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الغواية

مهمة عاجلة لرئيس 
اجلمهورية

كالم صريح مخرج إيراني الفائز األبرز في مهرجان برلني السينمائي

من  أوراقها  اصفرَّْت  آٍس  شجيرات  الجانبني  من   ُ وسوَّرته ميتة  أعشاب   ُ طرَّزته طويل  ممرٍّ  في 
م  ام الذي توقََّف فجأًة عن الحركة وتبسَّ ُ قانطًا في نزهة بائسة مع صديقي الرسَّ ُ أتجوَّل العطش، كنت
باندهاٍش؛ بعد أْن ملح شخصا ال أعرفه كان يجلس على مصطبة في حديقة جرداء تطل على نهر دجلة 

بمائه الشحيح، ظلَّ صديقي يتطلع بحرص وإعجاب ِإلى ذلك الشخص الذي لم ينتبه لنا ثمَّ همس:

أنظر لهذا الوشق

تأملت ذلك الكائن الحزين بمالبسه البالية وصلعته التي كانت بلون التراب لكثرة ما تعرضت ِإلى لفح 
أشعة الشمس وقد استغرق في قراءة كتاب صغير بني يديه املتغضنتني، لم يطرق سمعي هذا االسم 
من قبل ولذا دعاني فضولي الستفهام صديقي الرسام حتى يرفدني بمعلومات أخرى عن حياة ذلك 
الكائن الذي يشبه الوشق ِإلى حد بعيد، أذكر أنَّ ابتسامة صديقي الرسام استهجنت جهلي وعدم 
معرفتي بهذا الكائن الغريب؛ بل أيقن في خلده أنَّ صاحبه الغر ما زال الدرب طويال أمامه حتى 
يكتشف أسرار الحياة األدبية بجنونها وتناقضاتها وعبثها وتمردها، بعد شهور شاءت املصادفة 
أْن أرى ذلك الوشق في حانة الغابات املطلة على شارع أبو نؤاس، كانت املائدة طويلة عريضة حني 
شرفنا ذلك الوشق مترنحًا وانضم ِإلى مائدتنا التي جلس حولها ثلة من األدباء كان بينهم صديقي 
املعتوق، بعد دقائق نشَب خالف بني الوشق واملعتوق حول أفكار بوذا وخالل حمى السجال املتبادل 
بينهما اقترب من املائدة شخص بدين كأنه بقرة ويمتلك عجيزة هائلة بيده كأس مترعة سرعان ما 

أهداها ِإلى الوشق الذي كرعها دفعة واحدة ثمَّ قال لصاحب العجيزة مشاكسا:

- ما دمت بهذه البدانة لن تصبح شاعرا. 

أجابه السمني بعينني ضاحكتني:

- لكن الشاعر أراغون كان بدينا أيضا.

شعر الوشق بالحرج لكنه تدارك املوقف الذي وضع فيه وعلق بسرعة:

- أراغون سمنته الفرنسية شاعرية، بينما ترهل جسدك ال يصلح إاّل في حقل للثيران.

س املائدة، كنت حينها أراقب ذلك املشهد مرتبكا، إذ ليس من املعقول  ُالَّ  وتعالت الضحكات من ج
أْن يكون األدباء بهذه الخشونة وهذا االحتدام وهذه الفضاضة؟ وافترقنا عائدًا ِإلى جبهة املوت » 
ُ أتحيَّن أيام اإلجازة للقدوم ِإلى بغداد، حتى حدث اللقاء املهم في حياتي مع الوشق؛  الحرب »؛ كنت
بعد حولني من لقاء حانة الغابات، حني وجدته جالسا بمفرده ِإلى طاولة مالصقة للنافذة املطلة على 
بداية جسر الصالحية من جهة شارع الرشيد في حانة شريف وحداد، استأذنته للجلوس ِإلى جواره، 
حرََّك رأسه داللة املوافقة، وملا سألته ألطمئن على وضعه املعاشي غمغم بكلمات غير مفهومة ثمَّ 
رفع كأسه بسأم وارتشف جرعة صغيرة من العرق دون مازَّة حتى بزغ احد مردييه فجأة من الذين 

يكتبون شعرا لألطفال، أطلق الوشق ضحكته وقال:

- أهال بالنفايات. لدقائق ساد املشهد طقس من املزاح الثقيل بينهما وحسم أخيرا بربع عرق إضافي 
ِإلى الوشق يدفع حسابه ضيفنا القصير القامة الذي انضم ِإلى الطاولة؛ ردَّد الوشق باسمًا:

-  ال تزعل؛ كنت أمزح معك.

ُ شوقًا  ظلَّ الشاعر القزم صامتا وانشغل بمسح الغبار عن نظارته بمنديل أزرق، بينما كنت أتحرَّق
عسى أْن يطلع هذا الوشق على بعض أشعاري، بعد دقائق تجرأت وبيد مرتعشة وضعت احدى 
مثل  واستغرق  الطاولة  فوق  من  األوراق  انتشل  ثمَّ  ارتباكي  الوشق  ناظريه، الحظ  أمام  قصائدي 
أمير بقراءة القصيدة بحرص واضح، هذا هو الوشق عندما يقرأ؛ يقرأ بإخالص على العكس من 
اآلخرين الذين يقرأون استعراضا ليس إاّل، صار الوشق بعالم آخر؛ بينما انبرى القزم يثرثر مع 
نفسه، بعد أْن فرغ من قراءة القصيدة صرخ فجأة بوجه شاعر األطفال طالبا منه السكوت ورفع 

نظره يتفحصني بخبرة مئات الشوارع التي جابتها حياته ثمَّ مّدَ كّفه الخشنة وصافحني قائال:

- من هذه اللحظة أنت صديقي.

علَّق القزم بعد أْن فرقَع أصابعه:

- دع الفتى في حاله، ال تخدعه.

ردََّد الوشق بهدوء:

- هذا شاعر. وابتدأت الغواية ...

حلقة من حياة باسلة

حسن النواب

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

مهرجان  منح   - ب(  ف  برلني,-أ 
جائزته  السبت  السينمائي  برلني 
للمخرج  الذهبي"  "الدب  الكبرى 
االيراني محمد رسولوف عن فيلمه 
"ذير إز نو إيِفل" وهو عمل ينتقد 

في  اإلعدام  عقوبة  حاد  بشكل 
بالده. ورسولوف البالغ من العمر 
السفر  من  حاليا  ممنوع  عاما   48

خارج ايران، األمر الذي حرمه من 
حضور املهرجان وتسّلم جائزته.

وقال املنتج فرزاد باك الذي تسّلم 
أتمّنى  "كنت  عنه  نيابة  الجائزة 
بنفسه،  هنا  محمد  يكون  أن 
له  مسموحا  ليس  لألسف  لكن 
"أود أن  بمغادرة البالد". وأضاف 
أشكر املمثلني وأفراد طاقم العمل 
املدهشني الذين خاطروا بحياتهم 
ليكونوا في هذا الفيلم" الذي ُصّور 

سرا.
العام  رسولوف  على  وُحكم 
بتهمة  سنة  ملدة  بالسجن  املاضي 

من  وُمنع  الدولة"،  ألمن  "التعرض 
صناعة األفالم مدى الحياة.

تنفيذ  بانتظار  يزال رسولوف  وال 
وكانت  حقه،  في  الصادر  الحكم 
جواز  صادرت  قد  السلطات 
فيلمه  عرض  بعد  عام2017  سفره 
الفساد،  يهاجم  الذي  نزيه"  "رجل 

مجلة  وكتبت  كان.  مهرجان  خالل 
فاز  الذي  الفيلم  أن  "فراييتي" 

"أوضح  الذهبي هو  الدب  بجائزة 
يصدر  اآلن"  حتى  انتقادي  بيان 
الفيلم  ويسرد  رسولوف.  عن 
مترابطة  شخصية  حكايات  أربع 
محكومني  وعائالت  لجالدين 

باإلعدام.
وقال رسولوف في بيان "أنا آسف 
الحضور  بمقدوري  يكون  لن  النه 
الى  الفيلم  ملشاهدة  برلني  الى 
فإن  ذلك  ومع  الجمهور،  جانب 
أكون  أن  بني  االختيار  في  الحق 
املهرجان  في  غائبا  أو  حاضرا 

هو ببساطة ليس ملكي". وأضاف 
النوع  هذا  من  قيود  "فرض  أن 
الطبيعة  واضح  بشكل  يفضح 
املتسامحة  وغير  االستبدادية 
في  وشارك  االيرانية".  للحكومة 
االيراني  املنتج  الجائزة  استالم 
بكلمته  َتَوّجه  الذي  فارنام  كافيه 
قائال  الذهبي"  "الدب  جائزة  الى 
تعانق  أن  منك  اطلب  ان  "أريد 
وأن  وصديقي  معلمي   )...( محمد 
تقول له: محمد، أنت لست وحدك".

 فيلم عن اإلجهاض 
في سن املراهقة

الجائزة  التحكيم  لجنة  -ومنحت 

الوصيفة إلليزا هيتمان عن فيلمها 
أولزيز"  سمتايمز  ريرلي  "نيفر 

اإلجهاض  مسألة  يتناول  الذي 
سيدني  تؤدي  املراهقة.  سن  في 
17 عاما  فالنيغان دور شابة تبلغ 
االميركية  بنسلفانيا  والية  من 
نيويورك  إلى  السفر  على  تجبر 

به  حملت  الذي  الجنني  إلجهاض 
خطأ.

الفيلم  في  اإلناث  تضامن  ويبرز 
الشخصيات  فيه  ُهمشت  الذي 
فيه  أظهر  ما  وغالبا  الذكورية 

الرجال "متصيدين".
وأعجب الجمهور والنقاد على حد 
سواء خصوصا بمشهد مؤثر جدا 
يصور املراهقة تجيب على أسئلة 

شخصية في إحدى العيادات.
أقوم  كنت  "فيما  هيتمان  وقالت 
الفيلم،  لهذا  املخصص  بالبحث 
أمضيت وقتا هائال داخل منظمات 
من  وغيرها  لها  املخطط  األبوة 

العيادات املخصصة" لإلنجاب.
جدل  عقب  هيتمان  نجاح  جاء 
حول  املهرجان  في  سابق 
لجنة  لرئيس  السابقة  التعليقات 
حول  آيرونز  جيريمي  التحكيم 

اإلجهاض وحقوق املرأة.
"ذي  صحيفة  مع  مقابلة  ففي 

قال   ،2016 العام  في  غارديان" 
آيرونز إن اإلجهاض "يضر املرأة" 
في  "محقة  كانت  الكنيسة  وأن 
القول إنه خطيئة". وخالل مؤتمره 
الصحافي االفتتاحي، ُأجبر رئيس 
اللجنة على توضيح أنه يؤيد "بكل 
اإلجهاض  في  النساء  حق  صدق 

إذا قررن ذلك".
الجدد  املخرجان  وتعرض 
شاتريان  كارلو  للمهرجان 
للنقد  ريسينبيك  ومارييت 
إناث  إخراج  من  أفالما  النتقائهم 

بنسبة أقل من العام املاضي.
النطاق  واسع  غضب  هناك  وكان 
ناتاشا"  "دو  الروسي  الفيلم  على 
الذي فاز مصوره يورغن يورغيس 
ملساهمته  الفضي"  "الدب  بجائزة 

الفنية املتميزة.
وانتقد هذا الفيلم خصوصا ملشهد 
استجواب تضمن اعتداء جنسيا.

اضطروا  الفيلم  صانعي  أن  كما 

عن  أثيرت  شائعات  تكذيب  إلى 
سوء معاملة خالل تصويره.

الجوائز،  توزيع  حفلة  وقبل 
املتظاهرين  من  مجموعة  رفعت 
عليها  كتب  الفتات  املكان  خارج 
أن  غير  واإلساءة".  العنف  "دو= 

قائال  املزاعم  هذه  نفى  يورغيس 
إن املخرج إيليا خرزانوفسكي "قد 
يمشي على الحدود باحتراف لكنه 

ال يعبرها".
بجائزة  بير  بوال  األملانية  وفازت 
فيلم  في  دورها  عن  ممثلة  أفضل 

"أوندين" لكريستيان بيتزولد.
إلى  ممثل  أفضل  جائزة  وذهبت 
عن  جيرمانو  إيليو  اإليطالي 
تصويره النضال الذهني والبدني 
للرسام أنطونيو ليغابوي في فيلم 

"هيدين إواي".

فضيحة املاضي النازي 
 39 العمر  من  البالغ  املمثل  وقال 
عاما "أهدي هذه الجائزة لجميع 

األشخاص  وكل  املنبوذين، 
املختلفني بعض الشيء".

أيضا  جيرمانو  شارك  كما 
لألخوين  تيلز"  "باد  فيلم  في 
وداميانو  فابيو  اإليطاليني 
بجائزة  فاز  الذي  دينوشينتسو 

أفضل سيناريو.
أفضل مخرج هونغ  ونال جائزة 
الجنوبية  كوريا  من  سو  سانغ 

عن فيلم "ذي وومان هو ران".
هيستوري"،  "ديليت  فيلم  وفاز 
عن  فرنسية  كوميديا  وهو 
اإلنترنت،  عصر  في  املجتمع 
بجائزة "الدب الفضي في الذكرى 

السبعني" للمهرجان.
وقد استحدثت هذه الجائزة محل 
"جائزة ألفريد باور" التي أزيلت 

من قائمة "الدببة الفضية" بعدما 
املؤسس ملهرجان  املدير  أن  تبني 
مرتبطا  كان  السينمائي  برلني 

بالنازية.

 اآلن ،العراق يقع بني زمنني لحكومتني غير فاعلتني ، 
واحدة مقالة والثانية قيد الوالدة والتشكيل . 

بالصالحيات  حكومة  توجد  ال  العملية  الناحية  من 
الكاملة ، فالوزير الذي حزم حقائبه ليغادر لن يكون 
صالحًا ملتابعة ملف أزمة كبيرة مثل الفايروس القاتل 
من  القادمني  املسافرين  عبر  العراق  به  ابتلي  الذي 

ايران . 
أعرف أّن أجهزة الوزارات  ومديرياتها العامة و إدارات 
املحافظات موجودة ، وتعمل من دون أي انحالل فيها 
، لكن الواقع العراقي السياسي السيء فرض واقعًا 
حزبيًا مقيتًا في اإلدارات العامة للوزارات واملؤسسات 
التي سوف تتأثر بدرجات مختلفة حتمًا في أي تغيير 

أو تعديل وزاري. 
يمنحه  ال  بلد  في  كثيرًا  يتكّرر  سوف  الحال  هذا 
السلطات   فيما  املشاكل،  حل  قابلية  الدائم  الدستور 

الثالث تتبادل التأثر بما يجري من هّزات سياسية .
األعلى  الطوارئ  مجلس  لتشكيل  حاجة  به  العراق 
ال  الذي  املنصب  ذلك  الجمهورية،  برئيس  ويرتبط 
يكون  وربما  عليه  مباشًرا  السياسي  الصراع  يكون 
هذا  التغييرات.  أزمات  في  سواه  من  صمودًا  أكثر 
تشريع  الى  يحتاج  ربما  هنا  اقترحه  الذي  املجلس 
،لكن شرط أن ال يكون ثقاًل معيبًا على كاهل الدولة 
ومشكلة جديدة لجهازها االداري املترهل ، وانما يكون 
في  التقليدية  النطاقات  املعالجات خارج  ويتبنى  حاًل 
االوقات العصيبة . وأن يكون مؤلفًا من رؤساء الدوائر 
الرئيسية الكبرى في العراق من خارج منصب وزير ، 
ومنها الدوائر الصحية والبيئية لتفادي حدوث فراغات 
املصائب  مواجهة  في  األداء  على  تنعكس  حكومية 
االستعدادات  بلد ضعيف  أمام  أكثرها  وما  العاجلة، 
في كل شيء، بسبب التناحر السياسي الذي يحاول 
تسخيف حتى املعاني السامية للوطنية واالنتماء للبلد 
،الذي وقع ضحية تفاهات املتصارعني غير املنتهية .

إحدى  نيويورك،  تستعد   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
لحظر  العاملية،  االستهالك  عواصم  أبرز 
املخّصصة  البالستيك  أكياس  استعمال 
متاجرها  غالبية  في  واحدة  مّرة  لالستخدام 
في  نادرا  يزال  ال  تدبير  في  األحد،  من  بدءا 
الواليات املتحدة ويأتي بعد أربع سنوات من 

الجهد املتواصل.
األميركية  املالية  العاصمة  سّكان  واجه  وقد 
بعد  سّيما  ال  القرار،  هذه  تقّبل  في  صعوبة 
التسّوق  استخدام  رؤية  على  اعتادوا  أن 
البالستيكية في املتاجر أو املطاعم فضال عن 
وصول كّل حاجاتهم ومشترياتهم إلى منازلهم 

بأكياس مماثلة.
في العام 2016، اعتمدت مدينة نيويورك البالغ 
يقضي  قانونًا  نسمة  ماليني   8,5 سكانها  عدد 
بفرض ضريبة بقيمة 5 سنتات على كّل كيس 
صعيد  على  إلغاؤه  يتّم  أن  قبل  بالستيك، 
الوالية. وفي نيسان/أبريل 2019، أعطى برملان 
جديد  قانون  إلصدار  األخضر  الضوء  الوالية 
بعض  مع  البالستيك  أكياس  استخدام  يحظر 
حيز  يدخل  أن  املفترض  ومن  االستثناءات، 
من  كثيرون  أبدى  املّرة،  وهذه  األحد.  التنفيذ 
وكالة   إليهم  تحّدثت  الذين  نيويورك  سّكان 

محالت  من  خروجهم  أثناء  برس  فرانس 
الخطوة.  لهذه  استعدادهم  ماركت،  السوبر 
حريصة  إنها  عامًا(   66( فرانا  جانيس  تقول 
البالستيكية  األكياس  من  التخّلص  على 
أنها  سّيما  ال  اليومية،  حياتنا  "تغزو"  التي 
اعتادت على استخدام األكياس القابلة إلعادة 
سنوات.  عشر  منذ  التسّوق  خالل  االستخدام 
وتتابع "لن نستطيع التخّلص من هذه األكياس 
البالستيكية حتى لو مّرت فوقها شاحنة أكثر 

من 500 مّرة على التوالي. لذلك إذا كان بإمكاني 
البالستيك  من  بالتخّلص  قلياًل  ولو  املساهمة 

فسأفعل ذلك".
عامًا(   38( فرانسيوزا  جانني  تشير  ذلك،  إلى 
إلى أنه "من الرائع أن يصبح الناس أكثر وعيًا 
على  اليومية  مشترياتهم  تأثير  كيفية  حول 

البيئة. أنا أؤّيد هذا القرار".
"أحيانًا  اإلعالنات  مجال  في  املوظفة  وتتابع 
تكون األكياس البالستيكية عملية، ولكن علينا 

في  الجديد".  الوضع  مع  التكّيف  نتعّلم  أن 
املقابل، يبدو عدد آخر من املقيمني أقل حماسة 
مالدونادو،  تييري  يشرح  القرار.  هذه  حيال 
العامل على الصندوق في أحد املتاجر الكبرى 
أن  املدينة  من  األدنى  الشرقي  الجانب  في 
الغضب  يتمّلكهم  األشخاص  من  "الكثير 
يعيدون  ألنهم  غالبًا  البالستيك"،  ويريدون 
استخدامها كأكياس للنفايات، "وهم لم يقوموا 
للنفايات". تستهلك والية  أكياس  يومًا بشراء 
البالستيك  من  كيس  مليار   23 نحو  نيويورك 
سنويًا، وفقًا لألرقام الرسمية. وُيرمى نحو %85 
منها بما يؤّدي إلى تلويث الطرقات والشواطئ 
النفايات.  مكّبات  في  املطاف  بها  ينتهي  أو 
مدير  نائبة  كوريرا،  كايت  تقول  ذلك،  إلى 
أدفوكايتس  "إنفايرومانتل  البيئية  املنّظمة 
"سيخفض  اإلجراء  هذا  إن  نيويورك"،  أوف 
بالبالستيك على  التلّوث  كبيرة" نسبة  بدرجة 
يتضّمنها.  التي  الكثيرة  اإلعفاءات  من  الرغم 
املواد  كّل  تغليف  املثال، سيستمّر  على سبيل 
الغذائية املستوردة بالبالستيك، وكذلك األدوية 
واملنتجات  املنازل،  إلى  تصل  التي  والصحف 

الطازجة غير املعّلبة مثل السمك واللحوم. 
                      بقية اخلبر على موقع )الزمان(

نيويورك معقل الثقافة االستهالكية حتظر األكياس البالستيكية

لوس انجليس -)أ ف ب( - من توم هانكس إلى 
مشاهير  أبرز  ينقسم  جوهانسن،  سكارليت 
هوليوود بشأن هوية أفضل مرشح ديموقراطي 
املتحدة  الواليات  في  الرئاسي  السباق  لخوض 

وهزيمة الرئيس دونالد ترامب.
الفدرالية،  التبرعات  سجالت  في  بحث  وأظهر 
األميركي  الرئيس  لنائب  شيكا  قّدم  هانكس  أن 
جوهانسن  تبرعت  في حني  بايدن  جو  السابق 

للسيناتورة التقدمية إليزابيث وارن.
وقّدم املمثل واملنتج تيد دانسون الحد األقصى 
لكن  لوارن،  دوالر   2800 يساوي  الذي  للتبرعات 
جو  دعمت  ستينبرغن  ماري  املمثلة  زوجته 
الذي اشتهر خصوصا  تاكي  أما جورج  بايدن. 
اتخاذ  يستطع  فلم  تريك"،  "ستار  في  بدوره 
بلدية  ورئيس  بايدن  من  لكل  فتبرع  قرار، 
إنديانا السابق بيت بوتيدجيدج. ووفقا للخبير 
أنجليس  لوس  في  الديموقراطي  االستراتيجي 
بيل كاريك، فإن السنوات السابقة لم تكن تشهد 
بهذه  متعددة  وتبرعات  الوالءات  في  انقساما 
الرئاسة  سباق  في  الحال  هو  كما  الطريقة 
"لطاملا  برس  فرانس  لوكالة  وقال   .2020 للعام 
كان مشاهير هوليوود مصدرا مهما جدا لجمع 
التبرعات لحمالت املرشحني للرئاسة. هذه املرة 

كان االمر مختلفا بعض الشيء".
بإمكان  أصبح  أنه  إلى  جزئيا  ذلك  ويعزى 

أوضح  كما  مرشح،  من  ألكثر  التبرع  املانحني 
كاريك.

خبير  وهو  مافيليو،  ستيفن  إلى  بالنسبة 
ساكرامنتو  والية  في  ديموقراطي  استراتيجي 
عاصمة والية كاليفورنيا، فإن النجوم "يشعرون 
أفضل  هوية  بشأن  واالرتباك  بالحيرة  كغيرهم 

مرشح للتغلب على ترامب".
ويتناقض االرتباك السائد هذا العام بشكل تام 
مع ما حصل في العام 2016 عندما كانت هيالري 

كلينتون هي املفضلة لدى مشاهير هوليوود.
في  هنا  موجودة  هيالري  "كانت  مافيليو  وقال 
هوليوود طوال الوقت. ال أعتقد أن أي شخص 
يمكن أن يقوم بما فعلته هيالري آخر مرة هنا".

حفالت للتبرع 
البارزين  الديموقراطيني  املرشحني  بعض  لكن 
في  الخاصة  التبرعات  جمع  مسارات  تخطوا 
هوليوود.وجذبت رسالة املرشح بيرني ساندرز 
ساراندون  سوزان  املمثلون  بينهم  مشاهير 

وديك فان دايك وساره سيلفرمان ومغني الهيب 
هوب بابلك انيمي. أما وارن، فحصلت على دعم 
انتقدا  لكن ساندرز ووارن  ليجند.  املغني جون 
تخدم  جدا  ومكلفة  خاصة  أمسيات  إلقامتهما 
حملتيهما بدال من التركيز على الطرق التقليدية 

لجمع التبرعات.
في  وقتا  يستثمرا  "لم  إنهما  كاريك  وقال 
هوليوود ألنهما ليسا مهتمني بجمع التبرعات". 
الذي  بلومبرغ  مايكل  امللياردير  املرشح  وركز 

الرئاسية،  االنتخابات  في  حملته  بنفسه  يمول 
كاليفورنيا  في  املسؤولني  من  الدعم  على حشد 

أكثر من نجوم السينما.
لوس  في  املربحة  الحفالت  االمر  هذا  وترك 

أنجليس فرصا ألمثال بايدن وبوتيدجيدج.
هوليوود  في  لنفسه  دعم  لحشد  بايدن  وانتقل 
أقامها كسناتور ونائب  التي  من خالل عالقاته 
رئيس، فظهر على خشبة املسرح في حفل توزيع 
أن  املقرر  ومن   ،2016 العام  في  أوسكار  جوائز 
التبرعات  لجمع  كبيرا  حفال  األربعاء  يحضر 
"باراماونت"  استوديوهات  رئيسة  تنظمه 
إثارة  في  فشل  لكنه  النسنغ.  شيري  السابقة 
باراك  أو  كلينتون  أحدثتها  التي  الحماسة 
من  قائمة  بدعم  ففاز  بوتيدجيدج  أما  أوباما. 
وكيفن  ستون  شارون  فيهم  بمن  املشاهير 

كوستنر ومايكل جيه فوكس.
 تأثير ترامب

في  كاليفورنيا  في  التصويت  عملية  وتجري 
ينبغي  أنه  يعني  ما  آذار/مارس،  من  الثالث 
النتيجة  على  أكبر  تأثير  االمر  لهذا  يكون  أن 

اإلجمالية للسباق الديموقراطي.
ناخبي  إقناع  على  التركيز  كان  لذلك،  ونتيجة 
من  األموال  جمع  على  كان  مما  أكبر  الوالية 

نجوم هوليوود.
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جنوم هوليوود منقسمون سياسيًا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Issue 6599 Monday 2/3/2020  الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6599 االثنني 7 من رجب 1441 هـ 2 من آذار )مارس( 2020

القاهرة-)أ ف ب( - تعود أسطورة الغناء 
أم كلثوم إلى خشبة دار األوبرا املصرية 
حيث ستظهر على املسرح خالل حفل في 
تقنية  بفضل  آذار/مارس  من  السادس 
على  )هولوغرام(،  التجسيمي  التصوير 
القاهرة  في  األوبرا  دار  رئيس  أعلن  ما 
لوكالة  صابر  وأوضح  صابر.  مجدي 
سيشهد  الحفل  هذا  أن  برس  فرانس 
التجسيمي  التصوير  تقنية  استخدام 
للمرة األولى في دار األوبرا في القاهرة.

أربعة  من  أكثر  بعد  كلثوم  أم  وتبقى 
عقود على وفاتها، أشهر أيقونات الطرب 
صوتها  يزال  وال  اإلطالق.  على  العربي 
يتردد على نطاق واسع في أرجاء العالم 

العربي والعالم.
وأشار املستشار اإلعالمي في دار األوبرا 
أم  اختيار  أن  إلى  منير  محمد  املصرية 
كلثوم حصل بهدف تشجيع العودة إلى 

»األصالة« وإظهار »هويتنا الحقيقية«.
استخدام  أن  إلى  صابر  لفت  كذلك 

استقطاب  إلى  يرمي  الجديدة  التقنيات 
على  وتشجيعهم  الطالعة  األجيال 
املواقف  هذه  وفي  بتاريخهم.  التمسك 
تلميح أقرب إلى التصريح بشأن الطفرة 
ما  أو  الحديثة  الشعبية  األغنيات  في 
التي  »املهرجانات«  بموسيقى  يعرف 
تحقق شعبية واسعة في مصر خصوصا 
املقطع  ويستمر  الشباب.  أوساط  في 

 12 بني  ما  الهولوغرام  بتقنية  الغنائي 
مي  املغنيتان  خاللها  تؤدي  دقيقة  و15 
من  بعضا  الحكيم  عبد  وريهام  فاروق 
وفق  الشرق«،  »كوكب  أغنيات  أشهر 

رئيس دار األوبرا املصرية.
وفي الوقت املتبقي من الحفلة، تواصل 
املغنية  إلى  تحية  توجيه  املغنيتان 

الكبيرة لكن من دون صور تجسيمية.

أم كلثوم تعود إلى دار األوبرا
بفضل تقنية الهولوغرام

بدء  منذ  دفئا  الشتاء  أكثر فصول  العام  هذا  موسكو  الروسية  العاصمة  - شهدت  موسكو,-)أ ف ب( 
تسجيالت األرصاد الجوية، وتجلى ذلك خصوصا في غياب الثلوج املألوفة في مثل هذه الفترة عن 
رومان  الروسية  الجوية  األرصاد  هيئة  رئيس  وقال  الحكومية.  الطقس  هيئة  أعلنت  ما  على  املدينة، 
فيلفاند لوكالة تاس لألنباء إن معدل الحرارة في روسيا بني كانون األول/ديسمبر وشباط/فبراير كان 
أعلى بدرجتني مئويتني ونصف درجة مقارنة مع املستوى القياسي السابق البالغ 2,8 درجة مئوية 
1960-1961. وأشار إلى أن مثل هذه الفروق في درجات الحرارة أمر نادر  دون الصفر خالل شتاء 
للغاية منذ البدء بتسجيل معدالت الحرارة في روسيا قبل 140 عاما. وأضاف فيلفاند »أنا متأكد من 
أننا لن نشهد مثل هذا الشتاء الدافئ مجددا خالل فترة طويلة«. وتوقع أيضا تحطيم املعدل القياسي 
ألكثر فصول الشتاء دفئا على صعيد روسيا برمتها هذا العام، غير أن الخبر اليقني ينتظر االنتهاء 

من جمع البيانات.                                                                      بقية اخلبر على موقع )الزمان(

شتاء موسكو هذا العام األكثر
دفئًا على اإلطالق


