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الحكومية من حجم، ال يصح مطلقاً  العناوين  مهما كانت 
أن تنال من حجم عنوان البنك المركزي العراقي. كما ال 
يصح أن تذوب شخصية البنك في تشكيالت حكومية، حتى 
الذوبان فال قيمة  المالية. ولو حدث ذلك  لو كانت وزارة 
لمعنى الشخصية االعتبارية المستقلة، وهذا تهديد صريح 

لعمق البلد المالي.
خطيرة  هي  بل  مقنعة،  المالية  وزير  تبريرات  تبدو  ال 
قيمة  بخفض  القرار  إنَّ  قال  حين  بالنفوس  الفزع  وتثير 
بالمائة  الى خمسة وعشرين  بنسبة تصل  العراقي  الدينار 
من قيمته كفيل وحده بمنع  انهيار احتياط العمالت الصعبة 
الذي كان محدقا بالبلد في غضون سبعة شهور. وال ندري 
باالحتياط  المساس  منع  المركزي  البنك  اليستطيع  لماذا 
انَّ  ذلك   ، المالية  الحكومة  مشاكل  كانت  مهما  االساس، 
الطفيلية،  وهوامشها  السياسيين  من صنع  المشاكل  أغلب 
البنك  لدى  المودعة  الكبرى  باألمانة  المساس  ينبغي  وال 
المركزي ألّنها خط الدفاع األخير قبل حصول ما ال تحمد 

عقباه.
وكأنَّ االجراءات الجديدة التي تكاد تنسق صمامات األمان 
الحكومية  الفترة  لعبور  مصممة  واالجتماعي  المعيشي 
المفترضة حتى موعد االنتخابات النيابية المبكرة المنتظرة، 

وليكن بعدها الطوفان.
النيل من قوت المواطن وسبل عيشه وتربية الحياة الكريمة 
ألطفاله هو أسهل طرق العالج الوهمي والمؤقت للعاجزين 
وتسترد  الفساد  تقبر  حازمة  استراتيجية  عن وضع خطة 
االول  الصف  سدنة  من  الناهبين  من  المليارية  االموال 

والصفوف التالية في العملية السياسية الخائسة بالفساد.
المسؤولون الذين يحفظون عن ظهر الغيب كراريس البنك 
قراءة  في  الخط  يفّكون  وال  ولوائحه،  وتعليماته  الدولي 
سطر واحد من معاناة ماليين العراقيين ،  إنما مصيرهم 

ذلك المجهول الذي ينتظر البالد.

اإلبن البكر للسيد كورونا

أمير املعرفة والرؤية:
تأمل في ذكرى الغياب

الرمادة  سنة  أذيال  خلف  كومة حصى  لرمي  هللا  كائنات  تتهيأ  وبينما 
عشرين واستقبال الواحدة والعشرين ، وعلى وقع خطى قلقة من األمل 
 ، اآلن  حتى  المحسومة  غير  الجديدة  اللقاحات  أجنحة  على  المصنوع 
الناس لتزف لهم خبراً  فإذا بالشاشات والجرائد والعواجل تمطر على 
والسيدة  السيد  ، وهو خبر رزق  بزفة عرس  له  آخر ال صلة  مرعباً 
كورونا تسعة عشر بمولودهما البكر األشرس واألسرع ، وهذه المرة 
سقط الطفل على رأسه ببعض لندن وضواحيها بعيداً عن أرض اآلباء 

والساللة األولى ووهان او يوهان الشرق .
على مدى تسعة شهور من الجائحة تحول اكتشاف اللقاح الناجح ولو 
بنسبة ليست مطلقة ، الى حرب دعائية وسياسية اقتصادية أنانية قذرة 
، وفي ايامه األولى أطلق وزير تجارة أمريكا تصريحاً يخلو تماماً من 
المشهد  الى  ينظر  وهو  بوضوح  أشار  عندما  وآدمية  انسانية  ذرة  أي 
الصيني الوبائي الكارثي إن هذا األمر سيوفر مئات آالف من فرص 

العمل لألمريكان !!
ثم ثنى عليه دونالد ترامب بتسخيف وتتفيه المرض واعتبره نوعاً بسيطاً 
من االنفالونزا الموسمية وسيتم القضاء عليه سريعاً ، وواصل عناده 
وتمثيلياته التلفزيونية الخطيرة واستهتاره بعدم لبس الكمامة حتى أُصيب 
هو شخصياً بالمرض ، لكنه شفي بعد ثالثة أيام فقط من دخوله المشفى 
، وظلت تلك القصة وقصة ابنه الصغير المصاب طي الشك ، وواصل 
بغباء وعناد معاركه الدونكيشوتية ضد منظمة الصحة العالمية والصين 
وروسيا ، بل حول المسألة كلها الى دعاية انتخابية رخيصة نتجت عنها 
حتى اآلن أعظم كارثة وطنية ، إذ بلغ ضحايا الفايروس من األمريكان 

اكثر من ثالثمئة وثالثين الفاً ونحو تسعة عشر مليون مصاب مؤكد .
أما قضية الحصول على أي نوع من أنواع اللقاحات المعلن عن فعاليتها 
خاصة  خطيرة  مشكلة  ستكون  األخرى  هي  أنها  فيبدو   ، اآلن  حتى 
بالنسبة للدول الفقيرة ، ليس من الناحية المادية الصعبة فقط ، بل في 
نقل  ولصعوبة  المنتجة  الدول  لمواطني  الكافي  االنتاج  توفر  عمليات 

اللقاح بدرجات برودة تحت السبعين بوسائط آمنة ومتاحة .
لن تحل مشاكل األرض وتتشافى أمراضها أبداً وذلك بسبب الحروب 
العبثية والحصارات الهمجية والجشع الوحشي ، ولو أن السالم والعدل 
المرض  هذا  القضاء على  لتم  والشعوب  الدول  بين  قد حلت  والقناعة 
ومن قبله كل األمراض الخبيثة والمستعصية ، فبعض الدول التي تقود 
القاتلة  الحربية  ترساناتها  على  تصرف  العالم 
تصم  لكنها   ، سنة  كل  الدوالرات  ترليونات 
الكثيرة  آذانها عن نداءات المنظمات االنسانية 
بسبب  المتوقعين  الضحايا  بشؤون  تعنى  التي 

ضعف التمويل وتوحش الممولين األوغاد .

الثانية    لرحيل   األمير   طالل   بن   عبد   العزيز   آل   تمر   اليوم    الذكرى   السنوية 
 سعود   المتوفى   في   22   ديسمبر   2018   حيث ترك األمير وراءه إرثاً سياسياً 
وعربياً  محلياً  والفكري  السياسي  ثقله  له  فالرجل  عظيماً،  ومعرفياً  وفكرياً 
باإلرادة  المتعلقة  السياسية  الدوائر  في  حساب  ألف  له  يحسب  كما  وعالمياً، 
الدولية. فهو يتمتع بخبرة ودهاء سياسي ورؤية اقتصادية، إذ إنه يعبر عن حالة 
متفردة في عالم السياسة، ألنه يجمع عدة خبرات وتجارب ومهارات وممكنات 
في آن، لذلك  يعّد أحد أهم دهاة   السياسة   على   الصعيد   العربي   والعالمي،    األمر 
الذي جعل منه محطة للتشاور وتبادل اآلراء مع أقرانه من الشخصيات العالمية 
ملوكاً ورؤساًء وشخصيات سياسية وفكرية وثقافية...إضافة إلى تمتعه بثقافة 
السياسي في الشرق  العمل  في مجال  موسوعية. فضالً عن ذلك، كان رائداً 
األوسط ... إذ انخرط في عالم السياسة منذ بداية شبابه استوزر، وعمل في 
الواقعي  السياسي  بالعقل  فرنسا...اتسم  في  للمملكة  الدبلوماسي كسفير  السلك 
والعقالني...وعلى الرغم من أنه عاش في خضم ظروف شائكة ومعقدة في 
الشرق األوسط، تمور بالمؤامرات واالنقالبات والحركات الراديكالية...لكنه 
اآلخرين  سبق  التي  العصامية  ستراتيجيته  يرسم  كان  ما  بقدر  بها  يتأثر  لم 
بقراءته المشهد السياسي في بعده االستراتيجي. لذلك سعى بجهد عال لالرتباط 
بالحداثة بوصفها الوسيلة الوحيدة لبناء الدولة وجعل المملكة في مقدمة دول 
الشرق األوسط، ومن الدول التي يشار إليها بالبنان كواحدة من ضمن أهم دول 
العالم...فكان له تأثير فعال في رفد أخوته من ملوك وأمراء المملكة العربية 

السعودية بالمشورة والحرص على تماسك العائلة المالكة.
كان يجري المقابالت الصحفية والتلفزيونية بكثافة، ويحاضر هنا وهناك، يتنقل 
باالطالع  يغني تجربته  السياسية واالقتصادية  التوجهات  المختلفة  الدول  بين 

على تجارب اآلخرين، ويغني محاوريه بالرؤى واألفكار.                                            
ارتكزت أولوياته بضرورة االهتمام بواقع الطفل وتطوير ممكناته إضافة إلى 
التعليم العالي وعلى وفق ما يجري في العالم المتحضر الذي يتطور بشكل فائق 
بعالم المرأة، وحقوق اإلنسان، واإليمان  السرعة، كذلك أولى اهتماماً خاصاً 
بالتنوع والتعدد، وكانت له قناعاته وحساباته بشأن الجانب االقتصادي حيث 
البنوك  وفتح  العالمية.  التجارة  لمنظمة  المملكة  بانضمام  مؤثراً  دوراً  لعب 
يتعلق  بما  وتوجيهاته  مساهماته  الصغيرة...وله  المشاريع  عمل  وتشجيع 
بوسائل اإلعالم... أما في الجانب االجتماعي، كان نبيالً صادقاً متواضعاً دمث 
الجميع صغيرهم وكبيرهم، مهتماً  من  الكبار، قريباً  بساطة  األخالق، بسيطاً 
معه  والمتعارض  المختلف  مع  ومتسامحاً  المصيرية،  وقضاياهم  بهمومهم  
فكرياً،  لم تغره اإلمارة أو النفوذ والثروة أو أمور الدنيا ولم تكن ثمة مسافة 
بينه و بينهم ...عموماً كلما نقوله هو غيض من فيض وال تقدر هذه الكلمات 
المتواضعة والخجولة أن تعطي اإلنسان حقه فاألمر بحاجة لكتب تغطي سفره 

الحافل باإلنجازات النوعية والمتميزة وعلى الصعد كافة.
تهتم الدول بتخليد عظمائها عن طريق بناء المتاحف  المتعارف عليه عالمياً 
وتشكيل المؤسسات التي تهتم بإرثهم الفكري وتوثيق منجزاتهم أفالماً وصوراً 
المهم  السؤال  وغيرها.  وصحفية  تلفزيونية  ومقابالت 
أن  نأمل  وأخيراً  األمر.  هذا  لتفعيل  الوقت  يحن  ألم 
يحظى المغفور له باالهتمام الذي يستحقه، وإننا على 
يقين أنه يحظى بمحبة الجميع أمراء ومثقفين وعامة 

الناس.

د. خالد اخلفاجي

 الزمان - السنة الثالثة والعرشون العدد 6844 الثالثاء 7 من جامدى االوىل 1442 هـ 22 من ديسمرب )كانون أول( 2020

في  العامة  النيابة  أعلنت   - ب(  ف  )أ  باريس 
باريس االثنني فتح حتقيق على خلفية "شتائم 
الكراهية  على  وحتريض  عنصري  طابع  ذات 
للسامية  معادية  رسائل  انتشار  بعد  العرقية"، 
عبر وسائل التواصل االجتماعي في حق إحدى 
التي  فرنسا  جمال  ملكة  مسابقة  مشتركات 
في  "تويتر"  عبر  انتشرت  وقد  السبت.  أقيمت 
للسامية  معادية  تعليقات  املاضيني  اليومني 
مللكة  أولى  وصيفة  بينايوم  أبريل  اختيار  إثر 
جمال فرنسا.  وقد حتدثت الشابة خالل حفل 
ما  اإلسرائيلية،  والدها  أصول  عن  االنتخاب 
تنديدا  لقيت  مسيئة  تعليقات  مبوجة  قوبل 

واسعا من الطبقة السياسية الفرنسية.
وقد تقدمت الوزيرة املنتدبة لشؤون املواطنية 
في  العامة  النيابة  إلى  بإخبار  شيابا  مارلني 
هذا الشأن. وقالت في تصريحات لقناة "بي أف 
أم تي في" اإلخبارية "بعض التغريدات ال تزال 
الوزيرة  وشددت  مقبول".  غير  وهذا  منشورة، 
االجتماعية  الشبكات  "تتحمل  أن  على ضرورة 
مسؤولياتها". وذكرت النيابة العامة في باريس 
ضد  املوجهة  لالنحرافات  التصدي  وحدة  أن 
األشخاص ُكلفت متابعة التحقيق لتحديد هوية 
أصحاب هذه التعليقات. وأضافت شيابا "هذه 
إشارة إلى من صاغوا )هذه الرسائل( للقول إن 
توجيه دعوات للكراهية وإطالق هذا النوع من 
التصريحات املعادية للسامية ليس أمرا عاديا 
مبا أنهم، كما آمل، سُيالحقون ويحاسبون على 
أعمالهم أمام القضاء". وحذر وزير العدل إريك 
من  "سيراقب  القضاء  أن  من  موريتي  دوبون 
فيما  للسامية،  املعادية  الرسائل  مطلقي  كثب" 
"عميق  دارمانان  جيرار  الداخلية  وزير  أبدى 
الصدمة" إزاء هذه التعليقات مؤكدا أن "أجهزة 

الشرطة والدرك مستنفرة".
في  بينايوم  أبريل  األولى  الوصيفة  وأبدت 
"ألن  بروفانس" أسفها  "ال  تصريحات لصحيفة 
 ،"2020 في  لدينا  حتصل  تزال  ال  األمور  هذه 

مؤكدة ضرورة "حشد القوى لوقف ذلك".
بلد  فرنسا  أحد،  الستفزاز  أسع  "لم  وقالت   
أصول  من  يتحدرن  اجلمال  وملكات  متنوع 
يضفي  ما  وهذا  مختلفة  ومناطق  وثقافات 

جماال على هذه املسابقة".

اللبناني االثنني  البرملان  أقر  )أ ف ب( -  بيروت 
التحرش  معاقبة  على  ينص  قانون  اقتراح 
في  األول  العمل،  مكان  في  خصوصًا  اجلنسي 
تعديالت  على  وافق  كما  الصدد،  هذا  في  لبنان 

أساسية في القانون املتعلق بالعنف األسري.
ورحبت األمم املتحدة بإقرار قانون التحرش، إال 
أن مراقبني حقوقيني حذروا من ثغرات كثيرة فيه.
وخالل جلسة استمرت نحو ثالث ساعات، وعلى 
أقر  القوانني،  اقتراحات  عشرات  أعمالها  جدول 
الوطنية  الوكالة  أفادت  ما  وفق  النواب،  مجلس 
معاقبة  الى  الرامي  القانون  "اقتراح  لإلعالم، 
اماكن  في  سيما  ال  اجلنسي  التحرش  جرمية 

العمل".
لبنان  في  املتحدة  لألمم  اخلاص  املنسق  ورحب 
"خطوة  باعتباره  القانون،  بإقرار  كوبيتش  يان 

باجتاه متكني حقوق املرأة وحقوق اإلنسان".
وأضاف في تغريدة أن "التطبيق هو املفتاح".

لكن املفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية 
بشرح  وُتعنى  قانونية  بشؤون  متخصصة 
القوانني وتفسيرها، رأت أن القانون يحتوي على 
املوضوع  يقارب  أنه  رأسها  على  عدة  إشكاليات 
اجملتمع  حماية  إلى  يهدف  "أخالقي  منطلق  من 

وليس الضحية".
القانونية  املفكرة  من  مّنور  كرمي  واوضح 
إشكاليات أخرى عدة بينها "أن الوسيلة الوحيدة 
ما  اجلزائي..  القضاء  إلى  اللجوء  هي  للضحية 

الضحية  مبرور  علنيًا  سيكون  األمر  أن  يعني 
عائق  وهذا  قضاة،  ثم  حتقيق  وقاضي  مبخفر 
لرفع  لهم  حتفيزًا  وليس  الضحايا  أمام  كبير 

شكاوى".
واشار أيضًا إلى أن القانون يحتم على الضحية 
أن "تثبت فعل التحرش ونتائجه، وهذا عبء في 
ذاته"، فيما كان املطلوب أن يثبت املتحرش عدم 

قيامه بالفعل.
باحلبس  يراوح  العقاب  فإن  القانون،  وبحسب 
مالية  غرامة  دفع  أو  سجنا  وعامني  شهر  بني 
األدنى  احلد  ضعف  وعشرين  ثالثة  بني  تراوح 
 450 اي  ليرة،  ألف   675 يساوي  الذي  لألجور 
من  وأقل  الرسمي  الصرف  سعر  بحسب  دوالرًا 

مئة دوالر بحسب السوق السوداء.
اللبنانية  املرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة  ورحبت 
للمرة  للبنان  "ليصبح  القانون  بإقرار  بدورها 
األولى قانون يعاقب مرتكبي هذا اجلرم ويؤمن 

احلماية والدعم لضحاياه".
وتصاعد احلراك النسوي في لبنان خالل العقد 
االعالمية  التغطية  تزايد  مع  تزامنًا  األخير 
لقضايا العنف األسري وجرائم قتل نساء بأيدي 
  2014 العام  نيسان/أبريل  في  وأقر  ازواجهن. 
قانون العنف األسري ليكون األول في لبنان بهذا 
لم  أنه  اعتبرت  أن جمعيات حقوقية  إال  الصدد، 
الزوجي  كاالغتصاب  أساسية  قضايا  يعالج 

والتعنيف االقتصادي والنفسي.

حتقيق قضائي في تعليقات تثير الكراهية 
ضد وصيفة ملكة جمال فرنسا 

تختلف   - ب(  ف  )أ  )فنلندا(  روفانييمي 
"قريته"  العام في  كلوز هذا  حتضيرات سانتا 
املاضية،  األعوام  في  سابقاتها  عن  الفنلندية 
بعدما حرمت جائحة كوفيد19- منطقة البالند 
األجانب  السياح  من  كبير  جزء  من  النائية 

الذين يتوافدون في العادة إلى املكان.
هو  حلمايته  البليكسيغالس  من  حاجز  خلف 
الزوار،  من  العدوى  انتقال  خطر  من  أيضا 
أن  واألبيض  باألحمر  املتشح  الرجل  يوضح 
2020 ستبقى سنة سوداء له وحليوانات الرنة 
الهدايا  لتوزيع  العادة  في  عليها  يتنقل  التي 

لألطفال في عيد امليالد.
من  برس  فرانس  وكالة  مع  مقابلة  في  ويقول 
كهفه في روفانييمي مبنطقة البالند الفنلندية 
كانت سنة  "لقد  الشمالية  القطبية  الدائرة  في 
استثنائية وصعبة. وقد ترّكزت الطلبات التي 
السعادة  على  العام  هذا  إلّي  الناس  وجهها 
طلب  في  األطفال  "استمر  فيما  والصحة"، 
باجلائحة،  املتصلة  القيود  وبسبب  األلعاب". 
"قرية  متنزه  إلى  الزائرين  أعداد  انحسرت 
أنه  عليه  القائمون  يعلن  الذي  كلوز"  سانتا 

بصورة  الشخصية،  لهذه  الرسمي  املقر 
كبيرة هذا العام بعدما كانوا يغرقون املنطقة 
كانون  خالل  العادة  في  بالثلوج  املكسوة 
على  الزيارات  واقتصرت  األول/ديسمبر. 
بالكاد  الذين  األشخاص  من  عشرات  بضع 
املكان.  في  املوظفني  أعداد  عددهم  جتاوز 
جنوب  من  اآلتي  كارياالينن  تيبو  ويوضح 
فنلندا مع زوجته أندريا وطفليهما "في العادة 
يقصد املكان اآلالف، لكننا وحدنا هنا عموما" 
أمام  أبوابها  فنلندا  أغلقت  وقد  السنة.   هذه 
رحالت  أن  كما  الضرورية،  غير  التنقالت 
بها  ُسمح  التي  )تشارتر(  املؤجر  الطيران 
إنقاذ  في  أمال  استثنائية  أيام بصورة  لثالثة 

املوسم، لم تكف الستقطاب أجانب كثر.
العام  الصعب هذا  ذلك، سيكون من  وبنتيجة 
متضية بعض الوقت مع سانتا كلوز شخصيا 
لعقد  يورو   79 دفع  فكرة  أن  كما  قريته.  في 
مع  دقائق  خلمس  لوجه  وجها  خاص  لقاء 
الرجل األبيض قد ال تستهوي كثيرين في هذه 

الظروف.
وقد حققت منطقة البالند الفنلندية التي تشكل 

روفانييمي مركزها السياحي، مستوى قياسيا 
فندقية،  ليلة  مليون   2,9 مع   2019 سنة 
إلى  حتّولها  منذ  بدأته  الذي  منوها  مواصلة 

السياحة في ثمانينات القرن املاضي.
وفي هذا العام، تراجعت األعداد إلى الُسدس، 
الزيارات في مطلع 2020  أكثرية  وقد ُسجلت 

قبيل تفشي الفيروس.
كاركاينن  سانا  السياحة  هيئة  رئيسة  وتقول 
إن "اجملتمعات احمللية تواجه خطرا حقيقيا"، 
متحدثة عن فقدان خمسة آالف وظيفة وأرباح 
تبعات  جراء  يورو  مليون   700 بقيمة  فائتة 

اجلائحة على القطاع.
إشهار  حاالت  أولى  عن  ُأبلغنا  "لقد  وتضيف 

اإلفالس وسيكون هناك املزيد منها".
"سانتا  متنزه  اختار  الزوار،  نقص  وبسبب 
بارك" املنافس إغالق أبوابه حتى شتاء العام 

.2021
من   ,  90 من  أكثر  عن  االستغناء  ظل  وفي 
قريبا،  املزيد  لصرف  واالجتاه  العاملة،  اليد 
يعتزم الفندق الذي بقي مفتوحا إنهاء املوسم 

بصورة مبكرة هذه السنة.

مجمع  صاحب  وهو  النتينن  إيلكا  ويقول 
سياحي مع زوجته كاتيا "كل الفريق كان هنا، 

كنا نعقد حقا آماال كبيرة". 
وعدها  احلكومة  حتقيق  الزوجان  وينتظر 
ذلك  لكن  باجلائحة،  املتصلة  القيود  بتخفيف 

ما لم يحصل بعد.
في  واعد  مبوسم  نفسيهما  الثنائي  وميّني 
شتاء 2021 مع تسجيل أولى احلجوزات لتلك 
جتاوز  قد  يكون  أن  العالم  يأمل  التي  الفترة 

مرحلة اخلطر جراء الفيروس فيها. 
أما كريستيان إركيال فقد اختار إبقاء مؤسسته 
مفتوحة رغم أن الزوار الذين كانوا يقصدونه 
السنوات  في  يوميا  شخص   600 بواقع 

األخيرة باتوا مجرد ذكرى.
لكننا  اجلميع،  استقبال  "يسرنا  يقول  وهو 
فعله  علينا  مبا  التفكير  في  وقتنا  منضي 

للصمود خالل الصيف املقبل".

القاهرة )أ ف ب( - في انتظار بدء درس العزف 
)غرب  اجليزة  في  املوسيقى  لتعليم  مركز  في 
على  منحنيا  محمد  ميسرة  يجلس  القاهرة(، 
عوده ويعزف من الذاكرة حلنا سودانيا يحمله 
ميأل  الذي  كوفيد19-  وباء  صخب  عن  بعيدا 
باملوسيقى  املولع  املهندس  هذا  جاء  العالم.  
أيلول/سبتمبر  في  القاهرة  إلى  اخلرطوم  من 
خصيصا من أجل إتقان العزف على العود في 
الذي افتتح في أوج أزمة فيروس  هذا املعهد 

كورونا املستجد.
ويقول محمد إن دورته التدريبية كان موعدها 
في األصل "في شباط/فبراير ولكن مع كورونا 
توقف كل شيء ومتكنت من البقاء في القاهرة 

فترة أطول لكي أكرس كل وقتي للعود".
غير  آالت،  على سبع  تدريبات  املدرسة  وتوفر 
اهتمام  بأكبر  التي حتظى  اآللة  العود هو  أن 
مؤسس  ارميس  روماني  وفق  منازع،  بال 
الذي  للموسيقى  العاشق  املعهد.ويوضح هذا 

يعزف العود، أن املركز يضم "15 طالبا لكل آلة 
)...( ولكن لدينا قرابة 25 طالبا لدروس العود 
مبا يشمل أولئك الذين يدرسون عبر اإلنترنت".
أن  القاسم  أبو  هاجر  العود  مدّرسة  وتؤكد 
فخورة  وهي  مبتدئون،  التالميذ"  "غالبية 
بوجود "أربع بنات" يتعلمون العزف على هذه 

اآللة التي يشّكل الرجال أكثرية عازفيها.
الذي اخترع قبل االف السنني،  العود  ويحتل 
موقعا مركزيا في املوسيقى العربية التقليدية 
آلة  طويلة  لفترة  وظل  املقامات.  على  القائمة 
مرافقة، إال أنه خرج من الظل شيئا فشيئا منذ 

نهاية القرن التاسع عشر.
الذي يعمل  العود خالد عزوز  ويالحظ صانع 
في اجملال منذ 25 عاما، "حماسة كبيرة" على 
مع  الفيروس،  انتشار  بدء  منذ  العود  تعلم 

"زيادة غير مسبوقة في الطلب".
في  العود  لتصنيع  ورشة  أكبر  عزوز  ويدير 
ويعمل  القاهرة(  )شمال  املرج  حي  في  مصر، 

فيها 32 شخصا. وتوفر الورشة اآلالت للفرع 
لتعليم  مدرسة  وهي  العود"،  لـ"بيت  املصري 

العزف لها فروع عدة في العالم العربي.
وتنتج ورشته 750 عودا في الشهر تصّدرها 
مرورا  تونس،  الى  السويد  من  دولة،   12 إلى 
بالواليات املتحدة والسعودية التي باتت أكبر 

زبائنها منذ 2017.
ينبغي  أنه  العود  "مشكلة  بسعادة  ويقول 
يوميا.  ساعات   4 او   3 عزفه  على  التدريب 
وعادة الناس ال يجدون وقتا، لكن منذ ظهرت 
كورونا كل الناس يشعرون بامللل في بيوتهم 

)...( ويتصلون بي عبر االنترنت لطلب" آالت.
ألف   125 من  أكثر  رسميا  مصر  وسجلت 
بينها  املستجد،  كورونا  بفيروس  إصابة 
أكثرية  البالد  رفعت  وقد  وفاة.   7100 حوالى 
من  األولى  األشهر  في  ُفرضت  التي  القيود 

انتشار الوباء.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

ميالد كئيب بقرية سانتا كلوز
الفنلندية في غياب الزوار 

الشغف بصناعة العود في مصر..تراث وفن وحتد لظروف اجلائحة

محمية ضفادع حتت رعاية العلماء خوفًا من االنقراض 
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د. فيان فاروق

تشتّد   - ب(  ف  )أ  )االكوادور(  رافاييل  سان 
لدرجة  الضفادع  على  املناخي  التغّير  وطأة 
األنواع...  بعض  انقراض  يخشون  العلماء  أن 
ولتفادي هذه النهاية املأسوية، أنشئت محمية 

لهذه احليوانات البرمائية في اإلكوادور.
العشب  على  بالستيكية،  أو  زجاجية  علب  في 
أو احلجر أو في املياه بحسب احتياجات كّل 
صنف، يتيح مركز خامباتو تكاثر 34 نوعا من 

هذه  أعداد  وقد شهدت  األسر.    في  الضفادع 
ارتفاع  بسبب  شديدا  انخفاضا  احليوانات 
احلرارة وتقّلب مستوى الرطوبة. غير أن هذا 
 2011 العام  في  ُأّسس  الذي  البحثي  املعهد 
يتمّتع بحدائق شاسعة وقاعات متحاذية أنشأ 

فيها الباحثون مناخات مختلفة.   
"حلمنا  املركز  مدير  كولوما  لويس  ويقول 
اختفت  فهي  احليوانات.  هذه  تعود  أن  هو 

غاية  في  إنذار  وهو  الوطنية،  املتنّزهات  من 
متنّزه  من  ما  حيوان  اندثر  ما  فإذا  اخلطورة. 
وطني، يدّل ذلك على وجود خلل. وهذا اخللل 

هو التغّير املناخي".   
السوداء  خامباتو  ضفادع  حال  مثال  وهي 
املعروفة علميا بـ "أتيلوبوس إنيسينس" التي 
كانت تنتشر بكثافة في أراضي األنديس الرطبة 
لتظهر مجّددا.      تعود  ثّم  أثرها  أن يختفي  قبل 

كما  عقود  لثالثة  انقرض  الذي  الصنف  هذا 
ُيفترض قبل أن يعود إلى احلياة من جديد هو 
أّول نوع في احملمية لم يعد يعيش في األسر.   
النوع، من   فقد غادرت أربعة ضفادع من هذا 
بينها األنثى التي تكبر الذكر وطولها 42,5 
ميليمترا، محمية اخملتبر إلى حدائق املعهد في 

سان رافاييل قرب العاصمة كيتو.    
 ويجري العلماء في هذا املوقع جتارب رائدة 

مع  التكّيف  على  احليوانات  هذه  قدرة  لتقييم 
بيئتها، من خالل التصّدي للحيوانات املفترسة 
متهيدا  املناخ،  وتغّيرات  األمراض  ومواجهة 

إلعادتها إلى موطنها الطبيعي.   
قضت  أخرى،  برمائيات  مع  احلال  وكما   
مثل  واألمراض  املناخية  التغّيرات 
خامباتو،  ضفادع  على  كيتريديومايكوسيز 

متسببة باندثارها في نهاية الثمانينات.      

علي السوداني

قانون ملعاقبة
التحرش اجلنسي للمرة 

األولى في لبنان


