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الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة الــتي أوصـلت الـعـراقـيـ الى مـرحـلـة
الرفض النهائـي لها وكانت أمامـها فرص كثـيرة التتوافر
اليوم مـهمـا تلـونت بتـصريحـاتهـا وتزويـقاتهـا اللـفظـية على

تفجرة في الشارع.  اية معاجلة عملية لالزمة ا
 الطبـقة ذاتـها كانت تـعي انّهـا تعـيش في واد والشعب في
واد آخـر لـكـن أوراق األلـعـاب الــسـيــاسـيـة الــتي ظـلت في
كانت ذات غرية تلونة وا حيازتها طويالً ذات الشعارات ا
فـعل تـخـريـبي واضح في بــيـنـة اجملـتـمع الـعـراقي السـيـمـا
حتت ظروف مقاتـلة تنظـيم داعش أو ما كان يسـوّق طائفياً
من أحداث إلرهـاب الـشارع وجـعـله مـنسـاقـاً كالـقـطيع في
دوامة التـأييد أو عـدم االعتراض في أسـوأ احلاالت.ونظراً
ألنّ احليـاة الـسيـاسيـة في الـعراق مـجـرد بقـاالت مـحتـكرة
شتغل في تلك من تاجرين أو ثالثة كبار فإنّ أحداً من ا
تـلك قراءة اسـتشـرافية لـلجـمهـور وال يعرف البقـاالت ال 
كـيف ســيـتــصـرف إذا بــلـغت الــهـوّة بــ الـنــاس واحلـكّـام

كن ردمه كما يحدث اآلن.  (البقاالت) مبلغاً ال 
البقـاالت السيـاسيـة هي ذاتها تـريد انـتاج رئيس احلـكومة
اجلديـد بغض الـنظـر عـمّا حـدث في الشـارع ويبـدو أنهم
نـتفض ـستـحـيل تلـبـية مـطالب الـشـارع ا أدركوا انّ من ا
وذج غـير ـطالب بـيـد واالشتـغال عـن تدويـر  وانّ سحق ا
تاح بيد الطبقة مستهلك باليد االخرى هو احلل الـوحيد ا

السياسية.
إنهم فشـلوا في تفـسير مـطلب العـراقي في ظـهور مرشح
مـســتـقـل فـوجــدنـاهـم يـتــسـابــقـون نــحــو االسـتــقـاالت من
أحـزابــهم الـتـي حـكــمت الـبالد ورمــته الى هــذه الـتــهـلــكـة
ـيـاه اآلسـنـة ـسـتـقـل وأنّ ا ـسـتـقـيـل هـو ا مـتـوهـمــ انّ ا
ـمـكن اعــادة مـعـاجلـتـهـا لـتـصـبح صـاحلـة ـتـعـفّـنـة من ا وا

للشرب. 
الـطـبـقـة الـســيـاسـيـة التـسـقط ألنّ الــشـارع سـاخط عـلـيـهـا
ويطالـبها بـحقوق دماء الـشهداء. وهـي لم تخسـر شيئاً اذا
قــتل من الــشــبــاب ألف أو أكــثــر وســبق أن تــغــافــلت عن
ــشـرق مـنــذ فـجـر خـسـارة الــعـراق لـوجــوده احلـضـاري ا
التاريخ. وستبقى تلك الـطبقة حتكم أمام الـستارة وخلفها
وهنـا قد تـغتـر الطـبقـة الفاسـدة في انـها لم تـخسـر مقـاليد

باشرة وهذا هو الواقع.  باشرة وغير ا السلطة ا
لكن الذي خسروه ولن يرجع أبداً هو ثقة الناس وامكانية
خداعـهم ثانـيةً كـمـا خسـروا كل برامج الـتـثقـيف الطـائفي
التي رفـضـها اجلـيل اجلـديد مـطـلقـاً وانطـلق نـحو تـشـكيل
صورة جديدة للعراق حتى لو كان ذلك البناء في بدايته.

في حـياتـنـا الـيـوميـة و في سـفـرنـا الـوجودي نـلـتـقي أنـاسا
كُــثُــر مــنــهم مـن نــوطــد عالقــاتــنــا بــهـم بــحــكم الــعالقــات
ـتـفـاوتـة رُتـبا تـفـاوتـا كـبـيـرا و مـنـهم تـبـقى االجـتـمـاعـيـة ا
عالقاتـنا بـهم باردة النـنا ال نـعرف عـنهم الـكثـير او النـنا ال

نلتقي بهم بالضرورة اال نادرا.
ال شك ان هـاته الـعالقـات الــبـشـريـة ثـروة و الشك ان هي
شترك استثمرت من كال اجلـانب و ذلك باحلفـاظ على ا
ــكن ان تــتـقـوى و الـبــحث عن االبـعــاد االنـســانـيــة الـتي 
فنـقـويـهـا و جنـعلـهـا تـشـتد لـتـصـبح اكـثـر صالبـة لكن مع
االنتـبـاه الى ان االنـاس الـكُـثـر الـذين نلـتـقـيـهم في طـريـقـنا
اصـنـاف تــتـبـاين درجــاتـهم في الــغـبـاء و الـذكــاء كـمـا في
و تختـلف رتبهم في االعتراف و اجلحود االنانية و االيثار
ـتقـابالت كـمـا في الـرجولـة و اخلـذالن الى غـيـر ذلك مـن ا
كن ان يتحلى بها بنو آدم حُال اخالقية. االخالقية التي 
يعبر عن بعض ذلك االديب االجنليزي ويـليم شيكسبير في
حكـمة بلـيغـة قائال: (سـتواجه صـنفـا ال يفـكر اال بـنفسه و
آخر يخذلك في منتصف الطـريق وآخر ينكر معروفا لك و
ـواقف التي يـتخـذونها كأنه لم تـعرفك يـوما) و من خالل ا
ـكن ان تــعــرف مـكــانـتــهم لــديك و مـكــانـتـك لـديــهم فـمن
واقف من يتـرك اثرا نفسـيا جمـيال في نفسـيتك ال ينسى ا
أو الـعـكس لــذلك يـعـبــر نـفس االديب االجنـلــيـزي عن هـذا
ـكـن ان يـخــتـزل آالف ـعــنى فــيـذكــر أن مــوقـفــا واحــدا  ا

الكلمات.
التعامل مـع اآلخر له قواعد يـنبغي في الـنهايـة ان ال تلهيك
عن هدف السفر الـوجودي لذلك ينـصحك ويليم شيـكسبير
بأن ال تسمح ألي مخلـوق ان يحبطك ال فكـريا و ال عمليا و
ال عاطـفيـا ال تـسمح لـهم ان يـأخذوك الى زاويـة الـتعـساء
الن االقــتـــبــاس وصف انـــســاني الصـق كل يــبـــحث عــمن
ــزيـد لــكن يــنــبـغي الــتــركــيـز عــلى أي مــدد نـود يـقــتــبس ا
اقتـبـاسه فـاالحبـة يـسقـون بـعضـهم بـعـضا مـدد احملـبة و
الـتـعـسـاء يـسـقـون بـعضـهـم مـدد الـيـأس و التـعـاسـة لـذلك

فلينظر كل أحد من يخالل.
ــزيـد من الـطـاقــة الـروحـيـة ان الـسـعي من اجـل اقـتـبـاس ا
للسيـر قدما في طريق احلـياة ينبـغي ان يكون سعـيا واعيا
قـصد مـنه و اال اصبح سعـيا حـثيـثا لالمتالء بالهـدف و ا
من اجل مجرد االفـراغ دون حتقيق لالهـداف انها فـلسفة
الــزاد و الــرحــلــة و الـــرفــقــة و الــطــريق والـــتي يــخــبــرهــا

يدان. سافرون من دربتهم في ا ا
رجال خبروا سيـر احلياة ال بد من االقـتباس من اناراتهم
الـتي تــركــوهـا عالمــات تـشــويـر عــلى درب احلــيـاة يــعـلن
احلكـيم االجنلـيـزي وليم شـيكـسـبيـر عن اهمـيـة الصـبر في
مسيرة احلياة قائال (مساكـ من ال يتحلون بالصبر فأي

جرح هذا الذي ال يلتئما ال بشكل تدريجي). 
يبـقى الـنـهـوض بـعـد السـقـوط من اهم مـبـاد الـسـيـر على
الطريق و الـذي تعـلمنـاه منـذ نعومـة اظفـارنا ذلك انه لواله
شي ـشي في يوم الناس هـذا فلوال انـنا تعلـمنا ا ا كنا 
قبل الوعي بخطورة السقوط الذي كنا نسقطه من ذي قبل
ـشي أبـدا لكن سـنة ا اسـتطـعـنا ا خالل تعـلـمنـا للـمـشي 
ـبدأ احلـيـاة هي ضـرورة الـنـهـوض بـعض الـسـقـوط هـذا ا
جــعـــله شـــكـــســـبــيـــر اول ســـمــات
الـــرجـــال حـــيث عــــبـــر عـــنه قـــائال
(معاودة الكـفاح بعد الفـشل يشير

الى معدن الرجال). 
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قــال قــصــر بـاكــنــجــهــام إن األمــيـر
ـلــكـة إلـيـزابــيث مـلـكـة فـيــلـيب زوج ا
بـريطـانيـا البـالغ من العـمر  98عـاما
ستشـفى يوم اجلمعة في نـقل إلى ا
إجـراء احــتـرازي لـلــعالج من ظـرف
صحي سابق.وذكر القصر في بيان
(ســـافــر دوق ادنــبــرة مـن نــورفــولك
ـلك هـذا الـصـبـاح إلى مـسـتـشـفى ا
إدوارد الـسابع فـي لنـدن لـلخـضوع
للـمتـابعـة والعالج فيـما يـخص حالة
ســابــقـة). وأضــاف الــبـيــان (دخـول
ــسـتــشــفى إجـراء احــتـرازي بــنـاء ا
عـلى نصيحـة طبيب صـاحب السمو
ــلـــكي). وقـــال مــصــدر مـــلــكي إن ا
ـسـتـشــفى لم يـكن (دخـول األمـيــر ا
أمـــرا طــارئــا وإنه كـــان قــادرا عــلى
ـــســـتـــشـــفى ســـيـــرا عـــلى دخــول ا
ـتـوقع أن يــبـقى فـيه قـدمـيه). ومـن ا
أليــام قالئل.وفي  2011 قـضى زوج
ــسـتـشـفى ـيالد في ا ــلـكـة عــيـد ا ا
بـعـد عـمـلـيـة جـراحـيـة لـفـتـح شـريان
مـســدود في الـقــلب وفي عـام 2012
فــاته خــتــام االحــتــفــاالت بــالــذكـرى
الـــســتـــ العـــتالء زوجـــته الـــعــرش
ــســـتــشـــفى لـــلــعالج من لــدخـــوله ا

ثانة. التهاب في ا
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وجودهم أو إجراء عمليات بحث
في نطاق جغرافي محدد.

وأشــارت الــشـــبــكــة إلى أن هــذه
عـلـومات تـساعـدنـا على تـقد ا
مـضامـ مالئـمـة أكثـر وحتـس

. وجهة للمستخدم اإلعالنات ا
وعـــنـــدمـــا يـــعــــطل األشـــخـــاص
خـاصــيـة الـتـمــوضع اجلـغـرافي
نصة مؤشرات تبقى في حوزة ا
إلى أماكن وجود هؤالء.وأكثر ما
يكـشف هذه األمـكـنة هي عـناوين
بــروتـــوكــول اإلنـــتــرنت (آي بي)

عرّف الرقمي لكل جهاز. وهو ا
وفي هــــــذه احلــــــالــــــة تــــــوضح
ـتوافرة عـلومات ا فيسـبوك أن ا
ـديـنة أو تـتوقف عـنـد مـستـوى ا
الرمـز الـبـريدي من دون الـتـمكن
من كشف معـلومات أكـثر دقة إال

سائل األمنية. في حال ا
وجتــمع الــشــبـكــة االجــتـمــاعــيـة
ـيـا بيـانات شـخصـية الرائـدة عا
من أنـــــواع شــــتى حلــــوالي 2,2
مـلـيــار مـسـتـهــلك يـومـيـا ألي من
مـــنــــصـــاتــــهـــا اإللــــكـــتــــرونـــيـــة
(إنـستـغـرام مـسنـجـر واتـساب

فيسبوك).

الــبـيــانــات. وجـاء فـي الـرســالـة:
نحن قلقون إزاء احتمال أال تقدم
ـسـتخـدميـهـا مسـتوى فيـسـبوك 
شـار إليه التـحـكم (ببـيانـاتـهم) ا
فـي إعـــــدادات اخلــــدمـــــة.وعـــــلق
جــوش هــاولي فــيــســبــوك تــقــر
مـشـاركـا تـغـريـدة لـصـحـافيـة في
ذي هـــيـل نـــشـــرت الـــصـــفـــحــات

الثالث األولى من الرسالة.
وأضـاف: حــتى في حـال عــطـلـتم
خـــــاصـــــيـــــة الـــــتـــــمـــــوضـع هم
يواصلون تـعقب أماكن تواجدكم
ــــال (من خالل إرســــال جلــــنـي ا
إعـالنــات فــأنــتم ال تـــتــحــكــمــون
ببـيانـاتكم الـشخـصيـة لهـذا على
الـــكـــونــغـــرس الـــتـــحــرك).  وفي
ـتـحدة وحـدهـا والية الواليـات ا
كـالـيفـورنـيـا أقـرت قانـونـا بـشأن
ـستـخدم حمـاية خـصوصـية ا
وبيـانـاتهم الـشخـصـية. ويـطالب
مــسـؤولــون كــثـر بــإقـرار قــانـون
فدرالي في هذا الـشأن.وفي ردها
عـــلى الــــســـيـــنــــاتـــورين ذكّـــرت
فــيـســبــوك بـأن بــيــانـات حتــديـد
وقع اجلغرافي تتيح خصوصا ا
لــلــمــســتـخــدمــ تــشــارك أمـاكن
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بــعـد فــضــيـحــة تـســرب بـيــانـات
اليـ من فيسـبوك الى شـبكة با
امـس االول أقـــــرت االنــــــتــــــرنت
(فـــيــــســــبـــوك) بــــأنــــهـــا جتــــمع
ـعــلـومـات بـشــأن أمـاكن وجـود ا
مـستـخـدمـيهـا بـصـورة مسـتـمرة
حتى في حـال تعـطيـلهم خـاصية
حتــديـد الـتــمـوضـع مـعـلــلـة ذلك
بـدواع أمـنـيــة وغـايـات الـتـرويج
اإلعالني. وقــالت اجملــمــوعــة في
رسـالة مـوجـهـة إلى عـضوين في
مجـلس الشـيوخ األمريـكي حتى
في حــال عــدم تــشــغــيل بــيــانـات
الـتـمـوضع في إمـكـان فـيـسـبـوك
ستـخدم جزئيا حتديد موقع ا
عـلـومـات التي بـاالعتـمـاد عـلى ا
يـقـدمـونـهـا عن طـريق أنـشـطتـهم

ختلف خدماتنا. واتصاالتهم 
ـقـراطي ووجه الـسـيــنـاتـور الـد
كريس كـونـز وزميـله اجلمـهوري
جــــــوش هـــــاولـي رســــــالــــــة إلى
اجملــمـوعــة الـعــمالقـة في مــجـال
التواصل االجتماعي قبل حوالي
ــطـالـبــتـهــا بـالــكـشف عن شــهـر 
طــريق جــمــعـهــا هــذا الــنـوع من

ـانـية.من جـهـة اخرى األنبـاء األ
ـــاني االحتـــادي ـــركـــز األ قـــال ا
للتوعية الصحية إن اضطرابات
سريان الدم لهـا أسباب عدة مثل
قـلـة احلـركة والـتـغـذيـة اخلـاطـئة
أي اإلكـثـار من الـدهـون والـسـكـر
والـتــدخـ وشــرب الـكـحــولـيـات

واإلصابة بالسكري.
ـــــــاني أن ـــــــركـــــــز األ وأوضـح ا
أعراض اضـطرابـات سريـان الدم
تتمثل فـي تقلصـات باطن الساق
واخلــــدر (الـــتــــنـــمــــيل) وبـــرودة

. اليدين والقدم
ـــكن مــواجــهـــة اضــطــرابــات و
سريـان الدم من خالل احلـمامات
الــــتــــبــــادلــــيــــة (ســــاخن/بــــارد)
ارسة الرياضة واظبة على  وا
واألنشـطة احلـركيـة حيث تـعمل
هذه التدابير على تنشيط الدورة
الـدمــويـة بـاإلضــافـة إلى اإلقالل
من الدهون والـسكر واإلقالع عن
التـدخـ والكـحـوليـات حـسبـما

انية. نقلت وكالة األنباء األ
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قــال الـدكــتـور يــوخن شــمـيت إن
آالم الظهـر قد ترجع إلى أمراض
األسـنـان نـظــرا ألن الـفك يـرتـبط
بالـعـمود الـفقـري عـبر الـعضالت

واألعصاب.
اني وأوضح طـبـيب األسـنـان األ
أن آالم الـــظــهـــر قــد تـــرجع عــلى
عروف رض ا ثال إلى ا سبيل ا
ـــفــصل الـــصــدغي بـــاسم خــلل ا
Temporomandib- الفكي أو
ular joint dysfunction
والـذي قــد يـؤدي أيــضـا إلى آالم
األســــنــــان وآالم الــــرقــــبــــة وآالم
ـفـاصل وطـنـ األذن والـصداع ا
والدوار.كما قـد ترجع آالم الظهر
أيضـا إلى صـرير األسـنـان الذي
يؤدي بدوره إلى الـشد الـعضلي
ومن ثم آالم الــظــهــر.لــذا يــتــعـ
استشارة طبيب األسنان للتحقق
ــا إذا كـانت أمــراض األســنـان
هي الــــســـبب الــــكـــامن وراء آالم
الـــظــهــر وفق مــا نـــقــلت وكــالــة

W öŽ sŽ w³Þ nA

ÊUMÝ_UÐ dNE « Âô¬
rN²I «u  ÊËbÐ 5 b ² *« W dŠ VIF²Ð dIð „u³ O

األوروبية أورسوال فون دير الين
في وقت ســابق من هــذا الــشــهـر
بــهـــدف جــعـل االحتــاد األوروبي
خـــالــــيـــاً مـن الـــفــــحم بـــحــــلـــول
ــتـوقع الــعـــــــــام 2050 . ومن ا
ــــــنـــــاخ أن تــــــكـــــلـف حــــــزمـــــة ا
احلــكـــومـــــــة  54مــلـــيــار يــورو

بحلول العام 2023 .

تأخذ ظاهرة االحتباس احلراري
علـى محـمل اجلـد بعـد أشـهر من
احـتــجـاجــات (اجلـمــعـة من أجل
ـــســتــقــبل) الـــضــخــمــة.وتــأتي ا
ــان عـلى مــشـروع مــوافـقــة الـبــر
الـــقــــانـــون أيــــضـــا في أعــــقـــاب
(االتفاق األخـضر) الطـموح الذي
ـــفــوضـــيــة أطــلـــقــتـه رئــيـــســة ا

ـقرب من وقـال وزير االقـتـصـاد ا
ميركل بيتر التماير (لقد توصلنا
ــنـاخ إلى إجــمـاع وطــني حـول ا
ـنـحـنا زخـمـا جـديـدا لـلـوصول

ناخ). تعلقة با إلى أهدافنا ا
تهدف احلـزمة إلى مسـاعدة أكبر
اقـتـصاد فـي أوروبا عـلى خـفض
انــبـــعــاثــات غــازات االحــتــبــاس
ـــئــة احلـــراري بــنـــســـبــة  55بــا
بــحـــلــول الــعــام  2030مــقــارنــة
ستـويات العام .1990وهو ما
ـانـيا يـشـكّل حتـديـا كـبـيـرا في أ
التي رغم سـمعتـها اجلـيدة حول
الـبيـئـة ال تـزال تعـتـمـد في شكل
ـلـوثـة كـبـيـر عـلى طـاقـة الـفـحم ا
ويفضل سـكانـها السـيارات التي
تستهلك الكثير من الوقود.أثارت
ناخ بالفعل انتقادات من حزمة ا
دعـاة حـمـايـة الـبـيـئـة وجـمـاعـات
أصحـاب األعـمـال لكن احلـكـومة
انية حريصة على إظهار أنها األ

{ بــــــــــرلــــــــــ - (أ ف ب): وافق
ـاني اجلـمعـة رسمـيا ان األ البـر
ناخ على خطة واسعة حلماية ا
في خـــــطــــوة تـــــدعم حـــــكــــومــــة
انية انغيال ميركل ستشارة األ ا
التي تـواجه ضـغوطـات متـزايدة

التخاذ إجراءات بيئية.
ــنــاخ الــتي وســتــدخل حــزمــة ا
تــتـضـمن خــطـطــا جلـعل الــسـفـر
بــالــقــطــارات أرخص وتــزيــد من
الــــــضـــــرائـب عــــــلى الــــــســــــفـــــر
بـالـطـائرات فـي األول من كـانون
الــثــاني/يــنـايــر بــعــد أشــهـر من

اخلالفات.
و عرقلة اخلطة في وقت سابق
بــسـبب كـلــفـتـهــا الـعـالــيـة وأقـر
مشـروع القـانون من قبـل مجلس
الـشيـوخ بـعـد أن تـوصل الـنواب
إلى حل وسط بــشــأن رفـع ســعـر
الفـحم  25يورو 27دوالرًا للـطن
في وقت سابق من هذا األسبوع.
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ـاني عن عدد من بحث مـليـونـير أ
األشـخــاص لـيــصـيــروا أصـدقـاءه
ويـعـيــشـوا مـعه فـي عـقـاره الـذي
تـبــلغ قـيــمـته  5.6 مـلــيـون دوالر
ووصف مــلــكـــيــته الــتـي تــتــمــيــز
بوجـود إسطـبالت خيـول وإطاللة

على البحر بأنها (جنة).
ـاني كارل ـليـونيـر األ ويبـدو أن ا
ريـبـ بـحـسب تـقـريـر الـغـارديـان
الـبـريطـانـيـة يـرغب فـي احلـصول
ــشـاركــته حـلم عـلى  10أصـدقـاء 
العيش في جـنته (أواكيـنو) التي
تــــقع عــــلـى الــــســــاحل الــــغــــربي
للجزيـرة الشمـالية في نيـوزيلندا
وذهب بـه األمــــر إلى أن يــــنــــشــــر
إعالنات في الـصـحف احملـلـية من
أجل هـذه الـغـايـة.وجـاء في واحـد
ــكن أن يــعــيش من اإلعالنــات: (
شخصان في كل مـنزل في العقار
ـشـروبات وأن يتـنـاوال الـطعـام وا
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الطيور أو السـباحة أو النظر إلى
احلـيــوانـات اجلــمـيــلـة). وأوضح
ــلــيـــونــيــر ريــبـــ أنه بــإمــكــان ا
الـبــالــغـ الــذين تــصل أعــمـارهم
حتى  70عامـا الـتـقـدم لـلـحـصول
عـلى مـنـزل في الـعـقـار كـمـا أنـهم
مـدعــوون إلحـضــار خـيــولـهم إذا

تلكون أيا منها. كانوا 
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في جـــلـــســـات اجـــتـــمـــاعـــيـــة مع
اآلخــريـن في الـــعــقـــار.فـــإذا كــنت
مهـتمـا بعيـش حيـاة مع مجـموعة
ثيـرين لالهتمام من األشخاص ا
فــقــد تــكـــون هــذه حــيــاة جــديــدة
بـالــنــســبـة لـك). وأضـاف اإلعالن:
ـشي أو ـكــنك االســتــمــتــاع بــا )
صــيــد األســمــاك أو الــتــســوق أو
ركـــوب الــــقــــوارب أو مـــشــــاهـــدة
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اطلق إيـلي ديب طليق الـفنانـة اللبـنانية
نــوال الــزغـبـي (نـيــران صــديــقــة)عـلى
الـــنـــجـــمـــة مـــســـتــــغالً فـــتـــرة أعـــيـــاد
الـكريـسـمـاس ورأس االسـنـة اجلـديدة
وطالـبها بالسماح له برؤية أبناءه التوأم

(جورجي وجوي).
إيـلي أكــد أنه مـحــروم من رؤيــة الـتـوأم
مـنـذ  3ســنـوات ووجه تـهــنـئـة لـلــفـنـانـة
يالد وطـالبـها بـالعودة نـاسبـة عيـد ا
إلى ضـمـيرهـا بـعـدم ابـعـاد أبـنائـه عنه
حـيث كـتب عـبـر حـسابـه الرسـمي عـلى
فـيس بـوك: (اآلن وبعـد أن أصـبـحا في
سن الـرشـد سوف أبـ لـلـرأي الـعـــام
مـا حدث.مـنذ ثالث سـنوات وفي ذكرى
مـيالد ابـنـتي تـيا الـ 18 وحـيث كـنـا أنا
وطــلـــيــقـــتي بـــفــتـــرة هــدنـــة فــاجـــأتــني
باتـصـــال هـاتـفي مـعـلنـةً حـربـاً جـديدة
وهــددتـني حــرفـيــاً: مـا بــيـكـــون اسـمي
نــــوال الـــزغــــبي إذا مـــا بـــكـــرّه األوالد

فيك).
وأضـاف: (وهذا االتـصال مـسجل على
هــــاتـــفـي الــــســـامــــســــونغ وال مــــجـــال
لـلــنـكـران.لـذلك أتـوجه لـطـلـيـقـتي وأقـول
يكـفي تـشـويهـاً لـلـحـقائق وانتِ تـعـلـم
جـيداً أنني وطوال حيـاتي إنسان عملي
ومـنظـم وأحتـفظ بـكل الـوثـائق اخلـاصة
بـأعمالي العامة واخلاصة.وعليه ال أكن
لك يـا نوال أيـة ضـغيـنة ولـو كـنت كذلك
ـا سعيت جـاهداً ولثالثـة مرات إليجاد
طـريـقـة لـلــصـلح بـيـنك وبـ ابـنـتـنـا تـيـا
ألنـنـي عــلى قــنــاعـة أن عــلى األوالد أن
يـكونوا على وفـاق سواء مع والدتهم أو
والــدهم وعـدم إقــحـامـهم بــخالفـاتــهـمـا
وهـذا ما حـصل واحلمـدلله وقـد باركت
هـذا الصـلح من كل قـلـبي وتيـا شـاهدة

على ذلك). 
مــتـــابــعــاً: (لـــذلك وبــعــد أن أ أوالدي
الـثامنة عشرة من عمرهم وبعد مرور 3
سـنوات وهي فـتـرة طـويلـة لـعـدم رؤيتي
لـهم وخصوصاًأننا في فترة عيد ميالد
ـسيح أتـوجه إليـكِ وبكل مـحبة الـسيد ا
متـمنياً لك أعياداً مجيدة أيضاً ومتمنياً
لك الـنجـاح عـملـيـاً واجـتمـاعـيـاً وكل ما
ـــقــابل هـــو أن تـــصــارحي أتــمـــنــاه بـــا
أوالدي بـاحلـقيـقـة عـني وبـأنك تـصرفتِ
مـعهم في حـينـها عن غـير وعي وإدراك
ألعـود وأجـتـمع بـهم.صـدقـيـني يـا نـوال
إن الـله ال يــحب الــظـلم وإبــعـاد أوالدي
عــــني كل هــــذه الــــفـــتــــرة هــــو الـــظــــلم
بـــــعــــيــــنه.لـــــذلك أقــــول لـك عــــودي إلى
ضـــمــيـــرك وتــصــرفـي. وكل عــام وانتِ
وأوالدي بـخـيـر). وكــانت نـوال الـزغـبي
تــــــزوجت مـن إيــــــلـي ديب عــــــام 1990
وانـفـصـلت عـنه عـــام  2008 وقـد أثـمـر
زواجــهــمـا عن  3أبـنــاء (تــيــا والــتـوأم

جورجي وجوي).
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احــتـــفــظت قـــنــاة راين وورلـــد الــتي
ـلكها الطفل األمريكي راين كاجي
الـبالغ من العمر ثماني سنوات على
مـوقع يوتـيوب قـائـمة مـجلـة فوربس
وقع بـتحقيقها 26 سـتخدمي هذا ا
مــلــيــون دوالر فـي عــام واحــد. وفي
ــركـز الــثــاني عـلى الــقــائـمــة الـتي ا
صـدرت األربـعــاء جـاءت قــنـاة ديـود
بيـرفـكت التـي تمـلـكهـا مجـمـوعة من
األشــخـاص وجــاءت قــنـاة الــطـفــلـة
الــروسـيـة أنـاســتـازيـا رادزنــسـكـايـا
ذات اخلـمسة أعوام بـإيرادات بلغت
مـــلــيـــون دوالر. تــصـــدرت قــنــاة 18
يـوتيوب اخلاصة بـالصبي األمريكي
راين كـاجي البـالغ من العـمر ثـماني
ســـنـــوات قـــائـــمـــة مـــجـــلـــة فـــوربس
ـوقع التي نـشرت ـستـخدمي هـذا ا
األربـعاء  بـعد أن حـققت  26مـلـيون
دوالر في عــام واحــد. وكــانت قــنــاة
الـــصـــبي واســـمه احلـــقــيـــقي راين
غـوان قد تـصدرت الـقـائمـة نـفسـها
ـاضي مع حتـقيـقـها أربـاحا الـعام ا
بــــلـــغت  22مــــلـــيــــون دوالر وفــــقـــا
لـــفـــوربس.  وهـــنــاك  22,9مــلـــيــون
مـشـترك في قـنـاة راين وورلـد (عالم
راين) الـــتـي أطـــلـــقـــهـــا والـــدا راين
عــــــام  2015عـنــدمــا كــان عــمـره 3

سنوات. 


