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{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
( ينـشغل مسـؤولو شـبكة (اليـفتا
الـتلـفزيـونـية األمـريكـية بـعمل مـنذ
إعالن خـطــبـة األمـيــر الـبــريـطـاني
ـمـثلـة األمـريـكيـة مـيـجان هـاري وا
مــاركل في تــشـرين الــثـاني الجنـاز

فيلم عنهما. 
وفي غـــضــون أســبــوعـــ كــتــبت
الـنـسخ األولى مـن سـيـناريـو فـيـلم
(هــــاري ومــــيــــجــــان... إيـه رويـــال
رومـانس) الــذي يـحـكي في سـيـاق
درامي قصـة التودد بـ احلبـيب

وسـيـعـرض لـلـمـرة األولى يـوم 13
أيـار اجلاري في خـتـام أسـبوع من
الــبـرامـج اخلـاصــة الــتي أعــدتــهـا
الـشــبـكـة الـتــلـفـزيـونــيـة قـبل حـفل
لكي فـي إنكلـترا يوم 19 الزفـاف ا
مـثل االسـكـتلـندي أيـار.وسـيقـوم ا
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مـــــوراي فــــريــــجـــــر بــــدور هــــاري
ــمــثـلــة األمــريــكــيـة وسـتــجــســد ا
باريـسا فـيتز-هـينـيلي دور ماركل.
ويستند الفـيلم إلى ما هو معروف
عن تـــفــاصـــيل قــصـــة احلب الــتي
بــــدأت بــــ هــــاري ومــــاركل قــــبل
ـــرات الــتي ـــا في ذلك ا عــامـــ 
ظـهــرا فـيــهـا سـويــا وتـصــريـحـات
علنة عن العالقة العاطفية ماركل ا
وما كـتبـته على مـدونتهـا السـابقة
(ذا تــيـج).كــمـــا يــتـــخــيـل الــفـــيــلم
ـشــاهـد في الـتــلـفــزيـوني بــعض ا
قصة احلب مـثل أول موعد غرامي
بـ هاري ومـاركل وجدال بـيـنهـما
ومـــشـــهــد جـــنـــسي وطـــلب هــاري
الـــزواج من مـــاركل.وســيـــتـــضــمن
الـفـيـلم تـصـورا ألحـداث أخـرى مع
ـالـكـة في عـدد من أفـراد الـعـائـلـة ا

بــريــطــانــيــا ومن بــيــنــهم األمــيـرة
الراحلة ديانـا واألمير وليام وكيت
مــيــدلــتـون زوجــة ولــيــام واألمــيـر
ـلــكـة إلــيـزابــيث.وقـال تــشـارلــز وا
ـؤلف تـيـرنس كـولي الـذي شـارك ا
في كتابة الفيلم في تصريح (هناك
الــكــثــيــر من الــدرامــا فـي الــقــصـة

احلقيقية لذلك لم نتخيل الكثير).
وجــرى تــصــويــر مــعــظم مــشــاهـد
الـفيـلم في مـدينـة تورنـتو الـكنـدية
التي كـانت تقـيم فيـها مـاركل أثناء
ـــســـلـــسل تـــصـــويـــر دورهـــا في ا

التلفزيوني (سوتس).
ــؤلـفــة سـكــارلـيت لــيـسي وقـالت ا
التي شاركت في كتابة الفيلم (أحد
األسبـاب التي دفـعتـنا للـكتـابة هو
ثالن أننـا نحبـهما كـثيرا ألنهـما 
قـــــــــوة االحتــــــــاد فـي زمـن يـــــــــعج

ـدة تصل إلى ويواجـه السـجن 
30 عــامـــا وقـــال مـــحــامـــيه إنه

سيستأنف احلكم.
أمـــا بـــوالنـــســـكي (84 عـــامـــا)
الــفـائـز بـجــائـزة األوسـكـار عـام
2003 عن فــيـلم (ذا بـيــانـيـست)
مارسة فقد اعترف عام 1977 
اجلــنـس مع مــراهــقـة تــبــلغ 13

عاما في لوس اجنليس.
ويـــعـــيـش اخملـــرج الـــفـــرنـــسي
البولندي األصل في فرنسا وفر
ـــتـــحـــدة بـــعــد من الـــواليـــات ا
إقـراره بـالـذنب خـوفـا من إلـغاء
اتفـاق مع االدعاء وصـدور حكم
بـالــسـجن لـفـتـرة طـويـلـة ضـده.
والـــقــضـــيــة ضـــد بــوالنـــســكي

مستمرة.
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ا هـو سـؤال يـراودُ الـكـثـيريـن من النـاسِ في مـجـتـمـعِـنا ر
 . العراقي والسّامرائي حتديداً

مـيزاتِ في مـختـلفِ اجملاالتِ فسـامراء تـمتـلكُ الكـثيـرَ من ا
قلَّ نظيراتها من مدنِ العالم .

واقعِ فهي أصـغـرُ بقـعة عـلى األرض فـيهـا أكـثر عـدد من ا
األثريـةِ والتـاريخـية في الـعالم; وهـناك من ال يـعلمُ مـا الذي
حتـتـويهِ مـديـنـة سـامـراء مـن مـعـالمٍ أثـريـةٍ وشـواهـد تـراثـيـة
ودينية خالدة ; فمـرقدُ اإلمام العسكـري عليهما السالم
ـديـنـةِ  كـذلك سـرُ من رأى  ـعـالم الـديـنـيـة في ا من اهمِ ا
حـصن ســومــيـر  واجلــامع الــكـبــيـر الــذي بــنـاه اخلــلـيــفـةُ
توكل وهـو ذو مئذنـةٍ ملتـوية عـلى ارتفاعٍ يـصلُّ الى نحو ا
ة كمنارةِ ابي دلف  وأيضاً 52 مترا ومساجدَ أخرى قد
ـة : كــقـصـر في سـامــراء عـدد كــثـيــر من الــقـصــوِر الـقــد
عتـز بالله وقصرُ "بكوارا " الذي شيـدهُ اخلليفةُ الـعباسي ا
ـعـتـمـد وقـصـر ـعـشـوق الـذي بـنـاه اخلـلـيـفـةُ ا الـعـاشق وا
ـعتصم وغـيرهـا العديـد من األماكنِ األثـرية التي اخلليـفة ا
لم يشهـدْها الـعالمُ بـعد ولم يـتمحصْ فـي جمالـها وروعـتها
زيـد ; لكي تتمكنَ من األخاذة. لكن سامراءَ الـيوم حتتاجُ ا
الوصولِ إلى عاصمةِ العالم للحضارةِ اإلسالمية بحق . 
فمـديـنـة سامـراء يـنـقصُـهـا الكـثـيـرُ من مقـومـاتِ احلـياة في
دن; فـهي حـتى اآلن ال تـمتـلكُ الـشوارع والـبـنى الـتحـتـية ا
ـها وال تـوجـدُ فـيـهـا أي خـدمـاتٍ تـسـهلُ عـمـلـيـةَ زيـارة مـعـا
واإلقامـة فيـها  وال يـوجدُ فـيها أي فـندقٍ مـن الطرازِ األول
أو حتى الرابع السـتقبـالِ الزائرين األجانـب والعرب وحتى
العـراقـي  كـذلك هي تـفتـقـرُ إلى مطـارٍ دولي يـجعـلُ منـها
قبلـة للسـياحةِ األثـرية والـدينيـة أيضاً هي تـفتقـرُ إلى نظام
الطرق البرية احلديثة وحتى منظومةِ السكك احلديدية التي
دينة العريقة واقع األثرية في هذه ا كن أن تربطَ ماب ا
لــتــســهلَ من زيــارتِــهــا لــلــســـائحِ  كــذلك هي تــفــتــقــرُ إلى
استـغاللِ طـبيـعـتهـا اجلـميـلـة وخصـوصـاً اجلهـة الـشمـالـية
َّ االسـتثمار الغربيـة حيث بحيـرة الثرثـار اخلالبة التي لو 
فيهـا وبدأ العـملُ ببنـاء منتـجعات سيـاحية ألصـبحتْ أجمل

من أي مكانٍ في العالم. 
بـبسـاطـةٍ شـديـدة سـامـراء تـفـتـقـرُ إلى كل مـقـومـاتِ احلـياة

  دن  با
سـامـراء تـفــتـقـرُ إلى الـعــملِ اجلـاد تـفـتــقـدُ اإلدارة احملـلـيـة
الـنـيــرة والـطـمــوح ; بـعــد أربـعـة عــشـر عـامــا من الـتـغــيـيـر
الـسـيـاسي في الــعـراق ; لم يـصـلْـهــا حـتى الـيـوم أي عـملٍ
استـثـمـاري والسـبب ضـعفُ اإلدارة والـتـخطـيط في سـلـطةِ
ـديـنـة واإلهـمـال احلكـومـي ألهـمـيـة هذه احملـافـظـة وإدارة ا
دينـة السـتراتـيجـية الـتي تربط الشـمال بـالعـاصمـة بغداد ا
ـؤامرة والـف والتي لم تـنهضْ حـتى اآلن من مسـلسالتِ ا

لكي تبقى سامراء منارة للعلمِ والتأريخ واحلضارة.
ــديـنــةِ هـرمـة فـكل مــا يـجـري اآلن لــيس إال إعالن مـزروق 
يتُ تنخـرُ جدرانهـا ديدانُ الفـسادِ والظـلم واالستبـداد ; فا
ـكن إحــيـاؤه بــهـكــذا مـشــروع دعـائي إنــتـخــابي بـحت ال 
يتخلُله التـرويجُ السياسي والكالم والـوعود اخليالية وطالء
تهالكة ما هكذا توردُ اإلبلُ يا االرصفة العتيقة واجلدران ا
دينـة التأريخيـة التي تكادُ ـنطقة انـتبهوا لـهذه ا سياسيي ا
تنعدمُ فيها احلـياة كمدينةِ  وهي اآلن لـيست إال قرية نائية
عـلـى حـدودِ الــوطن الــضـائـع الـذي يــحــلمُ سـكــانَه بــوجـودِ

اخلدمات واحلياة بعز ورفاهية .
زروق وفي اخلتام دعونا نعبـرُ عن سعادتِنا بهذا اإلعالن ا
وهذه احلملة الدعائية الرخيصة ونقولُ
هـاهي الـفـرصـة احلـقـيـقـيـة لـلـسـاسة
لكي يشاهدوا بـأم عينهم أحوال هذه

نكوبة. دينة ا ا
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بــاالنــقـســام).وقــال فــريــجـر
الـــذي تــــخـــلى عـن لـــكــــنـــته
االسـكـتـلـنـدية لـتـجـسـيد دور
هــاري (إنه أراد أال يـــكـــتــفي
بـتــقـلـيـد األمــيـر الـبــريـطـاني
صــــــــــاحــب الــــــــــشـــــــــــعــــــــــر
األحـــمـــر).وأضـــاف (أردت أن
أراه إنـسـانـا شـاءت الـظـروف
أن يـــكــــون أمـــيـــرا).وأشـــارت
فـيـتز-هـيـنيـلي إلى (أنـها رأت
في مــاركل مــثــاال رائــعـا عــلى

الثقة).
ولم يـسـتـشـر صــانـعـو الـفـيـلم
هـاري ومـاركل عـنـد الـتـصـويـر
ـنـتـجـ قـالـوا إن األمـير لـكن ا
وخـطـيــبـته عــلى عـلم بـالــفـيـلم
الـتـلـفزيـوني وإنـهم يـأمـلون أن

يراه احلبيبان.

{ جـــنـــيف  –وكـــاالت - قـــالت
ـية ( إن مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
عــلى الـــبــالــغــ واألطــفــال أال
يــتـنـاولـوا أكــثـر من عـشـرة في
ــئـة من الــسـعــرات احلـراريـة ا
الـــيــــومــــيـــة فـي شـــكـل دهـــون
ــوجــودة في مــشــبــعــة مــثل ا
ـئة اللـحم والزبـد وواحد في ا
ــتـــحــولــة وذلك من الـــدهــون ا
لـــلــــحـــد من خــــطـــر اإلصـــابـــة
بـــأمـــراض الــــقـــلـب).وتـــهـــدف
مـسـودة تـوصـيـات لـلـمـنـظـمـة
هي األولى منـذ عام 2002 إلى
احلــد من اإلصــابــة بــاألمـراض
ــعــديـــة وعــلى رأســهــا غـــيــر ا
أمـراض الــقـلـب الـتي يــعـتــقـد
ـئـة أنـهــا مـسـؤولـة عن  72 بـا
من عـدد الوفـيـات السـنـوية في
الـعـالم والذي يـبـلغ نـحو 54.7
مـليـون حـالة وفـاة كثـيـر منـها

. قبل سن السبع
وقال فرانسـيسكو بـرانكا مدير
إدارة التغذيـة من اجل الصحة
ـنـظـمـة الـصـحـة والـتـنـمـيــة  
يـة (تعد األنظمـة الغذائية العا
الـتي تتـضمن أحـماضـا دهنـية
مـشـبعـة ومتـحـولة مـصـدر قلق

{ لـوس اجنــلـوس (رويـتـرز) -
ـيـة عـلـوم وفـنـون طـردت أكــاد
الـسيـنمـا األمريـكيـة التي تـمنح
جـــــوائــــز األوســــكـــــار الــــنــــجم
الـــتـــلــفـــزيـــوني بـــيل كـــوســبي
واخملــرج احلــائــز عــلـى جــائـزة
أوسـكـار رومــان بـوالنـسـكي من
عـــضــويـــتــهــا بـــعــد اتـــهــامــات
بــــالـــتـــحـــرش اجلــــنـــسي ضـــد
. وكـوسبي وبوالنسكي الرجل
أول عــضـويــ مــعــروفــ يــتم
طردهما النتهاك مدونة السلوك
ــيـة في الـتـي تـبــنــتـهــا األكــاد
ديسمبر كانون األول في أعقاب
ضـغوط مـكثـفـة من الرأي الـعام
بعد مئـات االتهامات بـالتحرش
أو االعــــــتـــــداء اجلـــــنـــــسـي في

صــــنــــاعـــة الــــتــــرفـــيـه. وقـــالت
يـة في بيـان (إن مجلس األكاد
محافظـيها اجتـمع يوم الثالثاء
ــاضي وصــوت لــصــالـح طـرد ا
كــوســبـي وبــوالنــســـكي وهــمــا
عــــضــــوان مـــنــــذ عــــامي 1996
و1969 عـلى الــتـرتـيب). وتـضم
ية في عـضويتها 8000 األكاد
شـــــخص. وأضـــــاف الــــبـــــيــــان
(يـــــواصل اجملـــــلـس تــــعـــــزيــــز
ـعــايـيـر األخالقـيـة الـتي تـلـزم ا
األعـــضــــاء بـــالـــتـــمـــسك بـــقـــيم
ـتـعــلـقـة بـاحـتـرام ـيـة ا األكــاد

كرامة البشر).
تــأتي اخلـــطــوة فــيـــمــا تــواجه
صناعة الـترفيه اتهـامات بسوء
الـــســـلـــوك اجلــــنـــسي أدت إلى

اســتـــقــالــة عــشـــرات الــســاســة
ورجـال األعـمـال والـعـامـلـ في
مـجـال الـتـرفـيه أو اسـتـبـعادهم
من مشروعات فنيـة كما تشكلت
ز حركـة (#مي تو) وحـملـة (تا
ـــواجـــهـــة الـــتـــحـــرش في أب) 
ــــطــــالــــبـــة أمــــاكن الــــعــــمل وا
ــــســـاواة فـي األجــــور بـــ بــــا

. اجلنس
وأدين كوسبي (80 عاما) الذي
كــــان مــــعــــروفــــا بــــاسـم (والـــد
ـسلسل أمريـكا) بـعد دوره في ا
الكومـيدي (ذا كـوسبي شو) في
اضي الـثـمـانيـنـات األسـبـوع ا
بــتـخــديــر أنـدريــا كــونـســتــانـد
واالعــتـداء عـلــيـهـا جــنـسـيـا في

.2004

{  واشـــنـــطـن- وكـــاالت - قــال
ـــــــــــــثـلـو إدعـاء أمــريـكـيـون
(إن طـــبــــيـــــبـــا بــــيـــطــــريـــا من
كـــولـــومـــبــيـــا اتـــهم بـــتـــهــريب
تـحدة مـخدرات إلى الـواليـات ا
من خـالل وضـع عــــــبـــــــوات من
الهيروين الـسائل داخل أحشاء
كالب صــــغـــــيــــرة بــــالـــــتــــدخل

اجلراحي). 

وقـــال مـــكـــتب الـــنـــائـب الـــعــام
األمـريـكـي لـلـقـطـاع الـشـرقي من
نـــيــويـــورك (إنه  اســـتـــدعــاء
أندريس لوبـيز إيلـوريز للـمثول
أمـــام مـــحـــكـــمـــة احتـــاديـــة في
بـروكلـ  لـتوجـيه الئـحة اتـهام
له بـالـتـآمـر جلـلب هـيـروين إلى

تحدة وتوزيعه). الواليات ا
وذكرت تقارير إخبارية أمريكية

أن إيـلـوريـز (38 عـامـا) قـال إنه
ـثلـو اإلدعاء غيـر مـذنب.وقال 
(إن الطـبيب الـكولـومبي يواجه
عــقـوبــة الـسـجـن مـدى حـال إذا

أدين).
وأضـافــوا (أن إيـلـوريـز يـشـتـبه
بــأنه شــارك في مــؤامــرة جلـلب
اخملـدرات إلى الـبالد مـنـذ أكـثـر
من عـــــــــــــشـــــر ســـــنــــوات وإن

إيـلــوريـز اعــتــقل في إســبـانــيـا
وجــرى تــرحــيــله إلى الــواليـات

تحدة). ا
وقـــــالـت اإلدارة األمــــريـــــكـــــيــــة
ــكـافـحــة اخملـدرات (إن الـكالب
 شق بطنـها وتخـييط عبوات
الــــهـــيــــروين بـــداخــــلـــهـــا. و
تــــصــــديـــــرهــــا بــــعـــــد ذلك إلى
ــــتـــــحــــدة وكــــان الــــواليـــــات ا

ـــهـــربـــون يـــأمـــلـــون أن جتـــد ا
طريقها إلى زبائن). 

وأضـافت (أن حــمـلـة مـداهـمـات
في كولومـبيا عام 2005 وجدت
أن عشرة كالب يتم استخدامها
فـي نــــــقـل اخملـــــــدرات وجــــــرى
انقاذهـم) لكنـها أشارت إلى (أن
الــكـثـيـر من هــذه الـكالب نـفـقت

خالل العملية). 

ــعـدالت خـاص ألن تــنـاولــهـا 
كــبـيــرة مــرتــبط بـزيــادة خــطـر
اإلصـــابــــة بـــأمــــراض الــــقـــلب
واألوعــيــة الــدمــويــة).وأضـاف
(أن التوصيـات بنيت على أدلة
عـلـمـية  الـتـوصل إلـيهـا بـعد

دراسة استمرت 15 عاما).
ـشــبـعـة في وتـوجـد الــدهـون ا

أطـعـمـة من مـصــادر حـيـوانـيـة
مـــثل الـــزبــد وحـــلــيب األبـــقــار
والــلــحم والــسـلــمــون وصــفـار
الـــبـــيض وأيـــضـــا في بـــعض
ــسـتــخــلــصـة من ــنــتـجــات ا ا
نباتـات مثل الشـيكوالته وزبدة
الــكــاكــاو وجــوز الـهــنــد وزيت
ـتـحـولة الـنـخـيل.أمـا الدهـون ا

فــمـوجـودة بـشــكل طـبـيـعي في
اللحـوم ومنتجـات األلبان لكن
مـصــدرهـا الـرئــيـسي صــنـاعي
وتـوجـد في األطعـمـة اخملـبوزة
ــــقـــلـــيــــة مـــثل الــــبـــطـــاطـــا وا
(الــــبــــطــــاطس) والــــدونــــاتس
هدرجة قرمشات والزيوت ا وا
جـــــزئـــــيـــــا والــــدهـــــون الـــــتي

ــطــاعم تــســـتــخــدمــهــا عــادة ا
والـــبـــاعــة اجلـــائـــلـــون.وقــالت
ــنـظـمـة (إن إجـمـالي الـدهـون ا
الـتي يـتم استـهالكـهـا يجب أال
ـئـة من إجـمالي يـتـعدى 30 بـا
الـطــاقـة الــتي يـحــصل عـلــيـهـا
الــفـرد لــتــجـنب اكــتــسـاب وزن

زائد غير صحي).
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بيل كوسبي رومان بوالنسكي


