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نبقى هنا في اطار تطوير ادارات الدولة، وفي مسألة دمج 
المؤسسات واالستغناء عن بعضها أو الغاء بعض الحقائب 
الوزارية وتوزيع اختصاصاتها. االختزال والغاء العناوين 
ليس دائماً له نصيب من النجاح حين تكون البدائل شبيهة 
وال تختلف سوى بالعناوين. حين قام االمريكان باحتالل 
العراق وتسليم الحكم لالحزاب الحالية، كانت في عيونهم 
الحكم  طبيعة  بسبب  االعالم،  وزارة  اسمها  عقدة  جميعا 
في  السريع  القرار  فكان   ، التعبوية  الحرب  وآلة  السابق 
الغائها بوصفها اداة الدعاية للحزب الحاكم والنظام السابق، 
اختصاصات  تقمصت  بديلة  اعالمية  تشكيالت  وقامت 
وزارة االعالم السابقة ومضت الى أبعد منها في تكريس 
خطابات حزبية وفئوية سنوات طويلة قبل أن تعود الى خط 
شروع وطني، لكن بعد ضياع فرص كثيرة واهتزاز الثقة 
تمثله،  التي  الجهة  عن  النظر  بغض  الحكومي،  باالعالم 
بالرغم من انها االعالم  نفسه ضحية من ضحايا االحزاب 

التي حكمت العراق، كما كان االعالم في الماضي .
ادارات،  أو  أشخاصاً  أو  مؤسسة  تخص  ال  هنا  المسألة   
وإّنما هي قضية التفكير بالبديل المؤسساتي الذي ال يثقل 
لقوالب  وتكرار  انتاجي  وضعف  عددي  بترهل  الدولة 

الماضي بثياب لم تعد تصلح أن نسميها جديدة.
هذا األمر يتطلب وقفة جادة في الفرز قبل اتخاذ قرارات 
تكون  قد  البدائل  ألّن  االدارية  الهياكل  لتقليص  الدمج 
نقطة  الى  وتقودنا  االدارية  االمراض  لنفس  حواضن 

الصفر .
فترات  في  السيما  دولة ضرورة،  ألية  الرسمي  االعالم 
المرتبطة  االعالمية  المؤسسات  لكن  الكبرى،  االزمات 
والتبني  الدعم  جهة  من  تعامل  أن  يجب  بتحويل حكومي 
بقدر منافستها للقطاع الخاص في االبداع ونوعية االنتاج 
انتهاء  أبعد من ساعة  العمل االعالمي الى  وحمل رسالة 

الدوام الرسمي .

بوح:أنَت أكيد في العراق

أول  اقيمت   - ب(  ف  -)أ  اجلزائر 
جامع  الفتتاح  األربعاء  جماعية  صالة 
العالم  في  مسجد  أكبر  ثالث  اجلزائر، 
واألكبر في إفريقيا، مبناسبة االحتفال 
باملولد النبوي، بعد سنة ونصف السنة 
على االنتهاء من بنائه. ويفترض أن يتم 
اجمليد  عبد  الرئيس  بإشراف  االفتتاح 
تبون في حال سمح له وضعه الصحي، 
إذ إنه أدخل مستشفى في اجلزائر من 
في  احلكومة  وقال  األسباب،  ذكر  دون 
يستدعي  وال  "مستقر  وضعه  إن  بيان 
أي قلق". ومّت ذلك بعد خمسة أيام من 
إصابة موظفني  الصحي بسبب  العزل 

من محيطه بوباء كوفيد19.
قاعة  افتتاح  األربعاء  مساء  وسيتّم 
ان  ميكن  التي  املسجد  في  الصالة 

تستقبل 120 ألف مصّل.
مساحة  على  اجلزائر  جامع  وميتد 
في  الثالث  بذلك  وهو  هكتارا،   27,75
املسجد  بعد  املساحة  حيث  من  العالم 
في  املكي  واحلرم  املدينة  في  النبوي 
اململكة العربية السعودية. أما مئذنته 
أنحاء  كل  من  رؤيتها  ميكن  التي 
إذ  العالم،  في  األعلى  فهي  العاصمة، 

أي 43 طابًقا، وميكن  متًرا،  تبلغ 267 
مشاهد  توفر  مبصاعد  اليها  الوصول 

بانورامية على العاصمة اجلزائرية.
للجامع  الداخلي  اجلزء  تزيني  ومّت 
بالطابع األندلسي مبا ال يقل عن ستة 
العربي  اخلط  لوحات  من  كيلومترات 
أما  واخلشب.  واملرمر  الرخام  على 
الفيروزي  األزرق  فباللون  السجاد 
تقليدي  طابع  وفق  زهرية،  رسوم  مع 

جزائري.
طلب  للجامع،  األخيرة  زيارته  وخالل 

وزير  من  تبون  اجمليد  عبد  الرئيس 
علمية  "هيئة  تشكيل  الدينية  الشؤون 
رفيعة املستوى" لإلشراف على الصرح 
الديني. ويضم جامع اجلزائر باإلضافة 
إلى قاعة الصالة، 12 بناية منها مكتبة 
تتضمن مليون كتاب وقاعة محاضرات 
اإلسالمي  والتاريخ  للفن  ومتحف 

ومركزا للبحث في تاريخ اجلزائر.
خمسة  الصلوات  أداء  على  ويشرف 
أوضح  كما  مؤذنني،  وخمسة  أئمة 
جمعية  عضو  شّكاط،  كمال  األستاذ 

العلماء املسلمني الذي اعتبر أن مهمة 
وتنسيق  "تنظيم  ستكون  الصرح  هذا 
الفتاوى مع الواقع اجلزائري املعاش".

يصبح  أن  هي  "الفكرة  شّكاط  وقال 
محاربة  فيه  تتم  مكانا  اجلزائر  جامع 
أو  الديني  التطرف،  أشكال  كل 
في  نفسهم  هم  املتطرفون  العلماني. 

كل مكان".
أناس  "هناك  الشريعة  أستاذ  وتابع 
احلالية:  املشاكل  يدركون  حًقا  جادون 
التي  للدين  البالية  والرؤية  التطرف 

ُتطرح في بالدنا كما في الغرب".
الذي  الضخم  املشروع  هذا  وتسبب 
العزيز  عبد  السابق  الرئيس  أراده 
إثر  شهًرا   18 منذ  املستقيل  بوتفليقة 
بجدل  ضده،  عارمة  شعبية  انتفاضة 
كبير في السنوات األخيرة في اجلزائر.
الذي  املشروع  حول  اجلدل  وبدأ 
استغرق بناؤه أكثر من سبع سنوات، 
عن  املسؤولة  الشركة  اختيار  من 
"تشاينا  الصيني  العمالق  البناء، 
التي  ستايت كونستركشن إجننيرينغ" 
استعانت بعمال من الصني، الى تكلفته 
التي بلغت رسميًا أكثر من 750 مليون 
متوقعًا،  كان  مما  بكثير  أكثر  يورو، 

ممولة من اخلزينة العمومية.
ويعّبر سعيد بن مهدي، في السبعينات 
البطالة،  في  لشابني  وأب  العمر  من 
أن  يود  كان  إنه  قائال  تذمره،  عن 
الشباب  وجتعل  مصانع  الدولة  "تبني 
مسجدا  "هناك  أن  خصوصا  يعملون" 

في كل حي تقريبا".
االجتماع  علم  ألستاذ  بالنسبة  أما 
بلخضر مزوار، فإن الصرح الديني "لم 

ُينب للشعب".

أسرة   14 تعيش   - ب(  ف  )أ  كراكاس 
في  الوزارات  إحدى  مبنى  في  األمّرين 
كراكاس ريثما تؤّمن لها الدولة الفنزويلية 
مأوى ينتشلها من بؤسها هذا في موقع ال 
تصله أشّعة الشمس وتنتشر فيه اجلرذان 

وتفوح منه روائح نتنة.
الذي  عاما(   31( ميدينا  يوهان  ويقول 
سبع  قبل  وقع  حادث  إثر  بالشلل  أصيب 
سنوات "نحتضر ببطء هنا. وهذه الظروف 

ال تليق ببشر".
هذا  من  والسفلي  األرضي  الطابق  في 

وهيئات  املرأة  وزارة  يضّم  الذي  املبنى 
املياه  إلى  النزالء  يفتقر  أخرى،  عامة 
يسّدون  وهم  للتهوية  وأنظمة  اجلارية 
الفتحات بعبوات بالستيكية ملنع اجلرذان 
من الدخول. وتخبر كارال التي تعيش هنا 
حاسة  ابنتي  "فقدت  سنوات  أربع  منذ 
الغرفة  ُصّممت  وقد  املاضي.  العام  الشّم 
ولكم  مرحاضا.  لتكون  فيها  نعيش  التي 
أن تتخّيلوا الروائح عندما تكون األنابيب 
الوالدة  هذه  وضعت  وقد  اخلدمة".  خارج 
هوّيتها  عن  الكشف  عدم  فّضلت  التي 

وناموسّية  ستائر  مستعار،  اسم  واعتماد 
للحماية من "الصراصير الطائرة".

أفرادها  عدد  البالغ  األسر  هذه  جلأت 
حّلت  بعدما  الوزارة  إلى   24 اإلجمالي 
أو  الشخصي  الصعيد  على  مأساة  بها 
مأوى.  لديها  يعد  ولم  السبل  بها  تقّطعت 
وجرى نقل األشخاص إلى املبنى بواسطة 
املقّربة من  املدني  إحدى جمعيات اجملتمع 
النظام التي تعرف باسم "أنتيكوروبسيون 

إنتربيالسيون بوبوالر أورغانيزيدا".
وهي كانت قد أبرمت عقدا الستخدام مرافق 

اجتماعاتها  تنّظم  وكانت  باجملان  الوزارة 
في املقّر بحضور أعضاء يأتون من مناطق 

بعيدة ويبيتون أحيانا في املكان.
األشخاص  بعض  راح  الوقت،  مرور  ومع 
اعتبارا  هنا"  "ميكثون  لهم  مأوى  ال  الذين 
لهم  تؤّمن  أن  بانتظار   2010 العام  من 
سرعان  ولكن  املنشود  املسكن  السلطات 
ما بدأت األحوال تتدهور، بحسب ما تقول 
من  األربعني  في  مدّرسة  وهي  نوريليس، 
العمر تعيش في املوقع مع ابنتها الوحيدة 

بانتظار نقلها إلى "مكان الئق".

وتؤوي احلكومة مئات الفنزويليني كّل سنة 
بعد  شاغرة  مدارس  أو  مساكن  في  مؤقتا 

كارثة طبيعية أو مأساة شخصية.
االنتظار  قائمة  في  أسماؤهم  وتدَرج 
فيفييندا"  "ميسيون  برنامج  من  لالنتفاع 
االشتراكي  الرئيس  حكومة  اعتمدته  الذي 
السلطات،  وبحسب  مادورو.  نيكوالس 
من  أكثر  توفير  في  املبادرة  هذه  ساهمت 
زهيدة  بأسعار  جديد  مسكن  ماليني  ثالثة 
في  تشّكك  املعارضة  أن  غير  للمعوزين. 

صّحة هذه األرقام.

مونيكا  أصبحت   - ب(  بودابست-)أ ف 
"أواله  موسيقى  مغنية  الكاتوس، 
فنانة  أول  الشهيرة،  اجملرية  جيبسي" 
جائزة  على  حتصل  الروما  غجر  من 

"وومكس" عن مجمل إجنازاتها الفنية.
تنحدر الفنانة البالغة من العمر 42 عاما 
مجتمع  من  عميقا  صوتا  متلك  والتي 
من  فرع  وهو  الصغير،  جيبسي"  "أواله 
في  األكبر  وهي  العرقية  الروما  أقلية 
اجملر إذ تضم سبعة في املئة من سكانها 

البالغ عددهم 9,8 مليون.
وقالت املغنية لوكالة فرانس برس قبيل 
احتفال  خالل  أخيرا  اجلائزة  تسلمها 
في  إكسبو(  ميوزيك  )وورلد  "وومكس" 
باجلائزة  بالفوز  فخورة  "أنا  بودابست 

كغجرية ومجرية".
بهذه  السابقني  الفائزين  بني  ومن 
لو  شيخ  السنغالي  الفنان  اجلائزة 

وأسطورة الفادو البرتغالية ماريزا.
"وومكس"  حتكيم  جلنة  عضو  وقال 
باالز ويير إن اجلائزة جاءت "في الوقت 
فناني  مساهمة  إلى  بالنظر  املناسب" 

الروما في الثقافة املوسيقية العاملية.
برس  فرانس  لوكالة  ويير  وأوضح 

املتميز،  "بفنها  اشتهرت  الكاتوس  ان 
وتفانيها  االجتماعي  تأثيرها  عن  فضال 
اواله  تقليد  على  احلفاظ  في  الشخصي 
جيبسي". وتابع "صوتها النقي له تأثير 
عيون  في  ذلك  ترى  أن  ميكنك  فوري، 

املستمعني".
اجملرية  الغجر  موسيقى  وبخالف 
املعروفة على نطاق واسع والتي تعتمد 
على اآلالت الوترية، فإن موسيقى "أواله" 
التقليدية مثل  تستخدم اآلالت اإليقاعية 
اخلشبية  واألحواض  املائية  اجلرار 
يشبه  صوت  إلى  باإلضافة  واملالعق 

تقليد أصوات اآلالت اإليقاعية والنغمات 
عليه  يطلق  الفم  طريق  عن  املوسيقية 
"فوكل باسينغ". وقالت الكاتوس "أسلوب 
إنه  الغجر،  موسيقى  روح  هو  +أواله+ 
مع  األغاني  تنسج  واحلياة  حية،  ثقافة 
"أواله"  مجتمع  هاجر  البعض".  بعضها 
الغجري من رومانيا اجملاورة في القرن 
حوالى  اآلن  عددهم  ويبلغ  عشر  التاسع 
معظمهم  يعيش  فقط.  شخص  ألف   30
في الريف الشمالي الشرقي للمجر قرب 
ناغيشيد وهي قرية تبعد 250 كيلومترا 

إلى شرق بودابست.

قاض  حكم   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
املرشد  على  بروكلني  في  فدرالي 
بالسجن  رينيري  كيث  األميركي 
توازي  عقوبة  وهي  سنة،   120
جلرائم  احلياة،  مدى  السجن 
متعّددة على صلة مبّلته "نكسيوم" 
االستعباد  خاللها  من  مارس  التي 

اجلنسي.
مسيرة  نهاية  احلكم  هذا  ويشّكل 
عاما   60 العمر  من  البالغ  الرجل 
إقناع  بقدرة  يتمّتع  يزال  ال  والذي 
من  العشرات  أوساط  في  واسعة 

التي  االتهامات  بالرغم من  أتباعه، 
تطاوله. وفي ختام محاكمة امتّدت 
محكمة  في  أسابيع  ستة  على 
حزيران/ في  الفدرالية  بروكلني 
سبع  في  بذنبه  ُأقّر   ،2019 يونيو 
االستعباد  بينها  من  رئيسية،  تهم 
اخلامسة  في  لفتاة  اجلنسي 
عصابة  وتشكيل  واالبتزاز  عشرة 
قد  رينيري  كيث  وكان  إجرامية. 
في  جمعية   1998 العام  في  أّسس 
حتمل  نيويورك(  )والية  ألباني 
اسم "نكسيوم" توّفر دورات لتنمية 

القدرات الشخصية بأسعار باهظة. 
النفوذ  صاحب  الرجل  هذا  وكان 
امرأة   20 إلى   15 يبقي  الواسع 
منذ البداية حتت سيطرته وميارس 
معهّن عالقات جنسية كما يحلو له. 
اخلامسة  في  هؤالء  إحدى  وكانت 

عشرة من العمر وقت األحداث.
وجاهر كيث في رسالة وّجهها قبل 
ببراءته،  حّقه  في  احلكم  صدور 
في  أجنزه  مبا  يفتخر  أنه  مؤكدا 
حياته ومشيرا إلى أن كّل العالقات 
بالتراضي  جتري  كانت  اجلنسية 

مع رفضه اإلعراب عن أّي ندم.
وهو أسس في العام 2015 جمعية 
جنسيا  النساء  الستعباد  موازية 
كما  الكبير"،  "املعّلم  من  بأوامر 
من  األولى  األحرف  وكانت  يلّقب. 
بعض  أجساد  على  تدّق  اسمه 
النساء بواسطة أداة حترق اجللد.

اآلخرون  اخلمسة  املّتهون  وأقّر 
بغية  بذنبهم  القضية  هذه  في 
مسيرة  وشّكلت  احملاكمة.  تفادي 
محور  و"نكسيوم"  رينيري  كيث 

سلسلتني وثائقيتني.

صحيفة  ذكرت   - ب(  ف  ميالنو-)أ 
االيطالية  سبورت"  ديلو  "الغازيتا 
إميليا  جائزة  سباق  أن  األربعاء 
الثالثة  املرحلة  الكبرى،  رومانيا 
في  العالم  بطولة  من  عشرة 
الفورموال واحد، املقرر االحد املقبل 
على حلبة إميوال سيقام خلف أبواب 
كورونا  فيروس  قيود  بسبب  مغلقة 

في إيطاليا.
السلطات  أن  الصحيفة  وأفادت 
السماح  في  تأمل  كانت  اإلقليمية 
كان  متفرج  ألف   13 عدد  لنصف 
البداية  في  حضورهم  مقررا 

للسباق، لكن هذا لم يكن ممكنا في 
ظل القيود املشددة املتعلقة بفيروس 
ماركو  إميوال  عمدة  وكتب  كورونا. 
فيسبوك  في  حسابه  على  بانييري 
"هناك أسف عميق ملعرفة أن سباق 
اجلائزة الكبرى سيكون خلف أبواب 
مغلقة، على الرغم من االلتزام املطلق 
تقييًدا".  اإلجراءات  أكثر  بتنفيذ 
وتقام جميع األحداث الرياضية اآلن 
خلف أبواب مغلقة في إيطاليا بعد 
أن فرضت احلكومة إجراءات جديدة 
اقتصادي  إغالق  جتنب  أمل  على 

آخر.

مطار هيثرو يفقد مركزه األول في أوروبا ملصلحة مطار فرنسي 

القصور امللكية البريطانية حتقق في صالتها بتاريخ العبودية
اجلمعية  أطلقت   - ب(  ف  -)أ  الزمان  لندن- 
بريطانية  ملكية  قصور  ستة  صيانة  املكلفة 
بتاريخ  املقار  هذه  صالت  بشأن  حتقيقا 
تعيد  مؤسسات  جملة  إلى  لتنضم  العبودية، 
حلركة  املتجدد  الزخم  إثر  ماضيها  في  النظر 
أمينة  أعلنت  ما  على  العنصرية،  مناهضة 

اجلمعية األربعاء.
وقالت لوسي وورسلي في مقابلة مع صحيفة 
"فكرنا طويال وخططنا  البريطانية  تاميز"  "ذي 

لشتى أنواع التغييرات. لقد حان الوقت لذلك".
وسيركز التحقيق على ماضي بعض من أشهر 
وقصر  لندن  برج  بينها  البريطانية،  املقار 
كنسينغتون الذي يتخذه األمير وليام وزوجته 

كايت مقرا لهما.
برامج  بتقدميها  املعروفة  املؤرخة  وأضافت 
ما  "كل  سي"،  بي  "بي  عبر  تاريخية  تلفزيونية 
يرتبط بساللة ستيوارت يفترض وجود أموال 

متأتية من االستعباد".
وقد أدت ساللة ستيوارت دورا هاما في جتارة 
الرقيق، إذ سمح امللك تشارلز الثاني سنة 1663 
بإنشاء ما أصبح الحقا الشركة امللكية اإلفريقية 

التي استأثرت حتى 1968 بتجارة الرقيق.
هذه الشركة التي استمرت في االجتار بالرقيق 
حتى 1731، كانت قد تأسست على يد جيمس 
اعتلى  والذي  الثاني  تشارلز  شقيق  الثاني 

العرش في ما بعد.
مناهضة  حركة  اتخذته  الذي  الزخم  وإثر 
جورج  األسود  األميركي  مقتل  بعد  العنصرية 
فلويد على يد شرطي أبيض، شهدت بريطانيا 
تظاهرات  سلسلة  العالم  حول  كثيرة  وبلدان 
وحتركات تطالب مبراجعة املاضي االستعماري 

وإسقاط رموزه.
اجملتمع  في  توترات  إلى  أحيانا  ذلك  وأدى 
بوريس  الوزراء  رئيس  ندد  وقد  البريطاني، 
عدم  إلى  داعيا  "املتطرفني"  بأنشطة  جونسون 
ممارسة "رقابة على املاضي" إثر تظاهرات عمد 
إلى إسقاط متاثيل أو معالم  خاللها محتجون 

مرتبطة باملاضي االستعماري.

مؤسسة  قالت  أيلول/سبتمبر،  أواسط  وفي 
"ناشونال ترست" املكلفة حفظ مواقع بريطانية 
كبرى، إن ثلث املعالم التاريخية التي تهتم بها 

لها صلة باملاضي االستعماري أو بالعبودية.
أظهر  ترست"  "ناشونال  إن  وورسلي  وقالت 
مبدية  اخلطوة،  هذه  في  اجلميع"  على  "تقدما 
أسفها ألن جمعيتها لم تبدأ حتقيقاتها اخلاصة 

قبال.
فيما أعلن مطار هيثرو اللندني األربعاء أنه فقد 
للمرة األولى مكانته كأول مطار في أوروبا في 
كوفيد19-  وباء  بسبب صدمة  املسافرين،  عدد 

ملصلحة مطار باريس رواسي-شارل ديغول.
برمته  العالم  في  اجلوي  النقل  قطاع  وتضرر 
خاص  بشكل  البريطاني  القطاع  لكن  بالوباء، 

املتحدة  اململكة  فرضته  الذي  باحلجر  تضرر 
وكذلك  عدة  دول  من  القادمني  املسافرين  على 

بفرض فحوص صحية لدى منافسيه.
ومني املطار بخسائر بلغت قبل حسم الضرائب 
1,5 مليار جنيه استرليني في األشهر التسعة 
األولى من العام، مع تراجع رقم األعمال بنسبة 

ستني باملئة إلى 951 مليار جنيه.
الفترة  املطار خالل هذه  مّر في  وفي اجملموع، 
19 مليون مسافر مقابل 61 مليونا في األشهر 

التسعة األولى من 2019.
وجململ العام 2020، يتوقع أن ميّر 22,6 مليون 
أرقام  في   ،2021 في  مليونا  و37,1  مسافر، 
بعيدة جدا عن تقديرات ما قبل األزمة الصحية.
مبوجبه  خفض  توفير  برنامج  املطار  وأطلق 

التكاليف مبقدار 300 مليون جنيه إسترليني، 
ووقف  وظائف  إلغاء  خالل  من  ذلك  في  مبا 
اجملموع  في  تبلغ  بقيمة  استثمارية،  مشاريع 

650 مليون جنيه إسترليني.
كما عزز موارده املالية إذ إنه ميلك كتلة نقدية 
أن  وميكن  جنيه  مليارات   4,5 قيمتها  تبلغ 

يستمر ملدة 12 شهًرا حتى بدون رقم أعمال.
ورأت نقابة "يونايت" أنه يجب على هيثرو أن 
يعتمد بشكل خاص على هذه األموال "حلماية 
الوظائف"، متهمة املطار بأنه كان سخيا حيال 
املسؤولني  وكبار  قطر،  وبينهم  فيه  املساهمني 
كاي  هوالند  جون  هيثرو  مدير  وقال  لديه. 
"تراجعت اململكة املتحدة ألننا كنا بطيئني جدا 
في فرض الفحوص على املسافرين"، مشيرا إلى 

أن "املسؤولني األوروبيني حتركوا بسرعة أكبر 
واقتصاداتهم تستفيد من ذلك".

وعد  من  االستفادة  في  املطار  يأمل  ذلك،  ومع 
فحوص  إجراء  بإتاحة  البريطانية  احلكومة 
من  األول  بحلول  دولية  رحالت  في  للقادمني 

كانون األول/ديسمبر.
لم  التي  اإلجراءات  هذه  تسمح  أن  ويفترض 
احلجر  مدة  بخفض  الطيران،  شركات  تقنع 
الصحي التي تفرضها بريطانيا على العديد من 

الدول، من 14 يوما إلى أسبوع واحد.
ويأمل مدير هيثرو خصوصا في أن يتم إجراء 
اختبارات سريعة عند املغادرة قبل الصعود إلى 
العام  املدير  أيضا  إليه  دعا  ما  وهذا  الطائرة. 
دويل،  إيرويز" شون  "بريتش  اجلديد جملموعة 

بقاء  لضمان  الوحيدة  الطريقة  أنها  معتبرا 
القطاع.

اختبارات  بالفعل  فرض  هيثرو  مطار  وكان 
كونغ  هونغ  إلى  للمسافرين  مدفوعة  صحية 
لدى  مقبول  غير  االختبار  هذا  لكن  وإيطاليا. 

معظم دول الوصول.
في  يقع  الذي  املطار  كان  كورونا،  أزمة  وقبل 
بال  األول  املطار  البريطانية  العاصمة  غرب 
منازع في أوروبا وأحد املراكز الرئيسية حلركة 
من  كبير  عدد  مع  العالم،  في  اجلوي  النقل 

العمالء في قطاعي السياحة واألعمال.
أدت  قانونية  نكسات  وكذلك  األوضاع  وهذه 
على  عامني  ملدة  ثالث  مدرج  بناء  تأخير  إلى 
األقل. وكان يفترض أن يبدأ العمل بهذا املدرج 

أربع  ملدة  ويستمر   2022 في  املبدأ  حيث  من 
سنوات.

البريطانية  العليا  أن تصدر احملكمة  ويفترض 
حكًما بحلول أوائل عام 2021 بشأن استئناف 
رفض  محكمة  قرار  بعد  هيثرو  مطار  رفعه 

املشروع ألسباب بيئية.
جدا  قاسية  ضربة  كوفيد19-  وباء  وشكل 
تراجع  من  يعاني  الذي  الطيران  قطاع  جململ 
الوظائف،  من  كبير  عدد  وإلغاء  النقل  حركة 

وخصوصا في بريطانيا.
وحذرت منظمة املطارات األوروبية الثالثاء من 
مخاطر إفالس نحو مئتي مطار إقليمي أوروبي 
إذا استمر  املقبلة أو حتى إغالقها  في األشهر 

عدد الركاب في االنخفاض حتى نهاية العام.

اللون الفيروزي يتشابك مع الزخارف الزهرية
افتتاح جامع اجلزائر ثالث أكبر مسجد في العالم

أسر فنزويلية تعيش بني اجلرذان والصراصير داخل مقر وزاري 

 املغنية مونيكا الكاتوس..صوت 
مجتمع الغجر في اجملر

السجن 120 عامًا للمرشد األميركي كيث رينيري

جائزة امييليا-رومانيا الكبرى خلف أبواب موصدة

تراجعت   - ب(  ف  كوبنهاغن-)أ 
القطبية  املنطقة  في  اجلليد  مساحة 
األول/أكتوبر  تشرين  في  الشمالية 
هذا  ملثل  مستوى  أدنى  إلى  احلالي 
بيانات  بحسب  السنة،  من  الشهر 
الدمناركي  املعهد  االربعاء  نشرها 

لألرصاد اجلوية.
ويشكل هذا االنحسار في اجلليد دليال 
املناخي  التغير  تبعات  على  جديدا 
العالم  من  املنطقة  هذه  يصيب  الذي 
العالم  مناطق  أكثر  من  ُتصنف  التي 

تأثرا بارتفاع معدالت احلرارة.
املاضي، يشهد  القرن  ومنذ تسعينات 
القطب الشمالي احترارا أسرع مبرتني 
الكوكب.  أنحاء  باقي  مع  مقارنة 
في  واملياه  واجلليد  الهواء  ويتفاعل 

ما يشبه حلقة مفرغة بفعل االحترار.
الدمناركي  املعهد  في  اخلبير  وقال 
تونبوي  راسموس  اجلوية  لألرصاد 
مساحة  إن  برس  فرانس  لوكالة 
القطبية  املنطقة  في  اجلليدي  الطوف 
األول/أكتوبر  تشرين  في  الشمالية 
أن  كما  اإلطالق  على  األصغر  سيكون 
من  أبطأ  اجلليد  الطوف  منو  نسبة 

املعدل الطبيعي.
استخدمها  أولية  بيانات  وأظهرت 
األقمار  بواسطة  جمعها  بعد  املعهد 
الطوف  مساحة  أن  االصطناعية، 
اجلليدي بلغت 6,5 ماليني كيلومتر 

مربع في 27 تشرين األول/أكتوبر.
الطوف  من  جزء  يذوب  عام،  كل  وفي 
املاء(  على  املكّون  )اجلليد  اجلليدي 
من  مساحته  لتقرب  الصيف،  خالل 
خمسة ماليني كيلومتر مربع، ثم يعود 
طبيعية  بطريقة  الشتاء  في  للتشكل 
ليصل إلى حوالى 15 كيلومتر مربع. 
هذا  يذوب  املناخي،  االحترار  مع  لكن 
خالل  أكبر  بدرجة  اجلليدي  الطوف 
تتقلص  مساحته  أن  كما  الصيف، 

أيضا خالل الشتاء.

بدقة  االصطناعية  األقمار  وتالحظ 
كبيرة هذه املساحات منذ 1979، وهي 

تسجل مسارا تراجعيا واضحا.
تشرين  شهر  أن  إلى  تونبوي  وأشار 
"رقما  شهد  اجلاري  األول/أكتوبر 
عاما،   41 منذ  مسبوق  غير  قياسيا" 
هذا  خالل  اجلليد  رقعة  تراجعت  إذ 
مع  مقارنة   ,  8,2 بنسبة  الشهر 

املستوى املسجل قبل عشر سنوات.
وأضاف "لقد الحظنا هذا املنحى خالل 
السنوات األخيرة مع موسم أطول من 

رفع  إلى  يؤدي  ما  املكشوفة،  املياه 
حرارة البحر لفترة أطول بفعل أشعة 
الشتاء  يصبح  وبالتالي  الشمس، 
أقصر كما أن اجلليد ال يزداد سماكة 

كما في السابق".
رقعة  سجلت  أيلول/سبتمبر،  وفي 
الطوف اجلليدي مستوى متدن للغاية 
بعد  اإلطالق  على  األصغر  الثاني  هو 
كانت  أيلول/سبتمبر،   8 وفي   .2012
 4,2 تبلغ  اجلليدي  الطوف  رقعة 

ماليني كيلومتر، وفق الباحث.

جليد القطب الشمالي يذوب في سرعة كبيرة

وفاة مرجع موسيقي والقبض على مخترع هارب 

عذاب الركابي

 إذا وجدَت نفسَك بال اسم ، وال عنوان ، وخارَج الزمن ، ولقب الشهرة الضياع ، واالسم احلركّي 
الرفض ، وحياتك تشكو من احلياة ! .. أنت أكيد في العراق ! 

. إذا لّوَن وسادَتَك القلُق ، وطال ليُلَك بظلمتِه وبردِه ووساوسِه ، وتالشت كلُّ خطوٍة  من خطواِتَك بفعل 
جمِر انتظار االنتظار ، ونفدْت عطوُر أحالمك ، وتهَت في دهاليز هّمك وأولها بال آخر ، أو تاهت بَك دروبك 

، وتوّرطت بأسرٍة أو توّرطت بَك ، وصارت أمنياتك عبئًا .. أنَت أكيد في العراق ..! 
. إذا فّكرَت مبا اليرُد في باِل وخاطر الشياطني واجلّن والعفاريِت ، بركوِب البحر ، أو النوم في محطٍة 
رطبٍة وباردة ، أو لتستريح على ضفاف ميناء مظلٍم مهجور ، تاركًا وراءك ذكريات ، وبلدَك ، وأهلَك ، 
وجيرانَك ، وأصدقاءك ، وطقوس األعياد واألفراح في حارِتَك ، وُسّفهت كّل خطوٍة لك فوق هذِه األرض 
التي رضعَت حليبها ، واستبدلَت االرتواء بالضمأ ، واألمل باليأـس ، واحلضور بالغياب ، وأضحت ال-" 

أنا" ال أحد .. أنَت أكيد في العراق ..! 
. إذا فقدَت في يوٍم ما أّي مستنٍد يثبت شخصيتك ) بطاقة أحوال مدنية – شهادة جنسية – جواز 
سفر( وذهبَت واثقًا مطمئنًا متّوجًا بنسماِت ُحلمك ، إلى أقرب مؤسسة أو دائرة أحوال مدنية في مدينتك 
، وُصدمَت بطلبات وشروط احلصول على مستنٍد جديد ، ليست لها وجود إال في اللوائح العثمانية ، فقد 
ُيطلُب منك شهادة ميالد سابع جدٍّ لك ، أو وثيقة زواج جدتك ، ممهورة بتوقيع مختار احمللة وهو في ذمة 
الله ، أو شهادة حياة وأنت أمام املوظف املسؤول وجهًا لوجه ، وإذا ما وفقك الله إلى كّل ذلك ، فالبد من 
تأييد املرجعية الدينية ، وإذا ما اشتعلت غضبًا ويأسًا وإحباطًا حتى البكاء .. فأنَت أكيد في العراق ..! 
. إذا أخذت محطات الكهرباء إجازة مفتوحة  في مدينتك ، ورحَل أو شّح املاء غضبًا من سدود وجسور 
بسرعٍة   ، احلارقة  التموزية  العراق  وهّبت سموم صيف  ُتحصى،  وال  الُتعّد  التي  والبرملان   احلكومة 
فاقت سرعة الضوء ، ونهشت أفعى امللِل حلَم جسدك ، وأحسسَت باالختناق حتى املوت .. أنَت أكيد 
في العراق ..!  . إذا طلَب منك موظف في أّي مؤسسة أو دائرة حكومية أن تبصم بإصبعك ، الوسيلة 
املتخلفة الوحيدة إلثبات شخصيتك ، وهو إصبعك نفسه الذي تنقر بِه على كيبورت جهاز الكمبيوتر ، 
وساءَك ما أنَت عليِه من موقٍف  ُمخجٍل وُمدّمٍر روحيًا ،يذّكر بعصور التخلف والظالم ، قبل خمسة عشر 
قرنا مضت ، وأنَت ابن اليوم والعصر واملستقبل وشعلة من الطموح ، حيث عصر غزو الفضاء ، وجنون 
التقنية ، ومواقع التواصل ، والذكاء الصناعي ، والعالم بني يديك بنقرٍة واحدٍة على جهاز الكمبيوتر ، 
ستغضب ، وتنفعل ، وتلعن زمنك الذي عافُه الزمن .. أنَت أكيد في العراق ! . إذا أصبحت ألعوبةً ، بل 
هدَف مليشيات مسلحة من كّل جنٍس وعقيدٍة وهوية ، تابعة لقوى خفية وظاهرة ، قوى أخطبوطية ، ليَس 
لها أذرع فحسب ، بل سجون ودستور وَعلم ، وإذا ما رأيت تسّتر وحماية احلكومة لها ، واالعتراف 

بوجودها األخطبوطّي وتسلحها وفوضاها الألخالقية .. فأنَت أكيد في العراق ! 
. إذا ما فّكرَت في ُنزهٍة ربيعية ومعك أطفالك في أحِد شوارِع بغداد اجلميلة ، مطمئنًا من أنَّ األمَن 
مستتب ، والوضع حتَت السيطرة ، والشوارع ضاجة باحلياة والفرح ، حتى ولو إحساس زخرفّي ، 
ووجدَت نفسَك تعيش الواقع – احللم ، وانفجرت سيارة بقربك ، وتطايرت أشالُء أطفالك ، وأشالُء 

آخرين .. فأنَت أكيد في العراق ! 
. إذا أصبَح الفساد يحكُم ، والفاسدون ودواعش املال العام في مملكتهم اخململية اآلمنة ، تنوعت ، 
وتعددت مناصبهم ، وهم في حصانة حتى انتهاء الزمان ، يسرقون قوت يومك جهارًا نهارًا ، ويدوسون 

بعناٍد ورود أملك ، والعدالة عرجاء .. وحنَي يستولي عليك اليأس ، فأنَت أكيد في العراق ! 
. وإذا منَت ليلََك حزينًا ، وجفناك عافتهما األحالم ، والينطبقان قلقًا وُرعبًا 
من اآلتي ، واستيقظَت مذعورًا على قرارات حكومٍة جديدة ، ورئيس 

وزراء جديد ، كّل ثالثة أو ستة شهور .. أنَت أكيد في العراق ! 
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