
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6583 Wednesday 12/2/2020الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6583  االربعاء 17 من جمادى االخرة 1441 هـ 12 من شباط (فبراير) 2020م

.d Ë q¹dÐ√ ÂÒdJ¹ …√d*« Âö _ Ê«uÝ√

اســــتـــراتــــيــــجـــيــــة  االحــــتـــواء
لالســـتــعــداد الحـــتــمــال وصــول
الـــفــيــروس ). وتــكـــافح الــصــ
لــلــســيـطــرة عــلى وبــاء كــورونـا
ــســـتــجــدّ وقــد اتّــخــذت لــهــذه ا
الـغايـة إجـراءات مـشـدّدة شـملت
إغـالق مـــدن بـــأكـــمـــلـــهـــا ومـــنع
سكـانها من مـغادرة  مـنازلهم إال

للضرورة.
 ودفع الــوبـاء مـنــظـمـة الــصـحـة
يـة إلى إعالن حالـة طوار العـا

ية  صحية عا
والـــعــديـــد من احلـــكـــومــات إلى
فرض قيود على السفر وشركات

الطيران لتعليق 
الــــــرحـالت اجلــــــويــــــة مـن وإلى
. فــيــمــا قــال خــبــراء في الــصــ
مـــــجــــال الـــــصـــــحـــــة األحــــد إن

بـــريــطــانـــيــاً أُصــيـب بــفــيــروس
كـورونـا اجلـديـد أثـنـاء حـضـوره
ا نقل مؤتـمرا في سنـغافـورة ر
الــعــدوى إلى ســبــعــة أشــخـاص
آخرين عندما أمضى بضعة أيام
في كوخ بقرية في مـنتجع جبلي
فـــرنــسي فـي طــريق عـــودته إلى

وطنه.
وأقـام الــرجل وهــو ثـالث حــالـة
إصــابــة بـالــفــيـروس تــســجـلــهـا
بـريـطـانــيـا مع مـجـمـوعـة كـانت
تـقـضــــي عـطـلـة بـالـكوخ الـواقع
في مـــــنـــــتـــــجع تـــــزلـج في لـــــيه
كونتام مـوجنوا أواخر الشهر

اضي. ا
 وقـال مـسـؤولـون فـرنـسـيـون إن
الفـحوص أثـبتت إصـابة خـمسة
ــنــتــجع بــريــطــانــيــ آخــرين 
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ـغـنــيـة الـبـلـجـيـكـيـة (آجنـيل)  فـازت ا
بــخـــمس جـــوائـــز  خالل الـــنـــســـخــة
احلـاديـة عشـرة من جـوائـز الـصـنـاعة
ــوســيـقــيــة في بـروكــسل اخلــاصـة ا
بــاجملـتــمع الـفــلـمــنـكي.  ورغـم غـيـاب
(آجنيل) عن حفل تسـليم اجلوائز إال
أن فـــوزهـــا فـي خـــمس فـــئـــات كـــانت
مـرشـحـة لـنـيل جـوائـزهـا مـؤشر عـلى
تــفـوق مــدوٍّ لـهــذه الــفـنــانـة. وتــشـمل
اجلوائز الـتي نالتـها آجنيل : (أفضل
فــنـانــة مـنــفـردة ومـوســيـقـى الـبـوب
وأفـضل  أداء مـبـاشـر وأفضـل مقـطع
فــيــديــو عن أغــنــيــتــهــا أرجح مــا هـو
خــاص بك وأغـنــيـة الــعـام عن أغــنـيـة
نسيان كل شيء بالتـشارك مع أخـيها

األكبر مطرب الراب روميو ألفيس).
وهـذه الــسـنـة الــثـانـيـة عــلى الـتـوالي
التي حتقق فيهـا (آجنيل) النجاح في
ـوسـيـقـيـة حيث جـوائـز الـصنـاعـة  ا
رُشحت في عام 2019 للفوز في سبع
فئـات تمـكنت من إحـراز جوائز  ثالث
مــنــهــا من ضــمــنــهــا (أفــضل فــنــانــة

منفردة).
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 أطــلق مـــهــرجــان أســوان ألفالم
ـرأة فـي مـصــر دورته الـرابــعـة ا
امـس االول االثــــنــــ بــــتــــكـــر
ــغـنــيــة اإلسـبــانــيـة ــمــثـلــة وا ا
ـــمــثـــلــة فــيـــكــتـــوريــا ابـــريل وا
.وقالت كر صرية نيـللي كر ا
في كــلــمــة قـصــيــرة (أهــدي هـذا
الــتـكــر إلى كل امــرأة جــسـدت
شـــــخـــــصـــــيـــــتـــــهـــــا فـي األفالم
ــســلـسـالت والـنــســاء الالتي وا
اسـتـوحيت مـنـهن الـشـخـصـيات
الـتـي جنـحت وأحــبـهــا الـنـاس..
وفي مــقــدمــتــهن أمي).كــمــا كـرم
ـــهــرجــان فـي حــفل االفـــتــتــاح ا
ـصرية وعارضة األزياء مثلة ا ا
الـســابـقــة رجـاء اجلــداوي.يـقـدم
ـهــرجـان عــلى مـدى ســتـة أيـام ا
أكثـر من  50فيـلـمـا من نـحو 30
دولــــة عـــــربــــيـــــة وأفــــريـــــقــــيــــة
وغــربــيـة.واخــتــيـر لــلــعـرض في

الــقـضـايــا االجـتـمــاعـيـة لــلـمـرأة
ويــــربط بــــيـــنـــهــــا وبـــ األفالم
ـهرجان في السـينمـائيـة.ومنح ا
االفـتتـاح جـائـزة (نـوت لإلجناز)
رأة لـلسفـيرة ميرفت في مجال ا

األفـالم وكــتـــابـــة الـــســيـــنـــاريــو
وصــــــــــــنــــــــــــاعـــــــــــــة احلــــــــــــلـي
واالكــــســــســـوار.كــــمــــا تــــشــــمل
الفعـاليات (منـتدى نوت لـقضايا
ـــرأة) الـــذي يــطـــرح ويـــنــاقش ا

االفـتـتـاح فـيـلم (بـعـلم الـوصـول)
لـلـممـثـلـة بـسمـة واخملـرج هـشام
صــــقـــر والـــذي يـــنــــافس ضـــمن
ـصريـة بجانب مسـابقة األفالم ا
ــــــا ثـالثـــــــة أفالم أخـــــــرى هـي (
بــنـتــولــد) لـلــمـخــرج تـامــر عـزت
و(احـكــيـلي) لـلـمــخـرجـة مـاريـان
خــــوري و(تـــأتــــون من بــــعـــيـــد)
لـلـمـخـرجـة أمل رمـسـيس.وقـالت
نــــائب رئـــيـس مـــجـــلـس أمـــنـــاء
ــهـرجــان عــزة كـامل فـي كـلــمـة ا
االفـتتـاح (يـبـدأ مهـرجـان أسوان
رأة عـامه الـرابع مـفعـما ألفالم ا
بشغف اإلبداع والفن والـسينما
ينمو ويزدهر بضيوفه وضيفاته
مـن كل بــــقـــاع الــــعـــالـم يـــزهـــو
بعروضه السيـنمائية ومـلتقياته
الفـكـرية لـيتـخـطى حدود الـزمان
ــــكــــان). وبــــجــــانـب عـــروض وا
األفالم وندواتها تشـمل فعاليات
هرجـان ورش عمل في صـناعة ا

التالوي بـيـنمـا يـكرم في اخلـتام
ـصرية نتـجة ا يوم  15شبـاط ا
ـونــتـيـرة نـاهــد فـريــد شـوقي وا
رحــمـــة مــنـــتــصـــر ومــونـــتــيــرة

النيجاتيف ليلى السايس.
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هـنــاك اسـتـسـهـال عـجـيـب لـدى جـهـات وشـخـصـيـات
للتصـــــدي للمسؤوليات الكبيرة في العراق . 

لـــو ســألت جـــمــيع األحـــزاب والــقـــوى واجلــمـــعــيــات
والـتنـظــــــــيـمات والـعـناويـن الشـخـصـية والـفـئات أن
تـقـدم مـرشحـ فـوريـ لـرئـاسـة احلـكـومـة ومـناصب
ـا تـرددت أية جـهـة في التـقـدم بعـشرات علـيـا بالـبـلد 
ـــئــات دفــعــة واحــدة ومن دون ــا ا ــرشـــــحــ ور ا

تأخير.
غـرية دائماً  لـكن السلطة  نعم  نعـلم أنها السـلطة ا
قاتـلة في ذات الوقت إذا لم يـكن حاملـو مسؤولـياتها
قـادرين عـلى الـسيـر بـهـا في خـدمـة الـعـراقـيـ الذين
ــســـمــيــات وفـقــدوا الــثــقــة بــالـقــاصي كــفــروا بــكل ا

والداني.
ــطـر ألي مــنـصب  ومع ذلك هــنـاك مــرشـحــون مـثل ا
ــسـؤولـيـة وال أحــد يـتـحـسب كــبـيـر ال أحـد يــتـهـيب ا
لـعــواقـبـهـا وال أحــد يـفـكـر إن كـان يــصـلح لـهـا أو ال

يصلح .
سـؤولـيات الـكبـيرة من هنـاك تسـابق عجـيب لـتسـلم ا
أن ينظـر أحد إلى امكانـاته العلمـية وخبراته الـوظيفية
واحلــيـاتـيــة والـسـيــاسـيــة  لـيس سـوى هــذا الـتـدافع
ـوقـع سيـاسي والـزحام فـي كل مـرّة يـفتـح الـترشـيح 

كبير .
ــا لم يــعــد أحـد خــائــفـاً من الــفــشل ألنه ال تــوجـد ر

مساءلة في حال اإلخفاق والنكوص.
ـا ـان  ور  لـيـــــس هــنـاك اكـثــر من إقـالـة في الــبـر
تـكــون بـالــتـــــراضي والـتــوافق  والــعـودة لــلـمــنـزل 
ـنـزل في اخلــــــارج ولـيس الداخل وغـالـبـا  يـكون ا
ـنــصب الـذي كــان عـنـوان الــفـشل مع امــتـــــيــازات ا
وتـركه خــلــــــــفه أسـبـاب الـتـردي فـي الـبـلـد كـثـيـرة 
وحــــ جتــــــــتـــمـع من كـل حـــدب وصــــوب  يــــكـــون
حـصـادهــــا كـبـيـراً وثـقـيالً  ومن ثم مـعـيـقـاً حلل أيـة

أزمة .
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ومن مـنغـصات ومـزعـجات هـذا الزمـان األلكـتروني
نشور على ـكتوب ا ـتصحر اليابس  ا تصخر ا ا
حـوائـــــــط الـتواصل والـتـناطح والـتـذابح  هو أنك
لــو شـتـــــــــــــمتَ الــبــاذجنــــان األســود  فــسـوف
تخرج عليك مـلة من الناس صائحة مـعترضة طالبة
مـنك أن تـكـون عـادالً ومـنـصـفـاً  وتـشـتم الـطـمـاطـة
بـــنـــــــــفس الـــطــريــقـــة الــتي لـــعــنتَ ورجـــمتَ بــهــا
الــبــاذجنــان اآلن  فــإن لم تــفـــــــعل فــأنت طــائــفي
الــهــوى  وتــفـــضّل مــــــــقــام الــدشـت عــلى مــقــام

النوى!!
ـبلـبلـة رؤوسهـا وأنواؤهـا  وتقول تـردُّ على الـقوم ا
لـهم أنك شــتــمت مـا تــرغـبــون بـشــتــمه قـبل يــومـ
بــائــدين  فــيــشـــــــكــرونـك ويـســكــتــون ويــؤجــلـون
ـزايدة تـدويخـك الى حـ واقعـة ثـنـائـيـة  حتـتـمل ا
ا بك  الى ـناكـدة  وتـذهب بـهم ور وتـتـــــــلذذ بـا
بـئــر اجلـدل الــذي يــفــــــســد الــودَّ ويـأكـل الـصــبـر
اجلـمـيل  ويـجـعــــــلك تـسـتـعـ بـحـكـمـة وسـمـاحة
نـهــايــة اخلـمــســيـنــات من الــعـمــر الــراكض صـوب

حتوفه !!
وعلى هـذه الرنّـة النـغـمة الـتي ستـنتـج تالـياً طـحيـناً
ناعـمـاً  سـيـكـون بـرقـبـتك أن تـسبَّ ذيـول أردوغان

كما سبــــبتَ ذيول خامنئي . 
ـحــمــيـة بــغـداد واذا هـاجــمت احلــاكـمــ اجلــدد 
ــريــضـة  فــهـاجـم صـدام حــسـ كـي تـنــجـو من ا
حـبسك بـخـانة األزالم واأليـتام  وأنت لـستَ عـليـها

من قبل ومن بعد!!
إن أبــديتَ إعـجــابك بــصـوت عــبـد احلــلــيم حـافظ 
فـعـلـيك أن تـنـهي بـوحَكَ هـذا بـإعـجـابٍ واضحٍ ومن
دون مـنّـةٍ وال فـضل  بـآهـات وآالم فـريـد األطرش 
ـطــحـنـة رحى أنــصـار حـلـيم كي ال تـزرع نــفـسك 

ومهاجري أبي وحيد !!
قل هـذا شــــــاعـر قـصـيـدة نـثـر عـظـيم  ثم أتـبـعـها
بـهـذا شاعـر قـصـيـدة عـمـــــــوديـة عـظـيم  حـتى لو
كـــــان األول مـن الـــــصـــــنـف الـــــذي يـــــســـــتــــــعـــــمل
الـسبـايروجيـرا والكـلوروفـيل والنـحاس  كـثيراً في
تشـييد وحـشو النص  والـثاني من صنف الـنظامة
الـتي تـقـتل الـقصـيـدة  من أجل سـواد وعـسل ع

القافية !!
سب احلــرامــيــة واخلـــائــنــ الــشــيــعــة  وال تــنس
احلرامـيـة واخلـائـن الـسـنّـة  وهـكذا افـعل مع كل
ـتوفـرة  حتى لـو كان ضـرر هذه أعظم الـثنائـيات ا

من ضرر تلك !!
طــبـعــاً أنــــت تــصـنع هــذا كــله بــالـعــدل وبــالـيــقـ
وبــاحلـجــة  لـكــنك حـتــمـاً ال تـقــدر عـلى جــمع هـذا
ـكتـوب يتم ـشــــــــــهـد الشـاسع   ا
تـكراره بـ ليـلـة ويوم وسـاعة 
ــــعـــمــــعـــة وهـــذا هــــــــــو أُس ا

اجللجلة!!
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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قدام جاءت هذه الصور.  عدسة - زياد متي وا أستيقظت بغداد صباح صباح امس الثالثاء وقد اكتست برداء ابيض من الثلج في ظاهرة حتدث فيها ألول مرة منذ 56 عاما. ومن ساحة التحرير حيث يواصل الشباب احتجاجتهم 

ـية من أن مـنظـمـة الـصـحة الـعـا
وتـيــرة تـفــشّي فـيــروس كـورونـا
ـــســـتـــجــد خـــارج الـــصـــ قــد ا
تتـسـارع بسـبب انـتـقال الـعدوى
بواسـطة أشـخاص  لم يسـافروا
قـط إلـى الــــــــصــــــــ .   وأوضح
ـية ـديـر الـعـام للـمـنـظـمـة الـعـا ا
تيدروس أدحانـوم في تغريدة له
عــبــر  تــويــتــر أن هــنــاك حــاالت
مثيـرة للـقلق النتـشار (أن كو في
2019) بـواســطـة  أشــخـاص لم
يــــســــبق لــــهـم أن ســـافــــروا إلى
الص مسـتخدمًـا االسم العلمي
ــــؤقـت لــــلــــفـــــيــــروس.  وقــــال ا
تيدروس في هذا اجلانب (هدفنا
ال يزال احتـواء (الفـايروس) لكن
يـــجب عـــلـى جـــمـــيـع الـــبـــلـــدان
استخدام الفرصة التي أوجدتها

التزلـج الواقع في منـطقـة جبال
األلب بفيروس كورونا وربطوا
بــ هــذه احلــاالت واجملــمــوعــة
التي أقامت بـالكـوخ. لكن اخليط

ال ينتهي هناك فيما يبدو.
ـــرض الـــذي يـــحــمـــله نـــفس فـــا
ــا انـتـشــر في مـنـاطق الـرجل ر
ـا يـسـلط الـضـوء عـلى أخـرى 
الــتـــحــديـــات الــتي تـــواجــهـــهــا
ســلــطــات الــصــحــة في احــتـواء
الـعـدوى في عصـر يـتـيح الـسـفر

جوا عبر العالم. 
وقـالت الـسـلـطـات اإلسـبـانـية إن
الـــفـــحــــوص أظـــهــــرت إصـــابـــة
ـرض في مـايـوركـا بـريـطـانـي بـا
بـعـد أن خـالـط شـخـصـا مـصـابـا

بالعدوى في فرنسا. 
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أفـاد بـاحـثــون صـيـنـيـون أن أكل
النمل احلرشفي (البنجول) وهو
حـــيــوان مـن الــثــديـــيــاتـــيــجــري
اإلجتـار به في  الـصـ بـطـريـقـة
غـيـر مشـروعـة) بـسـبب حـراشفه
وحلـــمه يـــعــد عــائـــلًــا وســـيــطًــا
مــحـتــمال لــفــايـروس (كــورونـا).
واوضح عـلمـاء بـجـامعـة جـنوب
الــصــ الــزراعــيــة  الــتي قــادت
ــوقع الــبــحث في بــيــان نــشــر 
اجلامـعـة على اإلنـتـرنت أن  هذا
االكــتــشــاف األخـيــر ســيــكـون ذا
أهمية كبـيرة للوقايـة والسيطرة
عــلى مــنــشــأ  جـديــر بــالــذكـر أن
انـتـشار الـفـيـروس أودى بـحـياة
أكــــــثـــــــر من 900 شــــــخـص في
الـصـ حــتى اآلن. فـيـمـا حـذرت

{ فـلـوريـدا  –وكـاالت - بـعـد ان
جنح فيلم حرب النجوم بأجزائه
الـتـسـعة من اسـتـقـطـاب اهـتـمام
عــشــاق أفـالم اخلــيــال الــعــلــمي
حـتى حتـوّل الى ظـاهـرة ثـقـافـية
ــيـة افــتــتـحـت شـركــة لــومـا عــا
هومز السياحـية فندقًا فريدًا من
نـوعه مـسـتـوحى بـكل تـفـاصيـله
مـن فـــيـــلم حـــرب الـــنـــجـــوم في
دافــيـــنــبــورت بــواليــة فــلــوريــدا

األمريكية.
ويـــضم فـــنــدق  Barz 12غــرفًــا
حتتوي بتصميمات تنقل النزالء
إلى أجـواء فـيـلم حـرب الـنـجـوم
كـمــا يـضم  5حــمـامــات تــتـمــيـز
جـميـعـهـا بـطابع حـرب الـنـجوم
فـــــــضـال عـن مـــــــطــــــــبخ كــــــــامل
الــتـجــهــيـزات ومــســبح خـاص
وقـاعــة لأللـعــاب. وقـال الــشـريك
اإلداري في لــومـــا هــومــز جــيف
ـــوقع الـــبـــوابـــة بــــراون وفـــقـــا 
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ذكــــرت صــــحـــــيــــفـــــة صن امس
الثالثاء (أن بيـتر فيلـيبس حفيد
لـكة إلـيـزابيث مـلكـة بريـطانـيا ا
انفـصل عن زوجته الـكنـدية بـعد

زواج دام  12عاما).
وأضافت الصحـيفة :أن فـيليبس
احلـفـيـد األكــبـر من بـ ثـمـانـيـة
أحــفــاد لـلــمــلـكــة شــعـر بــاحلـزن
الشديد بسبب رغبة زوجته أو

( 41عاما) في االنفصال.
وتـزوج فـيــلـيـبس وأو في عـام

2008 وأجنبا بنت هما
سـافـانـا (تـسع سـنوات) وإيـسال

(سبع سنوات). 
وقـال قـصـر بــكـنـجـهـام إنه لـيس
لـــديه تــعــلــيـق إذ أنــهــا مــســألــة
شخـصيـة. وفيـليبس (42 عاما)
ـــلـــكـــة ابـن األمـــيـــرة آن ابـــنـــة ا

إلـــيـــزابــــيث وــــــهـــو رقم  15في
تــرتــيب واليــة الــعــرش والــتــقى
بـزوجتـه أو في عام  2003في
ســـبـــاق اجلـــائـــزة الـــكــبـــرى في
مـونــتـريـال حـيث كــان يـعـمل مع
فــــريق بي.إم.دبـــلـــيـــو ولـــيـــامـــز
نـافس في سبـاقات فـورموال 1 ا
وكـــــــــــانـت هـي تـــــــــــعــــــــــمـل مـع
بي.إم.دبـلـيــو.وتـزوجـا في قـصـر
ونـدسـور قـرب لـنـدن الـذي شـهـد
ـلكية منها العديد من الزيجات ا
ـلـكة زواج األمـيـر هاري حـفـيـد ا
من األمريـكـية مـيـجان.وال يـحمل
يل للبقاء فيليبس لقبا ملكيا و

بعيدا عن األضواء. 
لـــكـــنه نـــظم حـــفال ضـــخـــمــا في
الــشـارع أمــام قـصــر بـكــنـجــهـام
ــلــكـة لالحــتــفـال بــعــيــد مـيالد ا

التسع في عام 2016.
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(تـعـاونـا مع شـركـة مـتـخـصـصـة
الهي لــتــصــمـيم في تــصــمــيم ا
ــــــيــــــزة اجلــــــدران وأســــــرة 
وإضافـة عناصـر ثالثيـة األبعاد
وإنــشــاء مــؤثــرات خــاصــة مــثل
آالت الــضـبــاب إلضــفــاء أجـواء

رائعة على كل غرفة. 
وأضاف: اخـتـير ديـكـور مخـتلف

لـــكل جـــزء من أجـــزاء الــفـــنــدق
حتى احلمامـات يتميـز كل منها
بطابع مختلف ويحتوي الفندق
على حديقة مـائية ونادٍ رياضي
ومــــطــــعم ومــــقــــهى ومــــســــرح
وسيـنمـا ومالعب غولف ويـبعد
الــفــنـدق 15 دقــيـقــة عن مــديــنـة
ديــزني لأللــعــاب فـي فــلــوريـدا).


