـعـام.وقام كـريـسـتوفـي جابـوري مـدير
مدرسة تربية الصقور في متنزه بوي دي فو
بــغــرب فـــرنــســا بــرعــايــة الــغــربــان الــســتــة
كافأتها بطعام وتدريبها على جمع القمامة 

نظير القمامة التي جتمعها.
ونُـقل عـن جـابـوري قولـه في مـدونـة لـلـمـنـتزه
(إن الــغـربــان مـظـلــومـة وتُــصـنف عــلى أنـهـا
مـصـدر لإلزعـاج ولـكن هـذه الطـيـور سـتـقوم
بـــــعـــــمـل لـــــصـــــالـح الـــــبـــــيــــــئـــــة وتـــــغـــــيـــــر
صـورتها.وستحصل هذه الغربان على قطعة
مـن الــطــعــام من وعــاء صــغــيــر في كل مــرة
تـــضع فــيــهـــا قــمــامــة في صـــنــدوق مــحــدد
لــذلك.وعــلى الـرغم من أن كــلـمــة عـقـل طـائـر
تـعـبـيـر مـهـ يُـسـتـخـدم لـلـسـخـريـة من ذكـاء
شــخص مــا تُـعــتــبـر الــغـربــان ذكــيـة بــشـكل
خـاص. وأثبتت األبحاث مـهارة الغربان التي
يـتم تربيتـها في استخـدام األدوات للحصول
عــلـى الــطــعــام).وقــال جــابــوري (إن طــيـوره
حـاولت بالفعل خداعـه بجمع نشارة اخلشب
بــدال من الـقـمـامـة.)وسـتـبــدأ الـغـربـان مـهـمـة
قبلة. التنظيف التي كُلفت بها خالل األيام ا


