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الـعراق يقع بـ زمن حلـكومـت غيـر فاعلـت  واحدة اآلن 
مقالة والثانية قيد الوالدة والتشكيل . 

من الـناحيـة العمـليـة ال توجد حـكومة بـالصالحـيات الكـاملة 
ـتابـعة فـالوزيـر الـذي حزم حـقـائبه لـيـغادر لن يـكـون صاحلـاً 
مـلف أزمة كبيرة مـثل الفايروس القـاتل الذي ابتلي به العراق

سافرين القادم من ايران .  عبر ا
أعـرف أنّ أجــهـزة الـوزارات  ومــديـريــاتـهـا الــعـامـة و إدارات
احملـافظات مـوجودة  وتعـمل من دون أي انحالل فيـها  لكن
الـواقع العـراقي السـياسي الـسيء فرض واقـعاً حـزبيـاً مقـيتاً
ؤسـسات الـتي سوف تـتأثر في اإلدارات الـعامـة للـوزارات وا

بدرجات مختلفة حتماً في أي تغيير أو تعديل وزاري. 
ـنـحه الـدسـتور هـذا احلـال سـوف يـتـكـرّر كـثـيـراً في بـلـد ال 
ـشـاكل فـيمـا الـسـلطـات  الـثالث تـتـبادل الـدائم قـابلـيـة حل ا

ا يجري من هزّات سياسية . التأثر 
الـعـراق به حـاجـة لـتـشـكـيل مـجـلس الـطـوار األعلـى ويرتـبط
ـنـصب الــذي ال يـكــون الـصـراع بـرئــيس اجلـمــهـوريـة ذلـك ا
ـا يكـون أكثر صـموداً من سواه الـسياسي مـباشـرًا عليه ور
ا في أزمـات الـتـغـييـرات. هـذا اجملـلس الـذي اقـتـرحه هـنـا ر
لـكن شرط أن ال يـكـون ثـقالً معـيـبـاً على يـحـتاج الى تـشـريع 
ـتـرهل  كـاهل الـدولــة ومـشـكـلــة جـديـدة جلـهــازهـا االداري ا
عاجلـات خارج النطـاقات التقـليدية ـا يكون حالً ويتـبنى ا وا
في االوقـات الـعصـيـبة . وأن يـكون مـؤلـفاً مـن رؤساء الـدوائر
الـرئيسية الكـبرى في العراق من خارج مـنصب وزير  ومنها
الـدوائر الـصـحـية والـبـيـئيـة لـتـفادي حـدوث فـراغـات حكـومـية
ـصــائب الــعــاجـلــة ومـا تـنــعــكس عـلـى األداء في مـواجــهــة ا
أكـثرهـا أمام بـلد ضـعيف االستـعدادات في كل شـيء بسبب
ــعـاني الـتــنـاحـر الــسـيــاسي الـذي يــحـاول تــسـخــيف حـتى ا
الذي وقـع ضحـية تـفاهات الـسامـية لـلوطـنيـة واالنتـماء لـلبلـد 

نتهية. تصارع غير ا ا

ـرٍّ طــويل طــرَّزتهُ أعـشــاب مـيــتـة وســوَّرتهُ من اجلــانـبـ في 
شـجــيـرات آسٍ اصــفـرَّتْ أوراقــهـا من الــعـطش كــنتُ أجتـوَّلُ
قـانطاً في نـزهة بائـسة مع صديـقي الرسَّام الـذي توقَّفَ فجأةً
ح شـخـصـا ال أعرفه عن احلـركـة وتـبسَّم بـانـدهـاشٍ; بعـد أنْ 
كـان يـجـلس عـلى مـصـطـبـة في حـديـقـة جـرداء تطـل عـلى نـهر
ائـه الشـحـيح ظلَّ صـديـقي يـتطـلع بـحـرص وإعـجاب دجـلـة 

إِلى ذلك الشخص الذي لم ينتبه لنا ثمَّ همس:
أنظر لهذا الوشق

البــسه الـبـالـيـة وصــلـعـته الـتي تـأمـلت ذلك الــكـائن احلـزين 
كـانت بلون التـراب لكثرة مـا تعرضت إِلى لفح أشـعة الشمس
تـغضنت لم وقـد استغرق في قـراءة كتاب صغيـر ب يديه ا
يــطــرق ســـمــعـي هــذا االسم مـن قــبل ولـــذا دعــاني فـــضــولي
علومات أخرى عن السـتفهام صديقي الرسام حـتى يرفدني 
حـياة ذلك الـكائن الـذي يـشبه الـوشق إِلى حد بـعيـد أذكر أنَّ
ابـتسـامـة صـديقي الـرسـام اسـتهـجـنت جـهلي وعـدم مـعـرفتي
بـهذا الـكـائن الغـريب; بل أيـقن في خـلده أنَّ صـاحـبه الغـر ما
زال الـدرب طويال أمـامه حتى يـكتـشف أسرار احلـياة األدبـية
بـجنـونـها وتـنـاقضـاتـها وعـبـثهـا وتـمردهـا بـعد شـهـور شاءت
ـطـلـة على ـصـادفة أنْ أرى ذلـك الوشق في حـانـة الـغـابات ا ا
ـائـدة طـويـلـة عريـضـة حـ شـرفـنا شـارع أبـو نـؤاس كانت ا
ذلك الوشق مترنحاً وانضم إِلى مائدتنا التي جلس حولها ثلة
ــعـتـوق بـعــد دقـائق نـشبَ من األدبـاء كــان بـيـنـهـم صـديـقي ا
ـعـتـوق حـول أفــكـار بـوذا وخالل حـمى خالف بـ الــوشق وا
ائـدة شخص بدين كأنه تـبادل بيـنهما اقـترب من ا الـسجال ا
ـتـلـك عـجـيـزة هـائــلـة بـيـده كـأس مــتـرعـة سـرعـان مـا بـقـرة و
أهـداها إِلى الوشق الذي كرعهـا دفعة واحدة ثمَّ قال لصاحب

العجيزة مشاكسا:
 مـا دمت بـهـذه الـبـدانـة لن تـصـبح شـاعـرا. أجـابه الـسـمـ

: بعين ضاحكت
 لـكـن الـشــاعــر أراغــون كــان بــديـنــا أيــضــا.شــعـر الــوشق

وقف الذي وضع فيه وعلق بسرعة: باحلرج لكنه تدارك ا
 أراغـون سمنـته الفـرنسـية شـاعرية بـينـما تـرهل جسدك ال

يصلح إالّ في حقل للثيران.
ائدة كـنت حينها أراقب ذلك وتـعالت الضحكـات من جُلَّاس ا
ـعـقـول أنْ يـكـون األدبـاء بـهذه ـشـهـد مـرتبـكـا إذ لـيس من ا ا
اخلـشـونة وهـذا االحـتدام وهـذه الـفـضاضـة? وافـتـرقنـا عـائداً
ــوت  »احلــرب  ?»كــنتُ أحتــيَّـن أيــام اإلجـازة إِلى جــبــهــة ا
ـهم في حــيـاتي مع لـلــقـدوم إِلى بـغــداد حـتى حــدث الـلـقــاء ا
الـوشق; بــعــد حـولــ من لــقـاء حــانـة الــغــابـات حــ وجـدته
طـلة علـى بداية فـرده إِلى طاولـة مالصقـة للـنافـذة ا جـالسـا 
جـسـر الـصـاحليـة من جـهـة شـارع الـرشـيـد في حـانـة شريف
وحـداد اســتــأذنـته لــلـجــلــوس إِلى جـواره حــرَّكَ رأسه داللـة
ـعــاشي غــمـغم ــا سـألــته ألطــمـئن عــلى وضــعه ا ـوافــقـة و ا
بـكـلـمـات غـيـر مـفـهـومـة ثمَّ رفع كـأسه بـسـأم وارتـشف جـرعـة
صـغيرة من العـرق دون مازَّة حتى بزغ احـد مردييه فجأة من

الذين يكتبون شعرا لألطفال أطلق الوشق ضحكته وقال:
زاح الثقيل شهد طقس من ا  أهال بالنفايات. لدقائق ساد ا
بـيـنـهـمـا وحـسم أخــيـرا بـربع عـرق إضـافي إِلى الـوشق يـدفع
حـسابه ضيفـنا القـصير القـامة الذي انـضم إِلى الطاولة; ردَّد

: الوشق باسماً
  ال تـزعـل; كـنت أمــزح مــعك.ظلَّ الــشـاعــر الــقـزم صــامــتـا
ـنديل أزرق بـيـنمـا كنت ـسح الـغبـار عن نـظارته  وانـشغل 
أحتـــرَّقُ شـــوقـــاً عـــسى أنْ يـــطـــلع هـــذا الـــوشق عـــلى بـــعض
أشـعـاري بـعـد دقائـق جترأت وبـيـد مـرتـعـشـة وضـعت احدى
قـصــائــدي أمــام نـاظــريه الحظ الــوشق ارتــبــاكي ثمَّ انــتـشل
األوراق من فـوق الطاولة واستغرق مثل أمـير بقراءة القصيدة
بـحرص واضـح هذا هـو الوشق عـنـدما يـقـرأ; يقـرأ بإخالص
عـلى العكس من اآلخـرين الذين يقـرأون استعـراضا ليس إالّ
صـار الوشق بعـالم آخر; بيـنما انـبرى القـزم يثرثـر مع نفسه
بـعـد أنْ فـرغ من قـراءة الــقـصـيـدة صـرخ فـجـأة بـوجه شـاعـر
األطـفـال طالـبـا مـنه الـسكـوت ورفع نـظـره يـتـفحـصـني بـخـبرة
مـئــات الـشــوارع الـتي جــابـتــهـا حــيـاتـه ثمَّ مـدّ َكــفّه اخلـشــنـة

وصافحني قائال:
 من هـذه الــلـحـظــة أنت صـديـقي.عــلَّق الـقـزم بــعـد أنْ فـرقعَ

أصابعه:
 دع الـفتى في حاله ال تخدعه.ردَّدَ

الوشق بهدوء:
 هذا شاعر. وابتدأت الغواية…حلقة

من حياة باسلة
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{ بـاريس (أ ف ب) - رأى باحثون
فـي دراســــة جـــــديــــدة أن تـــــخــــلي
ـســنـ عن حـمـيـة غـيـر مـتـنـوعـة ا
واعــتــمــادهم حــمــيـة مــتــوســطــيـة
تــسـتـنـد إلى اخلـضــار والـفـاكـهـة
الـطازجة والسمك يعيد التوازن
رتبطة ـعوية ا إلى الـبكتيريا ا
بـالصحة السليمة.وفي جتربة
سـريريـة شملت  612مـتطوعا
بــ سن اخلـامـســة والـسـتـ
والـــتــاســعــة والـــســبــعــ في
خــــمس دول أوروبـــيـــة رصـــد
لـدى األشخاص الـذين اعتمدوا
ــدة فـاقت حــمـيــة مـتــوسـطــيـة 
زيـد من اجلراثيم اجليدة الـسنة ا
ــرتـبــطـة بــتـنـشــيط عـمـل الـدمـاغ ا
وتـــراجــعــا واضـــحــا في جـــراثــيم
ــعـدة الـتي تـؤدي إلـى الـتـهـابـات ا
ووهـن في اجلسم.وقال العلماء في
مـــجــلــة غــات (إن الــنـــتــائج كــانت
نــفــسـهــا بـغـض الـنــظــر عن الـسن
والـوزن الـلذين يـؤثران عـلى أنواع
الـبكـتـيريـا البـشريـة التي قـد يصل
عددها إلى األلف).وقال بول أوتول
ــعـد الــرئـيـسي لــلـدراســة ومـديـر ا
كـلـيـة االحـيـاء الدقـيـقـة في جـامـعة
كــورك في إيـرلـنـدا لــوكـالـة فـرانس
بـرس (قـد يـكـون لهـذه احلـمـيـة أثر
ــعـويــة بـحـيث عــلى الـبــكـتـيــريـا ا
تــســاعــد عــلى تــخــفــيف الــضــعف
ـعـرفي لـدى اجلــسـدي والـتـراجع ا
.فــعـنـد الـتــقـدم في الـسن ــسـنـ ا
يـحصل تراجع طـبيعي في وظائف
اجلـــسم ومــيل إلـى نــشــاط مــفــرط
نـاعي ما يـؤدي إلى حالة لـلنـظام ا
عـــــــيــــــاديـــــــة تــــــســـــــمى ضـــــــعف
اجلــــسـم).وأوضح أوتــــول (عــــنــــد
ــسن يــطــلق الــنــظـام الــشــخص ا
ــنــاعي الــنــار عــلى الــظالل فــهـو ا
يـــعــمل عـــلى الــدوام).وأضــاف (أن
عرفية أيضا خصوصا الـوظائف ا

ـتـوسـطـة األمـد تـتـراجع الـذاكــرة ا
مـع الـــتــــقـــدم فـي الـــسـن). وكـــانت
دراســـات ســـابــقـــة أشــارت إلى أن
ـنتـشرة في احلـمـيات احملـصورة ا
سـنـ خصـوصـا اولئك صـفـوف ا
ــفــردهم أو في الــذيـن يــقــيــمــون 
مـؤسـسـات تـخـفض بـشـكل جذري
عـوية لديهم ما أنـواع البكتـيريا ا
يـــــســـــاعـــــد عـــــلـى ظـــــهـــــور هــــذه
األعـــــراض.وأكـــــد أوتـــــول (إنه من
ـــعــروف مــنــذ فـــتــرة طــويــلــة أن ا
ــتــوســطـــيــة الــغــنــيــة احلــمـــيــة ا
نتجات الطازجة وزيت الزيتون بـا
والـسمك بـدال من اللحـوم احلمراء
جـــيـــدة لإلنـــســـان.وتـــرتـــبـط هــذه
احلـمية مع هشاشة والتهابات أقل
ــسـنــ ووظــائف مـعــرفــيـة لــدى ا
إدراكــيــة أفــضل.لــكـن الـعــلــمــاء لم

يـــــعــــرفــــوا ســــبـب ذلك مـن قــــبل).
وشـارك أوتول وزمالؤه في إيرلندا
فـي مشروع أوروبي إلجـراء جتربة
ـــعـــرفــة مـــا إذا كـــانت اجلـــراثــيم
ــــعــــويــــة تــــلــــعب دورا فـي هـــذا ا
اخلــصــوص.وقــد نــسـق الــعــلــمـاء
عــــمــــلـــهـم مع فــــرق في بــــولــــنـــدا
وإيـــطــالـــيــا وفـــرنــســـا وهــولـــنــدا
وقــارنـوا بــ مـســنـ يــتـنــاولـون
مــجــمــوعــة مــحــدودة من الــطــعـام
احملـضـر خـصـوصـا مـع أشـخاص
اعـتمـدوا حمـية مـتوسـطيـة تسـتند
أكوالت الطـازجة وتسلم إلى إلـى ا
مـــنــازلـــهم أســبـــوعــيـــا.وتــبــ أن
الـبـكـتـيـريـا اجلـيـدة انـتـشـرت لـدى
أفراد اجملموعة الثانية في ح أن
ــرتــبــطــة بــصــحــة الــبــكــتــيــريــا ا
مـتـدهـورة تراجـعت أعـدادهـا جراء

هــذه احلـمـيـة.إال أن الــدلـيل األكـبـر
ــتـــوســطــيــة لــتـــأثــيــر احلـــمــيــة ا
االيــــجــــابي أتـى من خـالل دراســـة
األشــخــاص الــذين اعــتــمــدوا هـذه
احلــمـيـة اجلــديـدة بـصــرامـة.وقـال
أوتـــول أجــريـــنــا مــقـــابالت مع كل
شـخص شـمـلـته الدراسـة لـلـتـحقق
بــــالــــتـــفــــصــــيل مـن احــــتـــرامــــهم
لــهـا.وكــانت الــتـجــربــة عـلى ســنـة
كــامـلــة كـافــيـة لــرؤيـة الــتـغــيـر في
الــبــكــتـيــريــا إال أنه يــتـوجّـب عـلى
ـسنـ أن يواصلـوا هذه احلـمية ا
لـفــتـرة أطـول بـكـثـيـر لـيـشـعـروا ب
حتـــسن ســـريـــري مـــلـــحــوظ عـــلى
صـعيد االلـتهابـات وضعف اجلسم
عـــلى مــا جـــاء في الـــدراســة.وأكــد
أوتـول (أوصـي بهـذه احلـمـيـة لـكل

شخص في هذه الفئة العمرية).

نــبــلــغــكم أن عــرض مــادونـا ألــغي
بـــســبب تـــواصل إصــابـــتــهــا).ولم
تــوضح الـصــالـة إن كــانت مـادونـا
الــبــالــغـة  61عــامــا سـتــتــمـكن من
ـقـبـلـة. وحتـيي الـغـنـاء في األيـام ا
الـنـجـمة األمـريـكيـة مـنذ  22شـباط
سـلسـلة من احلفالت تـستـمر حتى
 11آذار  ضـــمن جــولــتــهــا (مــدام
اكـس تـور).وذكــرت صــحــيــفــة (لـو
بـاريزيـان) أن (مادونـا التي تـعاني
مـن تمـزق فـي أربـطـة الـركـبـة بدت
وهــنـة خالل حـفـلـتـهــا الـبـاريـسـيـة
ــــــــاضـي وبــــــــكت اخلــــــــمــــــــيس ا
غنية للحضور على حتى).وقالت ا
مـا نقلت الصـحيفة (أنـا أشعر بألم
مــبــرح لـكن ال أريــد شــفـقــتــكم. أنـا
أردت هـذه اجلولة وسأنهيها مهما
كـلف األمر).وبدأت مـادونا جولـتها
ــاضي فـي نـيــويــورك فـي أيـلــول ا
وأحــــيت في إطـــارهــــا حـــفالت في
شـيكاغو وسان فرانسيسكو فالس
فـيغاس ولوس أجنـلوس وبوسطن
وفـــيالدلـــفـــيــا فـــضال عـن مــيـــامي
ولـشـبـونـة ولـنـدن. وتـشكـل باريس

محطتها األخيرة.

أمـريـكا الـشمـاليـة.وأتى فيـلم (ماي
ـيا) وهـو فـيـلم رسوم هـيـرو أكـاد
ــغـامـرات مــانـغــا يـابـانـي تـكـمــلـة 
ـــراهـق إيــزوكـــو مـــيـــدوريـــا في ا
ـرتـبـة الـرابـعـة مـحـقـقـا ا
 5,1مالي دوالر مع بدء
عـرضه.وحـافظ فيـلم (باد
بــــــويـــــز فـــــور اليـف) من
بــــطــــولـــــة ويل ســــمــــيث
ومـــــارتن لــــورانـس عــــلى
ـرتـبـة اخلـامسـة مـحـقـقا ا
 4,3مـاليــ دوالر لــيــصل
مــــــجـــــمـــــوعـه إلى 197,3
مــــلـــيـــونـــا خـالل ســـبـــعـــة

أسابيع.
عـلى صـعـيد آخـر  اضـطرت
ــغـنـيــة مـادونــا إلى إلـغـاء ا
حــفـلــة كـانـت مـقــررة مـسـاء
األحـــد فـي بـــاريس بـــســـبب
تـعرضها إلصابة في ركبتها
عـلى ما أعـلنت الصـالة حيث
كــــــــــــانـت ســــــــــــتــــــــــــقــــــــــــدم
عـــرضــهــا.وأوضــحت صــالــة
(غــران ريـكس) عـلى مـوقـعـهـا
اإللـــكـــتـــروني (يـــؤســـفـــنــا أن

بــطـولــة هـاريــسـون فــورد مـحــقـقـا
 13,2مـلـيـون دوالر. وبـلغ مـجـموع
إيـراداته  45,8مـلـيونـا في غـضون
أســـبـــوعــ في

{ لــــــوس اجنــــــلـــــوس (أ ف ب) -
تـــــــــصــــــــدر فـــــــــيــــــــلـم  (الـــــــــرجل
اخلـفي)"إنفزبل مان" شـباك التذاكر
ـــتــحــدة خالل فـي الــواليــات ا
عـطـلة نـهايـة األسـبوع مـحقـقا
 28,9مـــلــيــون دوالر عــلى مــا
ذكــــرت شـــركــــة (اكــــزبـــيــــتـــر
ــتـخـصـصـة في ريــلـيـشـنـز) ا
هـذا اجملال.والفـيلم الذي نال
استحسان النقاد مقتبس من
روايـة شـهـيـرة لـلـكـاتب إتش
جـي ويـــلـــز ويـــروي قـــصــة
امـرأة شابـة يسـكن حبـيبـها
الـــســـابـق أحالمـــهـــا بـــعـــد
فـترض.وتراجع انـتحـاره ا
فـــــــيــــــــلم (ســــــــونـــــــيك ذي
ــرتــبـة هــيــدجــهــوغ) إلى ا
الـــثــــانـــيـــة بــــعـــدمـــا كـــان
. مــتـصـدرا مـدة اسـبـوعـ
وحــقق  16مــلــيــون دوالر
لــــيـــصـل مـــجـــمــــوعه إلى
 128,2مـلـيـونـا في ثـالثة
ـرتـبة أسـابـيع.وحل في ا
الــثــالــثــة فــيـلـم (ذي كـال
أوف ذي وايــــــــلـــــــــد) من
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مادونا 

الـطرقات والشواطئ أو يـنتهي بها
ـطـاف في مـكـبّـات الـنـفـايات. إلى ا
ذلـك تـقــول كـايت كــوريــرا نـائــبـة
نظّمة البيئية إنفايرومانتل مدير ا
أدفـــوكــايــتـس أوف نــيــويــورك إن
هـــذا اإلجــراء ســيــخـــفض بــدرجــة
كبيرةخل نسبة التلوّث بالبالستيك
عـلى الـرغم من اإلعـفـاءات الكـثـيرة
ثال الـتي يتضمّـنها. على سـبيل ا
ــواد ســـيـــســتـــمـــرّ تـــغــلـــيف كـلّ ا
ـستـوردة بالـبالسـتيك الـغـذائيـة ا
وكـــذلك األدويـــة والـــصــحـف الــتي
ـــنــتـــجــات ـــنــازل وا تـــصل إلى ا
ـعلّـبـة مثل الـسمك الـطـازجة غـير ا

واللحوم. 
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ــقـــابل يـــبــدو عـــدد آخــر من فـي ا
ـقــيـمـ أقل حـمـاسـة حـيـال هـذه ا
الـقـرار. يـشـرح تيـيـري مـالـدونادو
الــعــامل عــلى الــصــنــدوق في أحـد
ـــتــــاجـــر الـــكـــبــــرى في اجلـــانب ا
ــــديـــنـــة أن الــــشـــرقـي األدنى من ا
حلالـكثـير من األشـخاص يـتمـلّكهم
الـــغــضب ويــريــدون الـــبالســتــيك
غـالـبـاً ألنهم يـعـيـدون استـخـدامـها
كـــأكــيــاس لــلــنـــفــايــات حلوهم لم
يـــقــومـــوا يــومـــاً بــشـــراء أكــيــاس
لـــلــنــفــايـــاتخل. تــســتـــهــلك واليــة
نـيويـورك نحو  23مـليـار كيس من
الـبـالسـتـيك سـنـويـاً وفـقـاً لألرقـام
ـئة الـرسـمـيـة. ويُـرمى نـحو 85 بـا
ــــا يـــؤدّي إلى تــــلـــويث مــــنـــهـــا 

الـتسوّق منذ عشر سنوات. وتتابع
حللـن نسـتـطيع الـتـخـلّص من هذه
األكــيـاس الــبالسـتـيــكـيــة حـتى لـو
مـرّت فـوقهـا شاحـنة أكـثر من 500
مــرّة عــلى الــتــوالي. لــذلـك إذا كـان
ــســاهــمــة ولــو قـلــيالً بــإمــكــاني ا
بـالتخـلّص من البالستـيك فسأفعل
ذلـك). إلى ذلك تــــشــــيــــر جــــانــــ
فــرانـســيـوزا  38عــامـاً إلى أنه من
الـرائع أن يصبح الناس أكثر وعياً
حــول كـيـفــيـة تـأثـيــر مـشـتــريـاتـهم
الـيوميـة على البـيئة. أنـا أؤيّد هذا
وظفة في مجال الـقرارخل.وتتابع ا
اإلعالنات حلأحياناً تكون األكياس
البالستيكية عملية ولكن علينا أن
نتعلّم التكّيف مع الوضع اجلديدخل.

ــان الــواليـة الــضــوء األخــضـر بــر
إلصـــدار قـــانـــون جـــديـــد يـــحـــظــر
اســتـخـدام أكـيـاس الــبالسـتـيك مع
فترض بـعض االستثناءات ومن ا
أن يدخل حيز التنفيذ األحد. وهذه
ـــرّة أبــدى كــثــيـــرون من ســكّــان ا
نـــيــويــورك الـــذين حتــدّثـت إلــيــهم
وكـــــالــــة  فـــــرانـس بــــرس أثـــــنــــاء
خـــروجـــهم من مـــحالت الـــســـوبــر
مـاركت استعدادهم لهذه اخلطوة.
تـقـول جانـيس فـرانا  66عـامـاًإنـها
حــــريـــصــــة عـــلى الــــتـــخــــلّص من
األكـيـاس البالسـتـيكـيـة التي تـغزو
حـيــاتـنـا الـيـومـيــة ال سـيّـمـا أنـهـا
اعــتـادت عـلى اســتـخـدام األكـيـاس
الــقـابـلــة إلعـادة االســتـخـدام خالل

تواصل. سنوات من اجلهد ا
الـية وقـد واجه سـكّان الـعاصـمـة ا
األمـيـركـيـة صـعـوبـة في تـقـبّل هذه
الــقـرار ال سـيّـمــا بـعـد أن اعـتـادوا
عـــلـى رؤيـــة اســـتـــخـــدام أكـــيـــاس
ـتاجر الـتسـوّق البالسـتيـكيـة في ا
ــطـــاعم فــضال عن وصــول كلّ أو ا
حـــاجـــاتـــهم ومـــشـــتــريـــاتـــهم إلى

اثلة. منازلهم بأكياس 
فـي الـعام  2016 اعــتـمـدت مـديـنـة
نـيـويورك الـبالغ عـدد سـكانـها 8,5
ماليـــ نــســمـــة قــانــونـــاً يــقــضي
بـفـرض ضـريـبـة بـقـيـمة  5سـنـتـات
عــلـى كلّ كــيس بالســتــيك قــبل أن
يــتمّ إلـغـاؤه عـلى صــعـيـد الـواليـة.
وفـي نـيسـان/أبـريل  2019 أعـطى

اخملـصّصة لالسـتخدام مرّة واحدة
في غـــالــبــيــة مــتــاجــرهــا بــدءا من
األحـد في تـدبـيـر ال يـزال نادرا في
ـتحـدة ويأتي بـعد أربع الـواليات ا

{ نــيـويــورك- (أ ف ب):  تـســتـعـد
نـــيــويـــورك إحــدى أبـــرز عــواصم
ـــيــــة حلـــظـــر االســــتـــهالك الــــعـــا
اســتـــعــمــال أكــيــاس الـــبالســتــيك
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عدل طـويلة. وتوقع أيضا حتطيم ا
الـقياسي ألكـثر فصـول الشتـاء دفئا
عـلى صــعـيـد روســيـا بـرمــتـهـا هـذا
الـعام غـير أن اخلبـر اليـق ينـتظر

االنتهاء من جمع البيانات.
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الـــفــروق في درجـــات احلــرارة أمــر
نـادر لـلـغـايـة مـنـذ الـبـدء بـتـسـجـيل
مــعــدالت احلــرارة في روســيــا قــبل
عــامـا. وأضــاف فـيــلـفــانـد أنـا 140
مـتـأكـد من أنـنـا لن نـشـهـد مـثل هذا
الـشـتــاء الـدافئ مـجـددا خالل فـتـرة

{ مـــوســــكـــو- (أ ف ب):  شـــهـــدت
الـعـاصــمـة الـروسـيــة مـوسـكـو هـذا
الـعام أكثر فـصول الشتـاء دفئا منذ
بــدء تـســجـيالت األرصــاد اجلـويـة
وجتــلى ذلك خــصــوصــا في غــيـاب
ألوفـة في مثل هذه الفترة الـثلوج ا
ـديــنـة عـلى مـا أعــلـنت هـيـئـة عن ا
الــطـقس احلــكــومـيــة. وقــال رئـيس
هــيـئــة األرصـاد اجلــويـة الــروسـيـة
رومـان فيلـفاند لـوكالة تـاس لألنباء
إن مــعـدل احلــرارة في روسـيــا بـ
كــانــون األول وشـــبــاط  كــان أعــلى
بـدرجـتــ مـئـويـتـ ونـصف درجـة
ـــســتــوى الــقــيــاسي مــقــارنــة مع ا
الــسـابق الــبـالغ  2,8درجــة مـئــويـة
دون الـــصــفــر خـالل شــتــاء -1960
وأشــــار إلـى أن مــــثل هــــذه .1961

أن اخـتـيار أم كـلـثوم حـصل بـهدف
تـــشـــجـــيع الـــعـــودة إلى األصـــالــة
وإظـهار حلهويـتنا احلـقيقـية.كذلك
لــــفت صـــابــــر إلى أن اســــتـــخـــدام
الـــتــقــنـــيــات اجلــديـــدة يــرمي إلى
اســـتــقـــطــاب األجــيـــال الــطـــالــعــة
وتـــشـــجــــيـــعـــهم عـــلـى الـــتـــمـــسك
ـــواقف بـــتـــاريـــخـــهم. وفي هـــذه ا
تـلـمـيح أقـرب إلى التـصـريح بـشأن
الــطـفــرة في األغــنـيــات الـشــعـبــيـة
ـوسـيـقى احلـديــثـة أو مـا يـعـرف 
هرجاناتخل التي حتقق شعبية حلا
واســعــة في مــصـر خــصــوصـا في
ـقطع أوسـاط الـشـباب. ويـسـتمـر ا
الـغنائي بتقنية الهولوغرام ما ب

دقـــيـــقـــة تـــؤدي خـاللـــهــا 15و 12
ـغـنـيتـان مي فـاروق وريهـام عـبد ا
احلـكـيم بـعـضا مـن أشهـر أغـنـيات
كــــوكب الــــشـــرق وفـق رئـــيس دار

صرية. األوبرا ا

{ الــــقــــاهــــرة- (أ ف ب):  تــــعـــود
أســطـــورة الــغــنــاء أم كــلــثــوم إلى
ـصـريـة حيث خـشـبـة دار األوبـرا ا
ـسـرح خالل حـفل ســتـظـهـر عـلـى ا
فـي السادس من آذار بـفضل تقـنية
التصوير التجسيمي حلهولوغرام
عـلى ما أعلن رئيس دار األوبرا في
الــقــاهــرة مــجــدي صــابــر.وأوضح
صـابر لـوكالة فـرانس برس أن هذا
احلـفل سـيـشـهـد اسـتـخـدام تـقـنـية
الـتصوير التجـسيمي للمرة األولى

في دار األوبرا في القاهرة.
وتــبــقى أم كــلــثــوم بــعــد أكـثــر من
أربـعــة عـقـود عـلى وفـاتـهـا أشـهـر
أيـــقــونــات الـــطــرب الــعـــربي عــلى
اإلطـالق. وال يـزال صـوتــهـا يـتـردد
عـلى نطاق واسع فـي أرجاء العالم

العربي والعالم.
ـسـتـشار اإلعالمي في دار وأشـار ا
ـصـريـة محـمـد مـنـير إلى األوبـرا ا
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ألسـمـاء أخـرى من عـمـالـقـة الـطرب
من أمـثال محمد عبد الوهاب وعبد

احلليم حافظ.
وكــانت أم كـلــثـوم قــد ظـهــرت عـلى
اضي سرح مرت العام ا خشبة ا
بـفـضل تـقنـيـة الـهولـوغـرام أيـضا

اوال في السعودية ثم في دبي.

ــتـبــقي من احلـفــلـة وفـي الـوقت ا
ـغـنـيـتــان تـوجـيه حتـيـة تــواصل ا
ـغـنـيـة الـكـبـيرة لـكن من دون إلى ا

صور جتسيمية.
ولــفت مـجـدي صـابـر إلى مـشـاريع
ـصـرية مـشـابهـة لـدى دار األوبرا ا
لــتــقــد حــفالت بــهــذه الــتــقــنــيـة


