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من حق أي عراقي أن يستبشر بمجيء حكومة جديدة ، ألن الشعب 
إّما  وثوبه  مدمى  ،وقلبه  الثقة  وفاقد  يائسًا  الخط  طول  على  كان 
مقّطع أو مرّقع، وال أفق امامه وسط غابة  ال نهاية لها من املشاكل 

والتاريخ االسود ملن حكم البالد في خالل سبع عشرة سنة .
لنتفاءل ونترفع عن التشكيك في وطنية أي عراقي مهما ، لكن هذا 
ال يعفي أحدًا من مطالعة املشهد  بعناية والتحذير من تكرار معيب 

قد يحصل السمح اهلل لسابع مّرة.
عّما  مساءلة  دون  من  الحكم  من  السابقة  الحكومة  وزراء  خرج 
تامة ، وال  الوظيفي بسهولة  التقاعد  لم ينجزوا ونالوا  انجزوا أو 
ُنب مدرسة او مستوصف أو مستشفى أو  يدري الشعب ملاذا لم ت
دار للمسنني أو افران خبز شعبية أو محطات تحية مياه وتقوية 
تغذية الكهرباء ، وال يدري الشعب ماذا كانت تخطط وزارة التخطيط 
العمالت  املركزي من  البنك  املالية الحتياطي  وهل اضافت وزارة 
الصعبة أم استلفت منه؟ . الشعب  لم يطلع على شيء ، وليست 
حكومة  تحت  له  جرى  بما  الشعب  ملكاشفة  مجال  أو  آلية  هناك 
مضت ال يذكر منها سوى صلتها املخزية بملف سبعمائة شهيد ال 

تزال دماؤهم امام عيون أمهاتهم .
 ال يعرف أحد ، هل كانت هناك خطة لكل وزارة في االنجاز؟ وكم 
متابعة   على  الجدد  الوزراء  مع  التفاهم  وهل جرى  منها  املتحقق 
مضى  عهد  شاكلة  على  االمور  تركت  أم  لإلكمال  حاجة  به  ما 
تقاليد بعد سبع حكومات  لم يعرف  هكذا  العراق  ؟.  وعهد جاء 
في االستالم والتسليم . كنا نسمع فقط  اّن هناك مسؤولني كانوا 
والتنقيط  السياسي  العمل لالستخدام  يجمعون ملفات من طبيعة 
على ارض البرملان ، ومضت االيام ولم يتحدث احد عن ضرورة 
اعالن خطة املنجز واملعّلق أمام الشعب ألّن الوزير لم يكن جالسًا 

في ملك أبيه وال ملك حزبه وقبيلته ، واّنما في ملك الشعب  .
هكذا مضى الفاسدون الى غاياتهم وطويت صفحاتهم ، بل لم يتبني 
احد َمن هو الفاسد من غير الفاسد في حكومات متعاقبة لم يكن 

الخير فيها أو منها سوى النزر اليسير.
والعقاب  الحساب  من  أفلتوا  وصغارهم  كبراؤهم   ، جميعهم 
بمعنى  اخّلوا خاللها  بامتيازات مناصب  ويتمتعون مدى حياتهم 
الوطنية ودنسوا قداسة تكليف الشعب طوال فترات جلوسهم على 

الكراسي .
هذه بداية جديدة ، سيكون ثمن االنتكاسة فيها كبيرًا ، ولن تنفع 

أحد بعد اليوم امريكا أو ايران .

ثقافة في املزاد
وصريحًا  واضًحا  كان  العراق  في  والكتاب  لألدباء  العام  االتحاد  بيان 
واملثقفني  الثقافة  مع  بالتعامل  السياسية  األهواء  رفض  حني  وشجاًعا، 
البيان  لهذا  وكان  السياسي،  الصراع  من  الثقافة  وزارة  بإخراج  وطالب 
الرصني استجابة واعية ورائعة من قبل أعضاء مجلس النواب الذين برهنوا 
على تعاطفهم مع هموم وتطلعات الثقافة العراقية وفي مرحلة حرجة تمر 
فيها البالد، ونتيجة لوقوف أعضاء مجلس النواب مع رغبات املثقفني لم 
ح وزارة الثقافة  القادم من پاريس سوى ٥٧ صوتًا تحت قبة  يحصل مرشَّ
البرملان، وسطع األمل في قلوب املثقفني والفنانني والصحفيني على بقاء 
حقيبة الثقافة بعهدة األخ عبد األمير الحمداني، االبن الشرعي في حديقة 
حروفه  نهل  الذي  القصب  وأكواخ  سومر  أرض  وابن  العراقي،  اإلبداع 
ار. والذي تعرَّض  األولى في مدرسة طينية رابضة على إيشان هور الحمَّ
إلى االعتقال من زبانية الطاغية يوم كان طالبًا جامعيًا يدرس بشغف آثار 
بالد الرافدين. لكن املؤلم أنَّ هناك ثلَّة مريبة ال تنظر سوى إلى منافعها 
الثقافة  حقيبة  لنهب  برؤوسهم  الصدئة  األحالم  استفاقت  الشخصية؛ 
وهم من الطارئني على بيتنا الثقافي. في الواقع وصلتني بعض الرسائل 
املخجلة واملكاملات الهاتفية املريبة من هؤالء الفاشلني الذين يتصيدون في 
يريد  املقال، كان بعضهم  كتابة هذا  زالت تصل حتى  األجاج؛ وما  املاء 
طلب  اآلخر  وبعضهم  للوزارة،  الترشيح  عزمه  حول  برأيي  االستئناس 
بدون مقدَّمات دعمي له حتى يتسنَّم كرسي الوزارة، ومنهم من اقترح عليَّ 
ُ هو األنسب لقيادة زمام الثقافة العراقية، بل وصل األمر  اسمًا بعينه يجده
ُ األمل أْن يجلس على  حتى للذين ال يجيدون كتابة جملة صحيحة؛ ويحدوه
كرسي الوزارة معتمدًا على أوهامه الدنيئه؛ بالوقت الذي اكتنف الصمت 
بعض األصوات وانهمكوا في غرفهم املظلمة واملريبة لتجهيز طبخة جديدة 
الحياء من جبينه واندفع  الثقافة، هناك من سقطْت قطرة  لكرسي وزارة 
بحماس لتحشيد األصوات لشخصيته الهزيلة أماًل بامتالك وزارة الثقافة، 
ناهيك عن الذين فتحوا املزاد على الكرسي وكأنَّ وزارة الثقافة غنيمة في 
سوق الشورجة؛ وهم ال يعلمون أنَّ الوسط الثقافي الحقيقي مازال يطالب 
بحماس بقاء األخ الحمداني ربَّانًا لسفينة الثقافة التي بدأت تبحر رويدًا 
رويدًا في بحر اإلنجازات. ولكم أْن تعودوا إلى مواقع التواصل االجتماعي 
الذين  بعض  أنَّ  آملني  لقد  السومري.  للوزير  املثقفني  من محبة  لتتأكدوا 
تعاطف معهم األخ الحمداني ومنحهم ما لم يحلموا به مطلًقا، بدأوا يعملون 
ُمثِّل قنديل  بالسر لنيل حقيبة الثقافة والتي هي من وجهة نظر املبدعني ت
الطريق لحكومة الكاظمي ومرآة الوطن للشعب وسفيرها الحضاري في 
الحمداني وزارة  األخ  إذا غادر  العبارة  وأقولها بصريح  العالم.  أصقاع 
إذا جاءت  فيما  اللئام،  األيتام على مائدة  املبدعون مثل  الثقافة فسيكون 
الحرَّة وغريب عن  الكلمة   لنا األحزاب بشخص مجهول؛ ليس من ثوب 
من  للطارئني  وأقول  وتطلعاتهم.  املبدعني  هموم  ويجهل  الثقافي  الوسط 
الذين يلهثون خلف كرسي وزارة الثقافة، إنكم مثل الساعي خلف سراب، 
وأنَّ كل طبخاتكم السرية واملريبة والدنيئة طعامها فاسد ومحترق، وسوف 
ُ علقًما وحدكم، ألنَّ وزارة الثقافة لحمها عسير الهضم، وال تليق  تتجرعونه
الذين  عن  النقاب  سيكشف  السومرية.  اللقى  يشبهون  الذين  بأولئك  إاّل 
محراب  على  الطارئني  وسيهزم  الفاسدة،  الغرف  في  املغانم  يتصيدون 
ٍة أْن تباع باملزاد بني األحزاب واالنتهازيني  الثقافة العراقية التي نرفض بشدَّ
على قدسية الكلمة والعابثني في حديقة اإلبداع العراقي. صوتنا لن يهدأ 
حتى تبقى الثقافة للمبدعني واهلل مع املثقفني األصالء  والنبالء واألنقياء 
بأعضاء  الشجعان. واألمل كبير  العراقيني  الكلمة بشهامة  لواء  وحاملي 
الحمداني  سومر  ابن  بقاء  على  النواب  مجلس 
أْن  العراقية، عسى  الثقافة  قندياًل  يضيء خيمة 
تمأل صدري،  والغبطة  البعيد  إلى مهجري  أعود 
إْذ أنَّ كل  مثقف عراقي أصيل هو وزير الثقافة 
وراء  من  واهلل  فحسب؛  وحده  الحمداني  وليس 

حسن النوابالقصد.
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براغ- مدريد - )أ ف ب( - أدت التدابير املتخذة 
كوفيد19-  وباء  تفشي  من  للحد  تشيكيا  في 
ودور  املوسيقية  الحفالت  قاعات  إفراغ  إلى 
السينما واملسارح في براغ، ما أجبر صناعة 
إطالق  خالل  من  االبتكار،  على  الترفيه 
سبيل  على  بالسيارة  يزار  ثقافي  مهرجان 

املثال.
لوكالة  فيدرال  ياكوب  الحدث  منتج  وقال 
باركينغ+  +آرت  "مهرجان  برس  فرانس 
حوالى  لدينا  وكان  اسبوعني  منذ  مستمر 
30 عرضا ألفالم ومسرحيات وحفالت  أو   25

موسيقية".
عند وصولهم، ُيستقبل الرواد بجهاز استقبال 
لتوصيله  خاص  وشريط  رأس  وسماعة 
بالراديو كما يمكنهم متابعة العرض مباشرة 
عن طريق خفض النوافذ. ويقدم لهم   الذين 
يبيعون  كما  طعام،  قائمة  أقنعة  يضعون 
للجمهور  واملشروبات  الخفيفة  الوجبات 
املتجمع في سوق البلدية أو في محطة سكك 
بدت  الذي  فيدرال  وأشار  مهجورة.  حديد 
أتاح  املهرجان  أن  إلى  الرضى  عليه عالمات 
عمال ألشخاص كانوا سيضطرون للبقاء في 
أيضا  سعيدا  سيكون  لكنه  ذلك.  لوال  املنزل 

عندما سيتم وضع حد للمهرجان عندما تعيد 
املوسيقية  الحفالت  قاعات  فتح  الحكومة 
عملية  من  كجزء  االثنني  السينما  ودور 
البالد  على  املفروضة  القيود  من  التخفيف 

للحد من انتشار الفيروس.
في  هائل  صمت  يسود  كورونا،  زمن  وفي   
زيارة  األكثر  املتحف  صوفيا"  "رينا  ممرات 
في إسبانيا حيث يسهر الخبراء على حماية 
بيكاسو...  لبابلو  "غيرنيكا"  منها  لوحات 
ومع التخفيف من القيود املفروضة في البالد 
املؤسسة  هذه  تأمل  الوباء،  تفشي  ملحاربة 

إعادة فتح أبوابها في غضون شهر.
وقال مانويل بورخا-فييل مدير متحف امللكة 
صوفيا لوكالة فرانس برس إن على املتاحف 
أن  الناس  يدرك  لكي  أبوابها  فتح  تعيد  "أن 
بعضا".  بعضهم  من  الخوف  عليهم  ليس 
املهجورة  املتحف  ممرات  على  الهدوء  يخيم 
آذار/مارس  منتصف  منذ  أبوابه  أغلق  الذي 
وتالميذ  الفن  بعشاق  يعج  كان  ما  وعادة 
القرن  الذين يأتون الكتشاف أسياد  املدارس 
وقالت  ماغريت.  أو  بيكاسو  مثل  العشرين 
قسم  في  موظفة  وهي  بينيدو  كارمن  ماري 
ورغم  املتحف".  من  الفرح  "اختفى  األمن 

وأوضح  الترميم.  أعمال  استمرت  اإلغالق، 
رئيس قسم ترميم األعمال الفنية في املتحف 
كان  فيما  تيخيدور  غوميز  غارسيا  خورخي 
يتفقد لوحة "غيرنيكا" لبابلو بيكاسو واضعا 
قناعا على وجهه "يجب أن نكون هنا للتأكد 
في  جيد".  بشكل  محفوظة  األعمال  أن  من 
عام 2019، استقبل هذا املتحف أربعة ماليني 
شخص نصفهم أجانب، إال أن إدارته تخشى 
هذا   %  30 بنسبة  اإليرادات  انخفاض  من 
فرضت  التي  اإلغالق  تدابير  بسبب  العام 
مانويل  وأشار   .19 كوفيد  تفشي  من  للحد 
ستفرض  املتحف،  فتح  إعادة  مع  أنه  إلى 
إجراءات عدة لضمان سالمة الزوار. وتطلب 
سعة  ثلث  إلى  الزوار  عدد  خفض  الحكومة 
تدريجيا  القاعات  وفتح  العادية  املتحف 
وتجهيز املكان بأدوات لقياس درجة الحرارة 
"تنظيم  إلى  باإلضافة  لأليدي  ومعقمات 

الحركة بطريقة ال يلتقي فيها الناس كثيرا".
وقبل كل شيء "لن يكون هناك أي شيء يمكن 
الناس ملسه"، ال كتيبات وال بطاقات وال أبواب 
وال أزرار مصعد. ويمكن للفن أن يساهم في 
العودة إلى الحياة االجتماعية، مع أعمال قد 

تأخذ معنى جديدا، كما أكد مدير املتحف.

ننقل  أن  املهم  "من  العزل،  من  أسابيع  وبعد 
خالل  من  بها  نشعر  التي  السعادة  فكرة 
وجودنا مع اآلخرين، فكرة أن اإلنسان ليس 

وحيدا".
 نهاية املعارض الكبير-

تعلمها  يمكن  دروسا  هناك  إن  مانويل  وقال 
فيها  التفكير  كان  بأمور  "تسببت  أزمة  من 
لعالم  جذرية  نهاية  ومنها  وارد"،  غير  يبدو 
توقع  وهو  تتوقف.  ال  بحركة  يتمتع  معولم 
إلى  الفتا  الثقافي  اإلنتاج  في  تحّول  حدوث 
الكبيرة"  املعارض  "نموذج  عن  سيبتعد  أنه 

السائد حاليا.
الرئيسية  املتاحف  أحد  "برادو"  ويخشى 
إلى متحف تيسن  األخرى في مدريد إضافة 
بورنيميزا تراجع اإليرادات بأكثر من 70 %، 
إذ أن 60 % من زواره أجانب وعدد كبير منهم 
كارلوس  االتصاالت  ملدير  وفقا  أميركيون 

شاغواثيدا.
 فضاًل عن الخسارة املالية، يمكن أن يتكّلف 
بإعارة  مرتبطة  مشكالت  بسبب  املتحف 
كل  جدولة  أعيدت  فيما  الفنية  األعمال 

املعارض املوقتة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مهرجان ثقافي يزار بالسيارات مراعاة للتباعد 

متحف امللكة صوفيا في مدريد يعيد الفرح الى القلوب

 كيف تقضي هيفاء وهبي يومها.. وملاذا تبكي لطيفة التونسية في احلجر؟ 
بيروت- الزمان 

أهم  عن  وهبي،  هيفاء  اللبنانية  الفنانة  كشفت 
الحجر  فترة  خالل  منها  استفادت  التي  األشياء 
فترة  منذ  به  االلتزام  والذي تحرص على  الصحي، 
بعنوان  مباشر  بث  خالل  وهبي،  وقالت  طويلة. 
فيه  والذي تستضيف  “مش مسلسل هند صبري”، 
الفنانة هند صبري مجموعة من الفنانني الذين كان 
تم  ولكن  رمضان،  في  درامية  أعمال  لهم  سيعرض 
والتي  كورونا  فيروس  ظرف  بسبب  عرضه  تأجيل 

حالت دون استكمال التصوير.
وكشفت هيفاء وهبي، عن أغرب شيء فعلته في وقت 
الحجر املنزلي قائاًل: ” طبخت كشك” لترد عليها هند 
صبري بأنها طبخت كشري ولكن لم يأكل أحد منه.

من  شيئا  تتعلم  لم  أنها  وهبي  هيفاء  وأضافت 
الحجر املنزلي سوى الشعور بالزهق.

يذكر أن مسلسل “أسود فاتح”، للفنانة هيفاء وهبي 
قد خرج من السباق الرمضاني بعد سفر كل فريق 
كورونا،  فيروس  انتشار  خشية  بيروت  إلى  العمل 
بالكمامة،  التصوير  استكمال  محاولة  بعد  وذلك 

ولكن آلت األمور إليقاف التصوير.
كل  املسلسل  في  وهبي  هيفاء  جانب  إلى  ويشارك 
سالمة  وشريف  فهمي  وأحمد  النهار  معتصم  من 
من  سيف،  وناصر  سعيد  وفراس  فواز  وصبري 

تأليف أمني جمال وإخراج كريم العدل.
على طول  علقت  فقد  لطيفة   التونسية  الفنانة  اما 
فترة الحجر املنزلي ووقف الطيران بني البالد، وذلك 

للحد من انتشار فيروس “كورونا” املستجد.
وكتبت  التونسية، على حسابها الخاص على موقع 
“تويتر”: “الحنني إلى تونس وناسها وريحة رمضان 
فى شوارعها  ومحالتها يبكيني.. بدموع تغلبنى”.

العديد  في  كورونا  فيروس  انتشار  مع  أنه  يذك 
التونسية لطيفة من قبل  الفنانة  الدول، كشفت  من 
خاصة  املرض،  هذا  من  الشديد  خوفها  تفاصيل 
مرض  يكون  أن  خشيت  برد،  بدور  إصابتها  بعد 
“كورونا”. لطيفة كشفت تفاصيل ما فعلته، بقولها: 
غرفتى  فى  نفسي  حابسه  اسبوع  صارلى  “أنا 
التكييف  بسبب  برد  اخذت  بالفلتر  املاسك  والبسه 
ماسك  البيت  فى  من  كل  ولبست  االستوديو..  فى 
معاها  واقعد  بالنهار  اشوفها  يادوب  امى..  عشان 

شويه فى البلكونة فى الشمس وادخل ثانى”.
ادويه  واخذت  خفيت  يارب  “الحمداهلل  وأضافت: 
فى  يكلمنى  واللى  اعشاب..  من  ماتتخيلوه  وكل 
حاخبى  موش  واهلل  “#ماتقربليش..  نقله  البيت 

عليكم خفت شويه ولكن ملا لقيت نفسي 
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

فان  باتسي  الفنانة  تعمل   - ب(  ف  مونتريال-)أ 
ورسم  مونتريال  شرفات  تزيني  على  روست 
جائحة  من  املتعبني  املارة  وجوه  على  ابتسامات 
الرسائل  من  مجموعة  تعليقها  مع  كوفيد19- 
الباعثة على األمل بألوان مبهجة في أنحاء املدينة. 
"الفكرة  إن  برس  فرانس  لوكالة  روست  وقالت 
خالل  للناس  الحب  من  القليل  نشر  في  تكمن 
إلى  تجلس  فيما  وتابعت  الفردية".  مسيراتهم 
الجمل  تلك  "تشبه  جديدة  الفتات  لصنع  منضدة 
همسات في آذان الناس وهم يمرون من أمامها أو 
املدينة".  أنحاء  في  منتشرة  قبالت صغيرة  كأنها 
إلى  أحولها  رسائل  الناس  "يعطيني  وأوضحت 
تتمكن  حتى  شرفاتهم  على  ويضعونها  الفتات 
من +الغناء+ للمارة أثناء هربهم لفترة وجيزة من 

وحدة العزلة الذاتية".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

آذار/مارس،   26 في  مشروعها  بدأت  أن  ومنذ 
صنعت فان روست أكثر من 150 الفتة من ألواح 

فنانة تبعث األمل
في مونتريال من خالل 
الفتاتها على الشرفات

 - ب(  ف  ايرس-)أ  بوينوس 
انطلقت "مارا" وهي أنثى فيل 
في  الهند،  في  ولدت  عجوزة 
بوينوس  من  السبت  رحلة 
مالجئ  أحد  إلى  آيرس 
البرازيل  في  الحيوانات 
حيث ستحظى بحياة أفضل، 
العاصمة  بلدية  أعلنت  كما 
أمضت  وقد  األرجنتينية. 
عمرها  يراوح  التي  "مارا" 
بني 50 و54 عاما الجزء األول 
من حياتها كحيوان سيرك ثم 
إلى   1995 العام  في  وصلت 

حديقة حيوانات في بوينوس 
آيرس تحولت منذ ذلك الحني 
إلى حديقة بيئية حيث عاشت 
"مارا"  وبدأت  الفيلة.  هذه 
ألفي  على  املمتدة  رحلتها 
مقررة  كانت  والتي  كيلومتر 
الثاني/يناير  كانون  منذ 
كورونا.  فيروس  تفشي  رغم 
خاص  بروتوكول  وضع  وقد 
الطواقم  وحماية  لحمايتها 
التي ترافقها. يبلغ وزن "مارا" 
أمتار   5 وطولها  أطنان   5,5
وارتفاعها  مترين  وعرضها 

طنا  تتناول  وهي  أمتار.   3
وقصب  والعلف  الخضر  من 
السكر كل يوم. ويوم السبت، 
ما  استمرت  عملية  خالل 
في  ساعات  ثالث  من  يقرب 
في  الواقعة  البيئية  الحديقة 
بوينوس  في  باليرمو  منطقة 
في  "مارا"  وضعت  آيرس، 
تم  ضخم  خشبي  صندوق 
األمر  لهذا  خصيصا  إنشاؤه 
وأدخل إلى شاحنة باستخدام 
الشاحنة  وانطلقت  رافعة. 
 9,00( السادسة مساء  حوالى 

غرينتش(.  بتوقيت  مساء 
فهي  النهائية  وجهتها  أما 
غويمارايس  دي  تشابادا 
في ماتو غروسو وهي والية 
البرازيل،  غرب  وسط  في 
تمتد  للفيلة  محمية  وتضم 
هكتار   1200 على  مساحتها 
األيام  "مارا"  ستعيش  حيث 

األخيرة من حياتها.
تستمر  أن  املتوقع  ومن 
وخمسة  أربعة  بني  الرحلة 
الصادر عن  للبيان  وفقا  أيام 

بلدية بوينوس آيرس.

فيلة عجوز تنطلق في رحلة
من األرجنتني إلى البرازيل حلياة أفضل

»روسكوزموس«  - أكدت وكالة  )أ ف ب(  موسكو- 
التي  صواريخها  أحد  أن  األحد  الروسية 
السابق  في  إطالق  عمليات  في  استخدمت 
األجزاء  تاركا  تحّطم  األرض،  مدار  في  والطافية 
إن  الروسية  الفضاء  وكالة  وقالت  الفضاء.  في 
الصاروخ »فريغات-إس بي« تم استخدامه لوضع 
»سبيكتر  الروسي  العلمي  االصطناعي  القمر 

الوكالة  وأوضحت   .2011 العام  املدار  في  آر« 
أيار/مايو  من  الثامن  في  الحادث  »وقع  بيان  في 
2020« بني الخامسة والسادسة صباحا بتوقيت 
»نعمل  وأضافت  الهندي.  املحيط  فوق  غرينتش 
حاليا على جمع البيانات حول أجزاء الصاروخ«. 
وقد أعلن عن تحطم »فريغات« السبت عبر حساب 
»سبايس كونترول سكوادرون« وهي وحدة تابعة 

الفضائي،  الحطام  تتبع  األميركي  الجو  لسالح 
»تويتر«.  وأضافت أن الصاروخ تحطم إلى  على 
65 جزءا لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن سبب 
تحطمه هو اصطدام.  وتوقف التلسكوب »سبيكتر 
كانون  في  األرضي  للتحكم  االستجابة  عن  آر« 
الثاني/يناير 2019 وأعلن عن اكتمال املهمة بعد 

أشهر عدة.

سيدني-)أ ف ب( - نجا راكب أمواج فرنسي 
بعد  أستراليا  في  قرش  سمكة  هجوم  من 
طفيفة  إلصابات  تعرضه  مع  مرتني،  لكمها 
إعالم  وسائل  أوردت  ما  وفق  الساق،  في 
محلية. وكان يركب ديالن ناكاس )23 عاما( 
الواقع  بيتش"  "بيلز  شاطئ  على  األمواج 
على مسافة حوالى ساعة ونصف ساعة من 

ملبورن عندما هاجمه القرش الجمعة، كما 
أفادت محطة "ناين نيوز". وأظهرت لقطات 
رجلني  خلف  تسبح  قرش  سمكة  فيديو 
للهرب  محاولة  في  بقوة  يجذفان  وهما 
للمحطة  ناكاس  وقال  السمكة.  فكي  من 
ساقه  على  فكيها  أغلقت  القرش  سمكة  إن 
الفرار.وهرع  واستطاع  مرتني  لكمها  لكنه 

املحليني  السكان  مات سيدوناري وهو من 
يحتاج  أنه  أدرك  بعدما  ديالن  ملساعدة 
"لقد  "ناين"،  محطة  وأخبر  العون.   إلى 
كان  أنه  البداية  في  اعتقدت  الصراخ،  بدأ 
يمزح مع أصدقائه" مضيفا "لكنني لم أكن 

سأتركه".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

راكب أمواج فرنسي ينجو من هجوم قرش حتّطم صاروخ روسي في مدار األرض 


