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 باتريوت وخيار احلرب
مجدداً في العراق

األوركسترا اللبنانية تقدم عرضًا إلكترونيًا
في زمن احلجر املنزلي

 عبد الهادي كاظم احلميري

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

األوركسترا  قّدمت   - ب  ف  بيروت-أ 
الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق-
من  فريدًا  "إلكترونيًا"  عرضًا  عربية 
 28 بمشاركة  الخميس  مساء  نوعه 
عازفًا و12 مغنيًا، كل من مكان إقامته 
التزامًا بالحجر املنزلي املفروض في 
إطار التدابير املتخذة ملكافحة فيروس 

كورونا املستجد.
الرئيسي  القائد  الفكرة  وقال صاحب 
الحاج  أندريه  املايسترو  لألوركسترا 
الهاتف  عبر  برس  فرانس  لوكالة 
بعدما  الفكرة  "راودتني  الجمعة 
شاهدت املبادرات في الدول األوروبية 
ومواقع  التلفزيون  شاشات  على 
أنها  ورأيت  االجتماعي،  التواصل 
معنويات  وترفع  األمل  بعض  تعطي 
السكان املحجوزين في بيوتهم بسبب 

تفشي فيروس كورونا".
العازفني  ببعض  "اتصلت  وأضاف 
كان  إذا  مما  ألتحقق  األوركسترا  في 
الناحية  الفكرة ممكنًا من  تنفيذ هذه 
لي  وأرسلوا  بتجربة  قمنا  التقنية. 
أنها  ووجدت  الفيديو  مقاطع  بعض 
الذي  العرض  وحمل  للتنفيذ".  قابلة 
مواقع  على  واسعة  بمشاركة  حظي 
"خليك  عنوان  االجتماعي  التواصل 
لعندك"،  بتجي  األوركسترا  بالبيت... 

تفرضها  مشددة  اجراءات  ظل  في 
الحكومة اللبنانية وحظر تجول لياًل.

وسّجل لبنان حتى اآلن 508 إصابات 
بكوفيد19-، توفي 17 منهم، وفق وزارة 

الصحة.
وشارك نصف عدد عازفي االوركسترا 
العرض،  في  شخصًا   28 أي  تقريبًا 
الحاج،  تقنية، وفق ما شرح  ألسباب 
السيدة  أغنية  "قدموًا  أنّهم  موضحًا 
محاولة  في  لبنان+  يا  +بحبك  فيروز 

إلدخال البهجة إلى قلوب الناس".
خمسة  نحو  العرض  إعداد  وتطلب 
أيام، لم تخل من صعوبات تقنية كون 
التمرينات حصلت بشكل غير مباشر.
وقال الحاج "عمل كل عازف في منزله 
على  قادرًا  أكن  ولم  مستقل  بشكل 
توجيه مالحظات بشكل فوري، فكنت 
أنتظر أن يرسلوا لي املقاطع ألشاهدها 
وإذا وجدت أي خطأ يعيدون الكرة". 
وعن اختياره أغنية "بحبك يا لبنان"، 
األغنية  هذه  "اخترت  الحاج  أجاب 
للبنان  رمز  هي  فيروز  ألن  بالتحديد 
إضافة إلى األخوين رحباني، وكوننا 
نعاني حاليًا من أزمة، أردت أن أوجه 
رغم  لبنان  نحب  أننا  مفادها  رسالة 
نمر  التي  واملآسي  السيئة  الظروف 

بها".

القوات  انتشار  إعادة  لعملية  السياسي  التهويل  عن  بعيدًا 
فإّن   ، العراق  في  املعروفة  القواعد  بعض  في  االمريكية 
املؤشرات لوقوع حرب ضد ايران من خالل ضرب َمن سمتهم 
واشنطن وكالئها في العراق وَمن قالت طهران انهم أصدقاؤها 

ال وكالؤها ، تبدو واهنة ، وليس لها سند قوي في الوقائع .
في الظرف العصيب على االقتصاد االمريكي بسبب تصاعد 
الرئيس  وتقيد  املستجد،  كورونا  بفيروس  لالصابات  مهول 
املغامرة  تبدو   ، اليومية  لخطواته  دقيقة  بحسابات  ترامب 
العسكرية نوعًا من االنتحار في هذه االشهر املقبلة املوسومة 
بهاجس الوباء العاملي املحبط لعجلة املال والسياسة من جهة 

وهاجس االنتخابات االمريكية من جهة اخرى  .
وربما جعلته   ، ليس في مزاج حرب عسكرية حاليًا  العالم  
الجائحة العاملية يعيد حساباته اكثر من مرة حول اية حروب 
محتملة مقبلة  ،السيما تلك الحروب الجزئية التي من املمكن 
االستعاضة عنها بلّي العنق االقتصادي ليس أكثر، كما مع 

ايران .
هنا ، ستبرز نظرية الحرب ملن يربطها بنشر صواريخ باتريوت 
في العراق . اّن هذه االسلحة الدفاعية محدودة العدد حتى االن 
، وهي ذات ردع معنوي أكثر منه ردعًا عسكريًا ، ذلك اّن َمن 
تقول عليهم واشنطن انهم وكالء ايران في العراق ، يستطيعون 
كما يحدث اليوم ، التعامل مع االالف من صواريخ كاتيوشا 
التي قد ترهق املنظومة الدفاعية االمريكية باتريوت فضال عن 
الفرق الهائل بني كلفتي االطالق الهجومي والتصدي الدفاعي 
بعيدة  ايران لصواريخ  باستخدام  االرهاق  ذلك  وقد يسمح   ،
حال  في   ، االسد  عني  قاعدة  بها  هاجمت  ان  سبق  املدى 
احتمال  ايران  وهذا  داخل  أهدافًا  املتحدة  الواليات  هاجمت 
مستوياتها  بلغت  ،مهما  املعركة  كانت  اذا  أّما  معدوم.  شبه 
محصورة داخل العراق  ،فإّن ايران ستظهر أمام العالم على 

انها غير معنية بشأن داخلي عراقي مع االمريكان .
يعني  ال  املنطقة  في  ايران  أذرع  تقليم  عن  يقال  ما  اّن  كما   
الكثير إذا كان االمر محصورا في العراق وغير شامل للبنان 
وربما سوريا ، وهذا امر بعيد للغاية عن القرار االمريكي  ما 
لم تكن اسرائيل ذاتها قد قررت ذلك ملصلحتها، وليس ملصالح 

واشنطن أو حلفائها  .

املصري  الفنان  تحدث  الزمان   القاهرة- 
رشاقته وشبابه  عن سر  فهمي،  مصطفى 
فهمي،  حسني  الفنان  وشقيقه  هو  الدائم 

والعديد من أسرارهما الشخصية.
في  لقائه  خالل  قال  فهمي،  مصطفى 
برنامج “سهرانني”، مع الفنان أمير كرارة، 
على  فضائيةon e،”احرص  عبر  واملذاع 
بالغ  أثر  من  له  ملا  األوكسجني”،   “شم 
على تجديد خاليا الجسم، كما أن حسني 
الحماس  لديه  ليس  ولكن  رياضة،  غاوي 
األجهزة  البيت  في  وعنده  واالستمرارية، 

ويستخدمها على خفيف”.
الشديد  حبه  على  فهمي،  حسني  أكد  كما 
“بحب  قائاًل:  للسهر،  وكرهه  للرياضة، 
ألني  ليل  بتاع  مش  أنا  النور  في  الحياة 
شخص رياضي، آه أوقات بسهر بس مش 
بالعكس  للفجر،  هو  اللي  اليومي  السهر 
الرياضة  بلعب  ألني  أكتر  النهار  بحب 

بتاعتي وبخرج وأروح وأجي”.
إن  ملا بحس  رياضة،  مدمن  “أنا  وأضاف: 
عندي ضغط نفسي بلعب رياضة وعلمت 
الرياضة،  في  طاقته  يطلع  إنه  ده  ابني 
في  وزني  من  جرام  كيلو   11 وخسرت 
لرجيم  خضوعي  بسبب  األخيرة  الفترة 
حسني  الفنان  شقيقه  ووصف  قاٍس”. 
فهمي بـ”الفرفوش”، مؤكًدا إنه يكبره على 
األكبر،  الحقيقة هو  في  ولكن  فقط  الورق 
روحوا  بيقولهم  حاجة  “أي  موضًحا: 

اسألوا مصطفى”.
وال  يومني  نسهر  بنروح  “كنا  وتابع: 
ثالثة ونرجع تاني، ودلوقتي بقيت بسهر 
جروب  مع  ساعات  وبنخرج  مراتي  مع 

وساعات لوحدينا، وأنا بحب االثنني”.
تزوج ثالث سيدات  إنه  قال،  زواجه  وعن 
إيطالية ومصرية ولبنانية، مشيًرا إلى أن 

اإليطالية هي أم أبنائه.

فنان مصري يتحدث عن سر رشاقته 

التونسية  املرأة  وزارة  تضع   - ب(  ف  تونس-)أ 
االثنني خطا هاتفيا أخضر لتمكني النساء الالتي 
تعرضن للعنف خالل فترة االغالق التاّم من االبالغ 
النفسي  الدعم  على  احلصول  ومن  احلاالت  عن 
لعائالتهن. اقرت السلطات التونسية الغلق التام 
ملكافحة تفشي فيروس كورونا املستجد في البالد 
منذ 22 أذار/مارس الفائت الى 19 نيسان/أبريل 

احلالي وشددت عمليات التنقل خارج البيوت.
العبيدي  السحيري  أسماء  املرأة  وزير  وقالت 
الى   23 من  املمتدة  الفترة  في  إنه  برس  لفرانس 
املرأة  العنف ضد  »ارتفعت نسبة  أذار/مارس   29
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة  مرات  بخمس 
أربعني  تسجيل  مت  أنه  الوزيرة  وأفادت   .»2019
األول  األسبوع  في  عنف  نساء ضحايا  من  بالغا 
من االغالق التام مقارنة بسبعة بالغات في نفس 

الفترة من العام الفائت. صدرت البالغات عن نساء 
يسكن مناطق داخلية في البالد تتراوح أعمارهن 
بني الثالثني واألربعني عاما ولهن مستوى تعليمي 
لفظيا  عنفن  وقد  للوزيرة  وفقا  وثانوي  ابتدائي 

وجسديا ومت نقل حالتني للمستشفى جّراء ذلك.
وبهدف »التخفيف من الضغط النفسي والعائلي« 
ويتولى   1809 األخضر  الهاتفي  اخلط  اطالق  مت 
11 طبيبا نفسيا االجابة عن املكاملات من الثامنة 
صباحا الى منتصف الليل وعن تساؤالت األولياء 

واألطفال كذلك حسب الوزيرة.
الالزمة  النصائح  تقدمي  من  اخلدمة  هذه  متكن 
التاّم  للحجر  تبعا  اجلديدة  الوضعية  ملواجهة 
وكيفية التصرف مع تزايد الضغط النفسي داخل 

العائلة وفقا للوزارة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

خط هاتفي مجاني للتبليغ
عن العنف الزوجي خالل العزل 

ف  -)أ  الزمان   - روما  جانيرو-   دي  ريو 
نيمار  البرازيلية  القدم  كرة  تبّرع جنم   - ب( 
مليون  )نحو  برازيلي  ريال  ماليني  بخمسة 
دوالر أميركي( ملكافحة تفشي فيروس كورونا 
قناة  كشفت  ما  بحسب  بالده،  في  املستجد 

»أس بي تي« احمللية.
لم  فرانس برس،  لوكالة  وردا على استفسار 
 28 البالغ  للمهاجم  االعالمي  املكتب  يرغب 
عاما بالتعليق على هذا املوضوع »لن نتحدث 

أبدا عن التبرعات، أو املبالغ املالية«.
وبحسب »اس بي تي«، سُيسّدد املبلغ جزئيا 
املتحدة  األمم  )منظمة  »يونيسيف«  إلى 
صندوق  إلى  الباقي  ويذهب  للطفولة(، 
التلفزيوني  املقدم  صديقه  انشأه  تضامن 

الشهير لوسيانو هوك.
لالنتخابات  احملتمل  املرشح  هوك،  وكان 
التواصل  مواقع  عبر  أخيرا  أعلن  الرئاسية، 
)نحو  ريال  مليون   1,5 جمع  االجتماعي 
سكان  لصالح  أميركي(  دوالر  ألف   300
جانيرو،  دي  ريو  في  الفقيرة  األحياء 
بفيروس  لالصابة  املعرضني  خصوصا 

كورونا املستجد.

سان  باريس  في  زميله  حذو  نيمار  وحذا 
كيليان  الشاب  املهاجم  الفرنسي  جرمان 
عنه  يكشف  لم  مببلغ  تبرع  الذي  مبابي 
ملؤسسة »آبي بيار«. وكان نيمار قد عاد الى 
بالده بعد تعليق البطوالت في أوروبا بسبب 
فيال  في  وجلأ  »كوفيد-19«،  فيروس  تفشي 
مترفة في منتجع مانغاراتيبا البحري بالقرب 

خالل  طويلة  أشهر  أمضى  حيث  ريو،  من 
فترة تعافيه من اصابات قوية في قدمه خالل 
املاضي  االسبوع  وانُتقد  االخيرة.  السنوات 
الكرة  له مع اصدقائه ميارس  النتشار صور 
قواعد  البرازيل  في  بق  ُتطَّ فيما  الشاطئية، 

صارمة للحجر املنزلي.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 وفاة  أشهر مصمم أحذية إيطالي  بالفيروس 

نيمار يتبرع مبليون دوالر
ملكافحة كورونا

عجيب أمور غريب قضية
زمان جديد

قبل أن يظفر رئيس الوزراء املستقيل بالتكليف قبل أكثر من عام كانت املواصفات التي 
طلبت الجهات العراقية املختلفة توفرها في املكلف على سبيل املثال ال الحصر: أن 
يتجاوز  أن  أن عليه  يكون قويا وحازما وشجاعا ومستقال وشابا وغير مجرب. أي 
بمواصفاته الستة املواصفات الثالثة لخبز باب األغا الشهير :حار ورخيص ومكسب:.
استمرت الكتل السياسية في العام قبل املاضي حتى 2 :01: 8102 أي ألكثر من 
أربعة أشهر بدعوى البحث عن مكلف لرئاسة الوزراء كامل األوصاف وبالنهاية ضربت 

معظم املواصفات والدستور عرض الحائط عندما عثرت على ضالتها.
كان من املفروض أن تذهب الكتل آنذاك وتكلف بدون لف ودوران من بني من يتمتعون 
توليف  في  البالد  َخَبَرتهم  الذين  الرجال  من  أعاله،  املواصفات  من  ملموس  بشيء 
وتحشيد املوارد البشرية واملادية العراقية وتوظيف االمكانيات القتالية واملادية الدولية 
وزجها معا من أجل طرد داعش ووأد الطائفية وحفظ هيبة واستقاللية البالد أو من 
بني قادة ميدانيني أحسنوا إدارة املعارك وتقدموا الصفوف وضربوا مثاال شهدت له 

الدنيا في الشجاعة واملروءة.
حقي  أين  الحق  مطلبها  تحت  الشباب  ثورة  اندلعت  املذكور  التكليف  من  عام  بعد 
وشعارها النبيل نريد وطن وتسببت في إقالة رئيس الوزراء بعد أن قدمت املئات من 

الشهداء واآلالف املؤلفة من الجرحى واملعوقني.
ولكن لألسف الشديد أن ساحة االعتصام وضعت هي األخرى سبع مواصفات لرئيس 
مزدوجي  غير  ومن  حزبي  غير  مستقال  يكون  أن  ـ   1 وبإختصار:  املكلف  الوزراء 
الجنسية 2 ـ لم يكن وزيرا سابقا أو برملانيا أو محافظا 3ـ أن يكون نزيها وشجاعا 4ـ 
أن يكون شابا 5 ـ أن يتعهد بعدم الترشح لالنتخابات القادمة6ـ أن يلتزم بتنفيذ مطالب 

الثوار 7ـ أن يكون قراره عراقيا مستقال.
الخطأ الكبير الذي وقع فيه الثوار هو نفس ما وقع فيه الجميع في السابق حيث وفروا 
مساحة واسعة لألخذ والرد وفرصة  للكتل أن تنتظر الظروف املواتية لتنصيب من تريد  
، هذا باإلضافة اال أن بعض الطلبات خالفت مستلزمات العمل الناجح مثل أن ال يكون 
املكلف قد كان وزيرا أو برملانيا أو محافظا أو حزبيا سابقا املماثل للمجرب ال يجرب 

في التكليف الذي سبقه.
في الوظائف املهمة اإلدارية والفنية في املجتمعات املتقدمة يشترط صاحب العمل خبرة 
قد تصل الى عشرة سنوات وحتى خمسة عشر سنة ويهتم بالخبرة أكثر من الشهادة 
وفي الديمقراطيات الغربية املمارسة الحزبية والسيرة الذاتية هي من نّضجت السياسيني 
املجرب  وكذلك  يجرب  ال  الفاشل  املجرب  الديمقراطيات. صحيح  تلك  وأنجحت  هناك 
النزيه والشجاع هو عز  الناجح  الفاسد واملجرب الجبان والخ.  في حني أن املجرب 

الطلب.
في  وآمالهم  الشباب  أخبار  على  لتغطي  كرونا  بالجائحة  القدر  جاء  حال  أية  وعلى 
الى سابقه وكأن  الكالم بفضلها  الوطن وعاد  استرداد حقوقهم ومبتغاهم باستعادة 

شيئا لم يكن.
الغريب في األمر أن بعض الكتل السياسية جندت طروحات املاضي وما يفيدها من 
مواصفات ساحات االعتصام السبعة في رفضها العنيد للمكلف الجديد رغم كونه ابنها 

البار وأشجع وأوسم فرسانها.
إذ  وشجاع  قوي  لكونه  املحللني  أكثر  يعود حسب  السبب  أن  القضية  في  والعجيب 
أصبحت مصلحة الوضع القائم تقتضي أن يكون املكلف جبانا مترددا خانعا ألنهم ال 
يريدون أن يكسر أحدا كائنا من كان شرنقة الذل والهوان 
سنة  عشر  سبعة  خالل  نسجوها  التي  والدجل  والبؤس 

وحبسوا فيها مسلة حمورابي وأسد بابل .
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زوار  عدد  ارتفع   - ب(  ف  باريس-)أ 
بشكل  اإللكتروني  اللوفر  موقع 
 400 الزيارات  أصبحت  فقد  هائل، 
اليوم،  في  ألفا   40 كانت  بعدما  ألف 
وفي  فرنسا  في  العزل  الفترة  خالل 
بسبب  األخرى،  البلدان  من  العديد 
املتاحف  كل  ومثل  كورونا.  فيروس 
التي أغلقت أبوابها، يسعى املتحف 
 10 )حوالى  العالم  في  زيارة  األكثر 
مليون زائر في العام 2019( إلى جعل 

إلى  للوصول  فرصة  املنزلي  الحجر 
األشخاص الذين ليس لديهم الوقت 
العادية  األيام  في  شخصيا  لزيارته 
التي  وجعلهم يكتشفون املجموعات 
يجلسون  فيما  وتاريخه  يضمها 
تطبيق  تنزيل  تم  وقد  منازلهم.  في 
االفتراضي  الواقع  بتقنية  لتجربة 
ثالثة  املوناليزا«  مع  لوجه  »وجها 
هذه  وتسمح  تقريبا.  مرة  آالف 
موناليزا  عالم  بدخول  التقنية 

داخلها  الكتشاف  تتحرك  ورؤيتها 
وأسرارها. ويقدم مقطع فيديو نشره 
نجم »يوتيوب« فلوريان بويو، نزهة 
بعض  يتخللها  املتحف  عبر  فردية 
عزز   ،2009 العام  التهامس.ومنذ 
على  وجوده  أخيرا  اللوفر  متحف 
مواقع التواصل االجتماعي، واليوم 
 14 عددها  البالغ  حساباته  يتابع 
مليون   7,9 املختلفة،  الشبكات  على 

مشترك.

زوار متحف اللوفر إلكترونيا... من 40 ألفًا إلى 400 ألف 

لندن,- )أ ف ب( - سيصبح العّراب السابق لبطولة العالم للفورموال واحد 
البريطاني بيرني ايكليستون أبا مرة جديدة بعمر التاسعة والثمانني 
من زوجته فابيانا فلوزي التي تبلغ نصف عمره تقريبا، بحسب ما قال 
الذي  ايكليستون  وينتظر  البريطانية.  مايل«  »دايلي  لصحيفة  الجمعة 
احدث ثورة تجارية في عالم الفورموال واحد بني 1978 و2017 قبل شرائها 
البرازيلية  زوجته  من  طفال  االميركية،  ميديا«  »ليبرتي  مجموعة  من 

ُيضاف الى ثالث بنات بالغات من زيجتني سابقتني.  قال للصحيفة من 
منزله الزوجي في البرازيل »ال يوجد شيئ غير عادي هناك؟ لم يكن لدي 
عمل لفترة، لذا كان لدي وقت طويل للتدّرب«.  تابع »ال أرى أي فارق بني 

عمر 89 أو 29«.
وقال ايكليستون ان فرحته الكبرى كانت لزوجته البالغة 44 عاما »نعم، 

هي متحمسة. ال نعرف سبب كل هذه الضجة!«.

عّراب فورموال ينتظر مولوداً بعمر التاسعة والثمانني

الشموع   - ب(  ف  )املكسيك(-)أ  فياهيرموسا 
التي  املنتجات  هي  هذه  واحملاليل...  والبلسم 
في  الشعبية  األسواق  في  عليها  العثور  ميكن 
املستجد  كورونا  فيروس  من  »للحماية«  املكسيك 
التعليمات  عن  البعد  كل  بعيدة  »حلول«  وهي 

الصحية لغسل اليدين أو التزام إجراءات العزل.
تعد  على شمعة  ملصق  على  قراءة جملة  وميكن 
باحلماية من الوباء تقول »يا رب، لقد جئت بكل 

ثقة أمام عرشك ألطلب مساعدتك«.
من  النوع  هذا  تبيع  التي  توسكا  فابيوال  تقول 
جنوب  في  فياهيرموسا  في  سوق  في  املنتجات 
الناس هذه  »عندما يشتري  تاباسكو  شرق والية 
الرأس  من  عادة  فوق اجلسم  الشمعة، ميررونها 

إلى أخمص القدمني«.
الصحة  حلماية  هي  الصالة  »هذه  وتضيف 
والشفاء مبساعدة ربنا«. وقد طلب زبائن فابيوال 
ضد  »احلماية«  لهم  تقدم  أن  منها  بأنفسهم 
كوفيد-19 في املكسيك الذي سجل حتى األربعاء 

1378 إصابة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة.

مقابل  في  شمعة   58 باعت  إنها  فابيوال  تقول 
األيام  في  منها  لكل  دوالرين(  )حوالى  بيزو   40

األخيرة.
التي  الصالة  زبائنها مضاعفة  على  تقترح  وهي 
ضد  النظافة  تدابير  من  فعالية  أكثر  تعتبرها 
منها  أيضا،  أخرى  منتجات  وتتوافر  الفيروس. 
صورة  ملصقاته  تظهر  قوي«  »بلسم  و  »غسول« 

لفيروس كورونا.
غير  للوباء  عالج  عن  مكسيكيون  ويبحث 
مثل  الصحية  السلطات  قدمتها  التي  التوصيات 

البقاء في املنزل وغسل األيدي بشكل متكرر.
وهؤالء يفضلون االعتماد على الدين والتعويذات، 
حتى أن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور 
)66 عاما( قال للصحافة في بداية األزمة الصحية 
طريقة  عن  سئل  عندما  التعويذات  إلى  يلجأ  إنه 

حماية نفسه من الوباء.
لكن البعض اآلخر ال يثق إال بتعليمات السلطات 

الصحية.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 الشموع والبلسم طريقة مكسيكية حملاربة كورونا


