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ــة (الــســعــيــدة واجلـــيــدة)  الــتي أجــراهــا الــرئــيس ــكــا ا
االمـريـكي دونـالــد تـرامب بـحـسب وصــفه مع زعـيم حـركـة
طـالـبــان بـرادار بـعـد تــوقـيع اتـفــاق الـسالم بـيــنـهـمـا هي
سابـقـة أمـريـكـيـة نوعـيـة إذ لم يـجـر رئـيس امـريكـي سابق
ـتـحـدة اتـصــاالً مـبـاشـراً مع  زعـيم مـنـذ قـامت الـواليــات ا
حـركـة تمـرد شـعـبـيـة ولـهـا أوصـاف واتـهـامـات بـالـتـطرف

ستمرة باالرهاب ال تزال تالحقها. والصالت ا
لو كانت حـركة طـالبـان مثل تنـظيـمَي داعش والقـاعدة ح
انهارا بـشكل كبـير بعـد مقـتل ابو بكـر البغـدادي ومن قبله
فاوضات تحدة الى ا ا جلأت الواليـات ا اسامة بن الدن 

باشرة معها. ا
طــالـــبــان الــتي جـــســدت الــتـــشــدد الــديـــني في حـــكــمــهــا
ألفــغـــانــســتـــان واحــتـــضن تــنـــظــيم الـــقــاعــدة ومـــا ســمي
باجملـاهـدين الـعـرب قبل الـغـزو االمـريكـي ألفغـانـسـتان في
السـابع من أكـتـوبر 2001 عادت لـلـواجهـة  من مـوقع قوة
بعد ثـمانيـة عشر عـاماً من سـقوط حكـمها لـتبرم اتـفاقاً ال
توافق على أهم بنـوده احلكومـة االفغانيـة الرسميـة احلالية

في كابل.
االتفـاق مع حـركـة طالـبـان ال يـتضـمن اجـتـثـاث عنـاصـرها
ــشــاركــة في احلــكم واالدارة في بالدهم  ومــنــعـهـم من ا
ومن ثم فإن اجملتمع القبلي الذي استطاع أن يوفر للحركة
ساومـة واالختراق كما حماية غـير قابلـة للبيع والـشراء وا
هو نـفسه حصل في مـقـاومة الـعراق لـالحتالل االمـريكـي 
سـيـضخ دعـمـا مـعـنـويـا وســيـاسـيـا واجـتـمـاعـيـا لـعـنـاصـر
احلركة لالنـدماج والتـأثير في مـفاصل احليـاة مجدداً مع
اشارات من احلركة بالتـخلي عن التشدد الديـني باستثناء
تـطـبـيق لـبس احلـجـاب فـقط  بـحـسب تـصـريح قـيـادي في

طالبان عشية توقيع االتفاق التاريخي مع واشنطن.
اجليش االمريكي سينسحب ويحقق امنية احلركة اخيراً
بــعــد جـــوالت من احلــروب ومـــفــاوضــات سـالم مــعــقــدة.
سيخـرج االمريكـان كما خـرج السـوفييت قـبلهم من مـقبرة
االفـغـان فـمـن يـا تُـرى سـيــفـكـر بـغــزو ثـالث ومن أجل أيـة

فائدة?

عـنــدمــا تـتــجــول بـاحــدى الــدول الـغــربــيـة ســواء راجال في
ســاحــاتــهــا اجلــمــيــلــة أو راكــبــا حــافالتــهــا حتت ارضــيــة
ـتنـوعة يلـفت نظرك وقطاراتـها او غيـرها من وسـائل النقل ا
الـتـصـاق الــكـتـاب بـأيــدي اغـلب ان لم نـقل و بــدون مـبـالـغـة
ــخـتـلف جـنـسـيــاتـهم و كـذا االمـريـكـان جـمـيع االوروبـيـ 
ــا يـدفـعـني لـلـتـسـاؤل لم هـذا واالسـتـرالـيـ و الـكـنـديـ 
الوعي الكبـير باهمـية الكتب في احلـياة في ح نفـتقد نحن
دول اجلنـوب هـذا االدراك الـذي يـنبـغي ان يـصـحـبـنا خالل

اتنا. فترات احلياة منذ نعومة اظفارنا و حتى 
ـراجع الغـربيـة للـبحث ـصادر و ا بحـثت في مجـموعـة من ا
عن الـدوافع احلــقـيـقـيــة الـتي حتـثــهم عـلى االهــتـمـام الـدائم
ا بـالقـراءة و مـصـاحـبـة الـكـتـاب فـكـان ذلك الـداعي خـيـرا 
اكتـشـفت من حـكـمـة كـبـيرة فـي تصـورهم لـلـحـيـاة و وعـيهم
باهمية الكـتاب و القراءة في تذوق طعـمها فهذا لويس هاي
هـيك  و جــيم كـالــنـ فـي كـتـابــهـمــا الـرائق روحــانـيــة الـفن
ـؤلـفـة االمـريـكـيـة من اصول يـستـشـهـدان بـقـولـة األديـبة و ا
اسبانية فرنسية كوبية أناييز ن (نقوم بفعل الكتابة لنتذوق
رة رة االولى عبر اللحظة التي نحياها و ا احلياة مرت ا
ن الثـانـيـة من خالل الـعـودة الى الـوراء) وكـأنهـا تـشـبـهـنا 
يقود سيارة احلـياة فعلـيه ان يتذوق منـاظرها خالل حلظات
كـنه ان يتذوقـها مرة اخـرى باعـادة التمـنظر السيـاقة كمـا 
شاهد الطريق عـبر مرآة الرؤية اخللفـية فكذلك الكتب هي
ثابة مرآة الرؤية اخلـلفية لتجـاربنا احلياتيـة فما علينا الى

االطالع من خاللها على جتارب بعضنا البعض.
من خالل قـراءة الـكــتب تـنـتــقل عـدوى الـشــعـور اجلـمـيل او
العكس بحسب اختيـار نوعية الكتب التي نـقرأها فاما انها
تنـقل الـينـا مـشاعـر ايجـابـية ان كـان مـؤلفـهـا صاحب نـظرة
ايـجـابـيــة او تـنـقل الــيـنـا شـعــور اخلـوف و الـوحـدة ان كـان
ؤلفة صاحب افكار الكتاب متشائـما يعاني الوحدة ترى ا
يـكانيكي االمريكيـة كاسنـدرا كلييـر في روايتهـا حلاالمير ا
أننا حلنعـيش ونتنفس الـكلمات. ... هي الـكتب التي جعـلتنا
ـا لم نـكن وحـدنا تـمـامًـا. فيـمـكـنهـا أن تـكون نشـعـر أنـنا ر
صادقة معنا  وهي تصـحبنا. قراءة كلمـاتها ما هو مبثوث
بـ ثنـايـاهـا  كـيف تـشـعـرنـا بـالـوحـدة  في بـعض األحـيان
وبـاخلــوف احــيـانــا أُخَــر  ولــكن دائـمًــا غــالـبــهــا يـشــعــرنـا
بالشجـاعة ; شعرت بـالطريقـة التي ترى بهـا  العالم وألوانه
وملمـسه وأصواته  شـعرت بالـطريقـة التي فـكرت  و تأمل
بها   شـعرت وحلـمت بهـا. شعرت أنـني كنت أحـلم و أفكر
ـا كـنت حتلم به  وأردت و أشعـر بنـفس طـريقـتك. حـلمت 
ــا كــنـت أريـدك مــا أردت  ثم أدركت  في االخــيــر أنــني إ

حقًا.
ـــتـــهـــنه تـــمـــرســـا كـــلــمـــا زاوله ان فـــعل الـــقـــراءة يــزداد 
بــاسـتــمــراريــة وداوم عــلــيه النه في االســتــمــراريــة تــتـفــتح
البـصيرة عـلى الواهي من االفـكار فـتتـجنـبه و تنـبلج الـفكرة
الواعية العميقة لنـتشبث بتطبيقها في حـياتنا اليومية وتفعل
فعلها و تأثيـرها االيجابي فينا و تـظهر نتائجهـا علينا فهذا
الكـاتب واألديب االمـريـكي احلائـز عـلى جـائزة نـوبل ويـلـيام
ـضـمار يـنصح كاثـبيـرت فـوكنـر له قولـة مـشهـورة في هذا ا
بها دلـيل كل شيء حتتـاجه لكـتابة روايـتك االولى لصـاحبته
االمريـكيـة هـالي ايفـرون جاء فـيـها أقـرأ أقرأ أقـرأ. اقرأ كل
ـسـتـعـملـة الـكـتب الـكالسـيكـيـة  اجلـيدة شيء   الـكتب ا
والسـيئة  وتـمعن فـي منهـجيـة مؤلـفيـها. تـمامـا مثل الـنجار
الذي يعـمل كمـتدرب الى ان يـصيـر محـترفـا. اقرأجن سوف
تستوعب. ثم اكتب. ان كان نتاجك جيدا  فستكتشف ذلك.
ان صـــار عـــكس ذلك  فـــقـم بـــرمـــيه من خـــارج الـــنـــافـــذة.
فاالنـتـاجـيـة في الـنهـايـة هي مـبـتـغى فـعل القـراءة و الـكـتـابة
ا فـيها من كليـهمـا في بالد الغـرب 
واطن في رؤيته لـلحياة تأثير عـلى ا
بشكل ايجابي فيـصير بذلك مواطنا
مـنــتـجــا خـدومــا لـوطــنه بـتــصـوراته

وأفعاله.
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{ أبـيــدجـان- (أ ف ب):  أحـرق مــسـؤولــون في سـاحل
الـعـاج الثـالثاء ثـالثـة أطنـان مـن حراشـف حـيوانـات آكل
النـمل احلـرشـفي وهي أكـثـر الثـديـيـات الـتي يـتم االجتار

بها في العالم.
فقد ضـبطت احلـراشف خالل عـمليـات دهم عامي 2017

و 2018 وقبض اثرها على  20 شخصا.
وأعلـنت بـكـ حـظرا تـامـا عـلى بيـع حيـوانـات آكل الـنمل
احلــرشــفي واســـتــهالكه بــعــد ظـــهــور فــيــروس كــورونــا
ـتقـشرة الـتي اعـتبـر االحتاد سـتجـد. وهـذه الثـدييـات ا ا
ي حلـفظ الـطـبـيـعـة أنـهـا مـهـددة بـاالنـقـراض تـعـتـبر الـعـا
طعـاما شـهيـا تـقلـيديـا في أنـحاء الـص وفي مـعظم دول

جنوب شرق آسيا.
وقـال وزيـر الـغــابـات االن ريـشـار دونــواهي بـعـد إحـراق

ثالثـة أطــنـان من احلــراشف في أبــيـدجـان كــانت شــبـكـة
تــهــريب دولـــيــة و تــفــكـــيــكــهــا وحــرق  3,6 أطــنــان من

حراشف آكلي النمل احلرشفي).
ـاليــ وأوضح أن قـــيـــمـــة احلــراشـف كــانـت تـــســاوي ا
مـضــيـفــا نـحن نــحـارب الــصـيـد اجلــائـر وكــذلك االجتـار

باألنواع احملمية.
ـكن أن يـصـل سـعـر الـكــيـلـوغـرام  وتـابع حلفي آسـيــا 
الواحد إلى ألف دوالر. و حـظر االجتار بـحيوانات آكل
وجب اتـفاقـية االجتـار الدولي بـأنواع النـمل احلرشـفي 

عرضة لالنقراض. احليوانات والنباتات البرية ا
ي لـلــطـبـيـعـة قــيـمـة االجتـار غـيـر ويـقـدر الـصـنــدوق الـعـا
شـروع بـاألنـواع الـبـريـة بـنـحو  15مـلـيـار دوالر سـنـويا ا

زدهرة. خصوصا في األسواق اآلسيوية ا
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ازدادت مـبـيـعـات مـعـقم الـيـدين
في بــريــطـــانــيــا ثالث مــرات إذ
يــســعـى الــزبــائن إلـى حــمــايــة
أنـفــســهم من فــيـروس كــورونـا
ـــســـتــجـــد وفق مـــا أظـــهــرت ا

بيانات نشرت الثالثاء.
وقالت شركة كنترألبحاث البيع
بالتـجزئة فـي بيان إن مـنتجات
معقم الـيدين ارتفـعت مبيـعاتها
ــــئــــة في بـــنــــســــبـــة  255 بـــا
األســـابـــيع األربـــعـــة حـــتى 23
شـبـاط/فبـرايـر مقـارنـة بالـفـترة

اضي. نفسها من العام ا
وأضافت أن مـبيـعات الـصابون
ئة السائل ازدادت بـنسبة 7 با
كـمـا قـفـزت مـنتـجـات الـتـنـظيف
ـئة خالل الـفترة نـزلية  10با ا

نفسها.
ـــســـؤول في الـــشـــركـــة وقـــال ا
فريـزر ماكفـيت نظرا إلى تـركيز
وســائـل اإلعالم عــلـى انــتـــشــار
وبــاء كــوفــيـد 19الـنــاجم عن
ــسـتـجـد في فــيـروس كـورونـا ا
شــــبــــاط/فــــبــــرايــــر لــــيس من
ـتـسـوق ـسـتـغـرب أن نـرى ا ا
يـحــاولـون حـمـايـة أنـفـسـهم من

رض. ا
إصابة وسجّـلت بريـطانـيا  39 
مـؤكـدة بـفـيـروس كـورونـا وقـد
حــذّر رئـــيـس الــوزراء بـــوريس
جونسون الـثالثاء من أن العدد

رجح أن يرتفع. من ا
وتوفي أكثر من  3100 شخص
وأصيب أكـثر من  90 ألفـا على

ي. الصعيد العا
فـيــمـا  أنـتـجت أكـثـر من نـصف
ـوجـودة ـواد الـبالسـتـيـكـيـة ا ا
في الــعــالم مــنــذ الــعـام 2000 
ئة فقط من وأعيد تدوير  10با

أصل  9,2 مــــلــــيــــارات طن من
ــواد الـــبالســـتـــيـــكـــيــة الـــتي ا
اســتـخــدمت مــنـذ خــمــسـيــنـات
ـاضي وفـق مـا أظــهـر الــقــرن ا

تقرير الثالثاء.
وأفـاد تقـريـر أطلس الـبالسـتيك
الـــــذي أصــــــدرته مــــــؤســـــســـــة
هنريتش بول الـقريبة من حزب
ــانـي مــنـــذ الــعــام اخلــضـــر اال
أنـــتـــجـــنـــا كـــمــيـــات من 2000
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ذيع { نـيويـورك- (أ ف ب):  أعـلن ا
الـتـلـفـزيوني األمـيـركي كـريس مـاثـيوز
اعـتـزاله عـلى الـهـواء مبـاشـرة واعـتذر
عن سـلــوكه بـعـد ادعــاءات بـالـتـحـرش
اجلنـسي وردود الفـعل الـشعـبيـة التي
أثــارتـهــا تـغــطــيـته لـالنـتــخـابــات. وقـد
أمضي مـاثـيـوز عقـودا في اسـتـجواب
الــقــادة الــســيــاســـيــ في بــرنــامــجه
احلواري السياسي الليلي حلهاردبولخل
لـكــنه وجــد نــفــسه في دائــرة الــضـوء
بــعـدمــا اتـهــمه ضـيــفـة ســابـقــة بـإدالء
مالحـظـات غـيـر الئـقـة بـشـكل مـنـتـظم.
وكتـبت الكاتبة السـياسية لورا باسيت
في مـقال ورد في مجلة حلجي كيوخل
ـضيف ـاضي أن سـلوك ا األسـبوع ا
(قـــوض) قـــدرة الـــضــيـــفـــة عـــلى أداء
وظيـفتها. وسـجلت باسـيت العديد من
ـضــايـقـات الــتي وجـهت إلى مــزاعم ا
ا في ذلك ماثـيوز على مر الـسنوات 
الـتوبـيخ الذي وجـهـته إليه إدارة حلإم
إس إن بـس سيخل الـتي يـعــمل فـيـهـا
قبل ثالث سـنوات بسبب تعليقات غير
الئــقـة عـن زمـيــلــة له في الــعـام 1999
وقــال مــاثــيـوز قــبل بــدايــة بــرنــامـجه.
االثن حلقررت أن الليلة ستكون آخر
حلـقـة من برنـامج هاردبـول.  وأضاف
مـقــدم الـبـرامج الــبـالغ من الــعـمـر 74
ن فـيـهم أنـا عـامــا بـعض الـرجــال 
يــظـــنــون أن اجملــامالت حــول مــظــهــر
رأة ال بـأس بها لـكنهـا لم تكن كذلك ا
أبــدا أنــا أعــتــذر إلدالئي بــتــعــلــيــقـات
ـاضي). وغــادر مـاثـيـوز ـاثــلـة في ا
موقع الـتصـوير خالل فـترة اسـتراحة
إعالنـيـة تـاركـا مـا تـبـقى من الـبـرنامج

ليقدمه زميل له.

{ نـــيــويـــورك - (أ ف ب): انــتـــقــد
رونــــــــــان فــــــــــارو جنـل وودي ألـن
الـثالثـاء اإلعـالن عن نـشـر مـذكرات
اخملــرج األمــريـكـي في الـســابع من
نــيــســـان  قــائال إنه (ال يــرغب في
مــشـاركـة دار الـنـشـر نــفـسـهـا مـعه
وبـــالــتـــالي ســـيــتـــرك مـــجــمـــوعــة
آشـيت).وأوضح رونان الذي ابتعد
عـن والده منـذ فتـرة طويـلة ووضع
حـدودا بـيـنـهـمـا (لم تـراجع آشـيت
مـحـتويـات هـذا الكـتـاب).ولفت إلى
أن (الــنـاشـر لـم يـتـصل بــشـقــيـقـته
ديـالن لـلــتــأكـد من صــحــة مـا رواه
وودي ألن والـدهـا بـالـتـبـنـي فـيـما
اعـتبـره افتـقارا لالحـترافـية.(فـبعد
انـطالق حـركـة #مي تـو في تـشرين
األول  2017 اتــهــمت ديـالن فـارو
والــــدهـــــا بــــالــــتــــبـــــني وودي ألن
بـاالعتداء اجلنسي عليها في العام

عـنـدمـا كـانت فـي الـسـابـعة 1992
مـن الـعـمـر.وقـال رونـان فـارو الذي
شـــعـــر بــخـــيـــبـــة أمل لـــعــلـــمه من
الـــــصـــــحـــــافـــــة عـن نـــــشـــــر هــــذه
ـذكـرات(إنه ال يسـتـطيع أن يـعمل ا
مع نـاشر يتـصرف بهذه الـطريقة).
وأعــــلـــنت دار غــــرانـــد ســــنـــتـــرال
بـــابـــلــيـــشـــيـــنغ الـــتي تـــتــخـــذ في
نــيــويــورك مــقــرا لــهــا والــتــابــعــة
جملـموعة آشيت (أنها حصلت على
حـــقــــوق نـــشـــر مـــذكـــرات اخملـــرج
األمـريـكي في الـسابع من نـيـسان).
ووصـفت دار النـشر كتـاب آ بروبو
أوف نــوثــيـنغ بــأنه قــصــة شـامــلـة
حلـيـاة وودي ألن عـلى الـصـعـيدين
هني.وقد نشر رونان الشخصي وا
فـارو كـتـابه الثـاني كـاتش أنـد كيل
فـي تـشـرين األول وهـو يـدور حـول
االتــهـامــات بـاالعــتـداء والــتـحـرش

ـنـتج الهـولـيوودي ـوجـهـة ضد ا ا
.  الى ذلك حكمت هـارفي واينست
مــحــكــمــة صـيــنــيــة عــلى الــنــاشـر
الــسـويـدي الـصـيـني األصل غـوي
ـــدة 10 مـــيـــنــــهـــاي بـــالـــســـجن 
ســـنــوات بـــعــدمـــا دانـــته بــنـــشــر
مـعلـومات سريّـة في اخلارج خالفاً
ــكن أن لـــلــقـــانــون في قـــضــيـــة 
تـؤجج الـتوتـر الدبـلومـاسي احلاد
بــ بـــكــ وســتــوكــهــولم.وأكــدت
احملـكمة في بـيان (أن النـاشر طلب
في  2018 اســتــعــادة جــنــســيــته
الـصينية وبينما ال تعترف الص
بــازدواج اجلـنـسـيــة لم يـعـرف مـا
إذا كــان قــد تــخــلّى عن جــنــسـيــته
الـسويديـة).وقال بيـان احملكمة (إن
ـوجهـة إليه غـوي اعتـرف بالـتهم ا
ووافـق على احلـكم ولن يـقـدم طلب

استئناف له).
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لــلـهـواء الــسـام أثـر أكــبـر وفق مـا
أظـهـرت أبـحـاث أخـرى. فـفـي والية
أوتـار براديش الـهنـدية الـتي تضم
 مـلـيـون نـسـمـة يـؤدي تـلوث 200
الـهواء بـاجلسيـمات الصـغيرة إلى
ـتـوقع بـ خـفـض مـتـوسط الـعـمـر ا
ســنـوات بـيــنـمـا في مــقـاطـعـة 8,5
هـوبـاي في الـص الـتي يـبـلغ عدد
سـكانـها  74 مـلـيونـا قصـر العـمر
ـتـوقع بـنـحـو سـت سـنـوات وفـقا ا
ـؤشـر إيـر كـوالـيـتي اليف إنـدكس
الــذي وضـعه بــاحـثــون في مــعـهـد

سياسة الطاقة في شيكاغو.
تـوقع لدى األفارقة كـما أن العـمر ا
انـخفض بحوالى  3,1 سـنوات مع
خـسـارة سكـان بـعض البـلـدان مثل
تــشــاد وسـيــرالــيــون وجـمــهــوريـة
إفــريــقــيــا الــوســطى ونــيــجــيــريــا
وســاحل الــعـاج مــا بـ  4,5و7,3

سنوات من حياتهم.
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نطـقة األكثر تضررا وكـانت آسيا ا
حــيـث انــخــفض مــتــوسط الــعــمــر
ــتــوقع 4,1 ســنــوات في الــصـ ا

و 3,9 ســـنـــوات في الــهـــنــد و3,8
سنوات في باكستان.

وفـي أجزاء من هذه البـلدان يكون

ــكن الــوقــايـة مـن تـلــوث الــهـواء
والتدخ على حد سواء لكن على
ــاضــيــة  إيالء مــدار الــعــقــود ا
اهـتـمـام أقل بكـثـيـر لتـلـوث الـهواء
مـقـارنـة بـالـتـدخـ خـصـوصـا بـ

أطباء القلب.

ـئـة فـقط من الـوفـيـات الـنـاجـمة بـا
عـن تــلــوث الــهــواء كـــانت بــســبب
ـشـارك في ســرطـان الــرئـة. وقــال ا
الــدراســة تـومــاس مـونــتــسـيل من
مـعهد ماكس بالنك تظـهر نتائجنا
وجـود وباء تلـوث الهواء. وأوضح

بـرس تــلـوث الـهـواء يـشـكل خـطـرا
أكــبــر عـــلى الــصــحــة الــعــامــة من

تدخ التبغ.
كن جتـنب الـكثـير مـنها وأضـاف 
مـن خالل اســـــتــــــبـــــدال الـــــوقـــــود
ـــتــجــددة األحـــفــوري بــالـــطــاقــة ا

النظيفة.
ومـقارنـة باألسبـاب األخرى لـلوفاة
ـبكرة فـإن تلوث الـهواء يقتل كل ا
عــــام عــــددا أكــــبـــر بـ 19 مــــرة من
ـالريـــا وتــــسع مـــرات أكــــثـــر من ا
ـنـاعــة الـبــشـريـة فــيـروس نــقص ا
وثـالث مــرات أكــثــر من الــكــحــول
وفق مــا بـيّـنـت الـدراسـة. ويــعـتـبـر
مـرض الــقـلب الـتـاجي والـسـكـتـات
الـدماغـية مـسؤولـ عمـا يقرب من
نــصف تـلك الــوفـيــات إضـافـة إلى
أمـــــراض الــــرئـــــة وغـــــيــــرهـــــا من
ـعـديـة مـثل مرض األمـراض غـيـر ا
الـــســكـــري وارتــفــاع ضـــغط الــدم.
وأظـــهـــرت الـــدراســـة أيـــضــا أن 6
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يـؤدي وباء تلوث الهواء في العالم
ـعدل إلى تـقـصـيـر أعـمار الـبـشـر 
ثـالث سـنـوات كـمـا يـؤدي إلى 8,8
مالي وفاة مبكرة سنويا بحسب

حتذيرات علماء.
وقـال الـبـاحثـون في الـدراسـة التي
نـشـرت في دورية كـارديـوفاسـكـولر
ريــــســــيـــرتـش إن الـــتــــخــــلص من
اخلــلـيط الــسـام لـلــجـزيــئـات الـتي
تـسـبب انـسداد الـرئة
الـــنــاجـــمــة عن حــرق
الــــــنـــــــفط والــــــغــــــاز
والــفــحم ســيــخــفض
ـتـوقع مـعـدل الـعـمـر ا

عاما واحدا.
وقـال جـوس ليـلـيفـيـلد
رئــيـس مـعــهــد مــاكس
بـالنك في مـاينـتس في
ـانـيـا لـوكـالـة فـرانس أ
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت: أفادت
ـــيــة ان جنـــمــة وســـائل اعالم عـــا
تــلـفــزيـون الــواقع كـايــلي جــيـنـر
اســـتــأجـــرت قـــصــرا جـــديــدا
ضـخمـا وخاصـا بالـعطالت

واإلجــــازات. تـــــصل
قـــيـــمـــة اإليـــجـــار
يـــــــــومــــــــيــــــــا الى
دوالر 10,660.24
أمــــــــــريــــــــــكـي
لــتــقــضي فــيه
ـــتــعــة ايــام 
بـــعــــيــــدا عن
الـــــضــــغــــوط
ــــشـــــاكل. وا

وكـانـت جـيــنــر قـد
اثــــارت اجلـــدل مـــؤخـــرا

حــول عــودتــهـــا جلــبــيــبــهــا
ي ـغــنـي الـعــا الـســابـق ا
تـرافــيس سـكـوت وذلك
بـعـد عــدة أشـهـر عـلى
إنـــفـــصـــالـــهـــمـــا إذ
أكــــدت جـــيــــنـــر أن
عـالقـــــــتـــــــهـــــــمــــــا
الـعــاطــفـيــة عـادت
من جـديـد. وكانت
عالقــــــة جـــــيـــــنـــــر
وسـكــوت قـد بـدأت

في نـــيـــســـان 2017
بـعد أسابيع قليلة من
انـفصالـها عن حبـيبها
تـايـغـا الـذي اسـتـمـرت

ـدة 4  عـلـى عالقـة مــعه 
سنوات.

ـا أنـتـجـناه الـبالسـتـيك أكـثـر 
خالل الـــســـنـــوات اخلـــمـــســـ
اضية وتستمر هذه الظاهرة ا

في االرتفاع.
وفي الـــعــام  2025 يـــتــوقع أن
ينتج أكثر من  600 مليون طن
مقابل  438 مليـونا أنتجت في

العام  2017 وفقا للتقرير.
وأوضح الـــتـــقـــريـــر أيـــضـــا أن
الـتـغـلـيف الــذي يـسـتـخـدم مـرة

ـــثل أكـــثـــر من ثـــلث واحـــدة 
نتج تليه قطاعات البالستيك ا
الـــبـــنـــاء واألشـــغـــال الـــعـــامـــة
ـــــنـــــســــــوجـــــات والـــــســـــلع وا

االستهالكية.
وقــال جـيــنس ألــتــهــوف مــديـر
ــؤســســـة في بــاريس مــكــتـب ا
لــلـــصــحــافــيـــ من اخلــطــأ أن
ــكــنــنــا حل هـذه نــعــتـقــد أنه 
شـكلـة من طريق إعـادة تدوير ا

الــــبـالســــتــــيك فـي وقت تــــزداد
نتجة. الكميات ا

ـــــــكـن اإلنـــــــتـــــــاج وأضـــــــاف 
واالســتــهالك بـــشــكل مــخــتــلف
نـحـو عـالم خـالٍ من الـبالسـتيك
القابل للتخلص منه مشيرا إلى
ــكن لـلـمـسـتـهـلـكـ حل أنه ال 
ـفـردهم ومـطـالـبـا هـذه األزمـة 
بـــإجـــراءات ســـيـــاســــيـــة عـــلى
الصعيدين الوطني واألوروبي.


