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كل دولة لها ظروفها في التصدي لفيروس كورونا ، وهناك 
اختالفات مهمة عندما تقول دولة مثل السويد اّن لديها وفيات 
تقرب من خمسة آالف لكنها تعرف مدى انتشار الفيروس 
بريطانيا  تقول  أن  أو  السيطرة،  كّل شيء حتت  أّن  وتدرك 
مثاًل انها خففت انذار الطوارئ الصحي من املرتبة الرابعة 
الى الثالثة، وبني بعض احملافظات العراقية التي احتفلت قبل 
ستة أسابيع بالقضاء على الفيروس عندها من دون أي سند 

طبي أو علمي.
اصابة جنوم في اجملتمع العراقي منح امكانية تسليط مزيد 
َمن  هناك  يزال  ال  الذي  الفيروس  خطورة  على  الضوء  من 
يشكك بوجوده في البلد، وقد شاهدنا العبًا دوليًا سابقًا هو 
أحمد راضي مصابا بالفيروس،وكيف اصيب بانتكاسة أكثر 

من مرة وهو االن خارج العراق للعالج .
من املؤكد ان العالج خارج البلد ليس متاحًا للجميع ، واّن 
في  االصابة  حال  في  العالج  ثّم  ومن  الوقاية  هو  االساس 
مستشفيات العراق . وتلك قصة ألم أخرى ، إذ يروي كثير 
من املرضى مشاهدات ومعايشات مريرة حلال املستشفيات، 
اّن  للمرء  يخّيل  حتى   ، قبله  واّنما  كورونا،  زمن  في  ليس 
املستشفيات ال تتبع وزارة الصحة وامنا جهة ال عالقة لها 

بالعلم والطب واخلدمات الصحية .
التأسيس اجلديد العبثي والعشوائي لنسق العمل واالدارة 
والتجهيز والتمويل بعد االنهيار الذي أصاب القطاع الصحي 
في حرب احتالل االمريكان للعراق، هو الذي أوصلنا الى 

حالة الترقيع في أحسن األحوال وليس االصالح .
 قبل أن تقع االزمات، يجب أن تكون الوزارات املعنية قادرة 
في  واّنما  الصحة  في  ليس   ، االحتماالت  أسوأ  توقع  على 
الزراعة والري والسدود والتموين الغذائي  فضاًل عن األمن 

واجليش وحماية احلدود، وأمور أساسية أخرى .
الوزير، يجب أن يعمل بحسب خطة انتاجية من جهة ،وبحسب 
خطة طوارئ جاهزة ومدامة وخاضعة للتفتيش والتجريب كل 

ستة أشهر في األقل . 
لكن مع َمن نتكلم ، مع وزراء لم يغادروا مبنى وزارتهم في 
زيارة ميدانية واحدة خالل سنة أو سنتني أو أربع سنوات 

غالبًا ؟.

مزلقة الغاء مجالس احملافظات
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واشنطن- )أ ف ب( - الزمان 
"آي  مجلة  نشرتها  يابانية  دراسة  أظهرت 
فقاعات  تطلق  مسيرة  طائرات  أن  ساينس" 
صابون قد تستعمل في تلقيح أشجار مثمرة 
مهددة بسبب التراجع غير املسبوق في عدد 

النحل.
"جابان  في  االستاذ  مياكو  إيجيرو  ويعمل 
في  ساينس"  أوف  إنستيتوت  أدفانسد 
اليابان ومعد الدراسة، منذ سنوات عدة على 
كانت  األخيرة  هذه  أن  إال  ملقحة  روبوتات 

تسحق الزهور.
فقرر العالم استخدام فقاعات صابون بعدما 
في  سنوات   3 البالغ  جنله  مع  يلعب  كان 
حديقة عامة على ما قال لوكالة فرانس برس.
فقاعات  يانغ  تشي  وزميله  مياكو  وحلل 
قادرة على  أنها  للتأكد من  صابون باجملهر 

حمل حبوب الطلع.
مواد  خمس  ذلك  بعد  العاملان  واختبر 
متوافرة في السوق النتاج فقاعات والسيما 
في  املستخدمة  بيتايني  لوراميدوبروبيل 
التي  الرغوة  بسبب  التجميل  مستحضرات 
لنمو  خيار  أفضل  أنها  وتبني  حتدثها. 

حبوب  حتط  بعدما  ينمو  الذي  االنبوب 
الطلع على األزهار.

ووضع الباحثان احمللول في جهاز للفقاعات 
بستان  في  طلع  احململة  الفقاعات  ونشروا 
وجود  مع  الطريقة  هذه  وسمحت  إجاص. 
ألفي حبة طلع في كل فقاعة، بتلقيح 95 % 
من األزهار املستهدفة التي انتجت بعد ذلك 

ثمرا.

األمر  يبدو  "قد  مياكو  إيجيري  وأوضح 
الصابون  فقاعة  لكن  الشيء  بعض  خياليا 
من  ثمارا  وتضمن  فعال  بتلقيح  تسمح 
نوعية مماثلة لتلك الناجتة عن تلقيح يدويي 

تقليدي".
ويجري مياكو محادثات راهنا مع شركة من 

أجل تسويق هذه التقنية في املستقبل.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

أثارت   - ب(  ف  )أ  فرانسيسكو-  سان 
عنف  ضد  النطاق  الواسعة  االحتجاجات 
برنامج  استحداث خاصية ضمن  الشرطة 
املساعد الصوتي "سيري" على أجهزة "آي 
تسجيل  بدء  للمستخدمني  تسمح  فون" 
أساء  إذا  املرور  حركة  توقف  أثناء  فيديو 
اخلاصية  وهذه  السلوك.  الشرطة  عناصر 
روبرت  البرامج  مطور  ابتكرها  التي 
بدء  فون"  "آي  لهواتف  تسمح  بيترسن 

"أنا  ل"سيري"،  القول  خالل  من  التسجيل 
أتعرض للتوقيف".

وحظيت خاصية "سيري بوليس شورتكات" 
باهتمام على وسائل التواصل االجتماعي 
بعدما تشارك بيترسن هذا األسبوع رابطا 
بأحدث نسخة من هذه اخلدمة التي أطلقت 
تطبيق  على  بيترسن  وقال  عامني.  قبل 
"ريديت"، "قد تكون هذه امليزة مفيدة عندما 

يجري توقيفك من قبل الشرطة".

ل"سيري"،  األمر  إعطاء  بعد  أنه  وأوضح 
الكاميرا  خالل  من  الفيديو  تسجيل  يبدأ 
إلى  نسخة  وترسل  للهاتف،  األمامية 
املستخدمني  على  ويجب  معني.  شخص 
من  جزءا  ليست  وهي  اخلاصية  تنزيل 
أثار  وقد  فون".  "آي  هواتف  تشغيل  نظام 
مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في 25 
أيار/مايو ضجة في الواليات املتحدة وفي 

اخلارج حول عنصرية الشرطة وعنفها.

املسجلة  الفيديو  مقاطع  أصبحت  وقد 
بالهواتف الذكية التي متت مشاركتها على 
وسائل التواصل االجتماعي جزءا أساسيا 

من األدلة ضد سوء سلوك الشرطة.
 فيما باشرت مجموعة من مؤلفي املضامني 
حق  في  قضائية  مالحقات  "يوتيوب"  عبر 
التي  املصورة  املقاطع  تشارك  منصة 
مبعامالت  إياها  مّتهمني  "غوغل"  متلكها 

متييزية حيال الفنانني السود.

من  ملف  مقدمة  في  الشكوى  مقدمو  وقال 
القضية  هذه  "يباشرون  إنهم  200 صفحة 
وعنصرية  متييزية  ممارسات  لتصحيح 
غوغل/ قبل  من  ومتعمدة  علنية  منهجية 

يوتيوب".
سلطة  متارس  املنصة  أن  هؤالء  واعتبر 
املصورة  املضامني  على  بها  مبالغا 
على  االستحصال  طريقة  وحول  املتوافرة 

إيرادات منها.

فقاعات صابون لتلقيح األشجار 
وفئران تتعرف الروائح االصطناعية 

بامتان وكيم كارداشيان أبطال بودكاست عبر سبوتيفاي
أبرمت   - ب(  ف  اجنليس-)أ  لوس 
رقمية  ملدونات  عقدا  "سبوتيفاي" 
سي  "دي  مع  )بودكاست(  صوتية 
أمثال  من  وشخصياتها  كوميكس" 
في  وومان،  ووندر  وسوبرمان  بامتان 
البث  منصة  عبر  تبث  حلقات  إطار 

التدفقي الكبيرة هذه.
العمالقة  السويدية  املنصة  ووقعت 
الواقع  تلفزيون  جنمة  مع  عقدا  أيضا 
كيم كارداشيان التي أصبحت مناضلة 
لتصحيح األخطاء القضائية، في إطار 

بودكاست متخصص في اجلرائم.
مالكة  ميديا"  "وارنر  مع  العقد  وميتد 
عدة  سنوات  على  كوميكس"  سي  "دي 
بسيناريوهات  "بودكسات  ويشمل 
أصلية مروية" تستند "إلى الشخصيات 
كوميكس  سي  دي  عالم  في  الشهيرة 
"سبوتيفاي"  توضح  ولم  الواسع". 
قيمة  أو  ستجسد  التي  الشخصيات 
جديدة  "بودكاست  يضم  الذي  العقد 
كوميدية ودرامية" تستند إلى كاتالوغ 
أفالم "وارنر براذيرز". وأتت الصفقة في 
وقت تعزز فيها سبوتيفاي مضامني من 
املدونات الصوتية الرقمية. وقد أبرمت 
"سبوتيفاي" األربعاء عقدا حصريا مع 
كيم كارداشيان يشمل قضية كيفن كيث 
قتل  جرائم  سلسلة  في  عليه  احملكوم 
ملقتل  ببراءته  بالدفع  يستمر  هو  فيما 
ثالثة أشخاص العام 1994 من بينهم 
طفل في الرابعة على ما ذكرت صحيفة 
وخفضت  جورنال".  ستريت  "وول 
كيث  حق  في  الصادرة  اإلعدام  عقوبة 
 2010 العام  احلياة  مدى  السجن  إلى 
أسئلة  على  أجوبة  وجود  عدم  بسبب 

في قضيته.
والسابقني  القضاة  عشرات  ويرى 
قد  أنه  العامني  واملدعني  واحملامني 

يكون ضحية خطأ قضائي.

نيويورك%-)أ ف ب( - توفيت عن عمر 
سميث،  كينيدي  جني  عامًا،   92 يناهز 
األميركي  الرئيس  أخوة  بني  األخيرة 
األميركية  والسفيرة  كينيدي  جون 
في  ساعدت  حيث  إيرلندا  في  السابقة 

إنهاء النزاع في إيرلندا الشمالية.
في  اخلميس  سميث  كيم  ابنتها  وقالت 
بيان تسلمته شبكة إن بي سي نيوز "لقد 

عاشت حياة رائعة".
أن  تاميز  نيويورك  صحيفة  وذكرت 
مانهاتن  في  منزلها  في  توفيت  سميث 
شباط/فبراير  في  ولدت جني  األربعاء.  

تسعة  بني  من  الثامنة  وهي   ،1928
عائلة  أشهر  كينيدي،  عائلة  من  أطفال 
كان  املتحدة.  الواليات  في  سياسية 
إخوتها الرئيس جون كينيدي الذي قتل 
السابق  العدل  ووزير   ،1963 عام  في 
روبرت كينيدي الذي قتل في عام 1968 
كينيدي  تيد  الدميقراطي  والسيناتور 
الذي توفي في عام 2009. بعد أن قضت 
معظم حياتها بعيدا عن السياسة، عينها 
الرئيس كلينتون سفيرة في إيرلندا عام 
1993، دون أن يسلم ذلك من االنتقادات.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

باريس- )أ ف ب( - قد يكتسب األشخاص 
تظهر  وال  بكوفيد19-  يصابون  الذين 
بكثير من  أقل  أعراض مستويات  عليهم 
الذين  أولئك  من  الفيروس  ضد  املناعة 
بحث  وفق  شديدة،  بأعراض  يصابون 

ُنشر اخلميس.
الفيروس  مرضى  غالبية  على  وتظهر 
ولدى  للعدوى،  نسبيًا  طفيفة  عالمات 
نسبة صغيرة منهم ال تظهر أية أعراض 
الكثير عن هذه  على اإلطالق. وال ُيعرف 
احملتمل  غير  من  ألنه  نظرًا  اجملموعة، 
من  مع  مقارنة  لالختبار  تخضع  أن 

في  مبا  شديدة  أعراض  لديهم  تظهر 
التنفسي.  اجلهاز  في  مشكالت  ذلك 
في  يعملون  الذين  الباحثون  قارن 
املصابني  األفراد  من  مجموعتني  الصني 
بكوفيد19- في منطقة وانتشو في مدينة 
األعراض  عليهم  ظهرت   37 تشونغبنغ: 
وحلل  لديهم.  تظهر  لم   37 مقابل 
اجملموعتني  من  دم  عينات  الباحثون 
التعافي  من  قليلة  أسابيع  بعد  أخذت 
ووجدوا أن 62،2 فقط من اجملموعة التي 
أجسام  لديهم  أعراض  لديها  تظهر  لم 
مضادة قصيرة املدى، مقارنة مع 784 من 

اجملموعة الثانية. بعد ثمانية أسابيع من 
النقاهة، انخفضت األجسام املضادة لدى 
يعانوا  لم  الذين  املرضى  من   81%1%
لدى  مع 62%2%  مقارنة  أعراض،  من 

من ظهرت عليهم األعراض.
املرضى  لدى  كانت  ذلك  إلى  باإلضافة 
مستويات  أعراض  من  يعانوا  لم  الذين 
املضادة  البروتينات  من   18 من  أقل 
لاللتهابات من اجملموعة ذات األعراض، 
وهذا يشير إلى استجابة مناعية أضعف 

لفيروس كورونا.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

وفاة األخيرة بني أخوة الرئيس كينيدي األعراض الطفيفة قد تولد مناعة متدنية ضد كوفيد-19 

عندما قامت ثورة الشباب في تشرين أول من العام املاضي بدأت مبطالب توفير 
العمل للعاطلني وتوفير اخلدمات البلدية والصحية والرعاية االجتماعية ومن ثم 
تطورت الى املطالبة بإلغاء سيطرة الطبقة احلاكمة بكاملها بعدما واجهت تلك 

الطبقة الثائرين بالقنص واخلطف والقتل.
مجالس  أعضاء  وفشل  واجلنوبية  الوسطى  للمحافظات  املدقع  الواقع  إن 
يعملون  جعلهم  عملهم،  إلجناح  احمللية  اخلصوصية  جتسيد  في  احملافظات 
اخلدمي  واجبهم  أهملوا  حيث  بغداد  في  ألحزابهم  دخل  ومصادر  كحجابات 
احمللي وقتلوا باقي وقتهم بلعبة االقالة واالعادة للمحافظني بناًء على توجيهات 

مراكزهم فحلت على أغلبهم اللعنة.
كان من املفروض أن يحاسب عضو مجلس احملافظة أو رئيس مجلس احملافظة 
على ما إقترفت يداه وأن يسير البرملان بهذا االجتاه بداًل من إصدار قانون يلغي 
مجالس احملافظات لتنفيس الغضب العارم غير آبهني مبا ميكن أن يترتب على 

الغاء مجالس احملافظات من تبعات وخيمة.
نصت املادة 1 من الدستور العراقي: جمهورية العراق دولة احتادية واحدة..... 
الخ ونصت املادة 611 منه على: يتكون النظام االحتادي في جمهورية العراق 

من عاصمة وأقاليم ومحافظات ال مركزية وادارات محلية.
الغاء مجالس احملافظات يعني الغاء ال مركزية احملافظات وبالتالي وجودها في 
نظام احتادي وسيترتب على ذلك بعد أن متل الناس من العودة الى املركزية 
وزيادة الفساد والروتني في املركز وخسارة التنفيس الذي توفره تلك اجملالس 

أن تعمد اجلماهير الى املطالبة باألقاليم.
دستور  بوضع  االستمتاع  من  الناس  سيتمكن  الدستور  من   021 املادة  وفق 
خاص بكل إقليم يحدد سلطات اإلقليم وسيتمتع الطامحون في اجلاه والسلطان 
منهم مبوجب املادة 121 – خامسا من الدستور« بكل ما تتطلبه إدارة اإلقليم، 
وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى األمن الداخلي لإلقليم كالشرطة واألمن وحرس 
اإلقليم«. وأقل ما يقال في اآلتي هذا وهو شبه مؤكد بحكم الطبيعة البشرية: »الـ 

ما يرضى بجزة يرضى بجزة وخروف » و » زمر إبنك يا عجوز ».
وجتدر اإلشارة أن املادة 511 من الدستور أشارت نصًا الى قوانني األقاليم 
واحملافظات غير املنتظمة في إقليم في داللة واضحة الى أن الدستور يقر أن 
في احملافظات سلطة تشريعية تشرع قوانينها وهي مجالس احملافظات ويعني 
هذا باإلضافة الى املواد األخرى أن الغاء مجالس احملافظات يعني تغيير في 
وليس  دستوري  تعديل  ويقتضي  للدولة  االحتادي  للبناء  التشريعية  السلطات 

قانون يصدره شقيقها األكبر في البناء االحتادي، البرملان العراقي.
العالم  دول  جميع  في  السائد  هو  االحتادي  احلكم  نظام  إن  نقول  أن  يبقى 
وفيه  وتقسيمها  السلطة  لنشره  والظلم  االستبداد  من  فيه حماية  الناجحة ألن 
زيادة مشاركة املواطنني في السلطة ألن احلكومة احمللية أقرب الى مشاكلهم 
ويستطيعون التأثير عليها أكثر من املركز.    ان تقليل الفساد يتم مبحاسبة 
الفاسدين وتقليل النفقات يتم بإزالة النفقات غير الضرورية منها ألداء الواجب 

وال يتم بهدم الهياكل االحتادية التي برهنت جناحها في العالم.
إن منطنا احلالي من نظام احلكم االحتادي ساتر علينا نوعا ما والذهاب الى 
األقاليم أو املركزية املفرطة مزلقة الى هاوية قد ال يكون 

لها قرار.

فنانون سود يقاضون يوتيوب بتهمة التمييز
خاصية في )سيري( ملكافحة سوء سلوك الشرطة

تونس-)أ ف ب( - حتّقق السينما التونسية 
قفزة جديدة تزيد من انتشارها مع بدء منصة 
"نتفليكس" قبل أسابيع عرض أفالم تونسية 
مطلع  في  األخيرة.  السنوات  خالل  أنتجت 
في  التونسية  السينما  كانت  احلالي،  القرن 
تنتج  تكن  لم  إذ  بطيء،  موت  حالة  يشبه  ما 
أكثر من فيلمني أو ثالثة في السنة. لكن في 
وصارت  نوعية  نقلة  سجلت   ،2012 العام 
معظمها  القى  طويال  فيلما   12 سنويا  تنتج 
ودوليا،  وعربيا  محليا  اجلمهور  استحسان 
سينمائية  مهرجانات  في  جوائز  ونالت 
اخملرجني  من  شاب  جيل  ومتكن  شهيرة. 
مواضيع  تناول  من  التونسيني  واملنتجني 
اجتماعية وسياسية، بينها احلريات الفردية 
كانت  التي  املرأة،  وحقوق  الديني  والتشدد 
 2011 ثورة  قبل  مشددة  لرقابة  تخضع 
في  فساهموا  جريء،  طرح  في  وتقدميها 
ظهور "سينما جديدة"، على ما يرى الكثير من 
السينمائيني في تونس. وفي أول تعاون بني 
للبث  "نتفليكس"  وخدمة  تونسيني  مخرجني 
التدفقي، ستعرض املنصة األميركية العمالقة 
مديرة  وتقول  تونس.  من  سينمائية  أعماال 

االوسط  الشرق  منطقة  في  املشتريات  قسم 
نهى  "نتفليكس"  في  وتركيا  إفريقيا  وشمال 
"نحن نبحث عن  فرانس برس  لوكالة  الطيب 
وتثير  واخليال  اإلبداع  على  حتّفز  مواضيع 
بقدرة  تتمتع  التونسية  واألفالم   ،)...( نقاشا 
فائقة على معاجلة قضايا جوهرية"، معتبرة 
من  سينمائيني  بني  للتعبير  "منصة  اخلطوة 
العالم العربي واجلمهور العريض". وتضيف 
وما  مكان.  أي  من  تأتي  العظيمة  "القصص 

يهمنا خصوصا القصص احمللية األصيلة في 
التي  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
تعّد بوتقة لثقافات متنوعة مختلفة" عما هي 
عمالق  وسيضيف  الغربية.  الدول  في  احلال 
البث التدفقي الذي يتخذ في كاليفورنيا مقرا، 
قريبا الى منصته قرابة األربعني فيلما عربيا 
من بينها أربعة أفالم روائية طويلة من تونس 

أنتجت في الفترة ما بني 2017 
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

السينما التونسية تتذوق العاملية
مع عرض أفالمها على نتفليكس

london@azzaman.com

لندن-)أ ف ب( - توفي املمثل البريطاني املرشح 
خصوصا  الشهير  هولم  إيان  أوسكار  جلائزة 
»لورد أوف ذي رينغز«  بدوره في سلسلة أفالم 
)سيد اخلوامت( و«إيليني« عن 88 عاما، كما أعلن 

وكيل أعماله اجلمعة.
وقد رشح هولم جلائزة أوسكار لتجسيده دور 
وشارك  فاير«  أوف  »شيرييتس  فيلم  في  مدرب 

في مجموعة من أبرز األفالم العاملية.
وهو أدى دور »آش« في أول فيلم »إيليني« وظهر 
في »ذي مادنس أوف كينغ جورج« و«ذي أفييتر«.
ماركهام،  أوف  إيروين  »أليكس  شركة  وقالت 
شديد،  »بحزن  بيان  في  إيروين«  أند  فروغات 
نؤكد وفاة املمثل السير إيان هولم الذي توفي 

صباح اليوم عن 88 عاما«.
وأضافت »لقد توفي بسالم في املستشفى محاطا 
من  عانى  هولم  أن  البيان  وأوضح  بعائلته«. 
بتجسيده  واشتهر  بباركنسون.  مرتبط  مرض 
شخصية »بيلبو باغينز« في ثالثية »لورد أوف 
ذلك  قبل  نفسه  أثبت  قد  كان  لكنه  رينغز«،  ذي 
كما  شكسبير«  »رويال  شركة  مع  مسرح  كنجم 

كان يظهر بانتظام على »بريتيش تي في«.

وفاة إيان هولم بطل 
سيد اخلوامت


