
كان فـشل الـسيـد مـحمـد تـوفيق عالوي في تـشـكيل حـكـومة من
ــسـتــقـلــ صـادمـا لــلـكــثـيــر من الـعــراقـيـ حــيث كـان جــمـيع ا
الــســيــاسـيــ يــتــكــلــمــون عن نــبــذه لــلــمــحــاصـصــة وعـن كـون
احملـاصـصـة سبـب الـفسـاد واخلـراب الـذي سـاد الـبالد في ظل

أنظمة ما بعد التغيير.  
جاءت صـدمـة الفـشل في عـدم الـتخـلص من احملـاصصـة أيـضا
كـابحـة أزاحت أو كـادت أن تزيح االحالم الـورديـة التـي زرعتـها
ثــورة الـشـبــاب في رؤوس جـمــيع الــعـراقـيــ في حتـقــيق عـراق
ـواطــنــة والـعــراق أوال والـتــخــلص من الــفـســاد واحملـاصــصـة ا
والعـيش الكر وكانت حـدثا صادما في ضوء مـا قدمه الشباب
مـن مـئـات الـشـهــداء واالف اجلـرحى عـلى مـذبـح وطن يـلـهـجـون
بـإسـمه ويــسـتـظـلــون بـعـلـمه فـي مـقـارعـة قـاتـل وقـنـاص الـطـرف
بـكي في األمـر أن من أفـشل عالوي إدعى ـضحـك ا الـثـالث. وا
ـطـالـب الشـبـاب الـثـائـر ومن نـاصـر عالوي أن مـا قـام بـه نصـر 
ــطـــالب الـــشـــبــاب وعـــودة الى اعـــتــبـــر فـــشل عالوي نـــكـــســـة 

احملاصصة.
بدالً مـن تبادل اإلتـهامـات واإلفتـراءات والركـون الى قفل األغـنية

فضل العراقية ا
(معـلّم على الصدمـات قلبي) يتـوجب أن يتلمس اجلـميع مخرجا
قراطيـتنا فشلت في حتقيق للـمأزق الذي أوقعنا أنفـسنا فيه فد
واطن قراطـية من وفرة احلال وأمن ا ما حـققته اجملتمـعات الد

وسيادة الوطن وكرامة االنسان.
لنـضع النقـاط على احلروف ونتـرك ألولي األلباب إيـجاد مخارج
دستـورية وقـانـونيـة في ضـوء التـجربـة احملـليـة والـدوليـة على أن
يـتـجـردوا من كل والءاتـهم الـقـوميـة والـطـائـفـية خـصـوصـا وأنـنا
مــقــدمـون عــلى تــعــديل دســتــوري سـيــكــون األهم من أي وضع

طاريء أو مرحلي.
1- لـيس لـديـنـا بـد عن الـعـيش مـعا في هـذا الـعـراق فـقـد أثـبتت
ــيــة كــالــشــيــوعــيـة الــتــجــارب فــشل احلــركــات الــقــومــيــة واأل
واإلسالمـيـة عن إقـامـة أوطـان بـديـلـة في عـالم الـقـريـة الـصـغـيرة

الذي أوجدته الثورة التكنولوجية في هذا العصر.
قراطية في الـعالم عدا بلدنا بـرغم مساوئها أنها 2- أثبـتت الد
أفـضـل األنـظــمـة الــتي تــوفـر لــلـمــواطن الــزاد واالمن والـكــرامـة
ـنعـة والهـيـبة وعـلـيه ال منـاص لـنا غـيـر االستـمرار في وللـوطن ا

انتهاجها.
ـانـيـة وهي أفـضل أنـواع ـقـراطـيـة الـبـر  3- لـقـد اعـتـمـدنـا الــد
ـقـراطــيـة إال أنـنـا لم نـســلك أسـلـوب حـكـمــهـا الـنـاجح وهـو الـد
بـبـسـاطـة واخـتـصــار قـيـام احلـزب الـفـائـز في االنـتـخـابـات عـلى
أساس مـنـهجه لـعـمـوم البالد مـتـجاوزا الـعـرق والـدين والطـائـفة
ولون الـبشـرة بتـشكـيل احلكـومة وقـيام اخلـاسر في االنـتخـابات
ـعـارضـة التـي تراقب احلـكـومـة وتـقـوم مـسـارها  إذ بـانـتـهـاج ا
شكـلـنـا في الـعراق األحـزاب عـلى أسـاس قومي وطـائـفي وتـقوم
ـشاركـة في احلـكـومـة بوزن ـقـاعـد بـا جـمـيع األحـزاب الـفـائزة 
ـانات عـرقـية ان مـجـمـوعة بـر عـدد مـقـاعدهـا وعـليه أصـبح الـبـر
وطائـفية واحلكومة مجموعة حكـومات عرقية وطائفية وكل ينصر

ا أو مظلوما فاسدا أو نزيها. أخاه ظا
ـا لــهـذا الـوضـع لـتــمـكـ  وعـلــيه نـريــد حال حـتـى وإن كـان مــؤ
قراطـية في أن تأخـذ مسارهـا الصحـيح أي تطبيق العـمليـة الد
عـارضـة على مـسـتوى الـعـراق ككل وهـو ما مسـار احلـكومـة وا
ـقـراطي ـسـار الــد فـشـلــنـا في تــطـبـيــقه حلـد اآلن أو تــطـبـيـق ا
الصـحيح على مستوى األقالـيم واحملافظات وفي احلالة األخيرة
ان احتادي بـواقع إثن أو ثالثـة أعضاء يتـطلب األمـر إيجاد بـر
مـنتخب عن كل محافظة ورئيس منتخب
من جـميع الـعراقـيـ حلكـومة احتـادية
مـشكلـة من الوزارات السـيادية ووزارة
تـنسيق لـلشـؤن االقتـصاديـة فقط وكان

. الله يحب احملسن

الــصـ قــدمت لــلــعــالم مــا لم تــقــدمه أيـة دولــة صــنــاعــيـة
ـكن أن تضع في لإلنسـانـيـة بل انّ الدول الـصـناعـيـة ال 
حسـابـاتهـا العـمل الـصنـاعي من دون وجـود جـهد الـص

وطاقاتها البشرية ومواردها العظيمة.
 اليوم الـص تعمل  لـيل نهار مـن أجل إنقاذ الـبشرية من
ستـجد وليس انقاذ نفسـها ألنها تمتلك فيروس كورونا ا
ـكـنـهـا في مـواجـهـة من الـقـاعـدة الـصـحـيـة الـعــمـيـقـة مـا 
الكوارث حتى لو قدمت خسـائر كبيرة  في ح إنّ معظم
دول الــعـــالم الـــثــالـث وفي مــقـــدمـــتــهـــا الــدول الـــعــربـــيــة
واالسالمـيــة ظـلّت رخــوة واسـتــهالكـيــة بـامــتـيــاز  ذهـبت
ثرواتهـا إمّا جلـيوب حـكّام وبطـانات وحـكومـات فاسدة أو
في مهب سـوء االدارة والـتخـطـيط وتـقد االسـتـهالك على
مكن أن اإلنتاج وعـدم االنتـباه الى انّ ثـروات األرض من ا
تنفد في اكثر من دولـة غنية ظاهراً وفـارغة جوهراً وتكون

الكارثة .
نـظـمة ـية بـامـتيـاز بـحـسب آخر بـيـان  كارثـة الـفيـروس عـا
ـيــة ولـيـس هـنــاك بـلــد يـقــدر أن يــفـلت من الـصــحـة الــعــا
اإلصــابــات لـــكن هــنــاك درجـــات مــتــفــاوتـــة في احملــاذيــر
ــصـابــة اثـنــتـ والـتــدابـيــر واحلـرص. وبــلغ عــدد الـدول ا
صـاب مـائة ألف وقـد يصل وتسـع دولـة وجتاوز عـدد ا
- ال سـمح الـله- في غـضـون شــهـرين الى مـائـتي ألف مع

رئية للزيادة اليومية اآلن . عدالت ا ا
في مقابل ذلك برزت خـرافات وخزعبالت حتـاول التستر
بطـروحـات دينـية  فـي تصـنيـف العـالم بـ مؤمن وكـافر 
ا فعلـته من اضطهاد وانّ العقاب اإللـهي ظهر في الصـ 
سـلمـة اآليـغور من دون أن يـتـحدث هـؤالء الذين لألقلـيـة ا
بدأوا في تـوزيع اخلـطب في وسـائل التـواصل االجـتـماعي
ــســلــمــ ومن دون عن وصــول الــعــقــاب الى عــقــر بالد ا
تدابـير وقـائيـة ذات شأن. ولم يـخـطر بـبالـهم أن يقـولوا انه
عقـاب الـهي لـلـذين فـرطـوا بـالـدين أصالً لـصـالح األحزاب

ليشيات والتنظيمات ذات الصبغة الدينية.  وا
إنّ الواجب األخالقي واإلنـسـاني هـو إظهـار الـدعم الدولي
ـمكن ان الكـبـير جلـهـود الصـ في مـعـاجلة مـشـكلـة من ا
تكون آثارها كارثية على حياة أي مواطن في العالم ليست
من حيث اإلصابة بالفـيروس  وانّما من حيث عدم وصول
أية بضـاعة صيـنية الـيه  يعـني نقص في كل شيء  حتى
ـاركـات الـتـجـاريـة بـاهـضـة الثـمـن يـجـري تـصنـيـعـهـا في ا

الص . 
ـا أصاب ـنـابـر اجلَهـلـة الـذين تـشـفـوا  لـيسـكت خـطـبـاء ا
( الـكـافـرة) ونـسـوا أنّ مالبسـهم الـداخـلـيـة  حلـظة الصـ
إلــقـاء اخلــطب الــتــافــهــة الـبــعــيــدة عن روح اإلسالم  هي

صناعة صينية .
لــقــد عّـرت كــارثــة الــفــيــروس آخــر مــا كــان مــسـتــوراً من

تاجر بالدين . أصحاب اخلطاب ا
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{ واشـنـطن - طـهـران - أ. ف.
ب- حــــظـــــرت "ســــتـــــاربــــكس"
األكـــــواب الــــقــــابـــــلــــة إلعــــادة
االسـتــخـدام في مــقـاهـيــهـا في
تحـدة وكنـدا بشكل الواليـات ا
مـــوقـت وتـــوقّـــفت عن تـــقـــد
القـهوة إلّا في األكـواب القـابلة
لـلـرمي فـي مـحـاولـة لـلـتـصدّي
ــســتــجـد لــفــيــروس كـورونــا ا
واحلــؤول دون انــتــشــاره بــ

وظّف والزبائن.  ا
ـسؤول وقـال روسـان وليـامـز ا
ـقاهي في كلّ من عن سلـسـلة ا
ــتــحــدة وكــنـدا في الــواليـات ا
بـيان "لـقد أوقـفنـا بشـكل موقّت
اسـتـخدام األكـواب الـشخـصـية
وتــلـك الـــقــابـــلـــة لــلـــغـــسل في
مـقاهـينـا". وأضاف أن الـزبائن
الـــذيـن يـــجــــلـــبـــون أكــــوابـــهم
الشـخصـية مـعهم سـيسـتمرّون
باالسـتـفادة من حـسم قدره 10
سـنـتات مـقـدّم لهم. يـنـدرج هذا
الـقــرار في إطــار "سـلــســلـة من
الــتـــدابـــيــر الـــوقــائـــيـــة" الــتي
اتخذتـها "ستاربكـس" للتصدّي
لــلـوبــاء اجلــديـد ال ســيّــمـا أن
ـتـحـدة تـضمّ الـعدد الـواليـات ا
األكبر من مقاهي الشركة تليها

 . الص
وتــتــضـــمّن اإلجــراءات أيــضــاً
القيـام بأعمـال تنظيـفات بشكل
متكرّر وتقليص رحالت العمل.
وقـــــــال مـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــــاسم
"ســـتــاربـــكس" إن "اجملــمـــوعــة
مـتــفـائـلــة بـأن هــذا الـوضع لن
". وتــظــهــر يـــكــون إلّــا مــؤقّـــتــاً

األرقــام الــواردة فـي الــتــقــريــر
الـســنـوي لـلــمـجـمــوعـة أنه في
الـــعــام 2018 كـــان نـــحــو 1,3
ئة من الزبـائن في الواليات با
ــــتــــحــــدة وكــــنــــدا وأوروبــــا ا
والـــشــرق األوسط وإفـــريــقـــيــا
يــــحـــصــــلـــون عــــلى خــــدمـــات
مـقـاهـيـهـا بـأكـواب شـخـصـيـة.
وتــقـدّر "ســتــاربــكس" بــأن ذلك
أدّى إلى عدم استـخدام حوالي
42 مـــلـــيـــون كــــوبـــاً صـــاحلـــاً
ـــرّة واحــدة في لالســـتــخـــدام 
الـــــعـــــام 2018 وهـــــو رقـم من
ــتـوقّع أن يـتـضـاعف بـحـلـول ا

الـعـام 2022. وتــركّـز سـلــسـلـة
ـقــاهي األمـيـركــيـة جــهـودهـا ا
عـلـى إعـادة الــتــدويــر وخـفض
كــمـيــة الـنــفـايــات وانـبــعـاثـات

الكربون.
وفي ايران مع انـتشـار فيروس
سـتـجـد في إيران ال كـورونـا ا
تكتفي طواقم الرعاية الصحية
ـرضى بـل يـحـاول ــعـاجلــة ا
ــــمــــرضــــون رفع األطــــبــــاء وا
ــعــنــويــات من خـالل عـروض ا
رقص خفـيفـة تناقـلتـها وسائل
الـتــواصل االجـتــمـاعي بــشـكل

واسع.

مـعـتـبـرين أنهـا (مـعـصـية). في
ـــــقــــــابـل كــــــتب الــــــنــــــاشط ا
اإلصالحي عـازار منـصور عـبر
اإلنـتــرنت قـائال (يـعـجـز الـكالم
عن الـــتــعـــبــيـــر عن امـــتــنـــانــا
رضى جلهودهم. فهم يرعون ا
ويدعمـون معنويات مـواطنيهم

وعائالتهم).
ـكان وقـال مغـرد آخر مـازحا (ا
الـوحـيـد الـذي ال جتـرؤ شـرطـة
األخالق عـــــــلى دخـــــــوله هــــــو
ـسـتشـفى الـذي يـضم مرضى ا
مـــــــصـــــــابــــــ بـــــــفـــــــيــــــروس
كــــورونــــا).وشــــكل انــــتــــشــــار

وتقـليـدية. ويـبدو حتى اآلن أن
الـسـلـطـات اإليـرانـيـة تـتـسـاهل
مـع (حتـدي الــرقـص) هــذا وقـد
ــــقـــــاطع شــــوهـــــدت بــــعـض ا
ـصورة حـوالى مـئـة ألف مرة ا
عـبــر (تـويـتــر) و (إنـســتـغـرام)
ووســائل تـــواصل اجــتـــمــاعي

أخرى.
ويـحـظــر الـرقص بـ الــنـسـاء
والـرجـال في إيـران بـاسـتـثـنـاء

األزواج في مجالس خاصة.
ـصورة لم ـقاطع ا إال أن هذه ا
تــنل اسـتـحـســان اجلـمـيع وقـد
ـــغــــردين نـــدد بــــهــــا بـــعـض ا

ـــقـــاطع فـــفي ســـلـــســــلـــة من ا
ــصــورة الــقــصــيــرة تــظــهــر ا
طـواقم طــبـيـة واضــعـة أقــنـعـة
جـراحيـة ومالبس طبـية واقـية
وهي تـرقص في حتـد النـتـشـار
الفيـروس الذي حصـد أكثر من

مئة ضحية في إيران.
وقـد تــشــارك اإليـرانــيــون هـذه
قاطع بشكل واسع جدا وهي ا
صــــورت عــــلـى مـــا يــــبــــدو في
مـسـتـشـفـيـات وغـرف عـمـلـيـات
فــيـمــا حـجــبت األقـنــعـة هــويـة
ـشــاركـ في الـرقـصـات عـلى ا
أنـغـام مـوسـيـقى إيـرانـيـة بوب

ـعــنـويـات الـفــايـروس ضـربــة 
الــشـعب في ايـرانـالـتي تـعـتـبـر
من اكـثـر الـدول عـرضـة لـلـوباء

. بعد الص
ــواطـنـ ويـالزم الـكـثــيـر من ا
مـنـازلــهم ويـشـعــر االيـرانـيـون
بــالــعــزلــة بــســبب الــغــاء عــدة
شــركـات طــيــران رحالتــهــا من
دارس ايران والـيهـا واغلـقت ا
واجلــــامـــعـــات حـــتـى مـــصـــلع
نــيـــســان/ابــريل عـــلى مــا قــال
وزيـر الصـحة اخلـميس مـؤكدا
تــــســــجـــــيل اكـــــثــــر من 3500

اصابة في البالد.
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وكانت احملكمـة األميركيـة العليا
أصـدرت اخلــمـيس فـي الـلــحـظـة
األخيرة أمرا بتعـليق تنفيذ حكم
اإلعــدام بـــنــاتـــانــيــيل وودز (44
عــامــا) (حــتى إشــعــار آخــر). إال
أنهـا عادت بـعيد ذلـك عن قرارها
وأعـطت مـوافـقـتـهـا علـى االعدام
بــحــقــنـة قــاتــلــة في ســجن قـرب
آتــــمـــور في جــــنـــوب الـــواليـــات
ــتـحــدة. وقـد اتـى عـنــاصـر من ا
الــشــرطــة عــام 2004 لــتــوقــيف
وودز في شقة تـستـخدم لالجتار
باخملـدرات في مـدينـة برمـنغـهام
وقـتـل في الـعـمــلـيـة ثالثــة مـنـهم
وجـــرح رابـع. ولم يــــطـــلق وودز
الـنـار إال ان الـقــضـاء حـكم عـلـيه

ـز) اإلخـبـاري مـوقع (كـوريـر تـا
احمللي. وقد واجهت صعوبة في
التـرجل من السـيارة وطـلبت من
عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة (تـــوقـــيف
األشخـاص الذين يـصنـعون هذه
قـاعـد السـيـئة! يـجب تـوقيـفهم ا
جميعـا).  وقد صورت على غرار
ــشــتــبه فــيــهم واحــتــفــظت كل ا
بالصورة كتذكار عند مغادرتها.
ـتـحــدة ايـضـاً  وفي الـواليــات ا
أعـدم شـخص مـدان بـتـهـمـة قـتل
ثالثة عـناصر من الـشرطـة مساء
اخلـمـيس في أالبـامـا رغم حتـرك
لــصـاحله قــامت به شــخـصــيـات
عـدة شكـكت في أن يـكـون مـذنـبا
مـن بــيـــنــهـــا كـــيم كــارداشـــيــان.
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ئة تمنت ناسبـة بلوغهـا سن ا
ســيــدة أمــيـــركــيــة أن تـــوقــفــهــا
الــشــرطــة لـــتــخــتــبـــر الــشــعــور
ــرافق لـــذلك  وقــد الـــنــفــسـي  ا
حـصـلت علـى مبـتـغـاهـا الـثالثاء
عـندمـا أوقـفـها شـرطـيـان بتـهـمة
(الـتــعـري) خالل تـنــاول الـطـعـام
في مــأوى الـعـجــزة حـيث تــقـيم.
وحتت أنــظـار الــنــزالء اآلخـرين
أوثقت روث براينت بأصفاد إلى
اجلــهــاز الــذي يــســاعــدهـا عــلى
شـي ونقـلت إلى سـجن منـطـقة ا
بيرسون في كـاروالينا الشـمالية
في سـيـارة لـلـشـرطـة اسـتخـدمت
صــفــارات االنــذار عــلى مــا ذكـر

عام 2005 بـاإلعـدام مـثل مـطـلق
ـقـيم معه الـنار كـيـري سبـنـسر ا
في الـشـقـة ألنـه اعـتـبـره (الـعـقل
ــــدبـــــر) لـــــلـــــهــــجـــــوم. وخالل ا
ــــدعـــون احملـــاكــــمـــة اتــــهـــمه ا
الـعـامون بـأنه اسـتـدرج عـنـاصر
الشرطة إلى مكمن وهو مدرك ان
شريـكه سـيعـمـد إلى قتـلـهم. لكن
وودز دفع بــبـراءته عــلى الـدوام.
وفي رســـالــة نــشــرتـــهــا وســائل
إعالم أميركية قبل فترة قصيرة
قـــال كـــيـــري ســـبـــنـــســر إن وود
ــئــة . أعـرف ذلك (بـريء 100 بـا
ألنـنـي انـا أطـلــقت الـنــار وقـتـلت

عناصر الشرطة).
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{ لـــنـــدن-(أ ف ب) - حـــكـــمت
محكمـة بريطانيـة اجلمعة على
دة تـاجر ثـمـار بحـر بـالسـجن 

عـامـ مع وقف الـتــنـفـيـذ بـعـد
إدانـته بـاالجتار بـثـعابـ بـحر
حـــــيــــــة وهـــــو نــــــوع مـــــهـــــدد

السوداء في آسـيا حيث تـعتبر
ـفـضـلـة أعـيدت من األطـعـمـة ا
إلى مـوطـنــهـا الـطــبـيـعي. وقـد
ـشـتـبه فـيه تـهـريب اسـتـطـاع ا
حـوالى 5,3 ماليـ ثـعـبـان أي
مــــا يـــــعــــادل 178 طـــــنـــــا من
ـملكة إسبانـيا إلى آسيـا عبر ا
ـتــحــدة بـ الــعــامـ 2015 ا
و2017 وفـق مــــــــا أوضــــــــحت
نظمة ة ا وكالة مكافحة اجلر

في بريطانيا في بيان.
وسيتع على كو أيضا القيام
ب 240 ســـــاعـــــة من أعـــــمـــــال

نفعة العامة. ا
ويعتبر ثعبان البحر األوروبي
مهددا باالنقراض وهو يخضع

لقواعد تصدير صارمة.
عـــلى صـــعــيـــد آخــر انـــســحب

مغني االوبرا التينور بالسيدو
دومينغو الذي يـتهم بالتحرش
اجلــنـسـي من الـعــروض الـتي
كـان مــخـطــطـا لـهــا في (رويـال
أوبــرا هـاوس) وفق مــا أعـلـنت

الدار اللندنية اجلمعة.
ـــقــــرر أن يـــشـــارك وكــــان من ا
ــغـني الــبــالغ من الــعــمـر 79 ا
لـقب (ملك األوبرا) في عامـا وا
�دون كارلو �جلوزيـبي فيردي
مـن إخـراج نـيـكــوالس هـايـتـنـر

في تموز/يوليو.
لـكن دار األوبرا أوضـحت أنـها
ـغني (قـررت بـالـتـنـسيـق) مع ا
اإلســبـانـي عـدم مــشــاركــته في

العروض. 
وأضـــافـت في بــــيـــان (نـــود أن
نـؤكــد أنـنـا لم نـتـلق أي مـزاعم

بـاالنقـراض بـقيـمة 53 ملـيون
جـنـيه اسـتـرلـيـني (61 مـلـيـون

يورو).

وقال قاضي محكمة ساوثوارك
جـيــفـري بـيـغـدن إنه ال شك في
أن نـشـاطـات غـيـلـبـرت كـو (67
عـامــا) كـان لـهــا (تـأثـيــر بـيـئي
كــبـــيــر عـــلى ثــعـــبــان الـــبــحــر
ــــــكـــــنه أن األوروبـي) الـــــذي 

يعيش 30 سنة.
وقـــد أوقف غـــيــلـــبـــرت كــو في
شباط/فـبراير 2017 في مطار
هيثرو في لندن بعدما اكتشفت
شــرطـة احلــدود الـبــريــطـانــيـة
200 كيـلوغـرام من صغـار هذه
الثعـاب البحريـة مخبأة حتت
أســمــاك مـــبــردة مــوجــهــة إلى

هونغ كونغ.
وهــذه الــثــعــابــ الــتي قــدرت
قــيـمــتـهــا بـحـوالى 5,7 مالي
جـنـيه اســتـرلـيــني في الـسـوق

بـسـوء ســلـوك ضـد دومــيـنـغـو
خـالل فــتــرة وجـــوده في الــدار

ونتفهم أسباب تنحيه).
 وتابعت (بالسيدو مغن وفنان
ـتــنـون لــلـغــايـة بـارز ونــحن 
لـــدعــمـه والــتـــزامه عـــلى مــدى
عــــقـــــود). وتــــتــــهم 20 امــــرأة
دومــيـــنــغــو الـــبــالغ 78 عــامــا
بـتـقـبـيـلـهن قـسـرا أو الـتـحرش
بـهن أو مداعـبـتـهن في حوادث
تـرجـع إلى الـثــمــانـيــنــات عـلى

األقل.
وإثـــر ادعــــاءات بـــالــــتـــحـــرش
اجلـنـسي استـقـال هذا الـفـنان
االســبـاني من مـنــصـبه كـمـديـر
عـام ألوبـرا لـوس أجنـلـيس ما
وضع نــهــايـة فــعــلـيــة حلــيـاته

تحدة. هنية في الواليات ا ا

الـــدولـــيــة بـــواســـطـــة صــواريخ
(سويـوز) الروسـية. وكـان أولهم
دنـيس تيـتـو الـذي دفع مـبلغ 20
مـــــلــــيـــــون دوالر الــــعــــام 2001
لإلقـامـة ثمـانـيـة أيـام في مـحـطة
الفضاء الدولي. أما آخرهم فكان
مـــــؤسس فـــــرقـــــة (ســـــيـــــرك دو
سـولـيي) الـكـنـدي غي اللـيـبرتـيه

في 2009. 
وأعــــلـــنت (ســــبـــايـس اكس) في
شبـاط/فبـرايـر عن شراكـة أخرى
مع شـركـة (سـبـايس أدفـنـتـشرز)
إلرسـال أربــعــة سـيــاح إلى مـدار
األرض عـــلى ارتــفـــاع لم تـــصــله
حــــتى اآلن أي رحـــلــــة خـــاصـــة.
ويتوقع أن تنظم هذه الرحلة في
نـــهــايـــة الـــعــام 2021 لــكـن قــد
تــــــــؤجـل إلى الــــــــعــــــــام 2022.
وتـــخـــوض شـــركـــتــــا (فـــيـــرجن
ـــلــــكـــهـــا غـــالــــكـــتــــيك) الـــتـي 
الـبـريطـاني ريـتـشـارد بـرانـسون
) جلـيف بــيـزوث و(بـلــو أورجــ
أغـــنى أغــنـــيــاء الــعـــالم مــجــال
الــســيــاحــة الــفـضــائــيــة. وهــمـا
تـــطــوران مــركــبـــات قــادرة عــلى
إرسـال ركـاب في رحــلـة تـسـتـمـر
دقـائق معـدودة وتـتـجـاوز حدود
الفـضاء (80 إلى 100 كيـلومـتر
بـــــــحـــــــسـب تـــــــعـــــــريـف كـل من

) في مـقابل 250 ألف الشـركـتـ
دوالر أو أكـثـر بـالـنـسـبـة لـشـركة

(فيرجن غالكتيك).
إال ان ما تقترحه شركة (سبايس
اكـس) اكـــثـــر طـــمــــوحـــا إذ تـــتم
الــــرحالت بــــواســــطــــة صـــاروخ
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 كـشــفت شـركـة (ســبـايس اكس)
األميـركيـة عن شـراكة تـهدف إلى
إرسـال ثالثـة سـيـاح إلى مـحـطـة
الــفــضــاء الـدولــيــة أعــتــبـارا من
قبل وهو أمر لم يحصل العام ا
مــنــذ أكــثــر من عــقــد من الــزمن.
ـلــكـهـا وأبـرمـت الـشـركــة الـتي 
إلون مـاسك اتـفاقـا مع (أكسـيوم
سـبـايس) لـتـوفـر لـهـا مـقاعـد في
مــــركــــبــــتــــهــــا (كــــرو دراغــــون)

اخملصصة لنقل رواد الفضاء.
ورحب رئيس (أكسيوم سبايس)
مايكل سوفـريديني بهـذه الرحلة
الـــتي ســـتـــحــصـل في الـــنــصف
الثـاني من الـعام 2021 معـتـبرا
أنـها (تـشـكل منـعـطفـا في إتـاحة
الــتـــوجه إلـى الــفـــضـــاء لـــغـــيــر

الرواد). 
ويكـلف إطالق صـاروخ (فـالـكون
9) شركة (سبايس اكس) حوالى
60 مــلــيــون دوالر. ومع إضــافـة
ركبـة يقدر ان يكون كلفة بـناء ا
سعر بطاقـة الوصول إلى محطة
الفـضاء الـدوليـة عشـرات مالي
الـــدوالرات. وســـبق لـــثـــمـــانـــيــة
أشـــخــاص أن قــامـــوا كــســيــاح
بـــرحــلــة إلـى مــحــطـــة الــفــضــاء

(فــــالــــكـــون 9) الــــقـــابـل إلعـــادة
االسـتـخــدام والـذي يـضع أيـضـا
ـدار أقــمـارا اصــطــنـاعــيــة في ا
وســــيـــنــــقل فـي وقت الحق رواد

الفضاء إلى احملطة الدولية.
وتـطــور (بـويـنغ) كــذلك حلـسـاب

وكالة الفضاء األمـيركية (ناسا)
مركبة (ستـارالينر) للوصول إلى
محطـة الفضـاء الدوليـة. وتطمح
(بـــويـــنغ) أيـــضـــا إلـى تـــنـــظـــيم
رحالت سـيــاحـيــة إال ان مـشـاكل
تــتـعــلق بـالــبـرمــجـيــات تـعــتـري ئة) متقدمة على قطر (99,73 با

ئة). ونيجيريا (99,73 با
أمــا أدنى الــنــسب فــسـجــلت في
ئـة) والسويد أندورا (27,01 با
ئة) وهولندا (39,75 (30,01 با
ـــئــة) وأشـــار بـــرنــامج األ بـــا
ائي إلـى استـمرار تـحـدة اإل ا
وجـــود (حـــواجـــز خــفـــيـــة) بــ
الـرجــال والـنـسـاء رغـم تـسـجـيل
تـــقـــدم عـــلى مـــدى قـــرون. وقــال
ــســؤول في الـبــرنــامج بــيـدرو ا
كونسيساو في بيان (تمر معركة
ـسـاواة بــ اجلـنـسـ الـيـوم ا
سبقة). بالقضاء على األحكام ا
وأضـافت زميـلـته آشـيم شتـايـنر
(اجلـهود الـتي اثـبتت فـعـاليـتـها
للقضاء على الفروقات في مجال
الـــصــحــة والــتــعـــلــيم يــجب ان
ــواجـــهـــة مـــشــاكل تـــطـــور اآلن 
سبقة شائكة أكثر هي األحكام ا
الـراسخـة لـدى الـرجال والـنـساء
عــلـى حــد ســواء والـــتي حتــول

دون حصول مساواة فعلية).
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ــــتــــحــــدة (الــــواليـــات { اال ا
ـــتــــحـــدة-(أ ف ب) - اظـــهـــرت ا
نــتـائج دراســة نـشــرهـا بــرنـامج
ـــــائي مع ـــــتـــــحـــــدة اإل األ ا
ي للـمرأة ان اقتـراب اليـوم العـا
ئـة من سكـان العالم نحو 90 با
من اجلـــنــســـ لــديــهـم أحــكــام
مسـبقـة حيـال النـساء. ومن هذه
األحـكــام أن الـرجــال يـصــلـحـون
أكــثـــر من الـــنـــســـاء لــيـــكـــونــوا
مـسؤولـ سـيـاسـيـ أو رؤساء
شـركــات أو أن ارتـيـاد اجلــامـعـة
أهم للرجل منه لـلمرأة وكذلك أن
األولــــويـــة يـــنـــبـــغي أن تـــعـــطى
لـلـرجال في سـوق الـعـمل عـنـدما
تـكـون الــفـرص نـادرة. ولـدى 90
ئة من األشـخاص ومن بينهم با
نـسـاء حـكم مـسـبق واحـد كـهـذا
عــلى األقل عــلـى مــا رأت وكــالـة
تـحدة هـذه استـنادا إلى األ ا
بيـانات من 75 دولة تـشكل أكـثر
من 80 بالمئة من سكان العالم.
وســـجــلت الـــنــســبـــة األكــبــر أي
ـــئــة فـي بــاكـــســـتــان 99,81 بـــا


