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 دفع الصحفيون العراقيون من كل المشارب وااللوان 
ثمناً باهضاً، كما لم يحدث في أي بلد عربي، في أقل 
آخرون  وعانى  المئات  اغتيال  جرى  إْذ  عقدين،  من 
الصوت.  كواتم  من  خوفاً  االضطراري  التهجير 
وكان الطموح المستمر يتمثل في الدعوة الى  اصدار 
قوانين تحمي الصحفيين واالعالميين وأصحاب الرأي 
ومؤسساتهم وتجرم كل الجهات التي تحاول النيل منهم 
وحرية  العراقي  الدستور  في  نصوص  مع  انسجاماً 

التعبير في القانون الدولي. 
ُكل ذلك لم يحصل، بل كانت قد دفعت حكومة غابرة 
موضع  القانون،  هذا  نفس   ٢٠١١ العام  في  غبراء 
الرفض الشعبي والمهني، من أجل اقراره في مجلس 
المشروع،  لذلك  مناقشة  تمرير  يتم  لم  ولكن  النواب، 
وتكررت المحاولة في الحكومة السابقة أيضاً، ويبدو 
هذا  وضع  على  وسياسياً  حكومياً  إصراراً  هناك  أنَّ 
مساحات  من  تبقى  ما  أمام  الكبير  القانوني  الحاجز 
الرسمية  لألخبار  االخرى  الجوانب  واظهار  للتعبير 
تداول  حرية  من  يتوافق  بما  الجارية  واالحداث 

المعلومات أحدى مرتكزات المناخ الديمقراطي.
هناك فقرات في مشروع قانون الجرائم االلكترونية، 
واضحاً  ويبدو  العذاب،  وباطنها  الرحمة  ظاهرها 
مسار  على  احتجاجية  حركة  أية  لمنع  استهداف  أّنه 
خاطىء في يوم ما . فالبنود مطاطية ويمكن تغييرها 
لصالح السلطات بما يمنع ظهور أية نغمة تختلف عن 

النسق السائد، وهي صيغة شمولية مقننة.
وهنا، لحظت منظمة هيومن رايتس ووتش أنَّ البنود 
العقوبات  مجال  وأّن  فضفاضة  للقانون  المتضمنة 
المؤبد  الى  تصل  جدا  قاسية  للمخالفات  المقابلة 

والغرامات الباهضة.
العمل  ليكن  تعسفية،  تشريعات  نحو  االتجاه  هذا  بدل 
المجتمع  تحمي  سوف  اخرى  قوانين  اقرار  اجل  من 
تجريم  قانون  منها  للجميع،  حصانة  وتوفر  والدولة 
قانون حرية الوصول  الطائفية فكرا وسلوكا، وكذلك 
المسؤولية  المعلومات وحماية مصادرها وتحّمل  الى 

االعتبارية والقانونية في التصرف بها .

ديباجة مواطن:زواج مكمم
واصطالحا  لغة  السماوية،  الشرائع  في  محددة  مفاهيم  عدة  على  للزواج  العام  املفهوم  يرتكز 
بأمان  العيش  بهدف االستمرار في  وانثى  أو بني ذكر  ارتباط شيئني  أو  اقتران  وشرعا، وهي 
اتفاق مبوجب  الزوج والزوجة كطرفي  الذكر واالنثى أي  اتفاق بني  واطمئنان، وهو أيضا عقد 
قانون يحدد احلقوق بهدف تكوين االسرة، وشرعا هو استمتاع الطرفني بهدف حتقيق النكاح 
وحفظ النوع اإلنساني وتكاثره في سبيل إعمار األرض على اساس احلقوق والواجبات وهذا من 

أسمى معاني وأهداف الزواج.
هذا  النبوية  السنة  أكدت  ثم  احلكيم،  كتابه  في  عليه  وحثَّ  الزواج  في  تعالى  الله  رغبَّ  وقد 
املعنى اإلنساني واحلميم، ليجعل الفرد سعيدا في احلياة وحتى في اآلخرة، ويشار إلى ورود 
اتها اخملتلفة بحدود إحدى وثمانني مرة؛ على ذمة املعجم  كلمة الزواج في القرآن الكرمي مبشتقَّ
َأْرَسلَْنا  َولََقْد  قالها: ﴿  الذي  اآليات  ومن  للزواج  قدسية خاصة  تعالى  الله  وأعطى  املفهرس، 
يًَّة ﴿، )الرعد 38(، ومن آياته ﴿ َوِمْن آَياِتِه َأْن َخلََق  ُرُسًلا ِمْن َقْبِلَك َوَجَعلَْنا لَُهْم َأْزَواًجا َوُذرِّ
ُروَن  ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك لَآَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ لَُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإلَْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ
﴿ )الروم21(. ال أريد أن أعلق على واجهة هذا املقال الفتة دينية بقدر ما أريد أتوصل الى 
حالة اجتماعية أصبحت ورما اجتماعيا في زمننا هذا يثقل بناء األسرة واجملتمع وفق األسس 
الصحيحة واخلالقة املنشودة، وهنا أتساءل ملاذا أصبح الزواج هذه الرابطة املقدسة احلميمة 
بكل معانيها اإلنسانية والوجدانية التي تتسلق الى قمم اجلمال والعشق املنقوع بأريج الدموع 
واللهفة والشوق الذي ُينجب عصافير، ملاذا اصبح عاهة تقتل الفرحة واالمل في قلوب غالبية 
املتزوجني واملتزوجات بأسباب التعسف والقيود العشائرية البالية والفرض اجلاهلي العشوائي، 
فكم من زوجة أستبيح دمها بفرض زواج عليها، فتك بحياتها وأحالمها، واستمرت مجبورة على 
حتمل هذا الويل سنينا طوال استجابة لعادات وتقاليد مجحفة بحق احلقوق اإلنسانية، وتذبل 
ورود عمرها أمامها وهي صابرة حتلم بفارسها القادم من مخاض احلروب، وسندها الذي أصبح 
بعيدا من احللم مستسلمة لنزف األنني، أقول كم زوجة ألنها انثى كسيرة اجلناحني في مجتمع 
الذكور  على  يقع  الذي  التعسف  نسبة  تكون  ذلك  مقابل  في  النساء،  واحالم  عفة  يرحم  ال  باٍل 
بفرض زواج تعسفي أقل بكثير من الذي يقع على بنات حواء، ولكن كثير ما نقرأ ونسمع عن 
رجال يكتشفون في خريف أعمارهم بأنهم ضّيعوا سنني شبابهم في زواج غير متكافئ املشاعر 
واألحاسيس واجلمال والتطلع وحتى الفهم البسيط، وفي النتيجة يجلسون على ناصية خطأهم 

التاريخي وقد نسوا فيه عنفوان الشباب وهم يندبون حظهم يوم ال ينفع الندب.
وإذا حاولنا املقارنة بني الزواج الذي كان في العصور القدمية وقبل امليالد لوجدانها أكثر جماال 
وانسجاما ورضا رغم اجلهل والتخلف التناسلي، من زواج اليوم في زمن التكنولوجيا والزحف 
الى املريخ وهذه الوسائل التواصلية التخريبية أكثر من اإلصالحية، مابالكم وقد كان أول عقد 
زواج رسمي صدر في بالد ما بني النهرين عام 2350، قبل امليالد على ذمة مختلف املصادر 
التي أكدت ذلك، ومن ثم تطور الزواج ولكن ماهي الدوافع التي بخالف العاطفة التي تدفع الرجل 
واملرأة على الزواج في اجملتمعات البدائية؟ واجلواب هو إن االنسان البدائي لم يعتمد على شكل 
واحد للزواج بل ُعرف للزواج أشكاال عديدة ولكل شكل دوافعه وتطلعاته ومعاييره، لكن كانت 
أقدم اشكال الزواج كان بدافع املنفعة وسد االحتياجات، خاصة وكان نسبة الرجال تفوق نسبة 
النساء بنسبة كبيرة جدا في اجملتمعات البدائية، لذلك  أصبح خطف املرأة هو الوسيلة األكثر 
انتشاًرا للزواج في ذلك الوقت. بعد ذلك تطور الى حد ما حيث كان الزواج في احلضارة املصرية 
القدمية له أهمية كبيرة وأعطته اعتبارا كبيرا للعاطفة كأحد أهم دوافع الزواج، وفي حضارة بالد 

الرافدين كان للزواج قدسيته واحترامه.
اليوم املتحضر وهذا ما يجعلنا  البدائي  وزواج  للمقارنة بني زواج االمس  هذه مناذج بسيطة 
القيم والنتاج االسري  ندرك متاما بأن احلب هو السر الواحد في جناح أي زواج مبني على 
ما بأورام التخلف والتفكك اجملتمعي، والفساد في  املهذب والصالح، عدا ذلك يكون زواج مكمَّ
األداء احلكومي، مما جعل محاكمنا الشرعية اليوم تكتظ بحاالت زواج لفتيان بأعمار ال تتجاوز 
اخلامسة عشر كتب لها الفشل والطالق في يوم عقد الزواج بعد شهر او شهرين، فضال عن 
شبابنا  على  سلبا  اثرت  التي  االجتماعي  اخلراب  وسائل  تفشي 
بشكل مرعب، لذا أدعوا كل إنسان سواء كان أب أو أم أو مسؤول 
عن عائلة االنتباه الى هذه الظاهرة االجتماعية التي تفتك بالشباب 
ظل حكومات  في  مكمم  زواج  من  وحذار  األمم،  أمل  باعتبارهم 

بعيدة عن الشعب.

د. خالد اخلفاجي

ميغن ماركل تكشف عن فقدان طفلها
الثاني إثر إجهاض تلقائي

نيويورك-)أ ف ب( - كشفت ميغن 
أنها  هاري  األمير  زوجة  ماركل 
إجهاض  إثر  الثاني  طفلها  فقدت 
الفائت،  متوز/يوليو  في  تلقائي 
متحدثة في مقالة نشرتها األربعاء 
صحيفة "نيويورك تاميز" عن األلم 
الذي قاسته مع زوجها بسبب هذه 

احلادثة.
في  "علمت  ساسكس  دوقة  وكتبت 
طفلي  أضّم  كنت  التي  اللحظة 
األول بني ذراعّي، أني سأفقد طفلي 

الثاني".
األمير  تزوجت  التي  ميغن  وكانت 
قد أجنبت  البريطاني سنة 2018، 
العام املاضي آرتشي، الطفل األول 

للزوجني.
وكتبت ماركل في مقالها أنها كانت 
تغّير حفاضات ابنها عندما شعرت 

بشّد عضلي حاد وسقطت أرضا.
بأنه  شعورها  ماركل  ووصفت 
طفلها  لفقدان  يطاق"  ال  "حزن 
في  الكالم  أن  إلى  مشيرة  الثاني، 
احملرمات  "من  يبقى  كهذه  حادثة 
مبرر(  )غير  شعور  ويحاوطه 
حداد  حالة  إلى  يؤدي  ما  بالعار، 

فردي دائم".
ويأتي نشر هذه املقالة الشخصية 
شرسة  معركة  ظل  في  للغاية 
بعض  بوجه  زوجها  مع  تخوضها 

اإلعالم على خلفية حقهما  وسائل 
في اخلصوصية.

"أسوشييتد  مجموعة  تتهم  وهي 
لصحيفة  الناشرة  نيوزبيبرز" 
انتهكت  بأنها  ميل"  "ديلي 
في حماية  خصوصيتها وحقوقها 
خالل  من  النشر  وحقوق  البيانات 
املراسالت  من  مقتطفات  نشر 
قطعت  الذي  توماس  والدها  مع 
صالتها به، قبل زواجها من هاري.
كبيرة  خضة  وميغن  هاري  وأثار 
إثر  البريطانية  امللكية  العائلة  في 
احلياة  من  االنسحاب  إعالنهما 

امللكية.
التزاماتهما  الزوجان  أنهى  وقد 
آذار/ في  امللكية  األسرة  داخل 
عدم  عن  أفادت  تقارير  إثر  مارس 
وضعها  عن  ماركل  ميغن  رضى 
داخل العائلة واستيائها الكبير من 

تدخل وسائل اإلعالم في حياتها.
اللذان يعيشان مع  الزوجان  ووّقع 
كاليفورنيا،  في  الصغير  ابنهما 
عقدا حصريا مع شبكة "نتفليكس" 
في  التدفقي،  البث  في  العمالقة 
مقابل مبلغ لم ُيكشف عنه في وقت 

سابق هذا العام.
غير  منظمة  الزوجان  أنشأ  كذلك 
والصحة  التعليم  لتعزيز  ربحية 

العقلية والرفاهية.

أقام   - ب(  ف  )أ  اباد-ويلينغتون,  سالم 
محّبو "كافان"، وهو فيل تعّرض لسوء معاملة 
حفلة  آباد،  إسالم  حديقة  في  سنوات  طوال 
وداعية حملبوبهم قبل نقله إلى كمبوديا قريبا 

بفضل جهود مدافعني عن احليوانات.
وقد كشف مآل "كافان" الذي وصل إلى باكستان 
ُقّيد  بدينا  فيال  وبات   1985 في  والدته  بعيد 
بالسالسل طوال سنوات، النقاب عن األوضاع 
العاصمة  في  احليوانات  حديقة  في  البائسة 
كّل  نقل  أيار/مايو  في  قاضيا طلب  أن  لدرجة 

احليوانات منها.
على  األحد  "كافان"  يسافر  أن  املرتقب  ومن 
في  للحيوانات  محمية  إلى  شحن  طائرة  منت 
كمبوديا، بحسب ما كشف سليم شيخ الناطق 

باسم الوزارة الباكستانية للتغير املناخي.
النشطاء  من  مجموعة  نّظمت  مغادرته،  وقبل 
وداعية  حفلة  باحليوانات  بالرفق  املعنيني 
صغيرة في احلديقة مع فرق موسيقية محلية 

وبالونات وشرائط زينة.
منظمة  في  املسؤولة  لومبار،  ماريون  وقالت 
إنقاذ  حملة  أطلقت  التي  الدولية  بوز"  "فور 
تقاعدية  حياة  له  نتمّنى  أن  "أردنا  "كافان"، 

قد  شير  األميركية  املغنية  وكانت  هانئة". 
ناصرت قضية احليوان، معتبرة أن خبر نقله 
إلى كمبوديا الذي أعلن عنه في أيلول/سبتمبر 

كان إحدى "أسعد اللحظات" في حياتها.
ونفت إدارة حديقة احليوانات أن تكون أساءت 
معاملة "كافان"، زاعمة أن احلزن استولى عليه 

بعد نفوق شريكته.
باكستان  في  احليوانات  حدائق  وتعاني 
توّفر  ضعيفة  وخدمات  رديئة  منشآت  من 

للحيوانات.
وليس رفاه احليوانات في قلب األولويات في 

البلد. ومّت في السنوات األخيرة استيراد مئات 
احليوانات الغريبة ليتباهى بها باكستانيون 

أثرياء في سياراتهم الفارهة.
جزر  عند  طيار  حوت  مئة  حوالى  نفق  فيما 
ما  نيوزيلندا، على  النائية في جنوب  تشاتام 
أعلنت السلطات املكلفة حفظ التنوع احليوي 
أكثرية هذه احليتان نهاية  األربعاء. وجنحت 
األرخبيل  هذا  شواطئ  على  الفائت  األسبوع 
إلى  كيلومتر   500 حوالى  بعد  على  الواقع 
عمليات  عّقد  ما  اجلنوبية،  اجلزيرة  شرق 

اإلنقاذ، وفق وزارة التنوع احليوي.

غامضة  معدنية"  "مسّلة  على  ُعثر   - ب(  ف  اجنليس-)أ  لوس 
خملّيلة  العنان  أطلق  ما  املتحدة،  الواليات  غرب  صحراء  في 
هواة األجسام الطائرة اجملهولة ومحّبي أفالم اخملرج ستانلي 

كوبريك حول العالم.
واكتشف مسؤولون محليون كانوا يستطلعون املنطقة لتعداد 
الالمعة  الكتلة  هذه  كبيرة  بدهشة  الضأن،  حيوانات  أنواع 
جنوب  في  أمتار   3,5 علّوها  يتخّطى  التي  الشكل  املثّلثة 
والية يوتا. وعاين املوّظفون في إدارة األمن العام في يوتا هذه 
"املسّلة املعدنية" وهم لم يجدوا "أي دليل واضح يدّل على من 

ميكن أن يكون وضعها هنا".
وذّكرت الوكالة في بيان أنه "يحظر وضع منشآت أو حتف فنية 
بغّض  الفدرالية،  للحكومة  التابعة  األراضي  في  إذن  دون  من 

النظر عن الكوكب الذي تأتي منه".

وسرعان ما انتشر هذا اخلبر على اإلنترنت، ولفت الكثير من 
خارج  من  الغريبة  املسّلات  مع  الشبه  أوجه  إلى  الشبكة  رّواد 

كوكبنا في فيلم ستانلي كوبريك "2001، أوديسي الفضاء".
ورأى فيها آخرون رمز أمل في وجه حتّديات العام 2020. وكتب 
أحد مستخدمي "إنستغرام" أنه "زّر إلعادة التشغيل" وقال آخر 
ممازحا "ميكننا أن نقرأ عن قرب +لقاحات ضّد كوفيد19- في 
املسّلة،  هذه  موقع  حتديد  عن  السلطات  وامتنعت  الداخل+". 
التحليالت  أن  غير  الفضوليني،  من  حشود  لتوافد  تفاديا 
التشّكالت  إلى  باالستناد  املوقع  ملعرفة  اإلنترنت  على  سرت 

اجليولوجية اجملاورة.
األميركي  النّحات  أعمال  مع  الشبه  أوجه  إلى  البعض  ولفت 
مكسيكو  نيو  والية  في  يقيم  كان  الذي  ماكراكني  جون  الرائد 

اجملاورة وتوّفي سنة 2011.

لوس اجنليس-)أ ف ب( - سيكون اجملّسم البالغ طوله ثمانية أمتار 
التي رّوعت السابحني في فيلم "جوز/الفك املفترس"  القرش  لسمكة 
قبل نحو نصف قرن من أبرز املعروضات في املتحف املنتظر جلوائز 
"القرش  وبات  اإلثنني.  أفيد  ما  على  أجنليس،  لوس  في  األوسكار 
بروس" الذي قيل أنه ُسّمي تيمنًا باسم بروس رامير، محامي اخملرج 
الطبقة  أرضية  من  أمتار  تسعة  علّو  على  معلقًا  سبيلبرغ،  ستيفن 
أبوابه في 30 نيسان/ أن يفتح  املقرر  الذي من  الثالثة من املتحف 
أبريل 2021. وهذا اجملّسم املصنوع من األلياف الزجاجية هو آخر 
إلى  العائد  الشهير  الفيلم  لتصوير  البحري  للوحش  اعّدت  نسخة 

العام 1975، ويتجاوز عرض فّكيه مترًأ ونصف متر. وقد مت إدخاله 
املتحف من النافذة باستخدام رافعة بعدما تعّذر متريره عبر أبواب 
طويلة  رحلة  "نهاية  إنها  كرامر  بيل  املتحف  رئيس  وقال  املصعد. 
لبروس منذ االستحواذ عليه عام 2016". وأضاف " يسعدنا أن نرحب 
به في منزله اجلديد".  وُيعتبر "بروس" الذي يزن أكثر من نصف طن 
أبرز املعروضات إلى اآلن في مجموعة متحف جوائز األوسكار، على 
أن تشمل اجملموعة أيضًا، على سبيل املثال ال احلصر، حذاء جودي 
غارالند األحمر الشهير في "ذا ويزرد أوف أوز" ورداء دراكوال الذي 

ارتدته بيال لوغوسي في الفيلم العائد إلى العام 1931.

حفلة وداعية لفيل مظلوم
ونفوق مئة حوت طّيار 

مسّلة معدنية غامضة في صحراء أمريكية تشعل التكهنات

قرش من فيلم الفك املفترس في متحف األوسكار

بيونسيه تتصدر السباق على جوائز غرامي مع تسعة ترشيحات
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البولندي  يتقّدم   - ب(  ف  باريس-)أ 
في  العب  أفضل  ليفاندوفسكي،  روبرت 
أوروبا، قائمة من 11مرشحا لنيل جائزة 
أفضل العب في العالم املقدمة من االحتاد 
أعلن  والتي  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي 
ليفاندوفسكي  وأحرز  االربعاء.  عنها 
قبل  من  أوروبا  في  العب  أفضل  جائزة 
مع  تتويجه  بعد  )ويفا(،  القاري  االحتاد 
وكأس  بطولة  بثالثية  ميونيخ  بايرن 
املوسم  اوروبا  ابطال  ودوري  املانيا 
تبرز  "ليفا"،  الهداف  والى  املاضي. 
اسماء االرجنتيني ليونيل ميسي أفضل 
)كرة ذهبية(  العالم ست مرات  في  العب 
املتوج  رونالدو  كريستيانو  والبرتغالي 
نيمار  والبرازيلي  مرات،  خمس  باللقب 
سان  باريس  مهاجمي  مبابي  وكيليان 
الى املصري  الفرنسي، باالضافة  جرمان 
بطل  ليفربول  مهاجم  صالح  محمد 
األرجنتيني  خليفتا  وسيحصل  انكلترا. 
ليونيل ميسي واألميركية ميغان رابينو 
أفضل  بلقب  املاضي  العام  توجا  اللذين 
ميالنو  في  سكاال  ال  في  والعبة  العب 
الكرة  بطعم  جائزة  على  اإليطالية، 
الذهبية مبا أن جائزة الكرة الذهبية التي 
متنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية 
األول/ كانون  في  العام 1956  منذ  عادة 
السنة  هذه  ألغيت  عام،  كل  من  ديسمبر 
فيروس  فرضها  التي  للظروف  نظرا 

االحتاد  وسيوّزع  املستجد.  كورونا 
افتراضيًا في 17  )فيفا( جوائزه  الدولي 
كان  بعدما  املقبل،  األول/ديسمبر  كانون 
مقررًا مبدئيًا في أيلول/سبتمبر املاضي، 
ومت تأجيله جراء تفشي جائحة كورونا. 
وستتقلص االسماء الى الئحة نهائية من 
االول/ كانون   11 في  عنها  يعلن  ثالثة 

ديسمبر.
في  العب  أفضل  جائزة  جانب  وإلى 
أفضل  جائزة  أيضًا  فيفا  سيمنح  العام، 
حارس مرمى ومدربني )رجال وسيدات(، 
ألجمل  بوشكاش  جائزة  إلى  باإلضافة 

هدف وجائزة اللعب النظيف.
خالل  من  الفائزين  اختيار  وسيتم 
املنتخبات  ومدربي  قادة  تصويت 
من  أكثر  تضم  ومجموعة  الوطنية، 
مشجعني  إلى  باإلضافة  صحافي،   200
 25 بني  اإلنترنت  عبر  آراؤهم  تستطلع 
تشرين الثاني/نوفمبر و9 كانون األول/

ديسمبر.
 في ما يلي الئحة املرشحني:

 أفضل العب:
بايرن   / )إسبانيا  ألكانتارا  تياغو 

ميونيخ االملاني/ ليفربول االنكليزي(
 / )البرتغال  رونالدو  كريستيانو 

يوفنتوس االيطالي(
مانشستر   / )بلجيكا  بروين  دي  كيفن 

سيتي االنكليزي(

بايرن   / )بولندا  ليفاندوفسكي  روبرت 
ميونيخ االملاني(

ساديو مانيه )السنغال / ليفربول(
سان  باريس   / )فرنسا  مبابي  كيليان 

جرمان(
برشلونة   / )األرجنتني  ميسي  ليونيل 

االسباني(
نيمار )البرازيل / باريس سان جرمان(

سيرخيو راموس )إسبانيا / ريال مدريد(
محمد صالح )مصر / ليفربول(

فيرجيل فان ديك )هولندا / ليفربول(
 أفضل حارس مرمى:

أليسون بيكر )البرازيل / ليفربول(
تيبو كورتوا )بلجيكا / ريال مدريد(

كيلور نافاس )كوستاريكا / باريس سان 
بايرن   / )أملانيا  نوير  مانويل  جرمان( 

ميونيخ(
مدريد  أتليتكو   / )سلوفينيا  أوبالك  يان 

االسباني(
 / )أملانيا  شتيغن  تير  أندريه  مارك 

برشلونة(
أفضل مدرب:

ليدز   / )األرجنتني  بيلسا  مارسيلو 
يونايتد االنكليزي(

هانز-ديتر فليك )أملانيا / بايرن ميونيخ(
يورغن كلوب )أملانيا / ليفربول(

خولني لوبيتيغي )إسبانيا / إشبيلية(
زين الدين زيدان )فرنسا / ريال مدريد(

 ليفاندوفسكي يتقدم املرشحني ألفضل العب في أوروبا

ملكة  تصدرت   - ب(  ف  )أ  نيويورك- 
على  السباق  الثالثاء  بيونسيه  البوب 
املوسيقية  املكافآت  أشهر  "غرامي"،  جوائز 
فئتا  بينها  ترشيحات  تسعة  مع  األميركية، 

"ألبوم العام" و"أغنية العام".
والتي  عاما   39 البالغة  بيونسيه  وتقدمت 
جائزة  وعشرين  بأربع  رصيدها  يزخر 
بارايد"  "بالك  أعمالها  أحدث  مع  "غرامي"، 
الرافضة  التظاهرات  أوج  في  صدر  الذي 
بوب  مغنيتي  على  السود،  بحق  للتمييز 
أخريني هما البريطانية دوا ليبا واألميركية 
تايلور سويفت، ومغني الراب رودي ريتش.

خالل  ترشيحات  ستة  هؤالء  من  كل  ونال 
األكادميية  نظمته  بالكامل  افتراضي  حفل 

التبعات  ظل  وفي  للموسيقى.  األميركية 
املوسيقى  قطاع  يعانيها  التي  السلبية 
كانت  العاملية،  الصحية  األزمة  بسبب 
الترشيحات  في هذه  كبيرة  للفنانات حصة 
حفل  في  الفائزين  عن  اإلعالن  تسبق  التي 
الثاني/ كانون   31 في  تنظيمه  املزمع  من 

يناير 2021.
هذه  في  البارزة  األسماء  بني  ومن 
ميغان  الراب  مغنية  نالت  الترشيحات، 
الظواهر  من  اعُتبرت  التي  ستاليون  ذي 
أربعة  العام،  هذا  الالفتة  املوسيقية 

ترشيحات بينها عن فئة "اكتشاف العام".
إيليش،  بيلي  الشابة  املغنية  حصدت  كذلك 
بعد إجنازها الالفت في كانون الثاني/يناير 

مع الفوز في الفئات األربع الرئيسية، أربعة 
ترشيحات هذا العام، مبا يشمل فئتي "ألبوم 

العام" و"أغنية العام".
في  متزج  التي  هاورد  بريتاني  وحققت 
واملعروفة  والبلوز  الروك  بني  أسلوبها 
نتيجة  أالباما شايكس،  فرقة  بأدائها ضمن 
بعدما  ترشيحات  خمسة  حصدت  إذ  الفتة 

أصدرت ألبومها االنفرادي األول.
ومن غير املعروف حتى الساعة ما إذا كانت 
حفلة توزيع جوائز "غرامي" املقررة في 31 
أم  حضوريا  ستقام  الثاني/يناير  كانون 
حفالت  غرار  على  اإلنترنت  عبر  افتراضيا 
األشهر  في  الرئيسية  اجلوائز  توزيع 

األخيرة.

واشنطن- براغ -)أ ف ب( - جنا ديك رومي يحمل 
اسم "كورن" من مصير أسود كان محدقا به بعدما 
عمال  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  عنه  عفا 
عيد  قبل  األبيض  البيت  في  السنوي  بالتقليد 
الشكر الذي يحل هذا العام وسط تفشي جائحة 

كوفيد19-.
يوم  الشكر  "عيد  إن  اجلمهوري  امللياردير  وقال 
ليس  "ألكثريتها  لكنه  الرومية"  للديوك  مميز 
الطقس  هذا  خالل  كالمه  وجاء  سعيدا".  يوما 
السنوي في البيت األبيض الذي يقوم به للمرة 
األخيرة في واليته مبناسبة العيد العائلي الذي 
يحل اخلميس ويستهلك خالله األميركيون على 
مائدة العشاء مع عائالتهم 45 مليون ديك رومي 

سنويا.
هذا  األميركيني  دعت  الصحية  السلطات  لكن 
الكبير  االرتفاع  في ظل  املنزل  مالزمة  إلى  العام 
املتحدة  الواليات  في  بكوفيد19-  اإلصابات  في 
 260 من  يقرب  ما  أرواح  الوباء  حصد  حيث 
على  كبيرة  آماال  احلكومة  وتعّلق  شخص.  ألف 
لقاحات عدة قد تنال سريعا اإلذن الرسمي للبدء 

بحمالت تلقيح على نطاق واسع.
اللقاحات  إزاء  ممتنون  "نحن  ترامب  وقال 
اجلائحة"،  قريبا  ستنهي  التي  والعالجات 
والعاملني  العالجية  الطواقم  أفراد  شكر  بعدما 

االجتماعيني والعلماء على جهودهم.
وأضاف "من الرائع أن نعلم بأن )اللقاحات( آتية 
األسبوع  من  اعتبارا  األرجح  على  وهي ستصل 
"العفو  منح  قبل  وذلك  بقليل"،  بعده  أو  املقبل 
البيت  حدائق  في  "كورن"  الرومي  للديك  الكامل" 
األبيض. ونال "كورن" هذا العفو بعدما تغلب على 
"تويتر"،  على  تصويت  بنتيجة  آخر  رومي  ديك 
لكن املنافس اخلاسر "كوب" سينجو بريشه أيضا 
وفق التقليد. وسيوكل الديكان الروميان املرّبيان 
في مزرعة في مدينة والكوت في أيوا، إلى رعاية 
جامعة والية أيوا حيث سيعيشان تقاعدا "طويال 

وسعيدا للغاية".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

ديك رومي ينجو 
من ترامب وأيل 
يسرق بندقية 

ويهرب في الغابة


