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قرار مهم أعلنته الحكومة العراقية بشأن مصادرة السالح 
الذي يتسبب بالنزاعات العشائرية ويهدد السلم االجتماعي 
واستقرار المدن واالرياف، بعد تفاقم الحوادث  السيما في 
ُيفرغ من  أن  الممكن  القرار من  هذا  لكن  العراق.  جنوب 
شروط  له  تتوافر  ال  سبقه  قرار  أي  الى  ويتحّول  محتواه 
البقاء والتطبيق، بل قد يتم استغالله في التصفيات السياسية 

السيما انَّ موسم االنتخابات مقبل .
العشائرية  القيم  مع  ومتداخلة  قديمة  العشائر  سالح  قضية 
السائدة واالضافات التي زيدت عليها جرت في ظل حالة 
أكبر من انفالت السالح خارج نطاق سيطرة الدولة العراقية 
البلد منذ تأسيس حكوماته قبل مائة  في ظاهرة لم يشهدها 

عام .
أقل  في  الزمن  من  العقد  ونصف  عقداً  القرار  هذا  تأّخَر 
تقدير، بل أنَّ حكومات عراقية سابقة جاملت الى حد غض 
خارج  وأيدي  أماكن  في  السالح  تكديس  وتسهيل  النظر 
القانون كجزء غير مفهوم من حالة تعاطي مبتذل، في أقل 
توصيف، مع الشأن االمني والسياسي، بل الوطني في البلد 
سالح  مع  كثيرة  مناطق  في  العشائر  سالح  يتداخل  اليوم 
من  جزًء  السالح  تعد  وجماعات  مليشيات  أيدي  في  آخر 
مكتسباتها وأدوات وجودها واستمراريتها، وانَّ التخلي عنه 
الى  تصل  لم  التي  الدولة  ظل  في  المستحيلة  األمور  من 
والعدالة  المدنية  الحقوق  للبلد يضمن  ترسيم سياسي جديد 
االجتماعية واألمن العام تحت مظلة قانونية راسخة واحدة، 

وليس ألحد داخلي أو خارجي التأثير عليها وفيها.
السالح الذي يتم التقاتل به االن ، ليس له عائدية محددة لكي 
يمكن اقفال أبواب تدفقه ومصادرة الموجود والمتداول منه. 
تقطعها  أن  الحكومة  تحتاج  قد  طويلة  مسافات  هناك  إنَّ 
لتثبت أنَّ هذه األسلحة غير منضبطة دون سواها، السيما 
وله  ثقيلة  فساد  هياكل  عليه  تجثم  للعراق  العام  المناخ  أنَّ 
مفاتيح  عبر  تجادل  أن  وتستطيع  ومسلحة  سياسية  أذرع 

الضغط والقوة وتقلب الحقائق.
هذا القرار الرائع في غاياته، يشبه قرارات تالحق صغار 
البلد  بمصير  تتحّكم  التي  الفساد  وتتجاهل حيتان  الحرامية 
صبغة  ذات  بمباركات  بل  الجميع،  ومسمع  مرآى  على 

شرعية غالبا.

عزيزي روبرت دي نيرو
بدا الليل ثقيالً طويالً دبقاً منّفراً مثل شعرة نائمة ببلعوم ، حتى جاء 
الفرج وانفتحت الشاشة على واحٍد من تلك األفالم الرحيمة التي إن 

شاهدتها مرًة ، ظلت تلبط بذاكرتك حتى النهاية .
بطل السهرة المبهرة هو العبقري السبعيني روبرت دي نيرو صحبة 

الجميلة الثالثينية آن هاثاواي والعنوان المعّرب هو المتدرب .
آن المزاجية عندها شركة صغيرة لألزياء ، وروبرت دعبله حظه 
ليتقدم بطلب تشغيل عندها ، فتستقبله بجفاء وبقاموس من  نهاراً 
المفردات المزعجة التي لو رمتها عليَّ لرددُت بسيل شتائم ثقيلة 
اليها بدخلة  من تلك التي سمعتها أول مرة بمقهى صغيرة تصل 
يسيرة من سوق الغزل البغدادي الشهير ، وحيث تنتهي من شفط 
خاصرة  في  البزوغ  بمقدورك  يكون  فسوف  فيها  الشاي  استكان 
سوق الشورجة العتيقة ، ومن هناك ستشتري من دكان قاسم عرب 
وهذه   ، المملّح  المحمص  الشمس  عين  حب  من  كمية  ياسر  أبو 
فيهم  يظهر  هندي  فلم  سبعين  لمعاينة  تكفي  هائلة  طاقة  ستمنحك 

شامي كابور وهو يرعش على أغنية أجا أجا أجا .
لكنه   ، البشري  لالستعمال  الصالح  الصنف  الى  الفلم  هذا  ينتمي 
يهبط في بعض ثنياته الى حلول وبكائيات وحركات فائضة يقوم 
السالم  عبد  عليه  كان  الذي  الناصح  بدور  نيرو  دي  العظيم  فيها 
النابلسي وعبد المنعم ابراهيم ، لطمأنة عبد الحليم حافظ بأنه قاب 
ربع قوس من الفوز بقلب فاتن حمامة وشادية ولبنى عبد العزيز 
ورضا زينات صدقي وحسين رياض ، وفي الوقت الذي كان عليَّ 
أن أحزن وأشجن وأصمت وأحس بالحب وهو يبلل قلبي ، صرت 
الحلة  عالوي  كراج  من  الجند  تنقل  سيارة ضخمة  بقوة  أضحك 

وتشمرهم بنهر جاسم .
سبباً  كانوا  شبان  ثالثة  البديعة  آن  عن  فضالً  روبرت  مع  يعمل 
في هبوط النسغ الفني لشريط السهرة ، خاصة ذلك الواحد الذي 
يوحي لك وجهه بأنه قد أجهز قبل سبع دقائق على صحن عمالق 
من خيار ولبن وهرسة ربع كيلو ثوم وقد اتخذ موقع الهجوم عليك 

بسلة بوسات .
وأرجل  ظهور  تدليك  هي  وظيفتها  المكان  في  رائعة  عاملة  ثمة 
وأكتاف العاملين ، وهذا أمر لطيف رفع من قوة االنتاج والدهشة 

والصبر الكثير .
بدا  وقد  مدهشاً  التابوت  كان   . الميت  تأبين  بحفل  كثيراً  أعجبت 
أهدته  الذي  التكمة  السرير  خشب  نفس صنف  من  مصنوعاً  لي 
المنظر  وهذا   ، سنة  ستين  قبل  صبحي  أُم  الجميلة  عمتي  ألبي 
أنقذني من الكدمات النفسية التي خلفها مشهد 
المتدرب األرمل دي نيرو ، وهو يمسك ظهر 
للتقيؤ  مريحة  فرصة  ويمنحها   ، الطري  آن 

بحاوية زبل منسية بظهر حانة .

ديجون )فرنسا(-)أ ف ب( - نشرت قوات الدرك الفرنسية تعزيزات كبيرة امس االول في شرق فرنسا في 
إطار التحقيق بشأن عمليات تشويه غامضة طاولت خيوال في مجمل أنحاء البالد، على ما أفادت مصادر 
متطابقة. وقد ُأرسل حوالى أربعني عنصرا مؤازرين بطوافة وفريق من الكالب، للعمل ميدانيا في منطقة 
كوت دور شرق فرنسا، بعد إبالغ مالك خيول عن تسلل مجهولني داخل أراضيه وإصابة أحد خيوله، على 
ما أفادت قوات الدرك احمللية وكالة فرانس برس. وذكرت قوات الدرك أن السلطات جتري "عمليات بحث 
عن رجلني"، وقد بدأت عمليات تدقيق بهويات املارة في املناطق اجملاورة. وأحصت السلطات الفرنسية 
في األشهر األخيرة في مناطق مختلفة من البالد حاالت قتل وتشويه خليول بينها حوالى عشرين حالة 
قطع أذنني إضافة إلى تشويه أعضاء تناسلية ومتزيق أعضاء. وتستبعد السلطات فرضية أن تكون جهة 
واحدة وراء هذه العمليات وتبحث في فرضيات عدة لتفسيرها، بينها أن تكون هذه املمارسات نتيجة 

حتديات عبر اإلنترنت أو بدافع التقليد.

برلني -الزمان  قالت اجلمعية األملانية للتغذية إن كمية اخلبز اليومية السليمة تتراوح بني 200 و300 غرام. وأضافت 
اجلمعية أنه من األفضل تناول خبز احلبوب الكاملة؛ حيث إنه قليل السعرات احلرارية من ناحية وغني باأللياف 

الغذائية، التي تتمتع بفوائد صحية جّمة، من ناحية أخرى. وتساعد األلياف الغذائية على الشعور بالشبع سريعا، كما 
أنها حتد من خطر اإلصابة بالسكري من النوع الثاني واضطرابات أيض الدهون وسرطان األمعاء الغليظة وأمراض 

القلب واألوعية الدموية. ومن ناحية أخرى أشارت اجلمعية إلى أن اخلبز األبيض املصنوع من دقيق القمح يعاني من 
سمعة سيئة، نظرًا ألنه يتسبب في البدانة، إال أنه يتمتع أيضا بفوائد صحية في بعض احلاالت املرضية.

وأوضحت اجلمعية أن اخلبز األبيض يحمي املعدة بعد العمليات اجلراحية وبعد اإلصابة بأنفلونزا املعدة أو في حالة 
التهابات األمعاء املزمنة؛ حيث تتحمله املعدة في هذه احلاالت بصورة أفضل مقارنة بخبز احلبوب الكاملة.

توفي  ب(   ف  )أ   - براغ  اجنليس-  لوس 
اخملرج التشيكي حلائز جائزة أوسكار جيري 
مينزل عن 82 عاما بعدما كان يعاني منذ مدة 

طويلة مشاكل صحية خطرة.
على  مينزلوفا  أولغا  الراحل  زوجة  وكتبت 
بني  قامة  يا  جيري،  "عزيزي  "فيسبوك"، 
بني  الدنيوي  عاملنا  جسدك  غادر  القامات. 

أذرعنا الليلة املاضية".
وكان السينمائي املولود في 23 شباط/فبراير 
1938 وجها بارزا من وجوه "املوجة اجلديدة 
التشيكية" املناوئة للنظام الشيوعي واملدافعة 
غمار  أيضا  خاض  وهو  احلرية.  مبادئ  عن 
واإلخراج  السيناريوهات  وتأليف  التمثيل 

فيلم  أفضل  أوسكار  جائزة  ونال  املسرحي. 
األول  الطويل  فيلمه  عن   1967 سنة  أجنبي 
"كلوسلي واتشد تراينز" )"قطارات مراقبة عن 
كثب"( الذي تدور أحداثه إّبان احلرب العاملية 

الثانية.
للكاتب  رواية  من  مستوحى  الفيلم  وهذا 
شّكلت  الذي  هرابال  بوهوميل  التشيكي 

أعماله مصدر إلهام كبير ملينزل.
 ومن األفالم األخرى املستوحاة من هرابال، 
"الركس أون ايه سترينغ" )"قنابر على خيط"( 
عهد  في  املهّمشني  األشخاص  حياة  حول 
العمل  هذا  مينزل  وأخرج  الشيوعي.  النظام 
قمعها  التي  براغ  ربيع  انتفاضة  أعقاب  في 

السوفيات في آب/أغسطس 1968 .
يسمح  ولم  البلد  في  الفيلم  عرض  وحظر   
سقوط  بعد  إال  الصاالت  إلى  بخروجه 
الديكتاتورية الشيوعية سنة 1989. ونال هذا 
العمل جائزة الدّب الذهبي في مهرجان برلني 

السينمائي سنة 1990.
فيلما طويال   وتوّلى مينزل إخراج نحو 15 

لقيت عموما استحسان النقاد.
  فيما حقق فيلم "تينيت" للمخرج كريستوفر 
بلغت  الشمالية  أميركا  في  إيرادات  نولن 
األولى  اخلمسة  األيام  في  دوالر  مليون   20
"إكزيبيتور  شركة  أفادت  ما  على  لعرضه، 
إنتاج  أول  أنه  علمًا  املتخصصة،  ريليشنز" 

هوليوودي ضخم منذ ستة أشهر يبدأ عرضه 
في الصاالت التي تعاني صعوبة في العودة 
عليها  أثرت  بعدما  الطبيعي  وضعها  إلى 

جائحة كوفيد19- سلبًا.
مقلقًا  يكون  أن  مماثل  مبلغ  شأن  من  وكان   
"وورنر براذرز" في األوضاع  للشركة املوزعة 
بدء  على  تراهن  الشركة  أن  إذ  الطبيعية، 
إنتاجه  كلفة  بلغت  الذي  الفيلم  هذا  عرض 
نحو 200 مليون دوالر، وصّور في سبع دول.
 ورأت الشركة في بيان أن الوضع ال يسمح 
خالل  عرضه  بدأ  فيلم  حققها  نتائج  "ملقارنة 
قدرتها  السينما  دور  خفضت  إذ  جائحة"، 

االستيعابية بسبب كوفيد19-.

لندن -الزمان 
للتني والزيتون فوائد عظيمة جلسم اإلنسان، وذلك بسبب 
وجود مادة امليثالونيدز في كٍل منهما، وهذه املادة ال حتّقق 
فائدة للجسم إال إذا مّت تناول التني والزيتون معًا، حيث 
إّن اجلرعة التي حتّقق أعظم استفادة له تتمثل في تناول 
حبة من التني، وسبع حبات من الزيتون في الصباح. وعلى 
الريق . وال ننسى ان الله عز وجل اقسم باليت والزيتون  
مادة  في  والزيتون  التني  أهمية  الكرمي.تكمن  القرآن  في 
امليثالونيدز، حيث إّن هذه املادة تعود بفوائد عظيمة على 
اجلسم وهي كالتالي: إمداد اجلسم بالطاقة واحليوية التي 
جتعله في شباٍب دائم.تخفيض نسبة الكولسترول في الدم 

التمثيل  عملية  حتسني  الضار.  الكولسترول  وخاصًة 
الغذائي في اجلسم، وتقوية القلب. التخلص من أعراض 

التقّدم في السّن والشيخوخة املبّكرة
فوائد التني تنظيم مستويات ضغط الدم:

على  تعمل  التي  البوتاسيوم  مادة  على  التني  يحتوي   
تخفيض ضغط الدم عند ارتفاعه، كما يحتوي على نسبة 
من مادة الصوديوم التي يجب احلفاظ على نسبة معينة 
منها في اجلسم، حيث إّن زيادتها تؤّدي لإلصابة بأمراض 
الوزن،  تخفيض  على  التني  يساعد  الوزن:  القلب.إنقاص 
غنّي  ألّنه  وذلك  الصحي،  الوزن  ثبات  على  واحملافظة 
باأللياف التي ُتشعر اإلنسان بالشبع عند تناولها، ويعمل 

عملية  حتسني  الطعام.  تناول  في  الرغبة  من  احلد  على 
الهضم: يحتوي التني على األلياف التي تنّظم عمل األمعاء، 
وحتّد من اضطرابات الهضم، وبالتالي تقليل نسبة حدوث 
الثدي:  بسرطان  اإلصابة  من  النساء  وقاية  اإلمساك. 
اليأس  سّن  في  الدخول  بعد  النساء  تتناوله  أن  يفضل 
لهذا الغرض. بناء العظام: يحتوي التني على الكالسيوم، 
واملعادن الالزمة لبناء العظام وتقويتها، وبالتالي وقايتها 
من اإلصابة بهشاشة العظام. حتسني مدى الرؤية: بسبب 

احتوائه على فيتامني أ.
فوائد الزيتون:

عنصر  على  احتوائه  بسبب  احلمراء  الدم  خاليا  بناء 

اإلصابة  من  العني  وحماية  الرؤية،  حتسني  احلديد. 
عدسة  وإعتام  الزرقاء،  املياه  كتكون  اخملتلفة  بأمراضها 

العني، والضمور.
 حماية البشرة من األشعة فوق البنفسجية، وحماية اجللد 
واحلفاظ  املبكرة،  والشيخوخة  بالسرطان،  اإلصابة  من 
البشرة ونضارتها وذلك بسبب احتوائه على  على صحة 

فيتامني هـ، واألحماض الدهنية، ومضادات األكسدة.
 تسكني آالم اجلسم بسبب احتوائه على مادة األوليكثنال. 
يعمل  ألّنه  السرطان  بأمراض  اإلصابة  من  حماية اجلسم 
كمضاد لألكسدة، ويحمي اجلسم من األكسدة املزمنة التي 

تؤّدي إلصابة اجلسم بهذا املرض.

وفاة مخرج  تشيكي معروف مبناهضة الشيوعية
فيلم )تينيت( يحقق 20 مليون دوالر خالل 5 أيام 

فوائد وجبة التني والزيتون ُكل صباح.. تخفيض الكوليسترول وجتديد الشباب

فيلم الكلمات األخيرة في مهرجان دوفيل
يتناول نهاية للعالم حتاكي الواقع 

ووردز"  "الست  فيلم  يحاكي   - ب(  ف  )فرنسا(-)أ  دوفيل 
جوناثان  األميركي  اخملرج  قّدمه  الذي  األخيرة(  )الكلمات 
الواقع  السينمائي  دوفيل  مهرجان  ضمن  األحد  نوسيتر 
الراهن في العالم خالل جائحة كوفيد19-، إذ يتناول قصة 
عنه  غاب  عالم  في  فيروس  أهلكها  بعدما  البشرية  نهاية 

تقريبًا أي تواصل جسدي واختفت فيه الطبيعة.
وُعرض الفيلم أمام نحو ألف مشاهد يضعون الكمامات، 
ونّبه نوسيتر )58 عامًا( خالل حلقة نقاشية إلى ان هذا 
في  أمل  لكّنه  استباقيًا"،  وثاقيًا  يكون  "قد  الروائي  الفيلم 

"أاّل يكون كذلك".
من  بعيد  عمله  إن  برس  فرانس  لوكالة  نوسيتر  وقال 
"هندسة اخلوف الهوليوودية" واصفًا إياه بأنه "دعوة إلى 
إلى(  )نظرًا  ما  نوعًا  مرّوع  فرح  لكنه  فرح،  وفيلم  احلّب، 
االحتباس احلراري، واألحوال الكارثية في 2020". واعتبر 
اخملرج الذي يعيش راهنًا في إيطاليا ويهتم بالزراعة أن 
"من ال يالحظ ذلك هو كمن يعيش في ايلول/سبتمبر 1939 

وال يرى أن هتلر يشكل خطرًا".
ورأى االستاذ اجلامعي جيل إريك سيراليني وهو صاحب 
دراسة عن الكائنات املعّدلة وراثيًا أحدثت ضجة كبيرة عام 
2012، أن فيلم نوسيتر املدرج ضمن مسابقة املهرجان هو 
مبثابة "حتية إلى احلياة"، حيث "الثقافة والزراعة تشكالن 
نيك  املمثالن  ويؤدي  للبشرية".  األخيرتني  الضحكتني 
نولتي وتشارلوت رامبلينغ الدورين الرئيسيني في "الست 
ووردز" الذي تنطلق عروضه في 21 تشرين األول/أكتوبر 
الفيلم سنة 2085، في عالم اصبح  املقبل. وتدور أحداث 

مجّرد صحراء ضخمة تتناثر فيه حقول ركام.
ويعثر البطل، وهو شاب أسود ال يعرف اسمه األول، على 
اإليطالية  السينمائية  بولونيا  مكتبة  من  أفالم  بكرات 
)تشينيتيكا دي بولونيا( في كومات احلصى في باريس، 
فيقرر التوجه إلى املدينة اإليطالية لكي يفهم ماهية هذه 
الفتة  يالحظ  طريقه،  وفي  فضوله.  تثير  التي  األشرطة 
بدأ  الفيروسي".  الوبائي  "احلجر  عليها  ُكتب  صدئة 
نوسيتر كتابة السيناريو عام 2014، وصّور فيلمه عامي 
2018 و2019. وقال "صوّرنا املشاهد اخلارجية بني الدار 

البيضاء والصحراء. هذا ليس خيااًل. نعلم جيدًا أن دوفيل 
ستكون شبيهة بطنجة بعد 30 عامًا رمبا".

في هذا املناخ اخمليف الذي يبدو فيه أن كل غطاء نباتي 
انقرض، يولد األمل مجددًا بني أنقاض بولونيا. ويتولى 
جعل  مهمة  "تشينيتيكا"  أقبية  في  محجور  عجوز  رجل 
ُيشّغل  عرض  جهاز  بواسطة  السينما  يكتشف  البطل 
السعادة  فغمره  العجوز،  السينمائي  أما  بالدواسة. 

لتفضيله "مشاهدة األفالم مع غرباء".

الكمامات على وجوه الناس
شائعات  من  للتحقق  أثينا  إلى  معًا  الرجالن  ويتوجه 
يجدان  املدينة،  وفي  مجددًا.  فيها  العشب منا  أن  مفادها 
بضع مئات من الناجني الذين نسوا ما كانت عليه العالقات 
بني البشر. البحر في الفيلم بنّي اللون، واملزروعات ساّمة. 
املؤسس  وهو  ديبروس،  فيليب  الزراعي  املهندس  وقال 
فرنسا  في  العضوية(  )الزراعة  "إيه.بي"  الشريك حلركتي 
وأوروبا، إن "ثلث األراضي األراضي الصاحلة للزراعة دّمر 

أصاًل" في السنوات األخيرة.
اجلميع  يعيد  البطل،  ينظمها  التي  اجللسات  وخالل 
ومع  األرض  مع  كما  اآلخر  مع  والعالقة  احلنان  اكتشاف 
عقود،  منذ  األولى  للمرة  سمكة  يرون  وعندما  الضحكة، 
والحظ  البودرة.  معّلبات"  "غير  طعام  يتناول  يستلذون 
نوسيتر أن "مجّرد مصافحة ميكن أن تتحول حلظة تقارب 

عاطفي كبير" بني شخصني.
وآخر  الفيلم،  في  الناس  قتل  تواصل  اجلائحة  لكّن 
في  الفيلم  وفي صالة عرض  السعال.  يعانون  الصامدين 
الحظ  ما  على  خوفًا"،  الكمامات  يضع  "جمهور  دوفيل، 
يضعون  القدر  هذا  "رؤية  اخملرج  وتابع   f.نوسيتر
الكمامات يصير حزنا المتناهيًا"، لكنه رأى أن "وجود ألف 
شخص في صالة سينما أمر رائع، وهو يعني احلفاظ على 

مجتمع مدني في ظروف شنيعة".
ودعا نوسيتر الذي يتقن أكثر من لغة إلى "مقاومة سعيدة" 
ضد تسميم العالم، من خالل إنتاج أفالم من دون كيمياء 

أو دعم مثل هذه األفالم.

السلطات  أخلت   - ب(  ف  نيويورك-)أ  باريس- 
الفرنسية األحد مغني الراب أدميو، أحد الشقيقني 
اللذين تتألف منهما فرقة "بي إن إل"، منهيًة توقيفه 
املقبل  الثاني/يناير  كانون  وحددت  االحتياطي، 
اخملّدرة"  املواد  "تعاطي  بتهم  حملاكمته  موعدًا 
و"شتم" عناصر الشرطة ومقاومتهم، وفق ما علمت 
العامة  النيابة  مصادر  من  برس  فرانس  وكالة 
طارق  احلقيقي  )واسمه  أدميو  وكان  باريس.  في 
السبت  أوقف  والثالثني  الثالثة  البالغ  أندريو( 
رهن التحقيق وأخلي بعد ظهر األحد بعدما تسّلم 
كانون  في  اجلنح  محكمة  أمام  للمثول  استدعاًء 
نشرت  فيديو  مقاطع  وكانت   .2021 الثاني/يناير 
االجتماعي  التواصل  شبكات  على  السبت  عصر 
طرحوا  وقد  الشرطة  عناصر  من  عدد  فيها  يظهر 

أدميو أرضًا وقّيدوه في أحد شوارع باريس.
ولوحظ أن أحد عناصر الشرطة طّوق بذراعه عنق 

املغّني وطرحه أرضًا.
وجتّمع عدد من محّبي الفرقة في املكان معترضني 
جناحًا  حصد  الذي  أدميو  توقيف  طريقة  على 
كبيرًا في فرنسا مع شقيقه "إن أو إس" منذ العام 
2015. وأثار التوقيف ردود فعل كثيرة على شبكات 

أن  الشرطة  وأوضحت  االجتماعي.  التواصل 
عناصر إحدى الدوريات رأوا أدميو "يلّف سيجارة 
الثبوتية  أوراقه  فطلبوا  القّنب"،  حشيشة  تشبه 
"عدائية  عندها  أدميو  وأظهر  هويته.  من  للتحقق 
التحقق  الشرطة  لطلب  االمتثال  ورفض  شفهية" 
من هويته. وتوّجه إلى عناصر الدورية قائاًل "أنتم 
محظوظون كونكم أربعة )...( أنا أمارس الرياضة 
واقاتل، وأتولى أمركم واحدًا واحدًا كالرجال"، على 
ما أفادت الشرطة. وما كان من عناصر الشرطة إال 
أن قرروا توقيفه، فقاومهم وشتمهم، بحسب رواية 

املصدر نفسه.
رفضت  األميركية  السلطات  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
املتحدة  الواليات  إلى  دخول  تأشيرة  أدميو  منح 
مهرجان  في  للمشاركة   2017 نيسان/أبريل  في 

"كوتشيال" في كاليفورنيا.
إلغاء موسم عروض اخلريف وإغالق قاعة   وبعد 
أوركسترا  قّررت  مسّمى،  غير  أجل  إلى  احلفالت 
نيويورك الفلهرمونية تأدية املعزوفات في الشارع.

في  املوسيقية  املؤسسات  أقدم  إحدى  وباتت 
في  معلنة  غير  عروضا  تؤدي  املتحدة  الواليات 
االبتكاري خالل  الطلق، معّولة على حّسها  الهواء 

األزمة الوبائية التي أغلقت قاعات احلفالت وزادت 
من توق جمهور نيويورك إلى العروض احلّية.

صغيرة  مجموعات  تعزف  أسبوع،  كّل  نهاية  وفي 
إنذار  دون سابق  من  املدينة  أنحاء  في  مواقع  في 
ويرتدي أفرادها قمصانا عادية ويضعون الكمامات 
أمام شاحنة صغيرة أطلق عليها اسم "عربة الفرقة".
العازفني  على  األمطار  تهطل  األحيان،  بعض  وفي 
أو يعبر املارة أمامهم من دون االلتفات إليهم، لكن 
لتسليم  عابرة  شاحنات  تطلق  أخرى،  أحيان  في 
البضائع أبواقها محدثة صوتا يتماهى مع األحلان 

املعزوفة.
املدينة  بأن  املرء  "يشعر  اللحظات،  هذه  وفي 
برّمتها حتّولت إلى فرقة أوركسترا ونحن عازفون 
أنتوني  األوبرا  مغني  قال  ما  بحسب  منفردون"، 

روث كوستانزو.
وأخبر مغني الكاونترتينور وكالة فرانس برس بعد 
تأدية عرض في متنّزه بيتي كارتر بارك في بروكلني 
"في زمن الوباء هذا الذي يشهد تبّدالت اجتماعية، 
إلى  للتوّجه  معا...  جديدة  وسائل  نستكشف 
احلفالت  حضور  طريقة  ابتكار  وإعادة  اجلمهور 

املوسيقية".

أوركسترا نيويورك الفلهرمونية تعود... إلى الشارع
إخالء سبيل مغني راب متهم باخملدرات في فرنسا 

غموض وراء قطع العضو
التناسلي للخيول

حتديد كمية اخلبر املسموح بتناولها يوميًا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol:23  Issue 6754 Tuseday 8/9/2020  الزمان - السنة الثالثة والعرشون العدد 6754 الثالثاء 20 من محرم 1441 هـ 8  من سبتمرب )ايلول( 2020


