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رحيل المغني الفرنسي جوني هاليداي عن  74عامًا
باريس-أ ف ب :توف���ي المغني جوني هاليداي الذي
جس���د موسيقى الروك الفرنسية بصوته القوي عن 74
عامًا الليلة قبل الماضية اثر إصابته بسرطان الرئة.
وأعلنت زوجته ليتيس���يا وفاته في بيان أرسلته فجر
امس الى وكالة فرانس برس.
وكتب���ت فيه "رح���ل جون���ي هالي���داي .أكتب هذه
الكلم���ات م���ن دون ان أص���دق ذل���ك .إال أن هذه هي
الحقيق���ة .لقد رحل زوجي .غادرنا خالل الليل كما عاش
طوال حياته ،بشجاعة وكرامة".
وأضافت "حت���ى اللحظة األخيرة عان���د المرض الذي
كان ينهشه منذ أشهر ،فأعطانا أمثوالت حياة رائعة".
ً
وأضاف���ت "كان جوني رج�ل�ا خارجًا ع���ن المألوف .ال
تنسوه .سيبقى معنا الى األبد".
وقد علق قصر االليزيه على وفاة جوني هاليداي في
بيان "في داخلنا جميعًا شيء من جوني" في اشارة الى
أغنيته الشهيرة "كلكو شوز دو تينسي".
واض���اف البيان "لن ننس���ى اس���م جون���ي هاليداي
وال وجه���ه وال صوت���ه وال أداءه ال���ذي بات بخش���ونته
وحساسيته جزءًا من تاريخ االغنية الفرنسية".
ُ
وكان جوني هاليداي أدخل المستش���فى في باريس
قبل ش���هر بس���بب قصور في الجهاز التنفس���ي .وقد
أمضى فيه س���تة ايام قبل ان يع���ود الى منزله الواقع
غرب باريس.
وكان المغن���ي الش���هير اعلن ف���ي آذار الماضي انه
مصاب بسرطان الرئة بعدما شخص المرض في تشرين
الثاني .2016
وكاد المغني يموت قبل سنوات عندما دخل في
غيبوبة لعدة ايام العام  2009بس���بب مضاعفات
عملي���ة جراحي���ة في الظه���ر .وقد ح���اول كذلك
االنتح���ار الع���ام  1966بعد طلب زوجته س���يلفي
فارتان الطالق.
وق���د قاوم جوني هاليداي المرض وصعد في حزيران
وتم���وز الماضيي���ن على المس���رح م���ع صديقيه جاك
دوترون وايدي ميتش���ل في اطار جولة "فيايي كاناي"
رغم خضوعه لعالج كيميائي اضعفه.
وكان جون���ي هاليداي يحضر اللبوم جديد بعد جولة
ماراتونية في  2016-2015بعنوان "للبقاء حيا".
وق���د اقام الفنان حفالت في كل القاعات الفرنس���ية
الكبرى الت���ي كانت تغض بالجمهور عند كل ظهور له
على المسرح.
وق���د باع جوني هالي���داي الملقب "معبود الش���باب"
خالل مس���يرته التي امتدت على  57عاما اكثر من مئة
مليون اس���طوانة وعاصر مراحل عدة من بدايات الروك
اند رول ،حيث كان يعرف بـ "الفيس فرنس���ا" الى اليي
يي مرورًا بالمنوعات في الثمانينات الى جانب ميشال
بيرجيه وجان-جاك غولدمان قبل ان يعود في السنوات
االخيرة الى جذور البلوز والروك.

جوني هاليداي بمهرجان بعلبك اللبناني في آب ( .2003إ.ب.أ)

مس���يرته الطويل���ة هذه من���ذ ص���دور أول أغنية له
"تيميه فولم���ان" العام  ،1960تخللته���ا أعمال ناجحة
كثي���رة منها "روتيان ال نوي" و"كو جو تيم" و"غابرييل"
فضال عن "ما غول" و"كلكو ش���وز دو تينيسي" و"ألوميه
لو فو" و "ماري".
ش���ابت حياته الصاخبة الس���ريعة الوتي���رة حوادث
وتج���اوزات نقلته���ا الصحف ،وتخللته���ا عالقات حب
عاصفة خصوص���ا مع المغنية س���يلفي فارتان (انجب
منها ابنه دافيد هاليداي) والممثلة ناتالي باي (انجب
منها ابنته لورا) .وقد تبنى مع زوجته األخيرة ليتيسيا،
ابنتين هما جايد وجوي .وكانت له منازل في سويس���را
والواليات المتحدة فاتهمه البعض بانه اختار "المنفى
الضريبي".
وقد وصل جوني بسبب كل هذا الى مصاف األسطورة
الحية التي كانت تثير انزعاجا لدى البعض.
وقال المغني لمجلة "تيليرام���ا" العام " 2014حياتي
كان���ت نفقا م���ن المعاناة ول���م اكن دائمًا أش���عر اني
متصالح مع نفس���ي فأعي���ش الحياة يوم���ا بيوم فيما
يتملكني الخوف من المستقبل".
وف���ي الس���نوات األخي���رة أصبحت صحت���ه موضوعا
حساس���ا .فقد دخ���ل في غيبوبة كادت ت���ودي بحياته
العام  2009بسبب مضاعفات عملية جراحية في الظهر
فضال عن السرطان.
لكن���ه كان ينس���ى "ه���ذه األوج���اع" عندم���ا يدخل
االس���توديو او يعتلي خشبة المس���رح لـ "يبقى جوني
هاليداي" كما كان يقول.

نقل بوابة الملك "أمنمحات" األثرية
للمتحف الكبير غرب القاهرة
القاه���رة " -األناض���ول" :أعلنت وزارة اآلث���ار المصرية،
أمس ،نقل بوابة الملك "أمنمحات" األول األثرية ،مؤس���س
األس���رة الثاني���ة عش���رة ( 1803 –1991ق.م) إلى المتحف
الكبير ،المنتظ���ر افتتاحه قريبًا ،ق���رب أهرامات الجيزة،
غرب العاصمة.
وقال���ت الوزارة ،في بيان :إنه س���يتم نق���ل بوابة الملك
أمنمح���ات األول ( 1962 -1991ق م) ،بعد االس���تعداد جيدًا
لنقلها من مقرها الحالي بمحافظة الشرقية (شمال) نظرًا
لضخامتها.
وأوضحت ال���وزارة أن البواب���ة أحد مكتش���فات البعثة
األثري���ة النمس���اوية قب���ل عامي���ن وتزن نح���و  ٦أطنان،

ومصنوعة م���ن الجرانيت الوردي وعليه���ا نقوش بالحفر
الغائر وعلى جانبيها أسماء الملك أمنمحات األول.
وأش���ارت إلى أنه "من المقرر أن يت���م عرض البوابة عند
االفتتاح الجزئي للمتح���ف والمقرر له العام القادم ،نظرًا
لروعته���ا ودقة صنعها حيث تعد ش���اهدة على ما وصل
إليه فن النحت المصري القديم من تقدم ورقي".
وم���ن المقرر افتت���اح المتحف المص���ري الكبير جزئيًا
في  ،2018وس���يتم فيه عرض مقتني���ات الملك توت عنخ
آم���ون (  1334إلى  1325ق.م) ،وتم حصرها بالكامل ،حتى
يت���م عرضها ألول مرة وعددها يزيد على  5آالف أثر ،وفق
بيانات سابقة لآلثار المصرية.

كيت وينسلت تتذكر "تيتانيك":
غيرت حياتنا تمامًا أنا ودي كابريو
مضيف���ة إن دي كابريو منذ ذلك الحين "فعال ،فعال ،فعال"
أعز صديق لها.
يذكر أن وينسلت لعبت في فيلم "تيتانيك" ( )1997من
إخ���راج األميركي جيمس كاميرون دور ش���ابة من الطبقة
الراقية تقع في حب ش���اب معدم "جاك" الذي جسد دوره
دي كابريو ،وذلك خالل الرحلة األولى واألخيرة للس���فينة
العمالقة.
وع���ن دي كابري���و قال���ت وينس���لت ف���ي تصريح���ات
لصحيفت���ي "ش���توتجارتر ناخريش���تن" و"ش���توتجارتر
تسايتونج" األلمانيتين" :ال نزال نجري أحاديثنا الطويلة
عن حياتن���ا وعملن���ا" ،معربة ع���ن بال���غ امتنانها لهذه
الصداقة.
وتعيش وينس���لت م���ع زوجه���ا الثالث ري���د روكنرول
وأبنائها الثالثة في إنجلترا.
وكان الشاهد على عقد زواجها الثالث دي كابريو.

وفي أكثرية المدن األميركية ،بع���ض النماذج التجريبية قيد
التجربة حاليا على طرقات حقيقية.
وقد أعلنت "غوغل" عن اختبار واسع النطاق في شوارع فينيكس
بوالية أريزونا في جنوب غربي الواليات المتحدة.
وقدمت شركة "نافيا" الفرنسية الناشئة سيارة روبوت لألجرة
م���ن المزمع أن تجوب الطرقات في مدينتي باريس وليون اعتبارا
من س���نة  ،2018فيما من المقرر أن تدخل المركبات التي تتمتع
باس���تقاللية من المستوى الرابع (أي شبه تامة) إلى السوق سنة
.2021
وحتى اللحظ���ة ،تصاميم النماذج التجريبية ليس���ت بجميلة،
وتج���ري "وايم���و" اختبارات أيضا على ش���احنة صغي���رة ذاتية
القيادة مجهزة برادارات وكاميرات على السطح.
ويعد المدير العام للش���ركة جون كرافيك ب���أن "وايمو" تطور
"أكثر المركبات أمنا".
أما رئيس "باناس���ونيك" في اميركا الش���مالية توم غيبهارت
فيتوقع أن تس���تحوذ الس���يارات الذاتية القيادة على  % 15من
إجمالي المركبات الموجودة على الطرقات في العام .2030

وتتمت���ع المركب���ات التقليدية بميزات "ذكي���ة" مع خاصيات
مس���اعدة على القيادة وأجهزة استش���عار ورصد تتيح تشغيل
المكابح في حاالت الطوارئ وحت���ى مع مناورات للركن التلقائي،
غير أن معدل الوفيات بس���بب حوادث الس���ير على الطرقات في
الواليات المتحدة بلغ أعلى مس���توياته منذ  1964بحس���ب ارقام
مقدمة خالل معرض السيارات في لوس انجليس.
وتحل���م تين���ا كويغلي مديرة لجن���ة النقل في والي���ة نيفادا
(جنوب غرب) بأس���طول من الس���يارات الذاتية القيادة في الس
فيغاس عاصمة ألعاب الميسر.
وتقول ردا على اس���ئلة وكالة فرانس برس" :اذا ما كان  %10من
آلياتنا ذاتية القيادة س���نتمكن من تقليص الوفيات بعش���رات
اآلالف حت���ى م���ع تكنولوجيا غي���ر كاملة" ،وأكثر م���ن  % 90من
الحوادث ناجمة عن خطأ بشري.
وال ي���زال يتعين عل���ى الس���يارات الذاتية القي���ادة أن تبدد
مخاوف المشككين بها خصوصا بعد حادث اصطدام بين سيارة
كهربائي���ة من طراز "موديل اس" من "تيس�ل�ا" مجهزة بخاصية
القيادة الذاتية وشاحنة ما أدى إلى مقتل سائقها.

جهود مكافحة اإليدز "تحبو" في غرب إفريقيا ووسطها
أبيدجان-أ ف ب :تش���هد جهود مكافح���ة وباء االيدز ركودًا وحتى
تراجعًا في بلدان غرب افريقيا والوسطى ،حيث سجل معدل الوفيات
لدى المراهقين ازديادًا بواقع الثلث خالل خمس س���نوات ،في وضع
وصفته منظمة "يونيسف" وجمعيات غير حكومية بأنه "فضيحة".
وأش���ارت مجموعة المنظمات غي���ر الحكومية "كواليش���ن بالس"
المعني���ة بمكافحة االيدز إلى أن "الوفيات المرتبطة بفيروس "اتش
ً
اي في" ومرض االيدز في غرب افريقيا ووسطها بلغت (نسبيًا) معدال
يفوق الضعف ( % 5,1في مقابل  )% 2,1مقارنة مع المعدل في باقي
افريقيا" ،وذلك في بيان أصدرته لمناس���بة المؤتمر الدولي التاسع
عشر عن االيدز واألمراض المنقولة جنسيا في افريقيا المنعقد في
ابيدجان بين الرابع من كانون االول والتاسع منه.
ولفتت المجموعة إلى أن بلدان غرب افريقيا ووس���طها "تستحوذ
وحده���ا على  % 20م���ن اإلصابات الجديدة بفي���روس "اتش اي في"
وعل���ى  % 45من األطفال الذين يولدون مع الفيروس في العالم فيما
ال يشكل سكانها سوى  % 6من اجمالي عدد سكان العالم".
هذا الوضع مرده خصوصًا إلى النقص في النفاذ الى األدوية.
وأش���ارت مجموعة "كواليشن بالس" إلى أن  1,3مليون شخص ممن
يعرفون أنهم ايجابيو المصل ال يزالون في انتظار العالج.
كذلك ذكرت منظمة األمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان
انه في ظل بقاء معدالت انتش���ار الوباء (أي عدد األشخاص إيجابيي

المصل مقارنة مع العدد اإلجمالي للس���كان) أدنى في البلدان الـ24
في غرب افريقيا ووس���طها مقارنة مع شرق القارة وجنوبها" ،البطء
الحالي ف���ي التقدم المحرز في مكافحة في���روس "اتش اي في" في
المنطقة ببساطة غير مقبول".
وأش���ارت "يونيس���ف" أيضا إلى أن "بلدان غرب افريقيا ووسطها
تحتل موقعا متأخرا في أكثرية المؤش���رات على صعيد الوقاية من
في���روس "اتش اي ف���ي" ،مضيفة "التغطية عل���ى صعيد العالجات
بالمضادات الفيروس���ية التي ترتدي أهمي���ة حيوية لدى األطفال
الذي���ن يعيش���ون مع في���روس "اتش اي ف���ي" ف���ي المنطقة ،هي
األضعف في العالم".
الوضع مقلق خصوصًا لدى أفراد الفئة الشابة.
ويشير برنامج األمم المتحدة المش���ترك المعني بفيروس اإليدز
في تقديرات نش���رها لمناس���بة مؤتمر ابيدجان إلى أن أكثر من 16
الف فتاة وفتى بين س���ني العاش���رة والتاسعة عش���رة توفوا جراء
مرض االيدز وتبعاته في العام  2016في غرب افريقيا ووسطها ،في
ارتفاع نسبته  % 35مقارنة مع العام .2010
وتعد بلدان غرب افريقيا ووس���طها ربع الع���دد اإلجمالي العالمي
لألطفال دون سن الرابعة عشرة المصابين بااليدز ،لكنها تضم أيضا
 % 37من الوفيات (أي  43الف حالة وفاة) ،وفق هذه الدراسة .كما أن
ثمانية أطفال من كل عش���رة أي ما مجموعه  420الف طفل ال يملكون

أي نفاذ إلى العالجات بالمضادات الفيروسية.
وتقول ماري بيار بوارييه مديرة اليونيس���ف لبلدان غرب افريقيا
ووس���طها في مقابلة مع وكالة فرانس ب���رس إن "الزيادة في وفيات
األطف���ال فضيح���ة .أكثرية ه���ؤالء المراهقين ليس���وا عل���ى بينة
بوضعهم في ما يتعلق باالصابة بفيروس "اتش اي في"".
وتضيف "الجميع مس���ؤول .دعم الجه���ات المانحة الدولية ليس
بالق���در الكافي لتلبية حاجات المنطقة .كم���ا أن على الحكومات أن
تضع في أولوياتها مكافحة االيدز حتى لو كانت مواردها محدودة".
وتشدد بوارييه على "ضرورة االنتقال إلى وتيرة "التعامل الطارئ"
وتجني���د المجتمع برمته بما يش���مل الحكوم���ة والمجتمع المدني
والعائالت".
ويوضح المس���ؤول في مجموعة "كواليشن بالس" خليل الورديغي
أن برنامج األمم المتحدة المش���ترك المعن���ي بفيروس اإليدز أطلق
في مواجهة األرقام الس���لبية في المنطقة" ،خطة طوارئ في نيسان
 2016لكن ال نرى نتائج مهمة حتى اللحظة ،علينا رؤية أفعال".
وتش���دد المجموعة على أن "دعم البل���دان الغنية في العالم مثل
الواليات المتحدة وفرنسا يبقى ضروريا" لكن يجب أيضا أن تخصص
البل���دان المتضررة أمواال أكثر لمكافحة االيدز بس���بب "النقص في
األموال" على األرض وألن "افريقيا (غرب القارة ووس���طها) ال يمكنها
االستمرار الى ما ال نهاية في االعتماد على المساعدة الخارجية".

تونس :الهريسة التقليدية تضمن حياة مستقلة لمئات المزارعات
من���زل المهيري -تونس-أ ف ب :كانت نجوى ضفالوي تعد الهريس���ة
لعائلتها في األس���اس اال انها باتت مع أكثر من  150مزارعة تونس���ية
ّ
تصدر هذه التوابل التقليدية من اجل تحقيق االستقاللية المالية.
ف���ي العام  2013أطلق���ت مجموعة من مزارعات من���زل المهيري قرب
القيروان في وس���ط تونس الريفي الفقير ،تعاونية صغيرة تحمل اسم
"تحدي".
وتوضح المرأة االربعينية النشيطة انها قامت مع زميالتها "باالنتقال
م���ن منزل الى آخر إلقناع المزارعات بتوحي���د الصفوف لبيع منتجاتهن
معا" .وبفضل مش���روع لدع���م المنتجات المحلية ،تلقت هؤالء النس���اء
ً
تدريب���ًا فنيًا وتجاريًا فضال عن آخر حول س�ل�امة االغذية وهن يحضرن
الهريسة التقليدية وهي من التوابل التونسية الشهيرة التي تتناقل
وصفتها "البنات عن االمهات".
وتعد الهريس���ة من الفلفل الذي يجفف في الش���مس وتضاف اليه
به���ارات وزيت الزيت���ون الذي يحفظه ويخفض من ح���دة حرقته .وهي
ّ
وتصدر الى حوالى
تقدم مع كل االطباق التونس���ية تقريبا في المطاعم
عشرين بلدًا آخر.
منذ العام  2015تس���وق المزارعات الهريس���ة تحت اسم "الريم" الذي
يرمز الى جمال النساء.
وتقول نجوى ضفالوي مبتسمة "انها طريقة لتمثيل المرأة التونسية

كيت وينسلت وليوناردو دي كابريو في فيلم «تيتانيك».

برلين  -د ب أ :عقب  20عاما على إطالق الفيلم األميركي
الش���هير "تيتاني���ك" ،تحدثت بطل���ة الفيل���م الممثلة
البريطانية كيت وينس���لت عن مدى تأثي���ر النجاح الذي
حقق���ه الفيلم عل���ى حياتها هي وبطل الفيل���م ،الممثل
األميركي ليوناردو دي كابريو.
وقال���ت وينس���لت ( 42عام���ا) ف���ي تصريح���ات لمجلة
"بريجيته" األلماني���ة المق���رر صدورها اليوم" :الش���هرة
المفاجئة غيرت حياتنا نحن االثنين تماما في ذلك الحين.
كان األم���ر بمثابة صدم���ة ،وكان من الصعب اس���تيعاب
معناه بالنسبة ألشخاص آخرين .كنت حينها في الثانية
والعش���رين ودي كابريو في الثالثة والعشرين ،وكان من
الممكن أن نصاب بالجنون تماما".
وذكرت وينس���لت أن هذا لم يح���دث ألنهما (هي ودي
كابريو) كانا يدعمان بعضهم���ا البعض ،وقالت" :كان من
حسن الحظ أن يكون بجانبك شخص يمر بنفس التجربة"،

ل���وس انجلي���س  -أ ف ب :باتت الس���يارات الذاتي���ة القيادة
أم���را واقعا رغم المش���كالت التي ال تزال تعت���رض طريقها على
الصعيدين التقني والقانوني خصوصا ،وهو ما تجلى بوضوح من
خالل حضور هذه المركبات في معرض الس���يارات الذي تشهده
لوس انجليس حاليا.
لكن لعش���اق القيادة الذين ال يرون في السيارات مجرد وسيلة
للتنق���ل من نقطة إل���ى أخرى لكنهم يتحمس���ون مع كل تغيير
في علبة الس���رعات ويدق قلبهم بقوة مع هدير المحرك ،ما الذي
س���يبقى لهم في زمن س���تصبح فيه البرمجيات هي المتحكمة
بمسار المركبات؟
وماذا عن التفاعل الحسي مع السيارات؟ برأي سائق السباقات
السابق ج .ر .هيلدربراند" ،ثمة جانب حسي في القيادة".
وقال هيلدربراند خالل ندوة عقدت أخيرا قبيل انطالق معرض
الس���يارات في لوس انجليس الجمعة "أخشى زوال هذا التحكم
باآللة ،وعندما سيحصل ذلك ( )...سنفتقده كثيرا".
أما اليكس روي سائق الراليات ورئيس تحرير مجلة متخصصة
في عالم الس���يارات ،فيتوقع أن تصمد القيادة مع سائق "لفترة
طويلة مقبلة" ألن "الطبيعة البش���رية أقوى من االقتصاد والناس
غير عقالنيين".
ويش���ير إل���ى أن حي���ازة رخصة القي���ادة تبق���ى خصوصا من
الطقوس االنتقالية إلى العصر الحديث.
وتقدم أكثرية الشركات المصنعة للسيارات في معرض لوس
انجليس الذي يستمر حتى األحد أحدث طرازاتها المجهزة كلها
بمقود ودواسات للسرعة ومكابح.
حتى أن شركة "بورشه" للس���يارات الفارهة أدرجت قابضا في
س���يارتها "كاريرا  "911أو ف���ي طراز "جي ت���ي  "3المتوفرين مع
ناقل حركة يدوي فيما كش���فت "مرسيدس" عن طراز "اي ام جي
بروجكت  "1المستوحى من سيارات الفورموال واحد.
لكن يبدو من المس���تحيل كبح جماح التقدم الس���ريع المحقق
على صعيد السيارات الذاتية القيادة.
"فولفو" و"فورد" و"بي ام دبلي���و" وأيضا "آبل" و"غوغل" و"اوبر"
و"تيسال" ...كل األسماء الكبيرة في عالم السيارات والتكنولوجيا
دخلت الس���باق لطرح أول نموذج من الس���يارات الذاتية القيادة
في األسواق.
وتعد أكثرية المصنعين الكبار بالبدء بأول االنتاجات المنتظمة
اعتبارا من .2021/2020

العاملة واالبية".
وتضم تعاونية "تحدي"  164موظفة وهي من اولى الشركات التونسية
التي توظف نس���اء ريفيات فقط .وهن منتسبات الى التعاونية ويأتين
مداورة للعمل فيها بحسب جدول زمني مرن.
ف���ي مختبر أبيض تصطف في���ه بعض االجهزة للصناع���ة الغذائية
االساس���ية ،ترتدي النس���اء س���ترة بيضاء وقفازات لغس���ل المكونات
المنتجة محليا وتحويلها الى عجينة حمراء.
ويقول فاروق بن صالح الخبير لدى مشروع "بامبات" إليصال المنتجات
المحلية الى الس���وق الذي أطلقته االمم المتحدة وسويس���را والحكومة
التونسية ،ان المرأة تضطلع بدور أساسي في االقتصاد التونسي.
ويضيف "المهم هو ان نوفر لهن فرص العمل بسرعة".
ويقول بن ص�ل�اح ان منتجات الهريس���ة يحصلن عل���ى "اكثر بقليل
من االج���ر الزراعي اي حوال���ى  15دينارًا" (حوالى س���تة دوالرات) ليوم
عمل واحد .وبعض النس���اء يقمن بالمهام م���ن منازلهن لتحقيق بعض
العائدات من خالل اعداد الفلفل بغسله وتجفيفه على سطوح منازلهن.
وتقول نجوى ضفالوي بحماس���ة "هذا العمل يس���مح للنس���اء ببعض
االس���تقاللية المالية" كما أنهن يشعرن "بالثقة بالنفس" ويمكنهن ان
"يمضين قدما".
ومنذ إنش���اء التعاونية "تش���جع المزارعات بعضهن البعض لتثبيت

إد شيران يهيمن على خدمة «سبوتيفاي»
نيويورك  -أ ف ب :هيمن المغني والمؤلف الموس���يقي البريطاني إد شيران
على خدمة "سبوتيفاي" للبث الموسيقي التدفقي في العام  ،2017مع االستماع
اكث���ر من  3,1مليار مرة أللبوم���ه "ديفايد" في العالم على م���ا اعلنت المنصة
الموسيقية التي تتخذ في السويد مقرا لها.
وق���د اصبحت اغنيته "ش���ايب اوف يو" في  22ايلول الماض���ي االغنية التي
اس���تمع اليها اكثر عدد من المرات في العالم عبر "سبوتيفاي" مطيحة بأغنية
"وان دانس" لمغني الراب الكندي درايك التي هيمنت لقرابة السنة.
وقد تمثلت كل االنواع الموسيقية في االعمال التي يتم االستماع عليها ،إال
ان الراب س���جل ارتفاعا بلغ  ،%74فاحتل دراي���ك المرتبة الثانية في حين حل
االميركي كندريك المار في المركز الرابع.
واحتل المرتبة الثالثة مغني "ار اند بي" الكندي "ويكند".
وس���جلت الموس���يقى الالتيني���ة اداء جيدا فق���د زادت عمليات االس���تماع
اليها اكثر من الضعف خالل س���نة بفضل اغان ضاربة باللغة االس���بانية مثل
"ديسباسيتو".
وللس���نة الثالثة على التوالي كانت ريهانا اكثر الفنانات التي يس���تمع الى
اغانيها عبر "س���بوتيفاي" مع انه���ا لم تصدر اي اعمال جديدة خالل الس���نة
المنصرمة.

اقدامه���ن .فاالمر ال يقتصر على المدرس���ة والطبيب���ة ،فبامكانهن هن
ايضا ان يعملن ويشعرن بأن لديهن مكانة في المجتمع".
في تونس تتعرض نساء المناطق الريفية للتمييز الجنسي ويعانين
م���ن وضع ه���ش .ففيما تبلغ نس���بة البطال���ة في صفوف النس���اء على
المس���توى الوطن���ي  ،% 22,5يتج���اوز هذا المع���دل  % 35في الواليات
الريفية على ما اظهر تقرير للمعهد الوطني لالحصاءات في العام .2015
وتضيف نجوى ضفالوي ان الكثير من النس���اء العامالت لدى "تحدي"
كن يعملن في الحقول س���ابقًا في "ظ���روف صعبة" او "ينتظرن ان يأتي
ازواجهن بالمال" مشيرة الى ان هذا العمل يوفر لهن "الحرية" و"تحقيق
الذات".
وتوافقها ابنة عمها ش���لبية ضفالوي التي تعمل ايضا لدى "تحدي"
الرأي قائلة "ثمة فرق كبير بين امرأة لديها راتب ش���هري وامرأة تنتظر
المال من زوجها .فهي تش���عر بانها مس���ؤولة ولديه���ا طموح تحققه
وتعمل من اجل تحسين ظروف عيشها".
ويقول فاروق بن صالح ان مش���روع "بامبات" قد يس���اعد "تحدي" على
تنويع انتاجها لتوفير مزيد من فرص العمل الى النساء في الريف.
وبدأت هريسة "الريم" تحقق ش���هرة فهي باتت متوافرة في تونس
ف���ي متاجر فاخرة فضال عن سويس���را والمانيا .وق���د صدرت كذلك الى
فرنسا وايطاليا وثمة مفاوضات إلرسالها الى كندا كذلك.

قط��ع أش��جار الغاب��ات يهدد بق��اء نمور س��ومطرة
باريس  -أ ف ب :حذر باحثون من أن قطع أشجار الغابات
المرتبطة بإقامة مزارع لزيت النخيل قد يؤدي إلى اندثار
نمور سومطرة المهددة باألساس.
وق���د اختفى ه���ذا الحيوان م���ن جزيرتي ج���اوا وبالي
االندونيس���يتين المجاورتين فيما فرص اس���تمراره في
سومطرة رهن بالمحافظة على موطنه الطبيعي على ما جاء
في دراسة نشرتها مجلة "نيتشر كومونيكشنز".
وقد تقلص الموطن الطبيعي لهذه النمور بنس���بة %17
بين عامي  2000و 2012فيما تراجع عددها من  742حيوانا
بالغا إلى  618في الفترة نفسها على ما اكد الباحثون في
الدراس���ة .وبين عامي  1990و 2010سجل اختفاء  % 40من
غابات سومطرة االبتدائية ما اضطر النمور إلى العيش في
جيوب معزولة.
وقال المعد الرئيس للدراس���ة ماثيو لوسكين الذي يعد
ش���هادة دكتوراه في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو
(غ���رب الواليات المتح���دة) إن "تراجع البراري الشاس���عة

يدفع النمور باتجاه االندثار".
واض���اف" :باتت انواع فرعية من النمور تعيش بش���كل
متشتت ما يزيد من خطر االندثار".
وال تزال هذه النمور تتمتع بموطنين طبيعيين كبيرين
بما يكفي الس���تقبال اكثر من  30نم���را أنثى قادرة على
اإلنجاب وهو عدد يعتبره الخب���راء العتبة الضرورية لكي
يستمر النوع على المدى الطويل.
ويس���اهم في تراجع أع���داد النمور كذل���ك الصيد غير
الشرعي.
وامض���ى لوكس���ين واثنان م���ن زمالئه عام���ا كامال في
استكش���اف مناط���ق نائية في غابات س���ومطرة ناصبين
مئات الكامي���رات واالت التصوير التي تلتقط الصور عند
مرور حيوان.
واظهرت صور ان اعداد النمور ف���ي الغابات االبتدائية
التي لم تطلها يد االنسان اعلى بـ  %50من تلك الموجودة
في الغابات التي تستغل من اجل اخشابها.

