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استوقفني كثيرًا ما جاء في طروحات من كلف من قبل رئيس الجمهورية 
برهم صالح ببرنامجهم اإلصالحي وايضًا ماجاء ببعض قرارت املجلس 
ُعد اصالحًا في املنظومة  ي الوزاري لالقتصاد؛ فهل ياترى ماجاء فيها 
اإلصالح   بني  عالقة  هناك  هل   الحديثة؛  العراقية  للدولة  االقتصادية 

واخالقيات االدارة.
البد لنا قبل الولوج في حيثيات اإلصالح ومستوياته أن نتفق أن اإلدارة 
هي ثقافة؛ فنحن في املجتمع العراقي البد لنا من أن يكون لنا نمط في 
وقبلية يستمد  ان هناك ضوابط وقواعد شرعية وعشائرية  الحياة؛ مع 
منها الفرد العراقي ويرجع إليها في أحيان عدة اال  انه البد من توجهات  
من  نكون  ان  أردنا  اذا  أننا  وثبت  االجتماعي؛  السلوك  لضبط  أخالقية 
املجتمعات املعاصرة فالبد من قانون ينظم العالقات والى نموذج يحتذى 
حني  في  املرور؛  سير  حسن  الى  اطمئن  أن  استطيع  ال  أنا  مثاًل  به؛ 
ان هناك عربات شرطة تخرق قواعد املرور؛ ومواكب سيارات الحزاب 

ُستثنى من هذه القواعد. ومسؤولني ت
اذًا؛ أين النموذج؛ البد أن يكون هناك قانون يخضع له الجميع؛ وأن يكون 
هناك نموذج يحتذى؛ بحيث يعلم الناس ليس فقط بالتوجيهات والتعليم؛ 
املجتمع  في  فرد  كل  يشعر  بحيث  ُضرب؛  ي الذي  باملنوذج  أيضًا  ولكن 
ان الجميع يخضعون لنظام واحد وقواعد واحدة؛ وهذا يضمن حسن 

اإلدارة في الوقت نفسه.
لنا  يكون  ان  أردنا  فإذا   اإلدارة  اخالقيات  عن  ببعيد  اإلصالح  وما 
برنامج اصالحي البد لنا أن نتفق على؛ أن لإلصالح مستويات متعددة 
مؤمن  وانا  اجتماعي؛  وبعضها  اقتصادي  وبعضها  سياسي  بعضها 
بأن اإلصالح السياسي هو أحد املداخل األساسية إلنجاز اإلصالحات 
والتعليمي؛  واإلداري؛  االقتصادي  خصوصًا  األخرى؛  األصعدة  على 
والصحي؛ والثقافي؛ واإلصالح الذي اقصده وارمي اليه واعنيه هو الذي 
يسمح للمجتمع باملشاركة في ادارة أموره ليتحمل مسؤولية نفسه؛ وأن 
يشارك؛ وأن يسأل أيضًا وبالتالي حني تتم املشاركة واملساءلة؛ يستدعي 
ُفتح الباب أمام  القوى الحالية للمجتمع؛ لكي تشارك بدورها؛ وبالتالي ي

اإلصالح في مختلف امليادين األخرى.

صنع الكمامات مجهود حربي تتكرس له مصممات األوبرا 

تسعة قتلى في عصيان سجناء الفيروس

 نيويورك- الزمان 
لصناعة  األميركية  "فورد"  شركة  توقعت 
تبلغ  تشغيلية  خسائر  تسجيل  السيارات 
الثاني  الفصل  في  دوالر  مليارات  خمسة 
بحجم  املنتظر  لالنحدار  نتيجًة  العام،  من 
التي  املناطق  كافة  في  السيارات  مبيعات 
وباء  احتواء  تدابير  عن  الناجم  تغطيها، 
كوفيد19-. ويضاف هذا العجز إلى خسائر 
بقيمة 632 مليون دوالر خالل الفصل األول، 
أن  يفترض  وباإلجمال،  للشركة.  بيان  وفق 
أشهر  ستة  خالل  خسرت  قد  "فورد"  تكون 
لم  الشركة  أن  علمًا  دوالر،  مليار   5,6
تكشف بعد عن موعد إعادة فتح مصانعها 
التباعد  لتدابير  احترامًا  املغلقة  األميركية 
تفشي  الحتواء  الهادفة  والعزل  االجتماعي 

فيروس كورونا املستجد.
وذكرت "فورد" أن النتائج النهائية "يمكن أن 
وعدم  املخاطر  بفعل  التوقعات،  عن  تختلف 
اليقني وعوامل أخرى"، مقدرًة بملياري دوالر 
األزمة  عن  الناجم  الربح  في  الفائت  قيمة 

الصحية في األشهر الثالثة األولى من العام.
األخرى،  والتكاليف  الضرائب  وباحتساب 
صافية  خسارة  تكبدت  قد  املجموعة  تكون 
مبلغ  وهو  دوالر،  ملياري  بقيمة  فصلية 
يتوافق مع التوقعات التي أعلنتها منتصف 

نيسان/أبريل.
 15 بنسبة  اإليرادات  انخفضت  باملقابل، 

باملئة إلى 34,3 مليار دوالر.
املقابل  في  األميركية  املجموعة  تكشف  ولم 

عن توقعاتها في األمد القصير.
وتؤكد "فورد" أنها تملك ما يكفي من السيولة 
قيمة  وبلغت  العام.  نهاية  حتى  لالستمرار 
نيسان/  24 في  دوالر  مليار   35 ماليتها 
ومن  الطارئة،  القروض  من  نصفها  ابريل، 
مليارات  ثمانية  بقيمة  سندات  إصدارات 
تيم  للمجموعة  املالي  املدير  وقال  دوالر. 
السيولة  يكفي من  ما  الشركة  "تملك  ستون 
بيع  بدون  حتى  العام،  نهاية  حتى  للعمل 

السيارات أو اتخاذ تدابير تمويل جديدة".
بقية اخلبر على موقع ٠الزمان(

سيارات فورد تخسر مليارات 

الشهير،  مول"  "دبي  أعاد   - ب(  ف  دبي-)أ 
العالم،  في  التسوق  مراكز  أكبر  من  وهو 
فتح أبوابه أمام الزوار الثالثاء مع إجراءات 
تفشي  مواجهة  في  اإلمارة  فرضتها  مشددة 

فيروس كورونا املستجد.
اعتاد  حيث  الرئيسية  املداخل  أحد  وعند 
ليقوم  الفارهة  سياراتهم  ترك  الزبائن 
موظفون  ارتدى  لهم،  بركنها  موّظفون 

قمصانًا كتب عليها " مرحبا بعودتكم".
ويتم استقبال الزوار بميزان حرارة من أجل 
ارتداء  عليهم  ويتوجب  حرارتهم،  قياس 
ال  الذي  التسوق  أثناء  الوقت  كمامات طوال 

يجب أن تزيد مدته عن ثالث ساعات.
عناصر  أبرز  من  واحدا  مول"  "دبي  ويعد 
 1300 أكثر من  إمارة دبي. وفيه  الجذب في 
أكثر  سنويا  ويزوره  بالتجزئة،  للبيع  متجر 
من 80 مليون شخص بحسب شركة "إعمار" 

املالكة للمشروع.
عدد  مشى  املعتادة،  الحشود  عن  وبعيدا 
اإلماراتيني  وبعض  األجانب  املقيمني  من 

بلباسهم التقليدي بني املتاجر.
وسّجلت اإلمارات حتى اآلن أكثر من 11 ألف 
إصابة بفيروس كورونا املستجد ونحو 100 

وفاة من الفيروس. واعتاد الطالب اإلماراتي 
املركز  إلى  املجيء  على  عاما(   21( جمال 
التجاري كل نهاية اسبوع مع اصدقائه قبل 
لوقف تفشي  املاضي  آذار/مارس  في  اغالقه 
وهو  برس  فرانس  لوكالة  ويقول  الفيروس. 
فتح  اعادة  إن  اللون  زرقاء  كمامة  مرتديا 
املركز التجاري " تشير إلى تقدم في مكافحة 
إن  طبيعية  سترجع  الحياة  وأن  الفيروس 

شاء اهلل".
على  تثبيتها  تم  حرارية  كاميرات  وتقوم 
بقياس  التجاري  املركز  أنحاء  في  السقف 
بينما  الزوار.  من  املنبعثة  الحرارة  موجات 
حتى  سنوات   3 من  األطفال  دخول  منع  تم 
12 عاما باإلضافة إلى كل من تجاوز الستني 
من عمره. وكانت السلطات اإلماراتية أعلنت 
األسبوع املاضي إعادة فتح املراكز التجارية 
التنقل  حركة  على  القيود  وتخفيف  فيها 

بالتزامن مع حلول شهر رمضان.
وتم إغالق املراكز التجارية في اواخر آذار/
مارس املاضي لوقف تفشي فيروس كورونا 

املستجد.
دور  بقيت  السلطات،  ارشادات  مع  وتماشيا 
التي  دبي  ونافورة  التزلج  وحلبة  السينما 

"دبي  في  مغلقة  السياح  من  الكثير  تجذب 
مول" حتى اشعار آخر.

الحياة  شرايني  أحد  هي  التسوق  ومراكز 
الرئيسية في املدن اإلماراتية وخصوصا دبي 
التي تضم "مول اإلمارات" حيث يوجد مكان 
برج خليفة  من  بالقرب  مول"  للتزلج، و"دبي 

وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.
كبير،  بشكل  السياحة  على  دبي  وتعتمد 
واستقبلت في عام 2019 أكثر من 16 مليون 
من الزوار األجانب. وكانت اإلمارة الخليجية 
تأمل في استقبال 20 مليون سائح هذا العام 

قبل تفشي فيروس كورنا املستجد.
أكد  الثالثاء،  وفي مقابلة مع قناة بلومبيرغ 
مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري 
في دبي هالل املري أنه من املرجح أن تعيد 
تموز/ "في  السياح  أمام  أبوابها  فتح  دبي 

يوليو" املقبل.
وتمثل إعادة فتح "دبي مول" خطوة أولى.

التجزئة  قطاع  مع  العالقات  وتؤكد مسؤولة 
لفرانس  بوجالل  نجالء  "اعمار"  شركة  في 
مع  بيد  يدا  بالعمل  فخورون  "نحن  برس 

سلطات الصحة والسالمة".
بقية اخلبر على موقع ٠الزمان(

دبي مول أكبر مراكز التسوق
في العالم مينح زبائنه ثالث ساعات يوميًا 
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ليما- باريس -)أ ف ب( - ُقتل تسعة معتقلني 
فيه  توفي  ليما  في  سجن  في  عصيان  خالل 
كوفيد19-،  بوباء  إصابتهم  جراء  سجناء 
السلطات  الثالثاء  نشرتها  حصيلة  بحسب 
بني  شخصا   67 إصابة  عن  أفادت  التي 

املعتقلني والحراس وقوات األمن.
ان  بيان  في  للسجون  الوطني  املعهد  وذكر 
معتقلني  تسعة  مقتل  إلى  أدى  "العصيان 
الشرطة  ضباط  بني  شخصا   67 وإصابة 

واملحتجزين والحراس".
ومن بني الجرحى ستون حارسا وخمسة من 
وفقا  املعتقلني،  من  واثنان  الشرطة  ضباط 

للمعهد.
وأضافت الشرطة "تم نقل جميع الجثامني إلى 
التشريح  إلجراء  ليما  في  املركزية  املشرحة 
القانوني وسط تشخيص بإحتمال وجود أثر 

طلق ناري".
كاسترو  ميغيل  سجن  في  العصيان  بدأ 
البيروفية  العاصمة  شرق  الواقع  كاسترو، 
االثنني غداة وفاة سجينني مصابني بفيروس 

كورونا املستجد.
األسرة  في  النار  بإشعال  السجناء  قام 
إحتجاجا على رفض إطالق سراح املحتجزين 
الضعفاء في هذا املكان املتردي واملكتظ، حيث 

ال يمكنهم تلقي الرعاية املناسبة.
وأكد مدير املعهد غيرسون فيالر أن سجينني 
مشيرا  بالوباء  إصابتهمم  بعد  األحد  توفيا 
إلى أن املطالب كانت تتعلق بالعفو الذي صدر 

بسبب الوباء.
وأعلنت الحكومة البيروفية األسبوع املاضي 
آالف  ثالثة  حوالي  عن  عفوا  ستصدر  أنها 

سجني معرضني للخطر.
الرعاية  نظام  "مشاكل  أن  فيالر  وأضاف 
لكنها  جديدة،  ليست  السجون  في  الصحية 

تفاقمت بسبب وباء كوفيد19-".
وبعدما اعتادوا حياكة األزياء واألكسسوارات 
وعروض  األوبرالية  األعمال  في  املستخدمة 
دور  خياطي  كوفيد19-  وباء  أرغم  الباليه، 
مرسيليا  إلى  بوردو  من  الفرنسية،  األوبرا 
تحويل  على  باريس،  بالعاصمة  مرورا 

جهودهم لصنع كمامات واقية.
املسؤولة  تجري  نيسان/أبريل،  مطلع  فمنذ 
باريس  في  األوبرا  دار  في  األزياء  قسم  عن 
اعتيادية  غير  بجوالت  نويميستر  كريستني 
تجمع خاللها األقنعة "املصنوعة منزليا" على 
يد 30 حرفيا في دور األوبرا قابعني في الحجر 

املنزلي.
كمامة  ألف  األول  األسبوع  في  وزعت  وهي 

لقسم العناية املنزلية في الصليب األحمر في 
منطقة كليشي قرب باريس وإلى مركز توليد 
وزعت  التالي،  األسبوع  وفي  باريس.  في 
الخالص"  "جيش  جمعية  إلى  عينها  الكمية 

الخيرية.
 احلرفيون هم األبطال

بسيارتها  تنقل  التي  نويميستر  وتؤكد 
"أوبرا  عالمة  تحمل  أكياس  داخل  كمامات 
يلزم  ما  "لدينا  برس  فرانس  لوكالة  باريس"، 

من مواد ومهارات".
وهي  عملنا  بقيمتنا.  يشعرنا  "هذا  ويقول 
أيضا  ينفع  أن  يمكن  عظمته  بكل  الفن  مهنة 

في وقت األزمة".
وبعدما أثار فرض ارتداء الكمامة على العامة 
سيصبح  الصحي،  الحجر  بدء  منذ  جدال 
وضع هذه األقنعة الواقية إلزاميا في أكثرية 

التدريجي  البدء  بعد  واألنشطة  القطاعات 
برفع تدابير الحجر املنزلي في 11 أيار/مايو.

وفي دور أوبرا كثيرة، لم يبدأ اإلنتاج إال بعد 
املرجعية  للمعايير  الفرنسية  الجمعية  نشر 
)أفنور( نهاية آذار/مارس عبر اإلنترنت طريقة 
النسج  طريقة  يشمل  بما  الكمامات  تصنيع 

والعدد املحدد من الخيوط في املتر املربع.
األقنعة  "اختارت  إنها  نويميستر  وتقول 
الكمامات  تشبه  التي  الطبقات  الثالثية 
أنواع  من  أفضل"  تنفسا  وتتيح  الجراحية 

أخرى من الكمامات الطبية.
القناع  تحضير  أن  املشغل  مديرة  وتؤكد 
حتى  يستغرق  قد  الصنع"  "املنزلي  الواقي 
إنتاج  يتيح  ال  "هذا  وتقول  دقيقة.  عشرين 
كميات ضخمة ألن الوضع مختلف عن العمل 
األملانية  الفرنسية  هذه  املشغل".وتبدي  في 

من  اليدوي  للعمل  املعطاة  لألهمية  سعادتها 
األملانية  "جدتي  وتقول  األقنعة.  هذه  خالل 
يجيدون  كانوا  الذين  الناس  إن  تقول  كانت 
يصنفون  كانوا  الحرب  خالل  يدوية  حرفة 

كأبطال وملوك وملكات".
كذلك تؤكد املصممة في دار األوبرا في مدينة 
أنها  دوما  إيزابيل  غرب(  )جنوب  تولوز 
"سعيدة للمشاركة في خطوة ملموسة". وهي 
في  زمالئها  من  عشرين  مع  أخيرا  انطلقت 

اإلنتاج مع احترام التوصيات املرجعية.
لن  أننا  سريعا  "أدركنا  املصممة  وتقول 
أال  قليال  آملنا  لقد  سريعا.  العمل  نستعيد 
بعد  لكن  املسرح  على  الطاقة  هذه  نعيش 
شهر من الحجر املنزلي، نرغب في أن نوظف 
من  نوعا  يعطينا  هذا  ما.  نشاط  في  طاقاتنا 
األقنعة  بصنع  دوما  تكتفي  النهضة".وال 

الواقية، فعلى غرار أعضاء آخرين في مسرح 
كابيتول الشهير في تولوز، تعمد في صباح 
كل يوم إلى تعقيم املراكز املخصصة الستقبال 

املرضى املحتملني بكوفيد19-.
مهن الظل

في دار األوبرا في مرسيليا )جنوب( وهي من 
الخدمات التي تديرها بلدية املدينة مباشرة، 
ذهبت السلطات املحلية أبعد من خالل الطلب 
على  املوافقة  للتسلح  العامة  اإلدارة  إلى 
الطواقم  جانب  من  األقنعة  هذه  استخدام 

البلدية.
يسمح  "ال  أيضا:  األخرى  الخصائص  ومن 
يوميا  ستة  أو  أشخاص  خمسة  إلى  سوى 
بالعمل من املشغل مع احترام تدابير التباعد 
االجتماعي"، وفق أود إيسينغر مديرة األمانة 

العامة ملدينة مرسيليا التي أطلقت املشروع.

شنغهاي-)أ ف ب( - تقدم الجناح الدولي يو 
لوحة  الستبداله  باعتذاره  األربعاء  هانشاو 
الشهر  منتصف  الدفع  الرباعية  سيارته 
ناديه  مع  عقده  فسخ  كلفته  والتي  الحالي 
غوانغجو إيفرغراندي، بطل الدوري الصيني 

لكرة القدم.
يستبدل  وهو  فيديو  شريط  في  يو  وظهر 
تسجيل  لوحة  على  "أف"  بحرف  "أي"  حرف 

سيارته ألسباب لم تتضح على الفور.

وفرضت الشرطة في املدينة الجنوبية غرامة 
دوالر(   700( يوان  آالف  خمسة  بقيمة  مالية 
واحتجزته السلطات رهن "االعتقال اإلداري".

موقع  على  بيان  في  الشرطة  مسؤولو  وقال 
"ويبو" املوازي لـ "تويتر" في الصني "اكتشفت 
مخالفا  عمال  غوانغجو  في  املرور  شرطة 
لقانون سالمة املرور، باستخدام لوحة معدلة 
للسيارة. بعد التحقيق وجمع األدلة من قبل 
الجاني  اعترف  غوانغجو،  في  املرور  شرطة 

وتم  القانونية".  غير  بالحقائق  يو  واسمه 
االفراج عن يو االربعاء حسبما ذكرت وسائل 
له  علني  فعل  رد  أول  وفي  الرسمية.  االعالم 
على فعلته الجدلية، ألقى يو البالغ من العمر 
33 عاما، باللوم على "ضعف وعيه بالقانون".
"ويبو"  موقع  على  حسابه  عبر  يو  وكتب 
"تويتر"  ملوقع  املوازي  االجتماعي  للتواصل 
للجميع  أعتذر  "بصدق  الصني  في  املحجوب 
تحذير  بمثابة  قضيتي  تكون  أن  وأتمنى 
استبداله  سبب  يفسر  أن  دون  لآلخرين" 

للوحة سيارته.
وتكهنت التقارير الصحافية بأنه كان يحاول 
من  تحد  التي  املرورية  القيود  من  التهرب 

السائقني استناًدا إلى أرقام تراخيصهم.
وأضاف "أتقبل كل االنتقادات وسأذكر نفسي 
في  بالقانون  يلتزم  مواطنا  أكون  بأن  دائما 
املستقبل". ويبحث يو عن ناد جديد بعد أن 
اإليطالي  مدربه  وأكد  عقده  غوانغجو  فسخ 
أنه   ،2006 مونديال  بطل  كانافارو،  فابيو 
"انتهك بشكل خطير" مبدأ االنضباط الصارم 

للنادي.

العب دولي يعتذر الستبداله لوحة سيارته
القاهرة- مصطفى عمارة

واملتمثلة  التجوال  حظر  من  املترتبة  الفوائد  من  الرغم  على 
في  سلبية  نتائج  الى  أدى  انه  اال  االسري  الترابط  زيادة  في 
اكتشاف عدد  السلبية  الظواهر  اهم هذه  ،ولعل  بعض االسر 
من الزوجات خيانة ازواجهن ، حيث قدمت عدد من الزوجات 
وأكدت   ، الخلع  فيها  يطلنب  االسرة  محكمة  الى  دعاوي 
املوبايل  عبر  بالتحدث  ازواجهن  قيام  الحظن  انهن  الزوجات 
بعدما  السيدات  من  عدد  مع  الليل  من  متاخرة  ساعات  في 
،ولم  منازلهم  في  اليهم  الذهاب  عدم  على  الحظر  اجبرهن 
زادت من معدل  بل  ذلك  للحظر على  السلبية  النتائج  تقتصر 

العنف ضد الزوجات  .
رئيس  القمصان  أبو  نهاد  الدكتورة  االطار كشفت  هذا  وفى 
املركز املصري لحقوق املراة ان املركز يصدر تقرير بالشكاوى 
األزواج خالل فترة  لعنف  الالتي تعرضن  النساء  املقدمة من 
الفترة  الحظر ،وأضافت ان زيادة معدالت العنف خالل هذه 
وضع  ان  وأضافت   ، االقتصادية  األحوال  سوء  الى  يرجع 
واعادت  اجتماعي  تفاعل  وجود  على  يساعد  توعية  برامج 
صياغة للعالقات الزوجية والبدء في وضع برامج لكل مرحلة 
يوميا  وقته  الشخص  يقضي  كيف  توعية  الى  تهدف  عمرية 
يكون  ان  يجب  انه  الى  وأشارت  اجتماعية،  مصالحة  وعمل 

لدينا ثقافة مضادة لثقافة العنف

أطفالهم  تسمية  اآلباء  بدأ   - ب(  ف  مانيال-)أ 
غير  كورونا  بفيروس  تيمنا  الوالدة  حديثي 
ارتباط  احتمال  من  يبدو  ما  على  منزعجني 

أوالدهم إلى األبد بجائحة قاتلة.
في  سليمة  طفلة  تابيسا  كولني  أنجبت  عندما 
مدينة باكولود في وسط الفيليبني في 13 نيسان/
القيام  توباس  جون  وزوجها  هي  قررت  أبريل، 

بلفتة امتنان.
وقال توباس البالغ من العمر 23 عاما معبرا عن 
مشاكل  بدون  طفلتهما  زوجته  إلنجاب  ارتياحه 
أنحاء  في  شديدة  معاناة  في   19 كوفيد  "تسبب 

العالم".
لم  كوفيد  بأن  اسمها  يذكرنا  أن  "أردت  وأضاف 
حّلت  املآسي،  كل  ورغم  فقط.  املعاناة  لنا  يجلب 
علينا بركة". وهكذا، أطلقا على الطفلة اسم كوفيد 

ماري.
وقبل أسابيع، كانت لدى امرأتني في جنوب شرق 
من  يبدو  ما  على  بتشجيع  مماثلة،  أفكار  الهند 

طبيب في املستشفى حيث أنجبتا طفليهما.
كورونا  واآلخر  كومار  كورونا  أحدهما  سمي 

كوماري.
ذلك  بأن  "أخبرتهما  باشا  الطبيب س. ف.  وقال 
وصمة  وإزالة  باملرض  التوعية  على  سيساعد 

العار املحيطة به. وقد فوجئت بموافقتهما".
وقرر زوج من العمال املهاجرين في شمال شرق 
آالف  مسافة  على  السبل  بهما  تقطعت  الهند 
راجاستان  والية  في  منزلهما  من  الكيلومترات 
الصحراوية، تسمية طفلهما لوكداون )أي "عزل" 

باإلنكليزية(.
ونقلت تقارير إعالمية محلية عن الوالد سانجاي 
بوري قوله "أطلقنا عليه اسم لوكداون لنتذكر كل 
هذه  مواجهتها خالل  علينا  كان  التي  املشكالت 

الفترة العصيبة".

كورونا يهيمن 
على أسماء 

املواليد اجلدد 

توفي   - ب(  ف  -أ  انجليس  لوس  بومباي-) 
الهندي عرفان خان، أحد أشهر ممثلي  النجم 
بوليوود املعروف خصوصا بأدواره في أفالم 
بارزة بينها »سالمداغ ميليونير« و«اليف أوف 
باي« و«ذي أمايزينغ سبايدرمان«، عن 53 عاما 

على ما أعلن وكيل أعماله األربعاء.
وكان نجم بوليوود الذي أصيب بنوع نادر من 
في  املستشفى  أدخل  قد   ،2018 في  السرطان 

بومباي قبل أيام جراء إصابة في القولون.
الصور  وعلوم  فنون  أكاديمية  فيماأعلنت 
املتحركة أن األفالم التي لم تعرض في صاالت 
املنافسة  في  باملشاركة  لها  سيسمح  السينما 
في  وذلك  العام،  هذا  األوسكار  جوائز  على 
تغيير أساسي للقواعد فرضه فيروس كورونا 

املستجد.
تقليديا، تشترط األكاديمية عرض األفالم سبعة 
أنجليس  لوس  صاالت  في  األقل  على  أيام 
لتكون مؤهلة لدخول املنافسة على أكبر جائزة 

في هوليوود.
مدن  كبرى  ثاني  في  السينما  صاالت  لكن 
آذار/مارس ألجل  منتصف  منذ  أغلقت  أميركا 
غير مسمى بسبب انتشار كوفيد19-، ما أجبر 
العديد من شركات اإلنتاج على عرض أفالمها 

على املنصات اإللكترونية. واحتدم الجدل في 
السنوات األخيرة حول األفالم املتنافسة على 
جائزة األوسكار التي أنتجتها مجموعات البث 
»نتفليكس«،  أبرزها  ومن  العمالقة  التدفقي 
مثل »اإليرلندي« )ذي أيرشمان( العام املاضي 

و«روما« في 2018.
ومديرها  روبن  ديفيد  األكاديمية  رئيس  وقال 
كوفيد19-  »يتطلب  هدسون  دون  التنفيذي 
للفوز  األفالم  أهلية  لقواعد  االستثناء  هذا 
في  عرضت  التي  األفالم  أن  كما  بجوائزنا«. 

أنجليس  لوس  خارج  الكبرى  املدن  صاالت 
هذه  هيئات  وتسعى  أيضا.  مؤهلة  ستصبح 
الصاالت  إغالق  مع  للتكيف  جاهدة  الصناعة 
مع  الرئيسية  الجوائز  توزيع  وتأجيل حفالت 
السينما  دور  وتقول  كورونا.  فيروس  انتشار 
األميركية الكبرى إنها ال تخطط إلعادة افتتاح 
أذنت  جورجيا  أن  رغم  الصيف،  قبل  أبوابها 
وتعتزم  االثنني  العروض  باستئناف  للصاالت 

تكساس أن تحذو حذوها.
بقية اخلبر على موقع ٠الزمان(

جوائز األوسكار تغير إحدى قواعدها 
ورحيل أبرز جنوم بوليوود 

احلظر يفضح اخليانات 
الزوجية في مصر 


