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يوم  فوائد مختلفة  بعد  يومًا  يفرز   ، البيوت  الحجر في 
منظورة وغير منظورة مع جملة من العوامل السلبية أيضًا 
. الدول ترى ان املتضرر االول هو االقتصاديات الكبرى 
وطلبات  باالرتفاع  اآلخذة  البطالة  ونسب  تتآكل  التي 
االستثمارية  والخسائر  الدول  ملوازنات  املهددة  املعونات 
فشل  التي  بالنتائج  سعيدون  البيئة  وعلماء   . املتنوعة 
إذ   ، ربعها  على  الحصول  من  باريس  في  املناخ  مؤتمر 
املائة  في  ثمانني  بنسبة  االجواء  في  الطيران  نسبة  قلت 
توقف  الى جانب  التجاري  للطيران  االجمالية  الطاقة  من 
مناطق  معظم  في  الثقيلة  الصناعية  االنتاجية  العمليات 
اوروبا ذات الصلة ، كما ان استخدام املواطنني للسيارات 
في اوروبا وآسيا خاصة نزل الى حد التالشي في بعض 
الدول أحيانًا ، االمر الذي انعكس على استهالك الوقود 

وافرازات الغازات الضارة .
الكهربائية  الطاقة  استهالك  في  وفر  املنازل،  من  العمل 
واستهالك االجهزة في الدوائر واملكاتب ، بالرغم من انه 
الحجر  للطاقة. وتجربة  املنزلي  قليال من االستخدام  زاد 
املشاوير  من  الكثير  اّن  الى  املاليني  انتباه  لفتت  املنزلي 
والزيارات ملختلف األسباب كانت تافهة، ويمكن االستغناء 

عنها بسهولة من دون أي أثر سلبي .
وفي الجانب االجتماعي والعائلي، هناك زيادة في نسبة 
اليومية ألتفه االسباب،  املناقرة  الزوجية لكثرة  املشكالت 
في حني وجد آخرون أنها فرصة العادة اكتشاف املنزل 
الحديثة  الحياة  وقع  تحت  تآكلت  التي  االسرية  والحياة 

وعجالتها القاسية .
إلعادة  الشركات  أمام  جديدة  آفاقًا  فتح  املنزلي  الحجر 
خبراء  مع  تعاقدات  خالل  من  االعمال  بعض  هيكلة 
وموظفني ليس بالضرورة ان يكونوا موجودين في داخل 
مكاتب الشركات كل يوم . ولعّلها أهم املعطيات االيجابية 

للتطور التكنولوجي في االتصاالت .
املواطنني  من  كثير  بها  يستلذ  التي  االكبر  الفائدة  لكن 
السياسيني  وجوه  مساحة  ملعظم  الكمامات  تغطية  هي 
والبرملانيني التي تقطر شرًا وفسادًا وعهرًا ودناءًة وخّسًة 

وتخّلفًا وانحطاطًا وضعًة .

عرب ما بني النهرين
العراقيني  لباقي  انهم سومريون ال ميّتون  العراقيني من بالد سومر  يعتقد بعض 
بصلة ،كما يعتقد بعض عرب العراق أنهم وطأوا أرض العراق مع الفتح اإلسالمي 
اإلخباري  البرنامج  مقدم  خفض  الشرقية  قناة  على  بالبعيدة  ليست  مقابلة  .وفي 
املعروف باحلصاد طرفه خجاًل وهو يخاطب النائب السيد جوزيف صليوة وكأنه 

يعتذرعن سلف اجتاح بالده: بعدين أنتم أهل البالد األصليني.
وبناًء على ما تقدم  إقتضى التوضيح :

وأولى  اإلنسانية  احلضارات  فجر   " ميسوبومتيا   " النهرين  بني  ما  بالد  شهدت 
الدول واملمالك في التاريخ وشهد ت بالد سومر في جنوب العراق إجنازات إروائية   

وتصنيعية عتيدة واجنازات فنية خالدة متمثلة في ملحمة جلجامش.
دوخت اإلجنازات السومرية علماء اآلثار والباحثني وحملتهم الى االجتهاد والبحث 
عن أصل هؤالء القوم وبناًء على اللقى األثرية ومقارنتها مبا وجد في أصقاع أخرى 
من العالم خلص بعضهم الى االعتقاد بأن أصل السومريني هو األناضول أو التبت 

أو وادي السند  في باكستان  وحتى هنغاريا.       
وحلل لغز تقدم حضارة سومر أفتى أحد العلماء ومعه آخرون بأن السومريني قد 

يكونون من أصول فضائية.
َخُلص الدكتور بهنام أبو الصوف من خالل دراساته املستفيضة للمالحم واآلثار 
السومرية الى أن أبناء سومر هم فراتّيون انحدروا من شمال وشمال غرب العراق 
وأسسوا لدويالت املدن السومرية ومن قبلهم جاء سكان سهل اخلليج العربي الى 
جنوب العراق بعد أن غمرته مياه البحر العربي عند صعود مستوى مياه البحار 
نتيجة ذوبان اجلليد في النصف الشمالي للكرة األرضية والذي حدث آلخر مرة قبل 

عشرين ألف سنة ليصبح اخلليج ممرا مائيا كما هو عليه اآلن.
وفي ضوء ما وجده عالم الوراثة اجلينية الروسي أناتولي كولوسيف من أن سكان 
األهوار قرب مدينة أور يحملون العامل الوراثي املميز لألقوام السامّية - َجي 1 
بنسبة 18% وهي األعلى في العالم العربي إذ تليها نسبته في عرب اليمن البالغة 
37 % وباقي عرب العراق بنسبة 34 % أميل الى االعتقاد اجلازم بأن السومريني 

وإن لم يسمونهم بالساميني فهم بال شك أجداد الساميني.
ويجدر التذكير هنا أن مدينة أور التاريخية هي مسقط رأس النبي أبراهيم ع أبو 

العرب.
في العصر البرونزي األول 0053 – 0004 قبل امليالد تواجدت األقوام السامية 
في بالد ما بني النهرين – ميسوبوَتميا والشام - سوريا ولبنان وفلسطني واألردن 
حاليا - واجلزيرة العربية والقرن األفريقي وقدر تعلق األمر بالعراق فقد أنشأوا في 
بالد ما بني النهرين حضارة آشور وأكد وبابل. ومن هذه األقوام السامية في بالد 
ما بني النهرين خرج الكلدان واآلشوريون ويهود العراق والعرب ومن اللغة السامية 

خرجت اآلرامية والسريانية والعبرية والعربية.
العراق قبل الفتح اإلسالمي كان مملكة عربية مسيحية، ملكها النعمان ابن املنذر 
الذي كان يتباهى بكنيته ملك العرب وهو من قبيلة بني خلم العربية وآثار هذه اململكة 
املتمثلة بأديرتها وكنائسها متواجدة اآلن في وسط العراق حيث كانت عاصمتها 
احليرة قرب كربالء والكوفة ومن أشهرها دير هند بنت النعمان وقد عثر في هذه 

اآلثار على لقى أثرية مكتوب عليها باللغة العربية.
أما سكان مملكة املناذرة قبيل الفتح فكانوا من العرب املسيحيني والعرب الوثنيني 
واليهود والكلدان واآلشوريني وعندما جاء الفتح اإلسالمي أسلم العرب الوثنيون 
الذين  العرب  أن  أي  اجلزية.  ودفع  اإلسالم  بني  الباقيني  السكان  واختار  فرضا 
جاءوا مع الفتح اإلسالمي كانوا إضافة الى العرب املوجودين أصال في بالد ما 
بني النهرين.  ومن الطريف أن نذكر أن بابل باللغة األكدية باف- إل وتعني باب إلله 
وهي مقاربة متاما الى العربية وأن سكان مدينة بابل في زمانها كانوا يطلقون على 
حاليا  احللَّة  وسكان  عرب  بابل  مدينة  خارج  الساكنني 

يطلقون على الساكنني خارج احللَّة عرب!  

عزل  مع   - ب(  ف  انجليس-)أ  لوس 
نجوم هوليوود أنفسهم في منازلهم 
كورونا  فيروس  تفشي  بعد  الفارهة 
في  الصور  صائدو  يكاد  املستجد، 
أحدا  يجدون  ال  أنجليس  لوس 
على  املتزايد  الطلب  رغم  لتصويره، 

صور املشاهير.
الرائجة  الليلية  النوادي  أغلقت  فقد 
األفالم  تصوير  ومواقع  واملطاعم 
التي عادة ما تكون محاطة بجحافل 
الساعة  مدار  على  املصورين  من 
كالفورنيا  اعلنت والية  منذ  أبوابها 

العزل التام قبل شهر.
وأدى ذلك إلى جعل صور بن أفليك 
وهو ينزه كالبه أو كامرون دياز عند 
اهتمام  محط  للتبضع،  خروجها 
كبير مع انقضاض عشرات صائدي 

الصور على التقاط الصور نفسها.
وكالة  مؤسس  باوير  راندي  ويقول 
تعنى  التي  "باوير-غريفني"  الصور 
اآلن  الصور  "كل  املشاهير  بصور 
وقناع... شمسية  نظارات  مع  تأتي 
التي  الوحيدة  الصور  هي  هذه 

نتمكن من الحصول عليها".
ويضيف "الوضع ليس بجيد بتاتا".

ويفيد باوير أن إنتاج وكالته تراجع 
بنسبة 95 % بني ليلة وضحاها بعد 
وإغالق  املنازل  مالزمة  إجراءات 

غالبية املتاجر.
وتتعامل وكالته مع نحو 20 مصورا 
على أساس حر عموما. وقد تراجع 
صورة  آالف  سبعة  من  إصدارها 
ملشاهير في الشهر إلى 500 تقريبا.

"نحقق  برس  فرانس  لوكالة  ويؤكد 

إن  هذا  صورة(   500( العدد  هذا 
الوضع  انقلب  لقد  الحظ.  حالفنا 

رأسا على عقب".

الطب موجود والعرض مفقود
وال يقتصر هذا الوضع على صائدي 
املرافق  اإلغالق  ضرب  فقد  الصور. 
هوليوودية  مجاالت  لكوفيد19- 

ترفيهية عدة في الصميم.
لإلفالم،  األولى  العروض  إلغاء  فمع 
الحمراء  السجادة  مصورو  بات 

أيضا عاطلني عن العمل.
الصور  هذه  غياب  أدى  وللمفارقة 
الصحف  في  تستخدم  التي  املنمقة 
عبر  التلفزيون  ومحطات  واملجالت 
على  الطلب  في  زيادة  إلى  العالم، 
في  الصور  صائدو  يلتقطها  صور 

الشوارع.
يتمتعون  ال  أشخاص  صور  فحتى 
يستقطبون  وال  واسعة  بشهرة 
باتت  عادة،  عاملي  اهتمام  أي 
املجالت  لدى  إقبال  محط  تحظى 
والصحف التي تعنى بأخبار الفنون 
واملشاهير. ويقول باوير "األمر مفرح 
ومحزن في آن ألن الطلب موجود إال 

أن العرض مفقود".
لصائدي  األخرى  اإليجابيات  ومن 
يلتقطون صورهم عن  أنهم  الصور، 
وغالبا  الشوارع  في  بعيدة  مسافة 
جالسون  هم  فيما  ذلك  يحصل  ما 
باحترام  يسمح  ما  سياراتهم  في 
اآلن  الضروري  االجتماعي  التباعد 
كانوا  الذين  للمصورين  خالفا 
سابقا  البعض  ببعضهم  يلتحمون 

خالل عروض األفالم األولى أو أمام 
النوادي الليلية.

االنتظار ومن ثم االنتظار 
إال أن سمعة صائدي الصور املثيرين 
اآلن.  تتحسن  أن  يتوقع  ال  للجدل، 
كريسي  األزياء  عارضة  كتبت  فقد 
األسبوع  هذا  تغريدة  في  تايغن 

ينتظرون  اآلن.  منزلي  امام  "إنهم 
تأتي  لن  التي  النزهة  وينتظرون 
 350 تغريدتها  حصدت  وقد  أبدا". 
مارك  املصور  وقال  "اعجاب".  ألف 
"بابارازي  من  حلقة  في  كارلوف 
بودكاست" التي يعدها "من الواضح 
أن الرأي العام سيسعد ألن صائدي 
عائالت  لدينا  لكن  يعانون.  الصور 

وبات  كذلك".  بشر  ونحن  وأطفال 
الذين  املصورين  ينصح  باوير 
بتقديم  حر  أساس  على  يعملون 
تشمل  األولى  فللمرة  بطالة.  طلبات 
النوع  هذا  الرسمية  املخصصات 
فيروس  انتشار  بسبب  العمال  من 
ندرة  رغم  لكن  املستجد.  كورونا 
األجر  يزال  ال  املشاهير،  خروج 

يدفع  الصور،  هذه  لقاء  املرتفع 
منازل  أمام  الوقوف  إلى  كثيرين 
إلى  باوير  ويشير  هوليوود.  نجوم 
على  يستحوذ  أفليك  بن  املمثل  أن 
حبيبته  مع  يشاهد  إذ  كبير  اهتمام 
الجديدة املمثلة أنا دي أرماس "أكثر 
قبل  ما  مرحلة  في  يخرج  كان  مما 

الكورونا".

صائدو الصور يكتفون بالفتات
وجنوم هوليوود محجورون في منازلهم

 عبد الهادي كاظم احلميري

عازف  توفي  الزمان:   % ب(  ف  نيويورك-)أ 
الذي  كونيتز  لي  األميركي  الساكسفون 
بعد  ما  ملرحلة  الذهبي  اجليل  إلى  ينتمي 
العزف  الثانية، وأحد عمالقة  العاملية  احلرب 
االرجتالي، األربعاء عن 92 عاما جراء فيروس 
صفحته  على  جاء  ما  على  املستجد  كورونا 
في شبكة "فيسبوك". ولم يكن كونيتز معروفا 
جدا من اجلمهور إال أنه كان عضوا في إحدى 
ماليغن  جيري  مع  وعزف  ديفيس  مايلز  فرق 
وسوني رولينز وستان غيتس وتشيت بايكر. 

على  العام 1927 وشب  في  في شيكاغو  ولد 
باندز(  )بيغ  الكبرى  الفرق  على  موسيقى 
مقدمها  وفي  اإلذاعات  حتتل  كانت  التي 
تعلم  إلى  دفعه  الذي  غودمان  بيني  فرقة 
سريعا  انتقل  لكن  الكالرينيت   على  العزف 
اخلامسة  سن  في  وتعرف  الساكسوفون  إلى 
عشرة على ليني تريستانو أسطورة االرجتال 
وتتلمذ على أسلوبه اجملدد. وقد درس تقنيات 
مقدمتهم  وفي  وفككها  حقبته  كبار  عزف 
الذي يشكل املرجع املطلق في  تشارلي باركر 

سريعا  ابتعد  كونيتز  لي  أن  إال  اجملال.  هذا 
بارك  تشارلي  كان  التي  "بيبوب"  حركة  عن 
محركها. وهو أوضح في مقابلة العام 1976 
والعزف  غوخ  فان  مثل  الرسم  املرء  "يتعلم 
ذلك  كان  إن  ثم  ومن  باركر  تشارلي  مثل 
املعلومات  وهذه  الطاقة  هذه  يستخدم  ممكنا 
ارجتال  أسلوب  جديدا".واعتمد  شيئا  ليبتكر 
عالية  نوتات  مع  سالسة  وأكثر  تعرجا  أقل 

خصوصا حتى بات يتميز بها.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

وفاة عازف الساكسوفون كونيتز عمالق االرجتال
 غناء املشاهير لدعم الطواقم الطبية
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ب(    ف  -)أ  الزمان   - باريس   - جوسي 
تراجعت مبيعات السيارات األوروبية بنسبة 
إغالق  جراء  آذار/مارس  في  باملئة   55,1
الوكالء أبوابهم بسبب إجراءات العزل التي 
فرضت في مواجهة انتشار وباء كوفيد19- 
نشرت  أرقام  بحسب  الدول،  معظم  في 
اجلمعة. وأفادت جمعية الشركات األوروبية 
لصناعة السيارات أن نحو 567 ألف سيارة 
جديدة وضعت على طرقات املدن في االحتاد 
األوروبي في آذار/مارس. وشهدت األسواق 
عدد  في  هائاًل  تراجعًا  الرئيسية  األربعة 
السيارات التي مت بيعها، نسبته %85,4 في 
إيطاليا و%72,2 في فرنسا و%69,3، وفي 
أملانيا التي كان فيها الضرر محدودًا بنسبة 
اململكة  اجلمعية  حتتسب  ولم   .37,7%
أرقامها  إعادة  مع  بريكست،  بفعل  املتحدة 

املقارنة  بإجراء  يسمح  مبا   2019 لعام 
السنوية، في حني تدهور السوق البريطاني 
بنسبة %44,4. وفي األشهر الثالثة األولى 
من العام، بلغت نسبة تراجع سوق السيارات 
في االحتاد األوروبي %25,6. وهي تساوي 
شهد  فيما  ذلك  ويأتي   .35,5% فرنسا  في 
عمليات   2019 عام  أواخر  السيارات  سوق 
تسجيل مبكرة، سببها من جهة السعي إلى 
بيع السيارات التي تسبب التلوث قبل دخول 
القواعد األوروبية اخلاصة بانبعاثات ثاني 
الشركات  على  املفروضة  الكربون  أكسيد 
املصنعة حيز التنفيذ، ومن جهة ثانية جتنبًا 
دخلت  التي  السيارات  على  الضريبة  لرفع 
حيز التنفيذ في عدة دول بينها فرنسا مطلع 

كانون الثاني/يناير.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

أوروبا:انخفاض في مبيعات السيارات وانتعاش صناعة النعوش 

ألنه  شهر  بمدة  الثالثاء  أسترالي  سجن   - ب(  ف  سيدني-)أ 
تسلل بشكل متكرر لزيارة صديقته خالل فترة حجره الصحي 
ليصبح أول شخص تطبق عليه هذه العقوبة ملخالفته تدابير 
اإلغالق املفروضة في البالد للحد من تفشي فيروس كورونا 
املستجد. وذكرت شرطة غرب أستراليا في بيان إن جوناثان 
بعد  الشهر  هذا  من  سابق  وقت  في  أوقف  عاما(   35( ديفيد 

خرقه الحجر اإللزامي في فندق في بيرث.
وقال خالل محاكمته في بيرث الثالثاء إنه انتهك التدابير أوال 
الحجر  قواعد  بعد ساعات، خالف  لكن  على طعام  للحصول 
الصحي مرة جديدة ألنه اشتاق إلى صديقته، وفق ما اوردت 

»سيفن نيوز«. وأوضحت الشرطة أن ديفيد هرب من مخرج 

للطوارئ مما سمح له بتجنب رؤيته من جانب موظفي الفندق 
إلى  استنادا  عليه  القبض  ألقي  النهاية  في  لكن  عدة،  مرات 
وقف  إلى  تهدف  التي  التدابير  وبموجب  املراقبة.  كاميرات 
انتشار الفيروس، كان على ديفيد أن يعزل نفسه ملدة 14 يوما 
بعد وصوله إلى بيرث من والية فيكتوريا )جنوب شرق( في 

28 آذار/مارس.

ستنتهي  حجره  مدة  كانت  الفندق،  في  غرفته  في  بقي  ولو 
االثنني لكنه اآلن سيمضي شهرا في السجن وقد ُحكم عليه 

بغرامة تزيد عن ألفي دوالر أسترالي )1280 دوالرا أميركيا(. 

ومن احلب ..ما َسجن

أبروتسو  منطقة  أعلنت   - ب(  ف  )أ  روما- 
في وسط إيطاليا قرارها شراء تذاكر دخول 
حيوانات  حديقة  إلى  يورو  ألف   12 بقيمة 
محلية هجرها روادها بسبب تدابير احلجر 
املنزلي، على أن توزعها الحقا على املدارس.

ملنطقة  اإلقليمي  اجمللس  رئاسة  مكتب  وأقر 
ان  على  االعتمادات  هذه  الثالثاء  أبروتسو 
سوسبيري  لورنزو  املنطقة  رئيس  يزور 
جوفاني  سان  روكا  حديقة  اخلميس 
للحيوانات كي يلتقي إدارتها وينجز رسميا 
بيان  في  سوسبيري  التذاكر.وأوضح  شراء 
أصدره اجمللس الذي يشكل ما يشبه برملانا 
في  ستساهم  بسيطة  بادرة  »هذه  إقليميا 
تعيشها  التي  األزمة  على  أولي  رد  تقدمي 

حديقة احليوانات في أبروتسو«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

شراء تذاكر حديقة 
حيوانات مهجورة

املاتي )كازاخستان(-)أ ف ب( - عاد ثالثة رواد من محطة الفضاء الدولية إلى األرض في أول 
رحلة من هذا النوع منذ شل فيروس كورونا املستجد العالم. وقالت وكالة الفضاء الروسية 
وكالة  من  مير  وجيسيكا  مورغان  أندرو  نقلت  التي  الفضائية  املركبة  إن  »روسكوزموس«، 
الساعة  عند  كازاخستان  في سهوب  هبطت  وأوليغ سكريبوتشكا،  )ناسا(  األميركية  الفضاء 
الدولية  الفضاء  لطاقم من محطة  إلى األرض  األولى  الرحلة  05,16 بتوقيت غرينتش. وهذه 
وكتبت  آذار/مارس.  في  كوفيد19-  جائحة  تفشي  عن  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت  منذ 
أوليغ  بكم  أهال   )...( ناجحا!  كان  »الهبوط  »تويتر«،  في  »روسكوزموس« على حسابها  وكالة 
سكريبوتشكا وأندرو مورغان وجيسيكا مير«.  على عكس التقاليد املعمول بها، لم يبث الهبوط 
مباشرة سواء من قبل وكالة »ناسا« وال »روسكوزموس« التي أشارت إلى »قيود فنية مرتبطة 
بالوضع الوبائي«.                                                           بقية اخلبر على موقع )الزمان(

كيف عاد ثالثة رواد من الفضاء
وسط تفشي كورونا على األرض؟


