
حارس الدميقراطية.. 
املتواطىء

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

التجارب ووقائع التاريخ، وليس الكالم من عندي، تثبت أنَّ 
جميع الهيئات السياسية والحكومية والبرلمانات والزعامات 
بمختلف تدرجاتها، تتوافر على ثغرات ذات أشكال وصيغ 
شتى بحسب الدولة وموقعها على خارطة العالم، ال تؤهلها 
القيام بدور حماية الديمقراطية، إذا توافرت هنا وهناك بين 

الدول.
عبر المنصة االفتراضية في الهاي بهولندا وقع وزراء من 
أكثر من خمسين دولة  إعالناً يدعو إلى حماية الصحافيين، 
األمم  تنظمه  مؤتمر  خالل  عربي،  وزير  بينهم  ليس  ربما 

المتحدة.
وُيعنى المؤتمر بحرية الصحافة في الهاي عبر خدمة الفيديو 
وتحدث المشاركون عن سبل حماية الصحافيين بشكل أفضل. 
وقال احد االصوات ان دعم الصحافيين ضرورة من باب 
انهم حراس الديمقراطية. ما ابلغها من جملة دقيقة المعنى .

السيما  الدول،  من  كثير  في  الديمقراطية  العناوين  انَّ  ذلك 
تسير  الحكومية  باالدارات  ُملحقاً  ،غدت  العربي  العالم  في 
الوطنية والمصالح  على هواها تحت شعارات الضرورات 
العليا، وتبقى تدور في الشؤون الصغيرة ذات البهرجة في 
اقالة وزير أو اعتراض على قانون ثانوي قد يتساوى وجوده 

مع عدمه.
الحكومات شاهد زور على قتل الصحفيين وتغييبهم وتهجيرهم 
واضاعة حقوقهم وتهميش دورهم في المجتمع عبر التضييق 
االمني الذي تسكت أمامه االفواه. لكن االنكى من ذلك كلّه 
الدول  في  الرسمية  وجمعياتهم  الصحفيين  نقابات  دور  هو 
العربية،إذ تمر. الدورات االنتخابية تباعاً وتلك النقابات تنتقل 
من حاضنة الى حاضنة ومن غطاء الى آخر، من دون ان 
نلحظ لها اي فاعلية اجتماعية او حتى في االوساط النخبوية، 
وبات الصحفيون يائسين من هذه الواجهات في الدفاع عن 
قضاياهم االساسية التي هي قضايا وطن في حرية التعبير 
وعدم السماح بالعجالت الحكومية واالمنية من سحق الدور 
التنويري للصحفيين الذي يدافعون عن الحقائق ويسعون الى 

اظهارها وكشف من يحاول طمسها.
 أشُد ما نحتاج اليه اليوم هو قوانين تجيز حرية الوصول الى 
المعلومات وحق استخدامها بما ينسجم مع الضوابط الوطنية 

واالخالقية والقضائية.
الصحفي الحقيقي هو حارس الديمقراطية االول،ألنه يعرف 

معنى اهمية الحرية والرأي اآلخر.

تأمالت حول الوعي في العراق
ال يخفى على املتتبعني ألوضاع العراق وشعبه، باملقارنة مع غيره من بلدان العالم، وفي ضوء ما ميتلكه من امكانات 
مادية وبشرية، حجم الدمار الذي يعيشه هذا العراق في ضمير  وعقول ونفوس واخالقيات وسلوكيات كثير من 

أبنائه. وبالطبع، كانت قد شاركت عوامل وأسباب كثيرة قادت إلى هذا الوضع الذي أشرت الى مالمحه، لألسف.
وبغية النهوض من هذا الواقع املأساوي يجيء املقال محاولة في القاء الضوء على اشتراطات حتقيق التقدم.

ومن أجل ذلك وألغراض املقال فالبد من حتديد تعاريف اجرائية للمفاهيم التي وردت في عنوان املقال.
الوعي: أريد بالوعي قدرًا من املعرفة واالدراك للحياة في معناها وعالقاتها ومحركاتها القيمية والسلوكية ومجاالت 

ممارساتها السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والروحية.
اإلرادة: أما ما يفهم حتت مفهوم إرادة التقدم فهو ذلك العزم وتلك الكفاءة في التعامل مع معطيات احلياة واملنجزات 

البشرية وقدرات إشباعها حلاجات اإلنسان املادية وغير املادية من نفسية وعاطفية ومعنوية.
العراق: في حني أن ما أريده بالعراق فهو ذلك البلد احملدد بجغرافيته السياسية احلالية وتركيبات شعبه وألوان 

أطيافه واملمتد بحضارته إلى آالف السنني مرورًا بتاريخه الزاخر.
من هنا تبدأ احلكاية، حكاية التقدم بأبعاده املادية وغير املادية، وبأشكاله اخملتلفة.

في معنى احلياة وفلسفتها؛
وألغراض معاجلة املوضوع يصبح لزامًا علينا كذلك أن نطرح على أنفسنا نحن العراقيني، ونستعد لإلجابة عنه، 
تساؤاًل هو: ماذا نفهم من معنى للحياة في قيمتها ومآالتها ، في اشتراطات سعادتها ومسببات شقائها، في أشكال 

عيشها ومتاهات ضياعاتها، في عالقات بشرها، وأخيرًا في نهاياتها.
إن إدراكنا بأننا كائنات بشرية تقضي دورة حياتها التي ال محال إلى نهاية، يشعل في وعينا وينبهنا إلى أن احلياة 
غير خالدة ألحد في عمره وماله وولده وبقية من آمال زائلة. فمليارات البشر سبقونا في حياة وإلى نهاية محتومة، ال 
يبقى منها إال الذكر احلسن في عمل صالح وسيرة حسنة لم تظلم، ولم تتوان عن عون محتاج أو إيواء عابر سبيل.

ان هذا الوعي مبعنى احلياة يطرح علينا نحن العراقيني أسئلة فرعية ذات صلة أخرى:
من أجل ماذا نسعى لظلم بعضنا؟

 كم مرة ردعنا وعينا مبعنى احلياة ونهايتها، إلى التدافع في نصرة مظلوم وإعانة محتاج؟
 أال نعي بأن سعادة اإلنسان ال تكمن إال في سكينته وطمأنينته التي ال تتحقق له إال في عدله في نفسه وإنصافه مع 
غيره؟  ألم يكفنا زهق أرواح مئات اآلالف من اخواننا، وتهجير املاليني، وإعدام حياة آالف األسر من أبناء العراق؟

القيم االجتماعية:
ال يعيش اإلنسان لوحده في غابة أو صحراء، بل يعيش في العادة في مجتمع يشارك فيه آخرين بعالقاته وتخادماته 
اإلنسانية. هذه العالقات ال بد أن حتكمها اعراف وعادات وتقاليد وقيم. ومع األيام، وبسبب توسع وتعقد وتداخل 
مشارب احلياة، تطورت تلك إلى قوانني ونظم وأحكام. وكانت أن انعكست جميعها في سلوكيات ومواقف واخالقيات 
أبناء اجملتمع، وميزته عن غيره من اجملتمعات. وكانت أن لعبت عوامل كثيرة في تكون امناط العيش االجتماعية تلك 
في كلياتها، وميزتها عن غيرها، منها عوامل بيئية ومنها عوامل سياسية أو اقتصادية، ومنها سجايا بشرها. إن ما 
آلت إليه احلالة االجتماعية في العراق من تفكك وفساد وتشويه في منظوماتها األخالقية الوطنية ال يشكل أساسًا 
ألي تقدم، ال بل وأنه قد وأد إرادة ذلك التقدم واستبدله بتخلف أناني متعصب أعمى. من هنا فإنه ال ينفع تفكير في 

تقدم دون وجود بيئة ينشأ ويترعرع في أحضانها الطاهرة.
األسس واالشتراطات التربوية الوطنية:

ومصالح  وحضارة  بشر  حميمية  من  يعنيه  ما  بكل  للوطن،  حب  من  تزرعه  وما  الوطنية  التربية  أسس  غياب  إن 
مشروعة وشعور باالنتماء له واستعداد للتضحية من أجله، يحول الوطن إلى بقعة جغرافية صماء وإلى جتمعات 
كتل بشرية تلهث وراء مصاحلها اخلاصة بحس غريزي أناني ال حتمل شرف مواطنته. وحيث أن التقدم الوطني 
هو بناء جمعي وعطاء سخي وعمل مخلص وتعاون وتعاضد وغيرة وكرامة فإنه أحوج ما يكون إلى أسس تربية 

وطنية صادقة وواعية.
التعليم/ التعلم: يشكل التعليم مع التربية ساقي النهوض اللذان يقوم عليهما كل تقدم. فدون التعليم ال ينتظر تقدم 
وال يتحقق منو. وهنا تلعب اإلستقراءات الصحيحة ألهداف البرامج التعليمية وطرق ووسائل تطبيقها دورًا أساسيًا 
في رفع كفاءة مخرجات تلك العملية اخلطيرة. إن نظرة على برامجنا التعليمية املهترئة أو املضطربة في عناصرها 

ومخرجاتها يدلل على ضعف تلك العملية ويفوت علينا الفرصة ألي تقدم.
االدارة السياسية:

"قالت يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي األمني". كم هم األقوياء األمناء من الذين يعملون في مجالس 
وزاراتنا وهيئاتنا التشريعية؟! واألقوياء هنا مبعنى األكفاء، واألمناء بكل ما تعنيه الكلمة من صدق وأمانة واستعداد 
للتضحية من أجل الوطن، وليس من أجل املصالح اخلاصة أو احلزبية أو الكتلة أو العرق أو الطائفة، ناهيك عن 

األجنبي.
القضاء: إذا كان الفساد في بلد قد أصاب القضاء والقضاة، فاقرأ على ذلك البلد السالم! )مبعناه السلبي بالطبع(. 
لقد حتول قضاتنا "السياسيون" في العراق إلى قطط سمينة وادوات بيد كتلهم 
ودعاة لتلك الكتل وللطائفية والقومية املتنفذة. واذا لم يكن القضاء صمام أمان 
وممتلكاتهم  ومقدساتهم  الناس  أرواح  على  واحلفاظ  الوطنية  واألمانة  العدل 

وحقوقهم وكرامتهم فلن يقوم بناء وال ميكن أن نحلم بتقدم.

د. نزار محمود
برلني

باريس- الزمان -)أ ف ب( - في مواجهة حالة 
الطوارئ املناخية، شرعت بعض الدول واملدن 
أثر  حتييد  طريق  على  السير  في  والشركات 
الكربون. لكن اخلبراء يحذرون من أن كل هذه 

الوعود ليست متساوية في األثر واألهمية.
تعهدت أكثر من 110 دولة - مسؤولة عن 65% 
 - العاملية  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من 
حتقيق حياد الكربون بحلول العام 2050، وفًقا 
لألمم املتحدة. ومن بينها، دول ذات انبعاثات 
وكوريا  واليابان  املتحدة  اململكة  مثل  كبيرة 
والرئيس  األوروبي  االحتاد  ويؤكد  اجلنوبية. 

األميركي املنتخب جو بايدن أن لديهما اإلرادة 
للسير على املنوال نفسه. أما الصني، املسؤولة 
احلراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  ربع  عن 
موعًدا   2060 سنة  لنفسها  فحددت  العاملية، 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  وقال  لذلك.  نهائًيا 
دولة  كل  "على  إن  مؤخًرا  غوتيريش  أنطونيو 
تتبنى  أن  وشركة  مالية  ومؤسسة  ومدينة 
صفرية  انبعاثات  صافي  إلى  لالنتقال  خطًطا 
املتحدة  األمم  وحذرت   ."2050 عام  بحلول 
نحو  متجهًا  زال  ما  العالم  أن  من  األربعاء 
درجات   3 من  بأكثر  احلرارة  درجات  ارتفاع 

االنبعاثات  انخفاض  من  الرغم  على  مئوية 
عن  بعيًدا  وذلك  كوفيد19-،  جائحة  بسبب 

حتقيق أهداف اتفاقية باريس.
إذ إنه، وبعد الوصول إلى رقم قياسي في عام 
2019، ستنخفض انبعاثات غازات االحتباس 
احلراري بنحو %7 في عام 2020 مع إغالق 
األزمة  مواجهة  في  العاملي  االقتصاد  من  جزء 
لتقرير  وفًقا  له،  يكون  لن  هذا  لكن  الصحية. 
صادر عن برنامج األمم املتحدة للبيئة، "سوى 
تغير  على  الطويل  املدى  على  ضئيل"  تأثير 

املناخ.

للمحافظة على األمل  إنه  املتحدة  وقالت األمم 
باحترار مناخي ال يتجاوز درجة مئوية ونصف 
الدرجة ينبغي خفض انبعاثات غازات الدفيئة 
بنسبة 76 سنويا بني العامني 2020 و2030. 
نسبته  االنبعاثات مبعدل وسطي  هذه  وزادت 
وصوال  األخير  العقد  خالل  سنويا   1%5%
 59%1(  2019 العام  قياسي  مستوى  إلى 
جيغاطن أي بزيادة %6%2 عن 2018(. لكن 
ما الذي يجري احلديث عنه على وجه التحديد؟ 
يعني حتقيق احلياد الكربوني بالنسبة لدولة 
الدفيئة  غازات  من  أكبر  كمية  تصدر  ال  أن  ما 

مما  احلراري  االحتباس  ظاهرة  عن  املسؤولة 
ميكنها امتصاصه، على سبيل املثال، من خالل 
زرع األشجار أو تقنيات احتجاز ثاني أكسيد 

الكربون مباشرة من الغالف اجلوي.
هل سيؤدي هذا إلى احلد من االحترار العاملي 
إلى ما دون درجتني مئويتني أو 5%1 درجة 
اتفاق  في  عليه  املنصوص  النحو  على  مئوية 
ارتفعت  احلرارة  أن  حني  في  للمناخ،  باريس 
بالفعل مبقدار 2%1 درجة مئوية مقارنة بفترة 
ما قبل الثورة الصناعية وفي حني يشهد العالم 

مزيدًا من الكوارث؟

110 دولة مسؤولة عن 65% من االنبعاثات القاتلة: حتقيق حياد الكربون العام 2050
األمم املتحدة:العالم ال يزال متجهًا نحو احترار مناخي من ثالث درجات مئوية 

 الزمان - السنة الثالثة والعرشون العدد 6834 الخميس 23 من ربيع ثاين 1442 هـ 10 من ديسمرب )كانون أول( 2020

جديد الفلك:تقنية تساعد
على تفادي اصطدام الكويكبات باألرض

منظمو  أعلن   - ب(  ف  اجنليس-)أ  لوس 
حفل األوسكار أن اخملرج ستيفن سودربرغ 
"كونتايجن"  بفيلمه  خصوصا  املعروف 
سيشرف على النسخة املقبلة من أبرز حدث 
سينمائي في الواليات املتحدة والذي تأثر 

جراء تبعات جائحة كوفيد19-.
بتوقف  كوفيد19-  وباء  تسبب  وقد 
هوليوود  في  الضخمة  اإلنتاجات  أكثرية 
األحداث  مواعيد  وتبديل  الربيع  منذ 
األوسكار  أكادميية  أرغم  كما  السينمائية، 
املكافآت  هذه  توزيع  حفل  إرجاء  على 
الثالثة  بنسخته  األبرز  السينمائية 
والتسعني إلى 25 نيسان/أبريل 2021، مع 
تبسيط املعايير التي تتيح لألفالم املنافسة 
صاالت  أكثرية  إغالق  استمرار  ظل  في 

السينما أمام اجلمهور.
)افتراضي  املقبل  احلفل  نسق  يزال  وال 
بالكامل أو جزئيا( غير محدد حتى الساعة، 
ديفيد  األوسكار  أكادميية  رئيس  أن  غير 
هادسون  داون  العامة  ومديرتها  روبن 
سيشكل  املقبل  احلفل  أن  بيان  في  اعتبرا 
التفكير  وإعادة  لالبتكار  املثالية  "املناسبة 
في االحتماالت املتاحة إلقامة حفل لتوزيع 

اجلوائز".
ولتنظيم احلفل اجلديد من نوعه في تاريخ 

سودربرغ  ستيفن  سيحظى  األوسكار، 
مخرج  ألفضل  أوسكار  جائزة  احلائز 
مبعاونة   ،2000 سنة  "ترافيك"  فيلمه  عن 
جيسي  سابقا  "غرامي"  جوائز  منتج 
)"دجانغو  واملنتجة ستايسي شير  كولينز 

أنتشايند"(.
املاضي على  وتعاون سودربرغ وشير في 
و"كونتايجن"  بروكوفيتش"  "إيرين  فيلمي 
األخيرة  اآلونة  في  املديح  له  يكال  الذي 
من  كثيرة  بجوانب   2011 منذ  تنبأ  لكونه 
العالم بفعل اجلائحة،  الوضع احلالي في 
مبا في ذلك التباعد اجلسدي واملستشفيات 

واملشارح امليدانية والتسابق على اللقاح.
وقد اختارت جمعية منتجي هوليوود هذا 
لقيادة "خلية  العام اخملرج األميركي حتى 
األنشطة  استئناف  تنظيم  مهتمها  أزمة" 

السينمائية.
بعد  األوسكار  حفل  منظمو  يحسم  ولم 
خيارهم بشأن إمكان تنظيم حفل حضوري 
بنسخة  االكتفاء  أو  النجوم،  بوجود 
حفل  مع  حصل  )كما  بالكامل  افتراضية 
"إميي" لسنة 2020(، أو املزج بني النسقني. 
كاليفورنيا،  من  األكبر  القسم  دخل  وقد 
إغالق  مرحلة  أجنليس،  لوس  خصوصا 

جديدة أخيرا.

اجلامعة  حرم  في   - ب(  ف  )أ  ريغا- 
من  تقنية  علماء  يطّور  ريغا،  في  التقنية 
جتّنب  على  ما  يوما  تساعد  أن  شأنها 

اصطدام الكويكبات باألرض.
املهل  قياس  أجهزة  اليوم  وُتستخدم 
)كرونوسكوب(  الصغر  املتناهية  الزمنية 
في  يدويا  ب  ُتركَّ والتي  الدّقة  العالية 
مختبر شركة "إيفنتك" الناشئة في التفيا 

لتتّبع حتّركات األقمار االصطناعية.
مع  عقدا  السنة  هذه  الشركة  أبرمت  وقد 
أدوات  لتطوير  األوروبية  الفضاء  وكالة 
عند  كويكب  مسار  حرف  شأنها  من 

اقترابه كثيرا من كوكبنا.
)ناسا(  األميركية  الفضاء  وكالة  وتعتزم 
املرحلة  املقبل  العام  أن تطلق  من جهتها 
األولى من مهمة "أيدا" التي يقضي الهدف 
وتقييم  كويكب  مسار  بتحوير  منها 
ما  إطار  في  القبيل  هذا  من  عملية  أثر 
أستيرويد  )"دابل  "دارت"  باختبار  ُيعرف 

ريدايركشن تيست"(.
ومن املرتقب أيضا في سياق هذا املشروع 
 2021 متوز/يوليو   22 في  ُيطلق  أن 
شركة  تطوير  من   "9 "فالكون  صاروخ 
محّمال  ماسك  إليلون  اكس"  "سبايس 
مبسبار مزّود كاميرا زنته 500 كيلوغرام 
مهّمته صدم الكويكب "ديدميوس" لتغيير 

سنة  األرض  من  يقترب  ال  كي  مساره 
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"إيفتك"  أجهزة  تكون  أن  املفترض  ومن 
بعد  املرتقبة  "هيرا"  التتّبع  ملهّمة  جاهزة 
ما  إذا  لتحديد  ذلك  من  سنوات  خمس 
الكويكب  فعال  أبعدت  قد  الصدمة  كانت 
عن مساره. وقال إميانتس بولكستينيس 

املهندس في "إيفنتك" في تصريحات لوكالة 
فرانس برس "تكنولوجيتنا اجلديدة التي 
الثانية  الفضائية  املركبة  بها  د  ستزوَّ
لوكالة الفضاء األوروبية التي حتمل اسم 
+هيرا+ سيكون في وسعها حتديد إذا ما 
كان ديدميوس قد ُأبعد عن مساره السابق 

لتفادي القضاء على البشرية جمعاء".

فضائية  تكنولوجيات  التفيا  وتطّور 
املدار  في  قمر اصطناعي  أول  منذ وضع 
 1957 سنة  )"سبوتنيك"(  األرض  حول 
إّبان احلقبة السوفياتية. وتقيس أجهزة 
للنبضة  الالزم  الوقت  الكرونوسكوب 
املدار  في  جسم  إلى  تصل  كي  الضوئية 
إلى  تصل  قد  بالغة  بدّقة  منه،  وتعود 

التريليون  من  واحد  أي  البيكوثانية، 
اخملتبر  في  ُتنتج  وكّل سنة،  الثانية.  من 
د بها  نحو 10 أجهزة من هذا القبيل تزوَّ

مراصيد في أنحاء العالم أجمع.
وهي تتيح مراقبة الغالف اجلّوي لألرض 
الذي تتكّدس فيه أجيال جديدة من األقمار 
االصطناعية اخلاصة ُتضاف إلى األجهزة 

ويؤّكد  التقليدية.  والعسكرية  العلمية 
في  العمليات  مدير  رازماييفز،  بافيل 
"إيفنتك" إن "مراقبتها كّلها تتطّلب أدوات" 
تصبح  لم  التفيا  أن  وصحيح  مناسبة. 
الفضاء  وكالة  في  كاملة  بصفة  عضوا 
األوروبية سوى في العام 2016، غير أن 
االصطناعية  األقمار  يتتّبعون  مهندسيها 
منذ احلقبة السوفياتية. وتتمّتع اجلامعة 
الوطنية مبحّطتها اخلاصة لتحديد املدى 
بالليزر التي تقع في غابة في جنوب ريغا.
يحرص  األجهزة،  صنع  وخالل 

استخدام  على  "إيفنتك"  مهندسو 
ألن  املستطاع  قدر  مماثلة  قطع 
إلى  بحاجة  الصغرى  الرقاقات 
وهو  اإلشارة،  لتقييم  نانوثوان 
تسّجل  جّدا حلسابات  طويل  وقت 
حّتى  يؤّثر  وقد  بالبيكوثانية. 
على  الرئيسية  اللوحة  طول 
سرعة تنّقل اإلشارة من شبكة إلى 
أجهزة  ُتستخدم  حني  وفي  أخرى. 
ُتجرى  لقياسات  الكرونوسكوب 
مختلف  جهاز  ُيطّور  األرض،  من 
ملهّمات بعيدة في الفضاء، في قسم 
آخر من اخملتبر بهدف تتّبع أجسام 
تتنّقل بني الكواكب بواسطة مسبار 

فضائي قيد التحّرك.

باريس-)أ ف ب( - بّينت دراسة حديثة أن 
أفضل  بشكل  تصمد  املرجان  فئات  بعض 
موجات  عن  الناجم  االبيضاض  وجه  في 
الناجمة  األضرار  تطالها  أال  شرط  احلّر، 

عن األنشطة البشرية.
املرجانية  الشعاب  هذه  صمود  ففرص 
باالضطرابات  وثيقا  ارتباطا  "مرتبطة 
البشرية،  األنشطة  من  املتأتية  املزمنة" 
بحسب ما كشف علماء أحياء من جامعة 
وواشنطن  وجامعة  الكندية  فيكتوريا 

األميركية.
على  قدرتها  إلى  الصمود  هذا  ويعزى 
موجات  ملقاومتها  هو  مما  أكثر  التعافي 
احلّر، وفق الدراسة التي نشرت تفاصيلها 

في مجّلة "نيتشر كوميونيكايشنز".
دانييل  عليه  أشرفت  اذي  الفريق  واستند 
تداعيات  إلى  أبحاثه  في  كالر  سي. 
أكبر  على   2015-2016 في  احلّر  موجة 
جزيرة  وهي  العالم،  في  مرجانية  جزيرة 

كيريتيماتي في احمليط الهادئ.
وابيضاض املرجان هو ظاهرة اضمحالل 
عن  ناجم  وهو  اللون.  بهتان  إلى  تؤدي 
إلى  يؤّدي  الذي  املياه  حرارة  ارتفاع 
التي تعطي املرجان لونه  تنفير الطحالب 

ومغّذياته.
ظواهر  عّدة  الحظوا  الباحثني  أن  غير 
هذا  في  الشائعة  األفكار  مع  تتعارض 
اجملال، ومنها أن االبيضاض يؤّدي حتما 

إلى النفوق.
وقالت جوليا باوم التي شاركت في إعداد 
هذه الدراسة "فوجئنا كثيرا... عندما تبّين 
لنا أن كّل املرجان لم ينفق وأيضا أن بعض 
الشعاب لم يكن يبدو بحالة سيئة أو باهت 

اللون".
في  احملاضرة  األستاذة  هذه  وأوضحت 
علم األحياء في جامعة فيكتوريا "استعاد 
املرجان عافيته بالرغم من تعرّضه لضغط 
على  املرجان  قدرة  ليست  ثّم،  ومن  كبير". 
املياه  حرارة  بانخفاض  مرهونة  التعافي 

فحسب.
من  التي جنت  املرجانية  الشعاب  أن  غير 
تلّوث  مثل  احمللية"،  الضغط  "عوامل  شّر 

املياه، كانت أكثر قدرة على التعافي.

اخملرج ستيفن سودربرغ سيشرف على حفل األوسكار

جنيف-سان بطرسبورغ -)أ ف ب( - بيع هيكل 
عظمي شبه مكتمل لنمر سيفي عائد إلى حوالى 
في  علني  مزاد  في  الثالثاء  سنة،  مليون   40

جنيف في مقابل حوالى 85 ألف دوالر.
هذا الهيكل الذي اكُتشف العام املاضي في والية 
والبالغ  املتحدة  الواليات  في  اجلنوبية  داكوتا 
طوله 20%1 متر وارتفاعه سنتيمترا، بيع إثر 
لم تعّمر ألكثر من دقيقة، خالل جلسة  مزايدات 
مزاد على قطع من التاريخ الطبيعي نظم في دار 

املزادات "أوتيل دي فانت" في جنيف.
فاني  املزادات  دار  باسم  الناطقة  وقالت 
هيكل  إن  برس  فرانس  لوكالة  مونكورجيه 
فرنك  ألف   60 مقابل  في  بيع  السيفي  النمر 
سويسري )حوالى 68 ألف دوالر(، "ويبلغ سعره 
 84330( سويسريا  فرنكا   74862 العمولة  مع 
دوالرا("، مشيرة إلى أن الشاري هو "هاوي جمع 
سويسري". وهذه املتحجرة هي حليوان من نوع 
هوبلوفونيوس، وهو االسم العلمي لهذا النوع 
من الوشق الكبير جدًا ذي األنياب السيفية الذي 
كان طوله يبلغ 20%1 متر. وكان سعرها مقدرا 
مببلغ يراوح بني 60 ألف فرنك سويسري و80 

ألفا )68 ألف دوالر و90 ألف دوالر(.
مزرعة  في  املتحجرة  هذه  على  ُعثر  قد  وكان 

بوالية داكوتا اجلنوبية نهاية صيف 2019.
من  قطعة  أربعني  حوالى  املزاد  شمل  كذلك 
اجلمع  هاوي  عرضها  الطبيعي  التاريخ 

السويسري يان كوينان.
وبيعت متحجرات أخرى، بينها زعنفة بطول 85 
الزوناصوريات  زواحف  من  حليوان  سنتيمترا 
فرنك  آالف   7 مقابل  في  املنقرضة،  البحرية 

سويسري )7900 دوالر(.
فصيلة  من  ديناصور  أنياب  أحد  أيضا  وبيع 
فرنك   5500 مقابل  في  الشهيرة،  تيرانوصور 

سويسري )6200 دوالر(.
الطبيعي  التاريخ  قطع  على  املزادات  وتثير 
بأن  إقرارهم  رغم  اخلبراء،  بعض  استياء 
املزاد  في  للبيع  مطروحة  كثيرة  متحجرات 
العلمية.  للبحوث  تذكر  فائدة  أي  تقدم  تعد  لم 
تشمل  قد  املزادات  هذه  أن  من  يحذرون  لكنهم 
ترك   ، اخرى  جهة  من  املهمة.  القطع  بعض 
للقطط  طبيب فرنسي في وصّيته 3 آالف يورو 
"إرميتاج" في سان  التي تعيش في قبو متحف 

بطرسبورغ والتي باتت من أبرز رموزه، بحسب 
وأفادت  الشهيرة.  الروسية  املؤسسة  أعلنت  ما 
اخلدمة اإلعالمية ألكبر متحف في روسيا وكالة 
)بشأن  املعلومة  هذه  "وردتنا  برس  فرانس 
التركة( هذا الصيف. وباتت العملية واإلجراءات 

القانونية في املرحلة النهائية اليوم".
فرنسي  طبيب  هو  الواهب  أن  املصدر  وكشف 
ُيدعى  العمر  من  واخلمسني  احلادية  في  توّفي 
ميخائيل  املتحف  مدير  وقال  باتار.  كريستوف 

بيوتروفسكي خالل مؤمتر صحافي "قام صديقنا 
استخدام  مقترحا  الفتة"،  مببادرة  الفرنسي 

األموال لترميم القبو حيث تنتشر القطط.
إلى  "إرميتاج"  متحف  في  الهررة  قّصة  وتعود 
بيتروفنا  إليزابيث  اإلمبراطورة  إصدار  وقت 
فيه  أمرت  مرسوما  األكبر  بطرس  القيصر  ابنة 
بـ"العثور في قازان على أفضل القطط وأكبرها 
بالط  إلى  إرسالها  بغية  بالفئران  لإلمساك 

صاحب اجلاللة".

"زاخر"  فندق  يجابه   - ب(  ف  فيينا-)أ 
الوبائية  األزمة  فيينا  قلب  في  الفخم 
بتاريخه  متسّلحا  البلد،  في  املتفّشية 
تغّلب  الذي  العريق  وامللكي  اإلمبراطوري 

خالله على محن عّدة.
لـ  العام  املدير  فينكلر  ماتياس  ويقول 
بإدارة  فخمة  دارة  آخر  يعّد  الذي  "زاخر" 
كثيرة  محنا  "تخّطينا  فيينا  في  عائلية 
العالمة وعائلتنا تخّطط دوما  إنشاء  منذ 

للمدى البعيد".
الواقعة  الشهيرة  املؤسسة  هذه  وتعّول 
النتائج  على  لألوبرا  فيينا  دار  قبالة 
السنوات  في  حّققتها  التي  اجلّيدة 
تتلّقاها  التي  العامة  األخيرة واملساعدات 
للتعويض عن غياب زبائنها األثرياء اآلتني 
الفئة  عادة هذه  لها  من اخلارج. وتضمن 
الليالي احملجوزة  الزبائن 92 % من  من 
فيها كّل سنة واملقّدر عددها بـ 23 ألفا، في 
والفاخرة  األلوان  الفاحتة   152 الـ  غرفها 
و2300   400 بني  أسعارها  تتراوح  التي 

يورو في املوسم الكاسد.
يبقي  ال  البلد،  فنادق  كّل  في  احلال  وكما 
سوى  راهنا  مفتوحة  أبوابه  "زاخر" 
زالت  ما  التي  القليلة جّدا  العمل  لرحالت 

مسموحة.
هي ضربة قاسية من دون أدنى شّك لهذه 
جّد  عن  أبا  املتوارثة  الشهيرة  العالمة 
السوق  سرب  خارج  اليوم  تغّرد  والتي 
للفنادق  التنافسية  الشديدة  العاملية 

املصّنفة خمس جنوم.
هنا  املسائل  "نبّت  بفخر  فينكلر  ويقول 

أوامر  نتلّقى  وال  عائلية  اجتماعات  خالل 
من اخلارج".

بدأت احلكاية في العام 1832 عندما ُطلب 
من احللواني الشاب فرانتس زاخر صنع 

قالب حلوى لقي جناحا كبيرا في البالط.
وبعد أربع وأربعني سنة، فتح ابنه فندقا. 
املؤسسة  اكتساب  في  الفضل  أن  غير 
العائلية هذه السمعة الطّيبة يعزى لزوجة 

هذا األخير.
فالكّل يريد "النزول في فندق آنا"، من رجال 
أعمال وقادة أوركسترا وأدباء وبرملانيني 

وسفراء وراقصات.
وثقافات  بجنسيات  الزاخرة  فيينا  وفي 
الذي جنا  الفندق  تأّلق جنم هذا  متعّددة، 

من حربني عامليتني ولم يتأّثر بأفول ساللة 
إقباال،  عليه  املشاهير  فازداد  هابسبورغ، 
واألمير  ونورييف  شنايدر  رومي  من 
بهو  وازدان  نورمن،  وجيسي  تشارلز 

االستقبال فيه بصور حتمل تواقيعهم.
وعلى مّر العقود، توّسعت املنشأة العائلية 
وباتت متتّد على ست عمارات من الطراز 
التاريخي  الوسط  في  النيوكالسيكي 
العاملي  التراث  قائمة  في  املدرج  للمدينة 

لليونسكو.
وفي ظّل العزل العام، وضعت عند مدخل 
الفندق عربة شبيهة بعربات مدن املالهي 
"زاخر  الشهيرة  احللوى  قطع  فيها  تباع 

تورتيه" لزبائن في سّياراتهم.

بيع متحجرة منر سيفي عمرها 40 مليون سنة في جنيف 

فندق في فيينا يتسلحقطط متحف روسي حتصل على ميراث طبيب فرنسي
مباضيه االمبراطوري للتغلب على احملن

شعاب مرجانية 
تصمد أمام 
االبيضاض 
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