
القابلية الشخصية للمسؤول

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

فيروس  اصابات  في  زيادة  تواجه  العربية  البلدان 
خفض  الى  العالم  يتجه  حني  في  املستجد  كورونا 
ال  التي  االرقام  من  بالرغم  والوفيات  االصابات  نسبة 
تزال عالية. واالختبار األول الذي عاشته الدول العربية 
مبعاجلة  املباشرة  الصلة  ذات  العامة  االدارات  يخص 
ملف الفيروس. وأغلبية هذه االدارات وصوال للوزارات 
املعنية تعاني أصاًل من ترهالت وبيروقراطية مستوطنة 
وخطط متكّسرة وغير منجزة التنفيذ وانتاجية منخفضة 
فضاًل عن اّن معظم احلكومات كانت تغلب ملفات أمنية 
أو سياسية أو عسكرية أو خارجية على امللفات اخلدمية، 
ويكون هناك دائمًا متييز بني وزارة عادية خدمية وأخرى 

حتمل لقب السيادية التي تلقى االهتمام االكبر.
الفرص االن ال تزال متاحة في أحداث تغييرات وزارية 
كبيرة ال تكتفي بالتعديل اجلزئي الشكلي في اكثر من 
عاملية  ملتغيرات  استجابة  أو صغيرة  كبيرة  عربية  دول 
هائلة تضغط على أوضاع اجملتمعات العربية التي تعاني 
العقول  وضخ  التجديد  الى  حتتاج  متعبة  ادارات  من 

الواثبة ملواجهة االزمات.
وزراء  مواقع  تغيير  خالل  من  التجديد  اجناز  يكفي  ال 
فقط ، ذلك إّن الهياكل البنائية التنفيذية للحكومات هي 

األساس في العالقة مع الناس .
هناك تفاصيل بالغة االهمية، لكن متر مرور الكرام أمام 
اجلميع من دون عناية، ومن ذلك عمر الوزير أو املسؤول 
احلياة،  مفاصل  من  مهم  مفصل  في  الكبير  التنفيذي 
حيث غالبًا ما نالحظ ان الوزير يأتي الى املنصب بعد 
السبعني وهو في أوج معانته الصحية، فال يستطيع أن 
التابعة  االدارية  والهياكل  واحملافظات  املديريات  يزور 
ملسؤوليته بسبب قابليته الشخصية، وذلك دور مهم في 
بعض  في  وغائبًا  جدًا  ضعيفًا  بات  واملتابعة،  التفاعل 

االحيان .

َدُتنا َسيِّ
حبيبتي َمضى َعاٌم

ولم َنلَْتِق

ال ُيوجُد َحَناٌن ُيَضاِهي

َصْدَر ِباَلِد ُحْضِنِك .

أَتَمنَّى الَْعْوَدَة إلَْيَها ،

َنِحياًل َكُغْصٍن َزاِهٍد

اَحٍة في ِعْطِر َوْرَدٍة َفوَّ

وَأِسيُر على ُخَطى ِضَياِئــــــــَها

 °°°°

حبيبتي .. اْنتظرُت أن أْسَتْيِقَظ

من ُصوَرِة ُحلٍْم َغْيِر َعاِديٍّ

َرَحلِْت .. ولَْم َتُعوِدي ،

اِت ااِلْنِتَظاِر َوْجِهي َشاِحٌب في َمَحطَّ

°°°°

ي ُروُحَها ِباَلٌد َجِميلٌَة َسَكَنْت َقلِْبي أمِّ

اْنَتَظْرُت الَْعْوَدَة إلَْيَها

و َوَجْدُتِني وإيَّاَها َنْسُكُن

َبْيَت َمْوالََنـــــــــا

°°°°

 ِضَياُء اأُلمِّ ُكلََّما اْقَتَرْبُت ِمْنُه

َيْحِمُلِني النَّْهُر إلى ِهَضاِب الَْبْحـــــــِر .

°°°°

ُكلََّما َضاَع َزرُّ َقِميِصي

في الِْعيِد َرتَّْقُت ِفْكَرِتي ِبَيِدَها ، 

َتِخيُط لي َخَياَل إَشاَرٍة

ِمْن ِسْرِب الَْحَماِم.

َذاَت لَْيلٍَة اْسَتْيَقْظُت ،

ي َفَوَجْدُت َجْمَرَة وَفَتْحُت َكفِّ

الِْباَلِد ..

ي وَقْبَل َأْن ُأْحِسَن النُّْطَق َناَدْيُت اْسَم أمِّ

ْبُت في الَْحْبِو ألَِصَل إلى َعَتَبِة وَتَعذَّ

ُحْضِنــــــــــَها

°°°°

ُكلََّما َناَدْيُتَها باالْسِم

ْحَمــــــاِن َعَبْرُت ِجْسَر الرَّ

°°°

َكاَنْت َعاَلَقُتَنا َرِحيَمًة،

ُكلََّما َوِطَأْت َأْقَداُمَنا ِباَلًدا

َصَهَل الَْخْيُل ِفيَنا

و َرِكْبَنا َسْرَج الَْخْيــــــــِر

°°°

ي اْنَتَظْرُتِك في الَْمَساِء أمِّ

وَرَأْيُت ُصوَرَتِك في

ُعْزلَِة ِظاَلِل الِْجَباِل العاليــــِة .

عبداحلق بن رحمون
املغرب
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كواالملبور-)أ ف ب( - اعتذرت ملكة جمال 
ماليزية بعد نشرها تعليقا على "إنستغرام" 
تنصح فيه السود "بالتهدئة من روعهم" في 
إطار احتجاجات الواليات املتحدة العنيفة 
ضجة  أثار  بعدما  الشرطة،  عنصرية  ضد 
بطل  من  إدانة  ذلك  في  اإلنترنت، مبا  على 

فيلم "كريزي ريتش إيجنز" هنري غولدنغ.
الواليات  في  املاضي  األسبوع  بدأت  وقد 
األميركي  مقتل  إثر  تظاهرات  املتحدة 
شرطي  يد  على  فلويد،  جورج  األسود 
سامانثا  لكن  مينيسوتا.  والية  في  أبيض 
في  ماليزيا  مثلت  التي  جيمس  كايتي 
مسابقة ملكة جمال الكون للعام 2017 في 
"إنستغرام"  على  كتبت  املتحدة،  الواليات 
هذا األسبوع "إلى السود أقول، هّدئوا من 
روعكم، اعتبروا األمر حتديا لتكونوا أقوى. 

اخترمت أن تولدوا أشخاصا +ملونني+ في 
معينا".  درسا  لتتلقنوا  ما.  لسبب  أميركا 
مستخدمني  املنشور  هذا  استفز  وقد 
بينهم  ومن  االجتماعي  التواصل  لوسائل 
هنري  ماليزي  أصل  من  اإلنكليزي  املمثل 
شخص  ألف   80 من  أكثر  ووقع  غولدنغ. 
بتجريد  تطالب  اإلنترنت  على  عريضة 
جيمس البالغة من العمر 25 عاما من لقب 
ملكة جمال ماليزيا الذي فازت به في العام 
ملكة  مسابقة  منظمو  انتقد  كذلك،   .2017
بأنها  ووصفوها  التعليقات  ماليزيا  جمال 
"غير الئقة ومسيئة وغير مقبولة ومؤذية". 
الثالثاء  جيمس  نشرت  احلملة،  تلك  وبعد 
اعتذارا جاء فيه "تلقيت الرسالة وأنا آسفة 
أعلم أنكم تشعرون باأللم. أنا لست مكانكم 

لفهم هذا األمر بشكل تام".

 اعتذار من ملكة جمال ماليزية

جنمة مصرية تستعرض ساعتها الثمينة
القاهرة- الزمان 

صبري  ياسمني  املصرية  الفنانة  شاركت 
جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها داخل 
سيارتها، ولم يظهر من إطاللتها سوى ساعتها 
من  ياسمني  ارتدتها  التي  الساعة  الثمينة. 
والساعات،  للمجوهرات   Audemars Piguet دار 
وهي من ضمن مجموعة Legacy ويبلغ سعرها 
صبري  ياسمني  ساعة  دوالرًا.  و400  ألفًا   29
مصنوعة من االستانلستيل املقاوم للصدأ، كما 
فيما  األبيض.   والذهب  باملاس  مرصعة  أنها 
جمهورها  من  عدد  من  للنقد  الفنانة  تعرضت 
الفقراء منر عموم  ايضا بسبب الفشخرة امام 
احلياة  ظروف  بعد  السيما  املصري  رالشعب 
الصعبة في ظل اجلائحة . من جهتها تواصل  
وفي  العسل،  شهر  قضاء  صبري  ياسمني 
الوقت الذي منعتها فيه كورونا من السفر إلى 
بالتنقل  ذلك  تعويض  الفنانة  حتاول  اخلارج، 
قضتها  قليلة  أيام  فبعد  مصر.  محافظات  بني 
في اإلسكندرية، اختارت عروس الوسط الفني 
مدينة اجلونة، حيث الطبيعة اخلالبة والهواء 
رجل  زوجها،  برفقة  وسافرت  والبحر،  الطلق، 
قرر  حيث  هشيمة،  أبو  أحمد  املصري  األعمال 
العروسان الهروب من ضغط العاصمة وأخبار 
أزمة كورونا، لالستمتاع بأجازة ساحلية ممتعة 
في اجلونة. ياسمني وأبوهشيمة كانا حريصني 
على مشاركة محبيهما بصور لهما من اجلونة، 
أصفر  بفستان  املصرية  الفنانة  فيها  ظهرت 
أنيق، بينما بدا العريس مرتديًا قميصًا ورديًا 
الفتًا، حيث متنى لهما متابعوهما حياة زوجية 

سعيدة مليئة باحلب الدائم.
بعقد  املاضي  أبريل  احتفلت  صبري  ياسمني 
أحمد  املصري  األعمال  رجل  على  قرانها 
أبوهشيمة فى أجواء عائلية بسيطة، بحضور 
شهيرة  أمريكية  مطربة  فقط  األسرتني  أفراد 

تداوي جرحى كاليفورنيا

كشفت   - ب(  ف  فرانسيسكو-)أ  سان 
تعكس  مالية  نتائج  عن  زوم  منصة 
مؤمترات  برمجية  على  الكبير  االقبال 
للجم  العزل  الفيديو هذه خالل مرحلة 

وباء كوفيد19-.
آذار/ إلى  الثاني/يناير  كانون  فمن 
في  ومقرها  الشركة  حققت  مارس 
كاليفورنيا زيادة في اإليرادات نسبتها 
دوالر  مليون   328 إلى  لتصل   %  169

وحققت أرباحا قدرها 27 مليونا.
االجتماعي  التباعد  إجراءات  وفرضت 
جائحة  مكافحة  إطار  في  املتخذة 
التواصل  في  جذريا  كوفيد19- حتوال 
بشكل  جلأوا  الذين  األشخاص  بني 
تقنيات عقد املؤمترات عبر  إلى  كثيف 

الفيديو.
وقال إريك يوان مؤسس زوم ورئيسها 
ازمة  إن  الشركة  نتائج  حول  بيان  في 
فيروس كورونا املستجد "أدت إلى طلب 
بشكل  والتعاون  التواصل  على  أكبر 

مرئي مبشاركة أشخاص عدة".
زادت  "االستخدامات اخملتلفة  وأضاف 
عمل  في  زوم  إدراج  مع  سريع  بشكل 

األفراد وتعليمهم وحياتهم الشخصية".
عبر  عائلية  بلقاءات  التطبيق  وسمح 
وجلسات  دراسية  وحصص  االنترنت 

يوغا واجتماعات مهنية أيضا.
على  املشاركني  صور  ظهور  وبات 
رمزا  الشاشة  على  "فسيفساء"  شكل 
للعزل املنزلي وقد استنسخته شركات 
"فيسبوك"  مثل  أخرى  عمالقة  تواصل 
نهاية  وفي  ومايكروسوفت".  و"غوغل" 
زبائن  عدد  بلغ  السنة  من  األول  الربع 
زوم في مقابل اشتراك مدفوع 265400 
عن  يقل  ال  ما  بينهم شركات تضم  من 
 354 بنسبة  زيادة  أي  موظفني  عشرة 
% مقارنة بالعام املاضي على ما أفادت 
في  خوسيه  سان  في  ومقرها  الشركة 
لم يكن  الطريق  أن  إال  فالي.  سيليكون 
لـ"زوم"  بالنسبة  الدوام  على  سهال 
واملفاجئ  الكثيف  االقبال  أدى  فقد 
للمستخدمني اجلدد إلى مشاكل تتعلق 
في  عيوبا  وكشف  املعلومات  بأمن 
والية  وأعلنت  السرية.  البيانات  إدارة 
إلى  توصلها  املاضي  الشهر  نيويورك 
حماية  لتحسني  اجملموعة  مع  اتفاق 

من هجمات محتملة. ووضع  منصتها 
املدعية  باشرته  لتحقيق  حدا  االتفاق 
العامة ليتيسيا جيمس في آذار/مارس 

حول ثغرات هذه البرمجية.
وأطلقت "زوم" قبل فترة مؤسسة خيرية 
جمعيات  إلى  تبرعات  بتقدمي  بدأت 
منظمة  بينها  من  ودولية  محلية 
تطبيق  يعتزم  فيما  العاملية.  الصحة 

"غرايندر" للمواعدة بني املثليني جنسيا 
في نسخته املقبلة سحب معيار العرق 
مع  املتاحة تضامنا  من بني اخليارات 
الكثير  وكان  ماتر".  اليفز  "بالك  حركة 
طويلة  فترة  منذ  يدعون  أشخاص  من 
البحث  معايير  في  التغيير  هذا  إلى 
تطبيق  وأوضح  محتملني.  شركاء  عن 
التعديل  هذا  إدخال  قرر  أنه  "غرايندر" 

وأتى  مستخدمني.  لطلبات  استجابة 
التضامن  إطار  في  أيضا  التعديل 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
الشركات  وبعض  أفراد  أظهره  الذي 
يتظاهرون  الذين  املتظاهرين  مع 
على  احتجاجا  املتحدة  الواليات  في 
بحق  الشرطة  وعنف  العنصرية 

األميركيني السود.

 تطبيق مواعدة الشاذين سيلغي الِعرق من بني معايير االختيار

منصة زوم جتني املاليني من التباعد االجتماعي

ساو باولو- )أ ف ب( - باشر مسؤولو منظمات السكان األصليني 
في  الذهب  عن  املنقبني  بطرد  البرازيلية  السلطات  ملطالبة  حملة 
التراب العاملني في أراضي شعب يانومامي للجم انتشار فيروس 

كورونا املستجد في شمل البالد.
وتلقى احلملة دعما من منظمات حقوق اإلنسان وهي تهدف إلى 
التنفيذية والتشريعية على  جمع مئة ألف توقيع لدفع السلطتني 
في  "نحن  االنترنت  عبر  نشرت  التي  الوثيقة  في  وجاء  التحرك. 
حاجة بشكل ملح إلى جتنب انتشار أمراض أخرى في صفوفنا. 
عن  بحثا  منها  ويخرجون  أراضينا  يدخلون  الذهب  عن  املنقبون 

الذهب من دون أي مراقبة".
وقالت منظمات غير حكومية مثل "سورفايفل انترناشونال" واملعهد 
االجتماعي البيئي، إن نحو 20 ألف منقب عن الذهب ينشطون في 

أراضي شعب يانومامي املمتدة 96 ألف كيلومتر مربع.
وأوضح أنطونيو أوفييدو الباحث في املعهد لوكالة فرانس برس 
"إنها مشكلة متكررة لكنها باتت ملحة جدا في الوقت الراهن )مع 

اجلائحة(".

البرازيل:دعوات لطرد
منّقبي الذهب

لوس اجنلس - الزمان 
اضيفت النجمة واملطربة األمريكية هالزي، لقائمة املشاهير 
الواليات  تشهدها  التي  العنف  بإعمال  املنددين  والنجوم 
الشاب  فلويد،  جورج  مقتل  بسبب  األمريكية،  املتحدة 
صاحب األصول األفريقية، على يد رجال الشرطة في مدينة 
مينيابوليس األمريكية. النجمة العاملية ظهرت في اخلطوط 
األمامية لالحتجاجات في سانتا مونيا كاليفورنيا، وهي 
تقوم بتضميد جراح املصابني من املواجهات مع الشرطة 
أصيبوا  الذين  للمتظاهرين  املساعدات  وتقدم  األمريكية، 

املتظاهرين،  من  الكثير  رواية  وبجسب  املواجهات.  خالل 
املتظاهرين  مساعدة  قررت  هالزي،  العاملية  النجمة  فإن 
بتوفير األدوات الطبية األساسية ملعاجلة اجلروح، وقامت 
اإلصابات  لنزيف  والشاش  واملطهرات  الكحول  بتوزيع 
جانب  وهلى  األخيرة.  الساعات  خالل  املتظاهرين  على 
التي  لالحتجاجات   ،Adele العاملية  النجمة  انضمت  أخر، 
صورة  ونشرت  األمريكية،  املتحدة  الواليات  تشهدها 
للشاب األمريكي صاحب األصول األفريقية جورج فلويد، 
لتندد  إنستجرام،  الصور  الشخصي مبوقع  عبر حسابها 

اجتاه  األمريكية  الشرطة  متارسها  التي  العنف  بحاالت 
أصحاب البشرة السمراء. وكتبت أديل قائلة : أرسل مقتل 
جورج فلويد رسالة للعالم، بأن هناك عددا ال يحصى من 
املتضررين من تلك األفعال العنيفة، وتستمر االحتجاجات 
واحد  طلب  أجل  من  العالم  أنحاء  جميع  في  واملظاهرات 
الوقت  في  والتالعب  لإلحباط  نتعرض  أال  املهم  من  فقط، 
الشرطة،  املنهجية من عنف  العنصرية  احلالي، فهذه هي 
بالعنصرية  بل  ولكن  فقط،  بأمريكا  األمر  هذا  يتعلق  وال 

في كل مكان

مطربة أمريكية شهيرة تداوي جرحى كاليفورنيا

متحف  استخدم   - ب(  ف  )أ  باريس- 
أورسيه حق الشفاعة خالل مزاد إلكتروني 
نظمته دار »كريستيز« ليتملك لوحة إلدوار 
مانيه بعنوان »تيت دو جونوم« رسمت على 
أساس صورة ذاتية نفذها فلبينو ليبي، ما 
من  أصال  الواسعة  املتحف  مجموعة  عزز 
أعلن  ما  وفق  الفرنسي  الفنان  هذا  أعمال 

املتحف األربعاء.
وبيعت هذه اللوحة ب95 ألف يورو.

للفن  الباريسي  املتحف  أورسيه  ويحتفظ 
املعاصر واحلديث، بـ 30 لوحة ملانيه )من 
على  واألعمال  الباستيل  احتساب  دون 
الورق( بينها »أوملبيا« و«لو ديجونيه سور 
ليرب«. وقالت لورانس دي كار رئيسة هذه 
املؤسسة العامة لوكالة فرانس برس »يضم 
ملانيه.  العالم  في  مجموعة  أكبر  املتحف 
أورسيه وقد  فنان رئيسي يدور حوله  هو 
ستينات  في  احلديث  الفن  مفهوم  اخترع 
مانيه  إدوار  ورسم  عشر«.  التاسع  القرن 
يبلغ  كان  عندما  جونوم«  دو  »تيت  لوحة 
21 عاما. وكان مانيه قد دمر أعماله التي 
أجنزها عندما كان شابا أو تبرع بها ألنه 

لم يكن راضيا عن طريقة تنفيذها.

متحف فرنسي
 يشتري لوحة املانية 
خالل مزاد إلكتروني


