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ـنـطـقـة الـعـربـيـة وشـمـال افـريقـيـا خالل انـتـشـرت في ا
ـاضـيــة حـركـة شـبــابـيـة ذات بـعـد الــسـنـوات الـعــشـر ا
اقـتـصــادي تـسـمـى ( ريـادة االعـمــال )  هـذه احلـركـة
انـتـقـلت من امـريـكـا من مـنـطـقـة تـسـمى ( الـسـيـلـيـكـون
فـالي) بـعـد جنـاح جتـربـة اسـتـحـواذ شـركة يـاهـو عـلى

موقع مكتوب عام . 2009
اول اتـصـال لي مـبــاشـر مع هـذه احلـركــة كـان عـنـدمـا
تــلــقــيت دعــوة حلــضــور مــؤتــمـر عــرب نـت في بــيـروت
ـؤتـمر شـكل لي ـدة ثالثـة ايـام  ذلك ا عـــــام  2014 و
نـقــطـة حتـول كـبـيـرة فـي طـريـقـة تـفـكــيـري من الـنـاحـيـة

االقتصادية.
ـؤتمر حتركت بسرعـة بحثا ومتـابعة ونقاشا بعد هذا ا
ـنـطقـة وحتت عـنوان لـكل مـا يجـري من نـشـاطات في ا

متابعة ريادة االعمال ودعم الشركات الناشئة .
عــلى اثــر ذلك راقــبت مــوضــوع ريــادة االعـمــال داخل
الــعـــراق ووجـــدت هـــنــالـك فــراغ واسع مـن الــنـــاحـــيــة
الـتنـظيـمية والـقانـونيـة والعمـليـة  عنـدها شعـرت بخـيبة
ـة بـســبب حـجم الـتـقــدم الـذي حـصل في هـذا امل مـؤ

اجملال ب العراق وب دول جواره . 
في نهاية شهر كانون الثاني  2016وبعد ان تمعنت في
ـوضــوع  كـتـبـت عـدة رسـائل الى الــسـيـد تـفــاصـيل ا
حـيـدر الـعبـادي بـصفـته رئـيس مـجلـس الوزراء اطـلـعته
عـلى اهمـيـة ريادة االعـمال وتـأثيـره عـلى فئـة الشـباب 
وقـــدمت له عـــدة مـــقـــتـــرحــات مـن اجل تـــنـــشــيـط هــذا

هم ? وضوع ا ا
في شــهــر اذار  2016قــابـــلت الــســيـــد مــهــدي الــعالق
بـوصـفه االمـ الـعـام جمللس الـوزراء وكـونه شـخـصـية
اقـتصاديـة  وطرحت عـليـه اهميـة حتريك مـلف ( ريادة
ـقترحـات التي قدمـتها االعمـال ) واقترحت عـليه ذات ا
لـلـســيـد حـيـدر الــعـبـادي  لـكن لـألسف لم يـتم حتـريك

وضوع وظل في حدوده الضيقة ? ا
نــــهــــايــــة عـــام  2017قــــررت ان اخــــوض اول جتــــربـــة
اســتــثــمــاريــة وفق قــواعــد ريــادة االعـمــال حــيث قــمت
بـتـأسـيس مـشـروع صـغـير يـراعـي مـا تعـلـمـته فـي هذا
اجملـال  لـكن لألسف كــانت الـتـجـربــة مـريـرة وقـاسـيـة
ومحـبطة وغـير مشـجعة والـسبب غيـاب االطر القـانونية

والتنظيمية والتحفيزية في هذا اجملال .
 الـيوم وبـعـد مرور اكـثـر من عشـر سـنوات عـلى دخول
مـوضوع ريـادة االعـمال لـلـمنـطـقة  اجـد ان دول جوار
ـؤشـر الــعـراق تـقــدمت بـخــطى واثـقــة عـلى مــسـتــوى ا
ي لريـادة االعمال ودعم الـشركـات الناشـئة  لكن العـا

العراق ظل متأخرا وال يكاد يذكر في هذا اجملال . 
 تـداركـا للـوقت الـذي مـضى ولسـد الـفجـوة بـينـنـا وب
دول اجلوار والعالم  اقترح على السيد رئيس الوزراء
ــالــيــة ووزيــر واالمــ الــعـــام جملــلس الــوزراء ووزيــر ا
ركزي ان يولوا التخطيط ووزير العمل ومحافظ البنك ا
وضـوع االهتمام اجلـدي وذلك من خالل تشكيل هذا ا
جلـنــة عـلــيـا مــتـخــصـصــة بـهـذا
اجملال مهمتها وضع التوصيات
الالزمة من اجل اطالق مشروع
تأسيس ودعم ريادة االعمال في

العراق.
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السينمائي. وقالت شركتا اإلنتاج السينمائي (إن
اجلـــزء الـــثـــالـث ضـــمن ســـلـــســــلـــة أفالم الـــرجل
الـعنـكبـوت احلالـية بـطـولة تـوم هوالنـد سيـكون
فـي قـاعــات الــعـرض الــســيــنـمــائي من  16تــمـوز
 بدأ عـرض أحدث أفالم الـسلـسلـة الرجل.(2021
الـعـنـكبـوت: بـعـيـدا عن الوطن (سـبـايـدر مـان: فار
ـتــحـدة فــروم هــوم) في حـزيــران في الــواليــات ا
وجــمـع أعــلى اإليــرادات عــلى اإلطالق لــفــيــلم من
إنتـاج سوني بـكتـشرز مـحقـقا  1.11ملـيار دوالر
فـي أنـــحـــاء الـــعـــالم حـــتى  18آب.وفي الـــشـــهـــر
ـاضي قـالت عـدة تـقـارير ومـنـتـجـون من بـيـنهم ا
كــيــفـــ فــايــجـي مــديــر إنــتـــاج أفالم مــارفل إن
الــشــركـتــ عـجــزتــا عن الـتــوصل إلى تــفـاهم
بـشأن تـقاسم الـشـخصـية في أفـالمهـما بـعد
انـتـهـاء أجـل اتـفـاقـهـمـا الـسـابق.وأشـارت
الـتـقـاريـر في ذلك احلـ إلى (أن ديـزني
أرادت حــصـــة مــالـــيـــة أكــبـــر في أفالم
ـــنــفــردة الــتي الــرجل الــعـــنــكــبــوت ا
تنتجها سوني). وقال فايجي ( أشعر
بـسـعـادة غـامـرة أن رحـلة عـنـكب مع
عـــــالم مـــــارفـل الـــــســـــيــــــنـــــمـــــائي
سـتسـتـمر).وقـالت شـركتـا اإلنـتاج
السينمائي (إن الـرجل العنكبوت
سيظهر أيضـا في فيلم ستنتجه
ســــتــــوديــــوهــــات مــــارفل في

ستقبل). ا

{ مومباي –وكاالت - اجتاحت جنمة
بوليوود ديبيكا بادوكون موقع
إنستغرام مؤخرًا وذلك بعد حصدها
ألكثر من مليون إعجاب على منشور
وصفت فيه زوجها الفنان الهندي
همالت لتبدأ رانفير سينغ بـسلة ا
التساؤالت تدور حول ما قالته
واألسباب التي دفعتها لذلك.وأوضحت
ديبيكا من خالل منشورها التي
شاركته عبر إنستغرام (أن زوجها
رانفير سينغ هو سلة مهمالت وذلك
نزل وهي بسبب عادة يقوم بها في ا
أنه يكمل أي طعام تتركه زوجته في

صحنها بعد االنتهاء من العشاء)
وأرفقت صورة توضح ما
يحصل معها في هذا
اخلصوص وعلقت: الصورة
تمثلّنا تمامًا!. على الصعيد
الفني يستعد الثنائي
الهندي رانفير سينغ وزوجته
بادوكون لبدء تصوير فيلمهما
اجلديد في مومباي وتدور
أحداث الفيلم حول قصة حياة
بطل العالم في الكريكت كابل
ديف وعن حصول الهند على
كأس العالم في الكريكت عام
1983.
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{ بــــاريـس - وكــــاالت- ســـارت
ـيـتر الـصـغـيـرة ديـزي مـاي-د
الــتي فــقـدت ســاقــيــهــا بــعـد أن
اضـطــر األطــبـاء لــبــتــرهـا وهي
رضيـعة بسـبب عيب خلـقي منذ
ــشى أســـبــوع الـــوالدة عــلـى 
ــوضـــة في بــاريس في عــرض ا
ألزياء دار (لولو إيه جيجي) في

بــرج إيـفل.وبــدأت الـبـريــطـانـيـة
ـولـودة في بـرمـنـجـهـام والـتي ا
تــبــلغ من الــعــمــر حــالــيـا تــسع
ـشــاركــة في عـروض ســنــوات ا
أزيــــاء بـــريـــطـــانـــيـــة قـــبل عـــام
ــوضــة وشــاركـت في أســبــوع ا
لألطــفـال في لــنـدن فـي ر شـبـاط
وفي أسبـوع نيويـورك للـموضة

هــذا الـشــهـر.وقـالـت ديـزي عـلى
حـسابـها عـلى انـستـجرام حتت
صــورة لــهــا مع والــدهــا ألــكس
أمـام بــرج إيــفل (هــنـا لــنــصـنع
الــــــــــــتــــــــــــاريـخ هــــــــــــذا مـــــــــــا
نفـعله).وتـستـخدم ديـزي طرف
صـــنـــاعـــيـــ مـــصــنـــوعـــ من
الـكــربـون مـن أجل الـركض ومن

ــــمــــشى أجـل الــــســـيــــر عــــلى ا
مـكـنــتـاهـا من الــقـيـام بـشــقـلـبـة
بــهـلـوانـيــة خالل عـرض األزيـاء
ــــدرســــة فـي لــــنـــــدن أمــــا فـي ا
فـــتـــســـتـــخـــدم نـــوعـــا آخـــر من

األطراف الصناعية.
عـــلى صـــعــيـــد مـــتــصـل أقــامت
مـــجـــمـــوعـــة مـــســـتـــحـــضـــرات

الـتــجـمــيل الـفــرنـســيـة لــوريـال
السبت عرضها السنوي لألزياء
ـــشـــاركـــة جنـــمـــات الـــفـــنــون
ــــــــوضــــــــة الالتـي شــــــــاركن وا
ــرأة عـلى جتـســيــدا لــتـمــكــ ا
ــــوضـــة في هـــامـش أســـبـــوع ا
بـــــــاريـس.وشــــــاركـت فـي هــــــذا
الـــعـــرض جنـــمـــات الـــتــمـــثـــيل

والغناء وعروض األزياء ومنهن
الـــــبــــريـــــطــــانـــــيــــة نـــــاعــــومي
ــشى كــامـــبل.وظــهـــرت عــلـى 
عرض األزياء الـدائري ألول مرة
ـمــثــلـة آمــبـر هــيـرد ومــغـنــيـة ا
البوب كاميال كـابيلو إلى جانب
سـفيـرة لـوريال مـنـذ وقت طويل
ـمـثـلـة آندي إيـفـا لـوجنـوريـا وا
مـــاكــدويل والــعــارضــة دوتــزين
كـرويس وعـضـو فـريق سـبايس
جـــيـــرلــــز الـــســـابــــقـــة جـــيـــري
هورنـر.واختـتمت هـيلـ ميرين
هذا الـعـرض السـاحر بـدخولـها
مـشى مرحة وهي حـافية على ا
القدم وتزين وجهها ابتسامة

عريضة.
وتــــعــــاونت لــــوريــــال الــــراعي
ــوضـة مع الــرسـمي ألســبـوع ا
دور أزياء كبرى لتصميم األزياء
الــتي ارتـدتـهـا الــنـجـمـات خالل
ــان وإيـلي الــعــرض ومـنــهــا بـا
صــــعب وكــــارل الجـــيــــرفـــيــــلـــد
وجـيــامـبـاتـيـسـتـا فـالي.وهـدفت
ـسـتـحـضـرات أكــبـر مـجـمـوعــة 
الــتــجـــمــيل في الـــعــالم والــتي
تـدعم عـالمـات مــثل مــايـبــيــلـ
رأة وأرماني للترويج لتمك ا
والتـنوع خالل الـنسخـة الثـالثة

من عرضها السنوي لألزياء.

الـــبـــحث). وكــتـب في الـــتــقـــريــر
ــنــشــور في دوريــة اجلــمــعــيــة ا
الطـبيـة األمريـكيـة لطب الـعيون(
نظرا ألن هـذه الدراسة الـصغيرة
ال تستـبعد احـتمال وجـود فوائد
ـزيد من الدراسات فهنـاك حاجة 
عـلى نـطـاق أكـبـر إلثـبات أو نـفي
الفوائد في األمد الطويل بصورة
مـــؤكـــدة). وســـبب االعـــتـــقــاد أن
الـشـوكـوالتـة الـداكـنـة قـد حتـسن
ـركـبات الـرؤية هـو أنـهـا غـنيـة 
الــفالفـونــيــد وهي من مــضـادات
األكـسـدة. وكـشـفت الـدراسات أن
ـضـادات ـواد الـغـنـيـة  تـنـاول ا
األكـــســدة قــد يـــقــلل احـــتــمــاالت
ـتعلقة ـشاكل البصر ا التعرض 

.كما حتسن تدفق الـدم إلى العـ
ـتــطـوعــون الخـتــبـارات خــضع ا
بصـرية بـسـيطـة مثـلمـا حدث في
الـدراسـة الـسـابـقـة.وعـنـد حتلـيل
الـــبـــيـــانـــات لم يـــتـــبـــ وجـــود
اخــــــتـالفــــــات جــــــوهــــــريــــــة في
فــحـــوصــات شــبــكــيــة الــعــ أو
اخــتـبـارات الــبـصــر بـعــد تـنـاول
ـتـطـوعـ شـوكـوالتـة داكـنة أو ا

شوكوالتة باحلليب.
لكن الـدكتـور جاريث لـيمـا جراح
الــعـيــون في مــسـتــشــفى مـاونت
ســـيـــنـــاي لـــلـــعـــيـــون واألذن في
نيويورك قـال (إنه على الرغم من
أن الدراسـة ال تـظهـر وجود أي
فـــائــدة الســـتــهالك قـــطــعــة
واحـدة من الـشـوكـوالتـة
فــإنـــهــا ال تــعــني أن
تـــنـــاولـــهــا عـــلى
األمـد الطـويل
غــــــــــيـــــــــر

مـفـيـد).

{ لــــنـــدن  –وكــــاالت - حـــسب
دراســــة أجـــريـت في جـــامــــعـــة
كــيـنـت حـول اكــتــئـاب مــا بــعـد
الوالدة فإن احتماالت اإلصابة
باالكـتئاب بـعد الـوالدة ارتفعت
ــــئــــة من لــــتــــصل إلى  79 بـــا
األمهات خصوصًا عندما يلدن

أطفالًا ذكورًا.
وأظــهـرت الــدراسـة أيــضًـا (أنه
ـتـوقع أن األمـهـات الالتي من ا

كـان لــديـهن مـيل نـحـو أعـراض
االكتئاب والقلق واإلجهاد يكنّ
أكــثـر عــرضــة خلـطــر اإلصــابـة
بـــاكــتـــئــاب مــا بـــعــد الــوالدة)
مــؤكــدة عـلى (أن تــقــد الـدعم
ـكن أن يـجعـلها عـنوي لألم  ا
أقـل عــــــــرضــــــــة لـإلصــــــــابــــــــة

باالكتئاب). 
وأوضـــحـت األبـــحــاث أن والدة
طـفل ذكـر يـزيـد مـن االلـتـهـابات

الـتي لـهـا صـلــة بـاالكـتـئـاب إذ
ثــــبـت أن هــــنــــاك عـالقــــة بــــ
نـاعية االلـتهـابية االستـجابـة ا

وتطور أعراض االكتئاب.
ويــأمل الــبــاحــثــون أن يــنــتــبه
اجلـمـيع ألهــمـيـة تــقـد الـدعم
عنوي لألمهات بعد النفسي وا
الـــوالدة كي يـــتــجـــنــ خـــطــر
اإلصـابـة بـاالكـتـئـاب احلاد ألن
هـــذه األعـــراض قـــد تـــســـتـــمــر

شــــــــهــــــورًا أو تـــــزداد ســـــوءًا
ويكون لها تأثير كبير على األم
وعــلى الــطـفـل وعـلى الــعــائــلـة

كلها. 
كمـا يؤكـد البـاحثـون (أن تقد
نـاسب لكل الدعم الـصحـيح وا
أم يجـعلهـا قادرة على الـتعافي
ا الـكـامل من االكـتئـاب) وفـقًـا 
قــــالـــتـــــــه هـــيــــئـــة الــــصـــحـــة

الوطنية.
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ــــوقـــعـه عـــلى اإلنــــتـــرنت(إن
تــوتـال راعــيــة لـلــمـتــحف مــنـذ
ــا تــتــضــمــنه تــلك ســنــوات 
الرعاية من دعم عمليات جتديد
مــعـرض أبــولــو وإنــشــاء قـسم
لــلــفــنـون اإلسـالمــيـة). وغــمس
الـنــشـطــاء أيــديـهم في أكــيـاس
الــعــسل األســـود قــبل تــلــطــيخ
ــا أســمـوه الــهــرم لــلــتـنــديــد 
األيــدي الــقــذرة لــتــوتــال.وقــال
عـــضــــو في الـــتــــجـــمـع يـــدعى
كـن تنظيف بصمات فيكتور (
الـيـد عـلى الـهـرم بـسـهـولـة في
حـ أن البـصمـة الـبيـئيـة التي
تركـتهـا توتـال ليس من الـسهل
إزالــتـهـا).وقــال عـضـو آخـر في
الـتـجـمع (ال يـنــبـغي أن تـتـلـقى
مــؤســســـة ثــقــافــيــة أمــواال من
شـركـة مـتـعــددة اجلـنـسـيـات ال
ــنــاخ تــتـــوقف عن تـــعــريـض ا
لـلخـطر وتـلـويثه وتـرك بصـمة
بيئية قذرة على األرض).وقالت
تـوتـال في تـصـريح(حتـى لو لم
ـتـحف نـكـن الـراعي الـرئـيـسي 
الـلـوفــر فـنـحن فــخـورون بـدعم
ــؤســسـة ذات مـبــادرات هــذه ا

القيمة الرمزية الكبيرة).

بــصـمــات أيــديــهم عــلى الــهـرم
ـصنـوع من الـزجاج والـصلب ا
ويـبـلغ ارتـفاعه  70قـدمـا وهو
أحــد مــعــالـم بــاريس الــبــارزة
بيـنما وقف سـائحون يـتابعون
في دهشة.ويقول متحف اللوفر

قــالـــوا إنــهـــا أنـــشــطـــة ضــارة
بـالبـيئـة لـشركـة توتـال الراعـية
لـلـمـتـحف وهي شـركـة مـتـعددة
اجلنسيات للنفط والغاز.وطبع
نـشطـاء يتـشحـون بالـسواد من
مـجـمـوعة دعـونـا نـحرر الـلـوفر

{ بــــاريس - وكــــاالت - لــــطخ
نـاشـطون مـدافـعـون عن البـيـئة
تـحف الـلوفر الهـرم الزجـاجي 
بــطــبــقــة ســمــيــكـة مـن الـعــسل
ـــوالس) اجلــــمـــعـــة األســــود (ا
ــاضــيــة احـتــجــاجــا عــلى مـا ا
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{ لــــوس اجنــــلــــوس - وكــــاالت- قــــالت ســــوني
بكتـشرز إنترتـنمنت وستـوديوهات والت ديزني :
إن سـتوديـوهـات مارفل سـتـواصل إنتـاج سـلسـلة
أفالم الـرجـل الـعـنـكـبـوت: الـعـودة (سـبـايـدر مـان:
هومكمنج) لتـهدئا مخاوف عشـاق الشخصية من
أن يـــخــــتـــفي الــــبـــطل اخلــــارق من عـــالـم مـــارفل
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بـاحـثـون أن تـنـاول الـشـوكـوالتـة
الداكنة لن يؤدي لـتحسن البصر
وذلك على عـكس مـا توصـله إليه
تـــقــريــر ســـابق.وكــان الـــتــقــريــر
الـســابق يـشــيـر إلى أن عــنـاصـر
مـعـيـنـة في الـبـصـر حتـسـنت في
غـــضـــون ســـاعـــتـــ مـن تـــنــاول
الـــشـــوكـــوالتـــة. لــــكن الـــدراســـة
اجلـــــديـــــدة ال تــــــكـــــشـف عن أي
تغيـرات في الرؤيـة أو تدفق الدم
إلى العـ بـعد تـناول نـحو 200
غـــــــرام مـن الــــــــشـــــــوكـــــــوالتـــــــة
الداكنة.وأجـريت الدراستان على
. تطوع مجموعة صغـيرة من ا

وقــــال الـــدكــــتـــور
جــــــــــيــــــــــكـــــــــوب
شـــيــدلـــيـــتس من
جـامـعـة لودفـيج-
ماكسيـمليانز في
مــيــونـيـخ والـذي
قاد فريـق البحث
في تـصـريح (إنه
في ظل الـتـوصل
لــــنــــتـــيــــجــــتـــ
متضاربت بعد
إجـــراء جتــــربـــة
صغـيرة الـنطاق
فإن هناك حاجة
ــــــــــزيـــــــــــد مـن

بالسن التي يـطلق عليـها ضمور
العضالت. وأشـار البـاحثون إلى
وجودة أن مركبـات الفالفونـيد ا
في الـشـوكوالتـة الـداكـنـة تـساهم
أيضـا في توسـيع الشـراي على
ما يـبدو. ولـلـتأكـد من ذلك أجرى
شيـدلـيـتس وزمالؤه دراسـة على
مـــتــــطــــوعــــا من األصــــحـــاء 22
أعــمـارهـم بـ  20و 62عــامــا ال
يـــعـــانـــون مـن أي مـــشـــكالت في
البـصر. و االخـتيـار من بيـنهم
على نـحو عـشوائي لـتنـاول نحو
غــــرامــــا من الــــشـــوكــــوالتـــة 20
الــــداكـــنــــة حتـــتــــوي عـــلى 400
مليـجرام من الفالفـانول وهو من
مشتقات الفالفونيد أو  7.5غرام
مـن الــــشــــوكــــوالتـــة
بـاحلـلـيب بـهـا نـحو
خمـسـة ملـيجـرامات
مـن الـــــفـالفـــــانـــــول.
وفـــــحص األطـــــبــــاء
تطوع قبل عيون ا
تـنــاول الـشــوكـوالتـة
وبــعـدهــا بــسـاعــتـ
وكــان فــريق الــبــحث
يـركـز عــلى مـؤشـرات
عـلى أن الــشـوكـوالتـة
تـســبـبت في تــوسـيع
الـشرايـ في شـبـكـية
ــــا يــــعـــني الــــعـــ 

{ لــوس اجنـــلـــوس - وكــاالت-
سـتــحــظــر سـلــســلــة دور عـرض
تـفرج الذين الندمارك دخول ا
يـــرتـــدون أزيـــاء وأقــــنـــعـــة خالل
عـروض فـيـلم (اجلـوكـر) بـعـد أن
عـبــرت أسـر شــهــدت إطالق نـار
جماعي خالل عرض ألحد أفالم
الــرجل الــوطــواط (بــاتــمــان) في
كـــــــولـــــــورادو عــــــام  ?2012عن
مـخــاوفــهـا.وقــالت ســلـســلـة دور
العـرض ومـقـرهـا لـوس اجنـلوس
والــتي تـــديــر  52دار عــرض في
مــــديــــنـــة (إنــــهــــا تــــريــــد من 27
ـتـفـرجــ االسـتـمـتـاع بــالـفـيـلم ا
بـاعـتـبـاره إجنـازا ســيـنـمـائـيـا).و
أضـــافت فـي تـــصـــريـح(لـــكن لن
طـلية يسـمح باألقـنعـة والوجـوه ا
أو األزيــــــــــــــــــــــــــــــــــاء داخـــل دور
عرضنا).ويـبدأ عرض الـفيلم في

قبل. الرابع من تشرين األول ا
وتـــــنـــــضـم دور النـــــدمـــــارك إلى
ســــــلـــــــســــــلـــــــة دور الــــــعــــــرض
(إيه.إم.سي) األكـــبــر فـي الــبالد
والـتـي حـظــرت األقــنــعـة في دور
العـرض مـنذ واقـعـة إطالق الـنار
اجلــمـــاعي في كـــولـــورادو الــتي
راح ضـحـيـتـهـا أكـثـر من عـشـرة

. صاب قتلى وعشرات ا
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