
البعض..في العراق حصريًا

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

كلمة البعض ال تصمد كثيراً في قضايا مختلفة تخص 
الوضع السياسي بالعراق ،ذلك ان الجميع طامس في 
الوطن  حق  تهضم  التي  السياسية  الرذيلة  مسارات 
للداعمين  الذاتية ووفاء  باسم الحزب ولغاية المصلحة 
والنهب  الفساد  لشياطين  وانصياعاً  الخارجيين 

والتزوير.
أن  بالمفاسد  محتقنة  ثماني عشرة سنة  بعد  معنى  ما   

نقول ال يجوز التعميم وعلينا أن نقول البعض .
ورّبما  به،  ونتغّنى  نحلم   الذي  البعض  هذا  هو  أين 
البعض  هذا  فعل  وماذا  ؟  أحياناً  به  موهومين  نحتمي 
أو  أن نجده؟ هل في وزارة معينة  الممكن  أين من  ؟ 
لجنة برلمانية أو مجلس محافظة أو في هيئة مستقلة أو 

حزب أو تكتل أو تيار أو جهاز أو دائرة؟ 
يمثل  والذي   ) )المشرق  البعض  هذا  هناك  كان  اذا 
األمل ال تأثير له وباقيا مسحوقاً على طول الخط أمام 
الخطوط المتحكمة االقوى منه سنة بعد سنة فما فائدة 

وجوده اذا كان موجوداً حقاً؟
لهذا  اذا كان  يتساءل،  أن  العراقي  المواطن   من حق 
هذا  كل  أين  فمن  هناك،  أو  هنا  البعض وجود ضمناً 
واالصالحي  االقتصادي  العقل  يقف  الذي  الخراب 
التي  المصائب  خسائر  لتقليل  شيء  فعل  عن  عاجزا 

حدثت وليس تجنبها .
الساحقة  االغلبية  بيد  طّيعة  أداة  البعض  هذا  كان  لقد 
التي سحقت البلد، وكان هذا البعض مثال العجز الذي 
ال يحتاج الوطن امثاله ألنه يزيد من االحباط والنكوص 

والتمزق.
التردي  أتى  من  بالقول  يتساءل  َمن  نسمع  ذلك  وبعد 

والتخلف والفساد واستفحال الوهن؟
وكان  الضعفاء،  المسؤولين  شّماعة  كان  البعض  هذا 
في  مسؤولين  السن  على  معكوساً  استخدامه  يجري 
وصف السوء ليصيبوا بسهامهم البعض ويعلنوا براءة 

البعض اآلخر .
ماهذا البلد الذي ال يعرف المواطن فيه بعَضه السيء 
صفات  يتبادل  متى  يدري  وال   ، الحسن  بعضه  من 
على  اجتمعا  اللذان  البعضان،  هذان  والصالح  السوء 

خراب البالد؟

العراق..والتفاول امليتافيزيقي
 الوطُن كلمة ذات كبرياء .. ! 

والوطُن وحدُه غيُر قابٍل للتفاوض ، كما احلرية ، كما احُللم ، وال أحد يفاوض أو يساوُم على 
نبِض قلبِه ، كذلك الوطن ، طرُف الرهاِن على املستقبل املضيء اآلمن للمواطن ..! 

هو   ، النسيان  وغبار  الرطوبة  أبجدية حروفها  طالت  وقد   ، الوطن  دفاتر  في  ماُيقرأ  وأبشُع 
مايعانيه املرُء في شعورِه بأنُه اسٌم مهمٌل في الوطن – الالوطن ، ورقٌم مجهوٌل في احلياة 
وأحالمه  وأمنياته   ، الالمكان  الدائُم  وعنوانه   ، الوجود  خريطة  ،وعلى  احلياة  عن  الباحثة 

وذكرياته كّلها في منطاد الالزمان ..! 
.« أِحبُّ نسيَم بالدي ، 

 ! »   لكنُه الُيبادلني احُلبَّ
كلما احتجُت – كمواطن- إلى إصغاءة - حتى لْو سريعة - من الوطن إلى نداءاِت أحالمي 
، وانتفاضاِت أمنياتي ، انتابني هذا الشعور املؤلُم احلزين ، وهو مبثابِة سرقة مبّيتة لسنوات 

وأيام العمر .. ! 
 في قصائدنا املتمّردة الصاخبة في رومانيستها نقوُل : مافائدة امرأٍة المتنح عاشقها الدفَء! 
وفي فقِه وبالغة نثر الواقع نقول : مافائدة وطٍن اليصغي إلى أحالمك ! يبتعُد عنك في الشبِه 

واملالمح ، وميّر من جنبك ، واليوحعُه أنينك ، وجمر حيرتك ، ويّدعي أنُه اليراك ..!! 
. أنا أحد املواطنني مجازًا ، املتوّرطني بالوطن ، وعراقيتي هوية مفقودة ، خطى انتماء مضطربة 
، أمٌل ُيشبُه اليأس ، حضور بطعم الغياب ، وحياة بطقوس موٍت مداهم .. والوطن متوّرط بي 
على طريقته ، المباالة مؤملة ، وهو مخمور بنبيِذ ضياعِه ، وغيابِه في سطور كتاب الواقع ، 

الصادر عن دار نشر االنتظار ! 
 العالُم ماٍض في احلياة إلى األمام .. إلى املستقبل بال معاناة .. وبال تعب.. إلى حياة احلياة! 
في عصر املعلومات والتقنية واألنترنت والذكاء الصناعي ، وقْد غدا العالم قرية صغيرة ، عصر 
السباق احلضاري وإثبات الوجود ، واإلنسان – املواطن هو رأس املال احلقيقي لكّل وطن .. 
والعراق احلبيب يخرج من خريطة العالم إلى صحراء الكون بال انتهاء ، وهو صانع احلضارة 
، وطن سومر وبابل وآشور ، َمن زلزَل تربة األرض ، وغّيَر في سيِر الكواكب ، يغدو عبر كاميرا 
الذات احلائرة – املواطن ، وطنَا ضبابيًا ، كّل مافيه من مظاهر التقدم هي إلى الوراء .. وطٌن 

على ظهر سحابٍة متطُر بعيدًا ، واملواطن اجملاز اسمُه القهُر و الضياع ..! 
كّل القوانني التي ابتدعتها األنظمة واحلكومات السابقة من فوق كراسيهم الصدئة هي امتهان 
وإذالل ، والعالقة لها بأبجدية اإلنسانية واحلضارة والتقدم .. كّل » شهادة ميالد« و«شهادة 
جنسية« وبطاقة أحوال مدنية » شاحبة احلروف وهي نتاج القوانني العثمانية البالية وأضابير 

الروتني احلكومي املُمل بال حدود ..! 
وهو رهني   ، والضياع  الدائم احليرة  املُّر  ورغيفه   ، الداخل مطحون  في  العراقي  املواطن    
االمتهان واإلذالل واالنتظار حتى إشعاٍر آخَر .. بْل وحتى آخر رئيس وزراء قادم ، حني يسعى 
حتى اللهاث والتعب للحصول على أبسط حقوقه في احلياة .. ويصبح تعريُف الوطن لديه ، 

ليَس أكثر من كذبٍة متداولٍة مرعبٍة ..! 
 أما املواطن العراقي خارج بلدِه الذي يسعى لصنع مستقبٍل آمٍن ألسرتِه وأوالده  ، تالحقه 
القوانني اجلائرة ، التي لم تُعد »شتائم مالئكية« ، كما تصفها القصائد ، حني يضحي هدفها 
لها  ، والعالقة  والتقدم  اإلنسانية واحلضارة  إلى  بالية المتت بصلة  قوانني  وهي   ، األسمى 
بإيقاع احلياة والكون والعالم واإلنسان اجلديد احلالم .. سفٌر مضٍن إلى كوكب رعٍب وقلٍق 
أوطان  هي  والقنصلياِت  السفاراِت  أنَّ  على  تنّص  اإلنسان  حقوق  مواثيق  كّل    !.. وامتهان 
صغيرة ، بقوانينها ومسؤوليها وموظفيها ، وقد شيدت مبانيها لصالح املواطن ، ووسيلة حبٍّ 
وجذٍب أكثر للوطن واحلياة واملستقبل ، وليست مجرَد كياناِت متثيٍل للوطن ! هذه املؤسسات 
الرسمية التي لها هيبتها لدى املواطن في كل مكان في العالم  ، ترتفع فوقها األعالُم خفاقًة 
برياح األمان ، ويراها املواطن درَع حمايٍة في غربتِه .. املنتسبون والعاملون في السفارات 
والقنصليات العراقية ، وفي غرفها املكّيفة بروائح العمالت الصعبة ، مكبلون بقوانني موروثة ، 
إرث حكوماٍت َمدينٍة لتبعيِة قوى وأنظمة ظاهرة وخفية ، الهدف منها إرباك حياة املواطن خارج 
، وبعده عن أرضه وأهله وذكرياته غير كاٍف  ، وكأنَّ اغترابه  ، وليست سنده وحمايته  بلده 

إلنهاكه والعبث في حياته ..!! 
. العالُم يتقدُم تقنيًا ، ويتطور كّل يوم بْل كل ساعٍة وثانية الختصار الزمن على إنسانه الساعي 
والعراق احلبيب مازال غارقًا في قوانني ومخلفات   .. للمشاركة في جمال احلياة وصنعها 
التقنية  يثورات  عابئة  غير  وحكوماته  واآلتي،  املاضي  الزمن  خارج  وهي  الوسطى   القرون 
للتواصل ، وال بالزمن الذي اليتوقف ، بل ويصعب قهره وهزميته – برؤى فالسفة العصر 

ومفكريه ..!! 
  أمام هذه التقنية الضاجة الصاخبة وهي تزلزل كّل املمالك واألمبراطوريات ، وهي حتكم 
بعناٍد جميل ٍ.. ملاذا اليكون سهاًل اتصال السفارات والقنصليات في اخلارج بكل املؤسسات 
وقسم   ، واخلارجية   ، العامة  واجلنسية   ، املدنية  األحوال  دوائر  مثل  الداخل  في  العراقية 
اجلوازات واجلنسية في وزارة الداخلية ، عبَر منظومٍة راقيٍة في كّل قنصليٍة ، تتحدى الزمن 
املضيئة  السهلة  والطرق  الصالحية  القنصليات  في  العاملني  واملسؤولني  املوظفني  متنح   ،
لالتصال بهذه املؤسسات ، ومتكن املواطن العراقي في بلد اإلقامة من جتديد أو احلصول 
على »صورة قيد« أو » شهادة جنسية » أو« بطاقة أحوال مدنية« مستندات مهمة يتوقف عليها 
جتديد جواز سفره الذي هو صك حياتِه ، مادام ميتلك أصل تلك املستندات التي أشرفت على 
انتهاء تاريخ صالحيتها !؟     قولوا لي ماالصعوبة في ذلك ؟   هل » مضى عهد الرأفة« كما 

يقول املبدع األفريقي تشينو أتشيبي !؟ 
ولكن دعونا نتفائُل على إيقاع نداء الروح الظامئة ، وعطشها النهُر ..!! 

بدون   ، القنصليات  في  والعاملني  للمسؤولني  كافية  الوزراء صالحية  رئيس  دولة  متنح  هل 
استثناء ، متكنهم من إجناز عمٍل مثمٍر جاٍد للمواطن ، يختصُر عليه زمنه ، ومينحُه ليلة هانئة 
يحلم فيها بالعيش في وطن صباحي جميل ؟    عذرَا ! هو تفاؤل ميتافيزيقي على طريقة« 

فولتير« في روايته » كانديد«! 
وهل ميكن إلغاء كّل أبجديٍة لنصائِح القنصليات املرعبة :«عليك الذهاب إلى بغداد« !! »فهذا 
املستند يتطلب حضورك شخصيا » ! والله ألكثر من أربعني عامًا -سفرًا وغربة-  لم أسمع 
بهذا من أي مواطن عربي وال أجنبي !    هل ينتهي فقه تلك القوانني التترية اجلائرة ، وهي 
متيت النبض في قلب مواطن ساٍع ألن يعيش بحق إنسانيته وآدميته وحياته .. وحتيل الوطن 
– احُللم اجلميل إلى سجن بأبواب صدئة !؟     نعم !! هو 

تفاؤل ميتافيزيقي يارئيس الوزراء !! 

ِعذاب الركابي 
  كاتب وشاعر 

وفاة محمود ياسني:
150 فيلمًا و20 مسرحية

املمثل املصري الراحل نال فرصته األولى أمام شادية
املمثل  ُتوفي   - ب(  ف  القاهرة,-)أ 
السينما  عمالقة  وأحد  الكبير  املصري 
يناهز  عمر  عن  ياسني  محمود  املصرية 
الفن  خزينة  أثرى  أن  بعد  عاما،   79
اخلالدة  األعمال  من  بالعديد  املصري 

الشاشة. على 
وكتب جنله الفنان واملؤلف عمرو محمود 
ياسني على صفحته على موقع التواصل 
رحمة  الى  "توفي  فيسبوك  االجتماعي 
ياسني  محمود  الفنان  والدي  تعالى  الله 
أسألكم   .. راجعون  اليه  وانا  لله  انا   ..

الدعاء".
غير  صحية  حالة  يعاني  ياسني  وكان 
ايضاح  دون  األخيرة  اآلونة  في  مستقرة 

تفاصيل من جانب أسرته عنها.
شائعة  آب/أغسطس  في  انتشرت  وقد 
إال أن  الزهامير،  عن وفاته بسبب مرض 
املمثلة  ابنته  ذلك وأوضحت  نفت  أسرته 
لالعالم  ياسني  محمود  رانيا  املصرية 
احمللي أن والدها يعاني فقط من "بعض 

الذاكرة". فقدان 
وكتبت رانيا االربعاء على صفحتها على 
.. وداعا يا حبيبي  فيسبوك "بحبك أوي 
حتت  ووضعت  الله"،  ذمة  في  أبي   ..
صغيرة  طفلة  وهي  لها  صورة  تعليقها 

مع والدها.
بورسعيد  محافظة  مواليد  من  ياسني 
من  تخرج  مصر،  شمال  في  الساحلية 
في  الفنية  مسيرته  وبدأ  احلقوق  كلية 

أواخر الستينيات من خالل املسرح.
والدراما  السينما  خزائن  ياسني  أثرى 
تاريخه،  مدار  على  مصر  في  واملسرح 
فيلما   150 من  أكثر  في  شارك  حيث 
وأكثر من 60 عمال دراميا و20 مسرحية.
املصرية  املمثلة  من  متزوج  وياسني 
املعروفة شهيرة وله ابن وابنة معروفان 

في الوسط الفني.
على  شهيرة،  الفنانة  زوجته  ووضعت 
صفحتها على فيسبوك، صورة له وعّلقت 

عليها "رحل حبيب عمري خالص".
أمام  كممثل  األولى  بطولته  وكانت 
شادية  الراحلة  الكبيرة  املصرية  الفنانة 
فيلم  في  "حمدي"  شخصية  جّسد  حني 

"نحن ال نزرع الشوك" عام 1970.
األدوار  من  العديد  الراحل  وللفنان 
في  خلدت  التي  والدرامية  السينمائية 
فيلم  في  أدواره  مثل  املشاهدين  ذاكرة 

الرفيع"  "اخليط  وفيلم  وأرانب"  "أفواه 
فاتن  الراحلة  املصرية  النجمة  أمام 
الرصاص"  نطلق  من  "على  وفيلم  حمامة 
وفيلم  سعاد حسني  الراحلة  النجمة  مع 

"اجللسة سرية" مع النجمة يسرا..
الشباب  النجوم  بعض  ياسني  وشارك 
سنوات  العشر  مدار  على  أفالمهم،  في 
أدوار ال تنسى  تأدية  األخيرة، وبرع في 
املمثل  مع  "اجلزيرة"  فيلم  في  دوره  مثل 
مع  "الوعد"  وفيلم  السقا  أحمد  املصري 

آسر ياسني.
الراحل  للنجم  الدراما  أعمال  أبرز  ومن 
و"اللقاء  الزهور"  تتفتح  "غدا  مسلسالت 

العصر" و"العصيان". الثاني" و"سوق 
واشتهر ياسني أيضا بالتعليق الصوتي 
الدينية  الفنية  األعمال  في  خصوصا 
وذلك  االذاعة  أو  التليفزيون  في  سواء 
رخيم،  قوي  صوت  من  ميتلكه  كان  ملا 

السوري  للمخرج  "الرسالة"  فيلم  ولعل 
أدوار  أشهر  أحد  هو  العقاد  مصطفى 

الصوتية. ياسني 
ونعى الناقد الفني املصري البارز طارق 
صفحته  على  ياسني  رحيل  الشناوي 
جان  يس  "محمود  قائال  فيسبوك  على 
القامة   ... وداعا  األول  العربية  السينما 
والتقدير  واجلدية  وااللتزام  والقيمة 
باسمه  قرينة  صارت  متعددة  صفات 
كل  على  ومتألقا  حيا  بيننا  سيظل   ...

الشاشات".
من  الكثير  نعى  تويتر،  موقع  وعلى 
ياسني  رحيل  العرب  املشاهير  الفنانني 
هنيدي  ومحمد  أحمد  سميرة  مثل 

وهيفاء وهبي وكارول سماحة.
السعودية  الترفيه  هيئة  رئيس  وكتب 
رمزا  "فقدنا  تويتر  على  الشيخ  آل  تركي 

الكثير". أعطى  عربيا 

جديد كورونا..
االصابة بالصمم أيضًا
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نيويورك- )أ ف ب( - أعلنت أوركسترا نيويورك 
 ،2020-2021 موسم  إلغاء  عن  الفلهرمونية 
عن  مماثل  قرار  صدور  من  أسابيع  بضعة  بعد 
خطر  على  جديد  مؤّشر  في  متروبوليتان،  أوبرا 

اضمحالل املوسم الثقافي في الواليات املتحدة.
وبعد اإلعالن في مطلع حزيران/يونيو عن إلغاء 
موسم اخلريف حّتى السادس من كانون الثاني/

يناير، تخّلت األوركسترا الفيلهرمونية هذه املّرة 
الثالث عشر من حزيران/ كّل عروضها حّتى  عن 

يونيو. وهي املّرة األولى في خالل 178 سنة التي 
تلغي فيه األوركسترا موسما كامال، في قرار اّتخذ 
"بناء على توصيات السلطات الصحية"، وفق ما 

جاء في بيان. وقالت مديرة املؤسسة ديبورا بوردا 
في البيان إن قرار اإللغاء هذا "ليس غير مسبوق 
ملعنويات  قاصمة  ضربة  يوّجه  إنه  بل  فحسب 
املوسيقيني واجلمهور على حّد سواء وتداعياته 

االقتصادية وخيمة.
االنترنت  على  عروض  بّث  األوركسترا  وتعتزم 
من  صغيرة  تشكيالت  ضمن  مسبقا  سّجلتها 
تسعى  املؤسسة  أن  بوردا  وكشفت  موسيقييها. 
إلى االستفادة من قرار اإللغاء إلطالق ورشة ترميم 
منتظرة منذ وقت طويل كانت مبرمجة أليار/مايو 

.2022
الثالثة من األعمال في هذا الصرح  وهي املرحلة 

بنحو  مقّدرة  مبيزانية   ،1962 في  دّشن  الذي 
550 مليون.وبانتظار موسم 2022-2021، تعّول 
األوركسترا الفيلهرمونية على مشروع "باندواغن" 
في ربيع العام 2021 القائم على حفالت صغيرة 
مع عدد محدود من املوسيقيني في أرجاء نيويورك 
النسخة  لقيت  وقد  اخلارج.  في  اجلمهور  ملالقاة 
األولى من هذا املشروع في اخلريف جناحا باهرا.
نهاية  في  أعلنت  قد  متروبوليتان  أوبرا  وكانت 
أيلول/سبتمبر عن إلغاء موسم العروض -2020
مسارح  افتتاح  أجّل  املاضي،  واألسبوع   .2021
أقّل  على  حزيران/يونيو  بداية  إلى  برودواي 

تقدير.

روسية  »سويوز«  مركبة  التحمت   - ب(  ف  )كازاخستان-)أ  املاتي 
الصنع تنقل رائدة فضاء أميركيني واثنني روسيني، اخلميس مبحطة 
الفضاء الدولية وفق اخلطة املرسومة أصال، بعد ثالث ساعات فقط 

من انطالقها، محطمة رقما قياسيا جديدا بشأن السرعة.
وذكرت وكالة الفضاء الروسية »روسكوسموس« في بيان أن املركبة 
كاثلني  األميركية  الفضاء  رائدة  تنقل  التي  أس17-«  أم  »سويوز 
روبينز والروسيني سيرغي ريكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، قد 

»التحمت« باحملطة املدارية عند الساعة 08,48 ت غ.
قياسيا  »رقما  سجلت  الرحلة  أن  إلى  الروسية  الوكالة  وأشارت 
جديدا )...( وقد بلغت الفترة اإلجمالية الفاصلة بني انطالق مركبة 
سويوز والتحامها 3 ساعات و3 دقائق«. وكان رواد الفضاء الثالثة 

قد أقلعوا في الوقت احملدد عند الساعة 05,45 ت غ من قاعدة 
بايكونور الروسية في كازاخستان، وفق ما أظهرت صور نشرتها 

وكالتا الفضاء.
وبعد دقائق من اإلقالع، أوضحت الوكالة الفضائية الروسية عبر 

»تويتر« أن املركبة »وضعت في املدار بنجاح«.
والغربيني،  الروس  بني  املتبقية  القليلة  التعاون  أوجه  أحد  وفي 
لهم يشغلون احملطة حاليا  إلى زمالء  الثالثة  الفضاء  رواد  ينضم 
فاغنر  وإيفان  يانيتشني  وأناتولي  )ناسا(  كاسيدي  كريس  وهم 
في 22  األرض  إلى  يعودوا  أن  املقرر  من  والذين  )روسكوسموس( 
صاروخ  منت  على  الرحلة  هذه  وحصلت  األول/أكتوبر.  تشرين 

»سويوز« .

واشنطن- باريس - الزمان 
إلى  عقود  عدة  األوروبية  الفضاء  وكالة  منحت   
تستخدم  جتهيزات  لتطوير  أوروبيني  صناعيني 
في البعثات املستقبلية الستكشاف القمر واملريخ، 

على ما أفادت مصادر متطابقة األربعاء.
أبرز هذه املساهمات األوروبية في برنامج  ومن 
"أرتيميس" األميركي للعودة إلى القمر في 2024، 
اخلدمات  وحدة  لبناء  "إيرباص"  شركة  مع  عقد 
الثالثة التي ستشبك مبركبة "أوريون" األميركية، 
على ما أعلنت وكالة الفضاء األوروبية في بيان 
للصناعات  الـ71  الدولي  املؤمتر  هامش  على 

الفضائية املنعقد عبر اإلنترنت.
كما فازت "إيرباص" بعقد لتطوير مشروع مركبة 
اإلنزال على القمر "إي إل 3". وأوضحت الشركة 
األوروبية أن املركبة التي سيتم إطالقها بواسطة 
إلى 1,7  أريان ستحمل "شحنة تصل  صاروخ 

طن إلى أي موقع على سطح القمر".
خمس  إلى  بثالث  القيام  الفضاء  وكالة  وتتوقع 

مهمات.
كما يتضمن مشروع العودة إلى القمر بناء محطة 
أو  غايتواي"  "لونار  اسم  عليها  أطلق  فضائية 
احملطة القمرية. وتعتزم الواليات املتحدة جتميع 

احملطة التي ستوضع في مدار القمر اعتبارا من 
توقف  ونقطة  مختبر  مبثابة  وستكون   ،2023

لرواد الفضاء في طريقهم إلى القمر.
احملطة  من  أصغر  القمرية"  "البوابة  وستكون 
بشكل  مأهولة  تكون  ولن  الدولية،  الفضائية 
رواد  من  عدد  استقبال  بوسعها  لكن  متواصل، 

الفضاء يصل إلى أربعة.
إليه،  االنضمام  روسيا  رفضت  الذي  واملشروع 
واألوروبيني  األميركيني  بني  مشاركة  ثمرة  هو 

والكنديني واليابانيني.

سبايس"  ألينيا  "تاليس  مجموعة  وكلفت 
فضائية  وحدات  صناعة  في  املتخصصة 
"إي-هاب"  السكن  وحدة  تطوير  مضغوطة، 

اخلاصة باحملطة.
وأوضحت اجملموعة املؤلفة من شركتي "تاليس" 
أن  بيان  في  اإليطالية  و"ليوناردو"  الفرنسية 
وكالة  وقعته  الذي  العقد  من  األولى  الشريحة 
تبلغ  الوحدة  هذه  لتطوير  األوروبية  الفضاء 
إجمالي  مبلغ  أصل  من  يورو  مليون   36 قيمتها 

قدره 327 مليون يورو.

"آبل"  أطلقت   - ب(  ف  )أ  فرانسيسكو-  سان 
طرازاتها اجلديدة املنتظرة "آي فون 12" املزودة 
تقنية اجليل اخلامس من االتصاالت، بتأخير عام 
رئيس  وصفها  خطوة  في  منافسيها،  أبرز  عن 
"بداية عصر  بأنها  كوك  تيم  األميركية  اجملموعة 

جديد".
مجال  في  العمالقة  اجملموعة  أطلقت  فقد 
أربعة  الثالثاء  والتكنولوجيا  اإللكترونيات 
خالل  فون"،  "آي  هواتف  من  جديدة  طرازات 
عرض من دون جمهور نقلته عبر اإلنترنت بسبب 
قيود جائحة كوفيد19-، وتخلله مؤثرات بصرية 

وصوتية الفتة.
وبتأخير عام عن منافستيها الرئيسيتني، الكورية 
"هواوي"،  والصينية  "سامسونغ"  اجلنوبية 
اجليل  بتقنية  العاملة  أجهزتها  أول  "آبل"  تطرح 
اخلامس، بأسعار أساسية تراوح بني 699 دوالرا 

و1099.
طرازات  أربعة  على  اجلديدة  الهواتف  وتتوزع 
و"12  برو"  و"12  ميني"  و"12   "12 فون  "آي  هي 
برو ماكس". وهي سُتطرح للبيع اعتبارا من 23 
برو(،  و12   12 )لطرازي  األول/أكتوبر  تشرين 
و12  ميني   12( الثاني/نوفمبر  تشرين   13 ومن 

برو ماكس(. وأكد أرون ماتياس وهو أحد نواب 
الطرازات  هذه  أن  األميركية  اجملموعة  رئيس 
اجليل  لتقنية  تردد  "نطاقات  ستحمل  اجلديدة 

اخلامس أكثر من أي هاتف ذكي آخر".
موجات  ستستخدم  األميركية  النماذج  أن  كما 
لكنها  القوة  فائقة  وهي  "ملليمترية"،  مسماة 

تغطي مناطق محددة ومحدودة.
اجليل  على  جتارب  ماتياس"أجرينا  وأضاف 
مشّغل  مئة  من  أكثر  مع  اخلامس  اخلامس 
الظروف  و"في  منطقة"،  ثالثني  في  اتصاالت 

في  غيغابت   4 تفوق  سرعات  سجلنا  الفضلى، 
الثانية، وما يصل إلى 1 غيغابت في الثانية في 

الظروف العادية".
واعتبر احمللل في شركة "ويدبوش سيكيوريتيز" 
دفعة  "أهم  تشمل  الطرازات  هذه  أن  أيفز  دان 
جديدة من منتجات +آبل+ منذ هواتف +آي فون 

+6 في 2014".
ورغم هذا اإلعالن، تراجع سهم "آبل" بنسبة تقرب 
من 3 % في وول ستريت، غداة ارتفاعه في ساعات 

الترقب إلعالن املنتجات اجلديدة.

أوركسترا نيويورك.. أول إلغاء منذ 178 سنة

صاروخ سياحي..ومهمات جديدة
في القمر واملريخ

ما هو  آي فون 12 املزود تقنية
اجليل اخلامس؟

باريس- )أ ف ب( - حذر أطباء من أن فقدان 
قد  ندرته،  رغم  والدائم،  املفاجئ  السمع 
بعض  لدى  كوفيد19-  بوباء  مرتبًطا  يكون 
حالة"  "أول  عن  االبالغ  مت  األشخاص، حيث 

بريطانية في مجلة " بي إم جي" الطبية".
احملتمل  اجلانبي  التأثير  هذا  إضافة  ومت 
املتعددة  األعراض  إلى  بكوفيد19-  لإلصابة 

للوباء، بحسب اجمللة.
األدبيات  من  الرغم  "على  اخملتصون  وذكر 
الكبيرة حول كوفيد19- واألعراض اخملتلفة 
املرتبطة بالفيروس ، هناك نقص في النقاش 

حول العالقة بني كوفيد19- والسمع".
في  السمع  لفقدان  فحص  إجراء  إلى  ودعوا 
املستشفى، مبا في ذلك العناية املركزة حيث 
بالعالج  للسماح  بسهولة،  جتاوزها  يتم 
أفضل  توفر  التي  بالستيرويدات  السريع 

فرصة الستعادة السمع.
من  قليل  عدد  عن  اإلبالغ  مت  اآلن،  وحتى 
بكوفيد19-، حيث  املرتبطة  األخرى  احلاالت 
لم يتم رصد أي حالة في اململكة املتحدة، وفًقا 

لهؤالء املتخصصني.
واحلنجرة  واألنف  األذن  أخصائيو  ويالحظ 
إلى   5 مبعدل  املفاجئ،  السمع  ضعف  غالبا 
ولم  عام.  كل  حالة  ألف   100 لكل  حالة   160
تتضح األسباب، غير أن هذا النقص احلسي 
قد يكون مرده، على سبيل املثال، إلى انسداد 
عدوى  بعد  أيًضا  ولكن  الدموية،  األوعية 
فيروسات  أو  األنفلونزا  مثل  فيروسية، 

الهربس أو الفيروس املضخم للخاليا.
من  يبلغ  رجل  حالة  التقرير  معدو  ووصف 
العمر 45 عاًما مصاًبا بالربو يعالج من وباء 

كوفيد19- في مستشفياتهم.

في  الصناعي  التنفس  جهاز  في  ربطه  ومت 
صعوبة  من  يعاني  كان  ألنه  املركزة  العناية 
تلقيه  بعد  بالتحسن  وبدأ  التنفس،  في 
الوريدية  والستيرويدات  )رميديسفير  عالج 

وبالزما الدم ...(.
بعد أسبوع من فك أنبوب التنفس وخروجه 
في  طبيعي  غير  بطنني  شعر  اإلنعاش،  من 

أذنه اليسرى وأعقبه فقدان مفاجئ للسمع.
غير  أذنه  قنوات  أن  الفحص،  بعد  وتبني 
مسدودة وليست ملتهبة وطبلة أذنه سليمة. 
أذنه  في  السمع  فقدان  السمع  اختبار  أكد 
بعد  فقط  جزئًيا  منه  تعافى  الذي  اليسرى 

العالج بالكورتيكوستيرويد.
ومت استبعاد األسباب احملتملة األخرى، مثل 

األنفلونزا أو فيروس نقص املناعة أو التهاب 
إلى  األطباء  وخلص  الروماتويدي،  املفاصل 

أن فقدان السمع لديه مرتبط بالوباء.
لفقدان  حالة  أول  عن  تايالند  في  اإلبالغ  مت 
في  وحده  كوفيد19-  إلى  فيه  أشير  السمع 

نيسان/أبريل 2020 .
املسؤول  سارس-كوف2-،  فيروس  رصد  مت 
بنوع  واملرتبط  بكوفيد19-،  اإلصابة  عن 
معني من اخلاليا املبطنة للرئتني، في خاليا 

مماثلة في األذن.
حدوث  إلى  أيًضا  الفيروس  هذا  ويؤدي 
)السيتوكينات(  املواد  في  وزيادة  التهاب 
أوضح  ما  وفق  السمع،  فقدان  إلى  املؤدية 

املعدون.

ثالثة رواد يلتحمون في الفضاء بسرعة قياسية 


