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املباشرة   التصريحات  منها  واألهم   ، احلكومية  البرامج  في 
 ، العمل  اولويات  عن  نسمع   ، احلكومات  لرؤساء  والعملية 
رواتب  على  واحلرص  الفساد  ومكافحة  االرهاب  كمحاربة 
إّن  إال   ، النبيلة  االهداف  من  وسواها  واملتقاعدين  املوظفني 
في  للصناعة  االعتبار  اعادة  امكانية  عن  يتحدث  لم  أحدًا 

العراق . 
على  تعتمد  متواضعة  امكانات  وذات  نفطية  غير  كثيرة  دول 
عجلة التصنيع اخلفيف واملتوسط واحيانا الثقيل أو الدقيق 
يدور  االقتصادية  العجلة  نصف  من  يقرب  ما  يجعل  مبا   ،
بحيوية في تلك البلدان . والصناعة ليست معماًل جاهزًا يأتي 
مستوردًا من دولة صناعية ليقام على أرض العراق ، بالرغم 
من حاجتنا الى هذا النوع من املعامل ،ولكن الصناعة حتتاج 
الى تغيير مفاهيم في اجملتمع ليتحول الى حتقيق نسبة من 
، ونسبة اخرى من  الذاتي  واالنتاج  التوازن بني االستهالك 
التوازن بني احمللي واملستورد ، ومن ثم نقطف آثار االجتماعية 

في استيعاب اخلريجني والعمال املهرة وغير املهرة.
لدول  له قاعدة صناعية، وقسم منها اليتوافر  العراق، كانت 
كبيرة بحكم وجود مصادر املواد االولية بشكل قريب وميسر 

. لذلك فإنه ال يبدأ من الصفر اليوم.
اعلم اّن هناك بعض املصانع التي لم يصبها تخريب احلروب 
 ، متواضعة  انتاجية  بنسب  يعمل  اليزال  والتفكيك  واالهمال 
لكن هل يجوز ان نبقى في حدود املصانع الذي حددها مجلس 
املاضي   القرن  من  اخلمسينيات  منتصف  في  مثال  االعمار 
حلاجة لعراق من دون التفكير مبجاالت تصنيع جديدة تواكب 

حاجات اربعني مليون نسمة وتوفر العملة الصعبة .
االجنبي  االستثمار  العراق  يفتح  أن  من  مينع  الذي  ما 
املباشر وتراخيص االنتاج القامة مصانع كبرى في التعدين 
والصناعات التحويلية والبتروكيمياوية والغذائية ، كما مينح 

اليوم تراخيص االنتاج النفطي ؟ 
تفيد  دولة  كل  على  يفرض  أن  من  العراق  مينع  الذي  ما 
تأسيس  في  املساهمة  وتسويقًا  انتاجا  العراقي  النفط  من 
وفق  لذلك  االساسية  البنية  وتهيئة  مصانع  من  نحتاجه  ما 

التكنولوجيا احلديثة ؟ 
قبل عشر سنوات  بدأنا  اننا  لو  النتيجة  كيف كانت ستكون 
في هكذا تخطيط استراتيجي ، يقينا شّر عاديات االيام من 
انهيار اسعار النفط الى ازمات يتوقعها العالم الصناعي اثر 

تداعيات فيروس كورونا ؟
في  جديدة  صناعية  دولة  الى  يتحول  أن  العراق  بإمكان 
إرادة  والبشرية  الطبيعية  موارده  مع  له  توافر  اذا  املنطقة 
سياسية، وأدعو ذوي االختصاص إلغناء هذه القضية دراسة 

ومقترحات .

والدة عسيرة
ومهمات خطيرة

التلفاز  أسبوعني حول شاشات  من  أقل  قبل  أي  آيار   7  /  6 ليلة  العراقيون  حتّلق 
بإنتظار خروج خبر والدة احلكومة الكاظمية من ردهة مساومات قادة الطبقة السياسية 
يخرج  أن  الكاظمي  واستطاع  األولى  الصرخة  حدثت  الرئيسية.  البرملان  قاعة  الى 

حكومته من رحم الطبقة السياسية الى العراقيني الكاظمني الغيظ.
العراقيني  القول، أن  املعاني اجلامع ميكن  الغيظ في معجم  حسب توصيفات كاظم 
كانوا بحق وحقيقية كاظمني الغيظ على مدى سبعة عشر عاما كامتني غضبهم متحملني 

املذلة والفقر والهوان الذي سببته الطبقة السياسية التي حتكمهم.
احلكومة ولدت من رحم الطبقة السياسية ومن زرعها في هذا الرحم تضحيات ثورة 
أو  يكون  الهاوية في وضع  يقف على حافة  البلد  أن  العظيمة. وحيث  أكتوبر  شباب 
تشير  كما  الصحيح  الطريق  على  إن ساروا  الوزراء  ورئيس  فإن احلكومة  يكون  ال 
أفعالهم وأقوالهم في األيام املاضية ولم يفلحوا في درء الكارثة فإن ضياع البلد ومن 
فيه سيكون في رقبة الطبقة السياسية ومن لم يحسن التصرف من شبابنا الثائر في 

املرحلة اجلديدة.
فيما يحمله من عقد  أن يحكم ضميره  أبواب جهنم  إن على كل عراقي ونحن على 
وأحقاد ومواقف مسبقة بشأن األمور واألشخاص قدر تعلق األمر باملصلحة العامة 
وأن يضع كل شيء جانبا ويضع قياس العراق أوال في نظرته ملا يجري من أحداث 
قيل  عما  النظر  بغض  لفاعلها  تسجل  اآلن فصاعدًا  من  البناءة  فاألفعال  مستقبلية. 
ويقال عن أفعاله السابقة واألفعال املشينة تسجل على فاعلها سواًء كان داخليا أو 
خارجيا بتجرد تام عما كان يشكله لنا في السابق كفرد أو كحزب أو كدولة جارة أو 

شقيقة أو صديقة.
وبصرحة أبو َكاطع كما كان يقال أيام الزمان على القادة السياسيني الذين ساعدوا 
رئيس الوزراء بعد أخذ ورد شديدين على النجاح في تشكيل احلكومة وحسنا فعلوا 
كما تشير بواكير أفعالها وعلى رأسهم السيد رئيس كتلة الفتح أن يساعدوا رئيس 
الوزراء اآلن بتحديد قتلة املتظاهرين وتقدميهم للعدالة وإقناع الفصائل املسلحة خارج 
بأنهم قادرون  الدولة قد حان ملصلحة الشعب وال نشك  بناء  بأن وقت  الدولة  سلطة 
على ذلك وسيسجل التاريخ أنهم بناة دولة وفروا على البسطاء دماء أبنائهم بأحرف 

من نور.
أما أحبائنا شباب ثورة تشرين، إن بوادر حتقيق شعاركم »نريد وطن » تلوح في األفق 
والفضل كل الفضل لتضحيات الشهداء واجلرحى واملرابطني في اخليام على عهد 

اإلصالح وعزة الوطن واملواطن.
إن ما حصلنا عليه من حكومة تبدو جيدة حلد اآلن هو بفضلكم شئتم أم أبيتم فال 
تتركوا القوالب واملواصفات التي أطلقتموها سابقا تقيد فعلكم في اسناد احلكومة 
ما دامت تسير على الطريق الصحيح في حتقيق مطالبكم األساسية في تقدمي قتلة 

رفاقكم الى العدالة وحتقيق انتخابات نزيهة وعادلة.
ظل  في  احلالي  أيار  ظروف  غير  والصحية  االقتصادية  السابق  تشرين  ظروف  إن 
تصفير واردات البلد النفطية تقريبا وانتشار وباء كورونا 
مهدد  والوطن  واملرض  باجلوع  مهدد  فالشعب  شباب  يا 

بالضياع.

 عبد الهادي كاظم احلميري 
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كمامات وطن.. املمثلون لم ميثلوا واجلمهور لم يتفرج

رشلونة,-)أ ف ب( - عندما ضرب وباء كوفيد 
19 العالم، كانوا مجرد ثالثة موسيقيني عالقني 
في منزلهم في برشلونةوبدأوا عزف الغيتار على 
شرفتهم إلبقاء األمل حيا في النفوس... لكن بعد 
الثالثيشهيرا  هذا  أصبح  اإلغالق،  من  شهرين 
مع  عقدا  أكسبه  ما  االجتماعية  الشبكات  على 
 19 كوفيد  وباء  ضرب  عندما  "سوني".  شركة 
عالقني  موسيقيني  ثالثة  فقط  كانوا  العالم، 
الغيتار  عزف  وبدأوا  برشلونة  في  منزلهم  في 
علىشرفتهم إلبقاء األمل حيا في النفوس... لكن 
الثالثي  هذا  أصبح  اإلغالق،  من  شهرين  بعد 
عقدا  أكسبه  ما  الشبكاتاالجتماعية  على  شهيرا 
مع شركة "سوني". ألف هذا الثالثي املؤلف من 
كالوس وراي وغييم املعروف بـ"ستاي هوماس" 
والكاتالونيةواإلنكليزية،  باإلسبانية  أغنية   27
"إنستغرام"  على  متابع  ألف   400 لديه  وأصبح 
إلى حد اآلن، وسيطلق أول ألبوم له في اخلريف.
وقال غييم بولتو )25 عاما( لوكالة فرانس برس 
لنا  سيحدث  هذا  أن  ألصدق  أكن  "لم  شقته  من 
أنتتواصل +سوني+ معنا  عام...  مئة  بعد  حتى 
ألنها أحبت األغاني التي نؤلفها على سطوحنا 
املعدني" مضيفا"إنه  القمامة  بالغيتار وصندوق 
أمر ال يصدق". منذ بداية العام، يتشارك الثالثة 
اآلن  ممتلئ  ممرها  برشلونة  في  علوية  شقة 
باجلعة والهدايا اجملانية التي ترسلهاالعالمات 
الفيديو  مقاطع  في  منتجاتها  لتظهر  التجارية 
فرقتني  في  الشبان  هؤالء  ويعزف  به.  اخلاصة 
في  الترومبون  ويعزف  يغني  بولتو  محليتني. 
واحدة فيما يعزف كالوس ستروينك )25 عاما( 
على البوق في فرقة أخرى مع عازف الباص راي 
بينيت )28 عاما(. لكنهم لم يؤلفوا أي شيء معا 
حتى اإلغالق الذي بدأ في 14 آذار/مارس عندما 

معروفاوقت  ليس  مرحلة  في  أنفسهم  وجدوا 
انتهائها فيما كانوا جالسني على سطح شقتهم 

في حي إنسانتشي في برشلونة.
وقال بولتو وهو جالس على الشرفة "بدأ الراي 
يعزف بأسلوب بوسانوفا ثم بدأنا تأليف أغنية 

قمنا بتسجيلها ونشرهاعلى اإلنترنت".
اليوم  في  لذلك  كبيرا،  جناحا  األغنية  ولقيت 
عليها  أطلقوا  أغنية  بتسجيل  قاموا  التالي، 
وتتالت  كاسملهم،  واتخذوها  هوما"  "ستاي 
بعدها األغنيات. في البداية، كانوا يسجلون كل 
"أغاني احلجر". وقال  أطلقوا عليه اسم  ما  يوم 
بولتو "لقد خرج االمر عن سيطرتنابسرعة كبيرة 
ألن املشاهدين كانوا أكثر حماسا وهو األمر الذي 
حّفزنا". وخالل الشهرين املاضيني، تطرقوا إلى 
الفولك  إلى  الريغي  من  املوسيقية  األنواع  كل 
الفكاهة.   وبإحساسمن  طريفة  بطريقة  ودائما 
"إعطاء رسالة  الفكرة وراء هذه اخلطوة  وكانت 
إيجابية تقول حسنا، هذا موقف سّيئ لكن دعونا 
فيه"  اجليدة  األشياء  علىبعض  العثور  نحاول 
كما قال ستروينك.  ومع كل القيود، كان مشروعا 
مجردا سمح بتأليف املوسيقى بوسائل رخيصة 
مع كل ما توافر في املنزل، مثل صندوقمن الورق 
املقوى وزجاجة فارغة وصندوق نفايات وملعقة.
لهذا  التخطيط  يجر  "لم  بأنه  ستروينك  وأقر   
املشروع" مضيفا "نحن نستخدم صندوقا معدنيا 
األولى،  الثالثة  ألننا ال منلك طبوال. فياألسابيع 

كان لدينا عصا طبل واحدة فقط".
الذين  املتعاونني  من  العديد  أغانيهم  وجذبت 
املنزل  في  ألنفسهم  فيديو  مقاطع  سجلوا 
على  وهميرقصون  احملمول  الهاتف  باستخدام 

أعمال الثالثي.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

اجلمعة  دراستان  أظهرت   - ب(  ف  اريس-)أ 
املالريا  بعقار  كوفيد19-  مرضى  معاجلة  أن 
إيجابي  لهتأثير  يكن  لم  هيدروكسيكلوروكني 

وتسبب في مضاعفات صحية أخرى لديهم.
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وصف  وقد 
إضافة إلى آخرين هذا املضاد لاللتهابات بأنه 
"مغير محتمل للعبة" بعدماأظهرت الدراسات 
على  قادرا  يكون  قد  أنه  اخملتبر  في  األولية 

مكافحة فيروس كورونا املستجد.
الدراسات  من  العديد  أن  يبدو  لكن 
احلكومة  متولها  واحدة  فيها  مبا  الالحقة 
أن  إمكانية  في  اآلمال  خيبت  األميركية 
مبعاجلة  يسمحالهيدروكسيكلوروكني 

املصابني بكوفيد19-.
راقب  اجلمعة،  نشرت  دراسة  أول  وفي 
باحثون في فرنسا 181 مريضا في املستشفى 
بسببكورونا  رئوي  التهاب  من  يعانون 
معاجلة  ومتت  األكسجني.  إلى  ويحتاجون 
ولم  الهيدروكسيكلوروكني  بعقار  منهم   84
لم يجدوا فرقا  أنهم  إال  الدواء،  الباقون  يعط 
مؤلفو  وقال  نتائجاجملموعتني.  بني  كبيرا 

جي"  إم  "بي  مجلة  في  نشرت  التي  الدراسة 
اهتماما  يلقى  "الهيدروكسيكلوروكني  إن 
عامليا كعالج محتمللكوفيد19- بسبب النتائج 

اإليجابية للدراسات الصغيرة".
وأضاف "مع ذلك، فإن نتائج هذه الدراسة ال 
تدعم إعطاءه للمرضى أدخلوا إلى املستشفى 

ويحتاجون إلىاألكسجني".
وأجريت دراسة ثانية في الصني قسم خاللها 
150 مريضا بفيروس كورونا إلى مجموعتني 

واحدة منها تلقتهيدروكسيكلوروكني.
عن  االختبارات  كشفت  أسابيع،  أربعة  وبعد 
معدالت مماثلة للعدوى لدى اجملموعتني حتى 
أكثر  للعالجكانت  السلبية  الفعل  ردود  أن 

شيوعا لدى اجملموعة التي تلقت العقار.
لم  مدتها  أو  األعراض  شدة  أن  كما   
اجملموعتني.واستخدام  أفراد  بني  تختلف 
الكلوروكني  ومركب  الهيدروكسيكلوروكني 
اضطرابات  وكذلك  املالريا  ملعاجلة  لعقود 
جلدي(  الذئبة)مرض  وداء  الذاتية  املناعة 

والتهاب املفاصل الروماتويدي.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

احلجر املنزلي في برشلونة يطلق فرقة موسيقية ثالثية

ميسي يعلن استعداده تقبل اخملاطرة 

 دراستان في فرنسا:الهيدروكسيكلوروكني
ال يفيد مرضى كورونا

حلقة  مؤلف  اتبعها  التي  التقنية 
الطابق 15 من كمامات وطن الكاتب  
جديدة  ليست   ، الركابي  مصطفى 
فتحت  درجة  الى  شائعة  وهي 
الفشل  وحراس  املتصيدين  شهية 
االكادمييني  بعض  الى  باالضافة 
عن  مجردة  مقاييس  لهم  الذين 
عن  يفتشون  اجلماهيرية  الدالالت 
قدر  من  ليحطوا  وهناك  هنا  نسخ 
كتابة  في  للركابي  الشابة  املهارة 
االنتاج  منط  عن  مختلف  عمل 
على  املعتاد  السطحي  التلفزيوني 
االونة  في  العراقية  الشاشات 
االخيرة ، ففكرة ان الشهداء احياء 
فطاملا  الحد  خاصا  فتحا  ليست 
نتحدث بها ومنجدها لتتحول الى 
ذويه  من  أحدا  فقد  من  لكل  عزاء 
وغياب  االجرام  باسلحة  باطال 
العقل والعدالة ، وقد سبق توظيف 
ووطنيا  سياسيا  الفكرة  هذه 
وقصص  ومسرحيات  افالم  في 
احلياة  نقلت  شعبية  وحكايات 
الى عالم املوتى لتستدرج فكرة او 
جردها  مجال  ليس  انسانيا  موقفا 
هنا ، مصطفى الركابي  كتب عمال 
القائمة  العراقية  احلالة  روح  من 

يراقبون  الذين  الشهداء   ، االن 
احلياة ومازالوا فاعلني في ادارتها  
وحتديدا في تظاهرات تشرين التي 
اجيال  على  جيل  انتفاضة  متثل 
والتخبط  والفشل  اخلديعة  من 
فنجح   ، واالخالقي  السياسي 
الركابي  بدون تعقيد للوصول الى 
والبناء  والتوظيف  الهدف   ، هدفه 
املالوفة في  اخملتلف والشخصيات 
 ، مخططه  كانت  العراقي  اخمليال 
ومخرجني  لروائيني  حدث  مثلما 
واساليب  شخصيات  وظفوا 
لها  مغايرة  اعمال  لبناء  شهيرة 
عراقيا   15 الطابق  عمل  فكان   ،
جديدا ذكيا  بطله االساسي الناس 
الذين يشاهدون واقعا مفترضا هم 
 ، عليه  وشهود  صّناعه  انفسهم 
فرصة العمل كانت في توفر عناصر 
الفكرة  تبني   ، الجنازه  متميزة 
هي   ، مغامرة  انتاجية  جهة  من 
نالها  التي  املؤسسة  الشرقية  قناة 
واالتهام  والغمز  القذف  من  الكثير 
من جيوش التاويل املريض،  حتى 
شاشتها  على  يظهرون  الذين  من 
االعالمية  بادارتها  وبقيت   ،
على  ممسكة  الفريدة  والسياسية 

موجة  رغم  ومبدعيه  الوطن  جمرة 
التحوالت السياسية املتقلبة خالل 
،وكان  املاضية  عاما  اخلمسة عشر 
على  العام  املشرف  القناة  ممثل 
موفقا  الدهان  عالء  االستاذ  العمل 
متاما في دعمه ومتابعته الجنازه،  
الذي  حكمت  سامر  اخملرج   كذلك 
املونتاج  في  متميزا  شابا  عرفُته 
معا  جمعنا  مشترك  عمل  خالل 
خطوة  ينتقل  العمل  هذا  في   ،
الذي  التقليدي  املونتير  عمل  من 
باملؤثرات  ويؤطرها  املشاهد  يربط 
املعتادة الى االجناز املعقد، دراسة 
املشاهد وانتقاالتها ، دراما الصورة 
السينمائي  املشهد  وسينوغرافيا 
التصوير   براعة  مع  فكان   ، بذكاء  

الذي رافقه فريقا َيِعُد بالكثير .
هنا آتي الى الصديق الفنان املبدع 
اياد راضي ، فقد كانت هذه احللقة 
اجلمهور  ليعرف  تاريخية  فرصة 
الذي  احلقيقي  راضي  اياد  هو  من 
كادت الكوميديا السطحية وظروف 
امام  تسحقه  واحلياة  العمل 
جمهوره ، فاياد  الذي اعرفه زميال 
في مقعد الدراسة باكادميية الفنون 
منذ  قدم  محترف  اكادميي  فنان 
اعماال  الثمانينات  مطلع  بداياته 
مهمة في تاريخ االكادميية واملسرح 
وبورماشية  ملولير  العراقي 
وجان  وشكسبير   وستراندبريج 
اعمال  الى  باالضافة  وابسن  انوي 
في  بارعا  وكان  رائدة   عراقية 
ان  في  والتراجديا  الكوميديا 
يقدم  هنا   ، نادر  متيز  وهو  واحد 
أحرج  في   تراجيديا  دورا  اياد 
في  طازجا  مازال  لكونه  موضوع 

فقد   ، وسيبقى  العراقيني  ضمائر 
راى العراقيون اجلانب االخر لهذا 
الذي  اياد   ، املقنع  املؤثر  املمثل 
سيبدا من جديد من جمهور يعرف 
مستواه احلقيقي واوجه ادائه كلها 
ابراهيم  الى تفوق صبا  ،باالضافة 
املتألقني  مصطفى   محمد  ومازن 
البصري  ومحمد  اياد  ومحمد 
بتلقائية  دوريهما  قدما  الذين 
جميع  ان  احملترفني،واحلقيقة 
املمثلني  لم ميثلوا بصورة تقليدية  
بل عاشوا االدوار بتبني تام كانهم 
اشارات  ثمة   ، فعال  شخصياتها 
موجزة  ميكن ان اختم بها تعليقي 
املطول هذا ، االولى ان هذا العمل 
بالجمهور ، فاجلميع كانوا اطرافا 
في انتاجه من قدمه ومن شاهده ، 
لم  واجلمهور  ميثلوا  لم  )املمثلون 
غير  التعاطف  سر  ،وهذا  يتفرج( 
الثانية   ، عراقي  بعمل  املسبوق 
اعادة  هو  االخر  التعاطف  سر  ان 
راهن  التي  لالنتفاضة  احلياة 
وخفوت  ضمورها  على  البعض 
بريقها وسط املستجدات السياسية  
أننا    : الثالثة   ، الصحي  والهلع 
حتى اليوم الجنيد تقدمي  املوضوع 
وانتاجية  كتابية  بتقنيات  العراقي 
الفتة في التلفزيون رغم ان العراق 
الرواية  انتاج  في  رائد  اليوم  
روائية  اعمال  وهناك   ، والقصة 
تعد  ان  ميكن  جدا  متميزة  عراقية 
للتلفزيون ، واخيرا ، مازال االعالم 
امام  متراجعا  العراقي  الرسمي 
املؤسسات اخلاصة التي تستقطب 
وتعمل  معا  واملبدعني  اجلمهور 

بحرية وتفوق .

من  متزايد  عدد  يخوض   - ب(  ف  اريس-)أ 
إغالق  رغم  أوروبا  لبلوغ  البحار  املهاجرين 
سفينةإنسانية  أي  ومنع  موانئها  القارة 
وباء  ظل  وفي  إنقاذ...  عمليات  إجراء  من 
كوفيد19-، بات البحر املتوسط مبثابة سجن 
مفتوح يشهد على مأساةبشرية كبرى بحسب 

حتذيرات منظمات غير حكومية دولية.
الوباء  مركز  األوروبية  القارة  باتت  وفيما   
العاملي، وحدهما سفينتان حتمالن مساعدات 
لألشخاص في حاالت الشدةتابعتا عملياتهما 
موانئهما  ومالطا  إيطاليا  إغالق  بعد  حتى 
مطلع  املستجد  كورونا  فيروس  بسبب 

سفينة  هما  وهاتاناملركبتان  نيسان/أبريل. 
التابعة ملنظمة »سي آي« األملانية  آالن كردي 

غير احلكومية و«أيتا ماري« اإلسبانية.
السياسية  التجاذبات  ضوء  وعلى 
سفن  من  حفنة  وصلت  والدبلوماسية، 
كما  األخيرة  األسابيع  خالل  املهاجرين 
احلالفي نهاية األسبوع املاضي عندما بلغ 79 
شخصا سواحل إيطاليا حيث ال تزال مسألة 
ما  كبيرةوغالبا  حساسية  ترتدي  الهجرة 
تشكل موضع استغالل سياسي. وفي مالطا 
اجملاورة، يواجه رئيس الوزراء روبرت أبيال 
هم  تتَّ البحر  في  حتقيقا بشأن وفاةمهاجرين 

إنقاذهم  بعدم  والسلطات  املسلحة  القوات 
كل  توقفت  املاضي،  األسبوع  منذ  لكن  عمدا. 
خفر  منع  وقد  املتوسط.  في  اإلنقاذ  أعمال 
آالنكردي  سفينتي  اإليطاليون  السواحل 
»تقنية«،  ألسباب  التقدم  من  ماري«  و«أيتا 
مبا  احلكومية  غير  املنظمات  تندد  فيما 
تصفه مناورة غير مبررة بهدف«إعاقة مهمات 

اإلغاثة« التي تقوم بها.
اخلاص  املبعوث  كوشتل  فنسان  ويقول 
املتوسط  البحر  في  الوسطى  للمنطقة 
السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  في 
لشؤونالالجئني، لوكالة فرانس برس »في حال 

وقف عمليات اإلغاثة البحرية وتباطؤ البلدان 
منالسفن،  وإنزالهم  األشخاص  إنقاذ  في 
سنجد أنفسنا أمام أوضاع إنسانية خطرة«. 
توفوا  شخصا   179 أن  إلى  كوشتل  ويشير 
في املنطقة منذ كانون الثاني/يناير. ويكتسي 
سفن  عدد  ألن  خاصة  حساسية  الوضع 
املهاجرين التي تنطلق من السواحل الليبية 
ازدادت بنسبة 290 ,،أي 6629 محاولة بني 
نيسان/أبريل،  ونهاية  الثاني/يناير  كانون 
املاضي،  العام  من  عينها  بالفترة  مقارنة 
التونسية،  السواحل  من   ,  156 وبنسبة 
بحسب فنسان كوشتل.  ويضيف »سواء كان 

هناك سفن في البحر أم لم يكن، ال أثر لذلك 
على عدد السفن التي تبحر، وقد أثبتت فترة 
فيروسكورونا حاليا هذا األمر بصورة دامغة، 
األوروبية  العواصم  في  نسمع  كنا  وقت  في 
الذي  املنظمات غير احلكوميةهو  بأن وجود 

يستقطب سفن املهاجرين«.
اآلتني  املهاجرين  من   ,  75« أن  ويوضح   
احلجر  تدابير  خالل  عملهم  فقدوا  ليبيا  من 
صوفي  وتقول  اليأس«.   إلى  سيدفعهم  ما 
أس  أو  »أس  ملنظمة  العامة  املديرة  بو 
تقدم  إعاقة  إن  احلكومية  غير  ميديتيرانيه« 
تساؤل  إلى  متتاليةيدعو  »بصورة  سفينتني 

فعلي عن السبب«. وتسّير هذه املنظمة التي 
»أوشن  سفينة  فرنسا  في  لها  مقرا  تتخذ 
البحر  إلى  ستعود  التي  فايكينغ«اإلنسانية 
»في أسرع وقت ممكن« رغم »جترمي« املنظمات 

غير احلكومية.
 وتضيف بو »هذا مأسوي حقا )...( ويتنافى 
يفرض  الذي  الدولي  البحري  القانون  مع 
وقت  شدةبأسرع  حال  في  أي شخص  إغاثة 
شهود،  وجود  عدم  ظل  وفي  حاليا،  ممكن. 
الدائرة« في  املأساة احملتملة  ال نعرف حجم 

البحر املتوسط.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

عبد احلميد الصائح
لندن

ماهو الغرق غير املرئي للمهاجرين في البحر املتوسط؟

دريد-)أ ف ب( - عّبر االرجنتيني ليونيل ميسي جنم نادي برشلونة عن ارتياحه لعودة الالعبني الى التمارين متهيدالالستئناف 
املرتقب ملنافسات الدوري اإلسباني لكرة القدم بعد تعليقها لنحو شهرين نتيجة تفشي فيروس كورونااملستجد.وكان رئيس رابطة 
اللقب  التييتصّدرها برشلونة، حامل  الليغا  تاريخ 12 حزيران/يونيو كموعد مثالي الستئناف  تيباس قد طرح  الدوري خافيير 
في آخر موسمني، بفارق نقطتني عن غرميه التاريخي ريال مدريد. وبدأ الالعبون في اسبانيا خوض متارين فردية في مراكز 
لقيود عدة، فيما ُوضع خمسةمنهم )في الدرجتني األولى والثانية( في حجر صحي بعد ثبوت  التدريب ضمن برنامج خاضع 
اصابتهم بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 27 ألفشخص في البالد حتى اجلمعة. وقال ميسي في حديث مع صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« نشر اجلمعة »خطر )التقاط( العدوى موجود في كل مكان. عندما تغادر منزلك فاخلطر موجود أصال، اعتقد انه ال 
ميكن التفكير به كثيرا، واال لن تبارح مكانك«. وتابع أفضل العب في العالم ست مرات »لكننا نتفهم أهمية االمتثال للبرتوكوالت 
واتخاذ جميع التدابير الوقائيةاملمكنة. العودة الى التمارين هي اخلطوة األولى، لكن ال يجب ان نكتفي بذلك، ويجب االستمرار 

باتخاذ االحتياطاتاملمكنة ونفترض أننا سنلعب دون جماهير«.  بقية اخلبر على موقع )الزمان(

- سيعاد  ب(  )أ ف   - بومباي  اجنليس-  وس 
العصابات  فيلم  من  جديدة  نسخة  تصوير 
الشقيقني  منكتابة  »سكارفيس«  الكالسيكي 
ومن  مع مخرج جديد  لوس أجنليس  في  كوين 
إنتاج »يونيفيرسل بكتشرز«، وفق ما قال مصدر 
مّطلععلى الصفقة لوكالة فرانس برس اخلميس.
وسيكون الفيلم من إخراج لوكا غوادانيمو الذي 
رشح جلائزة أوسكار عن فيلمه »كول مي باي 
الفيلم  هذا  من  ثالثنسخة  وسيكون  نامي«  يور 
املغمور  اجلرمية  عالم  في  قصته  تدور  الذي 
العام  في  األصلي  الفيلم  صدر  وقد  بالدماء. 
يقوم  الذي  هوكس  هوارد  إخراج  من   1932
على رواية مستوحاة جزئيا من حياة آلكابوني، 

ويصور املافيا اإليطالية في شيكاغو.

فيلم سكارفيس
بنسخة جديدة


