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دائمًا مشاكل إدارة احلكم  في العراق ذات طبيعة شخصية، 
ُعقد  من  انطالقًا  البالد  حكموا  الذين  أولئك  جانبًا  سأترك 
انفسهم  فأهانوا  ونفسية  وقبائلية  وطبقية  وحزبية  مناطقية 
واهانوا املنصل معهم ، وأتناول هنا التوجه العام الذي بات 
 ، امكاناتهم  كانت  مهما  بأشخاص  التغيير  ربط  في  سائدًا 
الدستور  من  مقرر  منهج  على  يسير  اجلميع  ان  ونسيان 
واملواضعات السياسية التي ترسخت كقواعد ، واّن َمن يريد 
النصوص  ،حيث  هناك  من  يبدأ  أن  عليه  احلقيقي  التغيير 
التغيير  البناء، وان  واالتفاقات والتوافقات كانت اساسًا في 
باملعنى الذي يتطلع اليه العراقيون هو هدم بناء قدمي منخور 
ال  وهذا   ، مكانه  ومعافى  سليم  جديد  بناء  وقيام  ومتصدع 

تصنعه حكومة جديدة أو قدمية .
من  الفردي  االبداع  في  هامش  له  مثاًل،  اجلديد  احملافظ 
املتابعة واصراره على احملاسبة ومالحقة  قدرته على  خالل 
اخملالفات وضبط النشاط العام في محافظة بحسب القوانني ، 
ليس لديه اكثر من ذلك ، ألّن هناك أسس وصل هو نفسه الى 
املنصب من خاللها وال ميكنه تغييرها ، فإذا اتسعت دائرة 
التصدع في نطاقاته االدارية فإن العيب في تلك االسس التي 

لم تنفع معها اجتهادات فردية قد تبدو مع الزمن ناشزة.
من هنا، ال ميكن االعتقاد ان االفراد من دون تشريعات سليمة 
لهم دور  يكون  أن  ، ال ميكن  ذات هدف وطني وغير منحاز 

حاسم او حيوي في التغيير والبناء .
املستنبطة  والقوانني  الدستور  نصوص  اّن   يقول  َمن  هناك 
من روحها ، ال شائبة فيها ، لكنه التطبيق ، فأعود وأقول اّن 
النص نفسه سبب في حدوث خلل في التطبيق ، ألنه سمح في  
منو هوامش من تأويالت ذات صيغ مطاطية ما ينبغي النص 

التشريعي األعلى في البالد أن يتيحها لكائن َمن كان .

ال تظلموا الثقافة
 ال أحد ينكر تدهور أوضاع العراق بعد كارثة االحتالل األمريكي، لكّن الثمار الناضجة ال ميكن قطفها 
بال تضحيات، وهذا ما حدث بعد إزاحة النظام الدكتاتوري، حيث عانى العراقيون تشرذما وتشّتتا 
وخذالنًا في مجاالت احلياة اخملتلفة، بدءًا من السياسية واالقتصادية وحتى االجتماعية. لكن املشكلة 
األكثر خطرًا تكمن في تدهور املنظومة الثقافية، والنظر إلى وزارة الثقافة العراقية على أنها أضعف 
الوزارات وأّقلها مردودا ماليا لألحزاب املسيطرة على السلطة!، فكان تكالب الساسة، شخصيات أو 
فبعض  الثقافة  أما  واملواصالت وسواها،  والكهرباء  النفط  كوزارة  ثرية  وزارات  على  يترّكز  أحزاب، 

الساسة وصفها بالوزارة التافهة!؟
اليوم بعد إقالة حكومة عبد املهدي ومترير حكومة الكاظمي، تتعرض وزارة الثقافة ذات )املورد املادي 
وامليزانية الضعيفة(، إلى هجمة عنيفة من قبل األحزاب والشخصيات السياسية التي تسعى الستغالل 
أي مؤسسة أو منصب حكومي ميكنها من خالله احلصول على موارد مالية تدمي نشاطاتها ومتأل 
جيوبها التي ال ميكن أن متألها كنوز األرض كلها. هذا التكالب على وزارة الثقافة جاء بعد أن حققت 
هذه الوزارة خطوات جيدة على طريق تأسيس كيان ثقافي عراقي ميكنه أن يتعالى ويستمر بالنمو، 
الوسط  املهدي جاء من  عبد  بدأت ضعيفة في عهد  التي  املؤسسة احلكومية  قاد هذه  الذي  فالوزير 
الثقافي بل من لّبتِه، فهو باحث عميق ومتخصص باآلثار العراقية وله عالقات قوية مع الوسط الثقافي 
حيث تسّنم رئاسة احتاد األدباء والكتاب في محافظة ذي قار، كما أن جذوره نبتْت ومنت في عمق 
العظيمة  العراقية  اآلثار  من  بالقرب  طفولته  وعاش  والبردي،  القصب  بني أحضان  ُولد  فقد  األهوار، 
الشعبية  الثقافية  املدارس األخالقية  ترعرع في )مضايف اجلنوب(، وهي  أنه  بالقصب، كما  املغطاة 
العراقية التي ال ًيشّق لها غبار، كما أن وزير الثقافة الدكتور احلمداني، ليس طارئا وأثبت ) بالفعل( 
الوزراء  بني جميع  من  واألجود  األفضل  بأنه  للعيان  واضحة  ومنجزات  وقرارات  من خالل خطوات 
الذين قادوا هذه الوزارة في احلكومات السابقة. من بني هذه املنجزات، إدراج آثار بابل في الئحة 
التراث الثقافي العاملي، وكذلك حدث مع األهوار حني وافقت اليونسكو على ضمها ألول مرة بعد جهود 
سنوات طويلة إلى الئحة التراث العاملي، وقد يقول قائل معترض، بأن هذا الوزير ليس هو من يقف 
وراء هذه املنجزات الكبيرة، بل هناك من سبقوه إلى ذلك، فنقول لهؤالء إن هذا الرأي أو القول يصّب 
في صالح الدكتور احلمداني ألنه واصل البناء وفق القانون التراكمي على العكس من وزراء كثيرين 
هشموا وهدموا ما بناه قبلهم من وزراء سابقني، مبعنى إن احلمداني آمن مببدأ البناء التراكمي للدولة 
وهذا ما يحتاجه العراق اليوم بقوة، وهو ما لم يعمل به معظم احلكومات والوزارات السابقة التي تهّدم 
كل ما بناه من جاء قبلهم. هذه النقطة رمبا لم يفطن لها املعارضون الستيزار الدكتور احلمداني مرة 
أخرى، كما أن هناك بعض األصوات املعارضة له تقف وراؤها أسباب شخصية بحتة، وال عالقة لها 
بالرؤية البعيدة املدى لبناء الثقافة وتطويرها، فاحلمداني كما تدل كثير من نشاطاته الفعلية يقف إلى 
جانب املبدعني العراقيني بالقول والفعل، وهنالك شواهد كثيرة عل ذلك منها على سبيل املثال وليس 
الشاعر  إلى  والتميز كزيارته  بالتفرد  لها  العراقي املشهود  اإلبداع  قامات  لعدد من  زيارته  احلصر، 
العراقي الكبير )حسب الشيخ جعفر(، وقبلها زيارته إلى الشاعر الكبير )مظفر النواب( في اإلمارات، 
ودعمه جلميع األدباء العراقيني واستقباله له في مكتبه بقلب مفتوح للجميع وباب غير قابل لإلغالق. 
أتذّكر حني جمعني به اللقاء األول صحبة الصديق املبدع حسن النواب بعد فوزنا معا في جائزة الطيب 
الصالح العاملية لإلبداع الكتابي، كان الدكتور احلمداني يجلس معنا في مكتبه الوزاري وكأنه طالب في 
حضرة أساتذته، اخلجل يتمّلكه طيلة مدة اللقاء، واالحترام والتقدير من أهم صفاته وأجملها، في وقتها 
شعرُت أنني في حضرة وزير ينتمي لألدب والثقافة، ويعرف الوسط الثقافي، ويفهم معاناته، ويسعى 
بقوة إلنصاف املثقفني واملبدعني من األدباء والفنانني وغيرهم، وما خطوته إلعادة احلياة ملسرح الرشيد 
وبث النور مجددا في روح األعمال املسرحية إال دليال قاطعا على جديته حلمل لواء الثقافة العراقية 
اجلادة واالرتقاء بها إلى مصاف الثقافات املتميزة. ولعل أعظم اخلصال في الوزير الدكتور احلمداني، 
تتلخص في إصراره على النهوض بالثقافة، وإنصاف املثقف واملبدع في العراق، كما أنه سّجل خطوات 
بالثقافة،  للنهوض  للثقافة واملثقفني، ومتسك بخارطة طريق واضحة  املهمة إلعادة االعتبار  التأسيس 

ظهرت بوادرها وعالمتها في عمر وزارته القصير الذي ال يتجاوز سنة واحدة.
لهذا نحن نرى أن منح الدكتور احلمداني فرصة تنفيذ خطته إلعادة االعتبار للثقافة العراقية واملثقفني 
أمرا منصفا، بل قد يكون أمرا واجبًا، ألن النجاح الذي حققه في سنة واحدة لم يحققه وزراء ثقافة 
سابقني في أربع سنوات، لهذا نحن ندعو إلى بقائه في دفة قيادة الثقافة، ومنحه الفرصة الكافية إلثبات 
مدى قدرته في أداء املهمات امللقاة على عاتقه، وعدم زّجه مع وزراء وحكومة فشلت في حتقيق تطلعات 
الشعب العراقي، فليس من اإلنصاف أن نعامل وننظر إلى الوزراء الناجحني والفاشلني مبنظار واحد. 
وأخيرا ما طرحُته في هذه الكلمة رمبا ال يوافق عليه مثقفون وأدباء آخرون، وهذا من حقهم، لكن من 
حقنا أيضا أن نطالب بإجراء مقارنة منصفة بني ما حققه الدكتور احلمداني في سنة واحدة مع ما حققه 
وزراء ثقافة آخرون أخذوا فرصتهم الوزارية الكاملة )أربع سنوات(، 
لكنهم لم يلتزموا قانون البناء التراكمي، بل هّدموا ما بناه الوزراء 
اإلنصاف  ملعيار  االحتكام  إلى  ندعو  نحن  لذا  قبلهم،  جاءوا  الذين 
ومنح الدكتور احلمداني فرصته الكاملة لدعم الثقافة واملبدعني، وهذه 
وله  للشعب  الشرعي  املمثل  وهو  النواب،  مجلس  مهمة  نعتقد  كما 

الكلمة الفصل في إحقاق احلق.  
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القاهرة,- )أ ف ب( - الزمان 
اإلعالم  لتنظيم  األعلى  اجمللس  قّرر   
منع  الثالثاء،  بيان  في  مصر،  في 
أسماء  حتت  النشر  من  الصحافيني 
منه.  كتابية  موافقة  بعد  إال  مستعارة 
على  نشره اجمللس  الذي  البيان  وقال 
املؤسسات  "تلتزم  اإللكتروني  موقعه 
واملواقع  والصحف  الصحفية 
اإللكترونية بعدم نشر أو بث أي مواد 
إال  مستعارة  أسماء  حتت  صحفية 
األعلى  إلى اجمللس  التقدم بطلب  بعد 

لتنظيم اإلعالم".
وأشار البيان إلى ضرورة أن يتضمن 
املستعار  "مدة استخدام االسم  الطلب 
وبيانات  استخدامه  من  والغرض 
مستخدمه وفى جميع االحوال ال يجوز 
نشر أو بث املواد املشار اليها اال بعد 
أخذ موافقة كتابية من اجمللس االعلى 

لتنظيم اإلعالم".
مقاالت،  عدة  أحدثت  املاضي  والشهر 
اسم  حتت  يومي  عمود  في  ُتكتب 
"نيوتن" املستعار في صحيفة "املصري 

الوسط  في  جدال  املستقلة،  اليوم" 
فيها  الكاتب  تعّرض  أن  بعد  اإلعالمي 
وضعها  تغيير  واقترح  سيناء  إلى 

االداري في الدولة.
الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  وعّلق 
إحدى  في  األمر  على  السيسي 
دون  لكن  املاضي  الشهر  الفعاليات 

اشارة صريحة لـ"نيوتن".
في  الحقا  االعالم  مجلس  وفرض 
موقعه،  على  بيان  في  نيسان/أبريل 
عقوبات على الصحيفة وألزمها "بنشر 
وبث اعتذار واضح وصريح للجمهور 
عن اخملالفات التي ارتكبتها وذلك خالل 
احملتوى  بإزالة  وإلزامها  أيام،  ثالثة 
اإللكتروني"،  املوقع  من  اخملالف 
ألف جنيه  قدرها 250,000  وغرامة 

)نحو 16,000$(.
عن  بيانه  في  اجمللس  أفصح  كما 
دياب  صالح  وهو  الكاتب  هوية 
مؤسس الصحيفة وأحد رجال األعمال 
من  بابه  وحجب  مصر،  في  البارزين 

النشر ملدة 3 أشهر.

املصري  الرئيس  صادق   ،2018 وفي 
قانون  على  السيسي  الفتاح  عبد 
يهدف إلى "تنظيم الصحافة واإلعالم" 
األعلى  للمجلس  يسمح  أن  شأنه  من 
بقرار  واملشكل  اإلعالم،  لتنظيم 
بعض  مبراقبة   ،2017 عام  رئاسي 
حسابات مستخدمي شبكات التواصل 
يحق  القانون  ومبوجب  االجتماعي. 
إلكتروني  موقع  كل  متابعة  للمجلس 
شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية 
أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد 

متابعيه خمسة آالف أو أكثر.
في  صحافيا   29 األقل  على  ويقبع 
السجون، كما مت حجب أكثر من 500 
موقع إلكتروني في مصر، وفقا ألحدث 
مراسلون  منظمة  نشرتها  إحصائيات 

بال حدود.
حلرية  الدولي  التصنيف  وبحسب 
الصحافة للعام 2020 فإن مصر حتتل 
 180 تضم  قائمة  في   166 املرتبة 
دولة، متراجعة 3 مراكز مقارنة بالعام 
الفائت، وفقا للمنظمة.  فيما   يستعد 

ميدان  عن  الستار  إلزاحة  املصريون 
برمزيته  شهيرا  بات  الذي  التحرير 
أربعة  إليه  نقلت  أن  بعد  القاهرة،  في 
الكرنك  معبد  من  الكباش  متاثيل  من 
بعض  لدي  أثار حزنا  ما  األقصر،  في 
كنوزهم،  فراق  على  اجلنوب  أهالي 
وانتقادات خوفا من تضررها. وكانت 
أسد  جسد  لها  التي  التماثيل  هذه 
ورأس كبش وتعد من رموز اإلله "أمون" 
منذ  الكرنك  معبد  تزين  الفراعنة،  عند 
آالف السنني. وأعلنت وزارة السياحة 
اجلاري  الشهر  مطلع  املصرية  واآلثار 
الكباش  تركيب  من  االنتهاء  مّت  أنه 
األربعة علي قواعد مخصصة لها حول 
مسلة امللك الفرعوني رمسيس الثاني 
احلجر  صان  منطقة  من  ُنقلت  التي 
مبحافظة الشرقية في دلتا النيل، الى 

ميدان التحرير أيضا.
متهيدا  مغطاة،  التماثيل  تزال  وال   

إلزاحة الستار عنها قريبا.
 ويقول النائب في البرملان املصري عن 
لوكالة  إدريس  أحمد  األقصر  محافظة 

فرانس برس "أنا ضد نقل آثار األقصر 
إلى خارجها .. لقد تأثرت برحيلها".

مبثابة  محافظة  األقصر  أن  وأضاف   
بنا  اجلدير  كان  مفتوح  آثار  "متحف 
في  األثر  "قيمة  أن  معتبرا  تطويره"، 

مكانه التاريخي".
نهاية  في  كشفت  الوزارة  وكانت   
من  أربعة  نقل  قرار  عن  املاضي  العام 
التحرير  ميدان  إلى  الكباش  متاثيل 
في  يناير  ثورة  حراك  شهد  الذي 
املصريون  فيه  اعتصم  حني   ،2011
الرئيس  أسقطوا  حتى  يوما   18 ملدة 
عاما   30 بعد  مبارك  حسني  الراحل 
حفيظة  القرار  وأثار  احلكم.  من 
عن  عبروا  الذين  املصريني  من  الكثير 
التواصل  منصات  على  اعتراضاتهم 
تتأثر  أن  من  متخوفني  االجتماعي، 
التماثيل التي يرجع تاريخها إلى نحو 
والتلوث،  التعرية  بعوامل  عام   3500
املصرية  اآلثار  أستاذة  ذكرت  ما  وفق 
مونيكا حّنا على صفحتها على موقع 

"فيسبوك".

كباش الكرنك تزين ميدان التحرير  وجدل حول نقلها

منع استخدام االسم املستعار في مصر

وفاة أبو الكاميرا اخلفية في مصر 

نادية اجلندي تكشف عن عمليات جتميلها 
لقاهرة -الزمان 

اجلندي،  نادية  املصرية  الفنانة  كشفت 
حقيقة خضوعها لعمليات جتميل، وأسرار 

حفاظها على جمالها وشبابها إلى اآلن.
عبر  مداخلة  خالل  قالت  اجلندي،  نادية 
,القاهرة  لبرنامج  ,زووم,،  تطبيق 
احلديدي،  مليس  اإلعالمية  مع  اآلن,، 
اليوم:  احلدث  فضائية  عبر  واملذاع 
عملية  عملت  ما  حياتي  في  ,عمري 
قدمية  صور  أي  وهاتوا  واحدة  جتميل 
كده  بيعملوا  ميديا  السوشيال  وبتوع  ليا 
وبقلهم  وبعد  قبل  الفنانات  صور  بيجبوا 
وشوفوا  واجلديدة  القدمية  هاتوا صوري 
من بدايتي حتى اآلن بصوا على مناخيري 

وبقي  وعيني  هتالقوني زي مانا,.
العمليات  من  جًدا  بخاف  وأضافت:أنا 
عليها  اتعودت  اللي  مالمحي  دي  إلن  دي 
هغيرها  ومش  مبالمحي  جنحت  وأنا 
وكرميات  فيتامينات  باخد  بعمله  اللي 
للوش والبوتوكس بس و عمري ما نفخت 

شفايفي وفمي زي ماهو,.
لها  سابقة  جتميل  محاولة  عن  وكشفت   
,زرت  قائلة:  ألنفها  شبابها  فترة  خالل 
شفايفي  اعملي  وقلتله   زمان  دكتور 
وورهاني  رسمهالي  الفرنساوي  بالشكل 
ازاي؟  حلو  األصلي  شكلك  شفتي  وقلي 
الكاريكتر  اللي عاملك  الشكل األصلي  هو 
هي  صحيح  ماهي  زي  مناخيري   وسبت 
وأعلنت  طويلة شوية بس هي شخصيتي 

أنها لديها مشروعني لفيلم سينمائي إنتاج 
جديد  درامي  ومسلسل  مختار،  محمد 
هغيب  ماعدتش  قائلة:خالص  وتابعت 
للشغل  انفتحت  نفسي  سنوات  باخلمس 
توفي  سنة,.فيما  كل  معاكم  وموجودة 
الفنان إبراهيم نصر، صاحب أشهر برنامج 
لكاميرا خفية في مصر، عن عمر ناهز 70 

عاما، بعد صراع مع املرض
من  الثالثاء،  ظهر  اجلثمان  تشييع  ومت 
ومت  باألزبكية،  القدمية  املرقسية  كنيسة 

دفنه مبدافن األسرة مبنطقة العباسية.
بدأ  نصر  إبراهيم  الكبير  الفنان  أن  يذكر 
النجوم  يقلد  كمنولوجيست  الفنية  حياته 
برامج  من  مجموعة  في  وشارك  الكبار، 

األطفال في ذلك الوقت.
بتمثيل  قام  حتى  الفنية  شهرته  توالت 
منها  تليفزيونية  مسلسالت  عدة  وبطولة 
املر,،  و,الزمن  العجب  لها  ,حكاية 
وحصد  مسرحيات.  عدة  في  شارك  كما 
برنامج  حلقات  خالل  من  كبيرة  شهرة 
تقدميه  اعتاد  الذي  اخلفية,  ,الكاميرا 

خالل شهر رمضان.
مجموعة  في  نصر  إبراهيم  شارك  كما   
حنان,  بال  ,بيت  أبرزها  األفالم،  من 
 .1986 عام  السيف,  1976 و,حد  عام 
  1990 عام  تكفي,  ال  واحدة  ,امرأة 
اللول  وحسن   ، امام  عادل  مع  والزيناتي 
عام  الرج,  ,اكس  وفيلم   1997 عام 

2011 وغيرها من األفالم املصرية.

املصور  ُصدم   - ب(  ف  يروت-)أ 
من  الكبير  بالعدد  فرجنية  عمر 
في  املرمية  والقفازات  الكمامات 
في  أخيرا  تنقله  خالل  الشوارع 
بيروت في أوج وباء كوفيد19-... 
مئتي  فيسبوك  عبر  نشر  وهو 
ملعدات  بعدسته  التقطها  صورة 
طبية واقية مرمية أرضا للتوعية 

إزاء مخاطر هذه املمارسات.
الصور  هذه  فرجنية  عنون  وقد 
توجيه  بهدف  بيروت"،  في  "غزاة 
اخملاطر  إزاء  توعية  رسالة 
عن  املترتبة  والبيئية  الصحية 
في  الطبية  اخمللفات  هذه  رمي 

الشوارع.
ومن بغداد إلى غزة، يرمي سكان 
والقفازات  الواقية  األقنعة  كثر 
واسع  نطاق  على  املستخدمة 

كورونا  فيروس  من  للحماية 
املستجد، مباشرة بعد استخدامها 

ما يفاقم التلوث.
غير أن مصدر القلق األساسي هو 
تتحول  الواقية  املعدات  هذه  أن 
إلى مصدر خطر صحي من خالل 
رميها في شوارع بيروت، وفق ما 

أبلغ فرجنية وكالة فرانس برس.
العادة  الفيروس في  وفيما ينتقل 
من  البشر  بني  التخالط  عبر 
اجملاري  إلى  املنتقل  الرذاذ  خالل 
قدرته  دراسات  أظهرت  التنفسية، 
على الصمود على بعض األسطح 
الكمامات  أن  يعني  ما  عدة  أليام 
خطرا  تشكل  املرمية  والقفازات 

على أي شخص يالمسها.
الصني  في  الفيروس  ظهور  ومنذ 
نهاية العام الفائت، سجلت بلدان 

من  وفاة   7711 األوسط  الشرق 
أصل 233 ألفا و522 إصابة بوباء 

كوفيد19-.
أعلنت  التي  السعودية  وفي 
تسجيل أكثر من 40 ألف إصابة، 
ترغم بعض متاجر السوبرماركت 
قفازات  وضع  على  املتسوقني 

أحادية االستخدام.
ويعمد كثر إلى نزع هذه القفازات 
بعد  السيارات  مواقف  في 

خروجهم من املتجر ورميها.
لدى  الهلع  حالة  ظل  وفي 
املستهلكني الذين يتهافتون لشراء 
هذه املنتجات، سجلت الصيدليات 
في  نقص  حاالت  السعودية  في 
القفازات  فيها  املعدات مبا  بعض 

والكمامات وسوائل التعقيم.
رغم  التهافت  هذا  ُسجل  وقد 

هذه  فعالية  بشأن  االنقسام 
الصحة  منظمة  وتشير  املنتجات. 
اليدين  غسل  أن  إلى  العاملية 
وضع  من  فعالية  أكثر  بانتظام 

قفازات في الوقاية من الفيروس.
ملراقبة  األميركية  املراكز  أن  كما 
توصي  منها  والوقاية  األمراض 
األشخاص العاديني بوضع أقنعة 
في  للغسل  قابلة  قماشية  واقية 
حصر  وبالتالي  العامة،  األماكن 
استخدام أجهزة التنفس األحادية 
اجلراحية  واألقنعة  االستخدام 
وغيرهم  الطبية  الطواقم  بأفراد 
األكثر  الفئات  في  األفراد  من 

عرضة لإلصابة.
البحر  على  غزة  قطاع  وفي 
الكمامات  املتوسط، متأل  األبيض 
شاطئ  املستعملة  والقفازات 

البحر امللوث أصال بالنفايات.
مصممة  املنتجات  هذه  وأكثرية 
لالستخدام مرة واحدة وهي غير 
ال  أنها  كما  التدوير  إلعادة  قابلة 
تتفكك عضويا ما يجعلها مصدرا 
على  محتمال  وخطرا  للتلوث 
انتهى  حال  في  البحرية  احلياة 

بها األمر في البحر.
وقد اتخذ بعض أصحاب املتاجر 
اخمللفات  هذه  جلمع  مبادرات 
أن  غير  حاويات  في  ووضعها 
إذ  مزمنا  تلوثا  يعاني  الشاطئ 
القطاع  سكان  من  كثيرين  إن 
يرمون  الفقير  الفلسطيني 

نفاياتهم في البحر.
تنزهها  خالل  عودة  لينا  وتقف 
مع زوجها، جلمع بعض اخمللفات 

املرمية على الشاطئ.

 أكوام الكّمامات والقفازات مجال جديد للوباء 

الثالثاء  كني-)أ ف ب( - وضعت الصني 
من  اصطناعيني  قمرين  أول  املدار  في 
بـ"إنترنت  يعرف  ملا  مخصصة  كوكبة 
تتيح  التي  التكنولوجيا  أي  األشياء" 
في  "التواصل"  اإللكترونية  للتجهيزات 
إعالم  وسائل  ذكرت  ما  على  بينها،  ما 

رسمية.
الساعة  عند  اإلطالق  عملية  وحصلت 
غرينيتش(  بتوقيت   01,16(  09,16
من قاعدة جيوغوان )شمال غرب(، لتؤذن 
شينغيون"،  "مشروع  بانطالق  تاليا 
الصني  أنباء  وكالة  ذكرت  ما  على 

 "01  -2 "شينغيون  اجلديدة.وسيكون 
قمرا   80 من  جزءا   "02 و"شينغيون2- 
في  كلها  ستكون  لالتصاالت  اصطناعيا 
أقل  علو  )على  املنخفض  األرضي  املدار 
 ،2023 سنة  بحدود  كيلومتر(  ألفي  من 

وفق املصدر عينه.
الكوكبة  شينغيون  مشروع  ويشكل 
إلنترنت  اخملصصة  األولى  الفضائية 
من  مستقلة  بصورة  املطورة  األشياء 

الصني، بحسب الوكالة.
للقمرين  احلامل  الصاروخ  ازدان  وقد 
كوايجو1-ايه  املسمى  االصطناعيني، 

صينيني  وممرضني  أطباء  ميثل  برسم 
عبارة  مع  كوفيد19-  وباء  يكافحون 

"حتية إلى املعاجلني" باللغة املندرية.
إقامة  على  األشياء"  "إنترنت  ويقوم 
عن  إلكترونيني  جهازين  بني  تواصل 
بشري.  تدخل  دون  من  اإلنترنت  طريق 
أو  استشعار  أجهزة  على  يعمل  قد  وهو 

جتهيزات من احلياة اليومية.
كثيرة  ألهداف  التقنية  هذه  وتستخدم 
حركة  حتسني  املثال  سبيل  على  بينها 
عن  فضال  اإلدارة  فعالية  وتطوير  املرور 
األمراض  رصد  على  القادرة  األساور 

التدفئة التي تتكيف تلقائيا مع  وأجهزة 
الطقس. 

األشياء  إنترنت  يحقق  أن  املتوقع  ومن 
اخلامس  اجليل  شبكة  تطوير  مع  طفرة 
من  مرة  مبئة  أعلى  سرعة  توفر  التي 
الرابع  اجليل  من  اإلنترنت  شبكات 

املتوفرة حاليا.
اجملال.  هذا  في  وحيدة  الصني  وليست 
فقد أعلنت مجموعة "يوتلسات" األوروبية 
أيلول/سبتمبر  في  االصطناعية  لألقمار 
اصطناعيا  قمرا   25 من  كوكبة  إطالق 
قزما لالنطالق في سوق إنترنت األشياء.

الصني تطلق أول قمرين ملشروع إنترنت األشياء

علي حسني عبيد

- عززت  فرانسيسكو,-)أ ف ب(  سان 
»تويتر« مجددا قواعدها ملكافحة انتشار 
كوفيد19-  وباء  بشأن  املضللة  األخبار 
التي  الرسائل  نطاق  توسيع  خالل  من 
ميكن اإلبالغ عنها للمستهلكني على أنها 

»مضللة« أو »مثيرة للجدل«.
االجتماعي  التواصل  شبكات  وتتنافس 
على ابتكار سبل جديدة لتطويق موجة 
أخبار كاذبة ونظريات مؤامرة وشائعات 
ناجعة  عالجات  عن  مضللة  ومعلومات 
خالل  في  اإلنترنت  اجتاحت  مزعومة 

بضعة أسابيع.
آذار/مارس  في  »تويتر«  أعلنت  وكانت 
للمعلومات  للتصدي  تدابير  اتخاذ 
الصحية  للتوصيات  مباشرة  املنافية 
»من  بيان  الشبكة في  األميركية. وكتبت 
تصنيفات  سنستخدم  وصاعدا،  اليوم 
ورسائل حتذير لنقدم شروحات إضافية 
يكون  قد  التي  احلاالت  في  وإيضاحات 
خطر األذية املتأتي من التغريدات أدنى 
أو  التباسا  ذلك  رغم  تثير  قد  لكنها 

تتسبب بتضليل أشخاص«.
املرتبطة بالرسائل  وتبعا لدرجة اخلطر 
)متوسطة أو قوية( ونوع املشكالت التي 
بصحتها  مدقق  غير  )معلومة  تطرحها 
سيتمكن  مضللة(،  أو  بها  مشكوك  أو 
الرد  من  الشبكة  عبر  النقاشات  مديرو 
عن طريق حتذيرات أو تنبيهات وميكن 
إلى  احلاالت  أقصى  في  األمر  يصل  أن 
سحب املنشورات )في حاالت املعلومات 

املضللة أو اخلطرة(.

 تويتر تتشدد
في تطويق 

األخبار املضللة 


