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يرتبط  أحيانا  وعلمية مميزة   العالم  عالمات مجتمعية  اجلامعات في 
بها اسم الدولة أو اسم مسيرة تاريخية وحقبة نهضوية مفصلية، وها 
نحن اليوم  نشهد حضور جامعات بارزة لتقول كلمتها وسط اقوى أزمة 
عاملية جاءت بها جائحة كورونا منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية  ونرى 
وكيف  يقولون  ما  يتبعون  ويجعلونهم  العالم  زعماء  يواجهون  العلماء 

يتصرفون وليس العكس كما في بلداننا . 
ال ادري ملاذا نرى هناك استسهااًل في تأسيس واطالق اجلامعات في 

الدول العربية والعراق في مقدمتها.
 اجلامعات أصبحت مادة للتداول بيد رجال اعمال، رمبا كانوا لتّوهم 
قد انتهوا من صفقات تخص الرز والطحني وتسويق املنتجات النفطية  
،فالتفتوا الى ميدان اجلامعات االهلية التي بات غالبًا رأس املال وتلبية 
تكوينها  مشاريع  في  االهم  احلكومية  وااللتزامات  الضرائبي  الشرط 

وتأسيسها بغض النظر عن اهدافها االستراتيجية.
اقسام  واطالق  مستأجرة  متناثرة  بنايات  ليست  احلقيقية  اجلامعات 
علمية مشتتة ال رؤية واضحة في اجتماعها ووجودها وتخضع ملعيار 
مجااًل  ليست  واجلامعات  املتوافر.  التدريسي  الكادر  فائض  هو  واحد 
باهضة  االلتزامات  وخارج  الرخيصة  العلمية-   - العاملة  اليد  لتعيني 
الثمن، ومن ثم تكون جامعات لتلبية نقص حكومي هنا وهناك أو جملرد 

التكسب التجاري في ظل تراخي املنظومة القيمية احلاكمة للدول.
حتى انني سمعت تاجرًا يطلب من استاذ جامعي ان يقدم له مخطط  
تأسيس جامعة شرط ان ال يكون فيها مختبرات ألّن كلفتها عالية . وبعد 
ذلك وصلنا الى أن نرى كليات انسانية أو  أقسام للغات من دون مكتبات 

وال مختبرات صوت. 
 مهما يجري االحتيال على مفاهيم التعليم واساليبه حتت دعاوى حترر 
التعليم من مركزية الدولة، في النهاية نكون أمام حقيقة النظر الى اية 
جامعة اهلية على انها محسوبة على النظام التعليمي في ذلك البلد ،واّن 
قياس جودة التعليم في البلد كله سوف تتأثر، السيما في اجملتمعات 

العربية .
دراسية  ومسميات  بنايات  ومجموعة  مال  رأس  فقط  ليست  اجلامعات 
في  بناء  رؤية  بل  اجملتمع  في  بناء  رؤية  اجلامعات  وكليات،  كأقسام 
كيان الدولة، وينبغي أن تخضع ملراقبة غير متأثرة باحلاجات الظرفية 
وعمليات االستسهال والتغطية التي أضرت بالتعليم العالي في العراق 
في العقدين االخيرين  على نحو مخيف .أعرف اّن الكالم طويل ، وهذه 
بعض مفاتيحه ، لكن نريد أن نصل الى مستوى وجود قائمني على هذا 
للتعليم  االعتبار  العادة  تاريخية  يتصدون مبسؤولية  احليوي  املضمار 
العالي كقيمة مضافة للمجتمع وامكانات الدولة وليس عبئًا مخزيًا على 

احلياة العامة.

بغداد
بغداُد أيتها البهيْه!

بغداد: أيتها الشهيدة والنقيْه!
بغداد: متشي فوق جرح العامرية وحدها،

متشي.. تلملم قتالها..
وتعتمر القضيْه!

ـــ ها إنها متشي!
برغم اجلوع والتفتيش واحلظر اللعنِي،

وغدر من كانوا أحبتها..
فما نقموا، وما عزموا،
وما عزوا، وما غِنموا،

وما ثاروا لها..
لكنهم خانوا ضمائَرهم..

وباعوا األخيليْه !
ـــ ها.. إنها متشي !

ولم تركع!
ولم تخضع !

برغم سقوطها الدامي على حد الشظيْه!
ـــ أبدا تقص حكاية السر الذي حملت به،

لكنه ما كاد يتخذ املدار ويستوي في بطن أمه
نطفة، حتى انبرى له عصبة نوكى،

تطالب خصَيُه، وهو الذي ما زال بعُد...
عليقًة تنزو...

على حرف اخلليْه !
ــــ بغداد ! ...

حتكي شهرزاد:
غدت على مر الزمان صبية ُحبلى،

يحاصرها التتار من التراب إلى التراب،
ومن خليج املاء حتى منتهاُه،

ومن صليب الشرك،
حتى عربدات السامري ،

ومن فتاوى الشيخ حتى آية الفتح املبنِي..
ومحنة ابن احلنبليْه !

ـــ فمن ُتراه يكون فض اخلتم ؟!
غرَّ بها ؟! زنى ؟!

ثم ارتدى وهج الفريْه؟!
حّيانها؟! خّيامها؟!

َحجاجها؟! حالجها؟!
أم أن أنكيدو غَشاها منذ آالف السننْي؟!

فإذا َحشاها تذخر النطف النبيلة،
جتتلي التكوين من عمق..

العهود البابليه؟!
ـــ بغداد: هارون الرشيْد !

بغداد: زرياب املغني.. وابن هاني،
من جال غرر القصيْد !

والكوكبان البحتري ومن شدا ــ
بعد احلبيب ـــ قصائد الشعر التي،

صدحت بها حلب األميرُة،
والفرات بعيد نضج التني

والعنب اخلضيْد !
ـــ بغداد: نازك والسَياْب !

وأبو فرات: من إذا جمش القريَض،
زها به عرش القوافي...

واغتدى احلرف املُِرنُّ مع الضحى،
قيثارًة ولهى.. تسح َغضاضة وُصبابًة،

بني األنامل واللحون العبقريِة..
غاْب ! والرُّ

باْب ! وإذا القصيد اجلاهلي شدا به أرق الرَّ
وإذا النشيد احلر مؤتلق الرؤى

الصباح  خلل 
تنفس  ــ  العنبريِّ 

ى النور املندَّ
أكتاف  فوق 

الهضاب !
أُتراه حبا كان ؟!
أم كان العذاْب ؟!

أم أنه كوليرا تعصف بالغضارة والنضارة
واليفاعة والعناقيد املفضضة اإِلهاب ؟!

ماذا تبقى من ُصبابات الفتاة وقد لعا ببهائها،
وفتونها ــ فوق الفرات ــ

سيف البغاة ؟!
أتراه ــ وّضاح البهي ــ يحطم الصندوق ليال ؟!

ثم يخرج في الغداْة؟!
رقما تعذر حصره..

ودويُّه كالسيل يهِدر في الفالْة،
خلَل الفراْت !..

.. يبري احلجارة واملهانة يشتفي من دمِّ
قائدة الطغاة !

ــ بغداد: غائبة هنا (..)!..
ــ بغداد: حاضرة هناك (..)!..

ُترى أسميك احلضور أو الغياْب؟!
حطنُي أنِت؟!
القادسيُة؟!

أم ترى أنت الُعقاْب؟!
ماذا أقول وقد احاطت بالبهية اكلٌب غرثى؟!

تقضقض نابها املسموم
في حَرِد الذئاب؟!

ماذا أقول وقد تغّشْت أرضها وسماءها
زمر اخلنازير

اخلفافيش الكريهِة..
والذباْب؟!

، ماذا أقول ولست أملك في يديَّ
حة، سوى ُضمْيمة أحرٍف صرعى.. ُمجرَّ

يسيل جنيعها الزاهي..
على وجع التراْب؟!

ـــ بغداد: يا ألق الشروق من الشروْق!
يا سحر عاتكة الزمان،

وصولة اإلمكاِن.. ردت للذرى..
عبق السموق!

ـــ صفحات مجدك في ذرى التاريخ شاهدة،
بأنك انت..

أنِت الَفْتَكُة القعساُء..
واجللَد الصدوق!

وهَج احلقيقة صرت أنت !
منارة العشق املضيع في دهاليز اخليانة،

والعمالة واملُزوق!
أّرخِت للذل.. الهزميِة..

و
ال

ص
غ
ا

ْر..!!
وغدوت حدا فاصال بني الزمان العبقري،

وبني أزمنة البواْر!!.
ُحيِّيت من قلبي !

ألنت القلب ينبض في الشوارع واملدارس
واملعامل واملساجد والصوامع واخلنادق...

والعروْق
بوركت عاشقة،

وسيدة..
وأما,, حتضن التكوين في رحم..

تسوره اخللوْق!
هيا انهضي!

محمد منيب البورميي
شاعر مغربي راحل  
.2001 -1945 

فتاة ترسل طنًا
من البصل الى صديقها 

لكي تدمع عيناه

يسعى   - ب(  ف  )أ  كونغ,-  هونغ 
العائدة  الرياضية  املسابقات  منظمو 
قسري  توقف  بعد  نشاطها،  الستئناف 
فيروس  تفشي  بسبب  شهرين  جتاوز 
جتعل  طرق  إليجاد  املستجد،  كورونا 
أكثر  اجلماهير  من  الفارغة  املدرجات 
املنافسات  اقامة  شرط  وكان  جاذبية. 
خلف أبواب موصدة، من أهم البنود في 
الئحة طويلة من اإلجراءات التي طلبتها 
إلى  احلياة  بإعادة  للسماح  احلكومات 

الرياضة.
وكالة "فرانس برس" تلقي الضوء على 

بعض هذه االبتكارات حول العالم:
رجال آليون موسيقيون 

عندما  خياليا  منحا  الرياضة  اتخذت 
تايوان  في  البيسبول  دوري  انطلق 
آليون  رجال  قرع  املاضي، حيث  الشهر 
الطبول في عرض موسيقي مباشر من 
ميكن  ملا  مشابه  مشهد  وفي  املدرجات. 
)حرب  ورز"  "ستار  سلسلة  في  رؤيته 
من  مجموعة  السينمائية،  النجوم( 
املستعار  الشعر  تضع  اآلليني  الرجال 
املباراة  في  الطبول  تقرع  وهي 

االفتتاحية لفريق راكوتني مونكيز.
كما وزعت حول امللعب دمى على شكل 
باإلضافة  الفريق،  ألوان  ترتدي  انسان 
الورق  من  مصنوعة  مجسمات  إلى 

املقوى تعوض املشجعني.
حشد الطاقة 

مونشنغالدباخ  بوروسيا  فريق  وتبّنى 
فكرة وضع مجسمات من الورق املقوى 
مللء املقاعد الفارغة خالل مباراته األولى 
بعد استئناف نشاط البوندسليغا. حيث 
على  احلصول  فرصة  مشجعيه  منح 

الطبيعي  باحلجم  لهم  مجسمة  صورة 
لوضعها في املدرجات.

على  الفريق  مشجعي  من  اآلالف  وأقدم 
هذه اخلطوة مقابل دفع مبلغ 19 يورو 
بوروسيا  ملعب  في  صورتهم  لوضع 
توماس  املشجعني  ممثل  وقال  بارك. 
فاينمان ملوقع رابطة البوندسليغا على 
شبكة االنترنت "إن منظمي احلملة غير 
قادرين على تلبية الطلبات الكثيرة التي 
في  االستمرار  نستطيع  بالكاد  تردهم. 

محاولة تثبيتها جميعا".
الهتافات املسجلة لتعويض 

واستعاضت مالعب كوريا اجلنوبية، 
عن هدير حشود مشجعي كرة 

القدم، باألصوات املسجلة للهتافات 

واالحتفاالت، حيث ترددت أصداء 
تسجيالت الهتافات الشعبية حول 
املالعب الفارغة والتي استضاف 
بعضها مباريات في كأس العالم 

.2002
القدم  كرة  متابعو  سيتمكن  كما 
سماع  التلفزيون  عبر  األسترالية 
مسبقا  املسجلة  اجلماهير  أصوات 
املباراة  لقطات  فوق  ستوضع  والتي 

عندما تستأنف البطولة الشهر املقبل.
وقال لويس مارتن، املدير اإلداري لقناة 
اللعبة:  احتاد  ملوقع  السابعة"،  "القناة 
اخملتلفة  التجارب  من  بعدد  مررنا  "لقد 
مبا  األشخاص،  من  عددا  واستشرنا 
أجل  من  السينما،  قطاع  من  ذلك  في 

تصحيح األمر".
التشجيع عن بعد

مطّورو  أطلق  نفسه،  الوقت  وفي 
لوز"،  اب  "ماي  يدعى  تطبيقا  البرامج 
بالتشجيع  للمشجعني  يسمح  والذي 
للمستخدمني االختيار  عن بعد. وميكن 
من بني التشجيع والتصفيق والهتافات 
األصوات  تشغيل  ويتم  والصفير، 
الناجتة عنهم عبر مكبرات صوت امللعب 
كما  باملتفرجني.  خاصة  وأنظمة صوت 
تتوفر شعارات وهتافات خاصة بالفرق.
البيسبول في  كما اتخذ منظمو بطولة 
كوريا اجلنوبية نهجا تكنولوجيا عاليا 
مع املشجعني، حيث سيتم بث صورهم 
مباشرة عبر شاشات عمالقة في امللعب 

خالل مشاهدتهم للمباراة عبر االنترنت.
 بيسبول مع املشاوي

في  البيسبول  فرق  مشجعات  تقوم 
بالتفاعل  املباريات  خالل  تايوان 
حيث  اجلمهور،  مع  امللعب  من  املباشر 
الرقصات  وبث  معهم  بالدردشة  يقمن 
إحدى  أن  حتى  النقالة.  هواتفهن  عبر 
أثناء  املشاوي  أعدت  املشجعات 
جلوسها في املدرجات وتناولتها خالل 

بث مباشر لها.
تايوان  في  البيسبول  دوري  ويتمتع 
بشعبية غير معتادة خالل أزمة فيروس 
من  املاليني  شاهده  حيث  كورونا، 
املنافسات  من  احملرومني  املشجعني 
اإلنكليزية  باللغة  بتعليقات  الرياضية 

عبر العالم.
واين  اإلنكليزية  باللغة  املعّلق  وقال 
ماكنيل: "لقد حتدثنا عن الطعام والناس 
والطريقة التي تعاملنا بها مع +كوفيد-
كان  لقد   - باحتوائه  قمنا  +19وكيف 

مجرد مخاطرة مذهلة لتايوان".
دمى جنسية

لكن أكثر ما لفت االنتباه، كان ما قام به 
الكوري اجلنوبي  نادي اف سي سيول 
مللء  جنسية  دمى  باستخدام  املتهم 
مباراته  في  ملعبه  مدرجات  في  الفراغ 
كرة  دوري  في  غوانغجو  ضد  األحد 

القدم احمللي.
مخاطر  يواجه  الذي  النادي  ونفى 
تكون  أن  بيان  في  التأديبية  االجراءات 
إلى  مشيرا  جنسي،  طابع  لها  الدمى 
أن موزعا عرضها مجانا، وقال "نأسف 
لدى  بالغ  قلق  في  لتسببنا  بصدق 

املشجعني".

املكسيك  رئيس  أكد   - ب(  ف  مكسيكو-)أ 
الثالثاء  أوبرادور  لوبيز  مانويل  أندريس 
اكتشاف نفق يستخدم لنقل اخملدرات بني 

بالده والواليات املتحدة.
قد  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وكان 
النفق  اكتشاف  األحد  "تويتر"  على  أعلن 
وسان  تيخوانا  مدينتي  بني  ميتد  الذي 
دييغو طالبا من املكسيك التعامل مع "هذه  
وجتنبا للجدل، شدد لوبيز أوبرادور على 
احلكومتان  عليه  حتافظ  الذي  "التعاون" 

اخملدرات  نقل  عمليات  تستمر  "ال  حتى 
بهذه الطريقة إلى الواليات املتحدة".

من  مزيدا  املكسيكي  الرئيس  يعط  ولم 
لكن  النفق  اكتشاف  حول  التفاصيل 
اجلمعة  ذكرت  واتش"  "جوديشل  مؤسسة 
أن السلطات األميركية اكتشفت في نيسان/
في  مخزن  في  متر   600 طوله  نفقا  أبريل 
على  كاليفورنيا،  في  دييغو  سان  مدينة 
للجمارك  مركز  من  قليلة  أمتار  مسافة 
مواجهة  في  للسلطات،  ووفقا  األميركية. 

التي  احلدودية  للمنطقة  املتزايدة  اليقظة 
يبلغ طولها 3100 كيلومتر، يستخدم جتار 
اخملدرات هذا النوع من املمرات ويرغبون 

في استخدام شبكات الصرف الصحي.
وقد اتفقت املكسيك والواليات املتحدة في 
املرور  حركة  تقييد  على  آذار/مارس   20
البرية "غير الضرورية" على احلدود لوقف 

انتشار فيروس كورونا املستجد.

بقية اخلبر على موقع )الزمان(

بروكسل- )أ ف ب( - بعد أربع سنوات 
التدريجي،  سحبها  عملية  بدء  من 
املنكهة  السجائر  بيع  حظر  يسري 
كل  في  األربعاء  من  اعتبارا  باملنثول 

أنحاء االحتاد األوروبي.
وكان يقتضي قانون التبغ اجلديد الذي 
أقر في العام 2014 ودخل حيز التنفيذ 
السجائر  كل  سحب   ،2016 العام  في 

املنكهة ومن ضمنها املنثول.
من   ,  5 متثل  السجائر  هذه  وكانت 
وكانت   2012 العام  في  السوق  حصة 
القرن  بداية  منذ  باستمرار  تتزايد 
احلادي والعشرين، ما شكل مصدر قلق 

للمشرعني.
وفي العام 2018، حافظت على النسبة 

نفسها من حصتها في السوق.
وقد أظهرت دراسات علمية أن املنكهات 
الدخان  استنشاق  تسّهل  النعناع  مثل 
استخدام  بدء  في  دورا  تؤدي  وقد 

اخلطوة  هذه  وتهدف  للتبغ،  الشباب 
في املقام األول إلى ثني الشباب عن بدء 

التدخني.
شيوعا  أكثر  السجائر  من  النوع  وهذا 

في أوروبا الشرقية.
إذ  بالقلق  األوروبي  االحتاد  شعر  وقد 
حالة  ألف   700 إلى  يصل  ما  ارتبطت 
وفاة مبكرة بالتبغ في االحتاد األوروبي 
رغم انخفاض نسبة املدخنني في أوروبا 
من 40 , في العام 2002 إلى 28 , 
في العام 2012. في بولندا، البلد الذي 
متثل فيه السجائر املنكهة بالنعناع ما 
يقرب من 30 , من السوق، وفقا لغرفة 
من  العديد  احلظر  بدء  فاجأ  التجارة، 
استعد  فقد  هولندا،  في  أما  املدخنني. 
هذه  تخزين  خالل  من  املستهلكون 

السجائر وفقا لوسائل إعالم محلية.
وال تزال بلدان أخرى في القارة تسمح 

ببيع هذه السجائر مثل سويسرا.

الكابنت  سيحصل   - ب(  ف  )أ  لندن- 
في  شارك  الذي  مور  توم  البريطاني 
من  والبالغ  الثانية  العاملية  احلرب 
العمر مئة عام على لقب فارس بعدما 
جمع ما يقرب من أربعني مليون دوالر 

للجمعيات اخليرية للرعاية الصحية.
إليزابيث  بريطانيا  ملكة  وستصدر 
ُيمنح  الذي  الفروسية  وسام  الثانية 
معه لقب "سير" رسميا. وفي السادس 

من نيسان/أبريل، حدد توم مور لنفسه 
حتديا بجمع مبلغ ألف جنيه استرليني 
الصحة  بنظام  مرتبطة  جلمعيات 
الوطني من خالل اجتياز حديقة منزله 
البالغ عرضها 25 مترا مئة مرة. وأراد 
التي  الصحية  الطواقم  تكرمي  بذلك 
عاجلته من مرض السرطان ومن كسر 

في الورك.
وبعد عشرة أيام على ذلك، اجتاز "كابنت 

توم" األمتار األخيرة من مغامرته متكئا 
بني  املشي،  على  يساعد  جهاز  على 
صفني من العسكريني أدوا له التحية. 
كل  املتبرعني  سخاء  جتاوز  وقد 
التوقعات إذ أن التبرعات وصلت إلى 
حوالى 30 مليون جنيه استرليني أي 
رئيس  وقال  يورو.  مليون   33 حوالى 
جونسون  بوريس  البريطاني  الوزراء 
ملور  الفروسية  تقدمي وسام  عن  معلنا 

بجمعها  ساهم  التي  "التبرعات  إن 
الكابنت توم، حطمت األرقام القياسية"، 
موضحا أنه "ألهم البلد بكامله وزودنا 
جميعا منارة من الضوء مر من خالل 

ضباب فيروس كورونا" املستجد.
تأثر  شخص  كل  عن  "نيابة  وأضاف   
شكرا  أقول  أن  أود  املذهلة،  بقصته 
حقيقي".  وطني  كنز  إنه  جزيال. 
في  خدم  الذي  املهندس  هذا  وحتول 

صفوف اجليش في الهند وبورما إلى 
رتبة  اجليش  منحه  وقد  وطني.  بطل 

كولونيل فخرية.
 30 في  املئة  ميالده  عيد  يوم  وفي 
طائرتان  حلقت  نيسان/ابريل، 
امللكي  اجلو  لسالح  تابعتان  حربيتان 
لندن.  بشمال  بدفورشير  سماء  في 
عليه  وبدا  بيده  مور  توم  لهما  ولوح 

التأثر.

ابتكارات ملواجهة مدرجات املالعب الفارغة
وضجة حول الدمى اجلنسية

صينية  شابة  أفرغت   - ب(  ف  بكني-)أ 
منزل  عتبة  على  البصل  من  شاحنة 
قبل  عنها  انفصل  الذي  السابق  حبيبها 
أيام من عيد احلب الصيني، للتسبب في 

بكائه في هدية انتقامية غير عادية.
مقاطعة  في  الشابة  هذه  واشترت 
شاندونغ في شرق الصني طنا من البصل 
على اإلنترنت وجلأت إلى خدمة توصيل 
السابق  صديقها  منزل  إلى  لتسليمها 

قائلة إنه حان "دوره" للبكاء.
تكديس  التوصيل  رجال  من  وطلبت 
صديقها  منزل  عتبة  على  احلاد  البصل 
على  القرع  دون  من  واملغادرة  السابق 
نت"  "شاندونغ  أوردت  ما  وفق  الباب، 
للحكومة  تابعة  إخبارية  وكالة  وهي 
احمللية يوم األحد. وأرفقت الهدية املبكية 
برسالة جاء فيها "بكيت ملدة ثالثة أيام، 

واآلن حان دورك!".
إن  نت"  "شاندونغ  ملوقع  الشابة  وقالت 
الشاب الذي استمرت عالقتها به حوالى 

عيد  من  أيام  قبل  عنها  وانفصل  سنة 
من  الكثير  لي  "سبب  الصني  في  احلب 
وأضافت  البكاء!".  رفض  أنه  إال  األلم 
 " بشاو  نفسها  عن  عرفت  التي  الشابة 
املال ال قيمة له. لكن املشاعر بني شخصني 
ثمينة. ال ميكنني أن أكون الوحيدة التي 
عيد  أيام  بثالثة  الصني  تبكي". وحتتفل 
شباط/فبراير   14 يوم  مختلفة،  حب 
للتقومي  وفقا  متوز/يوليو  في  وآخر 
القمري الصيني. ويحتفل باليوم الثالث 
في  خصوصا،  الشباب  بني  شائع  وهو 
شاو  صديق  واعتبر  أيار/مايو.   20
اسمه  عن  الكشف  رفض  الذي  السابق 
لكن  فيها".  "مبالغا  كانت  فعلها  ردة  أن 
هذه احلادثة خّلفت آثارا كبيرة في احلي 
املبنى  في  تعيش  امرأة  وقالت  برمته. 
أعرف  "ال  للموقع  للشاب  نفسه  السكني 
لكنني  ال.  أم  يبكي  صديقها  كان  إذا  ما 
أشعر باالختناق! الرائحة القوية للبصل 

املتعفن منتشرة في أرجاء احلي".

ذكرت   - ب(  ف  اجنليس-)أ  لوس 
أن  املتخصصة  "فارييتي"  مجلة 
توزيع  حفلة  من   2021 العام  دورة 
تأجيلها  مي  قد  األوسكار  جوائز 
على  كوفيد19-  وباء  تأثير  بسبب 

صناعة السينما.

كل  في  تشاهد  التي  األمسية  وهذه 
أنحاء العالم، ال تزال إقامتها مقررة 

رسميا في 28 شباط/فبراير.
السينما  دور  إغالق  مع  لكن 
توقف  شهرين،  منذ  األميركية 
االنتاج،  شبكة  واختلت  اإلنتاج 

لتغيير  أكادميية األوسكار  اضطرت 
قواعدها استثنائيا.

مّطلع  مصدر  عن  "فراييتي"  ونقلت 
أنه سيتم "على األرجح" تأجيل حفلة 
موضحة  األوسكار،  جوائز  توزيع 
في الوقت نفسه أنه لم يتم إجراء أي 

مناقشة رسمية في هذا اخلصوص. 
والعلوم  الفنون  أكادميية  ترد  ولم 
السينمائية التي متنح هذه اجلوائز 
وكالة  استفسارات  على  املرموقة 
الثالثاء.  ظهر  بعد  برس  فرانس 
األكادميية  خففت  املاضي،  والشهر 

التي  لألفالم  للسماح  القواعد  هذه 
لن تتمكن من الصدور في الصاالت 
كورونا  جائحة  بسبب  العام  هذا 
األوسكار،  جوائز  على  بالتنافس 
قد  أخرى  تعديالت  أن  على  مشددة 

تكون ضرورية.

نفق عظيم لتهريب اخملدرات بني املكسيك وامريكا

الكابنت البريطاني جامع األربعني مليونًا سيحصل على اللقب والوسام

حظر بيع السجائر املنكهة 
باملنثول في أوروبا
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