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ُعــــقــــد فـــــي الــــقــــصــــر الــــحــــكــــومــــي، أمــــس 
الــخــمــيــس، اجـــتـــمـــاٌع مـــشـــتـــرٌك بــرئــاســة 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء عــــــــادل عــبــد 
املــهــدي ورئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب محمد 
الـــحـــلـــبـــوســـي، ملـــنـــاقـــشـــة الــــوضــــع املـــالـــي 
واالقـــتـــصـــادي واإلنـــفـــاق الــحــكــومــي في 

ــة  ظـــل انـــخـــفـــاض أســـعـــار الــنــفــط الــعــاملــيَّ
وتــراجــع الــطــلــب عليه وجــائــحــة كــورونــا 
واســتــحــقــاقــات املــــوازنــــة املـــالـــيـــة، وبــحــث 
املقترحة  والــحــلــول  واإلجـــــراءات  الخطط 
ملــواجــهــة هـــذه األزمــــة الــتــي يــتــعــرض لها 

العراق وجميع دول العالم.
لرئيس  اإلعـــالمـــي  للمكتب  بــيــان  وأفــــاد 
الــوزراء تلقته «الصباح»، بأنَّ «االجتماع 
ــيــه رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء  الــــذي دعـــا إل

عادل عبداملهدي، جرى بحضور رئيس 
مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب 
ونـــائـــبـــي رئــيــس  الــكــعــبــي  األول حــســن 
واملالية  النفط  ووزيـــري  الــــوزراء  مجلس 
ة  ووزيــر التخطيط ورؤســاء اللجان املاليَّ
ة والطاقة في مجلس النواب  واالقتصاديَّ
ومحافظ البنك املركزي وعدٍد من وكالء 

الوزراء واملستشارين».

{ } }

استقبلت وزارة العمل والشؤون 
ة خالل خمسة أيام،  االجتماعيَّ

أكثر من مليونني و500 ألف 
استمارة للتقديم على منحة 

الطوارئ الخاصة باألسر 
املستحقة للدعم الحكومي نتيجة 

فرض حظر التجوال الوقائي 
ضد جائحة كورونا.

وقال مصدٌر مسؤول في 
الوزارة بتصريح خاص أدلى به 

لـ»الصباح»: إنَّ «عدد االستمارات 
التي تسلمتها وزارته خالل األيام 

الخمسة املاضية للتقديم على 
منحة الطوارئ الخاصة باألسر 
املستحقة للدعم الحكومي، بلغ 

مليونني و٥٨٦ ألف متقدم»، مبينًا 
أنَّ «الطلبات تضم ١٢ مليونًا 

و٣٠٣ آالف فرد».
وأردف: إنَّ «عدد الرسائل 

الواصلة للموقع املخصص 
الستقبال طلبات املنحة، بلغ ١١ 

مليونًا، تمت اإلجابة عن أكثر من 
171 ألفًا منها حتى اآلن بواقع: 

١٢٩ ألف رسالة آليًا، و٤٢ ألفًا و٦٠٠ 
رسالة بشريًا».

وأضاف املصدر إنَّ «عدد طلبات 
تقديم االستمارة في وقت الذروة، 

بلغ ستة آالف طلب في الثانية».

 ١٠٠٧ عــن شــمــول  الــعــدل  وزارة  كشفت 
نزالء حتى اآلن بالعفو الخاص، وأكدت 
ــة املــركــزي خـــاٍل من  أنَّ سجن الــنــاصــريَّ

فيروس كورونا.
ة  ُفي غضون ذلك، أطلقت العتبة الحسينيَّ
املــــقــــدســــة قــــافــــلــــة مـــــســـــاعـــــدات تـــحـــمـــل

 

ـــــة  أجــــــــــهــــــــــزة ومـــــــســـــــتـــــــلـــــــزمـــــــات طـــــبـــــيَّ
ـــــــة ملـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات بــــــغــــــداد  وصـــــــحـــــــيَّ
 بــــغــــيــــة تـــــعـــــزيـــــز جـــــهـــــودهـــــا الحــــــتــــــواء

الفيروس.
وقـــال مــديــر ســجــن الــنــاصــريــة املــركــزي 
ـــــ «الـــــصـــــبـــــاح»: إنَّ  حـــســـني الــــســــاعــــدي ل
«وزيـــــر الـــعـــدل فـــــاروق الــشــوانــي أجـــرى 
جــولــة شــمــلــت جــمــيــع مــفــاصــل السجن 
ة  ة والخدميَّ واطلع على الخدمات الصحيَّ

ـــة املـــقـــدمـــة لــــلــــنــــزالء»، مــشــيــرًا  ـــيَّ ـــغـــذائ وال
الـــــى أنَّ «الـــــوزيـــــر شـــــدد عـــلـــى ضـــــرورة 
ـــجـــانـــب الـــصـــحـــي مــــن خـــالل  تـــطـــويـــر ال
السجن  داخـــل  الصحي  املــركــز  تحويل 
الــــى مــســتــشــفــى بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة 
 عــن تــوفــيــر الــعــالجــات 

ً
الــصــحــة، فــضــال

ة  والتمريضيَّ ة  الطبيَّ واملالكات  واألدويــة 
 

للنزالء».
كــانــت  الـــســـجـــن  «إدارة  أنَّ  الـــــى  ـــفـــت  ول

تعمل خـــالل املـــدة املــاضــيــة عــلــى تأمني 
ــلــنــزالء وتــوفــيــر  رعـــايـــة صــحــيــة جــيــدة ل
ــة لــهــم، ال سيما  املــســتــلــزمــات الــضــروريَّ
لــــلــــمــــصــــابــــني بــــــــاألمــــــــراض املـــــزمـــــنـــــة»، 
مـــــؤكـــــدًا أنـــــــه لـــــم تـــســـجـــل أيـــــــة إصــــابــــة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا داخـــــــــل الـــســـجـــن 
ـــة الـــتـــي تم   فـــي ظـــل اإلجـــــــــراءات الـــوقـــائـــيَّ

اتخاذها. 

ة  السياسيَّ األوســـــاط  اســتــنــكــرت 
ــة، خــرق  ــة والــعــســكــريَّ والــبــرملــانــيَّ
ة،  العراقيَّ األجـــواء  ة  تركيَّ طــائــرات 
عادين األمر بانه «انتهاك صارخ» 
للسيادة العراقية، في حني أعلنت 
وزارة الخارجية استدعاء السفير 
الــــتــــركــــي فــــي بــــغــــداد وتــســلــيــمــه 

مذكرة احتجاج.
وزارة  بــــاســــم  املــــتــــحــــدث  وقــــــــال 
الــخــارجــيــة، أحــمــد الــصــحــاف، في 
«وزارة  إنَّ  «الصباح»:  تلقته  بيان 
العبارات  وبأشد  تدين  الخارجية 
املــمــكــنــة االعـــــتـــــداء الــــــذي قـــــام بــه 
والــذي أسفر عن  التركي  الجانب 

خسائر في األرواح واملمتلكات».
 وأضـــــاف الــصــحــاف، إنَّ «وزيـــر 
الحكيم،  الــخــارجــيــة مــحــمــد عــلــي 
التركي  السفير  باستدعاء  وّجــه 
فـــــي بـــــغـــــداد وتـــســـلـــيـــمـــه مـــذكـــرة 
احـــتـــجـــاج». الــــى ذلـــــك، ذكــــر بــيــان 
تلقته  املشتركة،  العمليات  لقيادة 
«الــــصــــبــــاح» «نــســتــنــكــر اخـــتـــراق 
األجواء العراقية من قبل الطائرات 
ـــة واســـتـــهـــدافـــهـــا مــخــيــمــًا  الـــتـــركـــيَّ

لالجئني قرب مخمور».
وأضاف البيان، إنَّ «هذا التصرف 
يـــنـــســـجـــم مــع  االســــــتــــــفــــــزازي ال 
الــــتــــزامــــات حـــســـن الـــــجـــــوار وفـــق 
انتهاكًا  ويعدُّ  الدولية  االتفاقيات 

ة.  صارخًا للسيادة العراقيَّ
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املواطنني  الــتــزام  أنَّ  الصحة  وزارة  أقـــرْت 
بحظر التجوال والتعليمات التي تصدرها 
احتواء  أســاس  تشكالن  ة  املعنيَّ الجهات 
فيروس كــورونــا، في وقــت أكــدْت منظمة 
ة أنَّ تراجع معدل اإلصابات  الصحة العامليَّ
في العراق بالفيروس ال يعني أنَّ الوضع 

الــصــحــي تــحــت الــســيــطــرة، كــمــا أوصـــت 
بــاســتــمــرار حــظــر الـــتـــجـــوال واإلجـــــــراءات 
 األخـــــــــــرى لـــــلـــــخـــــروج مــــــن دائـــــــــــرة خــطــر 

الفيروس.
وقـــال مــديــر عـــام دائــــرة صــحــة الــرصــافــة 
الــدكــتــور عبد الغني ســعــدون فــي حديث 
خاص لـ «الصباح»: إنَّ «الفيروس ال يزال 
ـــى اآلن ومـــوجـــودًا فـــي الـــعـــراق»،   إل

ً
فـــعـــاال

مــشــيــرًا الـــى «ضـــــرورة الــتــعــاون مــن قبل 
املواطن، إذ إننا ال نستطيع أْن نقول إننا 

ســيــطــرنــا عــلــى املـــــرض، ولـــكـــْن يــجــب أن 
تكون هناك استعدادات أكثر».

وبـــــني، ســـعـــدون، بـــــأنَّ «الــــقــــادم مــشــروط 
بمدى التزام املواطنني بحظر التجوال، إذ 
العراق فرصة سانحة لكسر  أمــام  كانت 

سلسلة انتشار املرض».
ة  إلى ذلك، أكد ممثل منظمة الصحة العامليَّ
فــي الــعــراق الــدكــتــور أدهـــم إسماعيل في 
األرقــام  «تناقص  أنَّ  «الصباح»،  لـ  حديث 
فـــي أعـــــداد اإلصــــابــــات فـــي الــــعــــراق؛ جــاء 

اتخذتها  التي  ة  الوقائيَّ اإلجـــراءات  نتيجة 
ة  الحكومة وخلية األزمة والسلطات املعنيَّ
أســـهـــَم  الــتــجــمــعــات  مـــنـــع  وأنَّ  األخــــــــرى، 
ـــوبـــاء، وال  فـــي الــســيــطــرة عــلــى انــتــشــار ال
بـــدَّ مـــن اســتــمــرار هـــذه اإلجـــــــراءات لحني 
تسجيل عدد حاالت اإلصابات والوفيات 
بالفيروس (صفر يوميًا) ومن دون تلك 
اإلجــــــــراءات مـــن املــســتــحــيــل اإلعـــــالن عن 

الخروج من دائرة الخطر». 

{ }

}
االســتــعــدادات  كــل  ، فرغم 

ً
ليس ســهــال الحكومة  الــى  الطريق 

والتوافقات التي تبدو واضحة للعيان، فإنَّ الصعوبة تكمن 
الــى مسؤوليات مشتركة،  التوافق  تحويل  على  الــقــدرة  فــي 
ــل عــلــى أســـــاس تــفــكــيــك تـــاريـــخ األزمـــــات 

ّ
والـــــى أفـــــٍق يــتــشــك

الفرقاء السياسيون  والصراعات، وعلى نحٍو يتجاوز فيها 
لعبة التحاصص واملغانم، وضمن أهداف يتعزز فيها املسار 

الوطني واملهني لعمل مؤسسات الدولة.
ــة  ــف يــعــكــُس جــديَّ

ّ
ــكــل

ُ
الــجــهــد الــتــشــاوري لــرئــيــس الــــــوزراء امل

واضحة في ترسيم الطريق الى الحكومة، لكنَّ ذلك ال يعني 
أو هــنــاك، ال سيما  الــتــي ستظهر هنا  العقبات  عــدم وجـــود 
 معها بحذر، أو 

ُ
مع ملفات ظلت الحكومات السابقة تتعامل

تتركها للزمن، وهذا ما يجعل الصعوبة حاضرة، وُمحرجة 
ة،  ف، بوصفها ملفات إشكاليَّ

َّ
أيضًا أمام برنامج الرئيس املكل

تضحية  تتطلب  مثلما  ووطــنــيــًا،  عــقــالنــيــًا  حسمًا  تــتــطــلــُب 
 من فرقاء آخرين قد ال يتوافقون عليها، أو يجدون 

ً
وقبوال

في حسمها السريع تجاوزًا على معطيات أكثر تعقيدًا.
الحاجة الى التوافق السياسي رهينة بالحاجة الى وضع تلك 
امللفات في سياٍق وطني، وفي سياٍق نقدي، ضمن البرنامج 
ة ال  الديمقراطيَّ ة، فهذه  الديمقراطيَّ الدولة  لبناء  الستراتيجي 
باملصالح  أوتفريطا  مــجــردة،  مؤسسات  في  التعويم  تعني 
الكبرى، وال تعني تكرارًا إلعادة إنتاج األزمات القديمة، والتي 
عّوق االلتزام ببرامج 

ُ
كثيرًا ما تتحّول الى ُعقٍد، والى مطبات ت

ة، ال سيما مع  ة واالجتماعيَّ ة واالقتصاديَّ التنميات السياسيَّ
ة صعبة. ة ودوليَّ ة وإقليميَّ ظروٍف داخليَّ

الطريق  ُيمهد  أْن  يمكن  عقالني،  سياسي  خطاب  صناعة 
ة  النقديَّ الــرؤيــة  حــيــازة  يعني  ألنــه  ــف، 

َّ
ــكــل

ُ
امل للرئيس  السهل 

عــن عقدها، وعن  والكشف  األزمـــات،  لتوصيف  الــواضــحــة، 
ــة  أثـــرهـــا الــســلــبــي الــواقــعــي والـــرمـــزي فـــي مــســتــقــبــل الــعــمــلــيَّ
والــتــواصــل،  للتنمية  ة  الحقيقيَّ حاجتها  وفـــي  ــة،  الــســيــاســيَّ
ـــة  ولـــتـــفـــكـــيـــك مـــــا تـــــراكـــــم مـــــن عـــقـــدهـــا وعـــلـــلـــهـــا الـــســـيـــاســـيَّ
تكريس  في  وطــوال سنوات  أسهمت  والتي  ة،  املحاصصاتيَّ
وترهل  املــؤســســات،  أداء  وضعف  والفشل  الفساد  مظاهر 
أثقل كاهل  ة واقتصاد ريعي  الدولة بموازنات تشغيليَّ  بنية 

املجتمع..
إّن مرحلة التأليف الحكومي تتطلب جهدًا استثنائيًا، وتفكيرًا 
بصوٍت عاٍل، استعدادًا ملعالجات صعبة، على مستوى إقرار 
املقبلة،  التهيئة لالنتخابات  أو على مستوى  العامة،  املوازنة 
معالجة  على  الــالتــوافــق  تحديات  مواجهة  مستوى  على  أو 
امللفات املعقدة التي تحتاج الى جهٍد كبيٍر، والى مسؤوليات 
ــتــي يحتاجها ــة ال ــة الــســيــاســيَّ مــشــتــركــة تــربــطــهــا بــالــواقــعــيَّ
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ُعــقــد فــي الــقــصــر الــحــكــومــي، أمـــس الخميس، 
اجـــتـــمـــاٌع مـــشـــتـــرٌك بـــرئـــاســـة رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــــوزراء عــــادل عــبــد املـــهـــدي ورئـــيـــس مجلس 
الـــنـــواب مــحــمــد الــحــلــبــوســي، ملــنــاقــشــة الــوضــع 
املالي واالقتصادي واإلنفاق الحكومي في ظل 
الطلب  ة وتراجع  العامليَّ النفط  انخفاض أسعار 
املــوازنــة  واستحقاقات  كــورونــا  وجائحة  عليه 
ــة، وبــحــث الــخــطــط واإلجـــــــراءات والــحــلــول  املــالــيَّ
املقترحة ملواجهة هذه األزمة التي يتعرض لها 
للمكتب  بياٌن  العالم.وأفاد  دول  وجميع  العراق 
اإلعالمي لرئيس الــوزراء تلقته "الصباح"، بأنَّ 
"االجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء 
عــــــادل عـــبـــداملـــهـــدي، جـــــرى بـــحـــضـــور رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب مــحــمــد الــحــلــبــوســي والــنــائــب 
األول حــســن الــكــعــبــي ونــائــبــي رئــيــس مجلس 
الوزراء ووزيري النفط واملالية ووزير التخطيط 
ة والطاقة في  ة واالقتصاديَّ ورؤساء اللجان املاليَّ
وعــدٍد  املركزي  البنك  ومحافظ  النواب  مجلس 

مـــن وكــــالء الـــــــوزراء واملــســتــشــاريــن".وعــرض 
رئــيــســا مــجــلــســي الـــنـــواب والـــــــوزراء رؤيــتــهــمــا 
لـــلـــواقـــع االقـــتـــصـــادي واالجـــتـــمـــاعـــي والــحــلــول 
الالزمة، وفي مقدمتها ضــرورة تعظيم موارد 
الــنــفــط وحماية  عــلــى  االعــتــمــاد  ــة وتقليل  ــدول ال
األمن  الطبقات االجتماعية األضعف وتحقيق 
الجانبان  والــدوائــي، وأكــد  والــغــذائــي  املجتمعي 
السلطتني  بني  التعاون  على  البيان-  –بحسب 
االجتماعات  واستمرار  والتشريعية  التنفيذية 
الى  للتوصل  املختصة  اللجان  بــني  والــتــشــاور 
أفضل الحلول واإلجراءات بما يلبي احتياجات 
املواطنني ويحقق العدالة االجتماعية واملصلحة 

العليا للبالد.
وجرى االستماع الى شرٍح مفصل قدمه وزير 
العراق من انخفاض أسعار  النفط عن موقف 
املنتجة  الـــدول  جميع  وتحديد حصص  النفط 
خـــالل اجــتــمــاع منظمة أوبـــك األخــيــر، وعــرض 
وزير املالية الوضع املالي واإليــرادات والنفقات 
ومــتــطــلــبــات املــــوازنــــة املـــالـــيـــة، كــمــا قــــدم وزيـــر 
من  عـــددًا  ة  النيابيَّ اللجان  ورؤســـاء  التخطيط 

ة. املقترحات واملعالجات االقتصاديَّ

حديث الوزارة
الدكتور  وقــال مدير عام دائــرة صحة الرصافة 
عبد الغني سعدون في حديث خاص لـ "الصباح": 
اآلن وموجودًا  إلــى   

ً
فعاال يــزال  ال  "الفيروس  إنَّ 

ــعــراق"، مشيرًا الــى "ضـــرورة الــتــعــاون من  فــي ال
أْن نقول بأننا  إننا ال نستطيع  إذ  املواطن،  قبل 
سيطرنا على املرض، ولكْن يجب أْن تكون هناك 

استعدادات أكثر".
وأضاف، إنَّ "في البلد حاليًا قلة بأعداد املصابني 
اكتشافها في  تم  التي  اإلصــابــات  بعدد  مقارنة 
أْن  نفسه ال نستطيع  الوقت  في  ولكننا  البداية، 
نقول إنَّ املــرض انحسر أو تفشى، بل إننا في 
مرحلة ترقب في الوقت الحالي، إذ يجب أْن يكون 
بحظر  لاللتزام  املواطنني  قبل  من  تعاون  هناك 
الــتــجــوال والــحــجــر املــنــزلــي وهـــو أمــــٌر مــهــٌم جــدًا 
من أجل احتواء املرض وحسر وكسر سلسلة 

انتشاره".
وبني، أنَّ "القادم مشروط بمدى التزام املواطنني 
الــعــراق فرصة  أمـــام  الــتــجــوال، إذ كــانــت  بحظر 
أننا  إال  املــرض؛  انتشار  سانحة لكسر سلسلة 
فقدناها بسبب عدم التزام بعض املواطنني، أما 
أكثر  الــتــزامــًا  منا  تتطلب  الثانية  فاملرحلة  اآلن 
بحظر التجوال من قبل املواطنني لكي تقل أعداد 
املصابني تدريجيًا، ويمكن أْن تختفي اإلصابات 
االلتزام  املــرض في حــال  السيطرة على  ويمكن 

أكثر به".
"املستشفيات عندما تذكر  وتابع سعدون، بأنَّ 
فاملقصود  الــفــيــروس،  هــنــاك سيطرة على  بـــأنَّ 
ة  هنا األعداد املوجودة ضمن قدرتها االستيعابيَّ
وعــلــى الــتــعــامــل مــع املـــــرض"، مــؤكــدًا أنَّ "الــتــزام 
املواطن بالحظر شرط أساسي الحتواء املرض 

وقطع سلسلة انتشاره".

ة الصحة العامليَّ
إلــــى ذلـــــك، أكــــد مــمــثــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة 
أدهــم إسماعيل في حديث  الدكتور  الــعــراق  في 
الــعــراقــيــة "واع": إنَّ  األنـــبـــاء  ـــ"الــصــبــاح" ووكـــالـــة  ل
"تناقص األرقام في أعداد اإلصابات في العراق؛ 
اتخذتها  الــتــي  ــة  الــوقــائــيَّ جــاء نتيجة اإلجـــــراءات 
الــحــكــومــة وخــلــيــة األزمــــــة والـــســـلـــطـــات املــعــنــيــة 
األخرى، وإنَّ منع التجمعات أسهَم في السيطرة 
على انــتــشــار الــوبــاء، وال بــدَّ مــن اســتــمــرار هذه 
اإلجراءات لحني تسجيل عدد حاالت اإلصابات 
والوفيات بالفيروس (صفر يوميًا) وبدون تلك 
اإلجــــراءات مــن املستحيل اإلعـــالن عــن الــخــروج 
مــن دائــــرة الــخــطــر".وأضــاف، إنَّ "هــنــاك سببني 
وراء زيـــــادة عــــدد حــــاالت الــشــفــاء فـــي الـــعـــراق، 
مزيجًا   عالجيًا 

ً
بروتوكوال العراق  اتخاذ  األول: 

مــن الــصــني وإيــــران"، مبينًا أن "الــعــراق استفاد 

مــن تــجــارب هــذه الـــدول مــن بــروتــوكــول عالجي 
الــعــراق مــن حيث  وتحليل املـــرض، وبالتالي بــدأ 
الثاني:  "السبب  أنَّ  إلــى  اآلخـــرون".وأشـــار  انتهى 
ة مميزة  يعود إلى أنَّ العراق يمتلك مالكات طبيَّ
وتــخــصــصــات طــــوارئ مــمــتــازة ال يــوجــد منها 
مــشــددًا على "ضــرورة  املنطقة"،  أغلب دول  فــي 
والــوفــيــات  اإلصــابــات  عــدد  تقليص  على  العمل 
الكاملة على  السيطرة  الصفر لإلعالن عن  إلى 
الفيروس"، موضحًا أنَّ "العراق إلى اآلن لم يصل 
إلــى ذروة اإلصــابــات بــفــيــروس كـــورونـــا"، الفتًا 
أو تفشيه  الــفــيــروس  انــحــســار  "نــتــائــج  أنَّ  ـــى  إل
أيـــــام"، ولفت  أو عــشــرة  ستظهر خـــالل أســبــوع 
إلــى أنَّ "أعــــداد اإلصــابــات فــي الــعــراق بتناقٍص 
مــســتــمــر، وهـــــذا يــتــطــلــب اســـتـــمـــرار اإلجـــــــراءات 
أمام  املجال  لعدم فسح  التجمعات  ملنع  ة  الوقائيَّ
انتشار الفيروس مرة أخرى".وذكر إسماعيل أنَّ 
"سنغافورة وصل الشفاء فيها الى نسبة عالية 
فتحت  أنها  إال  الفيروس  على  السيطرة  وتمت 
مجاالتها من جديد وخففت إجراءات الوقاية ما 
أدى إلى تفشي الفيروس من جديد واآلن وصل 
الوضع فيها إلى خارج السيطرة"، مجددًا تحذيره 
من تخفيف اإلجراءات في العراق الذي قد يسبب 
بــزيــادة عــدد اإلصــابــات.وأكــد "ضـــرورة الحفاظ 
ة  على اإلنجاز املتحقق من قبل املالكات الصحيَّ
إلى  الفتًا  الفيروس"،  باحتواء  ة  املعنيَّ والجهات 
ومنظمة  الصحة  وزارة  بتعليمات  "االلــتــزام  أنَّ 
اإلصابات  تراجع عدد  إلى  أدى  ة  العامليَّ الصحة 
في العراق"، وشدد على "عدم االستعجال برفع 
حظر التجوال"، مبينًا أنَّ "قرار تخفيف إجراءات 
الــحــظــر تــحــتــاج إلـــى أســبــوع أو 10 أيـــام ويمكن 
فتح الحظر خالل شهر رمضان لساعات قليلة 
الصحة  مــمــثــل منظمة  فـــقـــط".وقـــال  الــنــهــار  فــي 

الــعــاملــيــة: إنَّ "الـــصـــني والـــنـــرويـــج ســيــطــرتــا على 
املــــرض بــشــكــٍل كــامــل وقــامــتــا بــمــســاعــدة دول 
العالم من خالل تزويدها باملعدات والتجهيزات 
الــتــي تسيطر على  "الـــدولـــة  أنَّ  ــة"، مــؤكــدًا  الــطــبــيَّ
ينتعش  أْن  يمكن  مبكر  بوقٍت  فيروس كورونا 
أْن  بإمكانه  "العراق  إنَّ  بالقول:  اقتصادها".وزاد 
على  السيطرة  إعالنه  باقتصاده خالل  ينهض 
دول  بعض  إلــى  تجاربه  ألنــه سينقل  الفيروس 
ة  املنطقة"، مشيرًا إلى أنَّ "منظمة الصحة العامليَّ
تفضل استمرار الحظر الكلي وليس الجزئي في 
عموم البالد".وأشاد إسماعيل بجهود السلطات 
ة في العراق من محافظني ومسؤولني في  املحليَّ
املحافظات فــي احــتــواء الــفــيــروس، ولفت إلــى أنَّ 
لــم تتمكن مــن خــالل  ــة  الــعــاملــيَّ الــصــحــة  "منظمة 
الــــدراســــات والـــبـــحـــوث أْن تــحــدد مــوعــد انــتــهــاء 
ارتفاع  الــعــالــم، حتى  فــي  الــفــيــروس بشكٍل كلي 

لم تثبت بأنها ستقضي عليه  الحرارة  درجــات 
تــمــامــًا".وبــني أنَّ "الــعــراق اتــخــذ قــــرارات شجاعة 
 عظمى كأميركا وأملانيا 

ٌ
وجريئة لم تتخذها دول

عندما أغلق مجاله الجوي والحدود ولم يجامل 
أحــدًا؛ عكس إيــران التي استمرت بفتح مجالها 
ووزارة  الحكومة  بجهود  مشيدًا  الــصــني،  أمـــام 
الصحة بحجر املالمسني للمرضى والــذي كان 

له دوٌر كبيٌر في السيطرة على الفيروس".

ة أكاذيب إعالميَّ
وكالة  نشرته  الــذي  الدقيق  غير  الخبر  وبــشــأن 
بالعراق،  "رويــتــرز" بخصوص عــدد اإلصــابــات 
أشـــار اسماعيل إلــى أنَّ "قــنــاة الـــ cnn قــالــت (لم 
 عــلــى مــقــالــة رويـــتـــرز بتزييف 

ً
نــجــد وال دلـــيـــال

حقائق األرقــــام فــي الــعــراق لــلــحــاالت املــصــابــة)، 
وقاموا بإبالغ رئيس الجمهورية بذلك". 

ة قامت بالرد  ولفت إلى أنَّ "منظمة الصحة العامليَّ
على "رويترز" بأنه (كيف يمكن إخفاء مصاب 
مبينًا  بــســهــولــة؟)"،  أعــراضــه  تنكشف  بــمــرض 
العراق هم  الحاالت من املصابني في  أنَّ "معظم 
توفوا  والذين  وليست شديدة  متوسطة  حــاالت 
ة  هم من كبار السن ممن لديهم مشكالت صحيَّ
في الجهاز التنفسي أو سكري أو أمراض قلب".

ودعــــــا إســـمـــاعـــيـــل مـــمـــن تــظــهــر عــلــيــه أعـــــراض 
االنــفــلــونــزا بـــالـــذهـــاب إلــــى املــســتــشــفــى وإجــــراء 
أسرته،  وسالمة  لسالمته  الــالزمــة  الفحوصات 
يتناسب  العراقية  املستشفيات  "عدد  أنَّ  مؤكدًا 
مــع أعــــداد املــصــابــني بــفــيــروس كـــورونـــا"، عــازيــًا 
سبب زيادة عدد اإلصابات في إقليم كردستان 
العبور غير  "نــقــاط  إلــى  السليمانية  فــي  خاصة 
ة مع إيــران، إذ إنَّ أغلب اإلصابات تأتي  الرسميَّ

من إيران".

{ }
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الفصــل  خــالل  النــواب  مجلــس  يعتــزُم 
التشــريعي املقبــل، التصويــت على "حزمة 
كتوزيــع  القوانــني  مشــاريع  مــن  مهمــة" 
األراضــي والعشــوائيات، مــع التشــريعات 
املتعلقــة باألمــن، كقانون جهــاز املخابرات 
ــة  الجويَّ والقــوة  الداخلــي  األمــن  وقــوى 
ة. وجهاز األمن الوطني وجرائم املعلوماتيَّ
واإلعمــار  الخدمــات  لجنــة  عضــو  وقــال 
ة عالء الدلفي لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة  النيابيَّ
مجلــس  اجتماعــات  الــى  عودتهــا  وحــال 
النــواب ســتناقش خطــة بديلــة للمشــاريع 
والتــي  ــة  والضروريَّ املهمــة  ة  الســتراتيجيَّ
تتطلبها املرحلة الستمرار ديمومة تقديم 
الخدمات للمجتمع واإلبقاء على مشــاريع 
ة محــددة ظهــرت حاجتهــا فــي  ســتراتيجيَّ

وقت األزمات".
وأكــد الدلفــي، أنَّ "مجلــس النــواب ســيعيُد 
النظــر فــي العديــد مــن القوانــني وتقديمهــا 
والتحديــات  الظــروف  وحســب  كأولويــات 
كقوانــني  الواقــع،  أرض  علــى  املوجــودة 
وقانــون  األراضــي  وتوزيــع  الســكن 
التــي  املعوقــات  برغــم  العشــوائيات 
ة بشأنها  تتصدرها وآراء الكتل السياسيَّ

وصعوبة تمريره اآلن".
ة، ال ســيما  ودعــا الدلفــي الكتــل السياســيَّ
بعــد أزمــة جائحة فيروس كورونا واألزمة 
ــة التــي يمــر بهــا البلــد، الــى أْن  االقتصاديَّ
ة  تعيَد النظر بآرائها لتخرج بصيغة نهائيَّ
القوانــني مــن أجــل املصلحــة  إلتمــام هــذه 

العامة.
وكشــف عضــو لجنــة الخدمــات واإلعمــار 
ة، عن وجود 1200 سكن عشوائي  النيابيَّ

ة  في بغداد، ناهيك عن املســاكن العشــوائيَّ
ســتعمل  لذلــك  األخــرى،  املحافظــات  فــي 
اللجنــة علــى مواصلــة النقاشــات بشــأنها 

لحني الخروج ينتيجة لصالح املجتمع.
ولفــت الــى أنَّ "مــن أولويــات اللجنــة أيضــًا 
ضمــن  والتــي  ــة  التحتيَّ البنــى  قوانــني 
اختصاصهــا، ال ســيما فــي ظل التحديات 
ــة التــي يعيشــها البلد، في وقٍت  االقتصاديَّ
املشــاريع  علــى  باإلبقــاء  اللجنــة  ســتعمل 
ديمومــة  الســتمرار  املهمــة  ة  الســتراتيجيَّ

توفير الخدمات للمجتمع".
أفــاد عضــو لجنــة األمــن والدفــاع  بــدوره، 
ــة ســعران األعاجيبــي، لـ"الصباح"،  البرملانيَّ
تتطلبهــا  التــي  القوانــني  أهــم  "مــن  بــأنَّ 
إعــادة  علــى  اللجنــة  وســتعمل  املرحلــة 
ــة فــي الفصــل  العمــل بصياغاتهــا القانونيَّ
جهــاز  قانــون  هــو  املقبــل  التشــريعي 
والقــوة  الداخلــي  األمــن  وقــوى  املخابــرات 
وجرائــم  الوطنــي  األمــن  وجهــاز  الجويــة 

ة". املعلوماتيَّ
واضــاف إنَّ "هــذه القوانــني ســتكون علــى 
طاولــة النقاشــات املســتفيضة فــي اللجنــة 
فقراتهــا  إدراج  علــى  العمــل  وســيكون 
ومنافشــتها فــي إطار جديــد أعدته اللجنة 
أصحــاب  مــع  عمــل  ورشــات  عقــد  وهــو 
االختصــاص والشــأن ذاتــه لالطــالع علــى 
املمكــن  مــن  التــي  عملهــم  تفاصيــل  أدق 
مضمــون  فــي  مهمــًا  فارقــًا  تشــكل  أْن 
"العمــل بطريقــة  أنَّ  الــى  القانــون". وأشــار 
فــي  وموظفيهــا  ــة  املعنيَّ الدوائــر  إشــراك 
صياغة القوانني يعطيها قوة في فقراتها، 
فضًال عن حفظ حقوق املعنيني بالقانون 
قوانــني  مــع  تتقاطــع  ال  حتــى  ومتابعتهــا 
أخــرى أو إجــراءات تكــون عائقــًا أمام عمل 

القانون".

ة محمد الغبان عن  كشف رئيس كتلة الفتح النيابيَّ
تشــكيل فريــق استشــاري يمثــل الكتــل السياســية 
فــي دراســة  للمكلــف  لتقديــم املســاعدة واملشــورة 
أسماء الكابينة الوزارية واملنهاج الحكومي، وبينما 
حدد شروطًا لحصر السالح بيد الدولة، أشار إلى 
الجهــات التــي تقــف خلــف اســتهداف املعســكرات 

ة. والقواعد العسكريَّ
وقــال الغبــان، فــي حــوار مــع وكالــة األنبــاء العراقيــة 
ة اتفقــت علــى تشــكيل  "واع": إنَّ "الكتــل السياســيَّ
فريق استشــاري يختاره املكلف من أجل اإلســراع 
فــي حصــول التوافــق على أســماء الكابينة الوزارية 
عقــد  نجــاح  لضمــان  الذاتيــة  ســيرهم  ودراســة 
الجلســة االســتثنائية ومنحهــم الثقــة وعــدم تكــرار 
مــا حصــل مــع محمــد توفيــق عــالوي"، مبينــًا أنَّ 
"كابينــة الكاظمــي ســتضم خليطــًا مــن املســتقلني 
والسياســيني الذيــن لديهــم رؤيــة فــي إدارة البلد مع 
مراعــاة معاييــر النزاهة والكفاءة وليســوا من الخط 

األول".
وأشــار الغبــان إلــى أنَّ "الكتــل السياســية تحــرص 
على منح الثقة لحكومة الكاظمي قبل حلول شــهر 
رمضــان املبــارك مراعاة للوضــع الراهن ولصعوبة 

عقد جلسة بعد هذا املوعد".
وبشأن االنتخابات املبكرة، أعلن الغبان االتفاق مع 
الكاظمــي علــى إجرائهــا فــي موعــٍد ال يتعدى ســنة 
مــع تهيئــة جميــع الظــروف املالئمــة بشــكٍل يضمن 

نزاهتها وشفافيتها.
ة، قال الغبان: إنَّ "الكتل  وعــن خــروج القوت األجنبيَّ
ة اتفقــت مــع املكلــف علــى االلتــزام بإخــراج  الشــيعيَّ

ــة علــى وفــق جــدول زمنــي محــدد"،  القــوات األجنبيَّ
مؤكــدًا أنَّ "الكاظمــي تعهــد خــالل االجتماع بتنفيذ 
قــرار البرملــان". وأوضــح أنَّ "الجانــب األميركي غير 
جــاد فــي االنســحاب وعمليــات التســليم األخيــرة 
ــة  للقواعــد تأتــي إلعــادة االنتشــار ألســباٍب تكتيكيَّ
من أجل حماية جنودهم، ال سيما في ظل انتشار 
وباء فيروس كورونا". وبني أنَّ "حصر السالح بيد 
ة من العراق،  الدولة، مرهوٌن بخروج القوات األجنبيَّ
فــال يمكــن الطلــب مــن الفصائل التي تحمل شــعار 
املقاومة بنزع السالح طاملا يوجد مبرٌر على حمله 
أنَّ حصــر  مؤكــدًا  األجنبــي"،  التواجــد  خــالل  مــن 

ة". السالح يرتبط بإخراج القوات األجنبيَّ
وبخصــوص تكليــف الزرفــي، أشــار الغبــان إلــى أنَّ 
تحالــف الفتــح اعتــرض علــى اآلليــة التــي جــاء بهــا 
والتــي كادت أْن تؤســس عرفــًا جديــدًا يســلُب حــق 
الكتلة األكبر في الترشيح ومنح الصالحية لرئيس 
أنَّ تمريــر  فــي االختيــار، فضــًال عــن  الجمهوريــة 
الزرفــي ســتترتُب عليــه تبعات منهــا حدوث صدام 
مسلح، مؤكدًا أنَّ "الزرفي كان معترضًا على قرار 
ــة بطريقــة ســببت اســتفزازًا  إخــراج القــوات األجنبيَّ

ة، عالوة على مواقف أخرى". للكتل السياسيَّ
بوحــدة  متماســٌك  الفتــح  "تحالــف  أنَّ  إلــى  وأشــار 
القــرار ولديــه محــددات بدعــم مــن يتولــى منصــب 
فــي  التــوازن  علــى  الحفــاظ  منهــا  الــوزراء  رئيــس 
املتبــادل  واالحتــرام  واإلقليميــة  الدوليــة  العالقــات 
وعــدم الســماح بــأْن يكــون العــراق منطلقــًا للعدوان 
املعســكرات  اســتهداف  وعــن  اآلخريــن".  علــى 
ــة، أكــد الغبــان "رفــض تحالــف  والســفارة األميركيَّ
ة  الفتح أي اعتداء سواء كان ضد السفارة األميركيَّ
أو القواعــد واملعســكرات التــي تتواجــد فيهــا قــوات 
التحالــف الدولــي، بعنــوان مستشــارين ومدربــني، 

طاملــا تواجدهــم بموافقــة الحكومــة العراقيــة"، الفتــًا 
إلى أنَّ "الجهات املتورطة بعمليات القصف يشــتبه 
بأنهم من بقايا حزب البعث املنحل أو من املنتمني 

ة". لعصابات داعش اإلرهابيَّ
املهنــدس  الشــهيدين  اغتيــال  عمليــة  وبشــأن 
ة أنهت  وســليماني، أكد الغبان أنَّ "اللجنة التحقيقيَّ
أعمالهــا مــن دون التوصــل إلــى أدلــة تثبــت تواطــؤ 
ــة االغتيــال"، مبينــًا أنَّ  أشــخاص مــع مــن قــام بعمليَّ
"ســليماني لــم يكــن يأتــي للعــراق بشــكٍل متخــٍف 
حتــى تجنــد أميــركا عراقيــني الســتهدافه، بــل كان 

يأتي بشكٍل رسمي".
ة  رســميَّ بكتــٍب  طلبــت  "واشــنطن  أنَّ  إلــى  وأشــار 
اإلطــار  ــة  اتفاقيَّ مراجعــة  ــة  العراقيَّ الحكومــة  مــن 
يتضمــن  أْن  بعــد  يتضــح  لــم  لكــن  الســتراتيجي 

االنسحاب من عدمه.
وقلل الغبان من دور التحالف في مقاتلة عصابات 
التحريــر  بعمليــات  ــة، مستشــهدًا  اإلرهابيَّ داعــش 
ة في التعامل واالحتواء  وما عملت القوات األميركيَّ
ــة وتأمــني غطاء  بتقديــم الدعــم للتنظيمــات اإلرهابيَّ
جــوي، الفتــًا إلى أنَّ "الحشــد الشــعبي هــو الضامن 
والقادر على مواجهة أي خطر أو محاولة تقوم بها 

ة". العصابات اإلرهابيَّ
ة التي دفعته لالســتقالة  وبشــأن األســباب الحقيقيَّ
ة، عزا الغبان السبب إلى "التداخل  من وزارة الداخليَّ
تمــارس  التــي  األجهــزة  وتعــدد  الصالحيــات  فــي 
الــدور ذاتــه، مــا يــؤدي إلى عــدم إمكانيــة تحميل أي 

ة اإلخفاق والخروقات. جهة مسؤوليَّ
وعن شــائعات تشــكيله كتلة منفصلة عن بدر في 
الشــائعات وأكــد  الغبــان  املقبلــة، نفــى  االنتخابــات 
تمســكه باملنظمــة طاملــا هــي مســتمرة فــي منهــج 

الدفاع عن الشعب العراقي.

ة  السياســيَّ األوســاط  اســتنكرت 
ة، خرق طائرات  ة والعسكريَّ والبرملانيَّ
عاديــن  ــة،  العراقيَّ األجــواء  تركيــة 
األمــر بأنــه "انتهــاك صــارخ" للســيادة 
وزارة  أعلنــت  حــني  فــي  العراقيــة، 
الخارجيــة اســتدعاء الســفير التركــي 
في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج. 
وذكر بيان لقيادة العمليات املشتركة، 
اختــراق  "نســتنكر  "الصبــاح":  تلقتــه 
األجــواء العراقيــة مــن قبــل الطائــرات 
التركية واستهدافها مخيمًا لالجئني 

قرب مخمور".

التصــرف  "هــذا  إنَّ  البيــان،  وأضــاف 
االســتفزازي ال ينســجم مع التزامات 
حسن الجوار وفق االتفاقيات الدولية 
للســيادة  صارخــًا  انتهــاكًا  ويعــدُّ 

ة". العراقيَّ
هــذه  إيقــاف  "يجــب  أنــه  واوضــح، 
والتزامــًا  احترامــًا  االنتهــاكات 
البلديــن،  بــني  املشــتركة  باملصالــح 
وندعــو إلــى عدم تكرارها، وأنَّ العراق 
بــني  للتعــاون  االســتعداد  أتــم  علــى 
األمنيــة  األوضــاع  وضبــط  البلديــن 

على الحدود املشتركة".
وزارة  أعلنــت  األثنــاء،  تلــك  فــي 
الخارجية العراقية، استدعاء السفير 
التركــي فــي بغــداد، وتســليمه مذكــرة 

تركيــة  قيــام طائــرات  بعــد  احتجــاج، 
بقصــف مخيــم لالجئــني فــي قضــاء 

مخمور بنينوى.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية، 
تلقتــه"  بيــان  فــي  الصحــاف،  أحمــد 
الصبــاح": إنَّ "وزارة الخارجيــة تديــن 
وبأشد العبارات املمكنة االعتداء الذي 
قــام بــه الجانــب التركــي والــذي أســفر 
عن خسائر في األرواح واملمتلكات".

"وزيــر  إنَّ  الصحــاف،  وأضــاف   
الخارجيــة محمــد علــي الحكيــم، وّجه 
باســتدعاء الســفير التركي في بغداد 

وتسليمه مذكرة احتجاج".
األمــن  لجنــة  عضــو  دعــا  ذلــك،  الــى 
الركابــي،  كاطــع  النيابيــة  والدفــاع 

لــدى  شــكوى  تقديــم  الــى  الحكومــة 
مجلــس األمــن حيــال قصــف طائــرة 

ة موقعًا شمال البالد. تركيَّ
وقــال الركابي، فــي تصريح صحفي: 
ــة  تركيَّ طائــرة  قيــام  "نســتنكر  إننــا 
العراقيــة وقصــف  األجــواء  باختــراق 
أحد املواقع الكردية في شمال البالد"، 
داعيــًا "الحكومــة الــى تقديــم شــكوى 

ة ملجلس األمن الدولي". رسميَّ
أمــٌر  حــدث  "مــا  أنَّ  الركابــي،  وبــني 
مرفــوض وال يمكــن تقبلــه"، مشــددًا 
علــى "ضــرورة تعزيــز الدفــاع الجــوي 
أي  منــع حصــول  أجــل  مــن  العراقــي 
للســيادة  انتهــاكًا  تمثــل  اعتــداءات 

ة". الوطنيَّ

تلــوُح فــي األفــق خالفــات بــني رئيــس مجلــس 
وبعــض  الكاظمــي  مصطفــى  املكلــف  الــوزراء 
ة، فقــد أكــد أعضــاء في مجلس  الكتــل السياســيَّ
النــواب لـ"الصبــاح"، أنَّ املفاوضــات املســتمرة مع 
"املكلــف" لــم تثمــر لغاية اآلن عــن اختيار كابينة 
ة على ترشيح األسماء  إلصرار الكتل السياسيَّ
التــي مثلتهــا فــي الحكومــة املســتقيلة بذريعــة 
عــرض  مرجحــني  االنتخابــي،  االســتحقاق 
األســبوعني  خــالل  الجديــدة  ــة  الوزاريَّ الكابينــة 

املقبلني.
وقال النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، 
فــي حديــث لـ"الصبــاح": إنَّ ســائرون لــن يتدخــل 
في تسمية الوزراء وترك املهمة لرئيس الحكومة 
املكلف شــرط أْن تنحو جميع الكتل السياســية 
املنحــى نفســه، محــذرًا مــن أنَّ موقــف التحالــف 
ة على  سيتغير في حال أصرت الكتل السياسيَّ

تسمية الوزراء.
بــني  مســتمرة  "اللقــاءات  إنَّ  الزيــادي  وأضــاف 
ة  السياســيَّ والكتــل  املكلــف  الــوزراء  رئيــس 
ــة وحتى  لوضــع رؤيــة الختيــار الكابينــة الوزاريَّ
اآلن لــم تثمــر املفاوضــات عــن اختيــار كابينــة"، 
السياســية علــى  الكتــل  بعــض  مؤكــدًا إصــرار 

"استحقاقها االنتخابي". 
بدوره، أكد النائب عبد األمير املياحي أنَّ املكلف 
لم يقدم الى اآلن برنامجه الحكومي الى البرملان 
ولــم تصــل كذلــك أي قائمــة بأســماء املرشــحني 

للوزارات حتى هذه اللحظة.
إنَّ  لـ"الصبــاح"  حديــث  فــي  املياحــي،  وأضــاف 
اجتماعــات مكثفــة  يــزال يخــوض  الكاظمــي ال 
لتقديــم  طريقــة  إليجــاد  ة  السياســيَّ الكتــل  مــع 

مرشــحيه لشــغل الــوزارات وهــو أمــٌر قــد يؤخــر 
املحاصصــة  أنَّ  موضحــًا  الحكومــة،  تشــكيل 
مــا زالــت موجــودة وهــي تقف عائقًا أمــام مهمة 

املكلف.
علــى  ــة  الوزاريَّ الكابينــة  عــرض  موعــد  وعــن 
مجلــس النــواب التــي أكــد مشــرعون، فــي وقــت 

ســابق، أنها ســتعرض خالل عشــرة أيام، رجح 
األســبوعان  يشــهد  أْن  ادريــس  ناجــي  النائــب 
املقبالن عرضًا لكابينة رئيس الحكومة املكلف 

مصطفى الكاظمي.
وعلــى الرغــم مــن التأكيــد أنَّ الكابينــة لــم تصــل 
إلــى البرملــان بشــكل رســمي، إال أنَّ ادريــس قال 
الوزاريــة  الكابينــة  أنَّ عــرض  يبــدو  لـ"الصبــاح": 
سيكون في القريب العاجل، "وقد نشهد جلسة 
للبرملــان خــالل األســبوعني املقبلــني للتصويــت 
املقبــل  االســبوع  يشــهد  أْن  مرجحــًا  عليهــا"، 
ة مع البرنامج الحكومي  وصول الكابينة الوزاريَّ

إذا ما تم إنهاؤها.
علــى صعيــد ذي صلــة، أكــد رئيس كتلــة الوطن 
النيابيــة هشــام الســهيل، فــي تصريح صحفي، 
النيابيــة  الوطــن  كتلــة  فــي  النــواب  جميــع  دعــم 
تشــكيل  فــي  الكاظمــي  مصطفــى  للمكلــف 
يمكنــه  "الكاظمــي  ان  عــادًا  املقبلــة،  حكومتــه 
مواجهــة  علــى  قــادرة  قويــة  حكومــة  تشــكيل 

التحديات القادمة". 
إعطــاء  الــى  السياســية  الكتــل  الســهيل  ودعــا 
فــي اختيــار وزرائــه  للكاظمــي  الكاملــة  الحريــة 
لكــي تنجــح الحكومة الجديــدة بمهامها، محذرًا 
ألنهــا  املقبلــة  الحكومــة  بتشــكيل  التدخــل  مــن 
ســتكون ضعيفــة غيــر قادرة علــى أداء مهامها 

بالشكل الصحيح.
فــي غضــون ذلــك، لفت النائب عــن تيار الحكمة، 
أنَّ  إلــى  فــي تصريــح صحفــي،  فدعــم،  حســن 
مــن  الرغــم  علــى  ة  الشــيعيَّ ة  السياســيَّ "الكتــل 
امتالكهــا األغلبيــة في تمريــر حكومة الكاظمي 
داخــل مجلــس النــواب، إال أنهــا تريــد أْن يكــون 
الحكومــة  فــي  حاضــرًا  املكوناتــي  التــوازن 

الجديدة".
الــذي  األخيــر  "االجتمــاع  إنَّ  فدعــم  وأضــاف 
عقــد بــني رئيــس الــوزراء املكلــف وزعمــاء الكتل 
ة، أكــدوا خاللــه ضــرورة التفــاوض مــع  الشــيعيَّ
القــوى الكردســتانية والســنية، ومراعاة التوازن 

في التشكيلة الحكومية الجديدة".

}
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كشفت وزارة العدل عن شمول 1007 نزالء حتى 
الناصرية  الخاص، واكــدت ان سجن  بالعفو  االن 

املركزي خال من فايروس كورونا.
وفي غضون ذلك، أطلقت العتبة الحسينية املقدسة 
قافلة مساعدات تحمل أجهزة ومستلزمات طبية 
وصحية ملستشفيات بغداد بغية تعزيز جهودها 

الحتواء الفايروس.
وقــــال مــديــر ســجــن الــنــاصــريــة املـــركـــزي حسني 
"الصباح" حازم محمد حبيب،  الساعدي ملراسل 
ان وزير العدل فاروق الشواني أجرى جولة شملت 
جــمــيــع مــفــاصــل الــســجــن واطـــلـــع عــلــى الــخــدمــات 
الــصــحــيــة والــخــدمــيــة والــغــذائــيــة املــقــدمــة لــلــنــزالء، 
مشيرا الى ان الوزير شدد على ضــرورة تطوير 
الجانب الصحي من خالل تحويل املركز الصحي 
داخل السجن الى مستشفى بالتنسيق مع وزارة 
الــصــحــة، فــضــال عــن تــوفــيــر الــعــالجــات واألدويــــة 

واملالكات الطبية والتمريضية للنزالء.
ولفت الى ان ادارة السجن كانت تعمل خالل املدة 
للنزالء  جيدة  رعاية صحية  تأمني  على  املاضية 
ــهــم، السيما  وتــوفــيــر املــســتــلــزمــات الـــضـــروريـــة ل
للمصابني باالمراض املزمنة، مؤكدا انه لم تسجل 
أيــة اصــابــة بفايروس كــورونــا داخــل السجن في 
ظل اإلجراءات الوقائية التي تم اتخاذها بالتنسيق 
مــع الصليب االحــمــر ودائـــرة صحة ذي قـــار، من 
خالل تأهيل ردهة من 24 سريرًا مجهزة بشكل 
فــي حــال تسجيلها،  االصــابــات  كامل الستقبال 
بلغ  الخاص  بالعفو  املشمولني  عــدد  أن  الــى  الفتا 

1007 فقط في عموم محافظات العراق.

إنتاج بوابات تعقيم
ــتــقــنــي فــي  ـــســـيـــاق، بـــاشـــر املـــعـــهـــد ال وفـــــي هـــــذا ال
مخصصة  بــوابــات  إنتاج  بمشروع  العمل  الكوت 
للوقاية من فايروس كورونا،  لتعقيم االشخاص 
وتوزيعها في مداخل جميع املؤسسات الصحية.

وقال عميد املعهد الدكتور مهدي فرحان ملراسل 
فريق عمل  ان  الــعــزاوي،  "الصباح" حسن شهيد 
مــــن املـــعـــهـــد تــمــكــن مــــن تــصــنــيــع بــــوابــــة لــتــعــقــيــم 
االشخاص للوقاية من فايروس كورونا، مشيرا 
العديد من  انــتــاج  اخــذ على عاتقه  الفريق  ان  الــى 
هـــذه الــبــوابــات لوضعها فــي مــداخــل املــؤســســات 

الصحية.
عند  بخاخات  على  تحتوي  البوابات  ان  واوضــح 
طرفيها مع وجود حساسات ملعرفة األشخاص 
الـــذيـــن يــدخــلــون الــيــهــا، فــتــبــدأ بــــرش رذاذ مـــواد 
التعقيم، مع وضــع إشــارات داخــل الغرفة، واحــدة 
(حـــمـــراء) تــعــمــل عــنــد دخــــول الــشــخــص، وأخـــرى 

(خضراء) تشير الى انتهاء التعقيم.
من جهته، كشف مدير عام صحة واسط الدكتور 

لــــــ"الــصــبــاح" عــن أن املحافظة لم  الــيــاســري  جــبــار 
تسجل خـــالل الــــ 24 ســاعــة املــاضــيــة أيـــة اصــابــة 
موجبة بالفايروس، مشيرا الى ان العدد التراكمي 
ملــجــمــوع االصـــابـــات بــالــفــايــروس بــلــغ 31 اصــابــة 
اكــتــســاب تسع حـــاالت منها الشفاء  تــم  مــوجــبــة، 
التام، فضال عن وفاة حالتني اثنتني، بينما تتلقى 

(20) االخرى العناية الطبية. الحاالت الــ

ة مساعدات العتبة الحسينيَّ
العتبة الحسينية  وفــي كــربــالء، قــال مدير إعــالم 
"الصباح"  ملراسل  الحسيني  شبر  علي  املقدسة 
علي لفته، انه بتوجيه من ممثل املرجعية الدينية 
الشيخ  الحسينية  للعتبة  الشرعي  املتولي  العليا 
عــبــد املـــهـــدي الـــكـــربـــالئـــي تـــم تــســيــيــر قــافــلــة من 
الى  بــمــعــدات وتــجــهــيــزات طبية  املــركــبــات مجهزة 
والفرات  الطب  ومدينة  الخطيب  ابن  مستشفيات 

لدعم املالكات الطبية في مواجهة الفايروس. 
لوجستية،  مــعــدات  املــركــبــات حملت  ان  وأضـــاف 
من بينها أجهزة ومالبس وقاية كاملة كالبدالت 
والكفوف،  الــرأس  وواقيات  والنظارات  والكمامات 

إلى جانب مواد طبية ومعقمات.
وفنية  هندسية  مــالكــات  ضمت  القافلة  ان  وبــني 
ســتــعــمــل عـــلـــى زيـــــــادة الـــســـعـــة الـــســـريـــريـــة لــهــذه 
املــســتــشــفــيــات، ونــصــب مــنــظــومــات تــبــريــد الــهــواء 

النقي من مناشئ عاملية.
 وبــحــســب الــحــســيــنــي فــانــه تـــم تــكــريــم املــالكــات 
الطبية واإلدارية والتمريضية والخدمية التي تعمل 
بتماس مع مرضى الفايروس بمنحهم كتب شكر 

وتقدير ومكافآت مالية.

كربالء تجدد اعتذارها عن استقبال الزوار
املهندس نصيف جاسم  كــربــالء  وجــدد محافظ 
الخطابي خالل استقباله القنصل العام لجمهورية 
ايــــران، اعــتــذاره عــن استقبال أي زائـــر ســـواء من 
داخــل الــعــراق أو خــارجــه، حتى يكون هناك قرار 

صحي بزوال خطر وباء كورونا.
وأشـــار الــى ان قـــرار عــدم استقبال أي زائـــر جاء 
ضمن إجراءات منع تفشي الفايروس، وسيستمر 
لحني انتهاء جائحة كورونا وتسلم كتب رسمية 

من الجهات الطبية املعتمدة.

أمــا مدير إعــالم صحة كربالء سليم كاظم، فقد 
أيام،  الدائرة وخــالل خمسة  لـ "الصباح" بأن  أفــاد 
للتأكد  املختبري  للفحص  عينات   704 أرســلــت 
من الحاالت املشتبه بإصابتها بفايروس كورونا، 
موضحا ان النتائج اظهرت اصابة ثالثة مواطنني 

فقط بالفايروس.
وتـــابـــع ان الــنــتــائــج اوضـــحـــت كــذلــك شــفــاء تسع 
حاالت مصابة، ولم تشهد املحافظة اية حالة وفاة 

منذ اسابيع.

حجر العائدين من الخارج
بدوره، قال معاون رئيس جامعة كركوك الدكتور 
ان  علي،  نهضة  "الصباح"  ملراسلة  جمال  عمران 
الــجــامــعــة وتــنــفــيــذا ملـــقـــررات خــلــيــة األزمــــة ولــدعــم 
اجــــــــراءات مــكــافــحــة كــــورونــــا، خــصــصــت احـــدى 
النواحي  مــن  املكتملة  الداخلية  أقسامها  بنايات 
الخدمية من اجل حجر العائدين من احدى الدول 
املــجــاورة بعد قــرار سلطة الطيران املــدنــي اطــالق 

الرحالت االستثنائية.
أيـــام 55   وذكـــر أن كــركــوك استقبلت قبل ثــالثــة 

معتمرا تم حجرهم صحيا في مركز كيوان الذي 
اصــبــح ال يــســتــوعــب أعـــــدادًا أخــــرى، مــمــا جعلهم 
يستقبلون 35 أسرة وصلت مؤخرا الى كركوك 
الــدول املــجــاورة، وإيداعهم في قاعات  من إحــدى 

البناية املخصصة لالقسام الداخلية.

تكثيف املسح امليداني
وأفاد مدير صحة ميسان الدكتور علي محمود 
الــعــالق ملــراســل "الــصــبــاح" سعد حسن، بتكثيف 
حــمــالت املــســح املــيــدانــي للكشف عــن االصــابــات 
لتشمل جميع مناطق املحافظة، واستمرار حمالت 

التعفير والتعقيم والتوعية بشأن الفايروس.
هـــذا وأعــلــن املــتــحــدث االعـــالمـــي لــصــحــة ميسان 
 (4) "الــصــبــاح" تسجيل  لـــ  الكناني  قــاســم  محمد 
حاليا  ترقد  بالفايروس ألســرة  مؤكدة  إصــابــات 
فـــي ردهـــــة الــــعــــزل، إذ ســبــق أن تـــم اخــــذ نــمــاذج 
مختبرية منهم وأرسلت إلى مختبر الصحة العامة 
املــركــزي فــي بــغــداد وأظــهــرت الــنــتــائــج إصابتهم 
أيــة اعــراض  لــم تظهر عليهم   بــاملــرض، علما أنهم 

تنفسية.

والــــشــــؤون  الـــعـــمـــل  وزارة  اســتــقــبــلــت 
أكثر  ايـــام،  خمسة  خــالل  االجتماعية 
اســـتـــمـــارة  ألـــــف  مــلــيــونــني و500  مــــن 
الخاصة  الــطــوارئ  للتقديم على منحة 
الــحــكــومــي،  لــلــدعــم  املستحقة  بــاألســر 
الوقائي  الــتــجــوال  حظر  فــرض  نتيجة 

ضد جائحة كورونا.
وقـــــال مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي الــــــوزارة 
لـــ"الــصــبــاح":  بتصريح خــاص ادلـــى بــه 
الــتــي تسلمتها  االســـتـــمـــارات  عـــدد  إن 
وزارتـــه خــالل األيـــام الخمسة املاضية 

الخاصة  الــطــوارئ  للتقديم على منحة 
الــحــكــومــي،  لــلــدعــم  املستحقة  بــاألســر 
بلغ مليونني و586 استمارة، مبينا أن 
آالف  الطلبات تضم 12 مليونا و303 

فرد.
الــواصــلــة  الـــرســـائـــل  عــــدد  أن  واردف: 
طلبات  الستقبال  املخصص  للموقع 
املــنــحــة، بــلــغ 11 مــلــيــونــا، تــمــت اإلجــابــة 
عن اكثر من 171 ألفا منها حتى االن 
ألفا  آليا، و42  الــف رسالة  بــواقــع: 129 

و600 رسالة بشريا.
وأضاف املصدر أن عدد طلبات تقديم 
االســتــمــارة فــي وقــت الـــذروة، بلغ ستة 
االف طــلــب فـــي الــثــانــيــة، بــيــنــمــا وصــل 

عدد اإليعازات املرسلة الى املوقع، 184 
بأن  منوها  ايــعــاز،  ألــف  و870  مليونا 
95 باملئة من الطلبات جاءت من خالل 

أجهزة املوبايل.
وأشـــار إلــى أن منحة الــــ30 الــف دينار 
خصصت لكل فرد في األسر املشمولة 
بها، مفصحا عن تكليف وزارة العمل 
بــمــهــمــة تــــوزيــــع مــنــحــة الـــــطـــــوارئ بــني 
راتــب من  أي  تتقاضى  التي ال  الفئات 
ـــة، مـــن خـــالل مـــراكـــز تـــوزيـــع أكــد  ـــدول ال
أنها لن تكلف املواطن أي مبالغ مالية، 
موضحا أن املنحة خصصت للعاملني 
فــي الــقــطــاع غــيــر املــنــظــم واملــتــضــرريــن 

اقتصاديًا من الحظر الصحي.

ـــبـــيـــئـــة  وال الــــصــــحــــة  وزارة  أطــــلــــقــــت 
الخاصة  املركزية  التعيينات  استمارة 
بــتــوزيــع املـــالكـــات الــطــبــيــة والــصــحــيــة 

والتمريضية.
وذكــــر بــيــان صــحــفــي لـــلـــوزارة تلقت 
"الــــصــــبــــاح" نـــســـخـــة مــــنــــه، أن دائــــــرة 
الــوزارة،  املــوارد في  التخطيط وتنمية 
املركزية  التعيينات  اســتــمــارة  اطلقت 
الـــخـــاصـــة بـــتـــوزيـــع املــــالكــــات الــطــبــيــة 
خريجي  من  والتمريضية  والصحية 
الــدراســي (2018 - 2019) من  الــعــام 
اإلجــــــراء  أن  مـــوضـــحـــا  األول،  الـــــــدور 
الــى رفــد املــؤســســات الصحية  يهدف 

واستنادا  لعملها  املطلوبة  باملالكات 
الطبية  املــهــن  تــــدرج ذوي  قــانــون  الـــى 

والصحية رقم 6 لسنة 2000.
وتــابــع الــبــيــان أن اإلجــــراء تــم استنادا 
للوزارة من  الــواردة  الجامعية  لالوامر 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة 
التعيني سيتم  بــأن  االن، منوها  حتى 
بــعــد إقــــرار املـــوازنـــة الــعــامــة االتــحــاديــة 
ـــلـــعـــام الــــحــــالــــي وتــــوفــــيــــر الـــــدرجـــــات  ل
لهم  املالية  والتخصيصات  الوظيفية 

من ِقبل وزارة املالية.
وافصح البيان عن أن فتح االستمارة 
االلــكــتــرونــيــة ســيــبــدأ اعــتــبــارا مــن يــوم 
االحـــــد املــــصــــادف الـــــ 19 مـــن الــشــهــر 
الزمني، عن  الحالي وبحسب الجدول 

طريق الرابط 

https://iqmohserv.com/medi-
سيتم  انـــه  مــبــيــنــا   ،  cal-tawz2020
ِتــبــاعــا فــتــح االســـتـــمـــارة االلــكــتــرونــيــة 
لخريجي الدور الثاني للعام الدراسي 
جــامــعــات  وخـــريـــجـــي   ،2019-2018
غير  الجامعات  وخريجي  كردستان، 
الــعــراقــيــة واملــشــمــولــني ضــمــن قــانــون 
 الــــــتــــــدرج الـــطـــبـــي والــــصــــحــــي رقــــــم 6 

لسنة 2000.
ــلــعــلــومــيــني  ل بـــالـــنـــســـبـــة  أنــــــه  واردف 
ـــفـــئـــات املـــــذكـــــورة ضـــمـــن الــتــعــديــل  وال
الثالث لقانون التدرج الطبي والصحي 
تحديد  فسيتم   ،2000 لسنة   6 رقــم 
آلـــيـــات تــعــيــيــنــهــم بــعــد إقـــــرار املـــوازنـــة 
 الـــعـــامـــة االتـــحـــاديـــة الـــخـــاصـــة بــالــعــام 

الحالي.

وافاد مصدر في املركز االعالمي للوزارة بتصريح خاص 
ادلــى به لـ "الصباح" بأن وزارتــه وبالرغم من ظــروف حظر 
التجوال الوقائي املطبق في البالد للحد من تفشي جائحة 
كـــورونـــا، فــقــد اســتــأنــفــت اعــمــال مــشــروع طــريــق (عــرعــر- 
عــنــازة) الــحــدودي في محافظة األنــبــار، الــذي تنفذه شركة 
آشور العامة بإشراف من دائرة الطرق والجسور، التابعتني 

للوزارة.
وأشار الى أن قرار استئناف العمل باملشروع الذي تم بعد 
اســتــحــصــال املــوافــقــات الــالزمــة مــن الــجــهــات ذات الــعــالقــة، 
جاء نظرا ملا يتمتع به املشروع من اهمية كبيرة، مع اهمية 
فيه، كاشفا  للعاملني  الوقائية  بــاالجــراءات  االلــتــزام  مراعاة 
عن أن نسب اإلنجاز املتحققة باملشروع قبل توقفه بلغت 

نحو ٦٥باملئة.
وأوضح املصدر ان الطريق الذي عده حيويا، سيخدم قوات 
الــحــدود املــرابــطــة على طــول الشريط الــحــدودي مــع اململكة 
العربية السعودية من اجل تأمينها بشكل كامل، ابتداًء من 
منفذ عرعر وصوال الى منفذ طريبيل مع اململكة االردنية 

الهاشمية.
وفــــي ســـيـــاق آخـــــر، أفــصــحــت هــيــئــة اســتــثــمــار بـــغـــداد عن 
الوطنية  والــســالمــة  للصحة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  مــع  تنسيقها 
الخاصة بجائحة كورونا، لاليعاز الى الجهات املختصة من 
للمشاريع  الضرورية  االنشائية  املــواد  اجل تسهيل دخول 
املهندس  رئيسها  بــه  افـــاد  مــا  بحسب  بالعاصمة،  املنفذة 

شاكر الزاملي.
الهيئة تلقت  لـ"الصباح" أن  ادلــى به  وبني في حديث خاص 
طلبات عدة من املستثمرين املنفذين ملشاريع في العاصمة، 
تــتــضــمــن الـــســـمـــاح بـــدخـــول املــــــواد االنــشــائــيــة لــلــمــشــاريــع 
الالزمة،  املــواد  توفر  التي توقفت بسبب عدم  االستثمارية 
مــنــوهــا بــــأن املـــنـــاشـــدة الــتــي قــدمــوهــا تــأتــي حــرصــا على 
الجارية  والبناء  االعمار  يدعم جهود  بما  العمل  استئناف 

في البالد.
التعاقدية  االلــتــزامــات  الزاملي عن وجــود عــدد من  وافصح 
االيــفــاء بها ضمانا لعدم توقف  التي البــد مــن  الهيئة  لــدى 
االعمال، السيما املشاريع التي تخص قطاع السكن املحددة 
مــحــذرا  عليها,  املسجلني  املــواطــنــني  الـــى  تسليم  بــمــواعــيــد 
الشركات  على  االقــتــصــاديــة  الناحية  مــن  سلبية  اثـــار  مــن 
 االســتــثــمــاريــة واملــواطــنــني إذا مــا تــوقــفــت األعــمــال فــي تلك 

املشاريع.
وذكــــر بــهــذا الـــصـــدد أن الــهــيــئــة تــنــســق مـــع الــلــجــنــة العليا 
لــلــصــحــة والـــســـالمـــة املــهــنــيــة مـــن اجــــل االيــــعــــاز لــعــمــلــيــات 
بــغــداد والـــقـــوات االمــنــيــة بــاملــحــافــظــات واملــنــافــذ الــحــدوديــة، 
ـــى  ــــحــــصــــى، ال لـــلـــســـمـــاح بـــــدخـــــول االســــمــــنــــت والـــــرمـــــل وال
جـــانـــب حـــديـــد الــتــســلــيــح واملـــــــواد الــصــحــيــة والــكــهــربــائــيــة 
وغـــيـــرهـــا، بــغــيــة تــحــقــيــق اســـتـــمـــراريـــة فـــي الـــعـــمـــل، مــؤكــدا 
 أن مــنــع دخــولــهــا ســيــلــحــق االذى املـــــادي واملـــعـــنـــوي بــهــذا 

الشركات.

وزير العدل يطلع على االجراءات الوقائية ملواجهة كورونا
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الدينية  واملراجع  املساجد خاوية،  فإنَّ  اليوم  أما 
وجهت بإغالق حتى املراقد املقدسة ملنع الناس 
كبيرة. حتى صالة  فــي جماعات  التحشد  مــن 
يـــوم الــجــمــعــة، الــتــي تــعــدُّ أهـــم صــلــوات األســبــوع 
حني تغص أكبر مساجد املدينة بألوف املصلني 
الذين عادة ما ينسابون منها الى الشوارع، حتى 
هذه صارت تؤدى في البيوت. كانت تلك خطوة 
صعبة اضطر رجال الدين التخاذها، فاملساجد 
الغزو  إبـــان  أبــوابــهــا مفتوحة حتى  تبقي  كــانــت 

الذي قادته الواليات املتحدة.
للتمشي  الساعة  أخــرج في هــذه  كثيرًا ما كنت 
اليوم ال أكاد أرى أحدًا.  بمحاذاة دجلة، ولكنني 
بطانياتها  تفترش  أْن  اعــتــادت  التي  األســر  تلك 
على شريط املتنزه املــوازي للنهر لم تعد تخرج 
الذين  املتجولون  والفتية  أنفسها،  عن  للترويح 
ـــــواع الــبــســكــويــت وشـــــراب الــبــرتــقــال  يــبــيــعــون أن
بـــالـــصـــودا الذوا هـــم ايــضــًا بــبــيــوتــهــم. لــــذا كــان 
الــصــمــت خـــالل نــزهــتــي هـــذه فـــي مـــا تــبــقــى من 
الــغــروب بمثابة فاصل حــزيــن، وإن يكن  ضــوء 
مغمورًا بسالم وديــع. عما قريب ســوف يشتد 
أما   ،

ً
ليال التمشي حتى  الحّر فال يعود بالوسع 

اآلن فإنَّ األماسي ال تزال ناعمة طرية.
يقطن بغداد نحو سبعة ماليني إنسان، وهي في 
متضارب  بمزيج  تضج  مدينة  املعتادة  أحوالها 
والنفايات  متعبة  التحتية  بناها  االصـــوات.  مــن 
مــديــنــة حية  أكــــوام، ولكنها تبقى  فــي  مــتــراكــمــة 
مــتــحــديــة. عــنــدمــا فـــرض حــظــر الــتــجــوال كــانــت 
شوارع بغداد زحامًا مشتبكًا من سيارات الدفع 
الرباعي املدرعة وسيارات األجرة اإليرانية زهيدة 

الثمن، وهنا وهناك قد تلوح احيانًا عربة يجرها 
فــي بيوت  الــنــاس يسكنون  حــصــان. كثير مــن 
السبب تأخذ معظم  أو في شقق، لهذا  صغيرة 
ـــخـــارج. كــانــت  نــشــاطــات الــحــيــاة مــجــراهــا فـــي ال
الغسق،  باملتسوقني عند  تزدحم  بغداد  شــوارع 
القدم  كــرة  يلعبون  كراتهم  يركلون  وبالصغار 
بينما الرجال يلعبون الدومينو على مناضد من 

الورق املقوى.. كل هذا لم يعد له وجود.
حــتــى فــي أســـوأ أيـــام حـــرب 2003، عــنــدمــا كــان 
األمــيــركــيــون يــقــصــفــون بـــغـــداد، لــم يــكــن الــنــاس 
ـــهـــم، لـــكـــن هـــذا  يـــطـــيـــقـــون الـــبـــقـــاء داخـــــــل مـــنـــازل
الفيروس.. هذا العدو الخفي الذي ال تراه العيون.. 
نال من أعصاب الناس على نحٍو مختلف. إنهم 
أنَّ  بيوتهم ألنهم خائفون، ورغــم  يلزمون  اليوم 
عدد الحاالت املثبتة على نطاق البلد ككل واطئ 
خوٌف  هناك  يبقى  حالة،   1400 يقارب  نسبيًا، 
من وجود مزيٍد من املصابني غير املشخصني 
بسبب الــوصــمــة الــتــي صـــارت مــالزمــة للمرض 

والحجر الصحي.
جميع املتظاهرين تقريبًا، أولئك الذين احتشدوا 
لالحتجاج ضــد الــفــســاد والــنــفــوذ األجــنــبــي، قد 
انــســحــبــوا مــن ســاحــة الــتــحــريــر، ولـــو ان الكثير 
الرياح  بفعل  مهلهلة  ممزقة  بقيت  من خيامهم 
واألمـــطـــار. هــنــاك بــعــض بــاعــة الــطــعــام الــذيــن ال 
يزالون يقدمون ملن تبقى من املحتجني طاسات 
ولكن  "اللبلبي"،  الساخن  الحمص  من  صغيرة 
املوسيقى والــفــن فــارقــا املــكــان منذ وقــت طويل 
ومــعــهــمــا تـــبـــدد ذلـــــك اإلحــــســــاس بـــقـــرب بــلــوغ 
ـــكـــأنَّ شــخــصــًا قـــد أخــمــد  ـــهـــدف الـــســـيـــاســـي. ل  ال

األضواء كلها.
خــرجــت لــشــراء بــعــض الــطــعــام فــشــعــرت كــم أنــا 
منعمة. كثير من العراقيني قد نفد ما في أيديهم 
الــخــروج للعمل تحت  من مــال ألنهم ال يمكنهم 
ظروف اإلغالق، لذا ترى األسواق امتألت بنساء 
يلتقطن السلعة من مكانها ثم يعدنها ثانية بعد 
بامللل من  لقد كان إحساسي  السعر.  يرين  أْن 

جبنة حلوم نوعًا من البطر. في محال البقالة ال 
الحمضيات تجمع  تــزال هناك فاكهة من عائلة 
بني الحالوة والحموضة الالذعة تسمى "سندي" 
والبرتقال  الغريبفروت  (وهو صنف وسط بني 
الــهــنــدي إال أنـــه أنــشــف مــلــمــســًا بــحــيــث يمكنك 
يبقى  أْن  مــن دون  الــتــقــاط شــرائــح مقشرة منه 
قــريــب سينقضي  عما  أصــابــعــك).  على  دبقها 

موسم هذه الفاكهة ايضًا.
ــنــاس قـــرب بــيــوتــهــم فـــرض حظر  ألجـــل إبــقــاء ال
على حــركــة الــســيــارات. ثمة اســتــثــنــاءات منحت 
لــبــعــض املــوظــفــني الـــذيـــن "ال يــمــكــن االســتــغــنــاء 
بــبــطــاقــات  عــنــهــم" ولــلــصــحــفــيــني، هــــؤالء زودوا 
تعريف خاصة يمكن لرجال الشرطة تدقيقها. 
منع الــتــجــوال يــراعــى بــحــرص أشــد فــي املناطق 
املــيــســورة مـــن املــديــنــة، أمـــا فـــي األحـــيـــاء األكــثــر 
فقرًا فال تزال التكتك تمرق مسرعة هنا وهناك 
إذا  حتى  بضاعتهم  يبسطون  األرصــفــة  وباعة 
الحت دورية الشرطة عند املنعطف سارعوا الى 

فــإنَّ أغلب مناطق  جمعها على عجل. عــدا ذلــك 
بغداد قد تعطلت فيها حركة الحياة.

ذات يوم غير بعيد كنت في مدينة الصدر، ذلك 
بــغــداد. توقفت  املترامي في شــرق  الفقير  الحي 
أمام امرأة متينة البنيان كانت تقف بباب منزلها 
وقد تحلق من حولها أحفادها وحييتها قائلة: 

"شلونج؟"
في  الحسني حامينا".  "إمامنا  املـــرأة:  علي  ردت 
إشارة الى الشهيد الجليل حفيد النبي محمد، ثم 
مضت مستطردة: "لذا ال يمكن أْن أمرض أبدًا". 
الــلــون كانت  بعد ذلــك سحبت وشــاحــًا أخــضــر 
تــطــوق بــه عنقها قــالــت إنــهــا أتـــت بــه مــن مدينة 
بالخوف  إلــي. شعرت  وقدمته  املقدسة  كــربــالء 
وتراجعت الى الــوراء وقد بسطت ذراعــي أمامي 
العالم كله  أحــد في  باليد ال يجهلها  مع إشــارة 
معناها "توقفي". نظرت املــرأة إلــيَّ متمعنة غير 
"إنــك حقًا تضيعني من  تقول:  وكأنها  مصّدقة 

يدك شيئًا عزيزًا".
حــمــدت ربـــي ألنــنــي نــجــوت مــن املــــرض وألنــنــي 
ـــســـت مـــضـــطـــرة مـــثـــل كـــثـــيـــٍر مـــــن الـــعـــراقـــيـــني  ل
ــــتــــســــاؤل كـــيـــف ســيــمــكــنــنــي إطـــعـــام  ــلــقــلــق وال ل
أســـــرتـــــي. شـــعـــرت بـــاالمـــتـــنـــان لـــذلـــك الــصــمــت، 
ولــتــلــك األصـــــوات الــقــلــيــلــة الــتــي لــم تــعــد تناضل 
لــكــي تــســمــع وســـط الــهــديــر والـــحـــركـــة.. تــغــريــدة 
طــائــر.. صــوت املـــؤذن يــنــادي لــلــصــالة.. فــي تلك 
ــنــداء يــجــتــذب الــرجــال  األيــــام الــعــاديــة كـــان هـــذا ال
الـــى املــســاجــد ويــوعــز للعاملني أيــنــمــا كــانــوا أْن 
يــبــســطــوا ســجــاداتــهــم لــلــصــالة، أمـــا الـــيـــوم فـــإنَّ 
 صـــــداه يـــتـــردد فـــي الــــشــــوارع الــخــالــيــة مختتمًا 

 في بيتك".
ِّ

بهذه العبارة: "صل



06
w w w . a l s a b a a h . i q

A L S A B A H  N E W S P A P E R

Fri. 17 . Apr. 2020 Issue No. 4796 2020 17

q

NNN E W S P A P E R

عبد  االقــتــصــادي  بالشأن  املختص  وقـــال 
لـ"الصباح":  تصريح  في  الشمري  الحسن 
أمام اختبار صعب  الجديدة  "الحكومة  إنَّ 
فـــي ظـــل تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط وجــائــحــة 
منهاٌر  العراقي  االقتصاد  إنَّ  إذ  كــورونــا، 

بسبب تراجع أسعار النفط".

هيمنة النفط
وأضاف، إنَّ "رئيس الوزراء املكلف ينبغي 
ان يـــركـــز فــــي بـــرنـــامـــجـــه الـــحـــكـــومـــي فــي 
االقتصادية  بالقطاعات  النهوض  كيفية 
والتخلص من هيمنة النفط على االقتصاد، 
الــعــراقــي معتمد على  االقــتــصــاد  ان  حيث 

القطاع الواحد الريعي وهو النفط".
ـــقـــطـــاع الـــنـــفـــطـــي يـــعـــد مــن  وأوضـــــــــح، أن ال
غير  املالية  ايــراداتــه  تكون  التي  القطاعات 
ـــتـــذبـــذبـــات الــحــاصــلــة  ثـــابـــتـــة، نـــظـــرا الـــــى ال

باألسعار في األسواق العاملية وهذه تتأثر 
بما يــطــرأ على الــعــالــم مــن تــأثــيــرات ســواء 
كانت أزمــات سياسية او أمنية او صحية 

وغيرها.

الخطط الستراتيجية
وتـــــابـــــع: ان عـــلـــى "املــــســــؤولــــني عــــن مــلــف 
ــــعــــراق ان يـــنـــظـــروا الـــى  االقـــتـــصـــاد فــــي ال
الخطط  مــن خـــالل وضـــع  الــبــلــد  مستقبل 
ـــتـــي يــمــكــن ان تــنــهــض  الـــســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ال
بــالــواقــع االقــتــصــادي عــلــى املــــدى الــقــريــب 
واملــــتــــوســــط والــــبــــعــــيــــد، مـــــن خــــــالل دعـــم 
والــزراعــة  كالصناعة  االنتاجية  القطاعات 

والسياحة وغيرها".
وشـــدد عــلــى "أهــمــيــة تــنــويــع مــــوارد الــبــالد 
املــالــيــة فــي ظــل األزمــــات الــراهــنــة، حيث ان 
جــائــحــة كـــورونـــا وانــهــيــار اســعــار الــنــفــط، 

يـــؤثـــران فــي تــأمــني املــتــطــلــبــات الــضــروريــة 
للدولة"، الفتا الى ان "الصراعات السياسية 
كــورونــا  وازمـــة  الحكومة  تشكيل  وتــأخــر 
وانخفاض اسعار النفط وتطبيق موازنة 1 
على 12 كلها عوامل ستلقي باثارها في 
قــدرات  الــعــراقــي وستستنزف  االقــتــصــاد 
الوطني وهـــذه مــا ستظهر في  االقــتــصــاد 

القريب العاجل".
وزاد بالقول، إن "السبب في ذلك يعود الى 
عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة تنظر 
الــعــراق، منبها على خطورة  الــى مستقبل 
املرحلة املقبلة في حال عدم ايجاد الحلول 

الالزمة للخروج من االزمة الراهنة.

موارد البالد
االقتصادي سالم  الخبير  أكــد  من جهته، 
البياتي ضرورة تنويع موارد البالد املالية 

في ظل أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط.
وقـــــال الــبــيــاتــي فـــي تــصــريــح لــــ"الـــصـــبـــاح": 
باسعار  تتحكم  سياسية  عــوامــل  "هــنــاك 
والــطــلــب"،  الــعــرض  وليست  العاملية  النفط 
الفـــتـــا الـــــى ان "الـــــعـــــراق يــمــتــلــك مــقــومــات 
واردات  عــن  يستغني  تجعله  اقــتــصــاديــة 
النفط او يجعلها ثانوية في اعداد موازنته 
والــزراعــي  الصناعي  القطاع  حيث  املــالــيــة، 
القطاعات  والنقل وغيرها من  والسياحي 
املهمة التي يمكن تفعيلها لدعم االقتصاد 

الوطني".
انـــخـــفـــاض  "اســـــتـــــمـــــرار  الـــــــى ان  واشــــــــــار 
مــؤشــرات سلبية  يعطي  قد  النفط  اسعار 
ملستقبل العراق، ال بد من التفكير بكيفية 
الــخــروج مــن األزمـــة الراهنة وكــذلــك كيفية 
املالية وعــدم االعــتــمــاد على املـــوارد   تنويع 

 النفط".

النفط،  التطورات في عالم  أمــام نقلة نوعية او منعطف ونحن نواجه  إننا 
الــذي هو اساسا  العرض والطلب  اوبــك وال  لم تحددها  اذ باتت األســعــار 
بــل سلعة ستراتيجية ولم  اقتصادية،  لــم يعد سلعة  فــاعــال، ألنــه  لــم يكن 
يكن ضمن جــداول منظمة التجارة العاملية.  واآلن دخل النفط الصخري 
بكل  اي  االميركية،  املصالح  ستراتيجية  لثبات  والعــبــا  داعــمــا  االميركي 
االحوال ال يسع اي اقتصاد ريعي ان يخطط لسنة واحدة، كما ان نهوض 
عوامل الطاقة النظيفة سيعزز ومن ضمنها الغاز للهيمنة بأن يرتهن أوبك 
كاداة في صراعه مع التنني الصيني والدب الروسي، هذا وستكون كورونا 

مدعاة للتطرف في االداء االقتصادي الدولي بعد انفجار فقاعة العوملة. 
فبما ان النفط يشكل 93 باملئة من ايرادات املوازنة الحالية والنفط يشكل 
الوطني  الناتج  بني  تكامل  عــدم  هناك  يعني  الوطني،  الناتج  من  باملئة   45
صعبا  رقما  تشكل  بمبالغ  نفطية  منتجات  نستورد  زلنا  فما  والــنــفــط، 
لم تنفذ  اذا  املنظور،  األمــد  الهشاشة في  الحال سيبقي  املــوازنــة، هــذا  في 
وبالسرعة كمهمة وطنية عليا وهي اكمال مشاريع وزارة النفط، كما اعلنت 
في 26/ 12/ 2020، ال سيما أنَّ حمى التنافس الدولي بني الكبار ستكون 
اكثر شراسة بعد كورنا ونحن طرف نواجه 
عجزا مزمنا ليس في املوازنة فحسب، حيث 
االتفاق  عمودها  يكون  ربما  التحتية  بنيتنا 
مع الصني كما ان اقتصادنا الحقيقي زراعة 
وصناعة وسياحة يسهم بتواضع في الناتج 
ثلثه.   الى  اذ باحسن االحــوال يصل  الوطني، 
ولــذلــك تــكــون الــزراعــة هــي املــرشــحــة للهيمنة 
على املنتج الوطني لتوفر عواملها من التاريخ 
الـــى الــجــغــرافــيــة ولــعــل املــلــيــون دونـــم سترفع 
املــســاحــة الــخــضــراء املــؤمــل ادخــالــهــا الخدمة 
هذا العام لنعزز منتجنا املحلي، وبذلك ياتي 
يكون  النفط  خطة  حسب  منتجاته  تصنيع 
مجديا في االسمد ة والزراعة املغطاة وتوفر 
الـــوقـــود املــدعــومــة وخـــــارج تــســعــيــرة الـــــوزارة 
الــحــالــيــة، املــبــنــيــة لــيــس عــلــى ضــــوء الــجــدوى 
في  الكلف  فيها  بما  للمشاريع،  االقتصادية 
تشغيل املولدات البالغة اكثر من 100الف، وال 
يفوتنا في هذه الحالة وبعد ازدهــار زراعتنا 
سيقفز ملف املياه على الطاولة، ألن الزراعة ستصبح عائقا امام التدفق 
مــن دول املــنــابــع وهـــذا امـــر ســيــادي ال يــتــعــزز اال بــالــوقــوف عــلــى اقــدامــنــا 
االقتصادية وتعزيز الوحدة الوطنية، التي ستدركها االنظار بعد املنافسة 
وكأننا في مباريات رياضية.  أما الصناعة فتطورها يبقى غير مواكب 
الحالية،  التي ستستعر بعد وأثناء األزمة  الدولية،  الدراماتيكية  للتطورات 
التي تطول العالم في النفط وكورونا، ما دامت الكهرباء تستورد مباشرة 
اوغير مباشر من خالل استيراد وقودها الغاز او الديزل، انها ثغرة ليس 
ورقــة ضاغطة،  كونها  لترتفع ملستوى سيادي  املالي فحسب  ملفنا  في 
يتفضل  التي  والتمديدات،  االميركية  العقوبات  جــداول  في  ملسناها  كما 
امللفات  هــذه  واملجتمع.   االقتصاد  الكهرباء عصب  وهــي  بها صاحبها، 
كمستحقات واولويات ال جــدال في اهميتها االستثائية، ولذلك ال بد من 
مراجعة موضوعية للموازنة التشغيلية، التي تعزز السلوك الريعي اجماال، 
وذلك باالنتقال لجدول العدالة برفع االستثناءات عموما من دونها يصعب 

حتى تصور املراوحة، التي ستصبح تراجعا ال سمح الله.

ومنهجية  وكلف  ادارة  بأسلوب  النظر  إعــادة   *
باتجاه  النفطية  التراخيص  جــوالت  عقود  عمل 
تقليص الكلف الى الحد األنى مع زيادة استخدام 
الكوادر املحلية على حساب األجنبية ما ينعكس 
عــلــى تــخــفــيــض كــلــفــة اســتــخــراج بــرمــيــل النفط 

ويزيد من املوارد. 
النفط من  الــصــارم لجميع صـــادرات  الضبط   *
اقليم كردستان لتكون جزءا من نشاط شركة 
تــســويــق الــنــفــط وتــدخــل إيـــراداتـــهـــا الـــى املــوازنــة 
االتــحــاديــة بــأي شكل مــن األشــكــال مــا ستعزز 

املوازنة بدال من السحب منها تحقيقا للعدالة. 
وإيقاف  أشكاله  بجميع  النفط  تهريب  * ضبط 
الى أي دولة  النفط الخام  أي استثناءات في بيع 

أو جهة.
 * املعالجة الجادة الفورية للموظفني الفضائيني 

في أنحاء العراق كافة. 
* الـــقـــضـــاء الـــتـــدريـــجـــي عــلــى تـــعـــدديـــة الـــرواتـــب 
ليصبح لكل موظف أو متقاعد راتب واحد يخير 
املستفيد باالختيار، تتم املباشرة بالعملية فورا 
وسلطة  إيـــراد  تحقق  مــراحــل،  على  وتستكمل 

القانون.
القطاع  الــفــرد ومــؤســســات  انــتــاجــيــة  * تحسني 
مؤسسات  الى  التدريجي  تحولها  باتجاه  العام 
مــمــا سيقلل من  رابــحــة  أو  مــصــاريــفــهــا  تغطي 
الشركات  مصاريف دعــم رواتـــب ومــصــروفــات 
الخاسرة ويحقق إيرادات ...وفق برنامج صارم 

قد يتطلب تبديال شامال لإلدارات.
لتنفيذ  وإرادة  وبــقــرار  الــجــاد  املهني  التحرك   *
الخاص  القطاع  مــع  الشراكة  باسلوب  مشاريع 
للشركات  املــبــاشــرة  االســتــثــمــارات  بــاســتــدراج 
واملــواطــنــني لــشــراء األســهــم، تــبــدأ خـــالل 2020، 
ــتــي ستجلب أمــــواال تــعــد إيـــــرادا ويــــؤدي الــى  وال
تــحــســني إنــتــاجــيــة وربــحــيــة تــلــك الــشــركــات من 
جانب والتخفيف عن رواتب أعداد من العاملني 

الذين تتكفل بها الدولة، وهو إيراد آخر فعلي. 
* التقليص الجاد والشامل من خالل فريق عالي 

املــســتــوى والــكــفــاءة واالنــضــبــاط والــصــالحــيــات 
لــلــمــصــاريــف والــنــفــقــات الــكــبــيــرة واملـــؤثـــرة وفــق 
مــوارد  توفير  مــن خاللها  يتم  أن  آلــيــة سيمكن 
وبالوقت نفسه تحقيق سياق ومنهج عمل بهذا 

التوجه يعتمد في مؤسسات الدولة.
* مـــــن املـــمـــكـــن االفــــــــــادة مـــــن الــــــقــــــدرات املـــالـــيـــة 
لــصــنــاديــق الــقــاصــريــن والــضــمــان االجــتــمــاعــي 
واحـــتـــيـــاطـــيـــات أرصـــــــدة املــــصــــارف الــحــكــومــيــة 
الكبرى.. من خالل دخولها في شراكات بتنفيذ 
القطاع  مــع  مشتركة  إنتاجية  ومشاريع  أعــمــال 
ـــخـــاص شــــرط وجـــــود خــطــط وبــــرامــــج تنفيذ  ال
بتحقيقها،  االســتــمــرار  األطــــراف  لجميع  يمكن 
التخصيص  مــن  بـــدال  إيــــراد  بتوفير  يسهم  مــا 
ــــى إنـــجـــاز أعـــمـــال تحقق  بــــاملــــوازنــــة، إضـــافـــة ال
إيرادات أو خدمات وتوفر فرص عمل وجميعها 
 تـــســـهـــم فــــي مـــعـــالـــجـــة شــــح املــــــــــوارد وتــحــســني 

االقتصاد.

* التنسيق مع الوقفني السني والشيعي بصدد 
واملرافق  الدينية  املــراقــد  إيـــرادات  من  االستفادة 
ومصاريف  نشاط  تغطي  أن  المكانية  األخــرى 
ومــســتــلــزمــات دوائــــــر األوقـــــــاف لــتــصــبــح ذاتــيــة 
املبالغ  تخصيص  لعدم  التوجه  وألجــل  التمويل 
يعد  عندئذ  التخطيطية،  املــوازنــة  مــن  لــألوقــاف 
تخفيفا عــلــى األعــبــاء ثــم إيـــــرادا، كــذلــك السعي 
إلعادة تقييم خدمات وإيجارات عقارات االوقاف 
ــــدارجــــة وتــوجــيــهــهــا  لــتــتــنــاســب مـــع األســــعــــار ال
العبء  مما سيقلل  االداريـــة  االلــتــزامــات  لتغطية 
على املوازنة بمعنى يحسن من إيراداتها كتوجه 

على املدى الطويل. 
* تــتــأتــى اإليـــــــرادات كــذلــك مـــن خـــالل املــحــاربــة 
والتنفيذ  التجهيز  عــقــود  فــي  للفساد  الفعلية 
والــــخــــدمــــات الـــتـــي تــضــمــن االســــتــــفــــادة املــثــلــى 
والفعلية من املصروفات لتحقيق إنجازات فعلية 
على أرض الــواقــع بــمــقــدار مــا يــصــرف بــدال من 
تسربها غير الشرعي أو بدال من زيادة أقيامها 
عــن الـــواقـــع بسبب الــفــســاد، مــا ســتــوفــر مـــوارد 
وتجلب االطمئنان السلوب إدارة البلد وتساعد 

في سيادة القانون والقيم املجتمعية الخالقة.
* تشديد متابعة استرجاع األرصدة والعقارات 
للنظام  العائدة  واألســهــم  واملشاريع  والشركات 
السابق خارج العراق، التي تم تسجيلها بشتى 
املــســمــيــات واألســالــيــب وطــــرق االلــتــفــاف، كذلك 
األموال العراقية املجمدة تحت مختلف املسميات 

وفي مختلف بلدان العالم. 
* إعــــادة األمـــــوال املــنــهــوبــة مــن قــبــل الــفــاســديــن 
بـــعـــد عــــــام 2003 مـــهـــمـــا كـــلـــف األمــــر  لـــلـــفـــتـــرة 

وبخطوات جدية.
والتقليص  العليا  الــدرجــات  رواتـــب  تقليص   *  
لــلــحــد األدنـــــى املــطــلــق لــلــمــخــصــصــات الــجــانــبــيــة 
والحمايات وتحويلهم الى  الجهات االنتاجية أو 

لألجهزة األمنية. 
الــــصــــنــــاعــــيــــة  الــــتــــنــــمــــيــــة  فـــــــي   * اســــــتــــــشــــــاري 

واالستثمار 

النقد العربي  الــعــراقــي، أول أمــس األربـــعـــاء، اخــتــيــار صــنــدوق  البنك املــركــزي  أعــلــن 
محافظه علي محسن إسماعيل رئيسًا ملجلس محافظي الصندوق.وقال البنك في 
بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: إنَّ "صندوق النقد العربي انتخب، وفقًا لقراره املرقم 
رئيسًا  اسماعيل،  محسن  علي  العراقي،  املركزي  البنك  محافظ   ،2020 لسنة   (1)
ايــضــا محافظ  "اخــتــار  الــصــنــدوق  أن  البيان  الــصــنــدوق".وأضــاف  ملجلس محافظي 

سلطنة عمان، لدى الصندوق، نائبًا له، وذلك في دورته السنوية الرابعة واألربعني".

الخميس  امس  اليابانية  األسهم  تكبدت 
خـــســـائـــر مــقــتــفــيــة أثــــــر انـــخـــفـــاض فــي 
مع  الخميس  ليل  وول ستريت  بورصة 
تأثر معنويات المستثمرين سلبا جراء 
انتشار  الناجم عن  االقتصادي  الضرر 
فــيــروس كــورونــا، وقـــادت أســهــم البنوك 

ومصنعي السيارات االنخفاض.
وأنهى المؤشر نيكي القياسي التعامالت 
 19290.20 عــنــد  بالمئة   1.3 مــتــراجــعــا 
نقطة.وشهدت مبيعات التجزئة واإلنتاج 
الــصــنــاعــي بــالــواليــات الــمــتــحــدة تراجعا 
لآلمال  مخيبة  أربـــاح  أدت  بينما  حـــادا، 
لبنك أوف أميركا وسيتي جروب لتزايد 
الشركات  نتائج  ضعف  مــن  الــمــخــاوف 
أسهم  تراجعت  بذلك،  األميركية.واقتداء 
البنوك المدرجة في طوكيو، ونزل سهم 
مــجــمــوعــة مــيــتــســوبــيــشــي يـــو.إف.جـــيـــه 
الــمــالــيــة وســهــم مــجــمــوعــة ســومــيــتــومــو 

مــيــتــســوي الــمــالــيــة ومــجــمــوعــة مــيــزوهــو 
الــمــالــيــة بــمــا يــــتــــراوح بــيــن 2.1 بــالــمــئــة 
تــوبــكــس  الــمــؤشــر  بــالــمــئــة.وهــبــط  و3.3 
األوسع نطاقا 0.8 بالمئة إلى 1422.24 
القطاعات  مــؤشــرات  ثلثا  وأنــهــى  نقطة، 
الــفــرعــيــة فــي بــورصــة طــوكــيــو وعــددهــا 
سهم  تــراجــع.ونــزل  على  التعامالت   33
تـــويـــوتـــا مــــوتــــور اثـــنـــيـــن بــالــمــئــة بــعــدمــا 
قـــالـــت شـــركـــة صــنــاعــة الـــســـيـــارات إنــهــا 
الصنع  تامة  السيارات  إنتاج  ستخفض 
في 18 مصنعا باليابان بسبب تفشي 

مرض كوفيد19- الناجم عن الفيروس.
وهوندا  موتور  نيسان  أسهم  وخسرت 
موتور ومازدا موتور ما بين 3.8 بالمئة 
مــجــمــوعــة  ــمــئــة.وخــالــف ســهــم  بــال و5.2 
سوفت بنك ذو الثقل على نيكي االتجاه 
قالت  بعدما  بالمئة   2.2 وتقدم  النزولي 
مجموعة التكنولوجيا إنها أعادت شراء 
أسهم بقيمة 16 مليار ين (148 مليون 

دوالر) في أواخر آذار.
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يـــبـــدو ان لـــالنـــســـان الـــعـــراقـــي تــجــارب 
كثيرة في العيش مع املحن وتجاوزها 
الــكــثــيــر ،  ان ظـــروف  ، كــمــا يــتــصــور 
املحن ليست جديدة على كل واحد منا 
، وبعيدًا عن تاريخ البلد ونشأة الدولة 
العراقية منذ ما يقارب مئة عام ، ومن 
ثـــمَّ االنــقــالبــات الــعــســكــريــة مــن النظام 
النظام الجمهوري وما تلته  الى  امللكي 
مـــن احـــــداث ســاحــنــة يــذكــرهــا البعض 
مــمــن عــــاش تــفــاصــيــلــهــا ، لــنــقــف عند 
محطة جوهرية معاصرة ، وهي الفترة 
االيرانية  العراقية  الحرب  في  الساخنة 
وفـــتـــرة حــيــاة الــحــصــار االقـــتـــصـــادي، 
 الــى سقوط نظام صــدام ومن 

ً
وصــوال

ثم حياة االضطراب في زمن االرهــاب 
الفترة  في  الشعبية  االنتفاضة  وحياة 
األخـــيـــرة ، فــفــي كـــل مــرحــلــة مـــن هــذه 
املراحل يخلق االنسان العراقي بارادته 
الكبيرة واصراره في الحياة على اثبات 
وجوده ، شيئًا من االستقرارية املقنعة 
(املقننة) ، ولكن الفترة األخيرة ومحنة 
، فاملحنة  لها ظــروف مختلفة  كورونا 

عاملية  هي  انما   ، بحتة  عراقية  ليست 
هــزت عـــروش دول كــبــرى وحــضــارات 
جــديــدة فــي (الــعــالــم االول) ، ولـــم تكن 
ــقــراءة  (املـــيـــديـــا) ســـوى اداة اعــالمــيــة ل
مــصــيــر هـــذا الــعــالــم ، فــي حــني نعيش 
نــحــن فـــي مــدنــنــا الـــبـــريـــئـــة  تــفــاصــيــل 
تــحــمــل نـــوايـــا بــعــيــدة عـــن تـــجـــار الـــدم 
ومتعهدي الحروب ، نحن في تقاليدنا 
وأعـــرافـــنـــا وطــقــوســنــا اصـــحـــاب نــوايــا 
ســلــيــمــة ، ومــــن هــــذا املــنــطــلــق ، وبــعــد 
حـــروب امــتــدت لــعــقــود ، مـــاذا يتوجب 
عــلــيــنــا فــعــلــه فـــي املــرحــلــة املــقــبــلــة ..؟.. 
بــاعــتــقــاد خـــاص ، البـــد ان نــجــد نــوافــذ 
بعيدًا  الوطنية  لحمتنا  تعيد  حقيقية 
عن وباء الطائفية الذي هو نظير وباء 
كورونا ، ومن خالل ذلك ، سأفترض 
وجــــود مــنــظــمــات مـــن املــجــتــمــع املــدنــي 
لتفعيل دور التنمية والوعي  املجتمعي 
نرسمها  ان  يمكن  املقبلة  فاملرحلة   ،
عــبــر تــصــوراتــنــا الــخــاصــة مـــن خــالل 
الناهضة واملؤثرة  العوامل  الى  الرجوع 
في املجتمع حتى ال نتفاجأ حني نمّر 

الــوبــاء باننا ال نعرف  بسالم مــن هــذا 
 ، الناس  تخدم  برامج  من  ما سنقدمه 
وأحسب ان الفرد له القدرة على التكّيف 
السريع مــع كــل ظــرف جديد يمرُّ بــه ، 
لــذلــك وجـــب علينا مــن خـــالل وســائــل 
تصوراتنا  نضع  ان  املتنوعة  االعـــالم 
تمنيات  فيه  كاقتراح  املقبلة  للمرحلة 
الــتــطــبــيــق ، والـــتـــصـــورات هــنــا يشتغل 
 ضمن 

ٌ
عــلــيــهــا اصـــحـــاب الـــشـــأن ، كــــل

قــاعــدة سليمة  لتنشئة   ، اخــتــصــاصــه 
هايمن  يــقــول  كما  او   ، ارضيتنا  على 
(ان  الــســيــاســيــة):  (التنشئة  كتابه  فــي 
املعايير االجتماعية  الفرد  عملية تعلم 
عـــن طـــريـــق مـــؤســـســـات املــجــتــمــع هي 
اساسيات  تقضيها  قصوى  ضــرورة 
ـــهـــادف ،  الــعــمــل الــســيــاســي الـــواعـــي وال
من  جــزء  هــي  السياسية  التنشئة  ألن 
التنشئة االجتماعية التي يكتشف من 
خاللها الفرد االتجاهات والقيم السائدة 
بنية تحتية  .. والبــد من  املجتمع)  في 
، والبــد من  سليمة تنهض بمجتمعنا 
 نطمئن 

ً
نــظــام ســلــيــم يــخــلــق لــنــا جــيــال

مــنــه ، والبـــــد مـــن تـــوافـــق ايــديــولــوجــي 
متوازن يحترم كل واحد منهم توجهه 
وتوجه اآلخر ، وهنا اتذكر مقولة كارل 
معالم  تحدد  التحتية  (البنية  ماركس: 
البنية الفوقية) ، ولعل الخوض والعمل 
تحول  عمل مالئمة  ادوات  ايجاد  على 
االنـــســـان املــنــتــفــض الـــى انــســان يطور 
يعيشه  الـــذي  باملحيط  نهوضه  فــكــرة 
، بــمــعــنــى هـــي بـــديـــل لـــحـــاالت الــرفــض 
واالنفعال واالعتراض والتراكم الكبير 
لألخطاء التي يجدها االنسان ويحتج 
عليها ، ســـواء كـــان ذلـــك فــي ســاحــات 
احـــتـــجـــاج الــــعــــراق او ســـاحـــات الــوطــن 

العربي والعالم كله ..
الــفــرد مــن قبل  بــحــال  التفكير  ان  كما 
أكثر  املــتــبــادل  الــحــوار  يجعل  السلطة 
توازنًا ، ومرحلة ما بعد محنة كورونا 
هي مرحلة الخيط الرفيع بني الطرفني 
، ومــــا نــتــمــنــاه مـــن خــــالل تــصــوراتــنــا 
جــــديــــدة  خــــطــــة  هـــــنـــــاك  تـــــكـــــون  ان   ،
 العـــــادة هــيــبــة االنـــســـان واعـــطـــاء حقه 

املستلب ..

الشــــــــعوب تجــــــــد صورتهــــــــا الحقيقية أيــــــــام املحن والتــــــــي تحتاج 
ملواقف من نوع خاص، والشــــــــعب العراقي يثبت دائمًا إنه صاحب 
 موقف يتميز به دائمًا، ولعل تاريخنا القريب منه والبعيد يشــــــــهد 

بذلك.
وأيــــــــام كورونــــــــا التــــــــي عاشــــــــها العالــــــــم بأســــــــره ما بــــــــني الخوف 
والحاجــــــــة مــــــــن العــــــــوز، وانهيــــــــار اقتصــــــــادي لشــــــــركات كبــــــــرى 
وخســــــــائر ربمــــــــا يصعــــــــب تقديرهــــــــا إال بعــــــــد انتهــــــــاء حربنا مع 
كورونــــــــا، مــــــــع تحذيرات من بعــــــــض الحكومات الغربيــــــــة عن خلو 
املتاجر مــــــــن البضائع اليومية التي تهافت األغنياء على شــــــــرائها 
وتخزينهــــــــا فــــــــي بيوتهم، عكســــــــت هــــــــذه الصور حربــــــــًا من نوع 
 آخــــــــر على الفقــــــــراء الذين يعيشــــــــون يومهــــــــم بانتظــــــــار عمل يوم 

غد.
في الجانب اآلخر اثناء ازمة كورونا برزت صورة مشــــــــرقة لشعب 
أدرك جيدًا إن اســــــــتمرارية الحياة تعني أن نتقاســــــــم ما عندي كي 
أبقى أنا وأنت، تكاد تكون أيامًا متميزة في مسيرة الشعب العراقي 
ألنها عكست معدن هذا الشعب ومدى تعاونه وتالحمه في مواجهة 
 هــــــــذه األيام العصيبــــــــة من عدة نواحي ســــــــواء االجتماعية منها أو

 االقتصادية.
لكورونــــــــا حكايات عراقية ذات نكهــــــــة خاصة بطعم رائحة األرض 
التــــــــي أنجبت أبطــــــــال هــــــــذه القصــــــــص العراقية 
التــــــــي لن تكــــــــون األولى وهــــــــي ليســــــــت األخيرة 
لشــــــــعب تميز منذ األزل بطيبتــــــــه ومحبته لعمل 
 الخيــــــــر وإدامــــــــة الحيــــــــاة فــــــــي أصعــــــــب الظروف 

وأحلكها.
يوم أمس اتصل بي أحــــــــد األصدقاء طالبًا مني 
أن أكون وســــــــيطًا عبــــــــر الهاتف بينــــــــه وبني أحد 
األصدقاء الذين أكن لهــــــــم كل الحب واالحترام ، 
ســــــــألته ما املشــــــــكلة التي وقعت بينكم؟ قال لي 
اتصلت به طالبًا منه أن يزودني بأســــــــماء اســــــــر 
في محلتهــــــــم مــــــــن العاملني بأجــــــــور يومية من 
أجل مســــــــاعدتهم، قلت له هذا أمر جيد ويعكس 
معدنك األصيل والطيب، استدرك لكنه زعل مني 
 واقفل الهاتف بوجهي ورفــــــــض الرد على اتصاالتي املتكررة بعد 

ذلك.
اتصلت بالطرف الثاني وما أن قلت له عن الوســــــــاطة التي أقوم بها  
وجدته غاضبًا وقال كيف يســــــــمح لنفسه أن يطلب مني أن أزوده 
بأســــــــماء بحاجة إلى مساعدة ضمن محلتي التي أسكن فيها هل 
انتهت املروءة لدينا وهل هم شكوا له من إننا وقفنا نتفرج عليهم في 
هذه األيام العصيبة، وجدت إنه على حق في ذلك، وأنا اعرفه جيدًا ال 
 ينسى جاره وجيرانه يتفقدهم أيام الرخاء ويسأل عنهم فكيف بأيام 

املحن؟.
هذه الحادثة تعكس بالتأكيد معدن الشــــــــعب العراقي الذي يمارس 
دوره كل فــــــــي مكانــــــــه وحســــــــب إمكانياته ومداه ضمــــــــن منطقته، 
وهي بالتأكيد حالة ربما ينفرد بها العراق كشــــــــعب تجعله املحن 

والشدائد أكثر تماسكًا .
نحن شعب روحي عاطفي وليس مادي،العاطفة لدينا تتغلب كثيرًا 
وهذا ســــــــر من أســــــــرار ديمومة الحياة في هذه األرض الطيبة التي 
تربى عليها هذا الشعب ومنح اإلنسانية العلم واملعرفة بل وعلمها 
 كيف تعيــــــــش وكيف تتعايــــــــش وتكتب تاريخها يومــــــــًا بعد آخر.  
بالتأكيد هنالك قصص أخرى سطرتها املحبة العراقية التي تبقى 

عنوانًا كبيرًا لكل الشعب الطيِب 

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

وصف الجميع جائحة كورونا بمثابة طلقة الرحمة 
انقطاعًا  الـــذي شهد  الــحــالــي  الــدراســي  الــعــام  على 
ـــــدوام لــلــعــديــد مـــن  املـــــدارس فــي املــحــافــظــات  عــن ال
التي كانت تشهد اعتصامات  وتظاهرات وبالرغم 
الدراسية من قبل  املقاعد  الى  الخجولة  العودة  من 
بعض املــدارس بفترة قصيرة سبقت قــرارات منع 
التجوال بسبب هذه الجائحة ولم تستطع الهيئات 
وثانيًا   

ً
اوال الوقت  لضيق  األمــر  تــدارك  التدريسية 

التكاسل   و  املـــدارس  فــي  الطلبة   انتظام  لصعوبة 
واليأس الذي أصابهم لطول فترة االنقطاع و قامت 
قــرارات  بإصدار مجموعة  أيــام  قبل  التربية  وزارة 
لـــحـــذف أجـــــزاء مـــن املــنــاهــج الـــدراســـيـــة لــلــصــفــوف 
املنتهية مستندة على آراء هيئة الرأي الوزارية التي 
دائمًا هي السلطة املطلقة ويكون الركون الى رأيها 
مــن قبل الــــوزارة امـــرًا مسلمًا بــه ، وعــلــى اثــر ذلك 
لنشر  حملة  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  شهدت 
 عن املؤتمر الصحفي 

ً
ما محذوف من املناهج نقال

التذمر لدى  ، وســـادت حالة مــن  الــوزيــرة  للسيدة  
العديد من أولياء األمور والهيئات التدريسية الذين 
أبناء في الصفوف  لديهم  اكثر األحيان ايضًا  في 
املنتهية، فبني  مقتنع بنسبة الحذف وبني غاضب 
وطــامــع فــي املــزيــد مــن الــحــذف لــم نــر إشـــارة او ما 
يـــدل بـــصـــورة واضـــحـــة ال فـــي املــؤتــمــر الصحفي 
لــلــوزارة  الرسمية  املــواقــع  فــي  الــوزيــرة وال  للسيدة 
بشأن  اليونسكو  رأي  عن  لها  التابعة  واملــديــريــات 
اآللــيــات التي تعاملت  الــــوزارة بها مــع هــذه األزمــة 
وهي اي الوزارة دائمًا لها تصريحات بان مناهجنا 
التربوية خاضعة ملعايير ووحدات اليونسكو، هذا 
األمر من باب التساؤل اما اذا خضنا في جزئيات 

 بل 
ً
الحذف التي تم اإلعالن عنها فهي ال تشكل حال

يمكن عدها تطييب خواطر البناء املحافظات التي 
شهدت تظاهرات حسب ما يقرأ من السياق العام 
لها ولو افترضنا ذلك جدال فالطالب في املحافظات 
لم يستطع دراســة 25 باملئة من املناهج حتى االن 
ونحن حسب التقويم املدرسي  في الحاالت العادية 
ـــدراســـي  حــيــث يشهد  ــعــام ال وصــلــنــا الـــى نــهــايــة ال
الــصــفــوف املنتهية  انــقــطــاع طــلــبــة  شــهــر نــيــســان 
والتي  الوزارية  لالمتحانات  االستعداد  الستكمال 
 في شهر حزيران وهذا العام 

ً
يكون  موعدها عادة

بالتحديد أعلنت  الوزارة اليوم االول حزيران موعدًا 
المتحانات السادس االبتدائي و15 حزيران للثالث 
للمرحلة  املنتهية  لــلــصــفــوف  تــمــوز  و5  املــتــوســط 
اإلعدادية  وفي حالة البقاء على هذه املواعيد ينتهي 
الجدل ويكون العام الدراسي ( الدوام في املدارس) 
قد انتهى بالنسبة  للصفوف املنتهية ، لذا  يبدو إن 
الــوزارة استعجلت في اإلعــالن عن هذه اإلجــراءات 
 عن خلية األزمة 

ً
قبل انتهاء األزمة والتي أشيع نقال

وهي  التي تدير األمــور  خالل هذه الفترة وتحدد  
فــتــرات مــنــع الــتــجــول الــتــي مــازالــت تــمــدد بــهــا على 
شكل أسابيع متوالية ان تداعيات  جائحة كورونا 
ـــى مـــا بــعــد شــهــر رمـــضـــان اي بــدايــة  ال ستستمر 
الدراسي الجديد على  العام  حزيران  وبهذا يكون 
الوباء وتداعياته  اي  الحدث  ان هــذا  األبــواب وطاملا 
الـــدول  لـــذا ننتظر بــاقــي  امـــر عــاملــي ولــيــس محليًا 
من  اليونسكو  مــع  فيها  االتــفــاق  يتم  ونـــرى كيف 
اجل إعطاء القرار املناسب بشأن األوضاع التربوية 
املعايير  ضمن  نــكــون  كــي  عالجها  وكيفية  فيها 
 وثانيًا تتخلص الوزارة من االنتقاد 

ً
لليونسكو اوال

بها  اتهمت  طــاملــا  الـــذي  والتسييس  الــرضــا  وعـــدم 
الوزارة  وايضًا نرى ان الحذف سوف يكون ذا اثر 
الطالب  التي يحصل عليها  املعلومات  سلبي على 
حــذف فصل  ان  اذ  العلمية،  املـــواد  فــي  خصوصًا 
الــدراســة  تكون ضمن  ان  يمكن  مفاهيم  يتضمن 
الطالب  يحرم  وبــذلــك   

ً
مستقبال للطالب  الجامعية 

مــن هـــذا األمـــر ويــعــلــم الجميع ان مــنــاهــج الــدراســة 
الــثــانــويــة عـــادة مــا تــتــطــرق الـــى املــبــادئ األســاســيــة 
الـــدراســـة الجامعية  والــتــي يــحــتــاجــهــا الــطــالــب فــي 
وايضًا الدراسة الثانوية تعتبر عملية متداخلة مع 
الدراسة الجامعية وخاصة التخصصات العلمية ، 
التربوية  لذا فــالــوزارة لديها فرصة ملعالجة االزمــة 
التي خلقتها التظاهرات ثم الوباء العاملي وما رافقه 
التربوية  األوضــــاع  تنقذ  ان  يمكن  تــداعــيــات،  مــن 
للطالب  الــشــهــادة  تتأثر معها رصــانــة  بــصــورة ال 
تعالج  لصالحها   مكسبًا  منها  وتجعل  الــعــراقــي 
بــه مــا أصـــاب العملية الــتــربــويــة مــن امـــور وأيــضــا 
اخــتــصــاص من  كــل  مــن  لــجــان  تستطيع تشكيل 
املتقاعدين وهم  بالتربويني  مدرسني  واالستعانة 
كثيرون ولم تمض فترة طويلة على تركهم العمل 
التربوي  الواقع  دقيقة عن  لوضع صــورة  التربوي 
لــكــل مــحــافــظــة وتــســتــنــد عــلــى اآلراء الــتــي تحصل 
عليها من اجل وضع حلول ومعالجات لالزمة مع 
الـــدول األخــرى  االخــذ بما تــم ذكــره آنفًا ملعالجات 
ايــضــا تستطيع  بــذلــك وهــي  اليونسكو  واخـــذ رأي 
اي الـــــوزارة إعــطــاء املــشــورة لــلــبــاقــني،الن تــداعــيــات 
الــدول  بــاملــقــارنــة مــع  الــوبــاء تعد ولــلــه الحمد قليلة 
 املـــجـــاورة االخــــرى والـــتـــي  شــهــدت حــــاالت اصــابــة 

كبيرة.

ـــتـــي يــتــفــشــى فــيــهــا الـــفـــقـــر والــبــطــالــة  لـــكـــن فــــي الــــبــــالد ال
وباء كورونا أضيق  فإن  املزمنة،  االجتماعية  واملشكالت 
بالدنا.  في  كالفساد  نطاقًا،  أوســع  مشكالت  من  بكثير 
فــاألخــيــر ال يــحــجــر الـــنـــاس فـــي بــيــوتــهــم، وال يــحــتــاج ان 
مباشرة،  اجسادهم  يهدد  وال  الواقية  الكمامات  يلبسوا 
ولــكــنــه يــدمــر حــيــاة املـــاليـــني بــانــتــظــام و"هــــــدوء نــســبــي"، 
كــمــا انـــه ال ينتقل بــالــعــدوى الــجــســديــة، وانــمــا بــالــعــدوى 
وترسخت  واستقرت  انتشرت  االخيرة  وهــذه  االخالقية، 
مــنــذ عـــقـــود، حــتــى اصــبــحــت "مــنــطــقــًا طــبــيــعــيــًا".    وبـــاء 
كورونا يحدد املسألة بأن تحيا او تموت، أما وباء الفساد 
أم ال، في معاناة يومية  فيحدد املسألة أن تعيش بكرامة 
اضافي  يــوم  لقمة  لتوفير  الشاق  الكدح  قوامها   للماليني 

آخر. 
لكن للوباءين جانبًا اخالقيًا آخر، فالوباء الجسدي يعيد 
االنــســان الــى الــتــوقــف مــع األســئــلــة االســاســيــة عــن الحياة 
التأثير  له بعض  الوجود، وبهذا قد يكون  واملــوت ومعنى 
ومعاييره  لحياته  واملجتمع  الفرد  مراجعة  في  االيجابي 

االنسان  فيدفع  الفساد  وبــاء  أمــا  حياته.  وطريقة  وقيمه 
الغاب،  وعالم  والتغالب  واالنانية  املصالح  عالم  في  دفعًا 
حيث القوي يأكل الضعيف، لتتراجع التساؤالت عن القيم 
األنانية  مجتمع  ويتكرس  والروحية،  االنسانية  واملــبــادئ 

املقيت.
، لكنه يتأثر 

ً
وبـــاء كــورونــا ال يــتــأثــر بــاملــحــاصــصــة، مــثــال

بــالــتــفــاوت املــعــيــشــي والـــالعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة اكـــثـــر، ذلــك 
أن  العيش مــا يمكنهم  املــوســوريــن لديهم مــن وســائــل  ان 
الذين  الفقراء  بينما  عمل.  دون  وعقودًا  سنوات  يعيشوا 
يعيشون  يومًا بيوم، فــإن وبــاء كــورونــا ومــا يتطلبه من 
الحجر  إنــه يعني   ، حجر يعني لهم شيئًا مختلفًا تمامًا 
أيــضــًا على مــا يحتاجه االطــفــال واالســـرة مــن ضـــرورات 
كل يــوم. عندما ينتهي أو يتراجع وبــاء كورونا ذات يوم، 
بــالــتــدريــج، يكونون  املــعــتــادة  الــى حياتهم  الــنــاس  سيعود 
قــد دفــنــوا مــوتــاهــم ، وعـــــادوا الـــى الــســعــي الـــدائـــم. عندها 
ســيــبــرز وبـــاء الــفــســاد الـــى الــواجــهــة مــجــددًا، وهـــو يحمل 
متطلباته الــتــي لــن تــكــون ضــــرورة الــحــجــر الــصــحــي، بل 

 ،
ً
بلد غني أصــال املعيشة في  الشاق وراء  الكدح  ضــرورة 

الذين  أولئك  ثـــروات.  بما يملك من  ابــنــاؤه يومًا  لم يسعد 
شيئًا  بعضهم  يتعلم  قــد  امــواتــهــم،  على  الفاتحة  قـــرؤوا 
املــــال األعـــمـــى، سيعيد  الـــحـــيـــاة، ولــكــن عــالــم  مـــن دروس 
نفس  يجدوا  أن  بعد  السابق،  ديدنهم  الــى  النهابني  اغلب 
"التخريجات" النفسية واالخالقية بينهم وبني انفسهم ملا 
ليس سوى  انه  أمسى معتادًا، حتى  يمارسونه من نهب 
"حالة طبيعية" في نظرهم ونظر من يحيط بهم، مثل أي 
حالة جسدية اخرى معتادة، كحاجة االنسان الى النوم، أو 
إذا لم يصل الى هذه الدرجة من "االعتيادية" في نظرهم، 
فعلى األقل هو أشبه بحالة بسيطة من االعتالل البسيط، 
فــتــرة واخــــرى. لكورونا  بــالــبــرد بــني  مثل اصــابــة الجسد 
األول،  منطق  ينتهي  أن  وبعد  منطقه،  وللفساد  منطقه، 
ال بد أن يبرز منطق الثاني الى الواجهة، وعندها سيبرز 
معه ســـؤال جـــذري ايــضــا: هــل يمكن أن نصل يــومــًا الى 
 محاربة الفساد بالهمة والصرامة التي تمت بها محاربة 

كورونا؟

ضمن أخــبــار فــيــروس كــورونــا الـــذي أصــبــح حــديــث الساعة والشغل 
الــشــاغــل لــلــعــالــم أجــمــع، عــرضــت إحــــدى الــقــنــوات الــفــضــائــيــة مشهدًا 
الدخل  ليتمكن ذوو  الــعــامــة  املــيــاديــن  أحــد  لتعليِق ســـالٍل غــذائــيــة فــي 
املـــحـــدود والـــفـــقـــراء ومــــن اصــبــحــوا عــاجــزيــن عـــن تــحــصــيــل قــوتــهــم 
ــيــومــي بــســبــب هــــذه الــجــائــحــة الــعــاملــيــة  مـــن الــحــصــول عــلــى الــغــذاء  ال
ــــجــــرح مـــشـــاعـــرهـــم الــشــخــصــيــة وتــتــعــرض 

ُ
واملــــســــاعــــدات لـــكـــي ال ت

االشـــادة  وتستحق  نظيرها   
َّ

قــل إنسانيٍة  لفتٍة  فــي  لـــإلذالل   كرامتهم 

والتثمني . 
يــقــوم بعض  بــلــدنــا مــشــاهــد مــؤســفــة حينما  بينما بتنا نــشــاهــد فــي 
املتبرعني بالسالل الغذائية في االحياء الشعبية املعدمة بالتقاط صوٍر 
لالسر الفقيرة وهم يتسلمون التبرعات الغذائية واألنكى من ذلك التقاط 
صورمن قبل املتبرعني مع االسر الفقيرة وعرضها 
القنوات  التواصل االجتماعي وشاشات  على مواقع 
الناس وحفظ   الفضائية غير مبالني بجرح مشاعر 

كرامتهم . 
ــــــــــك حـــيـــنـــمـــا  ذل فــــــــي  املــــــــؤلــــــــم واملــــــخــــــجــــــل  إن  بــــــــل 
تــــتــــم املـــــتـــــاجـــــرة بـــــهـــــذه الــــفــــعــــالــــيــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
 ألغـــــــراض دعـــائـــيـــة رخـــيـــصـــة ذات طـــابـــع ســيــاســي 

وشخصي. 
ومـــــا يـــزيـــد مــــن تـــشـــويـــه هـــــذه املـــــبـــــادرات الـــتـــي تــقــع 
ضــمــن مــســمــى الــتــكــافــل االجــتــمــاعــي فــي ظــل عجز 
ــقــيــام بــواجــبــهــا تــجــاه املــتــضــرريــن  الــحــكــومــة عـــن ال
ــفــتــاك، قــيــام الــكــثــيــر من  مــن تــداعــيــات هـــذا الـــوبـــاء ال
بشكل عشوائي  املــســاعــدات  هــذه  بإيصال  املكلفني 
حرم الكثير من االسر املحتاجة 

ُ
وغير عادل حيث ت

ـــــــوزع لــغــيــر املــحــتــاجــني 
ُ
  لـــهـــذه املـــســـاعـــدات وت

ً
فـــعـــال

املحسوبيات  ضغط  تحت  تــوزع  حينما  خصوصًا 
ووفــقــًا لـــألهـــواء الــشــخــصــيــة، األمــــر الــــذي يستدعي 
للمتابعة  املتبرعة  الجهات  قبل  من  السريع  التدخل 
واإلشــراف املباشر لتوزيع املساعدات ملن يحتاجها 
وقيام  اإلنسانية  الجوانب  مــراعــاة  مع  ومنصف  عــادل  وبشكل   

ً
فعال

الــواقــع االجتماعي  نــاجــعــة ومـــدروســـة ملعالجة  الــدولــة بــوضــع حــلــول 
أن مشوار  إذ وعلى ما يبدو  املــتــردي وهــي ملزمة بذلك غير مخّيرة 
التجوال   ومع إطالة فرض حظر 

ً
املميت سيمتد طويال الفيروس  هذه 

واإلغالق ستتزايد أعداد العاطلني عن العمل من ذوي اصحاب الدخل 
املحدود واألجر اليومي، األمر الذي سيجعل من كسر حظر التجوال 
عدم  وبالنتيجة  الحدوث  قيد  أمــرًا  الصحية  بالتعليمات  التقيد  وعــدم 
السيطرة على ايــقــاف جماح هــذا الــفــيــروس وتــزايــد أعـــداد اإلصــابــات 
والــوفــيــات والــوصــول إلــى إعـــالن حــالــة " الــكــارثــة " فــي ظــل محدودية 
 وتهالك مؤسساتنا الصحية ونقص االحتياجات العالجية لهذا الوباء 

الخطير.  



هــنــاك بــعــض الـــعـــزاء فــي وحــــدة التجربة 
اإلنــســانــيــة عــلــى مـــر الــــقــــرون. املــواضــيــع 
الــكــبــيــرة (الــجــهــل املـــرعـــب، عـــدم حصانة 
األطـــبـــاء، وبـــــزوغ االنــتــهــازيــني األنــانــيــني) 
بالذنب  تشعر  هــل  الــقــرون.  عبر  تتكرر 
بـــخـــصـــوص إدمــــانــــك الــــوســــواســــّي عــلــى 
للعدوى  اليومية  البيانية  الرسوم  متابعة 
ـــاب اإلنــكــلــيــز، 

ّ
والــــوفــــيــــات؟ حـــســـًنـــا، الـــكـــت

صــــمــــوئــــيــــل بــــيــــبــــس ودانــــــيــــــيــــــل ديــــفــــو، 
يشتركون في نفس الفتنة.

إذا كــنــت تشعر بــاالكــتــئــاب أشـــّد مــن أي 
جيوفاني  مالحظة  ر 

ّ
فتذك مــضــى،  وقــت 

بوكاتشيو املرحة من القرن الرابع عشر، 
انه في األيام التي اجتاح فيها الطاعون "لم 
يكن الرجل املّيت ُيعتبر حينها أكثر من 
بــدأت تشعر  لعلك قد  ْر، 

ُ
انظ ماعٍز مّيت". 

بالتحسن بالفعل...
تثير  الــتــي  الكالسيكيات  بعض  هنا  هــا 

الشعور باالرتياح:

الطاعون، ألبير كامو
الـــروايـــة الــنــمــوذجــيــة الــتــي تــتــنــاول كيفية 
ــبــشــريــة فـــي أوقــــات  ــنــفــس ال اســتــجــابــة ال
الــطــاعــون، والــحــجــز، والــخــوف مــن املــوت. 
تــعــكــس الــشــخــصــيــات فـــي قــصــة كــامــو 
ي للسلوك األخالقي، ابتداء من 

ّ
ل
ُ
الطيف الك

الذي  الطبيب  لريو،  الَعَملي  الِعلمي  النهج 
يكافح الطاعون الذي يدمر مدينة وهران 
الساحلية الجزائرية، إلى كوتار االنتهازي 
ولكن  الجماعية  بالكارثة  يستمتع  الــذي 
ينتهي به املطاف أخيرًا إلى الجنون، واألب 
بانلو، الذي يجد السلوان في مشيئة الله 
ولكنه ُيضِحي مريضًا في نهاية املطاف. 
في  للبشرية  نــشــيــدًا  (الــطــاعــون)  عتبر 

ُ
ت

أحلك أوقاتها.

مفّكرة عام الطاعون، دانييل ديفو
كــان كــامــو أحــد املعجبني بــديــفــو، ويدين 
قِنعة التي كتبها 

ُ
كثيرًا للقطع الصحفية امل

املنكوبة  لندن  عن  اإلنكليزي  الرجل  هــذا 
بالطاعون في عام 1665، والتي بدت مثل 

الضعف  بــنــقــاط  غــاّصــة  نــمــل  مستعمرة 
البشرّية تمر تحت عدسة مكّبرة. (كانت 
مكتوبة على لسان شاهد عيان ُمفتَرض، 
الخامسة مــن عمره  فــي  كــان  لكن ديــفــو 
فقط آنذاك). يتأّمل الراوي في كل شيء، 
بدءًا من اإلرادة اإللهية وصعود املحتالني 
إلـــى حــقــوق وخــطــايــا الــنــاس املحجورين 
في منازلهم. ثمة حكايا حّية من ضمنها 
فيه ســكــارى في  مشهد وحــشــّي يشتم 
 
ً
حــانــة بـــاي فـــي شــــارع هــاونــدتــش رجـــال

مضطربًا كان قد رأى توًا زوجته وأطفاله 
ُيـــرَمـــون فــي قــبــر جــمــاعــي. ينتهي ديفو 
إلى  الناجني  امتنان  بأن  قاتمة  بمالحظة 
 
ً
الله سوف يبرهن على أنه ال يعيش طويال
وبأنهم سيعودون إلى عاداتهم القديمة.

يوميات صموئيل بيبس
عــــلــــى الــــعــــكــــس مـــــن ديـــــفـــــو، فـــــــإن كـــاتـــب 
ب والــــزانــــي بــيــبــس كــان 

َّ
الــيــومــيــات املـــهـــذ

 عــلــى أهـــــوال وبــــاء الــطــاعــون 
ً
شـــاهـــدًا ثــقــة

لي عام 1665 الذي أفنى ربع سكان  الُدمَّ
ــــرة عـــن تــنــاقــص 

ّ
ـــــة مــــؤث لـــنـــدن. إنـــهـــا رؤي

أعـــــداد الــســكــان، الــحــرائــق فـــي الـــشـــوارع، 
وقــــرع األجـــــراس الــــذي ال يــنــقــطــع. مـــرددًا 
الزمته الشهيرة "فليحفظنا الله جميعًا!" 
ذلك  في  بما  القريبني  معارفه  يفقد  كــان 
التبغ  الــطــاعــون، ويــمــضــغ  خــّبــازه بسبب 
على أمل أن يكون ترياقًا. على الرغم من 
كــونــه حـــذرًا لــلــغــايــة فــي بــعــض الــنــواحــي، 
لــعــوبــًا منهمكًا  أيــضــًا  كـــان  بيبس  أن  إال 
إطــار  خـــارج  للعالقات  وذا ميل  بــاملــلــذات 
الــزواج، ما دفعه للمخاطرة بشكل مذهل 
مـــات خادمها  الــتــي  زيــــارة عشيقته  إلـــى 
بسبب الطاعون. مهنته تنتقل من نجاح 
إلى نجاح، وفي النهاية يصف عام 1665 
بأنه العام الذي "لم يعش بمرح مثله على 

اإلطالق".

الخطيبان، أليساندرو مانزوني
قراءتها  املقررة  (الخطيبان)،  روايــة  تقّدم 
عــلــى طـــالب املــــدارس الــثــانــويــة اإليــطــالــيــة، 

ملي  الدُّ للطاعون  دقيقًا  تاريخيًا  ســـردًا 
الــذي أبــاد ربع سكان ميالنو في -1629
1631. خصوصًا وصف مانزوني املؤثر 
هـــــــان جــمــاعــي 

ُ
لـــســـقـــوط الـــحـــشـــود فــــي ذ

الجائرة  واملالحقات  العلنية  واإلعــدامــات 
الطاعون  بنشر  زورًا  اتهموا  ألشــخــاص 
عــن عــمــد. إن أوجـــه الــشــبــه مــع الهجمات 
األخــــيــــرة عـــلـــى املـــنـــحـــدريـــن مــــن أصــــول 

آسيوية واضحة بشكل مؤلم.

الديكاميرون، بوكاتشيو
فـــي مـــقـــاربـــة أخـــــّف ملـــوضـــوع الـــطـــاعـــون، 
يــتــخــيــل بــوكــاتــشــيــو مــجــمــوعــة مــــن 10 
شـــبـــان يـــفـــرون مـــن املـــــوت األســـــود الـــذي 
دّمـــر فــلــورنــســا ويـــجـــدون مـــالذًا لــهــم في 
تالل توسكانا. يقومون بتسلية أنفسهم 
من خــالل روايــة حكاية واحــدة في اليوم 
على مدى 10 أيــام، فيقدمون 100 قصة 
تــــتــــراوح مــــن املــــأســــاويــــة إلـــــى الـــســـاخـــرة 
والـــفـــاحـــشـــة (الـــديـــكـــامـــيـــرون تــعــنــي "10 
تتمكن  لــم  إذا  اليونانية).  اللغة  فــي  أيـــام" 
الكتاب وأنت  العثور على نسخة من  من 
املنعزل، فإن مشاهدة فيلم  في محجرك 
بيير باولو بازوليني املقتبس من الرواية 
املــايــســتــرو  مــوســيــقــى  مــــع   ،1971 عـــــام 
 
ً
بديال سيكون  موريكوني،  إنيو  العجوز 

 

ممتازًا.

املوت في البندقية، توماس مان
 كاتب ينّمي في داخله حبًا مهووسًا من 
طرف واحد لشاب جميل. وفي أثناء ذلك، 
سرعان ما تنتشر كوليرا غامضة قادمة 
الغانج عبر متاهة قنوات مدينة  من نهر 
التجاذب  عــن  مــان  روايـــة  تـــدور  البندقية. 
ــل 

ّ
بـــني ضــبــط الــنــفــس األبـــولـــونـــي والــتــحــل

الــديــونــيــســي أكــثــر مــمــا تـــدور عــن الــوبــاء، 
ملزمة، وســوف تستسلم  قراءتها  أن   

ّ
إال

لكتابة مان الجميلة.

اإلنسان األخير، ماري شيللي
غــــالــــبــــًا مـــــا تــــوصــــف روايــــــــــة (اإلنـــــســـــان 

األخـــــــيـــــــر) ملــــــــــاري شــــيــــلــــلــــي، املــــعــــروفــــة 
أفــضــل بــعــمــلــهــا (فــرانــكــشــتــايــن)، بأنها 
 روايـــــــة نـــهـــايـــة الـــعـــالـــم األولـــــــى فــــي األدب 

اإلنكليزي. 
أحــداثــهــا تـــدور فــي أواخـــر الــقــرن الــحــادي 
والعشرين (كما يصفها شخص يعيش 
ـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، حيث  فـــي أوائــــــل ال
تــزال قوية في  العثمانية ال  اإلمبراطورية 
ينتشر  عــنــدمــا  املستقبلية)  الــرؤيــة  تــلــك 
طـــاعـــون مــمــيــت ذو طــبــيــعــة مــجــهــولــة في 
الــكــتــاب مستلَهم  الـــعـــالـــم.  أنـــحـــاء  جــمــيــع 
بــشــّدة مــن األحــــداث املــأســاويــة فــي حياة 
زوجها  وفــاة  املــثــال  على سبيل  شيللي، 
وأطـــفـــالـــهـــا، والــــــذي انــعــكــس فـــي الــنــهــايــة 
الرهيبة للرواية: البشر يموتون باملاليني، 
إلـــى أن يبقى فــقــط حــامــل لــقــب اإلنــســان 

األخير على قيد الحياة.

طاعون أثينا، 
ثوسيديديس وسوفوكليس

الـــيـــونـــانـــي ثــوســيــديــديــس يظفر  املــــــؤرخ 
لكونه  فــقــط  لــيــس  قائمتنا،  فــي  بمكانته 

شاهد عيان ولكن أيضًا ألنه أحد الناجني 
من الطاعون الذي مزق أثينا في عام 430 

قبل امليالد. 
لــيــس ثــمــة إجـــمـــاع حــــول مــاهــيــة املـــرض 
ــــــذي كــــــان، لــكــنــه كـــــان خــبــيــثــًا: تــســبــب  ال
فـــي عــطــش غــيــر قــابــل لــــــإلرواء، وحــّمــى، 
تام  وفــقــدان   وتشنجات، وقــرحــة، وتقيؤ، 

للذاكرة. 
أسبرطة  مــع  فــي حربها  أثينا  أوهـــن  لقد 
وحــصــد حــيــاة رجـــل الـــدولـــة الــعــظــيــم في 

املدينة، بريكليس. 
يــــــدّون ثــوســيــديــديــس بـــأنـــه أيـــضـــًا أطــلــق 
الــــشــــرارة الـــتـــي تــســبــبــت فـــي انــهــيــار في 
ـــقـــانـــون واألخــــــــالق، حــيــث بـــــّدد الــنــاس  ال
الحياة.  متع  على  ويــســارًا  يمينًا  أموالهم 
مت  دِّ

ُ
في تراجيديته (أوديب ملكًا)، التي ق

عام 429 قبل امليالد، يفتتح سوفوكليس 
العمل في مدينة أسقطها الطاعون. "اإلله 
انقّض  األوبــئــة ُبغضًا،  أكثر  الــنــار،  حامل 
على مدينتنا"، كما عّبر الكاتب املسرحي. 
إلــى مأساة  األمـــور  تنقلب  أن  قبل  وذلـــك 

حقًا!

نمسيس، فيليب روث
فــي هــذا الــكــتــاب املــوجــز والــقــوّي، يحاول 
مـــــدرس تــربــيــة بــدنــيــة شــــاب فـــي مــديــنــة 
نيوآرك بوالية نيوجيرسي، الحفاظ على 
رباطة الجأش عندما ينهش شلل األطفال 
جــمــاعــتــه. الــهــلــع يــــدّب تــدريــجــيــًا فــي حي 
ويكاهيك في خمسينيات القرن املاضي، 
مــن دون عـــالج يــلــوح فــي األفـــق وال فهم 

لكيفية انتشار املرض.

ساللة أندروميدا، مايكل كرشتون
عــنــدمــا يتحطم قــمــر صــنــاعــي لــألبــحــاث 
ــــا، يـــمـــوت كل  الــعــلــمــيــة فـــي واليـــــة أريــــزون
إنـــســـان فـــي الــبــلــدة املـــجـــاورة بــســبــب داء 
غامض يجعل من دمهم يتخثر أو يقتلون 
مستمر  السباق  غريبة.  بطرق  أنفسهم 
بني العلماء في فرقة عمل وايلدفاير لكبح 
هذا امليكروب الغريب، ولفهم سبب ظهور 
شخصني مستبَعدين جدًا تبدو عليهما 

املناعة.
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هناَك .. بوادي الغياب
ــــــثــــــواكــــــل  بـــــــــني حــــــشــــــد ال

والناعيات
وهمهمة األمهات 

 أســــئــــلــــة الــــنــــســــوة 
ُ
تــــــقــــــرأ

الخائبات
الــــــــعــــــــوانــــــــس واألرامـــــــــــــــــل 

والقاصرات
فـــي الــــوجــــوه املــكــفــهــرة .. 

والشامتات
وبني هذا وتلك وذاك 

رأيت الجمال مسّجى 
ة املغتسل 

ّ
على دك

يئنَّ من الحّيف والخوِف
ٍس أو حراك 

َ
جثة بال نف

وهـــــا أنـــــت مـــلـــقـــّى قــريــنــي 
أراك

 لي بربك ماذا دهاك ؟
ْ

فقل
بـــــعـــــد ســــبــــعــــني مـــســـبـــغـــة 

وانتظار
وانكسار وانتصار

ــــــــرى كــــنــــت بــحــجــم 
ُ
هـــــل ت

النائبات
فتصديت لتلك الطعنات

أْم تغاضيت جهارًا 
وتخليت اضطرارًا 

في ركوب التضحيات 
فوداعًا يا قريني

ســـــــتـــــــرانـــــــي فــــــــي ركــــــــاب 
الراحلني 

ربما أكتب أوجاع السنني 
ربما تكتبني ...

في جحود وعقوق
أو بعطِر الياسمني

يا قريتي ...
ربـــــمـــــا نـــــشـــــرق فــــــي لـــيـــِل 

الصبايا
ظافرين 

فنعبُّ الطبيبات
مــــن كـــــــؤوس الـــحـــاملـــني .. 

النادمني 
ربما!!..

الحياة  عملية   ) هــي  الــشــعــريــة  الــتــجــربــة 
هربرت  يقول  كما  العضوية..)  والحركة 
ريـــــــد.. والــــتــــي يـــخـــوض غـــمـــارهـــا املــنــتــج 
ــتــحــقــيــق عــــواملــــه الــنــصــيــة  (الــــشــــاعــــر) ل
القدرة  التي هــي  وخلق رؤيــتــه االبــداعــيــة 
عـــلـــى الــتــعــبــيــر واالبــــتــــكــــار والـــتـــصـــويـــر 
الحاملة..  لــفــضــاءات عــواملــه  الــذي يؤسس 
املــســتــفــزة لــــذاكــــرة املــســتــهــلــك(املــتــلــقــي) 
ــــتــــحــــلــــيــــل   لــــيــــفــــتــــح بـــــــــــاب الـــــــتـــــــأمـــــــل وال

والتأويل..
كـــونـــه وجــــــودًا مــقــتــرنــًا بــالــفــكــر املــكــتــنــز 
بـــالـــدالالت الــذهــنــيــة املــتــصــارعــة والــواقــع 
من اجل خلق عوالم تتناغم فيها الرؤى 
بالحيوية  مكتظة  انــســاق  مــع  وتــتــفــاعــل 
في  عبدالله  نجاة  والشاعرة  والدينامية. 
الشعري (منشغلة حد االمهات)  نصها 
تعتمد فــيــه نــظــام الــكــتــلــة املــقــطــعــي الــذي 
النثر..  ركــائــز قصيدة  اهــم  احــد  يشكل 
وقـــــد اســـهـــمـــت دار قـــنـــاديـــل فــــي نــشــره 
فيه  تتخطى  كــونــهــا  وانـــتـــشـــاره/2018.. 
الـــحـــســـيـــات الـــــى افـــــق الــــرؤيــــا بــمــخــاطــبــة 
املتشظي  الفكر  بلغة  واالشــيــاء  الــوجــود 
الذي فقد جزءًا من وجوده الحياتي  الذي 
يكشف عنه النص املوازي االهدائي(اليها 
بــال جــــدران..) والـــذي يتكرر فــي مدياته 

موزعًا ما بني (االمهات) و(امي)..
قلت للنادل:

اريد قهوة بال رصاص
وبالدًا بال طغاة

جاءني بالرصاص ملثمًا بالبالد
وترك القهوة الرقيقة

تثمل وحدها برائحة الطغاة
قلت المي:

اريد رأسي
مات من الضحك ابي
ًوبانت تجاعيد املدفأة

قلت لربي: اريد املكوث طويال
كأن الصالة فاكهتي املفضلة

أمطرت السجادة وبانت عورتها. ص11ـ 
ص12

فالنص الشعري بصفته (لغة الخيال الذي 
يبعث الــروح في العدم) .. اشتغال لغوي 
تتساوق في جمله العناصر املعبرة عن 

الجمال وكوامن الوجد..من اجل تشكيل 
واقــع وتأسيس ذاكــرة..مــن خالل تداخل 
االلـــفـــاظ والــتــراكــيــب وتــفــســــــــيــر بعضها 
دائــرة نصية  على  تقــوم  النــها  البعض.. 
مــغــلــقــة تــعــبــر عـــن فــكــرة مــركــزيــة تـــدور 
توظيف  مع  االم)..  االحــداث(فــقــد  حولها 
لتنتج  الشعري  التواصل  سايكولوجية 
بالخيالية  الحلمية  تــمــزج  الــتــي  صــورهــا 
بكل  بالحياة  مقترن  حسي  ســيــاق  فــي 
فتقدم  متحفزة  ذهنية  عبر  موجوداتها 
رؤيــــة شــعــريــة تــلــخــص الـــواقـــع واشـــيـــاءه 
ببوح وجداني ونزوع انساني متمثل في 

السلوك..

ما جدوى ان نتكلم
قرب النهر عن رحيل ابليس الى الجنة؟

وموسيقى بتهوفن
االصدقاء الخلب

وضفائر امي الحمراء
ما جدوى ان اقول لك: انك احمق

وتقول لي:اني قصيرة وكئيبة
سنفيق جميعًا

انت االحمق
وانا القصيرة الكئيبة

على نــبــاح الــحــرب كــل صــبــاح / ص49 ـ 
ص50

فــي كونها  فــالــشــاعــرة تتجلى صــورهــا 
قــيــمــة اجــتــمــاعــيــة تــكــشــف عــــن عــاطــفــة 
انها  حــتــى  نفسها  فــي  تختلج  انــســانــيــة 
انفعاالتها  عــن  للتعبير  الجسد  تــوظــف 
ومــواقــفــهــا.. كــونــهــا تــجــيــد الـــعـــزف على 

ايقاعًا  لتخلق  واشـــاريـــًا  روحــيــًا  اوتـــــاره 
يستفز الذاكرة الذاتية (االنا) واملستهلك 
عوالم  يستنطق  الـــذي  اآلخــر(املــوضــوع) 
ابـــعـــاده اجتماعيًا  الــنــص ويــكــشــف عـــن 
ــتــي  ونـــفـــســـيـــًا.. وعـــــواملـــــه املـــتـــصـــارعـــة ال
شــكــلــت ابـــتـــداء مـــن االســـتـــهـــالل ـ زخــمــًا 
مــــن االلـــــفـــــاظ املـــتـــنـــاقـــضـــة فــــي داللـــتـــهـــا 
فـــي نسيجها  واملــتــنــاســقــة  ومــعــانــيــهــا.. 
ووظــيــفــتــهــا.. فتشكل نــصــًا  يــقــوم على 
مجموعة من العتبات التي تقدم نفسها 
مجموعات  الـــى  الــنــص  تقتسم  بــفــقــرات 
بنيتني  فــي  داللــيــة متكافئة وهــي تسبح 
اســــاســــيــــتــــني: اولــــهــــمــــا الـــبـــنـــيـــة الـــلـــغـــويـــة 
 عن 

ً
وثــانــيــهــمــا الــبــنــيــة املــعــرفــيــة.. فــضــال

التراث  ابداع الشاعرة في توظيف  تجلي 
الــولــد يــا محبس  الشعبي شــعــريــًا (يــمــة 
اجل  بعيني).. من  الدنية  ويالذة  يميني.. 
تحريك  على  يعمل  جمالي  انفعال  خلق 
االفكار  للمتلقي وتوليد  الفكرية  الخزانة 
الشاعرة  اعتماد  الــى  اضافة  والــــدالالت.. 
نــص شــعــري مؤثث  لبناء  الــســرد  تقنية 
الــتــي يضخها زمـــن خــارج  بــالــتــداعــيــات 
التي  الصفات  بتراكم  الــذاكــرة..واملــتــمــيــز 
اســهــمــت فــي الــكــشــف عــن تــوتــر نفسي 
يكشف عنه (نباح الحرب كل صباح..)..
فـــتـــخـــوض   مـــغـــامـــرة شـــعـــريـــة تــضــمــن 
نــتــائــجــهــا املــــؤثــــرة بــاتــقــانــهــا لــتــكــويــنــهــا 
الداخلي والخارجي مع قدرة في توظيف 
في  قدرتها  فتكشف عن  اللغوية  الطاقة 
الــتــرمــيــز وشــحــن الــفــاظــهــا بــــدالالت غير 
مألوفة من اجل التحليق في افق الصورة 
الشعرية عبر بنية نصية تعتمد التكثيف 

وااليحاء.. 

تضحكني مني
من بكائي عليك

وعباءتي امللطخة بالطني
من دعائي على املقابر بالحياة

من عناقي لك
من الطواف بك

من الجنة على ثيابك
من قصة مولدي في عيد الجيش

أهكذا هن االمهات
هكذا علمك املوت يا أمي  

يتجلى  التخييلي  املستوى  على  فالنص 
واخالصها  املنتجة(الشاعرة)  بتماهي 
ملبتغاها بتدفق وجداني منبعث من دائرة 

الوعي الشعري املؤطر بعواملها الصورية 
ودالالتها املوحية بتقنيات فنية، كان في 
التوكيدي  االســلــوب  الــتــكــرار،  مقدمتها 
التي  النفسية  والــداللــة  الصوتي  والنمط 
ــهــا تــعــلــن املــنــتــجــة(الــشــاعــرة)  مـــن خــالل
عــن مــشــاعــرهــا املــكــبــوتــة وهــنــاك صــراع 
 عن 

ً
املــتــضــادات(ضــحــك/بــكــاء).. فــضــال

الــتــنــقــيــط(الــنــص الـــصـــامـــت) والــتــشــكــيــل 
فــراغــات  ملــلء  املستهلك  يستدعي  الـــذي 
 عن الرمز االستعاري الذي 

ً
النص..فضال

هو اداة فكرية للتعبير عن قيم غامضة 
اذ  الــشــعــري..  التكنيك  تصعيد  لــغــرض 
الــشــعــريــة فتتحول  الــتــجــربــة  فــيــه تسمو 
الـــــصـــــورة الــــــى رؤيـــــــا تــســتــمــد نــبــضــهــا 
الــدافــق مــن الــذاكــرة الــذاتــيــة واملوضوعية 
 بــــتــــولــــيــــفــــة تــــجــــمــــع مـــــــا بـــــــني الـــــواقـــــعـــــي 

والتخيلي..

أنا ابنتك ايها الليل
أقترف الوطن برصاصات باردة

ويذهب بي عناقك الى املنفى
طاب صراطك أيتها الضحكات 

على وجهي
    

***
أرث ما مضى من الحروب

وأحيل الرصاص الى املنصة
بيان صادر عن االمهات

(يمة الولد يا محبس يميني
ويالذة الدنية بعيني) / ص96

فــالــشــاعــرة تــعــتــمــد االيـــجـــاز والــتــكــثــيــف  
مــع اقــتــصــاد لــغــوي فــي ايــصــال فكرتها 
الفعــل  توظيــفها  عــن   

ً
الشعــرية..فضــال

ـــــذ ابـــعـــادًا (نــفــســيــة/ ــــذي يــأخـــ الــــدرامــــي ال
اجتماعية..) تؤطر النص املزاوج بني لغة 
متلقيه نشوة  يمنح  والـــروح كي  الجسد 
بانزياحات  يمسك  الــذي  الشعري  االداء 
املــعــانــي الــتــي ينتجها وهــو يــخــوض في 
عوالم  بني  ما  تسبح  التي  التجربة  غمار 

الذات واملوضوع..
الباكية تسير ومن خلفها االمهات

ال بأس ليحيا الجنون
أموت فيها حبًا

وتحيا في القبور  /ص125
فالنص يتسم بالوعي الذي يعني املوقف 
الــفــكــري املــلــتــصــق بـــاالنـــســـان.. ويــعــنــي 

الوجود.
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وشجعت الحاجة أم محمد (قابلة): "على الوالدة 
ــة فـــي املــــنــــزل، وتــجــنــب املـــعـــوقـــات الــتــي  الــطــبــيــعــيَّ
تتعرض لها األم الحامل في املستشفيات، كما ان 
وجود األسرة حول األم له دور مهم في تسهيل 

عملية الوالدة واالهتمام بها".
وخـــوفـــًا مـــن عـــــدوى "كـــــورونـــــا" لـــجـــأت األمـــهـــات 
الـــحـــوامـــل  الــــى االســـتـــعـــداد لــــلــــوالدة فـــي املـــنـــزل، 
تــجــنــبــًا الحـــتـــمـــالـــيـــة أن يـــصـــاب الـــطـــفـــل حــديــث 
هيفاء  الشابة  وقالت   ، القاتل  بالفيروس  الــوالدة 
لكن  التقليدية،  الــوالدة  بالخوف من  كمال:"أشعر 

ليس لدي خيار آخر في زمن تفشي الفيروس".
أن تكون  الثالثينية، نجاة محمود، من  وتخشى 
لــوحــدهــا أثـــنـــاء الـــوضـــع، إذ فــرضــت الــكــثــيــر من 
للحد  إجــراءات صارمة وضرورية  املستشفيات 
ـــعـــدوى، وال تــســمــح بــأكــثــر مـــن مـــرافـــق ملن  مـــن ال
يضعن مولودًا، وتابعت، محمود بحسرة: "أرغب 

ملــؤازرتــي  بجانبي،  والــدتــي وشقيقتي  تــكــون  أن 
وتخفيف األلم عني".

"لخطورة  رزاق:  عــذراء  التوليد،  اخصائية  وقالت 
الوضع قد نسمح بمرافق واحد، الزوج على األقل، 

حفاظًا على حياتهما وحياة الطاقم الطبي".
وتنصح رزاق، املقبالت على الــوالدة بأْن "يتبعن 
اإلرشــــــــادات الـــوقـــائـــيـــة، واالمـــتـــنـــاع عـــن الـــخـــروج، 
عبر  بهن  الخاصة  الطبيبة  مع  الــدائــم  والتواصل 
أمه  لجلد  الطفل  جلد  مالمسة  وتجنب  الــهــاتــف، 
بــصــورة مــبــاشــرة بــعــد الـــــوالدة، لتعزيز املــنــاعــة، 
القفازات  وارتــــداء  الطبيعية،  بالرضاعة  والــقــيــام 
والــكــمــامــة حــني الــتــقــرب مــن الــرضــيــع، وتنظيف 

األسطح باستمرار".
الـــــوالدة في  وتـــرى خــلــود كــاظــم (45) عــامــًا "أنَّ 
املـــنـــزل ال تـــكـــون ســـالحـــًا ضـــد كـــورونـــا لجميع 
ومعرضة  آمــنــة  ليست  والدات  فهناك  األمــهــات، 

للخطر ال سيما القيصرية".
التوليد، جنان أحمد، بشأن األم  وتحدثت طبيبة 
املصابة  األم  قائلة:"ستعزل  بالفيروس،  املصابة 
كما  األصـــحـــاء،  مخالطتها  لتجنب  بــالــفــيــروس  
في  احتياطاته  جميع  سيتخذ  الطبي  الطاقم  أن 
الــتــعــامــل معها ويــمــنــع املــرافــقــني لــهــا، وســتــغــادر 

املستشفى بعد أن تثبت الفحوصات شفاءها".
النساء  الطبية فان  الدراسات  وأضافت: "بحسب 
الذي  بالفيروس  لإلصابة  عرضة  أكثر  الحوامل 
ويتعب  التنفسي،  الجهاز  فــي  مشكالت  يسبب 
عمل الرئتني كاالنفلونزا وتكون مناعتهن قليلة، 
للجنني  فعالة  على تصفية  "املشيمة"  تعمل  كما 

وحمايته من الفيروس".
وتــابــعــت:"هــنــاك عــدة أمـــور على كــل امـــرأة حامل 
باألشخاص  االختالط  تجنب  ومنها،  بها  القيام 
املــشــتــبــه بــإصــابــتــهــم بــــاملــــرض، وغـــســـل الــيــديــن 
بــشــكــل روتـــيـــنـــي واســــتــــخــــدام مــطــهــر كــحــولــي، 
ـــخـــارج، وشــــرب الــكــثــيــر من  وعــــدم الــســفــر إلـــى ال
الـــســـوائـــل، وتــجــنــب األمـــاكـــن الــعــامــة، وأن يــكــون 
لدى كل حامل جهاز لقياس ضغط الدم ودرجة 
أعراض  ظهرت  إذا  الطبيب،  واستشارة  الحرارة، 
الحرارة  وارتفاع درجة  املخاوف، كالسعال  تثير 

والصداع، وصعوبة التنفس".
وتؤكد أحمد أن "الوالدة القيصرية تحمي الطفل 
الطبيعية قد تعرضه ملشكلة  بينما  من كورونا، 

في التنفس".
مرعبًا  كابوسًا  عــامــًا،   (31) نغم جــالل  وتعيش 
لـــخـــوفـــهـــا مــــن الـــــــــوالدة فــــي مــســتــشــفــى مـــوبـــوء 
بــالــفــيــروس مـــا يــجــعــلــهــا بــحــالــة قــلــق مــســتــمــرة، 
والـــتـــفـــكـــيـــر بــــــالــــــوالدة فــــي املــــنــــزل كـــحـــل بـــديـــل، 
وقـــالـــت:"إنـــه طــفــلــي األول، احــتــاج إلـــى الــدعــم من 

أسرتي وصديقاتي".
ومـــع تــزايــد الــتــحــذيــرات واإلجــــــراءات االحــتــرازيــة 
ــــفــــيــــروس، اتــــخــــذت األمــــهــــات  ــتــجــنــب تـــفـــشـــي ال ل
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــوابــة،  الــحــوامــل وســـائـــل ال
لــلــتــخــفــيــف مـــن تـــوتـــرهـــن الـــنـــاجـــم عـــن الــتــفــكــيــر 
بـــالـــوالدة وصــعــوبــاتــهــا، إذ يــتــواصــلــن مــع أطــبــاء 
الجنني،  وســالمــة  سالمتهن  مــن  للتأكد  التوليد 
التوعية  فيديوهات  ومــشــاهــدة  النصائح  وتلقي 

عبر يوتيوب.
"زوجـــــي فـــرض عــلــّي الــــــوالدة فـــي املـــنـــزل" تــقــول 
انتشار  وأضافت:"بعد  أسعد(29)عامًا،  نسرين 
جــائــحــة كــــورونــــا أكـــثـــر مـــا يــخــشــاه زوجـــــي هو 
إصابتي أنــا وطفلي بــالــعــدوى أثــنــاء الــوضــع في 

املستشفى، لذا اتخذ جميع التحضيرات مع والدته 
ألتمكن من الــوالدة في البيت، بعيدًا عن الحاالت 
الــزيــارات من األقــارب واألصدقاء  املصابة، ومنع 

لالحتفال باملولود لحني انتهاء األزمة".
الجسدية والنفسية  املتاعب  "إلى جانب  وتابعت: 
ليشكل  كورونا  جــاء  الحامل،  األم  تعيشها  التي 
كابوسًا آخر تعيشه املقبلة على الوالدة، ال سيما 

اللواتي ليست لديهن مناعة ملقاومته".
وال تــوجــد تــقــاريــر عــلــمــيــة تــؤكــد إذا كــانــت األم 
الحامل أكثر عرضة لإلصابة بالفيروس، ووفقًا 
من  يتمكنوا  لــم  األمــــراض  على  السيطرة  ملــركــز 
معرفة إذا كانت األم املصابة لها القابلية على نقل 
العدوى إلى جنينها قبل أو بعد أو أثناء الــوالدة، 
له  وتتذكر ســارة عــبــاس(28)عــامــًا، ما تعرضت 
علّي  ظهرت  بأسابيع  والدتــي  والدتها:"قبل  قبل 
أعراض كالسعال وارتفاع درجة حرارتي، أصبت 
سالمتي  لضمان  الفحوصات  وأجــريــت  بالهلع 
انفلونزا عــاديــة، وعلى  لــدي  بــأن  النتائج  وجـــاءت 
والنظافة  الــوقــايــة  بوسائل  االلــتــزام  أم حامل  كــل 
املـــســـتـــمـــرة، واالبـــتـــعـــاد عـــن الـــــزيـــــارات األســـريـــة، 
واإلطالع على مصادر موثوقة من منظمة الصحة 

العاملية حول ما يجب اتخاذه من تعليمات".

بــنــاء املجتمع  ابـــرز عــوامــل  الــبــشــريــة مــن  التنمية  
منا  الكثيرون  يفقهه  ال  قــد  علم   ، ابنائه  وســعــادة 
وتحديد  الشخصية  لــتــكــويــن  اســاســًا  يـــــُعـــــد  لكنه 
مالمحها يعتبرها العلماء  من  ضروريات  الحياة 
الطفولة   مــنــذ   بــهــا  الـــى تعلمها واالخــــذ  ويـــدعـــون 
ألنها القاعدة  االهم   لبناء  املستقبل  , منذ  فترة  
ــم  بــدراســة   ــعــال أي  قــبــل  ســبــعــني  عـــامـــًا  ابـــــدع  ال
التنمية  البشرية  ووضعوا  لها  اساتذة ومدربني 
ومحاضرين وانتجوا  مؤلفات  وبنوا  اكاديميات  
بل  اعتبروا  هذا  العلم  جزءًا  ال يتجزأ من  الحياة,  
انــــه  عــلــم  بــحــاجــة  لــكــل  الــبــشــر  وفـــيـــه  الــقــاعــدة  
االساسية  التي  ينطلق منها  االنسان  نحو  حياة  

جميلة  وسعيدة معطاء.

تطوير املهارات
وقــدراتــه  اإلنــســان،  مــهــارات  هــو تطوير  مفهومها 
االرتقاء  إلــى  بمجهودِه  الــوصــول  من  تمكنه  حتى 
بــمــســتــوى مــرتــفــع مـــن اإلنـــتـــاج والــــدخــــل, وعــلــيــنــا 
تــصــحــيــح  افـــكـــارنـــا مــــن  مــخــلــفــات  اكــتــســبــنــاهــا  
عــلــى  مـــر  الــســنــني , تــقــودنــا  الــــى  عـــالـــم   اوســـع  
مما    نتصور  ألننا عندما  ندخل  في  منافسات  
نــجــد  الشباب مرتبكني مــن خصمهم،   ريــاضــيــة  
النهم  يعتـمدون  على  قوتهم  وتعليمات   املدرب  

هــــــــــــــو  ونعم  ما فعلوا  لكن هناك  قانون  
الذي   الذاتية   التنمية   قانون  

يـــطـــور  كـــل  امــكــانــيــاتــهــم 
السيكولوجية  

  مساعدًا  وقوة  اضافية  لقوتهم 
ً
ويعطيهم  عقال

الجسدية  حتى  يحصدوا   االوسمة والبطوالت  من  
خالل  تغذية  العقل بمعلومات  وبيانات  ايجابية  
تكسح  الخوف والضعف  وتعطي  قوة  مضاعفة  
تــدفــع  عنهم  بــقــوة  قــانــون  املــقــاومــة,الــســؤال االن   
كــيــف  تــزيــل  املــقــاومــة  ؟ تتم هــذه العملية بثالثة  
امـــور  ال  غــيــرهــا,  اولــهــا  الــتــدريــب  الجسدي من  
خالل  االختصاص  ثم  التنمية  الذاتية  واالخير 
, االلــتــزام  بقانون  الذكر  قانون  الله( ربنا  انزل  
علينا  صبرًا  وثبت  اقدامنا  وانصرنا  على  القوم  
الكافرين) ( الصبر+ التثبيت+ النصر = الوصول  
الـــى  الــهــدف) ثــالثــة  قــوانــني مــن  نــعــم  الــلــه  تعالى  

سخرها  لخدمة اإلنسان.

حدث متجدد
خــبــيــر تـــدريـــب الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة  صـــفـــاء مــهــدي  
السلطاني يقول: ان التنمية البشرية موجودة منذ 
االزل عند االنسان الذي عمل على اكتساب التجديد 
بــأســالــيــب فعالة  االنــفــعــالــيــة  الــــردات  الــذاتــي وادارة 
فأضافت له عمقًا حيويًا يتمازج مع الحكمة محدثًا 
والضمير  والعقل  القلب  االربــع  ملكاته  بني  تــوازنــًا 
للتعامل  ســتــراتــيــجــيــًا  بــعــدًا  مــنــهــا  وانــتــج  واالرادة 
والــتــبــادل والــتــفــاضــل، حــيــث ان اوروبــــا استفاقت 
تنمويًا ابان الحرب العاملية الثانية ونشوء مجتمع 
بمفاهيم تنموية اقتصادية غيرت معاملها واحدثت 
ثـــورة مــعــمــاريــة فــي ذات الــوقــت اســتــثــمــرت الــعــراك 
الجمعي  الوعي  لكسب  ذريعة  الكنسي  السياسي 

واتخاذ القرار الصارم لبداية واعدة.
في ذات النقطة انتشرت ذات املفاهيم في الشرق 
لـــعـــل اســـتـــشـــراقـــهـــا الـــعـــربـــي يــنــتــشــل الـــتـــراجـــع 
القيمي املــركــون وهــذا ما دعــا التنمويني   الى  

الــتــركــيــز عــلــى انــســنــة الــتــنــمــيــة بــأســالــيــب الــخــطــاب 
والــتــعــامــل واالحــتــيــاج الــذاتــي وتــقــويــم الــنــفــس قبل 
االقـــتـــصـــاد، فـــتـــعـــددت املــــــــدارس  وتـــبـــرمـــت بعض 
الرصانة  فبني  االجتهاد،  املوضوعية ودب  الثوابت 
البشرية  التنمية  مــهــارات  حققتا  اللتني   واملــرونــة 
في الشرق ولفت نظر العناوين العلمية والتعليمية 
واملؤسساتية ان نعتمد في مناهجنا التنموية على 
علوم النفس والطب النفسي والتخطيط واالجتماع 
حيث ال تعد التنمية البشرية علمًا صرفًا كالعلوم 
الصرفة انما اساليب ونظريات جامعة ألصوليات 

العلوم لتكون حدثًا متجددًا موقظًا للذات.

ة ضرورة مدرسيَّ
عند دخول الطفل  اولى  مراحل  التعليم  يبدأ بتعلم 
الرياضية  (+1  1 ) وهــو  قانون   العمليات  اولــى 
تعليمي  منطقي  وعلى غــرار ذلك يجب علينا ان  
نضع  التنمية  البشرية  ضمن  املنهاج  الدراسي 
كــالــريــاضــيــات   ســــواء    فــي  ريـــاض  االطــفــال او 
فـــي  الــــدراســــات  الــعــلــيــا  بــكــلــتــا  الــحــالــتــني  نجني  
ثمــار  تعليمنا  للطالب   ولجميع  البشرية، علينا 
ان نجعلها عـــادة هــنــا فـــي  الــبــيــت  وفـــي  الــنــوادي 
و فــي  الــتــجــارة،  الن  التــنمية  الــذاتــيــة  والبشـرية  
اشـبـه  (بقانون  املنطق) فاملنطق  ندرسه  وندرّسه  
ليخدم  االنسان  وجميع  مفاصل  الحياة  وكذلك  

هذا  العلم...
نــحــن  بــحــاجــة  مـــاســـة  لــتــفــعــيــل  قـــانـــون  املــنــطــق  
اكاديميًا وكذلك نحن بحاجة كبرى  لتفعيل  قانون  
الــقــرآن نتعلم اصـــول هــذا  ــذاتــيــة،  ومـــن  ال التنمية  
العلم  فالقرآن اول من  اشار  الى  التنمية  الذاتية  
واالصالح  حيث  قال  الله  تعالى ( في بيوت اذن  

الله ان  ترفع ويذكر  فيها  اسمه).

كــالــعــادة فــي كــل ســنــة تستعد الــنــســاء 
الستقبال شهر رمضان املبارك ببعض 
الطقوس التي تضفي على شهر الصيام 
نوعًا من الخصوصية والتميز عن بقية 
االشـــهـــر ، وبــالــرغــم مـــن الـــعـــزل املــنــزلــي 
جـــــراء انــتــشــار فـــيـــروس كــــورونــــا، فــان 
االســرة املسلمة لم تتخل عن طقوسها 

بتلك املناسبة.
وهـــذه بــعــض نــصــائــح الــخــبــراء لتجديد 

بيتك وخلق اجواء رمضانية رائعة فيه:

نثر الشموع على أطراف بعيدة من ركن 
الــصــالة، إلضــفــاء جــّو روحــانــي هــادئ. 
الصالة برائحة  بــّد من تزويد ركــن  وال 

 عن إنارة خفيفة.
ً
البخور، فضال

الخارجي، يوضع زوجان من الفوانيس، 
ُيــضــاءان  أو  الكهرباء  على  إّمــا  يعمالن 
الباب  مقبض  تــزيــني  ويحلو  بالشموع. 
طّرزة يدوّيًا، 

ُ
الرئيس، باحد املشغوالت امل

والتي تحمل شعارًا من وحي املناسبة. 
اب أن ُيــســتــخــدم فــانــوس، أو 

ّ
ومـــن الـــجـــذ

الداخلي.  زوجــان منه، في مدخل املنزل 
يوضع الفانوسان إلى جانبي لوحة (أو 
مـــرآة)، فــي مدخل املــنــزل. ومــن الجميل 
الفانوس على طاولة جانبية،  أن ُيوضع 
مع مجموعة من القطع الفنّية من الطراز 
نفسه، ما ُيعّزز من قيمة ديكورات املنزل 

عبر اإلضاءة املتأتية منه.

الديكور الجمالي؛ وهي تتوافر بأشكال 

ــنــبــاتــات الــخــضــر  ُمـــنـــّوعـــة، كــمــا تـــقـــوم ال
سِر الرتابة، وتعزيز الطاقة 

َ
بدورها في ك

اإليجابّية، وإشاعة الشعور بالسعادة.

ُيغطيها  االســـريـــة،  الــجــلــســة  منخفضة 
أو األورغــنــزا،  الحرير  غطاء مــطــّرز، من 

ة
ّ
ُمزّين بالتخاريج املشغولة بدق

الهالل  من  رمــضــان،  برموز  واملنقوشة 
واملسجد، على األرائك. وُيخّصص ركن 
لــلــضــيــافــة فـــي إحــــدى الـــزوايـــا الــفــارغــة، 
ـــــن بـــزيـــنـــة رمـــــضـــــان والــــشــــمــــوع.  وُيـــــزي
ــــســــتــــحــــدث جـــلـــســـة لــــشــــرب الـــقـــهـــوة 

ُ
وت

ــث 
َّ
بــعــد اإلفــطــار فــي زاويــــة أخــــرى، وتــؤث

واملطرزة  امللّونة  الـــ"بــوف"  من  بمجموعة 
بــنــقــوش شـــرقـــيـــة، عــلــى أن تــتــوســطــهــا 
طــــاولــــة صـــغـــيـــرة تـــرفـــع عـــلـــى ســطــحــهــا 

اكسسوارات رمضان.

متالئمة مع أجواء رمضان؛ لذا، اختاري 
الصحون واألكواب النحاس التي تجّسد 
 

ً
، فضال

ً
أشــكــال الــنــجــوم أو األهــلــة مــثــال

بالنحاس  املطّعمة  الخشب  عن صواني 
فة 

ّ
املجف الــفــواكــه  فيها  لــتــوضــع  والـــعـــاج، 

والحلويات.

فرش (حصيرة) األطباق من نفس ألوان 
التناقض  تحقيق  ملحبي  أّمــا  الــفــانــوس. 
اللوني، فُيمكن تثبيت الفانوس الشرقّي 
باللون األسود وسط الطاولة، مع اختيار 
الصغير  املــســتــطــيــل  الــطــاولــة  شــرشــف 
باللون األزرق الفيروزي، واآلخر الرئيس 
بـــاألبـــيـــض، واالكـــــســـــســـــوارات األخـــــرى 

كفرش األطباق بلون الفّضة.

« }

مــن خصمهم،   نــجــد  الشباب مرتبكني نيريــاضــيــة  
ــالنهم يعتممـمدون  على  قوتهم  وتعليمات   املدرب  

هــــــــــــــو  ونعم ما فعلوا  لكن هناك  قانون  
الذي   الذاتية   التنمية   قانون  

يـــطـــور  كـــل  امــكــانــيــاتــهــم 
السيكولوجية

تنمويًا ابان الحرب العاملية الثانية ونشو
بمفاهيم تنموية اقتصادية غيرت معامله
ثـــورة مــعــمــاريــة فــي ذات الــوقــت اســتــثــمــر
الوعي لكسب  ذريعة  الكنسي السياسي 

واتخاذ القرار الصارم لبداية واعدة.
في ذات النقطة انتشرت ذات املفاهيم ف
لـــعـــل اســـتـــشـــراقـــهـــا الـــعـــربـــي يــنــتــشــل
القيمي املــركــون وهــذا ما دعــا التنمو
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قرار مفاجئ
وجــاء قــرار ترامب املفاجئ بينما بــدأ عــدد من 
الــتــي فرضتها  الــقــيــود  تــجــربــة تخفيف  الــــدول 
الحتواء الوباء، ليدخل العالم في مرحلة جديدة 
الــذي اسفر حتى اآلن  الــوبــاء  وغير مؤكدة من 
عــن وفـــاة أكــثــر مــن 125 ألــف شخص وإصــابــة 

مليونني على األقل في جميع أنحاء العالم. 
وفي أوروبــا، كانت الدنمارك أول بلد في القارة 
مدارسه،  فتح  يعيد  بالوباء  املنكوبة  األوروبــيــة 
عــن منطقة  الــســفــر  فنلندا حــظــر  رفــعــت  بينما 

هلسنكي. 
لبعض  واسبانيا  ايطاليا  من  كل  سمحت  كما 
املــتــاجــر والــشــركــات بــاســتــئــنــاف أعــمــالــهــا بعد 
مؤشرات الى أن اعداد الوفيات واالصابات بدأت 
تنخفض في البلدين اللذين سجال اعدادا كبيرة 

من الوفيات. 
وأمر الرئيس األميركي بتجميد تمويل املنظمة 
إلــــى حـــني مــراجــعــة دورهـــــا «فــــي ســــوء اإلدارة 
ـــي فــــيــــروس كـــورونـــا 

ّ
ـــشـــديـــد وإخـــــفـــــاء تـــفـــش ال

املستجّد».
وقال انه لو قدمت املنظمة تقييما دقيقا للوضع 
في الصني حيث ظهر املــرض ألول مــرة اواخــر 
وتقليل  احــتــواؤه  باالمكان  لكان  املاضي  العام 

عدد الوفيات. 
قلل  الذي  األميركي  الرئيس  العالم  قادة  وانتقد 
الى  الــذي ادى  الفيروس  البداية مــن اخــطــار  فــي 
اكبر عــدد مــن الــوفــيــات فــي العالم فــي الــواليــات 

املتحدة.  

ال وقت نضيعه
أدهانوم  تــيــدروس  الدولية  املنظمة  مدير  وعلق 
غــيــبــريــســوس عــلــى قـــــرار تـــرامـــب بــقــولــه على 
الشاغل  وقــت نضيعه.  «ال  تويتر  على  حسابه 
الــوحــيــد ملنظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة مــســاعــدة كل 
لتفشي  حــد  األرواح ووضــــع  إلنــقــاذ  الــشــعــوب 
فـــيـــروس كـــورونـــا املــســتــجــد» بــــدون ذكـــر قـــرار 
تــرامــب. لكنه اعـــرب عــن اســفــه فــي وقـــت الحــق 

لقرار الرئيس االميركي.
انطونيو  املتحدة  لالمم  العام  االمــني  انتقد  كما 
غوتيريش قرار ترامب، وعبر عن أسفه الشديد 
مؤكدا أنه «ليس الوقت املناسب لتقليص تمويل 
عمليات منظمة الصحة العاملية» التي «يجب أن 
تلقى دعــمــا ألنــهــا أســاســيــة لــجــهــود الــعــالــم من 
أجل كسب الحرب ضد (كوفيد - 19)». وكذلك 
انتقد امللياردير بيل غيتس قرار ترامب وقال ان 
وقف التمويل «خطير جدا». وحذرت بكني، التي 
ان  أسابيع، من  منذ  باللوم  عليها  ترامب  يلقي 
القرار «سيقوض التعاون الدولي» في «لحظات 
حرجة» من الوباء. وعبر وزير خارجية االتحاد 
األوروبــــي جــوزيــب بــوريــل عــن «أســفــه العميق» 
أي  لقرار ترامب وقــال في تغريدة «ليس هناك 
ســبــب يــبــرر» هـــذا الـــقـــرار، فيما أســـف االتــحــاد 

االفريقي «بشدة» لقرار ترامب.
وجاء ذلك بينما يسعى العالم الى تخفيف وطأة 
الكارثة االقتصادية الوشيكة التي قال صندوق 
الــى خسارة  الــدولــي انها يمكن أن تــؤدي  النقد 
9 ترليون دوالر وتدخل االقتصاد العاملي أسوأ 

القرن  ثالثينات  فــي  الكبير  الــكــســاد  منذ  أزمـــة 
املـــاضـــي. ومـــن بـــني املـــؤشـــرات الـــى ذلـــك اعـــالن 
من  تعاني  البالد  ان  االربعاء  االملانية  الحكومة 
الركود منذ آذار. ويرجح استطالع اجرته وكالة 
فرانس بــرس مع عــدد من خبراء االقتصاد أن 
االقــتــصــاد الــصــيــنــي، ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
العالم، سجل انكماشًا ألول مرة منذ نحو ثالثة 

عقود في الربع األول. 

تخفيف القيود في أوروبا
وســــط اآلمـــــال بــانــحــســار الـــوبـــاء فـــي عــــدد من 
أسوأ دول أوروبــا تضررا، بدأت عدد من الدول 
الــتــخــفــيــف مـــن الــقــيــود تــدريــجــيــا، وســـط ردود 
فــعــل مــخــتــلــطــة. فــقــد بـــدأ األطـــفـــال بــالــعــودة الــى 
أجـــزاء من  فــي  االبتدائية  واملـــدارس  الحضانات 
الــدنــمــارك التي ال تــزال تبقي على قيود أخــرى 

من بينها اغالق الحدود والبارات واملطاعم.
فنلندا سانا مارين رفع  وأعلنت رئيسة وزراء 
الوقت  وفــي  السفر في منطقة هلسنكي  حظر 
وقالت  التنقل  تجنب  على  الــســكــان  حثت  ذاتـــه 
الكوخ  الــى  للتوجه  املــنــاســب  الــوقــت  ليس  «االن 

الصيفي». 
اوروبــيــة فــرضــت اغالقا  اول دولـــة  ايطاليا،  امــا 
غسيل  ومحالت  للمكتبات  سمحت  فقد  تاما، 
املــالبــس والــقــرطــاســيــة ومــالبــس األطــفــال بفتح 
آخر  انخفاضًا  التي شهدت  وأسبانيا،  أبوابها. 
في حصيلة الوفيات اليومية، فقد سمحت ببدء 
الــبــنــاء، على  فــي بعض املصانع ومــواقــع  العمل 

الرغم من أن معظم الناس ال يزالون يخضعون 
إلجراءات صارمة لإلقامة في املنزل.

ومـــــع ذلــــــك، تــكــثــر الـــتـــحـــذيـــرات مــــن أن الـــعـــودة 
الحقيقية إلى الوضع الطبيعي ال تزال بعيدة. 

وقال رئيس الــوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز 
إن االغــالق كان ناجحًا ولكن «لن تعود األمور 
وقالت  لــقــاح».  على  العثور  يتم  حتى  كالسابق 
مصادر في الحكومات االقليمية انه من املتوقع 

ايضا ان تمدد املانيا القيود حتى 3 أيار.

غير قابل للتنفيذ
الحكومات  الــعــالــم، تجد  فــي مناطق أخـــرى مــن 
صعوبات جمة في فرض اغالقات في مناطق 
فقيرة تتسبب فيها عمليات االغــالق بانتشار 

الجوع بني الفئات األكثر فقرًا من السكان. 
وبينما بدأت املؤشرات الى بدء انحسار انتشار 
الوباء  أن  إال  األكثر غنى،  أوروبــا  الفيروس في 
الف   15 الــتــي سجلت  افريقيا  فــي  ينتشر  بــدأ 

حالة اصابة و800 وفاة في أرجاء القارة وسط 
مـــخـــاوف مـــن ازديــــــاد الـــجـــوع واحـــتـــمـــال انــــدالع 
سيلييرز  جاكي  وقــال  اجتماعية.  اضــطــرابــات 
مـــن مــعــهــد دراســــــات األمـــــن فـــي بــريــتــوريــا إن 
للتنفيذ وغير مستدام في  «اإلغــالق غير قابل 
بشيء  القيام  يحاولون  إفريقيا.  أنــحــاء  معظم 
االختيار  الــنــاس  على  ويــفــرضــون  ممكن  غير 
املمكن  الجوع واملـــرض» مضيفا «مــن غير  بني 
لعشرة أشخاص يقيمون في كوخ صفيح ... أال 

يخرجوا منه لثالثة أسابيع».
بــدأت أزمــة مماثلة بالظهور في االكـــوادور  كما 
الفيروس  الخوف من  الــى  الجوع  حيث يضاف 
بالنسبة للسكان في املناطق الفقيرة املتضررة 

من مدينة غواياكيل. 
املــدرس كارلوس فالينسيا (35 عاما)  وصرح 
«الــشــرطــة تــأتــي حــامــلــة األســــــواط، ولــكــن كيف 
لديه  يكن  لــم  اذا  فــي منزلك»  «ابــق  لفقير  نقول 

ما يأكله؟».

تـــعـــّهـــدت الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة والـــصـــني 
كــورونــا  فــيــروس  ملكافحة  بالتنسيق 
املستجّد، رغم التوترات القائمة بينهما.

دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة  وتتهم 
تــرامــب بــكــني بــأنــهــا «أخـــفـــت» خــطــورة 
الوباء عندما ظهر في الصني، وجّمدت 
األميركية في  املالية  املساهمة  الثالثاء 

إياها   
ً
متهمة العاملية،  الصحة  منظمة 

بأنها منحازة إلى الصني.
وشّدد وزير الخارجية األميركي مايك 
بــومــبــيــو فــي مــكــاملــة هــاتــفــيــة مــع أعلى 
مسؤول في الحزب الشيوعي الصيني 
يـــانـــغ جييشي  الــخــارجــيــة  لــلــســيــاســة 
مــــجــــددا عـــلـــى «ضـــــــــرورة» الــشــفــافــيــة 
ملكافحة  املــعــلــومــات  وتــشــارك  الكاملة 
وبــاء (كوفيد - 19) وتجّنب أوبئة في 

املستقبل».

الـــظـــهـــور بمظهر  أيـــضـــا  لــكــنــه حـــــاول 
لوزارة  بيان  املتعاون عندما أشار في 
الخارجية األميركية عن االتصال، إلى 
الــتــي قدمتها واشــنــطــن إلى  املــســاعــدة 
بــكــني فــي كــانــون الــثــانــي، والـــصـــادرات 
الصينية من معدات طبية إلى الواليات 
املتحدة «لالستجابة إلى طلب حيوي».

ـــــت الــــخــــارجــــيــــة األمــــيــــركــــيــــة إن  وقـــــال
على  التغلب  التزامهما  أكــدا  «الطرفني 
وباء (كوفيد - 19) واستعادة الصحة 

واالزدهار العامليني».
الجديدة»  «الــصــني  أنــبــاء  ونقلت وكــالــة 
الــرســمــيــة عــن يــانــغ جييشي قــولــه إن 
بـــكـــني «مـــســـتـــعـــدة ملـــواصـــلـــة تـــشـــارك 
الوباء  إدارة  معلوماتها وخبرتها» في 

مع الواليات املتحدة.
وبــــعــــد حـــــرب كـــالمـــيـــة حـــــول مــصــدر 
املــــــرض بــلــغــت ذروتــــهــــا عـــنـــدمـــا كـــان 
على  يوميًا  يطلقان  وبومبيو  تــرامــب 
الفيروس تسمية «الفيروس الصيني»، 

يبدو أن الرئيس األميركي توصل إلى 
هدنة غير رسمية خالل مكاملة هاتفية 
الصيني شي جينبينغ في  مع نظيره 

أواخر آذار.
مذاك  الدولتني  إن  يانغ جييشي  وقــال 
الجهود  بشأن  وثيقًا   

ً
تواصال «أقامتا 

االتفاق  الوباء، بمقتضى  املبذولة ضد 
املهّم الذي توصل إليه رئيسا الدولتني»، 
الجديدة.  الصني  أوردت وكالة  وفق ما 
واعــتــبــر أنـــه «مـــن املـــهـــّم» الــحــفــاظ على 

عــالقــات جــيــدة بــني الــصــني والـــواليـــات 
املتحدة.

ورغـــم هــذه الــجــهــود لتهدئة الــتــوتــرات، 
ـــجـــانـــب  تـــســـتـــمـــر االنــــــتــــــقــــــادات مـــــن ال
الثالثاء  بومبيو  كـــّرر  فقد  األمــيــركــي. 
ـــــهـــــامـــــات واشـــــنـــــطـــــن فــــــي ســلــســلــة  ات
الدفاع  وزيــر  هم 

ّ
وات إعالمية.  مقابالت 

األمــيــركــي مــايــك اســبــر األربـــعـــاء عبر 
شبكة «فوكس نيوز»، الصني، «بحجب 

املعلومات».

أفــــــادت دراســــــة جـــديـــدة نــشــرت 
املــصــابــني  أنَّ  الــفــائــت  األربــــعــــاء 
يـــبـــدؤون  قـــد   (19 - (كـــوفـــيـــد  بــــ
أيــام  الــفــيــروس قبل عــدة  بنشر 
أعــراض ملحوظة  من ظهور أي 

عليهم.
وتــأتــي الــدراســة مــع قــيــام الــدول 
القيود  بتمديد  تــضــررًا  األكــثــر 
الــتــي تــهــدف إلـــى احـــتـــواء الــوبــاء 
وســط مــخــاوف بــشــأن املرضى 
الــعــدوى على  الــذيــن قــد ينقلون 
الــرغــم مــن عـــدم ظــهــور عــالمــات 

على اعتالل صحتهم.
تــتــحــدى الــنــتــائــج االفـــتـــراضـــات 
الــــتــــدابــــيــــر  وراء  األســــــاســــــيــــــة 
ـــــوقـــــف انــــتــــشــــار  املـــــوضـــــوعـــــة ل
الجائحة، مثل تعقب األشخاص 

الـــــذيـــــن اخــــتــــلــــط بــــهــــم شــخــص 
مــــــصــــــاب فـــــقـــــط مـــــنـــــذ ظــــهــــور 

األعراض عليه. 
ولــقــد خــمــن الــخــبــراء مــنــذ فترة 
أن بــعــض األشـــخـــاص الـــذيـــن ال 
يعرفون حتى أنهم مصابون قد 

ينقلون الفيروس. 
لكن الدراسة الجديدة تشير إلى 
الــذيــن يحملون  أولــئــك  أنــه حتى 
الــفــيــروس قـــد يــنــقــلــون الــعــدوى 
عـــلـــى نـــحـــو واســــــع قـــبـــل ظــهــور 

أعراضه عليهم.
وقـــــــال الـــبـــاحـــثـــون فــــي الــــورقــــة 
دوريــة  في  التي نشرت  البحثية 
«نيتشر ميديسن» إنه «من أجل 
الــســيــطــرة الــفــعــالــة عــلــى تفشي 
التفكير وبصورة  املرض، يجب 
عاجلة في معايير أكثر شمولية 
الــذيــن اختلط  لتتبع األشــخــاص 
ـــلـــتـــعـــرف عــلــى  بــــهــــم املـــــريـــــض ل

حـــــــاالت عـــــــدوى مــحــتــمــلــة قــبــل 
يومني إلى ثالثة أيــام من ظهور 

األعراض». 
قـــــــــارن الـــــبـــــاحـــــثـــــون الــــبــــيــــانــــات 
اإلكلينيكية حول نشر الفيروس 
لدى مرضى في مستشفى في 
حول  منفصلة  ببيانات  الصني 
«االنتقال الزوجي» - حيث يعتقد 
أن شخصًا مــا أصـــاب اآلخـــر - 
حول  استنتاجات  الستخالص 

فترات العدوى. 
وقـــــام الـــفـــريـــق الــبــحــثــي بــقــيــادة 
إريـــــــك الو مـــــن جـــامـــعـــة هـــونـــغ 
كونغ بأخذ مسحات من الحلق 
مــــن 94 مـــريـــضـــًا أدخــــلــــوا إلـــى 
الــثــامــن  كــوانــغــتــشــو  مستشفى 
وقــيــاس قـــوة الــعــدوى مــن الــيــوم 
األول من األعراض ملدة 32 يومًا.
ووجدوا أن املرضى الذين لم يتم 
تصنيف أي منهم على أن حالته 

خـــطـــرة أو حـــرجـــة كـــــان لــديــهــم 
وقت  بعد  فيروسي  ِحمل  أعلى 
قصير من ظهور األعــراض، ثم 

انخفض بعد ذلك تدريجيًا. 
اســـتـــخـــدمـــت الـــــدراســـــة بــيــانــات 
من   77 حــول  للجمهور  متاحة 
حاالت «االنتقال الزوجي» داخل 
الــدولــي،  الــصــني وعــلــى الصعيد 
املنقضي  الــوقــت  مــقــدار  لتقييم 
بـــني ظـــهـــور األعـــــــراض لــــدى كل 

مريض. 
وافترضت فترة حضانة - وهي 
الـــفـــتـــرة بـــني الـــتـــعـــرض لــلــعــدوى 
وظهور األعراض - من أكثر من 

خمسة أيام بقليل.
اســتــنــتــج الــبــاحــثــون أن الــعــدوى 
بــــدأت قــبــل 2,3 يـــوم مــن ظهور 
األعــــــراض وكـــانـــت فـــي ذروتــهــا 
ظـــهـــور  قــــبــــل  يــــــــوم   0,7 عــــنــــد 
العالمات األولــى للمرض - على 
الـــرغـــم مـــن أنـــهـــم نــبــهــوا إلــــى أن 
لظهور  الدقيق  التوقيت  تحديد 
األعـــــــراض يــعــتــمــد عــلــى ذاكــــرة 
فــي   44 أن  وقـــــــــدروا  املـــــريـــــض. 
املــئــة مـــن الـــحـــاالت الــثــانــويــة في 
سالسل العدوى أصيبت خالل 

مرحلة ما قبل األعراض.
تنخفض  الـــعـــدوى  أن  وتــوقــعــوا 
بسرعة في غضون سبعة أيام.

تعقيبًا على الدراسة، قال باباك 
بجامعة  الطب  كلية  مــن  جافيد 
النتائج  إن  بكني  في  تسينغهوا 
ســتــكــون لــهــا «تـــأثـــيـــرات مهمة» 
عــلــى إجـــــــراءات الــســيــطــرة على 
الــوبــاء، مثل ما إذا كــان يتوجب 
عــلــى مـــن لــيــس لــديــهــم أعــــراض 

ارتداء أقنعة الوجه. 
وقــــال «هــــذا مــهــم ألن إجـــــراءات 
الــعــامــة الحالية  الــصــحــة  مــراقــبــة 
بــهــا، على سبيل  الــتــي نصحت 
العاملية  الــصــحــة  منظمة  املــثــال، 
وحـــــكـــــومـــــة املــــمــــلــــكــــة املــــتــــحــــدة 
األقــــصــــى  الـــــحـــــد  أن  تــــفــــتــــرض 
مــن الــعــدوى يــحــدث بــعــد ظهور 
األعــراض. ومن ثم، ال تتم دعوة 
الـــذيـــن ال تــظــهــر عليهم  األفـــــراد 

أعراض إلى ارتداء األقنعة».

(

أعــلــنــت رئــيــســة املــفــوضــيــة 
األوروبـــــيـــــة أورســـــــوال فــون 
ــــــن أنــــهــــا ســتــنــظــم  ــــــر الي دي
مــــؤتــــمــــرا عــــبــــر االنــــتــــرنــــت 
الرابع  فــي  املانحة  للجهات 
ــــــــــار لــــجــــمــــع أمــــــــوال  مــــــن أي
تخصص لألبحاث لتطوير 
لــقــاح وعــالجــات ضــد وبــاء 

(كوفيد - 19).
وأوضـــحـــت فـــون ديـــر اليــن 
خــــــالل مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
ــلــقــاح أفــضــل فــرصــة  أن «ال
جــمــاعــيــة لــالنــتــصــار على 
ـــــــفـــــــيـــــــروس». وأضــــــافــــــت  ال
«ســـــــيـــــــســـــــمـــــــح املــــــؤتــــــمــــــر 
بالتطرق إلى مسألة العجز 
ـــفـــوريـــة   فـــــي الــــتــــمــــويــــالت ال
وإيـــــجـــــاد حــــلــــول مــبــتــكــرة 

ومنصفة».
إتــــــصــــــاالت  أن  وتـــــابـــــعـــــت 
اجريت مع منظمات كبرى 
وسيعقد املؤتمر بالتنسيق 
مع منظمة الصحة العاملية.

وأضافت «آمل في أن تلبي 
الــدول واملنظمات في العالم 

أجمع هذا النداء».
وعــرضــت فــون دير 
اليـــــــــــن بــــحــــضــــور 
رئـــــيـــــس املـــجـــلـــس 

األوروبــــــــي شـــــارل مــيــشــال 
ــــخــــروج  خــــــارطــــــة طـــــريـــــق ل
األوروبــــي  لــالتــحــاد  منسق 

من العزل.
وجـــــــــــــــــــاء فــــــــــــي ســــلــــســــلــــة 
الـــتـــوصـــيـــات املـــوجـــهـــة إلـــى 
ــــــــــــــدول األعـــــــــضـــــــــاء «مـــــن  ال
أنـــه سيتعني على  الــواضــح 
املــجــتــمــعــات الـــتـــعـــايـــش مــع 
الــفــيــروس إلــى حــني تطوير 

لقاح أو عالج».
رأت  األســــــبــــــوع  ومــــطــــلــــع 

مـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــصـــــحـــــة 
ـــقـــاح  ل تــــطــــويــــر  أن 
«آمــــــــــــن وفــــــعــــــال» 
ضـــــــروري لــوقــف 
كـــــــلـــــــي لــــتــــفــــشــــي 
وبــــــــاء (كــــوفــــيــــد - 

أودى  الـــــــــذي   (19
مــــن 120  بـــأكـــثـــر 
ألــــف شــخــص في 

الـــعـــالـــم.وبـــدأ ســبــاق 
عــــاملــــي لـــتـــطـــويـــر لـــقـــاح 
ضــــد فــــيــــروس كـــورونـــا 

املستجد.
وأعــــلــــنــــت مــجــمــوعــتــا 
األدويـــــــــة الــعــمــالقــتــان 
ســانــوفــي و»غــالكــســو 

ســمــيــث كــــاليــــن» الـــثـــالثـــاء 
جهودهما  توحيد  نيتهما 
فيروس  لقاح ضد  لتطوير 
أن  - 19) وتأمالن  (كوفيد 
تتمكنا بفضل هذا التعاون 
بحلول  نتيجة  تحقيق  مــن 

عام 2021.
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، وفي هــــــــذا املحور يقول املدرب هاتف شــــــــمران: 
ان وضع مهمة املنتخــــــــب الوطني ضمن أولويات 
اللجنة التطبيعية هدف البد منه ألن سمعة الكرة 
العراقيــــــــة وتصنيفها عامليا لــــــــه عالقة بهذا االمر 
وهــــــــو تأكيد على ان اللجنــــــــة تأخذ بعني االعتبار 
تطلعات الجماهير ومن ثم هي تتطلع إلى ان تنال 
الدعــــــــم الجماهيــــــــري، كونه يعد دعامة أساســــــــية 

لنجاحها.
واضاف شمران ان هذا االمر البد ان يرتبط بدعم 
الدوري وجعله اكثر تنظيما، النه الرافد األساس 
في بناء املنتخبات الوطنية وعلى هذا األســــــــاس، 
نقترح ان تجلس اللجنة مع االندية وتســــــــتمع الى 
رغباتهــــــــم كما نهيب باالنديــــــــة أن تكون عنصرا 

مساعدا لالرتقاء بعمل اللجنة التطبيعية.
كما عبر الالعب الدولي الســــــــابق هادي احمد عن 
امله في ان تسفر جهود اللجنة املؤقتة عن انبثاق 
هيئة عامة تســــــــتوعب القرار الكروي وتعبر عن 
طموحــــــــات الجماهير ال ان تنزلــــــــق بالفردية، ألن 
أســــــــاس النجــــــــاح كيفية صناعــــــــة منظومة اتحاد 
نزيهة بعيدة عن املحاصصة تعطي كل ذي حق 

حقه.
وقال إن ابرز معانــــــــاة العراق الكروية عدم وضع 
الشخص املناســــــــب باملكان املناسب، حيث طغت 
املحســــــــوبية والعالقات الشــــــــخصية في املواسم 
الســــــــابقة حتى على مســــــــتوى أبســــــــط الوظائف 
اإلداريــــــــة في اتحــــــــاد الكــــــــرة الســــــــابق ويحز في 
داخلنــــــــا أن نعامل كغرباء مــــــــن قبل البعض فإما 

يتجاهلونا او ال يفقهون تاريخنا.

عامل الوقت
الرياضــــــــي حيــــــــدر  الصحفــــــــي  الزميــــــــل  يقــــــــول 
مدلول مــــــــن جريدة املدى: "بحســــــــب اعتقادي إن 
عامــــــــل الوقت في ظل تحديــــــــات كورونا لن يقف 
مــــــــع مصلحة اللجنــــــــة التطبيعية لغــــــــرض تنفيذ 
الواجبــــــــات املوكلة لهــــــــا من قبل الفيفا وحســــــــب 
رســــــــالة األمني العام فاطمة سامورا يوم العاشر 
من شهر شباط املاضي املرسلة الى اتحاد الكرة 
املستقيل وخاصة املتعلقة بالنظام الداخلي، فان 
العمل يحتاج الى االســــــــتعانة بشــــــــركات قانونية 
عاملية كما هو معمــــــــول في االتحادات الخليجية، 
وأكــــــــد أن التعديــــــــالت االخيرة التــــــــي صدرت من 
االتحاد الدولي وتم إخفاؤها من قبل املستقيلني 
ومن ضمنها عدم جواز الجمع بني منصبني في 
النــــــــادي واالتحاد وهذا واضح من رســــــــالة الفيفا 
الى عضــــــــو هيئة التطبيع رافدعبــــــــد االمير حول 
استقالته من االتحاد الفرعي للعبة في بابل، كما 
ان رفع عدد اعضاء الجمعية العمومية من خالل 
نظــــــــام داخلي يســــــــتوجب ادخــــــــال روابط جديدة 
لها نظام معتــــــــرف به من الدولة، كي يتم ادخالها 
بصورة رسمية في الجمعية العمومية من خالل 
تنظيم انتخابات شــــــــفافة لها وعلى سبيل املثال 
رابطــــــــة املدربــــــــني املحترفــــــــني او لجنــــــــة الحكام او 
غيرها وعلى العموم ارى ان الفيفا سيمدد عمل 
هيئــــــــة التطبيع على األقل الــــــــى نهاية العام الحالي 

كي تستكمل ملفات عملها".
وأشــــــــار املحاضر االســــــــيوي حميد مخيف إلى 
أنَّ "التخوف من عنصــــــــري الوقت ووباء كورونا 
موجــــــــود لكن باملقابل األمــــــــل موجود في تجاوز 
املخاطــــــــر اذا مــــــــا تضافــــــــرت الجهــــــــود الحكومية 

والجماهيرية واإلعالمية".

وبني أنَّ "املســــــــيرة املقبلة تتطلب توســــــــيع الهيئة 
العامة وفق اســــــــس قانونية معترف بها من قبل 
الفيفا، كمــــــــا ان نبذ الخالفات، التي ال طائل منها 
والعمل بروحية الفريق الواحد وابعاد التدخالت 
فــــــــي عمل االتحاد على اعتبــــــــار ان الكرة العراقية 
بهيبتها وســــــــمعتها الدولية تستحق من الجميع 

ان يضحي بتطلعاته الشخصية".
ومن هولندا تحدث العب املنتخب الوطني السابق 
علي حســــــــني محمود لـ"الصباح" مشــــــــيرا الى ان 
اإلخــــــــالص في العمل واملصارحة من دون اخفاء 
اي معلومــــــــات عــــــــن الجمعية العموميــــــــة هما من 
ابــــــــرز ركائز نجاح هيئــــــــة التطبيع ذلك، ألن اللعبة 
تشــــــــهد متغيــــــــرات كثيرة على نظامهــــــــا الداخلي 
وربما تتســــــــبب تلك املتغيرات فــــــــي التصادم مع 
مصالــــــــح االخرين، كما حدث فــــــــي ادارة االتحاد 
الســــــــابق الــــــــذي نظر الى وجوده اكثــــــــر مما ينظر 

الى مستقبل الكرة العراقية حتى تهاوت عروشه 
وادخــــــــل اللعبة في أزمة ماكان لهــــــــا أن تحدث لو 

قدمت مصلحة البالد على املصالح الخاصة.
وأوضح ان عامل الوقــــــــت يداهمنا ونحن بحاجة 
الى املزيد من التشــــــــاور ألن البداية ســــــــتكون من 

الصفر.

دوري أكثر تنظيمًا
ورغــــــــم ان الــــــــدوري وتداعياته ليس مــــــــن امللفات 
الســــــــاخنة عند هيئة التطبيع، اال أن االندية تتطلع 
ألخذ دورها في تنظيم املســــــــابقة كي تكون اكثر 
تنظيما في حال اختفاء الوباء العاملي واستعادة 
الكــــــــرة عافيتهــــــــا وفي هذا الصــــــــدد يضع رئيس 
نــــــــادي الديوانية حســــــــني العنكوشــــــــي عدة نقاط 
أمامهيئــــــــة التطبيع لعــــــــل ابرزها اشــــــــراك االندية 
بالقــــــــرار الكروي مــــــــن حيث عدد انديــــــــة الدوري 
املمتــــــــاز ونظامه املعتمــــــــد دون مجامالت لصالح 
هذا الطــــــــرف او ذاك اضافة الى رفع بعض القيود 
عــــــــن االندية مثل اجور الحكام واملشــــــــرفني، التي 
كادت تكــــــــون في بعض صورها رشــــــــى ال تليق 
بســــــــمعة الحكم واملشرف على حد سواء، كما ان 
اعتماد مالعب جاهزة امنيا وفنيًا من ضرورات 
النجاح ودارســــــــة متأنيــــــــة للتأجيل الــــــــذي يطول 
الدوري ويتســــــــبب فــــــــي ارباك االنديــــــــة لحظة اي 

استحقاق دولي.
مــــــــن جهتــــــــه شــــــــدد رئيس نــــــــادي نفــــــــط الجنوب 
محمد ولي على ضرورة ان يكون تمثيل االندية 
بالجمعية العمومية مبنيا على اسس صحيحة، 
النه يمثل صوت النادي حيث ال يمكن ان يتواجد 
املادي بشخص ال يستدل على مكانه وال يعرف 
العبيه وهذه ظاهرة حصلت في اكثر من موسم 
واذا ما حصلنا علــــــــى تمثيل صحيح يمكننا ان 

نخلق مســــــــابقة كروية صحيحــــــــة، داعيا جميع 
االندية الــــــــى ضبط إيقاع تواجدهــــــــا في الجمعية 
العموميــــــــة وال تفرط بهــــــــذا الحــــــــق القانوني كي 

توظفه بشكله الصحيح.

تهميش املدربني
ظاهرة تهميش املدربني وعدم تصنيفهم واحدة 
من الظواهر التي أزعجت األوساط الكروية طيلة 
فترة وجود اتحــــــــاد الكــــــــرة املاضي،بينما تعالت 
األصوات لغرض وضع آلية عادلة تنصف هؤالء 
الذين يحمل الكثيــــــــر منهم مؤهالت تمكنهم من 
العمــــــــل مع املنتخبات الوطنيــــــــة بمختلف األعمار 

السنية.
يقــــــــول املــــــــدرب علي وهــــــــاب ليس مــــــــن العدالة أن 
يغيب تصنيف املدربني عــــــــن اروقة اتحاد الكرة، 
الذي يعد هو املعني واملســــــــؤول عــــــــن واقع الكرة 

العراقية وال يمكن باي حال من االحوال ان نقبل 
الكيل بمكيالني، بمــــــــا يخص عملنا الذي يخضع 
الــــــــى مزاجــــــــات البعــــــــض والعالقات الشــــــــخصية 
واملحســــــــوبية طوال املواســــــــم املاضية، حتى ظن 
َبعُضَنا انه غير محسوب على املنظومة الكروية.

وأضاف أن املدرب مصنــــــــف من الدرجة املمتازة 
في دول الجوار لكنه في بلده ال يخضع الى رؤى 
يمكن ان تضعه فــــــــي مكانه الصحيح، حتى أخذ 
البعــــــــض ينظر له على أنه متخلــــــــف فنيا ال يفقه 
بأصول الكرة وهذا نابع من االهمال الذي يصيبه 

جراء تغييبه وتهميشه.
بينما أوضح زميله كريم قنبل ان املدرب العراقي 
مظلوم محليا، إذ ليس من العدالة تغيب اســــــــماء 
وتحضر اســــــــماء بعينها مــــــــع املنتخبات الوطنية 
واعتقــــــــد ان هنــــــــاك تكــــــــرارا في اســــــــناد مهمات 
التدريب، رغم ما تتعرض له املنتخبات من هزائم 
وهذا االمر يســــــــتدعي وقفة جادة من قبل اللجنة 
املؤقتة لغرض تصنيف املدربني ومعرفة قدراتهم 

ألن ذلك له ارتباط بمستقبل الكرة العراقية.
وأكــــــــد أن األنديــــــــة املحلية ال تســــــــتند الــــــــى قواعد 
وســــــــلوكيات منتظمة في تسمية املدربني، بل الى 
عالقــــــــة هذا املــــــــدرب مع االدارة ومــــــــدى خضوعه 
الوامر الرئيس مما يتســــــــبب فــــــــي واقع فني غير 
متطــــــــور يدفــــــــع بالنهايــــــــة الى ضعــــــــف املنظومة 

التدريبية.
من جهتــــــــه انتقد املــــــــدرب حيدر يحيــــــــى تغييب 
اســــــــماء بعينهــــــــا واالعتمــــــــاد على اخــــــــرى اثبتت 

فشلها في قيادة املنتخبات الوطنية السنية.
وقال ان عدم تصنيف املدربني أدخل عمل اتحاد 
الكرة بما يخــــــــص هذا الجانب بحالة من الشــــــــك 
والريبــــــــة حول عالقة املدربني مــــــــع اعضاء اتحاد 
الكرة ومــــــــع لجنــــــــة املدربني واالمــــــــر ينطبق على 
االندية املحلية املغمورة والجماهيرية والســــــــؤال 
هــــــــو ما الذي يدفع اندية جماهيرية الى التمســــــــك 
باسماء كروية اكل الدهر عليها وشرب،بينما ال 
تكلف نفسها تسمية مدربني شباب مساعدين 
في املــــــــالك التدريبي، وأرى أن ذلك مرتبط بغياب 
التصنيف الســــــــنوي، الذي البد من أن يكون على 
طاولة الهيئة املؤقتة من اجل االنصاف واملساهمة 

في تطوير الواقع التدريبي.
بــــــــدوره تســــــــاءل املدرب علي عبيــــــــس عن جدوى 
الدخول في دورات تدريبية عاملية في الوقت الذي 
ال يعتمــــــــد االتحــــــــاد على هذه املؤهــــــــالت العملية، 
موضحــــــــا اعتقــــــــد ان غياب الصــــــــوت املدافع عن 
حقــــــــوق املدربــــــــني كان واليزال هو الســــــــبب فيما 
يتعــــــــرض له املدربون ومن خاللكــــــــم ادعو جميع 
زمالئــــــــي املدربني ممــــــــن جاهــــــــدوا واجتهدوا من 
اجل نيل الشهادات التدريبية العالية الى تشكيل 
رابطة تدافع عن حقوقهم املشروعة في ظل عهد 

كروي جديد نتمنى منه ان ينصف الجميع.
واعــــــــرب املدرب حميد ســــــــلمان عن املــــــــه في ان 
يكون هنــــــــاك اهتمام باملــــــــدرب العراقي من حيث 
تأهيلــــــــه وتصنيفــــــــه الن أمــــــــره يهم تطــــــــور الكرة 
العراقية، حيث يعد مرتكزا مهما في بناء االندية 

واملنتخبات الوطنية.
وقــــــــال إن تصنيــــــــف املدربني البد مــــــــن أن يكون 
على اسس صحيحة تعتمد الشهادات التدريبية 
واالنجــــــــازات وعلمية املــــــــدرب وإمكانياته الذهنية 
اضافــــــــة الــــــــى قدراته النفســــــــية فــــــــي التعامل مع 

الالعبني.
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وضع نادي غوانغجو ايفرغراندي حامل 
لقب الدوري الصيني لكــــــــرة القدم حجر 
األســــــــاس مللعبه الجديد البالغة كلفته 12 
مليار يوان (1,7 مليــــــــار دوالر أميركي) 
والذي ســــــــيكون من أكبر منشآت اللعبة 

في العالم بسعة مئة ألف متفرج.
ومن املقرر أن يكون امللعب الذي يتســــــــع 
لعدد مشجعني يفوق بقليل ملعب "كامب 
نــــــــو" التابع لنادي برشــــــــلونة االســــــــباني، 
جاهزا في نهاية العام 2022، بحسب ما 

ذكرت وكالة شينخوا الرسمية لالنباء.
وســــــــيكون "ملعب غوانغجو ايفرغراندي 
لكرة القدم" محاطا بتصميم على شكل 
زهرة اللوتس، في إشارة إلى كنية "مدينة 
الزهرة" التي تعرف بها غوانغجو الواقعة 

في جنوب البالد.
ويبلــــــــغ متوســــــــط جماهير حامــــــــل لقب 
الدوري الصيني 8 مرات وبطل آسيا في 
2013 و2015 والــــــــذي يدربــــــــه بطل العالم 
الســــــــابق االيطالي فابيو كانافارو، نحو 
خمسني ألف متفرج في املباريات املقامة 

على ارضه.

ومن املقرر ان تســــــــتضيف الصني كأس 
آســــــــيا 2023، وقبلها النسخة األولى من 
كأس العالــــــــم لألندية بصيغتها الجديدة. 
وكانت هــــــــذه البطولة مقــــــــررة في صيف 
العامــــــــم 2021، قبــــــــل ان يعلــــــــن االتحــــــــاد 
الدولي (فيفــــــــا) عزمه على إرجائها، بعد 
تأجيــــــــل نهائيــــــــات كأس أوروبــــــــا وبطولة 
كوبــــــــا أميــــــــركا 2020 الى صيــــــــف العام 
املقبل بســــــــبب تفشــــــــي فيروس كورونا 
املســــــــتجد. كما تعتزم مدينة شــــــــنغهاي 
الصينيــــــــة التقــــــــدم الســــــــتضافة األلعاب 

األوملبية الصيفية.
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أبدى املصنف ثانيا عامليا اإلســــــــباني رافايل 
نــــــــادال شــــــــكوكه فــــــــي إمكانية إقامــــــــة دورات 
"كبيرة" في كرة املضرب "في املديني القصير 
واملتوسط" بسبب فيروس كورونا املستجد 
الــــــــذي جّمد نشــــــــاطات الكــــــــرة الصفراء حتى 
تموز املقبل، من ضمن الشــــــــلل شــــــــبه الكامل 

الذي تسبب به عالم الرياضة.
وقال املاتــــــــادور في تصريحات لبرنامج بثته 
إذاعتا "أوندا ســــــــيرو" و"كوبي" اإلســــــــبانيتني 
"كرة املضرب هــــــــي رياضة عاملية، ننتقل من 
بلد الى آخر، ويجب ان يتحرك عدد كبير من 
النــــــــاس. يبدو من الصعوبة بمكان بالنســــــــبة 
إلــــــــي إقامة دورة كبيرة فــــــــي املدى القصير أو 

املدى املتوسط".
وتوقفت منافســــــــات اللعبة بشكل كامل منذ 
مطلع آذار املاضي مع بدء تفشي "كوفيد19-"، 
وأعلنت رابطتا املحترفني واملحترفات في كرة 
املضرب، تمديد تعليق املنافســــــــات حتى 13 
تموز على األقل، بينما تأثرت مواعيد كبيرة 

في هــــــــذه الرياضة باألزمة الراهنة، الســــــــيما 
بطولة ويمبلــــــــدون اإلنكليزية، ثالث البطوالت 
األربع الكبرى، والتي تم إلغاؤها للمرة األولى 
منذ نهايــــــــة الحرب العاملية الثانيــــــــة، بينما تم 
تأجيل بطولة روالن غاروس الفرنســــــــية الى 

أيلول.
ورأى نادال املتوج بـ19 لقبا في الغراند سالم، 
منها 12 (رقم قياســــــــي) في روالن غاروس 
التي تقام على مالعب ترابية، انه سيكون "من 
الصعــــــــب جدا" إقامة مباريــــــــات كرة املضرب 
خلــــــــف أبــــــــواب موصدة في وجه املشــــــــجعني، 
وهو اقتراح يتم دراســــــــته في رياضات أخرى 
أبرزها كرة القدم، إلنقاذ ما أمكن من املوسم 

الحالي.
والقى هذا املوقف صدى أيضا لدى املصنف 
أول عامليــــــــا الصربــــــــي نوفــــــــاك ديوكوفيتش 
الذي شــــــــارك أيضــــــــا في البرنامــــــــج الذي بثته 
اإلذاعتــــــــان. وعد ديوكوفيتــــــــش ان اللعب من 
دون مشــــــــجعني في كرة املضرب "ليس قرار 
ســــــــهال"، مضيفــــــــا "أنا مســــــــتعد (لذلك)، لكن 

أعتقد انه يجب االنتظار بضعة أشهر".

واوضــــــــح نادال ان األولوية فــــــــي الوقت الراهن 
يجب هي التركيز على جهود مكافحة الوباء 
الذي جعل مــــــــن بالده إحدى أكثر الدول تأثرا 

على صعيد الوفيات.
ووصــــــــف الالعب املتحــــــــدر من مايــــــــوركا ان 

"العديــــــــد مــــــــن الناس يعيشــــــــون في وضع 
رهيــــــــب  فــــــــي الوقــــــــت الحالــــــــي، كرة 

املضرب بعيدة عن أولوياتي".
الشــــــــهر  نــــــــادال  وأطلــــــــق 

املاضــــــــي مــــــــع مواطنه 
العب كرة السلة باو 

مبادرة  غاســــــــول 
لجمــــــــع التبرعات 
ة  عد ملســــــــا
األحمر  الصليب 

وأشار  اإلسباني. 
الــــــــى ان "هدفنا هو 

مليــــــــون   11 جمــــــــع 
يــــــــورو، ووصلنا حتى 
اآلن الى سبعة ماليني".

بات مصير سباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة 
العالم للفورموال واحد، واملقرر في 30 آب ، معلقا وفي 

مواجهة سيناريوهات عدة مطروحة، بحسب املنظمني، في 
أعقاب قرار الحكومة حظر التجمعات حتى 31 من الشهر 

املذكور بسبب فيروس كورونا املستجد.
وقالت مديرة السباق فانيسا ماييه لوكالة "بلجا" املحلية 

"جميع السيناريوهات ممكنة: ستتم مناقشة خيارات 
التأجيل٬ إقامته من دون جماهير أو إلغائه. ال يمكن ألحد 

التنبؤ بما سيكون عليه الحال بعد أربعة أشهر ونصف 
شهر".

وتابعت "تبقى األولوية املطلقة صحة البلجيكيني 
واملشجعني الذين يأتون الى حلبة سبا-فرانكورشان"، 

إحدى أشهر الحلبات املضيفة لسباقات الفورموال واحد 
في روزنامة بطولة العالم.

ويبدو ان السباق سيكون عمليا بني خيارين سبق لهما 
ان طاال املراحل التسع األولى لبطولة 2020، أي التأجيل أو 
اإللغاء، مع استبعاد التقارير الصحافية البلجيكية إقامته 

من دون جمهور. 

أعلن نادي أتلتيك بلباو االسباني لكرة القدم أنه توصل 
الى اتفاق مع العبيه بشأن خفض رواتبهم٬ وذلك من أجل 
مواجهة التداعيات املالية واالقتصادية التي خّلفها تعليق 
املنافسات على خلفية تفشي فيروس كورونا املستجد.

وجاء في بيان النادي الباسكي "سيكون الحسم من الراتب 
السنوي بنسبة 17 في املئة في حال استحالة استكمال 

املنافسات وستة في املئة في حال اسُتكمل الدوري خلف 
أبواب موصدة".

وتابع "العبو الفريق األول للرجال في نادي اتلتيك بلباو٬ 
وبقيادة قادتهم٬ وفي لفتة تظهر مسؤولية والتزام كبير٬ 

وافقوا طوعا على تخفيض رواتبهم نظرا للظروف التي قد 
تؤثر على نهاية موسم 2019-2020".

وكان بلباو يحتل املركز العاشر في ترتيب الليغا قبل 
تعليق املنافسات منتصف شهر آذار الفائت٬ وبلغ نهائي 

كأس اسبانيا الذي تأجل الى موعد لم يحدد بعد، ملواجهة 
نادي ريال سوسييداد.
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وتوقفت مباريات كرة القدم في إنكلترا، 
كغيرها من مختلف دول أوروبا والعالم، 
في منتصف آذار املاضي في ظل تفشي 

وبــــــــاء "كوفيــــــــد19-".
األنديــــــــة اإلنكليزيــــــــة التي مــــــــن املقرر ان 
تعقد اجتماعا اليوم الجمعة، باتت تدفع 
في اتجــــــــاه إيجــــــــاد صيغة تتيــــــــح إنهاء 

املوســــــــم في 30 حزيران ، لتفادي 
اإلشــــــــكالية املتوقــــــــع ان 

تثــــــــار بشــــــــأن عقود 
التــــــــي  الالعبــــــــني 
هــــــــذا  فــــــــي  تنتهــــــــي 

التاريخ، بحال امتد املوســــــــم ملا بعد هذا 
املوعد، بحسب ما أفادت شبكة "سكاي 

سبورتس" البريطانية.
وأوضحــــــــت الشــــــــبكة ان "كيفيــــــــة إنهاء 
منــــــــذ  املعلــــــــق   2019-2020 موســــــــم 
منتصــــــــف آذار بســــــــبب جائحة كورونا 

املستجد، ســــــــيكون بشكل غير مفاجئ 
على رأس جدول االجتماع".

أضافت "األندية ال تزال تحبذ القيام بكل 
ما تستطيع من أجل إنهاء املوسم، بدال 
من إعالنه باطال والغيــــــــا، لكن احتمال 
انتهاء عشــــــــرات العقود قبل ذلك (ختام 

املوسم) يثير قلق عدد من األندية".
وعلى رغــــــــم ان االتحاد الدولي 
(فيفــــــــا)  القــــــــدم  لكــــــــرة 
بتمديــــــــد  أوصــــــــى 
أكانت  العقــــــــود، 
يلــــــــة  لطو ا

األمد أم تلك املبرمة على سبيل اإلعارة، 
الــــــــى ما بعد نهاية حزيــــــــران في حال لم 
يكن موسم 2020-2019 قد بلغ نهايته، 
تخشــــــــى أندية إنكليزية مــــــــن ان يرحل 
الالعبون عن صفوفهــــــــا بمجرد حلول 

ذاك التاريخ، بحسب "سكاي".
ونقلــــــــت الشــــــــبكة املالكــــــــة لحقــــــــوق بث 
مباريات البريميرليغ، عن رئيس ناٍد لم 
تســــــــمه قوله "بعض األنديــــــــة تريد إنهاء 
املوســــــــم بنهاية حزيران كيف سيكون 
األمــــــــر عادال بالنســــــــبة للمنافســــــــة على 
املراكز املؤهلة الى املسابقات األوروبية، 
ان تخوضها بعض األندية بتشــــــــكيالت 

منقوصة؟".
وفي حني استبعدت "سكاي" ان يخلص 
االجتماع  الى تحديد موعد الســــــــتئناف 
مباريــــــــات بطولــــــــة إنكلتــــــــرا، وإن خلف 
أبواب موصدة فــــــــي املراحل األولى كما 
يتم التداول حاليا، أشــــــــارت صحيفة "ذا 
غارديان" الى ان "االلتزام بإنهاء املوسم 
قبل بداية تموز ســــــــيكون من الخيارات 

التي سيتم بحثها من قبل األندية".
وأملحــــــــت الصحيفــــــــة الــــــــى ان مــــــــن بــــــــني 
الخيارات التي قــــــــد تضعها األندية أمام 
رابطــــــــة الــــــــدوري "إنهاء موســــــــم -2019

2020 بحلــــــــول 30 حزيــــــــران ، بحال تم 
اســــــــتكمال جميع املباريات املتبقية أم لم 

يتم ذلك".
واجمعت التقارير الصحافية اإلنكليزية 
علــــــــى ان تحديــــــــد أي موعــــــــد أو صيغــــــــة 
الســــــــتئناف البطولــــــــة، ســــــــيبقى رهــــــــن 

الظروف الصحية في البالد 
ونقلت "ســــــــكاي" عن مالك ناٍد إنكليزي 
قوله "االجتماع ســــــــيكون (أيضا) بشأن 
االستمرارية املالية ومتى يمكننا خوض 
املباريــــــــات او االســــــــتغناء عن املوســــــــم. 
لألســــــــف، يمكــــــــن ان يتــــــــم االســــــــتغناء 
عن املوســــــــم اســــــــتنادا الى القواعد التي 
تفرضهــــــــا الحكومة"، علمــــــــا بأن طرحا 
كهــــــــذا يواجــــــــه بممانعــــــــة صريحــــــــة من 
قبــــــــل العديد من األنديــــــــة على امتداد 
البالد والقارة، وصــــــــوال الى االتحاد 

األوروبي لكرة القدم (ويفا).
وتوقفت مباريات الدوري املمتاز بعد 
املرحلة التاسعة والعشرين (من أصل 
38)، مــــــــع تصــــــــدر ليفربول بفــــــــارق 25 
نقطة (ومباراة أكثــــــــر) عن حامل اللقب 

مانشستر سيتي.
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قاعدة إنتاج مأمونة
عــلــى  تـــعـــتـــمـــد  الـــــتـــــي  األدوات  بـــــهـــــذه 
التكنولوجيا واملجتمع الذي يأخذ أفراده 
كوريا  تخطو  التواصل  وسائل  بأحدث 
الــجــنــوبــيــة، الــتــي كــانــت مــن أوائــــل الـــدول 
التي سيطرت على وباء كورونا، خطوات 

للسيطرة على املرض في املستقبل.
ويقول مسؤولون إن الهدف هو تنشيط 
رابـــــــع أكــــبــــر اقـــتـــصـــاد فــــي قـــــــارة آســيــا 
والحفاظ على دوران عجلته باالستفادة 
مما حققته البالد من نجاح في تحديد 
حــاالت اإلصابة ومتابعة أصحابها من 
دون فــرض قــيــود إلــزامــيــة مــشــددة على 
حــركــة الــنــاس أو إرغــــام الــشــركــات على 
استمرار املوظفني في العمل من البيوت.

وقــــــال الـــرئـــيـــس مـــــون جـــيـــه "اســتــطــعــنــا 
التحرك  أو حظر  لــإلغــالق  الــلــجــوء  دون 
ــعــمــل في  أن نــحــافــظ عــلــى اســـتـــمـــرار ال
يغرس  وهـــذا  كبير  حــد  إلـــى  مصانعنا 
في أذهــان العالم فكرة أننا قاعدة إنتاج 

مأمونة وشفافة".
ويتابع املــراقــبــون فــي أوروبـــا والــواليــات 
املــتــحــدة أســـلـــوب كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة في 
الــتــعــامــل مـــع األزمـــــة عـــن كــثــب إذ تــأمــل 

الحكومات أن تخرج منها بسرعة.
وقـــــال بـــــارك نــيــونــغ-هــو وزيـــــر الــصــحــة 
"نــحــن فـــي مــعــركــة طــويــلــة مـــع فــيــروس 
كورونا" مضيفا أنها قد تستمر أشهر 

أو حتى سنوات.

"املدينة الذكية"
احــتــواء  ستراتيجية  إنَّ  الــخــبــراء  يــقــول 
الفيروس في كوريا الجنوبية ستستفيد 

مـــــــــــن حــــمــــلــــة 
لتعقب  مكثفة 

املـــــــــخـــــــــالـــــــــطـــــــــني 
وإجراء االختبارات 

لهم كان لها أبلغ األثر 
فــــي الـــكـــشـــف عــــن بـــؤر 

العدوى التي كان من املمكن 
أال ترصدها السلطات.

وأســالــيــب  االخــتــبــار  أدوات  وبـــخـــالف 
الـــتـــعـــقـــب املـــســـتـــخـــدمـــة، تـــعـــتـــزم كـــوريـــا 
ــتــوســع فـــي قـــاعـــدة بــيــانــات  الــجــنــوبــيــة ال
الذكية" وحمل املخالفني للحجر  "املدينة 
الـــصـــحـــي عـــلـــى ارتــــــــداء أســـــــاور تــعــقــب. 
تبادل  هو  البيانات  قاعدة  من  والغرض 
بأمور  يتعلق  فيما  املــدن  بني  املعلومات 

مثل حركة السير والتلوث.
االستعانة  الصحية  السلطات  وتــعــتــزم 
بـــتـــلـــك الـــشـــبـــكـــة لــتــقــلــيــل الـــــوقـــــت الـــــذي 
املــصــابــني  إلـــى  الـــوصـــول  فــي  تستغرقه 

بالفيروس وعزلهم.
الكوري  املركز  البيانات  وسيدير قاعدة 
مما  منها  والــوقــايــة  األمــــراض  ملكافحة 
يتيح للباحثني املتخصصني في األوبئة 
املــرضــى بما في  بـــأول عــن  بيانات أوال 
ـــــك أمــــاكــــن وجـــــودهـــــم والـــــوقـــــت الــــذي  ذل
مــواقــع بعينها ولقطات من  فــي  قــضــوه 
ومعامالتهم  املغلقة  التلفزيونية  الدوائر 

بالبطاقات االئتمانية.
وهـــــذا قـــد يــقــلــص الـــوقـــت الــــــالزم لتتبع 
يــوم كامل  تحركات مريض من حوالي 
إلـــى نــحــو عــشــر دقــائــق وفــقــا ملــا تقوله 
والنقل  التحتية  والبنية  األراضــي  وزارة 
التي كانت أول من أطلق مبادرة "املدينة 

الذكية".
وبجانب املعلومات التي يتولى تحميلها 
األمــراض والوقاية منها  مركز مكافحة 
سيجمع النظام بيانات من هيئة الشرطة 
في  االئتماني  التمويل  ورابــطــة  الوطنية 
كــوريــا ومــن ثــالث شــركــات لالتصاالت 

و22 شركة لبطاقات االئتمان.

مشكالتفي الخصوصية
وقال لي سو يونغ املدير باملعهد املتقدم 
لــلــعــلــوم ومــعــهــد الــتــكــنــولــوجــيــا لــلــذكــاء 
االصطناعي في كوريا إن التكنولوجيا 
ستساعد املحققني على تعقب الحاالت 
املــصــابــة بــدرجــة كــفــاءة أكــبــر حــتــى إذا 
تــســبــبــت فــــي مـــشـــكـــالت فــيــمــا يــتــعــلــق 

بالخصوصية.
من ناحية أخــرى قالت وزارة األراضــي 
والبنية التحتية إن املحققني سيحتاجون 
للحصول على موافقة الشرطة لالطالع 
عــلــى املــعــلــومــات وإن اســتــخــدام قــاعــدة 
محدود  عــدد  على  سيقتصر  البيانات 
بما يضمن سرية املعلومات الشخصية 
غــيــر املــقــصــودة. وقــالــت الــــــوزارة أيضا 
احتواء  املعلومات عند  إنه سيتم حذف 

الوباء.
ائتالف  وأبـــدى 
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مـــنـــظـــمـــة حـــقـــوقـــيـــة 

يتعلق  فــيــمــا  مـــخـــاوف 
وسائل  مــن  بالخصوصية 

على  الــســلــطــات  وردت  الــتــعــقــب. 
ذلك بالقول إن األساور لن تستخدم إال 

بموافقة املرضى.
ومن العناصر الرئيسة في ستراتيجية 
احــتــواء الــفــيــروس فــي كــوريــا الجنوبية 
ـــرقـــابـــة عـــلـــى الـــــحـــــدود. وقــــال  تـــشـــديـــد ال
مركز مكافحة األمراض إن نحو نصف 
الحاالت الجديدة املكتشفة في األسابيع 
األخيرة كانت بني مسافرين قادمني من 

الخارج.

ممرات خاصة
وأنشأت كوريا الجنوبية ممرات خاصة 
هـــذا الــشــهــر فــي مــطــار إنــشــيــون الــدولــي 
بــالــعــاصــمــة إلجــــــراء فـــحـــوص لــكــل من 
يــصــل وعــلــيــه أعـــــراض املـــــرض. أمـــا من 
يــصــلــون ولـــيـــس عــلــيــهــم أعــــــراض فيتم 

إجراء االختبار لهم خالل ثالثة أيام.
ويــــــتــــــعــــــني عــــــلــــــى جـــــمـــــيـــــع الــــــقــــــادمــــــني 
ــــــخــــــارج تــــنــــزيــــل تـــطـــبـــيـــق أعــــدتــــه  مـــــن ال

الـــــحـــــكـــــومـــــة لــــتــــعــــقــــب املــــــــواقــــــــع وعــــلــــى 
مــســتــخــدمــيــه اإلبـــــــالغ عــــن أي أعـــــراض 
تظهر عليهم. وعلى الجميع بغض النظر 
عن جنسياتهم أو نتيجة اختباراتهم أن 

يعزلوا أنفسهم ملدة أسبوعني.
وبـــعـــد األســـبـــوعـــني تــظــهــر رســـالـــة تبلغ 
وبإمكانهم  أحــــرار  بــأنــهــم  املستخدمني 

حذف التطبيق من هواتفهم.

التباعد االجتماعي
يتطلعون  إنهم  الصحة  مسؤولو  يقول 
أيــــضــــا فـــــي األســــابــــيــــع املـــقـــبـــلـــة لــتــبــنــي 
سياسات التباعد االجتماعي التي نادوا 
بها فــي أوائـــل األزمـــة بحث الــنــاس على 
تجنب التجمعات الكبيرة أو الخروج من 
منازلهم دون فرض أوامر فعلية بالبقاء 

في البيوت.

وتــعــتــزم 
الـــحـــكـــومـــة 
املزيد  تطوير 
مــــن املـــمـــارســـات 
واملكاتب  البيوت  فــي 
لتقليل  الــعــامــة  واألمـــاكـــن 
خطر تفشي املــرض مــرة أخرى 
عــلــى نـــطـــاق كــبــيــر وفــــي الـــوقـــت نفسه 
السماح باستئناف النشاط االقتصادي 

والحياة االجتماعية.
ــــعــــام  وقــــــــــال يــــــــون تـــــــاي-هـــــــو املــــــديــــــر ال
لسياسات الصحة العامة بوزارة الصحة 
لرويترز إن من السياسات التي يجري 
االزدحـــام  تقليل  البعيد  لــألجــل  بحثها 
فــي أمــاكــن العمل وإقــنــاع الــكــوريــني بأن 
 الــــذهــــاب لــلــعــمــل عــنــد املـــــرض لــيــس من 

الفضائل.
يصبح  أن  يمكن  ملــا  ملحة سريعة  وفــي 
سياسات في األجــل البعيد حدد مركز 
مــكــافــحــة األمـــــــراض األســــبــــوع املــاضــي 
اإلطار العام لتدابير وقائية في املدارس 
الترفيهية  املــنــشــآت  والــكــنــائــس وبــعــض 
التطهير  جـــداول  الــتــدابــيــر  تلك  وشملت 
ـــلـــمـــســـافـــات بـــــني الـــنـــاس  وإرشـــــــــــــادات ل

وفحص درجات الحرارة.

{ }

رغـــــــم األزمــــــــــة االقــــتــــصــــاديــــة 
ــــغــــرق فــيــهــا  ــــتــــي ي الــــــحــــــادة ال
(كوفيد–  وبـــاء  بسبب  العالم 
مــعــلــومــات على  تــســري   ،(19
نــطــاق واســـع عــن تــوجــه "آبــل" 
ـــــــى إصــــــــــدار طـــــــــراز جـــديـــد  إل
مـــن هـــواتـــف "آيــــفــــون" بسعر 
مخفض فــي فــتــرة قــريــبــة قد 
ال تتعدى نهاية الشهر الحالي 

لسد نقص في منتجاتها.
ــــــى أنَّ  إل الــــتــــقــــاريــــر  وتـــشـــيـــر 
الـــجـــهـــاز الـــجـــديـــد مــــن "آبـــــل" 
سيحمل اسم "آيفون أس إي" 
9" وسيباع بسعر  "آيفون  أو 
يقل عن 400 %، ما من شأنه 
توفير بعض النمو للمجموعة 
األمــيــركــيــة الــعــمــالقــة فـــي ظل 
الغموض بشأن موعد إطالق 
ـــطـــراز األحـــــدث مـــن هــواتــف  ال

"آيفون".
وقــــــــــال املــــحــــلــــل فــــــي شـــركـــة 
"ويــــــدبــــــوش ســيــكــيــوريــتــيــز" 
دانيال آيفز في مذكرة بحثية: 
إطــالق طــراز متوسط  "بينما 

الــكــلــفــة مـــن الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
فــي ظــل الــتــراجــع الــعــاملــي في 
املــبــيــعــات وســـط جــائــحــة غير 
مــســبــوقــة قــــد يــثــيــر اهــتــمــام 
البعض، ال بدَّ من اإلشارة إلى 
أنَّ آبل ترى هذا األمر على أنه 
ة إطالق بسيطة لكميات  عمليَّ
قليلة من دون ضجة كبيرة إذ 

إنَّ الهواتف جاهزة للشحن".
ولفت آيفز إلى أنَّ "آبل" قادرة 
عــلــى بــيــع مـــا بـــني 20 مليون 
جــهــاز و25 مــلــيــونــا مــن هــذه 
إطالق  قبل  الجديدة  الهواتف 

الطراز املنتظر "آيفون 12".
لــهــاتــف  إطـــــــالق  أي  أنَّ  كـــمـــا 
ذكـــــي جـــديـــد ســيــحــصــل مــن 
املعتادة عند أي  دون الضجة 
عملية من هذا النوع لدى "آبل" 
التي ستعتمد خصوصا على 
ظل  في  اإللكترونية  املبيعات 
إغالق معظم متاجر الهواتف 

حاليًا. 
وأطـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــة 
"سامسونغ" الكورية الجنوبية 
األسبوع املاضي هواتف ذكية 
جـــــديـــــدة تـــتـــضـــمـــن نـــمـــوذجـــا 
مصمما للعمل بتقنية الجيل 

الــخــامــس وبــســعــر دون 500 
دوالر.

وقــــالــــت املـــحـــلـــلـــة فــــي شــركــة 
"كـــريـــيـــتـــيـــف ســـتـــراتـــيـــجـــيـــز" 
كــارولــيــنــا مــيــالنــيــزي إنـــه "قــد 
يــكــون لــدى الــنــاس أمـــوال أقل 
إلنــفــاقــهــا، لــكــنــهــم فـــي الــوقــت 
عينه يريدون تقنيات مطّورة".

وأضـــــــافـــــــت "بـــــعـــــدمـــــا كـــانـــت 
الــــســــوق األمـــيـــركـــيـــة تــرتــكــز 
عــلــى فــئــتــي الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
األكثر تطورا وتلك الرخيصة 
لـــهـــواتـــف  حــــضــــور  دون  مــــن 
هذه  ستعود  املتوسطة،  الفئة 

األخيرة حاليا".
وأشـــــــــــــارت مــــيــــالنــــيــــزي إلــــى 
قــد  الـــــجـــــديـــــدة  الـــــهـــــواتـــــف  أن 
تــســتــقــطــب املــســتــهــلــكــني غير 
املقتدرين ماليا بعدما تخطى 
سعر بعض الطرازات األحدث 

1500 دوالر.
وقـــــد بـــــدأ تــصــمــيــم الـــهـــواتـــف 
املــــعــــدة لــــإلصــــدار هـــــذا الـــعـــام 
وإنــتــاجــهــا قــبــل فــتــرة بعيدة 
مـــــــن ظــــــهــــــور وبـــــــــــاء كـــوفـــيـــد 
الــشــركــات  أن  يــعــنــي  مــا   ،-19
باملواصفات  مقّيدة   املصنعة 

املحددة للطرازات.
ـــفـــتـــت مـــيـــالنـــيـــزي إلــــــى أن  ول
الجديدة  اإلصـــــدارات  "مــوســم 
الشائعات  على  ردا  يــقــتــرب"، 
عن توجه "آبــل" و"غوغل" إلى 

اإلعالن عن منتجات جديدة.
ــــــطــــــرازات  ال بــــعــــض  أن  غــــيــــر 
الجديدة قد تستقطب بشكل 
خــــاص الـــزبـــائـــن الــحــريــصــني 
على ميزانيتهم ممن يسعون 
إلـــــــى تــــحــــديــــث هــــواتــــفــــهــــم أو 
ميالنيزي  وأشــــارت  إبــدالــهــا. 
فـــون"  "آي  هــاتــف  أي  أن  إلــــى 
من الفئة املتوسطة قادر على 
أكثر  مستخدمني  استقطاب 
الخصائص  بــجــودة  اهتماما 
وأمد  والشاشة  الكاميرا  مثل 
الــبــطــاريــة وأقـــل اكتراثا  حــيــاة 
بــمــيــزات أخــــرى مــحــبــبــة لــدى 
ـــــهـــــواتـــــف مــنــذ  هـــــــــواة هـــــــذه ال
"هذا  أن  وأوضحت  انطالقها. 
فيروس  على  ردا  ليس  األمــر 
أنه  كورونا بالتأكيد بل يبدو 

مناسب أكثر للسوق".
إزاء  تكتم  على  "آبـــل"  وتبقي 
خــطــطــهــا املــســتــقــبــلــيــة بــشــأن 

هواتف "آي فون".

أمـــازون إلجــراء تخفيضات كبيرة على  تخطط شركة 
أســعــار الــعــمــوالت لــبــرنــامــج الــتــســويــق الــتــابــع لــهــا، الــذي 
ــلــمــؤســســات اإلعـــالمـــيـــة وشــــركــــات الـــتـــجـــارة  يــســمــح ل
اإللكترونية والشركات الصغيرة واملستقلة بالحصول 
على جزء من اإليرادات من عملية البيع إذا وصل العميل 
 إلــى صفحة املنتج واشــتــرى العنصر مــن خــالل رابــط 
الذين يربطون  البرنامج  خاص.وأبلغت الشركة أعضاء 
املــنــتــجــات بــمــنــصــة أمــــــازون مــقــابــل نــســبــة مــئــويــة من 
 – (Amazon Associates) املبيعات – املعروفني باسم
بأنها ستخفض أسعار العموالت ابتداء من 21 أبريل، 
انــخــفــاضــات بأكثر  املــنــتــجــات  فــئــات  بــعــض  وستشهد 
من 50 في املئة، وذلك وفقا لرسالة إلكترونية حصلت 

.(CNBC) عليها
وتـــشـــهـــد مــــعــــدالت الـــعـــمـــولـــة ضـــمـــن فــئــات 

تحسني املنزل واألثاث واملرج والحديقة 
ومـــنـــتـــجـــات الــــحــــيــــوانــــات األلـــيـــفـــة 

انــخــفــاضــا فــي مــعــدل العمولة 
مــن 8 فــي املــئــة لكل عملية 

بيع إلى 3 في املئة فقط، 
أما بالنسبة لسماعات 

ـــــــــرأس ومـــنـــتـــجـــات  ال
واآلالت  الــتــجــمــيــل 
املـــــــوســـــــيـــــــقـــــــيـــــــة، 
فـــــــــإن الــــعــــمــــولــــة 
ســــتــــنــــخــــفــــض 
من 6 في املئة 
فـــي   3 إلــــــــــــى 

املئة.
كما تنخفض 
الــــــــعــــــــمــــــــولــــــــة 
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
لـــــــــلـــــــــعـــــــــديـــــــــد 
ــــفــــئــــات  مـــــــن ال

األخــــــــــــرى، مــن 
ضــمــنــهــا مــــواد 

ــــة، مـــــن 5  ــــبــــقــــال ال
ـــــــى 1  فــــــي املـــــئـــــة إل

فــــي املــــئــــة، وتــشــكــل 
الــــتــــغــــيــــيــــرات ضـــربـــة 

قـــــاســـــيـــــة لـــلـــكـــثـــيـــر مـــن 
بشكل  تعتمد  التي  املواقع 

كــبــيــر عــلــى بــرنــامــج أمــــازون 

لكسب املال بعد أن أمضى الكثير منها سنوات في بناء 
أقسام تجارية مخصصة للتوصية بمنتجات أمازون. 
 (Best Buy) الــتــجــزئــة اآلخــــــرون، مــثــل تــجــار  ويـــديـــر 
و(Walmart)، برامج تسويق مماثلة، لكن أمازون تظل 
رائدة في التجارة اإللكترونية األميركية مع ما يقرب من 
نصف املبيعات عبر اإلنترنت، ولم يقول املتحدث باسم 
الشركة ما إذا كانت التغييرات تأتي استجابة لفيروس 
كورونا، لكنه أكد حدوث بعض التغييرات في عمليات 
أمازون بسبب الوباء. وتعدُّ أمازون واحدة من الشركات 
األميركية القليلة التي زاد نشاطها خالل الوباء، ووظفت 
الطلب في مستودعاتها  ألف عامل جديد ملواكبة   100
حــيــث يــتــجــه الــنــاس إلـــى الــتــســوق عــبــر اإلنــتــرنــت أثــنــاء 
وجودهم في املنزل، وبالرغم من الزيادة الهائلة في الطلب 
على خدماتها، فإنَّ أمازون تكافح من أجل الحفاظ على 

عملياتها. { }
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«عدنا من بعيد»
وتشــــــــجع أخصائية في العالج الطبيعي بمعهد 
فــــــــي  التأهيــــــــل  الجامعــــــــي إلعــــــــادة  كليمنصــــــــو 
إلكيرش-غرافنشتادن (شــــــــرق فرنسا) جورج 
(77 عاما) قائلة: «احســــــــنت. جيــــــــد جدًا»، فيما 
يتكئ على قضبان متوازية متأرجحًا من األمام 
إلى الوراء على لوحة موضوعة على اسطوانات.

ورغــــــــم ان عينيــــــــه تبرقان وراء نظارته لحســــــــن 
أدائه، ســــــــرعان ما يشــــــــعر جــــــــورج الذي أمضى 

ثمانية أيام في العناية الفائقة، بالتعب.
ويــــــــروي جورج املقيــــــــم في ستراســــــــبورغ «بعد 
ما عشــــــــناه نشــــــــعر بأننا عدنا من بعيد» الفتا 
الى «الــــــــرؤى املروعة» عندما وضــــــــع في غيبوبة 
إصطناعية لكنه يصر على التفاؤل والنظر إلى 

املستقبل.
ويضيف «كنــــــــت أظن أنه كان 

إلى  العــــــــودة  إمكانــــــــي  في 
منزلي لكني أعترف بانه 
لــــــــم يكن فــــــــي مقدوري 
أمتــــــــار»،   10 الســــــــير 

«التعب  أن  موضحــــــــا 

الذي اشعر به لم يسبق أن عشته إطالقا».
وفــــــــي الغرفة نفســــــــها التــــــــي كانت غرفــــــــة طعام 
حولــــــــت إلــــــــى قاعة تماريــــــــن بعد تفشــــــــي الوباء، 
يشغل مريض آخر دواسة دراجة إعادة التأهيل 

من كرسيه املتحرك.
وفي معهد كليمنصــــــــو الذي إفتتح وحدتني من 
18 و20 سريريا مخصصتني ملرضى (كوفيد 
- 19)، ينشط األخصائيون في العالج الطبيعي 
وفــــــــي النطــــــــق واألطبــــــــاء النفســــــــيون لتحســــــــني 
حالــــــــة مرضى تراجعت أوضاعهــــــــم كثيرا جراء 

اإلصابة.

مشكلة مزدوجة
يعانــــــــي املرضى من ضمور كبير في العضالت 
ونقص فــــــــي التغذية ما أفقدهــــــــم 10 إلى 15 % 
من وزنهم، وإضطرابات في البلع جراء إدخال 
أنابيب وصعوبــــــــات في التنفس. ويحتاج 
هؤالء املرضى الذيــــــــن ظلوا في العناية 
الفائقــــــــة ثم نقلوا إلى هــــــــذا املركز، إلى 
عملية إعادة تأهيل تســــــــتغرق ســــــــتة 
أســــــــابيع على األقــــــــل وغالبا ما تصل 

إلى ثالثة أو ستة أشهر.
وتقــــــــول رئيســــــــة األطبــــــــاء مــــــــاري-

إيف ايســــــــنر «يعانون من مشــــــــكلة 
مزدوجــــــــة : أصيبوا بوبــــــــاء (كوفيد 
- 19) مــــــــع ضمــــــــور فــــــــي العضالت 
واألعصاب ويعانون أيضا من اآلثار 

الناجمة عن توقف النشاط».
وتضيــــــــف «نخســــــــر 10 % من كتلة 
العضــــــــالت خالل أســــــــبوع مــــــــن عدم 

النشاط».

وقــــــــام األطباء بعمل جبار مــــــــن البحث التوثيقي 
لكشــــــــف أفضــــــــل طريقة إلعــــــــادة التأهيــــــــل بعد 
اإلصابــــــــة بفيــــــــروس ال يــــــــزال غامضا اســــــــتلزم 
اإلســــــــتعانة بخبــــــــرات مــــــــن معاهــــــــد املمرضات 

وأخصائيني في العالج الطبيعي.
ويعجز عدد من املرضى الذين يأتون إلى املركز 
حتى عــــــــن الجلــــــــوس او القيام بــــــــأي خطوة من 
خطوات الحياة اليومية. ويشــــــــرح املســــــــؤول عن 
القســــــــم التقني جوليان برزيبيال «نبدأ بوضعية 
الجلوس ثــــــــم النهوض فالســــــــير والتدريب على 

اإلجهاد».
ويقول عبد السالم (58 عاما) الذي يعاني أصال 
من الربو وأصيب بفيروس كورونا املستجد «ال 
أتمنى ألحد أن يصاب بما أصابني ألنه أمر في 

غاية الصعوبة. إنه وباء قذر جدا».
وتعلق ماري فلنت منســــــــقة العالجات «أن إعادة 
التأهيــــــــل تســــــــاهم أيضا في التفكير بمشــــــــروع 

حياة».
يتمكــــــــن  أن  بمــــــــكان  االهميــــــــة  مــــــــن  أن  وتــــــــرى 
أثــــــــر العــــــــزل عليهــــــــم  هــــــــؤالء املرضــــــــى الذيــــــــن 
كثيــــــــرا مــــــــن الناحيــــــــة النفســــــــية، مــــــــن توطيــــــــد 
 عالقــــــــات مع طاقــــــــم التمريض بمــــــــا أن الزيارات

 ممنوعة.

الكثير من الكوابيس
وإضافــــــــة إلــــــــى الصعوبــــــــات الجســــــــدية، «لــــــــدى 
املرضــــــــى الكثير من الكوابيس» جراء ما مروا به 
في العناية الفائقة» على قول املمرضة فانيســــــــا 
بيغ. وتضيف «نمضي كثيــــــــرا من الوقت معهم 

ألنهم بحاجة إلى التواصل مع أحد».
وترى أيســــــــنر أنه «ربما سنسجل آثارا عصبية 
ومعرفيــــــــة ألن هــــــــذا الفيــــــــروس يضــــــــر ال محالة 
بالنظــــــــام العصبــــــــي» حتى وإن كان مــــــــن املبكر 
تأكيــــــــد ذلــــــــك حاليــــــــا. ويبــــــــدو أنَّ جهــــــــود املعهد 
ملســــــــاعدة مرضى (كوفيــــــــد - 19) علــــــــى إعادة 
التأهيل ســــــــتكون طويلة. ويتوقع أطباء املعهد أن 
يصل في نهاية األســــــــبوع املقبــــــــل مرضى ظلوا 
في العناية املركزة ثالثة أســــــــابيع ستكون عملية 

مساعدتهم أكثر صعوبة.

«إذاعة كورونا الدولية»
وفي الجزائر أنشئت «إذاعة كورونا الدولية»، آخر 
مولود إعالمي على األنترنت موجه للجزائريني، 
بخــــــــط ملتــــــــزم وتعليقــــــــات غيــــــــر نمطيــــــــة، تقدم 
للمســــــــتمعني لحظة حرية ملحاربــــــــة كآبة الحجر 

والحفاظ على شعلة الحركة االحتجاجية. 
ويقدم مذيع معروف ومساعدون غير تقليديني 

مع ضيوف، األخبار املتعلقة بالجزائر مرتني في 
األسبوع مباشرة على موقع فيسبوك. 

وكمــــــــا اإلذاعــــــــات غيــــــــر القانونيــــــــة يتضمن كل 
برنامج خالل ساعة من البث مزيجا من الفكاهة 
والجد بالتفاعل مع املستمعني، مصحوًبا بباقة 
من األغاني.  وقال مؤسسها عبد الله بن عدودة 
إن طريقــــــــة عمــــــــل اإلذاعة «ديموقراطــــــــي للغاية». 
وأوضــــــــح املذيع الــــــــذي يحب خاصــــــــة الحوار مع 
املســــــــتمعني، الذين يصــــــــدرون «أحكامهم فورا» 
عبر التعليقات املنشورة مباشرة على فيسبوك.
وكل يومي ثالثاء وجمعة بني الســــــــاعة العاشرة 
والنصف مساًء (21:30 ت غ) أو الحادية عشرة 
مساًء، يبدأ عبد الله بن عدودة العاطل مؤقتا عن 
العمــــــــل، البرنامج على موجــــــــات األثير من منزله 
حيث يخضع للحجر الصحــــــــي في بروفيدنس 

(شرق الواليات املتحدة). 
وعلــــــــى طاولة غرفة الطعام، جّهز وســــــــائل عمله، 
هاتــــــــف محمول وجهاز كمبيوتــــــــر يعمل كغرفة 
إرسال صغيرة، لقضاء أمسية مع فريقه وكأنه 
مع عائلة.  وقــــــــال الصحافي البالغ من العمر 49 
ا في 

ً
عاًمــــــــا، وهو أصال طبيب بيطري عمل الحق

النشــــــــر، إن «هذا البرنامج موجه بحالنا العميق: 
الحرية».

ويضيف «كنــــــــت أظن أنه كانكان
إلى  العــــــــودة  إمكانــــــــي  في 

منزلي لكني أعترف بانه 
ي يي

لــــــــم يكن فــــــــي مقدوريوري
أمتــــــــار»،   10 الســــــــير 
ي ي

«التتعتعب أن  موضحــــــــا 

من وزنهم، وإضطرابات في البلع جراء إدخال 
أنابيب وصعوبــــــــات في التنفس. ويحتاج 

ي

هؤالء املرضى الذيــــــــن ظلوا في العناية 
الفائقــــــــة ثم نقلوا إلى هــــــــذا املركز، إلى 
عملية إعادة تأهيل تســــــــتغرق ســــــــتة 
أســــــــابيع على األقــــــــل وغالبا ما تصل 

إلى ثالثة أو ستة أشهر.
وتقــــــــول رئيســــــــة األطبــــــــاء مــــــــاري-
إيف ايســــــــنر «يعانون من مشــــــــكلة 
مزدوجــــــــة : أصيبوا بوبــــــــاء (كوفيد 
- 19) مــــــــع ضمــــــــور فــــــــي العضالت 
واألعصاب ويعانون أيضا من اآلثار 

ي

الناجمة عن توقف النشاط».
وتضيــــــــف «نخســــــــر 10 % من كتلة 
الالــالت خالل أســــــــبوع مــــــــن عدم  ـــ ـــ ـــ ــالعضـــ

النشاط».

وقــــــــام األطباء ب
لكشــــــــف أفضــــــ

اإلصابــــــــة بفيــــــــر
اإلســــــــتعانة بخ
وأخصائيني في
ويعجز عدد من
ي

حتى عــــــــن الجل
خطوات الحياة
القســــــــم التقني

الجلوس ثــــــــم الن
اإلجهاد».

ويقول عبد الس
الربو وأصي من
أتمنى ألحد أن
غاية الصعوبة.
وتعلق ماري فل
التأهيــــــــل تســــــــا

ي

حياة».
مــــــــن أن  وتــــــــرى 
هــــــــؤالء املرضـــــ
كثيــــــــرا مــــــــن الن
 عالقــــــــات مع طا

 ممنوعة.

في بورونــــــــدي، يعزى التأخر في وصول فيروس 
كورونــــــــا إلى «حماية الله»… لكن بعدما ســــــــجلت 
البــــــــالد اإلصابــــــــات االولــــــــى، تعيد الســــــــلطات مرة 
أخرى تأكيــــــــد التدخل اإللهي وال ترى أي ســــــــبب 
وجيــــــــه التخاذ تدابير من شــــــــأنها إعاقــــــــة الحياة 

اليومية.
وقد سعى الحزب الحاكم إلى طمأنة سكان البالد 
إلى أنه ال داعي للقلق بشــــــــأن الوبــــــــاء القاتل الذي 
يجتاح العالم، ما يســــــــمح بســــــــير الحياة كاملعتاد 
وحتــــــــى املضي قدما فــــــــي االنتخابات الرئاســــــــية 

املقرر إجراؤها في 20 أيار.
وقال الجنرال إيفاريســــــــت ندايشــــــــيميي املرشح 
الرئاســــــــي عن حزب املجلس الوطنــــــــي للدفاع عن 
الديموقراطيــــــــة – قوات الدفاع عــــــــن الديموقراطية 
الحاكم «ال تخافــــــــوا. الله يحب بوروندي وإذا كان 
هناك أشــــــــخاص أصيبوا بالفيروس، فهذه طريقة 

يظهر الله من خاللها سلطته في بوروندي».
وأضاف أمــــــــام أنصــــــــاره خالل تجمع سياســــــــي 
«املصابــــــــون بحــــــــال جيدة فيما يقتــــــــل كوفيد 19 

الناس في كل مكان آخر».
وفي الوقت الذي أدت فيه تدابير اإلغالق الصارمة 
إلى شــــــــل الحياة في مدن ســــــــائر أنحــــــــاء إفريقيا 
والعالــــــــم، ما زالت املطاعــــــــم والحانات مفتوحة في 
بوروندي مع اســــــــتبعاد الســــــــلطات فــــــــرض قيود 

مماثلة على حريات املواطنني.
كما تتواصل حفالت الزفاف والجنازات ويتدفق 
آالف املؤمنني على الكنائس واملســــــــاجد، وما زالت 
األسواق املزدحمة مفتوحة في هذا البلد الذي يبلغ 

عدد سكانه 11 مليون نسمة.
كما أن الحمالت السياسية لندايشيمي ومنافسه 
أغاثــــــــون مــــــــا زالت مســــــــتمرة، ومــــــــا زالــــــــت تعقد 

التجمعات التنافسية بني املرشحني الرئاسيني.
أما األمر األكثر إثارة للدهشــــــــة فهو أن بوروندي 
هي واحدة من البلــــــــدان القليلة التي حافظت على 
دوري الدرجة األولى والثاني لكرة القدم، مع الطلب 
من املتفرجني غســــــــل أيديهــــــــم والخضوع لفحص 

درجة الحرارة.
لكــــــــن ال يشــــــــارك جميــــــــع الســــــــكان الحكومة في 

إيمانها وتفاؤلها.
وقال أحد ســــــــكان بوجمبورا املدينة الرئيسية في 
بورونــــــــدي «يعرف الجميع أننا سنســــــــتيقظ ذات 
يوم مع انفجار عدد اإلصابات في البالد، حتى لو 

كنا «املفضلني لدى الله».
تفــــــــرض بعــــــــض املصــــــــارف إجــــــــراءات التباعــــــــد 
االجتماعي وتم إدخال محطات لغسل اليدين عند 

مدخل العديد من املتاجر واملطاعم.
واتخذت الحكومــــــــة أيضا بعــــــــض التدابير، وبثت 

رســــــــائل مرتبطــــــــة بالصحــــــــة العامــــــــة مــــــــن خالل 
محطــــــــات التلفزيون واإلذاعات، في حني تم إغالق 

املطار الدولي في بوجمبورا قبل شهر.
وقــــــــد أغلقــــــــت حدودها البريــــــــة أيضا مــــــــع رواندا 
وجمهورية الكونغو الديموقراطية، إال أنها تركت 
حدودهــــــــا مفتوحة مــــــــع تنزانيا، شــــــــريان الحياة 

االقتصادية.
وقالــــــــت الحكومة إن أكثر من 675 شــــــــخصا في 
الحجــــــــر الصحي فــــــــي أنحاء بورونــــــــدي. وصرح 
لويس مــــــــودج رئيس فرع منظمة «هيومن رايتس 
ووتــــــــش» الحقوقية في إفريقيا الوســــــــطى «مواقع 
الحجــــــــر مكتظة وغير صحيــــــــة ما يزيد من خطر 
انتشار الفيروس بشكل ال يمكن السيطرة عليه».

وأوضــــــــح «عندما يفرض الحجــــــــر الصحي، يجب 
على الحكومة ضمــــــــان حصول املحجورين على 

الغذاء واملاء والسكن والرعاية الصحية».
وقد أعرب دبلوماســــــــيون ومســــــــؤولون من األمم 
املتحــــــــدة وجماعــــــــات املجتمع املدني عــــــــن قلقهم 

بشأن قدرة بوروندي على مواجهة الوباء.
وكانــــــــت بوروندي من بــــــــني الدول األخيــــــــرة التي 
أعلنت وجود إصابــــــــات مؤكدة بفيروس كورونا 

مع ثالث حاالت األسبوع املاضي.

وفي وقت ســــــــابق، قــــــــال الناطق باســــــــم الحكومة 
بروسبر نتاهوراميي، إن بوروندي «تشكر الله» 

على إنقاذ البالد من الوباء.
وقال ناشــــــــط بوروندي رفض الكشف عن اسمه 
«يبدو األمر كمــــــــا لو أن الحكومة تفعل كل ما في 
وســــــــعها لتجنب اكتشــــــــاف حاالت جديدة كي ال 

تضطر إلى تأجيل االنتخابات».
وأفاد ديبلوماســــــــي طلب عدم نشــــــــر اسمه أيضا 
بــــــــأن كل القرارات الرســــــــمية التي اتخذت بشــــــــأن 
فيــــــــروس كورونــــــــا حتــــــــى اآلن كانت «سياســــــــية 
وليســــــــت طبية وســــــــيتم تنظيم االنتخابات العامة 

في 20 أيار بأي ثمن».
كمــــــــا تتواصل حفــــــــالت الزفــــــــاف والجنازات 

ويتدفــــــــق آالف املؤمنــــــــني علــــــــى الكنائــــــــس 
واملســــــــاجد، وما زالت األســــــــواق املزدحمة 
مفتوحــــــــة في هــــــــذا البلد الــــــــذي يبلغ عدد 

سكانه 11 مليون نسمة.
كما أن الحمالت السياسية لندايشيمي 
ومنافســــــــه أغاثــــــــون ما زالت مســــــــتمرة، 
وما زالت تعقد التجمعات التنافسية بني 

املرشحني الرئاسيني.
أما األمــــــــر األكثر إثــــــــارة للدهشــــــــة فهو أن 

بورونــــــــدي هــــــــي واحدة مــــــــن البلــــــــدان القليلة التي 
حافظت علــــــــى دوري الدرجة األولى والثاني لكرة 
القدم، مــــــــع الطلب مــــــــن املتفرجني غســــــــل أيديهم 

والخضوع لفحص درجة الحرارة.
لكــــــــن ال يشــــــــارك جميــــــــع الســــــــكان الحكومة في 

إيمانها وتفاؤلها.
وقال أحد سكان بوجمبورا املدينة الرئيسية في 

«يعرف  بوروندي 
لجميع  ا

أننــــــــا سنســــــــتيقظ ذات يــــــــوم مــــــــع انفجــــــــار عدد 
اإلصابات في البالد، حتى لو كنا «املفضلني لدى 

الله».
تفــــــــرض بعــــــــض املصــــــــارف إجــــــــراءات التباعــــــــد 
االجتماعي وتــــــــم إدخال محطات لغســــــــل اليدين 

عند مدخل العديد من املتاجر واملطاعم.
واتخــــــــذت الحكومة أيضا بعــــــــض التدابير، وبثت 
رســــــــائل مرتبطــــــــة بالصحــــــــة العامة مــــــــن خالل 
محطــــــــات التلفزيون واإلذاعــــــــات، في حني تم 
إغالق املطار الدولي في بوجمبورا قبل 

شهر.
وقــــــــد أغلقــــــــت حدودهــــــــا البرية 
وجمهورية  رواندا  مع  أيضا 
الديموقراطيــــــــة،  الكونغــــــــو 
أنها تركــــــــت حدودها  إال 
تنزانيا،  مــــــــع  مفتوحــــــــة 
الحيــــــــاة  شــــــــريان 

االقتصادية.
إن  الحكومــــــــة  وقالــــــــت 
أكثر من 675 شخصا 
الصحي في  الحجر  في 
وصرح  بوروندي.  أنحاء 
لويــــــــس مــــــــودج رئيس فرع 
رايتــــــــس  «هيومــــــــن  منظمــــــــة 
ووتــــــــش» الحقوقية فــــــــي إفريقيا 
الوســــــــطى «مواقــــــــع الحجــــــــر مكتظة 
وغير صحية ما يزيد من خطر انتشــــــــار 

الفيروس بشكل ال يمكن السيطرة عليه».
وأوضح «عندما يفــــــــرض الحجر الصحي، يجب 
على الحكومة ضمــــــــان حصول املحجورين على 

الغذاء واملاء والسكن والرعاية الصحية».
وقد أعرب دبلوماســــــــيون ومســــــــؤولون من األمم 
املتحــــــــدة وجماعــــــــات املجتمع املدني عــــــــن قلقهم 

بشأن قدرة بوروندي على مواجهة الوباء.
وكانــــــــت بوروندي من بــــــــني الدول األخيــــــــرة التي 
أعلنت وجود إصابــــــــات مؤكدة بفيروس كورونا 

مع ثالث حاالت األسبوع املاضي.
وفي وقت ســــــــابق، قــــــــال الناطق باســــــــم الحكومة 
بروسبر نتاهوراميي، إن بوروندي «تشكر الله» 

على إنقاذ البالد من الوباء.
وقال ناشــــــــط بوروندي رفض الكشف عن اسمه 
«يبدو األمــــــــر كما لو أن الحكومة تفعل كل ما في 
وســــــــعها لتجنب اكتشــــــــاف حاالت جديدة كي ال 

تضطر إلى تأجيل االنتخابات».
وأفاد ديبلوماســــــــي طلب عدم نشــــــــر اسمه أيضا 
بــــــــأن كل القرارات الرســــــــمية التي اتخذت بشــــــــأن 
فيــــــــروس كورونــــــــا حتــــــــى اآلن كانت «سياســــــــية 
وليســــــــت طبية وســــــــيتم تنظيم االنتخابات العامة 

في 20 أيار بأي ثمن».

ت بشــــــــأن 
سياســــــــية

ات العامة 

نازات 
ـس

مة
د

ني

 أن

لجميع  محطــــــــات التلفزيا
إغالق املطا
شهر.
وقــــ
أ

م
ووتـــ
الوســــــــط
وغير صحية
الفيروس بشكل ال
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أيمن صبــــــــار في حديثه لـ"صباح" 
قــــــــال: " املبادرة تعــــــــد تجربة أولية 
مهمة والسيما في هذه الظروف، 
التي تســــــــتدعي تكثيــــــــف الجهود 
لفيــــــــروس  للتصــــــــدي  الوطنيــــــــة 
كورونا املستجد، فسرعة انتقاله 
بني الناس وتفشيه بصورة مرعبة 
دفعانــــــــي الدخول فــــــــي "كروبات " 
تخــــــــص األطبــــــــاء، الذيــــــــن هم على 
تماس مباشر مع املريض، طرحت 
فكرتــــــــي التي تقــــــــوم على صناعة 
روبــــــــوت يســــــــاعدهم فــــــــي عملهم 
للوصول الى املريض، فضال عن 
كون هــــــــذا الروبوت، فهو مصنوع 
للتنظيف  قابــــــــل  البالســــــــتيك  من 

والتعقيم خالل االستعمال". 
الخــــــــردة واالجهــــــــزة االلكترونيــــــــة 
املســــــــتعملة مــــــــواد اوليــــــــة وظفها 
صبار فــــــــي عمله، الذي بدأت عليه 
تجربته فــــــــي مستشــــــــفى الفرات 

ببغــــــــداد علــــــــى أمــــــــل أن ينال 
اعجاب االطباء ويساعدهم 
فــــــــي تخطــــــــي املرحلة من 
بشــــــــرية  خســــــــائر  دون 
مــــــــن جهة ويثبــــــــت للعالم 
أن العــــــــراق يمتلك خبرات 
فنية وهندسية تظهر في 

لتقدم  الصعبــــــــة  الظــــــــروف 
الخدمة الــــــــى ابناء وطنهم من 

ناحية اخرى.
واوضح صبار أن" الدول املتقدمة 
علميــــــــا اخــــــــذت تســــــــتخدم جميع 
الطــــــــرق واألجهــــــــزة فــــــــي مواجهة 
املســــــــتجد،  الفيــــــــروس  انتشــــــــار 
من بــــــــني تلــــــــك الطرق اســــــــتخدام 
الروبوتــــــــات في جمــــــــع املعلومات 
املريــــــــض  وتزويــــــــد  والتقصــــــــي 
بالطعــــــــام واالدويــــــــة، فهــــــــو مزود 
بتسجيل صوتي يدوي يعمل عن 
بعد يتيح التعامل مع املصابني من 

خلف 
من  ستار 

البث  الصوتي".خالل 
،مبينــــــــا أن "التصميم يعد تجربة 
للتطوير  قابلة  تطبيقية متميــــــــزة 
واالســــــــتثمار تعمــــــــل على فحص 
األشخاص عن بعد وتوفير أكبر 
قــــــــدر مــــــــن الســــــــالمة للفاحصني 

والعاملني في القطاع الصحي".
وفي الختام دعــــــــا صبار الجهات 
املعنيــــــــة واملختصــــــــة بتوفير مواد 

اوليــــــــة تســــــــاعد في توفيــــــــر اكبر 
عــــــــدد من الروبوتــــــــات، فضال عن 
صناعة البــــــــدالت وأجهزة التعقيم 
واقنعــــــــة تحافــــــــظ علــــــــى ســــــــالمة 
مــــــــن هــــــــم بالقطــــــــاع الصحي من 

االمراض،مؤكــــــــدا أن تلك االجهزة 
الذي يتــــــــم صنعها ال تســــــــتخدم 
انما  ملواجهــــــــة كورونا، فحســــــــب 
في حاالت  استخدامها  باالمكان 

طارئة اخرى".

{ }

{ }

ما زالت صورة تلك الواقعة حاضرة لم تبرح ذهني رغم مرور نصف 
قرن عليها، وقد حصل ذلك في املرحلة االبتدائية، تحديدًا في الصف 
الخامس أو السادس، حني تقّرر أن نزور معمل تعليب كربالء، كجزء 
من النشــــــــاط املدرســــــــي وقتذاك، ارتبطت الجولة في املعمل بمشاهدة 
عمليات إنتاجية مبدعة بالنسبة لنا، منها صناعة املعجون، ومتابعة 
إنتاجه من مرحلة غســــــــل الطماطة الطازجة، ثــــــــّم تقطيعها وخلطها، 
وتحولها إلى صهاريج حرارية، إلى أن تأخذ طريقها إلى العلب، التي 
 

ّ
تمر على شريط آلي يكبس العلبة، ويدفع بها إلى صناديق معّدة، كل

ذلك بطريقة آلية، وبمواد خام عراقية ال أثر فيها لالستيراد.
إلى جوار هذه الصورة التي تعود إلى عام 1969 أو 1970م، دفعتني 
أجواء الحجر املنزلي واالســــــــتعداد ملســــــــتلزمات الحظر، للمقارنة مع 
خر، اقســــــــم بالله العزيــــــــز أنها أثارت عنــــــــدي (وبالتأكيد عند 

ُ
صور أ

كثيرين غيري) أوجاعًا في القلب، وقلقًا عظيمًا على مستقبل حياتنا 
في هــــــــذا البلد، فعندما وقفت داخل األســــــــواق أختار مــــــــا يلزم بيتنا 
من معجون الطماطة، وجدت نفســــــــي بني املعجون اإليراني والتركي 
خر لــــــــم انتبه إليها) وعندما 

ُ
واملصري (وربما كانت هناك مناشــــــــئ أ

تحولت إلى الحليب الســــــــائل كانــــــــت الخيارات بــــــــني الحليب اإليراني 
والسعودي و الكويتي، ما دعاني إلى أن أحّدث ابنتي عن حياتنا قبل 
أربعــــــــة عقود، مع الحليب العراقي املعقــــــــم وإلى جواره حليب الفواكه، 

بصناعته املحلية الباهرة وطعمه اللذيذ وسعره الرخيص جدًا.
باالنتقال إلى الرز تكّررت املأســــــــاة نفسها، وهكذا بالنسبة إلى كثرة 
غالبة من الســــــــلع، والغزو السلعي 
البلد  العراقية وتحويــــــــل  للســــــــوق 
إلى منخفض تنهمر فيه بضاعة 
اآلخريــــــــن الرديئــــــــة فــــــــي أغلبهــــــــا، 
ليــــــــس جديدًا لكــــــــن ثمــــــــة لحظات 
ف فيها املرارة، منها 

ّ
صادمة تتكث

اضطــــــــراري كما املاليــــــــني غيري، 
للتســــــــوق الواسع نســــــــبيًا وخزن 
بعض الســــــــلع في البيــــــــت، وهو ما 
جعل هذه املشاهد تكتسب طابعًا 
عينيًا مباشــــــــرًا، وتتجــــــــدد أمامي 

بتبعاتها الكارثية.
ليــــــــس مــــــــن الصحيــــــــح أن يدفــــــــع 
أحدهم، بأن هذه ســــــــلع بســــــــيطة، 
فالنهضة تبــــــــدأ من هذه الحلقات؛ 
تبدأ من إنتــــــــاج ما نحتاج إليه من 
مقومــــــــات الحيــــــــاة اليومية محليًا، 
وقطع ما يقابلها من مستوردات، 
النهضة تبــــــــدأ من املبادرة الفورية 
لتحقيــــــــق االكتفــــــــاء الذاتي بالخبز 
قــــــــوام الحيــــــــاة، وتشــــــــجيع زراعة 
ر فيها شــــــــروط هذه الزراعة ومعها 

ّ
الحنطة في املحافظات التي تتوف

الخبز، ثّم توفير اللحوم بأنواعها كافة الحمراء واألســــــــماك والدجاج 
والطيور، وتوفير الخضــــــــار والفواكه، وربما كان إنتاج مدينة واحدة 
مثل كربالء أو ديالى كافيًا لسّد حاجة السوق املحلية، وكذلك تحقيق 
مقومات االكتفــــــــاء باأللبان واالجبان والحليــــــــب واملربيات واملعلبات 

والعصائر والحلويات، وقطع دابر التبعية للخارج.
ملن ال يعلم؛ خمســــــــون مليار كمعّدل هي قيمة املســــــــتوردات من هذه 
خر، ممكن أن 

ُ
الســــــــلع، ومعها الكهربائيات وااللكترونيات وبضائع أ

نوفر منها عشــــــــرة مليارات كحّد أدنى خالل سنة واحدة، إذا بادرنا 
للعمل الجاد واســــــــتثمار طاقات الشــــــــباب في العمل، وعقول التجار 

والصناعيني في املشاريع الصغيرة.
تجربة البلــــــــدان التي حققــــــــت نجاحات على طريق االكتفــــــــاء الذاتي، 
بــــــــدأت بمثل هذه الخطوات الصغيرة، ثّم تقّدمت صوب خطوات أكبر، 

ومشاريع أضخم، تكاملت تدريجيًا في بناء نهضتها.
أخيرا، من يريد استقالل البلد على الحقيقة، فليبدأ باالقتصاد؛ ومن 
يريد االنســــــــجام االجتماعي، فليبدأ باالقتصاد؛ ومن يريد أن يواجه 
التأثير األميركي أو الصهيوني فــــــــي البالد، فليبدأ باالقتصاد؛ ومن 
ص تدخــــــــالت اآلخرين ويقطع أيادي الغرباء وتدخالتهم 

ّ
يريد أن ٌيقل

العنجهية عن البلد فليبدأ باالقتصاد؛ ومن يحرص على ثروات البلد 
من الهدر والنهب واالحتيال فليبدأ باالقتصاد؛ ومن يريد أن يكون له 

ر في عالم ما بعد كورونا، فليبدأ باالقتصاد!
ّ
موقع مؤث

تمكن محارب بريطاني متقاعد شارف 
علــــــــى دخول عامــــــــه املئة، مــــــــن جمع 3.1 
ماليني جنيه إسترليني، لدعم ومساعدة 
الطواقم الطبية في بــــــــالده على مكافحة 

انتشــــــــار فيروس 
نــــــــا  و ر كو

املستجد.

وأوضــــــــح توم مور الــــــــذي كان قائد دبابة 
فــــــــي الحــــــــرب العاملية الثانيــــــــة، أنه قرر أن 
يجمع األموال لتقديهما إلى هيئة الصحة 
الوطنية من خالل املشي 100 مرة حول 
حديقة منزله، التي يبلغ طولها 25 مترا.

وتعهد مــور خــالل حملته أن يتم تلك 
املئة،  عامه  يبدأ  أن  قبل  املئة  الــــدورات 
الحالي، وذلك  الثالثني من نيسان  في 
بــاالســتــعــانــة بــجــهــاز مــشــي يتعكز 
عـــلـــيـــه إلنـــــجـــــاز املـــهـــمـــة الـــشـــاقـــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــه بـــســـبـــب عـــمـــره 

وظروف مرضه.
توم" كما  "كابنت  واســــــــتطاع 
يحــــــــب أن يطلــــــــق عليــــــــه، أن 

ينجز 10 لفات في اليوم.

وكان توم يســــــــعى إلى جمــــــــع ألف جنيه 
أســــــــترليني، وهو ما أنجــــــــزه في أول يوم 
من حملته، وفي اليوم الثاني وصل املبلغ 

إلى 100 ألف.
وبعدها بيوم تمكن العســــــــكري السابق 
مــــــــن جمــــــــع 250 ألف جنيه إســــــــترليني، 
وبحلول مســــــــاء الثالثــــــــاء كان أكثر من 
140 ألف مشجع ومؤيد لتوم قد تبرعوا 
بأكثر من 3.1 ماليني جنيه إسترليني ( 

3.88 ماليني دوالر).
وأشاد توم بالطواقم الصحية في البالد 
لدورها فــــــــي مكافحة انتشــــــــار فيروس 
كورونــــــــا املســــــــتجد، قائــــــــال فــــــــي مقابلة 
تلفزيونية إن "جيشــــــــنا هذه املرة يرتدي 

مالبس األطباء واملمرضني".

أعلنــــــــت الفنانــــــــة اللبنانية مايــــــــا دياب عبر 
حسابها الخاص على موقع انستغرام عن 
موعد حفلها الجديد يوم الخميس املقبل.
وستطل مايا مباشرة إلحياء حفل غنائي 
خاص بعنوان Behind The Screen من 
داخل منزلها وبرفقة فرقتها املوسيقية.

حيث من املتوقــــــــع ان تغني مجموعة من 
أغنياتها الخاصة ومنها األغنية الجديدة 
التي اطلقتها مؤخرًا بعنوان "أنا" وسيبث 
الحفــــــــل على قناتهــــــــا الخاصة على موقع 
يوتيوب عند العاشــــــــرة مساء في توقيت 

بيروت.
وبطريقــــــــة مميــــــــزة قامــــــــت دياب بإرســــــــال 

بطاقات دعوة خاصة الى بعض الشخصيات 
الفنية واألصدقاء املقربني منها لحضور 

الحفل عن بعد ومشاركتها به.
وقد أكدت النجمة أنها تقوم بهذه الخطوة ملشــــــــاركة 
الناس بعض األوقات املرحة واملســــــــلية وخاصة في 
ظل الظــــــــروف الصعبة، التي يعيشــــــــها العالم جراء 

تفشي فيروس كورونا.
 Side ويذكر أن مايا قد أطلقت برنامجا خاصا بها
talks with maya diab خــــــــالل فترة العزل املنزلي 
عبر حســــــــاباتها على مواقع التواصل االجتماعي، 
واســــــــتضافت فيه مجموعة متنوعة من الضيوف 

وتطرقت الى عدة مواضيع تهم متابعيها.

يعرض من شاشــــــــة تلفزيون "العراقية" في 
شــــــــبكة االعالم العراقي، في رمضان املقبل 
مسلســــــــالن عراقيان، من إنتــــــــاج لجنة دعم 
الدراما ضمــــــــن مبادرة "الدراما حياة" ، هما: 
"يسكن قلبي" تأليف باسل الشبيب.. اخراج 
اكرم كامل، و"عائلة خــــــــارج التغطية" تأليف 

قحطان زغير وإخراج علي ابو سيف.
املسلســــــــالن بطولة نخبة من نجوم التمثيل 

بينهــــــــم الفنانون عبد الســــــــتار البصري ود. 
شذى سالم وفاطمة الربيعي.

يتنــــــــاول املسلســــــــل االول جوانــــــــب عدة من 
الواقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي، 
وهناك حكايات مما عاشــــــــها املواطن خالل 
الســــــــنوات املاضية،امــــــــا الثانــــــــي يتحدث عن 
أســــــــرة يحكمهــــــــا أب صــــــــارم بمجموعة من 
األوامــــــــر و األنظمــــــــة، التــــــــي قيــــــــدت األســــــــرة 

وأبعدتها عن التطور.
يذكــــــــر ان املسلســــــــلني تــــــــم انتاجهما ضمن 
مشــــــــروع وطني "الدراما حياة" حققته لجنة 
دعم الدرامــــــــا العراقية العادة العافية للدراما 
بجهد جــــــــدي وبدأب ومثابرة مشــــــــهودة، لم 
تتحقق لوال دعم وتمويــــــــل رابطة املصارف 
الخاصة وباشــــــــراف البنــــــــك املركزي وبدعم 
أيضا من شركتي زين العراق وآسيا سيل.

ما زال باســــــــتطاعة يويو البالغة من العمر 
ست ســــــــنوات التدرب على عزف البيانو، 
بفضل مدرســــــــة مبتكرة في هونغ كونغ 
ملواصلــــــــة دروس املوســــــــيقى خالل أزمة 

فيروس كورونا الجديد.
ومع أن عدد اإلصابات في هونغ كونغ 
يبقى منخفضا نســــــــبيا، أكثر من ألف 
بقليــــــــل وأربع وفيــــــــات، أغلقت املدارس 
منــــــــذ أواخر كانــــــــون الثانــــــــي وعززت 
السلطات إجراءات التباعد االجتماعي 

في األسابيع األخيرة.
وكان على املدارس والخدمات التعليمية 

إعطاء الدروس عبر اإلنترنت.
لكن أســــــــاتذة املوســــــــيقى مثــــــــل إيفان كام 
يحاولون الحفاظ على استمرار الدروس 
الشــــــــخصية، مع أخــــــــذ التدابير 
الالزمــــــــة لتقليــــــــل خطــــــــر 
اإلصابة بالعدوى لكل 
من املعلمني والتالميذ.
وقــــــــال كام البالــــــــغ من 
العمر 28 عاما "التعليم 
عبر الفيديو ال يناسبنا 
كثيرا، إذ أن أصابع البيانو 
واإليماءات تفّسر بشكل أفضل 

حني يكون األستاذ إلى جانبك".
وقد شــــــــهد مركز التعليم الذي يعمل فيه كام 
تراجعــــــــا فــــــــي األعمال بنســــــــبة 70 باملئة في 
شــــــــباط عندما وصلت العدوى للمرة األولى 

إلى هونغ كونغ من الصني.
وتوقــــــــف العديد من التالميــــــــذ عن الحضور 

ألنهم لم يرغبوا في اســــــــتخدام وسائل النقل 
العام.

واســــــــتوحت الشــــــــركة الفكرة مــــــــن املكتبات 
املتنقلة واستأجرت ثالث شاحنات وجهزتها 
بشكل كامل للفصول املوسيقية املتنقلة مع 

نظام تكييف للهواء وألواح عازلة للصوت.
وقالت جيســــــــيكا الم مديرة تطوير األعمال 
في الشــــــــركة "أردنا إبقاء زمالئنا في العمل، 
لهذا الســــــــبب أردنا املخاطــــــــرة ومعرفة املدى 
الذي يمكــــــــن أن نصل إليــــــــه". وأضافت "نود 
أن نقدم خدماتنا مباشــــــــرة إلى أماكن عيش 

التالميذ الختصار وقت تنقلهم".
وكانت شــــــــاحنة كام األســــــــبوع املاضي في 
قريــــــــة ها تســــــــوين النائية في شــــــــمال غرب 
هونــــــــغ كونغ قرب الحدود مــــــــع الصني، وبعد 

ركنها، قام بتنظيــــــــف لوحة املفاتيح ووضع 
جهــــــــاز لتنقيــــــــة الهــــــــواء ورش مطهــــــــر على 
ممســــــــحة األرجــــــــل، كمــــــــا حضــــــــر معقمات 

األيدي لتالميذه.
وبعــــــــد وقت قصير، وصل ألفريد تانغ البالغ 
من العمر 10 ســــــــنوات وشــــــــقيقته يويو إلى 

الشاحنة.
وقالــــــــت والدتهما التي رفضت الكشــــــــف عن 
اسمها، إن الدروس كانت بقعة ضوء لألوالد 
املحصورين في املنزل معظم أيام األسبوع. 
وأوضحت "أنها مناسبة لنا فليس علينا إال 

النزول إلى الشاحنة لتلقي الحصص".
وتابعت "يبقى ولداي في معظم األحيان في 
املنزل إذ علقت املدارس ونحن ال نذهب إلى 

املدينة كثيرا".
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