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أمام   االفتراضية  الجلسة  في  العراقي  الرئيس  خطاب 
شديدة  جملة  على  توافر  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
نمتلكه من  التفسير في حدود ما  الغموض مستعصية على 
قدرات عراقية على التحليل والفهم، وقد يمتلك العالم قدرات 

أكبر منها. 
المقبلة،  المبكرة  العراقية  االنتخابات  تخص  كانت  الجملة 
حين طلب دعم االمم المتحدة لحمايتها من التزوير والتالعب 
قريباً  أنه  من  تأتي  الجملة  هذه  تفسير  صعوبة  واالبتزاز. 
ناسفة تضرب شاحنات  الكالم كانت عبوات  من زمن هذا 
عراقية تسهم في انسحاب قوات التحالف من بعض قواعدها 
في اطار اعادة االنتشار وتخفيض عدد الجنود، في حادث 
يتكرر منذ شهرين من دون السيطرة عليه، وال ننسى هنا 
دولة  وجود  في ظل  بغداد  مطار  لمحيط  المتكرر  القصف 
لفظياً  يدافعون  ناشطين  قائمة. كما ال نزال نشهد اختطاف 

فقط عن حقهم في دولة مدنية نزيهة.
ماذا تستطيع االمم المتحدة، وهي كما نعلم ،تأتي في مناطق 
الحروب بتمثيل رمزي وبموافقة المتحاربين انفسهم وتكون 
آليات وطرق  النقطة األضعف عند حدوث احتكاك؟ هناك 
العراقي  الوضع  في  لكن  النزاهة،  اختبار  في  دولية  عامة 
أنه نزيه وبعد االنتخابات يشكك  الجميع يقول  معقد، حيث 

الجميع في الجميع.
 االمم المتحدة ال تستطيع تلقيح البالد بلقاح النزاهة ومنحه 
أية  بحرف  الكفيل  المستشري  الفساد  ضد  وقاية  جرعات 

انتخابات عن مسارها.
عراقية  لقرارات  حاجة  به  الفاسد  العراقي  الوضع  معالجة 
السياقات  لكن   ، الخارج  من  العام  اطارها  في  مدعومة 

الوظيفية التقليدية لألمم المتحدة التنفعنا في شيء .
االبتزاز  المتحدة  االمم  موظفو  يمنع  كيف  نفسر  ان  نريد 
السياسي الذي يمارس منذ االن لتحقيق مصالح الحيتان في 

االنتخابات؟
ان طلب العراق حماية من االمم المتحدة النتخاباته، إّنما هو 
طلب الدولة لالحتماء بالعالم من الالدولة التي تهيمن ولها 
عالقات داخلية وخارجية اقوى من الدولة غالباً . هذا حال 
ال يتغير بتأثير من األمم المتحدة ، التي لن تكون في يوم من 
االيام مستعدة بعد هذا الكم الفاشل من التجارب في العراق 
أن تدخل معركة نيابة عن اهل البلد انفسهم في حماية ذاتهم 

وهويتهم وسيادتهم .

هل نحُن مواطنوَن عراقيون حّقًا؟ 
السؤاُل  جمرة الفكر حائٌر ، واإلجابة الظامئة املتلهفة عمياء ! 

ولدى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وحده اإلجابة ، وهو املنتظُر منُه أْن يجبَّ 
ماقبلُه من قوانني جائرة في حّق العراقيني ، وهي تلغي حتى ثمالِة احلّق الذي لهم في احلياة 
والوجود ، وقد وضع أبجديتها الهزيلة ، وحروفها  املترهلة الفارسّي نوري املالكّيوأتباعه 
واملصلون على ِقبلتِه ، وعلى السجادة الفارسية من أباطرة حزب الدعوة ، املستنقع التابع 
لتربة األخوان املسلمني في العالم ، أذناب وخدم وعمالء أمريكا والغرب ، وهم ينفذون أجندة 
الظلم والفقر واجلوع واحلرمان والالحرية التي  هي خالصة فكر الغرب االستعماري ، 
الشعب  ، وعلى رأسهم  الشعوب  والسيطرة على مقدرات  النفوذ  الفاضحة في  وأساليبه 
العراقي الذي بدت احلكومات التي تتبارى وتتداول على حكمِه أشرس من املرض العضال ! 
يدفعون  وهم   ، الداخل  ملواطني  القيمة  وتقول  املعيش جتمع  العراقي  الواقع  كّل صحف 

حياتهم ضريبة للبقاء والوجود ! 
وهذا مفروغ منه متامًا ، ودرس أدركُه القاصي والداني ، وعندما فكروا بعزمية شبابهم 
أبناء الوطن البارين بإشعال نيران الثورة على األوضاع املعيشية املتردية والبطالة والتبعية 
وعلى الفاسدين من حكام األمس واليوم ، ورمبا الغد ، تصدت لهم مليشيات اخلراب من 
بتشكيالت حرسه   ، فاضح  إيراني  وتسليح وحضور  بتمويل   ، وهويٍة  وعقيدٍة  جنٍس  كّل 
 ، وتعذيبهم  بقتلهم وخطفهم  قاموا   ، قاسم سليماني  ، وعصابات  دوليا  الثوري احملظور 
وأطفأوا نيران ثورة حقٍّ عظيمة ، جمرها – بأذن الله – ال يغدو رمادًا .. ثورة الهدف من 
ورائها احلياة الهانئة والعيش الرغيد ، وضمان مستقبل زاهر لألطفال واألجيال القادمة 
، بداًل من حياة املوت املؤّجل واجلوع واملرض والعوز والضياع ، بْل هي حياة تشبه املوت 

، ويعافها املوُت نفسه ! 
تقوُل صحُف الواقع املعيش : إنَّ العراقيني موتى ، وقْد تأّخَر دفنهم كثيرًا ..!! 

أما مواطنو العراق في اخلارج الذيَن فّروا بأوالدهم وأسرهم وذكرياتهم وآيات حنينهم ، 
وصور وطنهم الشاحبة ، وهو يسكُن في أعماق أرواحهم .. فروا فقط ليهنئوا بقسٍط من 
العيش الرغيد ، ويجربوا احلياة ، ولو مرة واحدة ، وإذا بالسفارات والقنصليات العراقية 
وقوانينها العثمانية التترية اجلاهزة واجلائرة في انتظارهم ، حتى لو احتاجوا إلى أبسط 
شيء تعريف على سبيل املثال ، وثمن الورقة الواحدة عشرون دوالرا .. وتسأل نفسك داخل 
هذا املبنى املفضي للتقّيأ ، أنت  في سفارة بلدك العراق حقًا .. أم في سفارة أمريكية !؟ 

أما جتديد ) جواز السفر( فهو حكاية شائكة ، فاقت في أبجديتها كل القصص والروايات ! 
وهَو حّق املواطن حسب ماتنصُّ عليه القوانني الدولية ، ولوائح حقوق اإلنسان ، على أنُه حقٌّ 
مشروع أينما كنَت ، وفي كّل زماٍن ومكان ، وإذا بِه صلب معاناة املواطن العراقي الوحيد 
في العالم ، حني استحدث نوري املالكي األخواني اللعني ، بأمٍر من أسياده اإليرانيني – 
الفرس الذن متنى عمر بن اخلطاب أن يكون بينه وبينهم جبٌل من النار ! استحدث إلذالل 
العراقي شيئًا مقيتًا وعائقًا معذبًا ومميتًا اسمُه ) البصمة األلكترونية( ، وكيمياء حبرها 
حضورك شخصيًا حتى لو كنت تعيش في جزر الواق واق ! سلوك العالقة لُه باإلنسان وال 
احلضارة البابلية والسومرية العراق ، وقد فاق في مكره وخبثه وعذابه كّل سلوكيات نظام 

حزب البعث اإلقطاعي وصلف طغاتِه ومسؤوليه ! 
أصعب جواز سفر ميكُن احلصول عليه ! 

وأكثر عذابًا للمواطن العراقي وأسرته وأوالده الذين يتقاسمون ، لياًل ونهارًا ، غربة – 
أفعى تلدغ قلوبهم النحيلة ، النابضة أبدًا بحّب وطٍن ساكٍن فيهم و لم يُعد لهم ..!! 

 والسؤال احلائر ، واإلجابة بسيطة .. إذا كان املواطن العراقي أوراقه صحيحة وسليمة 
وحراسة احلشد   ، احلق  وبركة عصائب   ، الصدر  مقتدى  بإمضاء   - ومكتملة وصاحلة 
الشعبي  مثل ) شهادة اجلنسية( التي تفرَد بها املواطن العراقي دون غيره من موطاني 
العالم و) بطاقة األحوال املدنية( وسبق لُه احلصول على ) جواز سفر ألكتروني( .. ملاذا 
تفعل  كانت  كما   ، السفر  جواز  إصدار  حّق  اخلارج  في  والقنصليات  السفارات  الُتمنح 
احلكومات السابقة الطاغية ، وقد بدت أرحم من هذا التغييب والعذاب واالنتظار واحلرب 
النفسية .. هل إجراء مثل هذا صعٌب ومكلف ، مادام املواطن يدفع ثمنه في العملة األجنبية 

، وبالدوالر تقديرا وحفاظًا على املشاعر األمريكية األغلى من املواطن نفسه !؟ 
اجلوازات  ومصلحة  الداخلية  وزارة  في  متمثلة   ، نفسها  العراقية  احلكومة  سألت  هل 
واجلنسية أنَّ هؤالء املواطنني مرتبطون بعضهم في عمل ، وآخر في دراسة ، وهم يعانون 
من أجل حياة احلياة ، والبّد من صالحية اإلقامة داخل البلد الذي يقيمون فيه ، وأنَّ نهاية 

صالحية جواز السفر تتوقف مبوجبها كّل أعماله وحتى حقوقه املالية ؟ 
  أليَس هناك طالب علم طامحني للحصول على دراسات عليا ، ماجستير ودوكتوراه ، للرقي 
باملستوى العلمي والثقافي لبلدهم ؟ وأنَّ نهاية صالحية جواز السفر ، تتوقف عليها إقامتهم 

في اجلامعات ، بل وتربك وضعهم الدراسي ، وخوضهم المتحانات التفوق !؟ 
   ويظُل السؤاُل أكثَر حيرة .. وسهمًا في سويداء القلب : ماذا يفعُل هذا الكّم من املوظفني 

املرضّي عنهم حكوميًا وبرملانيًا وحزبيًا ؟ 
الغارقني حتى آذانهم في عيٍش مخملّي ، في تلك السفارات ، وهم اليؤدون أّي عمٍل مثمٍر 
للمواطن العراقي مجازًا املقهور حياتيًا ، غير إيعاز الترهيب وأسطوانة البّد من الذهاب إلى 
بغداد إذا أراد حاًل ملشكلته .. أْم أنَّ وجود هؤالء املوظفني منحة واستجمام وإيفاد سياحي 
؟ وليَس عماًل مسؤواًل ، تترتب عليهم أن يعطوا صورة طيبة عن بلدهم للعراقي وغير العراقي 

، وهم موجودون أصاًل خلدمة مواطنهم !؟ 
والسؤال لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي .. وإلى وزير الداخلية : 

ملاذا المتنح صالحية كافية وعادلة للسفير والقنصلية إلعطاء جواز سفر جديد ملَن أوراقه 
سليمة وصاحلة ، وهو بعيد عن بغداد آالف الكليومترات ، واحلج إليها مكلف ، واملواطن 
متمكن من دفع رسوم جواز السفر .. أين الصعوبة واخلطورة في إمتام مثل هذا اإلجراء ، 

وهو في صلبه إنساني وحضارّي إلى أبعد احلدود !؟ 
 كيَف تفّسر احلكومة املوقرة ورجال برملانها عدم وجود منظومة ، وصالحية منح جواز سفر 

للعراقي املقيم في روسيا على سبيل املثال ؟ 
أليَس هناك طالب علٍم وغيرهم َمن أصبح القلق قرينًا أليامهم بعيدًا عن بلدهم ؟ 

الألكترونية( إرث نوري  البصمة   ( إلى بغداد فقط من أجل  املواطن  أْن يسافر  ُيعقُل  هل 
املالكي ، للحصول على جواز سفر ، يؤّمن لُه حياته ، تاركًا 
دراسته أو عمله وراءه ، وهو يجّر عربات الهموم والعذابات 

وقد بدت بطيئة وصدئة ؟ 
السؤاُل احلائُر جمرُة الروِح والفكر .. واإلجابة عمياء ! 

ِعذاب الركابي 
كاتب وشاعر وإعالمي 

باريس,-)أ ف ب( - أقرت فرنسا مضاعفة إجازة 
األبّوة لتصبح 28 يوما، ما يتيح للبالد التي كانت 
تأخرها  تقليص  سابقا،  اجملال  هذا  في  رائدة 

مقارنة مع بلدان أوروبية أخرى عدة.
في  األبّوة  إجازة  فرنسا  استحدثت  فعندما 
الثالثة  األيام  إلى  تضاف  يوما   11 وهي   ،2002
على  متقدمة  كانت  والدة،  كإجازة  عادة  املمنوحة 
مذاك،  لكن  اخلطوة.  هذه  في  جيرانها  أكثرية 
اعتمدت بلدان أوروبية عدة سياسات أكثر سخاء. 
بهذا  إعالنها  في  الفرنسية  الرئاسة  وأوضحت 
يتيح  اإلصالح  "هذا  أن  الثالثاء  مساء  الشأن 
إلى  أوروبا  في  وسطي  موقع  من  فرنسا  انتقال 
البلدان األكثر تقدما في هذا اجملال،  أسفل قائمة 
والبرتغال".  والنروج  والسويد  إسبانيا  مع 
اعتماد  رسميا  ماكرون  إميانويل  الرئيس  وأعلن 
موضحا  "تقّدم"،  بأنه  وصفه  الذي  اإلجراء  هذا 
إلزامية"  أيام  "سبعة  يلحظ  اجلديد  التدبير  أن 
ضمن هذه اإلجازة. وهذا التدبير "يصب في دعم 
أبرز  من  وهي  والرجال"،  النساء  بني  املساواة 

العناوين التي اختارها ماكرون لواليته.

نيويورك,-)أ ف ب( - أعلنت "تيسال" سلسلة 
النفقات  تقليص  شأنها  من  تقنية  حتسينات 
سيارة  طرح  متعهدة  النصف،  إلى  اإلنتاجية 
كهربائية في األسواق بسعر ال يتعدى 25 ألف 

دوالر في خالل ثالث سنوات.
هي  "كم  ماسك  إلون  اجملموعة  رئيس  وقال 
التي نحتاجها لتسريع االعتماد على  السنوات 
النجاح  مقياس  هذا  املتجددة؟  الطاقة  مصادر 
احلقيقي"، مؤكدا ضرورة "التحرك" في مواجهة 

التغير املناخي.
بقدرة  "ثقته"  املستثمر  أبدى  اإلطار،  هذا  وفي 
بسعر  كهربائية  سيارة  طرح  على  اجملموعة 
أنها ستكون  ألف دوالر في وقت قريب، أي   25
أرخص بعشرة آالف دوالر على األقل مقارنة مع 

الطراز األساسي الذي تبيعه حاليا.
كلفة  تقليص  الهدف  هذا  بلوغ  ويتطلب 
السيارات  تصنيع  في  املستخدمة  البطاريات 

الكهربائية.
تقنيا  عرضا  "تيسال"  قدمت  الغاية،  ولهذه 

مختلفة  مراحل  في  حتسينات  سلسلة  يتضمن 
للخاليا  تصور  وضع  من  البطاريات:  لتصميم 
مرورا بسلسلة التصنيع واستخدام السيليكون، 
التصنيع  في  املستخدمة  املعادن  إلى  وصوال 

وتقنيات اإلدماج في املركبة نفسها.

عنها  أعلن  التي  التحسينات  هذه  شأن  ومن 
اجلمعية  بعد  مباشرة  ُنقل  حدث  في  ماسك 
كلفة  تقلص  أن  لـ"تيسال"،  السنوية  العامة 
اإلنتاج بنسبة 56 , لكل كيلوواط في الساعة.

وبسبب تدابير مكافحة كوفيد19-، أقيم احلدث 

على  املتحدثون  وتناوب  خارجي  موقع  في 
أتوا  الذين  املساهمني  أمام  املنصة  احلديث من 
للمشاركة في احلدث وبقوا خلف املقود في أكثر 
من مئتي سيارة من تصنيع "تيسال" جرى ركنها 

بصورة متقنة في موقف كبير للسيارات.
وقال احمللل في موقع "آي سي كارز" املتخصص 
"لم يحدث ثورة في  إلون ماسك  إن  براور  كارل 
اعتمد  لكنه  عملها.  طريقة  أو  البطارية  طبيعة 
طريقة أكثر فعالية في إنتاج البطارية وإصدار 

الطاقة وحفظها في داخل البطارية".
اجملموعة  أن  برس  فرانس  لوكالة  وأوضح 
قدمت "سلسلة نقاط تقدم صغيرة بشأن تصميم 
الكلفة  "تقليص  يتيح  ما  السيارة"  أو  البطارية 
واملسافة  اإلنتاج  سرعة  وزيادة  كبيرة  بصورة 

التي تستطيع اجتيازها".
ولفت إلى أن األمرين األكثر إثارة لالهتمام هما 
املتوافرة  السيليكون  مادة  على  االعتماد  زيادة 
بنيوي  كعنصر  البطارية  واستخدام  بسهولة، 

في السيارة.

أشهر السيارات الكهربائية تختزل كلفة االنتاج الى النصف

أسبوع األزياء في ميالنو يتضامن
مع لبنان وثلث عروضه ستكون حّية

مسابقة ملكة جمال
فنزويال 2020 ستكون 

مسّجلة وبال جمهور ميالنو- )أ ف ب( - ُيتوَقع أن تقتصر نسبة 
إجمالي  من  الثلث  على  احلية  العروض 
الذي  ميالنو  في  املوضة  اسبوع  برنامج 
مرآة  مبثابة  سيكون  وهو  األربعاء،  يبدأ 
حركة  إلى  حتية  يوجه  إذ   2020 ألحداث 
لعدد  مساحة  ويفرد  مهمة"،  السود  "حياة 
تضامنا  الشباب  اللبنانيني  املصممني  من 

مع بلدهم.
االنطالق  إشارة  "ميسوني"  دار  وستعطي 
لألسبوع اإليطالي الذي يأتي بعد أسبوعي 
الدار  ونيويورك.وستقّدم  لندن  في  املوضة 
تشكيلتها  بألوانها  الشهيرة  اإليطالية 
ما  وهو  افتراضية،  بطريقة  اجلديدة 
من  أخرى  أزياء  دار   41 أيضًا  اختارته 
عروضًا  تقيم  التي  والستني  األربع  الدور 
اخلاصة   2021 وصيف  ربيع  لتشكيالت 
بالنساء والرجال على السواء، تستمر إلى 

اإلثنني املقبل.
ومن دور األزياء األخرى التي آثرت اخليار 
و"فرساتشي"  "موسكينو"  االفتراضي 
و"برادا". وتتجه األنظار إلى عرض "برادا" 
التي  اجملموعات  أولى  خالله  ستكشف  إذ 
مع  بالتعاون  سيمونز  راف  لها  صممها 
األزياء  دور  وستستخدم  برادا.  ميوتشا 
مختلف الوسائل التواصلية لبث عروضها، 
"يوتيوب"  وقنوات  إلكترونية  مواقع  من 

وشبكات تواصل اجتماعي...
عرضه  يقيم  أن  أرماني  جورجيو  واختار 
شبكة  على  الذروة  وقت  في  السبت  مساء 

التلفزيون اإليطالية "ال 7".
والعشرين  االثنتني  األزياء  دور  أن  غير 
حضور  على  جهتها  من  راهنت  األخرى 
أند  و"دولتشه  "ِفندي"  ومنها  جمهور، 
و"ماكس  و"فيراغامو"  و"إيترو"  غابانا" 
عن  الناجمة  الصعوبات  ورغم  مارا"، 
تدابير التباعد االجتماعي املفروضة بسبب 
تغييرات  عن  وكذلك  كوفيد19-،  جائحة 
فوص  إجراء  كإلزامية  األخيرة،  اللحظة 
إلى  الوافدين  املسافرين  جلميع  كورونا 

إيطاليا من باريس.
الكبرى  األزياء  دور  إحدى  أوساط  وأقّرت 
بأن "إقامة عرض أزياء مفتوح للجمهور في 

هذه املرحلة أمر في غاية الصعوبة".
وأشارت هذه األوساط إلى أن "عدد املقاعد 
أكثر  صّعب  مما  كبير"،  بشكل  ُخِفَض 
الصحافيني  على  توزيعها  طريقة  فأكثر 
و"املؤثرين" والشارين، ألن املقاعد املتوافرة 
"هو  التوزيع  هذا  أن  علمًا  كافية،  غير 
أصاًل، في األحوال الطبيعية، مسألة بالغة 
كان  وإذا  وسياسيًا".  ديبلوماسيًا  التعقيد 
واألميركيني  والكوريني  الصينيني  غياب 

راهنًا،  أوروبا  إلى  السفر  من  املمنوعني 
يفيد  استراتيجية  مقاعد  حترير  يكفل 
يعكس  الغياب  هذا  فإن  غيرهم،  منها 
مؤشرات  رغم  القطاع  أزمة  استمرار  كذلك 
واضحة إلى عودة النشاط في الصني خلل 

األشهر األخيرة.
اإليطالي  األزياء  قطاع  أعمال  رقم  وتراجع 
من  األول  النصف  في  املئة  في   30 بنسبة 
سنة 2020، مع انكماش ملحوظ في الفصل 
الثاني. وستفرض تدابير الوقاية على القّلة 
لهم  سيتسنى  الذي  احلظ"  "سعيدي  من 
فحص  ومنها  امليدانية،  العروض  حضور 
اليدين  وغسل  املدخل  عند  اجلسم  حرارة 
لهؤالء  يتاح  لن  وبالتالي  الكمامة،  ووضع 
الـ"سيلفي"  ُيظهروا وجوههم في صور  أن 
منصة  أمام  ألنفسهم  سيلتقطونها  التي 

العرض، كما درجت العادة.
إصابات  تشهد  أاّل  في  األزياء  دور  وتأمل 
ال  لكي  كبيرًا،  تزايدًا  إيطاليا  في  كورونا 
اللحظة  في  خططها  تغيير  إلى  تضطر 
األخيرة، كما فعل أرماني في شباط/فبراير 
وال  معلق.  عرض  إقامة  قرر  عندما  الفائت 
في  نسبيًا  مضبوطة  األعداد  هذه  تزال 
ل نحجو 1300 حالة  الوقت الراهن. وُتسجَّ
جديدة يوميًا، أي أقل بكثير من فرنسا مثاًل. 
ومن األسماء الكبيرة األخرى التي اعتمدت 
"فالنتينو"  دار  احلضورية  العروض  خيار 
استثنائيًا  عرضها  نقل  قرارها  شّكل  التي 
هذه السنة من باريس إلى ميالنو مفاجأة.

في  فيغيب  "غوتشي"  القطاع  عمالق  أما 
مديره  أعلنه  ملا  فوفقًا  احلدث.  عن  املقابل 
أيار/مايو  في  ميشال  أليساندرو  الفني 

الدار تقليص عدد عروضها  الفائت، قررت 
وإقامتها  اثنني،  إلى  خمسة  من  السنوية 

خارج إطار أسابيع املوضة.
في  املوضة  أسبوع  شاء  أخرى،  جهة  من 
املواضيع  تعكس  مرآة  يكون  أن  ميالنو 
التي طبعت األخبار واألحداث في  الكبرى 
األشهر األخيرة. ومن هذا املنطلق، سينظم 
مهمة  السود  "حياة  حركة  مع  األسبوع 
جملموعات  عرضًا  اإليطالية"  املوضة  في 
عنوان  يحمل  سود،  مصممني  خمسة 
"نحن إيطاليا". وفي بادرة تضامن مع أهل 
انفجار  عن  الناجمة  مأساتهم  في  بيروت 
يلقي  آب/أغسطس،   4 في  املرّوع  املرفأ 
لبنانيني  مصممني  على  الضوء  األسبوع 
شباب، منهم قزي وأسطا و"إمرجنسي روم" 

وحسني بظاظا.

أوربانو حتلم  كانت هايداليك   - كراكاس-)أ ف ب( 
التي  األزياء  عرض  منصة  على  املشي  تتعلم  بأن 
فنزويال  جمال  ملكة  لقب  إلى  طامحة  بكل  يفترض 
اجلمهور،  أمام  عليها  جمالها  تستعرض  أن   2020
لكّن جائحة كوفيد19- جعلت الشابة تكتفي مبتابعة 
وهي  أوربانو،  هايداليك  وتروي  ُبعد.  ِمن  دروس 
وإحدى  والعشرين  اخلامسة  في  جّراحة  طبيبة 
ملكة  لقب  على  والعشرين  اإلثنتني  املتنافسات 
في  افتراضية  دروس  "متابعة  أن  فنزويال  جمال 
وتقول  معقدًا".  أمرًا  كان  العارضات  مشية  مجال 
يوم  كل  أذهب  بأن  أحلم  "كنت  برس  فرانس  لوكالة 
إلى ال كوينتا )مركز إقامة مسابقة ملكة اجلمال في 
على  إطالقًا  نادمة  ولست  تأقلمنا  لكننا  كاراكاس(، 

كوني عشت املسابقة خالل فترة اجلائحة".
"زوم"  تطبيقي  عبر  االبتكار  إلى  املنّظمون  واضطر 
تدابير  احترام  منطلق  من  وسواهما،  و"واتساب" 
احلجر التي فرضتها السلطات الفنزويلية سعيًا إلى 
َلت رسميًا  احتواء فيروس كورونا املستجد. وقد ُسجِّ
البالغ عدد سكانه 30 مليونًاأكثر من  البلد  في هذا 
67 ألف إصابة بهذا الفيروس وأدى إلى وفاة 555 
شخصًا. وتؤكد مديرة املسابقة نينا سيسيليا التي 
كانت أول فنزويلية تفوز بلقب "مّس إنترناشيونال" 
عقب  على  راسًا  انقلب  شيء  "كل  أن   1985 عام 
بسبب تدابير احلجر" التي فرضتها حكومة الرئيس 

نيكوالس مادورو قبل ستة أشهر.
في الواقع، خالفًا ملسابقات السنوات املنصرمة، لن 
تنقل املسابقة اخلميس مباشرة، بل ستكون ُسجَلت 

خالل االيام السابقة لهذا املوعد.

أما لويزيت ماتيران )24 عامًا( املُشاٍركة في املسابقة 
التي  التمارين  كان  األمر  في  ما  "أصعب  ان  فترى 
لكنها  "زوم+"،  خالل  من  )املسابقة(  افتتاح  سبقت 
استعراض  تقدمي  من  ومتكّنا  تأقلمنا  "لقد  تضيف 

رائع".
في  كبيرة  أهمية  اجلمال  ملكة  مسابقة  وتكتسب 
السهرات".  "أجمل  سّميت  أنها  درجة  إلى  فنزويال 
في  الفنزويليات  اجلمال  ملكات  تتألق  ما  وغالبًا 
ملكة  بلقب  منهّن  سبع  وفازت  العاملية،  املسابقة 
جمال الكون، وسّت بتاج ملكة جمال العالم، وتوّجت 

ثماني في مسابقة "مّس إنترناشيونال".
منذ  فنزويال  تعانيها  التي  االقتصادية  األزمة  لكّن 
هذا  مع  املسابقة  تكييف  إلى  دفعت  سنوات  سبع 
كبير من  التخلي عن جانب  إلى  الوضع، فاضطرت 

الفخامة التي كانت تتصف بها سابقًا.
املنصرم  االسبوع  للمتنافسات  كان  ذلك،  ومع 
تقدميهّن  وقبل  أمام جلنة حتكيم.  عرض حضوري 
الغرض أمام اللجنة، وضعن اللمسات األخيرة على 
الشعر  مزّيني  مبساعدة  وتسريحاتهّن،  تبرّجهن 
جميعًا  وضعوا  الذين  املاكياج  واختصاصيي 

كمامات، اتقاء لعدوى فيروس كورونا املستجد.
في  العاملني  جلميع  فحوص  أصاًل  أجريت  وكانت 

فريق التنظيم ولكل املرّشحات، تفاديًا ألي خطر.
ليساندرا  املرشحة  اجلمهور  غياب  مينع  ولم 
شيرينوس من أن حتّب التجربة. وتقول هذه الطالبة 
البالعة 24 عامًا "كنت أفّضل أن تسنح لي الفرصة 
لتواصل أكبر مع املرشحات األخريات ومع اجلمهور، 

ولكني سعيدة جدًا بكوني عشت هذه القصة".

مايكل  امللياردير  دفع   - ب(  ف  ميامي-)أ 
كرة  وجنم  ليجند  جون  واملغني  بلومبرغ 
السلة ليبرون جيمس وواهبون آخرون 20 
مليون دوالر لتسديد ديون سجناء سابقني 
التصويت  من  يتمكنوا  كي  فلوريدا  في 
من  الثالث  في  الرئاسية  االنتخابات  في 

تشرين الثاني/نوفمبر.
يؤثر  قد  التدبير  هذا  أن  البعض  ويعتبر 
بسبب  الرئاسية،  االنتخابات  نتائج  في 
نتيجة  في  فلوريدا  لوالية  احملوري  الدور 
الرئيس  فيه  يتواجه  الذي  االستحقاق 
منافسه  مع  ترامب  دونالد  اجلمهوري 
األميركي  الرئيس  نائب  الدميوقراطي 

السابق جو بايدن.
وقالت منظمة حتمل اسم "فلوريدا رايتس 
إعادة  )جلنة  كوميشن"  ريستوريشن 
احلقوق في فلوريدا( الثالثاء إنها جمعت 
هذه األموال لتسديد ديون سجناء سابقني 
أمضوا محكوميتهم بالسجن في فلوريدا.

في هذه  أخيرا  بدأ سريانه  قانون  ويعلق 
الوالية الواقعة في جنوب شرق الواليات 
بجرائم  للمدانني  التصويت  حق  املتحدة، 
الصادرة  بالسجن  عقوبة  أمضوا  الذين 
دفع  عليهم  يتعني  يزال  ال  لكن  حقهم  في 

غرامات أو نفقات قضائية.
وبعض من هؤالء السجناء السابقني كان 
مدينا بعشرات آالف الدوالرات، وأكثريتهم 

غير قادرين على السداد.
أن مينع تصويت  للقانون اجلديد  وميكن 
ما يصل إلى 750 ألف شخص، غالبيتهم 
من السود أو املتحدرين من أصول أميركية 

التينية.
الرئيس  احلملة  في  املساهمني  أبرز  ومن 
بلومبرغ  مايكل  نيويورك  لبلدية  السابق 
السنة  هذه  جدوى  دون  من  حاول  الذي 
لالنتخابات  الدميوقراطيني  ترشيح  نيل 

الرئاسية قبل أن يفوز به جو بايدن.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مشاهير يدفعون 20 مليون دوالر إلعادة حق سجناء بالتصويت فرنسا تضاعف مدة إجازة 
األبّوة إلى 28 يومًا
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