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أّول مرة أسمع كالماً من مسؤول عراقي يتحدث عن صورة 
البلد في نظر بعض جيرانه، حين قال وزير الخارجية في 
تنظر  الجارة  الدول  تلك  اّن  باريس  من  تلفزيوني  حديث 
على  جديد  الكالم  مستقلة.  دولة  وليس  بها  كملحق  للعراق 
مسؤول، لكنه قديم جداً، يعرفه العالم كله وشبع العراقيون 

منه منذ زمن بعيد، وفقدوا االمل بتغيير هذه الصورة .
يسعى  َمن  هناك  اّن  على  داللة  في  للحالة،  تشخيص  هذا 
الداء المستعصي الذي  الدواء المناسب لهذا  للعالج وايجاد 

اسمه التدخل االمني واالقتصادي والسياسي في العراق .
الطبقة السياسية وما خلّفته من رواسب ثقيلة في االدارات 
العامة ومفاصل الدولة كانت تعمل ليل نهار من أجل اتمام 
مقابل  لالخرين  خلفية  حديقة  الى  العراق  تحويل  عملية 
االستمرار بمكاسبهم السياسية التي هي عبارة عن منصب 
وباب مشرع للفساد وافالت مستمر من العقاب . هذا تلخيص 
فلسفة االدارات السابقة في البلد، واالفكار التي تجري في 

رؤوس َمن وصل الى سدة
 المناصب السيادية المتقدمة في السنوات الماضية .

من السذاجة االعتقاد انَّ االمريكان كانوا غافلين واليدرون 
ما يحدث، لكن كانوا من دون استراتيجية منظمة كما يمتلكها 

غيرهم من قوى االقليم المحيطة بالعراق .
يجعل  وحده  الوعورة،واالمل  شديد  منحدر  في  نحن  االن 
من  ليس   ، التداعي  وقف  امكانية  في  جديد  من  تنمو  الثقة 
الواعية  الشعبية  االرادة  واّنما عبر  تشكيل حكومي،  خالل 
التي تجلت قبل شهور في انتفاضة تشرين. وستظهر الحقاً 
قبل  المرة  هذه  المهدورة  السيادة  لحفظ  عارم  غضب  في 
الدعوة الى االصالحالت الداخلية. ربما الموعد سيكون بعد 
االنتخابات المقبلة في حال تمترست قوى الفساد ضد قوى 

النور الشعبية .
 ، حتماً  العراق  سيدخله  منعطف  هناك  االحوال  كل  في 
البلد  وألنَّ  وعناوين،  سياسية  وواجهات  رؤوس  ستتساقط 
مدمر في بنيانه االداري فإنَّ الفساد سيستمر عبر االدارات 
غير المؤهلة التي شغلت مناصب مدير عام صحة ومدير 
مستشفى ومحافظ ومدير بلدية ورئيس جامعة وعميد كلية 
ومدير توزيع االغذية و مدير تربية ومدير الطرق والجسور 
ومدير  المشاريع  دائرة  ورئيس  والمجاري  الماء  ومدير 
اهترأت  التي  الكثيرة  التفاصيل  من  ذلك  وسوى  الكهرباء 
في  النظيفة  التعيينات  في  عظيمة  نقلة  من  والبّد  بفسادها، 
المسّخرة  الحياة  وليس   ، العراقية  الحياة  عصب  مناصب 

لصالح دول اخرى .

قميص الكاظمي
الدولة، وهو  يتفقَّد مؤسسات  الكاظمي  الوزراء مصطفى  رأيُت رئيس  عندما 
ة األولى التي ظهر  رُت قميص عثمان! في المرَّ يرتدي قميصاً متواضًعا، تذكَّ
فيها الكاظمي بقميص يشبه قمصان الصعاليك، قلُت في سّري هذا الرجل يريد 
ر مشهد  كسب الشارع المنزعج من الحكومة بقميصه البائس؛ لكن عندما تكرَّ
ارتدائه للقميص، خفق قلبي، وقلت لعائلتي هذا الرجل يحُب الفقراء، لكني في 
الباطل على  ذات الوقت استرجعْت ذاكرتي قميص عثمان؛ حين رفعوه أهل 
ِة رماحهم لقتل اإلمام علي عليه السالم. يبدو أنَّ التشبيه بين قميص عثمان  أسنَّ
والكاظمي يثير أكثر من سؤال، بل ليس بعيداً أنَّ هذا التماثل يقود كاتب المقال 
إلى االغتيال؛ وهذا ليس ببعيد، فقميص الكاظمي كما يبدو اآلن، تحت مبضع 
إلى  والتي تسعى جميعها  الِجوار  المليشيات وأمريكا ودول  قبل  التشريح من 
دس الُسْم مخلوطاً بالعسل في طعامه؛ ومع أنَّ قميص الكاظمي يحظى برعاية 
والغدر  والخطر  غينة  الضَّ عيون  لكن  السماء؛  من  وبركات  األعلى  المرجع 
في  الرجل  حسناً  وصوب.  حَدٍب  كل  من  بخطواته  تتربَّص  مازالْت  أهجُس 
نُت بماركة  جميع زياراته يعشق الظهور في قميص الصعاليك، بالمناسبة تمعَّ
د لي ليس من ماركة عالمية، بل ربَّما اشتراهُ من عربات باب  القميص، وتأكَّ
منُه  جاءت  الوزراء  رئيس  وأعني  الرجل  هذا  المستعلمة.  للمالبس  الشرقي 
رسالة شخصية لي ولكن من طرف آخر؛ وألني أعرف طريقة تفكير الكاظمي، 
اً، وهو لم يخسر ، فلقد أرسلها إلى ما تبقَّى  أيقنُت أنَّ الرسالة جاءت منُه شخصيَّ
من صعاليك هذا الوطن، وهو الرجل الذي يعشُق شعر مظفَّر النّواب وغناء فؤاد 
اب وسالم تبرهنان على ذلك وقد انتشرتا  سالم، الصورتان اللتان تجمعه مع النوَّ
في مواقع التواصل االجتماعي، طيِّب يا دولة رئيس الوزراء، ها أنت بدأت 
بصوالٍت شجاعٍة على الفساد،  كأنََّك تزقُّ ما تهوى وما يتمناهُ الشعب رويداً 
رويداً في جعبة أحالمه التي ذُبلْت من طول االنتظار؛ أنا في الحقيقة مازلُت 
أعشق القميص الذي تلبسُه، فهو يذكرني بسنوات حياتي أيام الحصار، عندما 
أغسل القميص في الليل حتى ألبسُه صباحاً، ومن كثرة استخدامي لهذا القميص 
الوحيد أيام الحصار، كتب صديقي الشاعر الفذ كزار حنتوش: فانكمشْت روحي 
أْن  اب. لو كان كزار حنتوش على قيد الحياة لحرص  النوَّ مثل قميص حسن 
يلتقط صورة معك، ألنك تلبُس قميصه اآلن وأنت تقود العراق. ربَّما ال تعرف 
معنى ارتداء رئيس الوزراء لقميص متواضع في زياراته الميدانية، وربما ال 
تعرف تأثير ذلك على العوائل الفقيرة، بصراحة أنت بهذا القميص دخلت قلوب 
العراقيين المظلومين، لكني أفكر عندما يحلُّ الشتاء، فماذا تلبس؟ ليتني أراك 
في البرد تتلفَّع ببطانية بدالً عن المعطف األمريكي األنيق، نعم فصل الشتاء 
الصيف  موسم  تستعرض  أو  الفقراء  مع  أنت  ا  أمَّ شيء،  كل  حقيقة  سيكشف 
عليهم بقميص ذكي. بقَي أْن أخبرَك بما ال يجرؤ اآلخر على قولِه لك، صحيح 
أنت رجل عفوي، وصريح إلى حدٍّ ما، لكن تعوزك الثقة بمن حولك، ولو كان 
الذين حولك قلوبهم معك، لكانت خطواتك أكثر وضوحاً في اإلصالح للشعب 
مقالي هذا ال  أنَّ  بعيداً  ليَس  إْذ  متناهية،  لَك بصراحة  أقول  العراقي، ودعني 
ُه يفضح ما حولك من المكتب اإلعالمي؛ أنت يا أخي تأخذ هموم  يصل إليك، ألنَّ
إذا  بالك  فما  الجوانب،  أمامك وخلفك ومن جميع  مرايا وضعتها  الشعب من 
كانت كل تلك المرايا صدئة؛ عليك وهذه نصيحة مواطن يحبك، أْن تجعل هناك 
مرآة خارج المنطقة الخضراء، وأرجو أْن ال تفّكر بي، ألني صعلوك وأشرب 
في كل يوم وال أنفعك، لكن هناك غيري الكثير من النبالء. ُجلَّ ما أخشاهُ أْن 
يرفع قميصك النبيل من قبل المليشيات على فوهات البنادق والدعوة إلى مقتلك، 
السالم  عليه  علي  اإلمام  قتلوا  الذين  أنَّ  بعيداً  وليس 
حبيبي  بين  الشاسع  الفرق  مع  يشبهُه،  من  سيقتلون 
اإلمام علي عليه السالم وبينك. أنت رجل مازلت في 
نعم  األلم.  هو  المقال  هذا  يكتُب  والذي  األلم،  طور 

قميصَك أربكهم وأخشى أْن يكون قميص عثمان.

حسن النواب

في   - ب(  ف  —)أ  اوتاوا  باولو-  ساو 
تنمو  باولو،  ساو  غرب  في  مستودع 
الفواكه واخلضار على رفوف يقع بعضها 
فوق بعض، متنّعمة بضوء زهري اللون.

"املزارع الزهرية" )"بينك فارمز"( هي أول 
مزرعة عمودية في هذه املدينة البرازيلية 
مليون   12 وتعّد  باحلياة  تضّج  التي 
الزراعية  األراضي  تندر  حيث  نسمة 
بعيدة.  بلدان  من  املنتجات  وتستورد 
مساحتهما  برجني  من  املزرعة  وتتأّلف 
كمساحة شّقة صغيرة، األول فيه 8 رفوف 
عليها  القّيمون  ويستخدم   .10 والثاني 
لتنمية  التربة  عن  فيها  ُيستغنى  تقنية 
مياهه اخلاصة  يطّهر  رّي  النبات ونظام 
حمراء  للضوء  باعثة  ثنائية  ومصابيح 
وزرقاء تعطي معا اللون الزهري. وإنتاج 
تقريبا  مرة  مبئة  أعلى  هو  املزرعة  هذه 
مما كان ليكون عليه في مساحة موازية 

لقطعة أرض زراعية واستخدامها للمياه 
يقول  ما  وفق   ،—  95 بنسبة  أدنى  هو 
تأسيس  في  ساهم  الذي  مايا  جيراردو 

هذا املشروع.
وقد أطلق مايا، وهو مهندس في التاسعة 
هذا  زميلني  مع  العمر،  من  والعشرين 

العام  اإلنتاج  وبدأ   2018 سنة  املشروع 
املاضي. وسرعان ما ملع اسم هذه املنشأة 
التي  الطازجة  احمللية  منتجاتها  بفضل 
األمور  وكانت  املطاعم.  عليها  تتهافت 
حّلت  أن  إلى  يرام  ما  خير  على  جتري 
اإلصابات  تزايد  ظّل  وفي  كورونا.  أزمة 

أعلى  ثاني  ل  تسجَّ حيث  البرازيل  في 
حصيلة للوفيات في العالم بعد الواليات 
ساو  في  العزل  تدابير  فرضت  املتحدة، 
باولو، بؤرة تفشي الوباء. وشمل العزل 
الزهرية".  "املزارع  زبائن  احلال  بطبيعة 
يضعون  عّمال  يفرز  فيما  مايا،  ويقول 
الرؤوس  على  وأغطية  وقّفازات  كّمامات 
"ضربنا  ويوّضبونها  الزراعية  املنتجات 
اعتماد  علينا  وكان  الصميم  في  الوباء 
أخرى.  فرصا  استنبطنا  لكننا  آخر  نهج 
فاملسألة تقضي باملثابرة على التحّسن". 
خاضت  األزمة،  تداعيات  مع  وللتكّيف 
لبيع  االنترنت  غمار  الزهرية"  "املزارع 
لبقول  إنتاج  خّط  واستحدثت  منتجاتها 
واملتّبالت.  باملغذيات  مشبعة  ورقية 
الزراعة  أن حتّل  احتمال  مايا  ويستبعد 

العمودية محّل املزارع التقليدية.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مزرعة برازيلية تبتكر حلوالً
وحجرة زجاجية داخل كنيسة كندية ملنع كورونا

حصيلة التبرعات املوازية 241 ألف دوالر

ميكا يجمع املشاهير في حفلة )أحب بيروت( 
محاوالت زواج 

طفلني في سوهاج

املغني  -اقام  ب(  ف  بيروت-)أ 
لبنان  في  املولود  ميكا  البريطاني 
افتراضية  غنائية  حفلة  السبت  مساء 
)إيطاليا(  توسكانا  من  فيها  غّنى 
دول  من  أطّلوا  مشاهير  مبشاركة 
وسلمى  مينوغ  كايلي  أبرزهم  أخرى، 
حايك وفاني أردان، دعمًا للمتضررين 
من انفجار مرفأ بيروت املرّوع في آب/

أغسطس الفائت.
عبر  تبرعات  حملة  جمعت  وقد 
االنترنت نظمت في موازاتها أكثر من 
187 ألف جنيه استرليني )نحو 241 
ألف دوالر(، فيما لم ُتعَلن بعد إيرادات 

بيع التذاكر.
"آي  عنوان  حتت  احلفلة  وأقيمت 
في  بيروت"(  )"أحب  بيروت"  الف 
ساعة  واستمرت  نيكوليني"  "تياترو 
ميكا  قناة  عبر  وّعرضت  دقيقة،  و40 

اخلاصة على شبكة "يوتيوب".
من  محدود  عدد  مع  املغّني  وأطّل 
وقال  جمهور،  دون  من  املوسيقني 
مخاطبًا اجلمهور االفتراضي "املسرح 
قد يبدو فارغًا اليوم، ولكنه في الواقع 
مليء، وثمة آالف )من املشاهدين( حول 

العالم. لقد مألناه بفضلكم".
ألم  بيروت  في  املولود  املغّني  وقال 
أن  أردت  "عندما  أميركي  وأب  لبنانية 
بيروت مبساعدة  أجل  من  أفعل شيئًا 
جمياًل  شيئًا  يكون  أن  أردت  فريقي، 
كثيرًا  أحبها  ملدينة  باحلب  ومليئًا 
ولبلد عاني الكثير من األلم، ولكني لم 

أشأ أن أكون وحيدًا".
ظهروا  بضيوف  حفلته  ميكا  وطّعم 
تباعًا، كّل من مكان وجوده في العالم.

البريطانية  األسترالية  فالنجمة 
لندن،  من  أغنية  قّدمت  مينوغ  كايلي 
من  غّنت  باوزيني  الورا  واإليطالية 
روما،  في  األثري  الكولوسيوم  موقع 
امام  من  لوان  الفرنسية  غّنت  فيما 
باريس.  في  االقدس  القلب  كاتدرائية 
روفوس  الكندي  االميركي  أما 
أجنليس،  لوس  من  فظهر  واينرايت 
شرقيتني  آلتني  على  عازفان  يرافقه 
مداخالت  كانت  كذلك  بيروت.  من 
مكسيكو  من  وإطالالت  تضامن 
لبناني  أصل  من  املكسيكية  للممثلة 
باوال،  دانا  وملواطنتها  حايك  سلمى 
فاني  الفرنسية  للممثلة  باريس  ومن 
والفنانة  الشاعرة  بيروت  ومن  أردان. 
عدنان.  إيتيل  اللبنانية  التشكيلية 
ليلى"  "مشروع  فرقة  أيضًا  وشاركت 

اللبنانيةوفرقة "فانك أوف" اإليطالية.
قصيدة  ختام  في  أردان  فاني  وقالت   

بيروت  خيمتنا.  هي  "بيروت  قرأتها 
مينوغ  كايلي  أما  جنمتنا".  هي 
فأرسلت "كل احلب للجميع في بيروت" 

ولبنان "اجلريح".
وقرأت سلمى حايك فقرات من كتابات 
جبران خليل جبران باإلنكليزية، فيما 
في  شاركت  أنها  باوال  دانا  أكدت 
احلفلة"من أجل بيروت"، مذّكرة بوجود 
في  يعيشون"  اللبنانيني(  )من  "الكثير 

بلدها املكسيك.
وقالت لوان إنها شاءت أن تغني "لهذه 

املدينة اجلميلة بيروت".
شبكة  عبر  باوزيني  الورا  وغّردت 
احلفلة  في  مشاركتها  بعد  "تويتر" 
"لقد كانت جتربة فريدة من نوعها لنا 
الذين يؤمنون بقوة املوسيقى  جميعًا 

من خالل املشاريع اخليرية".
بالكامل  احلفلة  تذاكر  ريع  ويعود 
للمتضررين"  اإلنسانية  "للمساعدة 
من انفجار بيروت، وسيوزع بواسطة 
ومنظمة  اللبناني  األحمر  الصليب 

"سايف ذي تشيلدرن" في لبنان.
آب/أغسطس   4 في  االنفجار  وأّدى 
 190 من  أكثر  مقتل  إلى  اجلاري 
 6500 من  أكثر  وإصابة  شخصا 
 300 نحو  وتشريد  بجروح  شخص 
تضررت  ممن  بيروت  سكان  من  ألف 

منازلهم ومؤسساتهم أو تدمرت.
وُحدد سعر التذكرة بعشرة دوالرات أو 
أو  استرلينية  جنيهات  أو  يوروهات 

عشرة آالف ليرة لبنانية.
"تويتر"  عبر  حسابه  على  ميكا  وغّرد 
ولكن  القول،  املبكر  من  يزال  "ال 
تبدو  املشاهدات  وعدد  اإلحصاءات 
من  مبزيد  سنوافيكم  كليًا.  رائعة 
مع  بالتزامن  ونّظمت  املعلومات". 
احلفلة عبر موقع "غو فاند مي" حملة 
بلغت حصيلتها  للمتضررين،  تبرعات 
حتى صباح األحد نحو 187 ألف جنيه 
التبرعات  مجموع  بحسب  استرليني، 
الوارد على املوقع. وتفاعل مستخدمو 
احلفلة،  مع  االجتماعية  الشبكات 
وخصوصًا مع مشاهد انفجار بيروت 
املصّورة  والشهادات  والتحقيقات 
عبر  كثر  واعتبر  منه.  ملتضررين 
غّرد  فيما  "مؤثرة"،  احلفلة  أن  "تويتر" 
دامعتان  وعيناي  "أشاهدها  أحدهم 

فيما االبتسامة على وجهي".
في  األولى  للمرة  غنى  ميكا  وكان 
من  بتنظيم   2008 عام  بيروت  وسط 
ثم  الدولية،  الدين  بيت  مهرجانات 
كانت له حفلتان في بعلبك عامي 2010 

و2016.

القاهرة- مصطفى عمارة
دائرة  الى  االطفال فى مصر  زواج  عادت قضية 
للطفولة  القومي  اجمللس  احبط  ان  بعد  الضوء 
 17 يبلغ  احدهما  سوهاج  فى  زواج  واالمومة 
عاما واالخر تبلغ 15 عاما بعد ان تلقى اجمللس 
زواجهما  امتام  العروسني  اسرتي  بعزم  بالغا 

فقام بتحرير محضر وابالغ
الطفلني  باحضار  امرت  التى  العامة  النيابة   
الكوافير  من  العروس  خروج  قبل  ووالديهما 
تزوجيهم  بعدم  تعهد  على  وقعا  ،حيث  بساعة 

قبل بلوغهما السن القانوني .
عام  امني  السنباطي  سحر  الدكتورة  وكشفت 
طفلة  من  الزواج  له  سبق  العريس  ان  اجمللس 
اخرى منذ عام واجنب منها طفال ولم يستخرج 
الطفل  واخذ  من مسكنه  االم  له شهادة مت طرد 
.واشارت ان اجمللس سوف يتابع الطفلني دوريا 

للتاكد من عدم زواجهما ،وشددت
كافة  االجراءات  يتخذ  سوف  اجمللس  ان  على   

التي من شأنها تعريض االطفال الى اخلطر.
الطفال قد تفجرت منذ عام  وكانت قضية زواج 
بعد زواج طفلني تتراوح اعمارهما ما بني عشر 
اضطر  اجملتمع مما  حديث   ، عاما  عشر  واثني 
بسن  للتدخل  والطفولة  للمرأة  القومي  اجمللس 
زواج  دون  االطفال  زواج  دون  بحول  تشريع 

االطفال دون السن القانونية

لندن-)أ ف ب( - يغرق ملهى "برينتووركس" 
ظالم  في  لندن  جنوب  في  العمالق  الليلي 
دامس منذ ستة أشهر، وغابت عنه األنوار 
املوسيقى  وأصوات  املتراقصة  امللونة 
في  الراقصني  جموع  وافتقد  الصاخبة، 
فعاد مجّرد مخزن صناعي ضخم  أرجائه، 
يعتبر  "متقاعدة".  ملطبعة  حزين  ولكن 
القطاعات  أحد  بريطانيا  في  السهر  قطاع 
مبعاودة  بعد  لها  ُيسَمح  لم  التي  القليلة 
جائحة  بداية  منذ  أبوابها  وفتح  نشاطها 
كوفيد19-، ويخشى مسؤولوه أال يستعيد 
املؤسس  الشريك  وقال  اليوم.  بعد  عافيته 
لوكالة  ألدرد  سيميون  لـ"برينتووركس" 
التي  الضخمة  القاعة  في  برس  فرانس 
متتلىء عادة بنحو خمسة آالف راقص في 

الليلة "نكافح من أجل البقاء".
بفيروس  اإلصابات  عدد  ارتفاع  جتدد  مع 
ما  وهو  بريطانيا،  في  املستجد  كورونا 
حفالت  إقامة  من  ناجت  أنه  البعض  يعتبر 
كوفيد19-،  مكافحة  تدابير  حتظرها 
جديدة  قيود  فرض  إلى  السلطات  سارعت 
في  وفيات  عدد  أكبر  شهد  الذي  البلد  في 

أوروبا جراء فيروس كورونا. وتراوح هذه 
في بعض  احلانات  فتح  منع  بني  التدابير 
املناطق، وحظر التجمعات التي يفوق عدد 
بعض  في  أشخاص  ستة  فيها  املشاركني 

املناطق األخرى.
السيولة  نحرق  "نحن  سيميون  وقال 
وضوح  عدم  وانتقد  لدينا".  املتوافرة 
الرؤية، إذ يحار وشريكه برادلي تومسون 
إلى  يلجآن  هل  يفعاله:  أن  يجب  ما  في 
صرف 400 موظف، أم يراهنان على إعادة 
برنامجًا  فيضعان  الربيع  في  امللهى  فتح 

الستضافة الفنانني؟
أكبر مجموعات  إحدى  "دلتيك"،  رئيس  أما 
بريطانيا،  في  الليلية  واملالهي  احلانات 
فأبدى بدوره قلقه، إذ إن إقفال املواقع الـ53 
التابعة للمجموعة يتسبب بخسارتها 600 
استرليني شهريًا، هي مجموع  ألف جنيه 
بدالت  احتساب  دون  من  الثابتة،  النفقات 
مليون  تبلغ  تكاد  التي  املتأخرة  اإليجار 

جنيه.
)في  املالكون  يساعدنا  لم  "إذا  وأضاف 

مسألة اإليجارات(، قد نشهر إفالسنا".

أوج  "في  كانت  اجملموعة  بأن  وذّكر 
وأشار  حاليًا".  "تنازع  لكنها  ازدهارها"، 
على  خائفون  الـ450  "املوظفني  أن  إلى 
سيدفعون  كيف  ويتساءلون  وظائفهم 
في  الليل  قطاع  يوّلد  مساكنهم".  إيجارات 
بريطانيا، بكل مكوناته من مطاعم وحانات 
 66 نحو  ليلية،  وماله  فنية  عروض  ودور 
مليار جنيه استرليني سنويًا، ويوفر فرص 
بحسب  مليون شخص،  لنحو 3—1  عمل 
جمعية "إن تي آي إيه" اخملتصة بالقطاع. 
كبيرًا من عمليات  عددًا  وتوقعت اجلمعية 
وقف  عند  اخلريف  في  املوظفني  صرف 
الدعم احلكومي اجلزئي للرواتب في نهاية 
كانت  بعدما  املقبل،  األول/أكتوبر  تشرين 
احلكومة اعتمدته منذ آذار/مارس للحّد من 

األثر السلبي للجائحة.
 كل شي توقف

شأن  في  قاطعة  البريطانية  احلكومة  لكّن 
باسمها  رسمي  ناطق  قال  إذ  تدابيرها، 
املرحلة  أن  "نعلم  برس  فرانس  لوكالة 
املالهي  إلى  بالنسبة  الصعوبة  شديدة 

الليلية، لكنها يجب أن تبقى مغلقة".

"ال  قائاًل  التشدد  هذا  ماركس  بيتر  وانتقد 
نريد أن نتسبب بزيادة اإلصابات اجلديدة 
بالفيروس، لكننا نعتقد أن في استطاعتنا 
فتحنا،  حال  في  السالمة  على  نحافظ  أن 
صحية".  بروتوكوالت  تطبيق  خالل  من 
والضرر ال يقع على املؤسسات وحدها، بل 
األسطوانات  كمنسقة  الفنانني،  على  كذلك 
اجلائحة  آثار  كانت  التي  إقبال،  نبيهة 
"كارثية" عليها. وقالت في هذا الشأن "عادًة 
أكون باستمرار في جوالت، ولكن كل شيء 
توقف اآلن". أما منسقة األسطوانات شوش 
حياتها  على  اجلائحة  فقضت  وفرقتها، 
املهنية. وقالت "كان من املقرر أن تكون لنا 
وأمستردام  ليون  تشمل   "2020 في  جولة 
وغالستونبوري حيث يقام أشهر مهرجان 
موسيقي إنكليزي. كان ذلك مبثابة تتويج 
لسنوات عدة من العمل "ولكن على كل شيء 
"أنا  اآلن"، بحسب شوش. وأضافت  مجّمد 
معًا  نبقى  كنا  فرقتي.  مستقبل  على  قلقة 
إطالقُا  نلتقي  فال  اآلن  أما  الوقت،  طوال 

تقريبًا".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

عالم الليل يخشى أال تشرق شمسه بعد اليوم

مطاعم وحانات ودور عروض وماله ليلية توفر 66 مليار جنيه استرليني سنويًا لبريطانيا

مهّرج  يقّدم   - ب(  ف  سيول-)أ 
وبهلوانيوه  جنوبي  كوري  سيرك 
عطلة  خالل  سيول  في  عروضهم 
في  جمهور  أمام  األسبوع  هذا 
وال  مدرجات  دون  من  سياراته، 
خيمة، تفاديًا خلطر انتقال عدوى 
ويقام  املستجد.  كورونا  فيروس 
أيار/مايو  في  عادًة  العرض  هذا 
من كل عام، لكّنه أرجىءهذه السنة 
كوفيد19-.  جائحة  بسبب  مرتني 
سببًا  السيرك  يكون  ال  ولكي 
املنّظمون  وجد  الفيروس،  لتفّشي 
إقامة  في  يتمثل  احلل  أن  أخيرًا 
على  الطلق،  الهواء  في  العرض 
حيث  إن"،  الـ"درايف  طريقة 
في  وهم  اجلمهور  أفراد  يشاهده 
سياراتهم. وقال مدير مركز فنون 
الشارع في سيول تشو بيونغهي 
"من املهم جدًا أن تقام الفنون التي 
زمن  في  حتى  السيرك  يضمها 
سعينا  "لذلك  وأضاف  اجلائحة". 
إلى إيجاد أفكار أخرى لكي نتمكن 

من إقامة السيرك، واعتمدنا خيار 
األكثر  بدا  ألنه  إن+  الـ+درايف 

توفيرًا للسالمة".
 وُيسَمح لثالثني سيارة بأن تكون 
كل  خالل  املسرح  أمام  موجودة 

كذلك  العروض  وتبث  عرض. 
مشاهدتها  وميكن  اإلنترنت،  عبر 
مجانًا وبداًل من التصفيق للقفزات 
البهلوانية املميزة، يعّبر اجلمهور 

عن إعجابه... بأبواق السيارات.

سيرك أمام جمهور في السيارات
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مركبات متد التالميذ 
الفقراء باإلنترنت 

)الواليات املتحدة(-)أ ف  أنا، كاليفورنيا  سانتا 
ب( - شاحنة صغيرة وحهاز موّجه )راوتر( في 
االصطناعية  باألقمار  اتصال  وهوائي  الداخل 
اتصال  لتوفير  يلزم  ما  كل  هذا  السقف...  على 
قرب  آنا  سانتا  فقراء  من  طفل  ملئتي  باإلنترنت 
دروسهم  متابعة  من  ومتكينهم  أجنليس  لوس 
عن بعد خالل جائحة كوفيد19-. ويقول رومان 
رينا املشرف على املشروع التجريبي "واي فاي 
إن  عجالت(  على  السلكي  )انترنت  ويلز"  أون 
الفائت"  الشهر  واجهوا صعوبات  األهل  "بعض 
ويضيف  اجلديد.  الدراسي  العام  انطالق  مع 
اتصال  أي  لديهم  ليس  تالمذتنا  من  "كثير 
الدروس  متابعة  عليهم  الصعب  ومن  باإلنترنت 
املشكلة،  هذه  وحلل  الكمبيوتر".  شاشة  خلف 
أف  "جي  شركة  رئيس  واتسون  كيفن  راودت 
خدمات  في  املتخصصة  ترانسبورتيشن"  كاي 
جتهيز  فكرة  آنا،  سانتا  في  الدراسي  النقل 
الصغيرة بوصالت  الشركة  من شاحنات  بعض 
إرسال لإلنترنت ووضعها في نقاط استراتيجية 
الذين  التالمذة  تصرف  في  تكون  املدينة  في 
سجالت  وفق  الشبكة  إلى  بنفاذ  يتمتعون  ال 
واتسون  ويوضح  احمللية.  التربوية  السلطات 
ساعات  لثناني  املوقع  في  ونبقى  املركبة  "نركن 
النهار.  طوال  بالشبكة  التالمذة  اتصال  لضمان 
)واي  الالسلكي  اإلنترنت  شبكة  إرسال  يغطي 

فاي( محيط 350 مترا".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(


